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1. Υποβολή Αίτησης Ένταξης στο Μητρώο Εμπειρογνωμόνων 

1.1 Είσοδος στην Πλατφόρμα 

Η είσοδος στην πλατφόρμα για την υποβολή αίτησης ένταξης στο Μητρώο Εμπειρογνωμόνων πραγματοποιείται 

μέσω της ιστοσελίδας www.gov.gr από το σύνδεσμο για την υποβολή αίτησης ένταξης στο Μητρώο 

Εμπειρογνωμόνων. O χρήστης Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο ανακατευθύνεται σε κατάλληλα διαμορφωμένη σελίδα, 

όπου καλείται να καταχωρήσει τα διαπιστευτήρια (Όνομα χρήστη, Κωδικός) που χρησιμοποιεί για την είσοδό του στο 
TAXISnet, όπως απεικονίζεται στην «Εικόνα 1». 

 
Εικόνα 1 
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Για την υποβολή της αίτησης, ο χρήστης (Εμπειρογνώμονας) εισέρχεται στην αρχική οθόνη του Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Φερεγγυότητας – Μητρώο Εμπειρογνωμόνων όπου και εμφανίζεται ενημερωτικό μήνυμα σχετικά με την 

έναρξη υποβολής αίτησης. Στο σημείο αυτό, ο χρήστης (Εμπειρογνώμονας)  έχει την δυνατότητα να ενημερωθεί 

αναφορικά με τα κριτήρια για την ένταξη στο Μητρώο Εμπειρογνωμόνων. Ακολούθως, ο χρήστης 
(Εμπειρογνώμονας) επιλέγει «Συνέχεια» (Εικόνα 2). 

 

 
Εικόνα 2 
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1.2 Δημιουργία Αίτησης 

Με την είσοδο στην πλατφόρμα ο χρήστης (Εμπειρογνώμονας) μεταβαίνει στην ενότητα «Λίστα Αιτήσεων». Στην 

άνω δεξιά γωνία της σελίδας (Εικόνα 3, πλαίσιο 1) μπορεί να επισκοπήσει το Ονοματεπώνυμο του και το ΑΦΜ του. 
Για τη δημιουργία αίτησης επιλέγει το πλήκτρο «Δημιουργία Αίτησης Ένταξης στο Μητρώο» (Εικόνα 3, πλαίσιο 2). 

 

Εικόνα 3 

Με την επιλογή του πλήκτρου «Δημιουργία Αίτησης Ένταξης στο Μητρώο» εμφανίζεται σχετικό παράθυρο στο οποίο 

ο χρήστης (Εμπειρογνώμονας) καλείται να συναινέσει στην αυτοματοποιημένη άντληση των στοιχείων ταυτοποίησής 

του από το Μητρώο της ΑΑΔΕ. Για να συνεχίσει με τη διαδικασία υποβολής αίτησης ένταξης στο Μητρώο 
Εμπειρογνωμόνων, ο χρήστης (Εμπειρογνώμονας) επιλέγει το πλήκτρο «Συμφωνώ» (Εικόνα 4). 

 

Εικόνα 4 
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1.3 Συμπλήρωση Στοιχείων Εμπειρογνώμονα 

Με την είσοδό του στη φόρμα της Αίτησης ένταξης στο μητρώο Εμπειρογνωμόνων, ο χρήστης (Εμπειρογνώμονας) 

επισκοπεί τον πίνακα «Στοιχεία Εμπειρογνώμονα» (Εικόνα 5). Στον εν λόγω πίνακα είναι προ συμπληρωμένο το 

πεδίο «Αριθμός Αίτησης» όπως και τα πεδία ΑΦΜ, Όνομα, Επώνυμο, Πατρώνυμο, Αρμόδια ΔΟΥ, ΤΚ, Περιοχή, 

Διεύθυνση. Ο χρήστης (Εμπειρογνώμονας) επισκοπεί τα στοιχεία του που έχουν αντληθεί ώστε να διασφαλίσει την 
ορθότητά τους.  

