
             ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
                  ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
                  ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

      

Θέμα: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Μητρώο 
Εμπειρογνωμόνων του άρθρου 65 ν. 4738/2020 (Α’207)» 

Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 73 παρ. 1 του ν. 4738/2020 (Α΄207) «Ρύθμιση οφειλών και παροχή 

δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις». 
2. Την υπ’ αριθμ. 17290 ΕΞ 2021/10.2.2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση με 

θέμα: «Διαδικασία Εγγραφής στο Μητρώο Εμπειρογνωμόνων του άρθρου 65 
ν. 4738/2020 (Α’207)».

3. Τις διατάξεις του  άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 
και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 
63/2005 (Α΄98).

4. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 (Α΄119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία 
και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – 
Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».

5.  Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 (Α΄121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017  (Α΄181) «Οργανισμός Υπουργείου 
Οικονομικών», όπως ισχύει.

7. Τις διατάξεις του π.δ. 147/2017 (Α΄192) «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης», όπως ισχύει.

8. Την ανάγκη στελέχωσης του Μητρώου Εμπειρογνωμόνων του άρθρου 65 ν. 
4738/2020 (Α’ 207).

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας πρόσκλησης δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
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1. Στελέχωση του Μητρώου Εμπειρογνωμόνων 

Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, προκειμένου να στελεχώσει το 
Μητρώο Εμπειρογνωμόνων του άρθρου 65 ν. 4738/2020 (Α’207), καλεί 
εμπειρογνώμονες να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 
υπ’ αριθμ. 17290 ΕΞ 2021/10.2.2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία Εγγραφής στο Μητρώο 
Εμπειρογνωμόνων του άρθρου 65 ν. 4738/2020 (Α’207)».  

Η Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. μεριμνά για την ομαλή λειτουργία του Μητρώου και διοργανώνει 
σεμινάρια για την εκπαίδευση των εμπειρογνωμόνων σχετικά με τον ν. 4738/2020.

2. Όροι εγγραφής στο Μητρώο Εμπειρογνωμόνων – Διαδικασία

1. Στο Μητρώο Εμπειρογνωμόνων του άρθρου 65 ν. 4738/2020 (Α’ 207) 
εγγράφονται ως μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 66 αυτού:
α) φυσικά πρόσωπα, ενεργά μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 
(Ο.Ε.Ε.), με συναφή προϋπηρεσία επί τουλάχιστον πέντε (5) έτη ή 
πιστοποιημένοι λογιστές – φοροτεχνικοί με επαγγελματική άδεια Α΄ τάξης ή 
νομικά πρόσωπα που παρέχουν λογιστικές, φοροτεχνικές ή συμβουλευτικές 
υπηρεσίες, 

β) φυσικά πρόσωπα ή ελεγκτικές εταιρείες, που είναι μέλη του Σώματος 
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ) που έχει συσταθεί με το άρθρο 1 του π.δ. 
226/1992 (Α΄ 120) και έχουν λάβει άδεια άσκησης επαγγέλματος 
(επαγγελματική άδεια) από την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων 
(Ε.Λ.Τ.Ε.) σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4449/2017 (Α΄ 7) ή 

γ) φυσικά ή νομικά πρόσωπα που αποτελούν πιστοποιημένους εκτιμητές του 
κλάδου άυλων αγαθών ή επιχειρήσεων, εγγεγραμμένα στο οικείο Μητρώο του 
Υπουργείου Οικονομικών 

2. Μετά τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ., 
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αιτηθούν την εγγραφή τους ηλεκτρονικά στο 
Μητρώο στη ενιαία πύλη του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
www.gov.gr στο σύνδεσμο https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-
phorologia/diakheirise-opheilon/metroo-empeirognomonon-eidikes-grammateias-
diakheirises-idiotikou-khreous-egdikh. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν πρόσβαση στην 
ηλεκτρονική πλατφόρμα με τους κωδικούς TaxisΝet για την υποβολή της 
αίτησης Την ηλεκτρονική πλατφόρμα του Μητρώου Εμπειρογνωμόνων 
σχεδιάζει, αναπτύσσει και λειτουργεί παραγωγικά η Γενική Γραμματεία 
Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης. 

http://www.gov.gr/
https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/diakheirise-opheilon/metroo-empeirognomonon-eidikes-grammateias-diakheirises-idiotikou-khreous-egdikh
https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/diakheirise-opheilon/metroo-empeirognomonon-eidikes-grammateias-diakheirises-idiotikou-khreous-egdikh
https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/diakheirise-opheilon/metroo-empeirognomonon-eidikes-grammateias-diakheirises-idiotikou-khreous-egdikh
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3. Οι δυνάμενοι να εγγραφούν ως μέλη, σύμφωνα με το σημείο 2 ανωτέρω, έχουν 
πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα με τους κωδικούς TaxisΝet της Γενικής 
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Οι ενδιαφερόμενοι, αφού συνδεθούν στο σύστημα, 
εξουσιοδοτούν την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), το Ο.Ε.Ε., την 
Ε.Λ.Τ.Ε. και τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου 
Οικονομικών, να αποστείλουν στην πλατφόρμα τα στοιχεία του επόμενου 
εδαφίου, που έχουν στην κατοχή τους. Στη συνέχεια οι ενδιαφερόμενοι 
εγγράφονται στο Μητρώο συμπληρώνοντας ή ενημερώνοντας: 

α) ταχυδρομική διεύθυνση (οδός, αριθμός, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη), 
ηλεκτρονική διεύθυνση e-mail και αριθμό τηλεφώνου, σταθερού και 
κινητού, αρμόδια Δ.Ο.Υ.

β) αριθμό Μητρώου επαγγελματικού φορέα (ΟΕΕ ή ΕΛΤΕ), 

γ) αριθμό άδειας ασκήσεως επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο 
Ελλάδος ή αριθμό άδειας ασκήσεως επαγγέλματος ορκωτού ελεγκτή λογιστή 
ή αριθμό Μητρώου Πιστοποιημένων Εκτιμητών του Υπουργείου 
Οικονομικών,
δ) υπεύθυνη δήλωση ότι ο αιτών: i) δεν έχει καταδικαστεί αμετακλήτως για 
οποιοδήποτε κακούργημα ή για τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, 
απάτης, υπεξαίρεσης στην υπηρεσία, πλαστογραφίας, απιστίας, 
ψευδορκίας, δόλιας χρεοκοπίας, καταδολίευσης δανειστών, τοκογλυφίας ή 
για κάποιο άλλο οικονομικής φύσεως έγκλημα, ii) δεν έχουν επιβληθεί σε 
αυτόν πειθαρχικές ποινές που αναστέλλουν ή εμποδίζουν την άσκηση του 
επαγγέλματός του iii)  δεν έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου που 
υπηρετεί σε οικονομική υπηρεσία, iv) ότι τα υποβληθέντα στοιχεία είναι 
ακριβή και αληθή και v) ότι διαθέτει συναφή προϋπηρεσία 5 ετών σε 
περίπτωση που εντάσσεται στην κατηγορία της παραγράφου 1α του κεφ. 2 
της παρούσας,
ε) εφόσον ο εμπειρογνώμονας είναι νομικό πρόσωπο, την επωνυμία, την 
έδρα, τον Α.Φ.Μ. του νομικού προσώπου και τον ΑΜ επαγγελματικού φορέα 
(ΟΕΕ η ΕΛΤΕ) 
στ) διαδικτυακό τόπο της επιχείρησης ή βιογραφικό σημείωμα ως 
προαιρετικό στοιχείο,
ζ) κατάλογο με τους ΑΦΜ των επιχειρήσεων – πελατών του που 
στοιχειοθετούν τη συναφή προϋπηρεσία, σε περίπτωση που εντάσσεται 
στην κατηγορία της παραγράφου 2.1α της παρούσας.

4. Μετά τη συμπλήρωση των παραπάνω στοιχείων ενεργοποιείται η δυνατότητα 
υποβολής του αιτήματος εγγραφής και ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει μοναδικό 
αριθμό και ημερομηνία καταχώρισης. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να 
υποβάλει μόνο ένα αίτημα εγγραφής.
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5. Μετά την υποβολή του αιτήματος εγγραφής πραγματοποιούνται διασταυρώσεις 
για την εκπλήρωση των προϋποθέσεων του κεφ. 2 της παρούσας. Για την 
υλοποίηση των ελέγχων του προηγούμενου εδαφίου δύναται να 
πραγματοποιηθεί ηλεκτρονική διασύνδεση με τα πληροφοριακά συστήματα των 
φορέων της παρ. 3. Με την ολοκλήρωση των ανωτέρω ελέγχων εκδίδεται 
απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, αναφορικά με 
την έγκριση ή την απόρριψη του αιτήματος εγγραφής στο Μητρώο. 

6. Η εγγραφή στο Μητρώο είναι δυνατή οποιαδήποτε χρονική στιγμή μετά την 
ανακοίνωση έναρξης λειτουργίας και την πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος. 

7. Η Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. διατηρεί το δικαίωμα να επαληθεύσει την ακρίβεια των 
υποβληθέντων δικαιολογητικών σε οποιοδήποτε χρόνο. Σε περίπτωση 
υποβολής ανακριβών ή ψευδών στοιχείων, εκτός των συνεπειών του άρθρου 8 
του ν. 1599/1986 ενημερώνεται άμεσα η κατά περίπτωση αρμόδια πειθαρχική 
αρχή για την άσκηση των προβλεπόμενων πειθαρχικών διώξεων. 

3. Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων - Έλεγχος αιτήσεων - Έκδοση 
απόφασης ένταξης στο Μητρώο

Ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων εγγραφής στο Μητρώο 
Εμπειρογνωμόνων ορίζεται η 15η. 2.2021. Σε τακτά χρονικά διαστήματα θα 
ελέγχονται τα στοιχεία των εγγεγραμμένων  στο Μητρώο των ενδιαφερομένων και 
με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους θα αποφασίζεται 
η διαγραφή από το Μητρώο των εμπειρογνωμόνων όσων δεν πληρούν τις 
προϋποθέσεις που τίθενται από την υπ’ αριθμ. 17290 ΕΞ 2021/10.2.2021 Κοινή 
Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
«Διαδικασία Εγγραφής στο Μητρώο Εμπειρογνωμόνων του άρθρου 65 ν. 4738/2020 
(Α’207)» 
 
4. Πληροφορίες 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από το 
δικτυακό τόπο της ΕΓΔΙΧ ή να υποβάλλουν ερώτημα συνδεόμενοι στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα.

                        
                                                        
                                                       Ο  Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού 
Χρέους
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                                                                                   Φώτης Κουρμούσης
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