Στη συνέχεια, ο χρήστης (Εμπειρογνώμονας) συμπληρώνει τα πεδία για τα οποία δεν έχουν αντληθεί τιμές (πεδία με 

λευκό φόντο)  επιλέγοντας το εικονίδιο επεξεργασίας « » (Εικόνα 5, πλαίσιο 1). 

Εικόνα 5 

 

Ο χρήστης (Εμπειρογνώμονας) συμπληρώνει το πεδίο «Μητρώο Πιστοποίησης» επιλέγοντας κάποια κατηγορία από 
τη σχετική λίστα (Εικόνα 6, πλαίσιο 1). Οι διαθέσιμες επιλογές είναι οι εξής: 

1. Μητρώο Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων 

2. Μητρώο Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος – Μέλος 

3. Μητρώο Λογιστών Φοροτεχνικών του ΟΕΕ– Επαγγελματική Ταυτότητα 

4. Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών 

5.  Μητρώο ΑΑΔΕ 

Για τον τρόπο προσδιορισμού Αριθμού Μητρώου Πιστοποίησης για τις κατηγορίες 2,3 παρακαλούμε συμβουλευτείτε 
το «Παράρτημα». 

Στην κατηγορία 5 – Μητρώο ΑΑΔΕ εντάσσονται όλοι οι «Εμπειρογνώμονες» οι οποίοι δεν εντάσσονται σε κάποιο 

από τα παραπάνω Μητρώα, αλλά ελέγχονται βάσει του αντλημένου από τα στοιχεία του Μητρώου της ΑΑΔΕ ΚΑΔ. Σε 
αυτή την περίπτωση ο χρήστης (Εμπειρογνώμονας)  δεν συμπληρώνει το πεδίο «Αριθμός Μητρώου Πιστωποίησης».    
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Εικόνα 6 

 

Τα πεδία «Σύνδεσμος Διαδικτυακού Τόπου» (Εικόνα 7, πλαίσιο 1) και «Βιογραφικό Σημείωμα» (Εικόνα 7, πλαίσιο 2) 

είναι προαιρετικά. Το πεδίο «Συναφής Προϋπηρεσία» (Εικόνα 7, πλαίσιο 3) είναι υποχρεωτικό μόνο για 

Εμπειρογνώμονα που ανήκει στον επαγγελματικό φορέα της κατηγορίας  2 - Μητρώο Οικονομικού Επιμελητηρίου 

Ελλάδος – Μέλος. Για την επισύναψη εγγράφου ο χρήστης επιλέγει το εικονίδιο ανάρτησης εγγράφου « » (Εικόνα 

7, πλαίσιο 4). Με την επιτυχή ανάρτηση αρχείου εμφανίζεται σχετικό μήνυμα (Εικόνα 8). Με την ολοκλήρωση των 

επιθυμητών καταχωρήσεων ο χρήστης (Εμπειρογνώμονας) επιλέγει το εικονίδιο « » (Εικόνα 7, πλαίσιο 5). 
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Εικόνα 7 

 

 

Εικόνα 8 

 

Σε περίπτωση που ο χρήστης εμπειρογνώμονας επιθυμεί να διορθώσει κάποιο στοιχείο που καταχώρησε επιλέγει το 

εικονίδιο επεξεργασίας « » και επαναλαμβάνει την  διαδικασία. Σε περίπτωση που θέλει να αντικαταστήσει κάποιο 

έγγραφο που ανάρτησε επιλέγει και πάλι  το εικονίδιο ανάρτησης εγγράφου « » και το νέο αρχείο αντικαθιστά το 
προηγούμενο αρχείο που είχε αναρτήσει. 
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1.4 Καταχώρηση Στοιχείων Επικοινωνίας και Υπεύθυνες Δηλώσεις 

Στη συνέχεια ο χρήστης (Εμπειρογνώμονας) μεταβαίνει στην ενότητα «Στοιχεία Επικοινωνίας» (Εικόνα 9) όπου 

καταχωρεί την Ηλεκτρονική του Διεύθυνση στο σχετικό πεδίο (Εικόνα 9, πλαίσιο 1). 

Για την ταυτοποίηση της Ηλεκτρονικής Διεύθυνσης που έχει καταχωρηθεί, ο χρήστης (Εμπειρογνώμονας)  επιλέγει 

«Αποστολή κωδικού επιβεβαίωσης» επιλέγοντας το «Εικονίδιο  » (Εικόνα 9, πλαίσιο 2). Το σύστημα αποστέλλει  

αυτοματοποιημένο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τον κωδικό επιβεβαίωσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

που έχει καταχωρηθεί. Με την επιτυχή αποστολή του μηνύματος, εμφανίζεται το μήνυμα «Επιτυχία Αποστολής» 

όπως απεικονίζεται στην «Εικόνα 10». Σημειώνεται ότι το σύστημα επιτρέπει την επαναποστολή κωδικού 

επιβεβαίωσης μετά το πέρας 24 ωρών από την προηγούμενη αποστολή.  

   Εικόνα 9 
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Εικόνα 10 

Ο χρήστης (Εμπειρογνώμονας) συμπληρώνει τον κωδικό επιβεβαίωσης που έχει λάβει στην ηλεκτρονική του 

διεύθυνση, στο πεδίο «Κωδικός Επιβεβαίωσης» (Εικόνα 9 πλαίσιο 3). Κατόπιν επιλέγει το «Εικονίδιο   » (Εικόνα 9, 

πλαίσιο 4). Με την επιτυχή επιβεβαίωση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης, εμφανίζεται το μήνυμα  επιτυχημένης 

επαλήθευσης (Εικόνα 11). 

 

 

Εικόνα 11 

 

Στη συνέχεια ο χρήστης (Εμπειρογνώμονας) καταχωρεί το τηλέφωνο επικοινωνίας του στο σχετικό πεδίο (Εικόνα 9, 
πλαίσιο 5) και επιβεβαιώνει τις υπεύθυνες δηλώσεις (Εικόνα 9, πλαίσιο 6). 
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1.5 Υποβολή Αίτησης 

Με την ολοκλήρωση των ενεργειών συμπλήρωσης των στοιχείων τη αίτησης ο χρήστης (Εμπειρογνώμονας) επιλέγει 
το πλήκτρο «Υποβολή Αίτησης» (Εικόνα 12). 

 

 
Εικόνα 12 α 

 

Με την επιλογή του πλήκτρου Υποβολής Αίτησης  εμφανίζεται η σχετική οθόνη για την επιβεβαίωση της αίτησης 
(Εικόνα 13). Ο χρήστης (Εμπειρογνώμονας) για να υποβάλει την αίτησή του επιλέγει το εικονίδιο «Ναι» (Εικόνα 13). 
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Εικόνα 13 

Εφόσον τα στοιχεία της αίτησης επιβεβαιωθούν αυτοματοποιημένα από τους αρμόδιους επαγγελματικούς φορείς, ο 

χρήστης (Εμπειρογνώμονας) μεταβαίνει αυτόματα στην «Λίστα Αιτήσεων» (Εικόνα 14α) και η αίτηση μεταβαίνει στο 

στάδιο «Έγκριση Αίτησης» (Εικόνα 14α, πλαίσιο 1). Ο χρήστης (Εμπειρογνώμονας) λαμβάνει σχετικό μήνυμα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επιπλέον, έχει τη δυνατότητα να αντλήσει τη σχετική βεβαίωση επιλέγοντας το 

εικονίδιο της άντλησης εγγράφου « » (Εικόνα 14α, πλαίσιο 2). 

 

 

Εικόνα 14α 

Σε περίπτωση που τα στοιχεία της αίτησης δεν επιβεβαιώνονται από τους αρμόδιους επαγγελματικούς φορείς, το 

σύστημα δεν επιτρέπει την υποβολή της αίτησης και εμφανίζει σχετικό μήνυμα στο χρήστη (Εμπειρογνώμονα) 
(Εικόνα 14 β) με τους λόγους μη επιβεβαίωσης των στοιχείων από τον επαγγελματικό φορέα.  
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Εικόνα 14β 

 

1.6 Αίτηση Εμπειρογνώμονα Μητρώου Πιστοποιημένων Εκτιμητών 

Σε περίπτωση που η αίτηση έχει υποβληθεί από Εμπειρογνώμονα που εντάσσεται στο Μητρώο Πιστοποιημένων 

Εκτιμητών, μετά την υποβολή της, η αίτηση μεταβαίνει στο στάδιο «Αξιολόγηση Αίτησης» (Εικόνα 15). Ο χρήστης 
(Εμπειρογνώμονας) ενημερώνεται για την εξέλιξη της αίτησής του με σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

 

Εικόνα 15 
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2. Παραίτηση Εμπειρογνώμονα 

Ο χρήστης (Εμπειρογνώμονας) έχει το δικαίωμα να παραιτηθεί από το Μητρώο Εμπειρογνωμόνων. Για να το πράξει 

εισέρχεται στο Μητρώο Εμπειρογνωμόνων και από τη «Λίστα Αιτήσεων» εισέρχεται στην αίτησή του επιλέγοντας 

εικονίδιο επεξεργασίας « » (Εικόνα 16). 

 

Εικόνα 16 

 

Στη συνέχεια επιλέγει το πλήκτρο «Παραίτηση» (Εικόνα 17). Ο χρήστης (Εμπειρογνώμονας) ενημερώνεται με 
σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την ολοκλήρωση της εν λόγω ενέργειας.  

 

Εικόνα 17 
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3. Έγκριση / Απόρριψη Αιτήσεων Εξυγίανσης από Εμπειρογνώμονα 

3.1 Είσοδος στην Πλατφόρμα 

Η είσοδος στην πλατφόρμα πραγματοποιείται μέσω της ιστοσελίδας www.gov.gr από το σύνδεσμο Εισόδου 

Εμπειρογνώμονα . O χρήστης Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο ανακατευθύνεται σε κατάλληλα διαμορφωμένη σελίδα, 

όπου καλείται να καταχωρήσει τα διαπιστευτήρια (Όνομα χρήστη, Κωδικός Πρόσβασης) που χρησιμοποιεί για την 

είσοδό του στο TAXISnet, όπως απεικονίζεται στην «Εικόνα 18». 

 

Εικόνα 18 

Ο χρήστης (Εμπειρογνώμονας) εισέρχεται στην αρχική οθόνη. Ακολούθως, ο χρήστης (Εμπειρογνώμονας) επιλέγει 
«Συνέχεια» (Εικόνα 19). 
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Εικόνα 19 

3.2 Έγκριση / Απόρριψη Αιτήσεων Εξυγίανσης από Εμπειρογνώμονα 

Με την είσοδο στην πλατφόρμα ο χρήστης (Εμπειρογνώμονας) μεταβαίνει στην οθόνη όπου εμφανίζεται η «Λίστα 

Αιτήσεων Ένταξης στο Μητρώο». Για την επισκόπηση των αιτήσεων εξυγίανσης που του έχουν ανατεθεί ο χρήστης 

καλείται να πατήσει το κουμπί «Λίστα Αιτήσεων Εξυγίανσης» που βρίσκεται  στην άνω αριστερή γωνία της οθόνης 

(Εικόνα 20) . 

 
Εικόνα 20 

Πατώντας το κουμπί «Λίστα Αιτήσεων Εξυγίανσης», ο χρήστης (Εμπειρογνώμονας) επισκοπεί τις αιτήσεις 
Εξυγίανσης που του έχουν ανατεθεί (Εικόνα 21). 



Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. – Οδηγός Χρήσης Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας – Μητρώο Εμπειρογνωμόνων 
 

17 
 

 
Εικόνα 21 

Η Επισκόπηση κάθε μίας αίτησης ξεχωριστά μπορεί να πραγματοποιηθεί από τον χρήστη (Εμπειρογνώμονα) 

πατώντας το εικονίδιο « » (Εικόνα 21, πλαίσιο 1).  

 

Για την Έγκριση της Αίτησης Εξυγίανσης ο χρήστης (Εμπειρογνώμονας) πατάει το εικονίδιο «  « (Εικόνα 21, 

πλαίσιο 2).  Στη συνέχεια, εμφανίζεται παράθυρο επιβεβαίωσης της έγκρισης της Αίτησης (Εικόνα 22). Στο 

συγκεκριμένο παράθυρο ο χρήστης (Εμπειρογνώμονας)  πρέπει να πατήσει το εικονίδιο «Ναι» δίνοντας την οριστική 

συναίνεσή του για την έγκριση της Αίτησης Εξυγίανση 

ς που του είχε ανατεθεί. 

 

Εικόνα 22 

Για την Απόρριψη μίας Αίτησης Εξυγίανσης ο χρήστης (Εμπειρογνώμονας) καλείται να πατήσει το εικονίδιο « » 

(Εικόνα 21, πλαίσιο 3). Στη συνέχεια, εμφανίζεται παράθυρο επιβεβαίωσης της απόρριψης της Αίτησης (Εικόνα 23). 

Στο συγκεκριμένο παράθυρο, ο χρήστης (Εμπειρογνώμονας)  πρέπει να πατήσει το εικονίδιο «Ναι» δίνοντας την 

οριστική συναίνεσή του για την απόρριψη της Αίτησης Εξυγίανσης που του είχε ανατεθεί. 
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Εικόνα 23 

 

 

3.4   Παραίτηση Εμπειρογνώμονα από Αίτηση Εξυγίανσης 

 

Ο χρήστης (Εμπειρογνώμονας) έχει το δικαίωμα να παραιτηθεί από μία Αίτηση Εξυγίανσης που έχει ήδη αποδεχθεί. 

Για να παραιτηθεί από μία Αίτηση Εξυγίανσης που έχει ήδη αποδεχτεί, επιλέγει το εικονίδιο «Λίστα Αιτήσεων 
Εξυγίανσης» στην πάνω αριστερή γωνία της οθόνης (Εικόνα 24, πλαίσιο 1). 

 
Εικόνα 24 

Αμέσως μετά, εμφανίζεται η λίστα που συμπεριλαμβάνει όλες τις Αιτήσεις Εξυγίανσης που του έχουν ανατεθεί. Για 

την παραίτησή του από μία συγκεκριμένη Αίτηση , ο χρήστης (Εμπειρογνώμονας) επιλέγει το εικονίδιο  το οποίο 

βρίσκεται στη στήλη «Ενέργειες» (Εικόνα 24, πλαίσιο 2).  

Στη συνέχεια, εμφανίζεται παράθυρο επιβεβαίωσης της παραίτησης από την Αίτηση (Εικόνα 25). Στο συγκεκριμένο 

παράθυρο, ο χρήστης (Εμπειρογνώμονας)  πρέπει επισυνάψει το απαραίτητο δικαιολογητικό έγγραφο πατώντας στο 

εικονίδιο «Επισύναψη» (Εικόνα 25) και  να πατήσει το εικονίδιο «Ναι» δίνοντας την οριστική συναίνεσή του για την 

παραίτησή του από την Αίτηση Εξυγίανσης που είχε αρχικά εγκρίνει. 
 



Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. – Οδηγός Χρήσης Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας – Μητρώο Εμπειρογνωμόνων 
 

19 
 

 
Εικόνα 25 

 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που ένας Εμπειρογνώμονας παραιτηθεί από το Μητρώο Εμπειρογνωμόνων τότε 

παραιτείται αυτόματα από τις Αιτήσεις Εξυγίανσης οι οποίες βρίσκονται πριν την έναρξη της Ψηφοφορίας. Σε αυτό 

το σημείο οι Αιτήσεις Εξυγίανσης επιστρέφουν στο στάδιο «Επαναξιολόγηση από Εμπειρογνώμονα» με αποστολή 
σχετικής ενημέρωσης σε όλους του εμπλεκομένους. 

 

 

 

4. Παράρτημα 

ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ  - ΜΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΛΕΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Το δελτίο ταυτότητας που εκδίδεται αναφέρει στην μπροστινή όψη «ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΛΟΥΣ» 

 

Και ο ΑΜ που ζητείται είναι ο αριθμός από το πεδίο «Αρ. Μητρώου» της πίσω όψης του δελτίου. 
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ΤΥΠΟΣ 1 

ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ  - ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ 

Το δελτίο ταυτότητας που εκδίδεται αναφέρει στην μπροστινή όψη «ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΙΣΤΗ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ» 

 

Και ο αριθμός  που ζητείται είναι ο αριθμός από το πεδίο «Α.Δ.Ε.Τ.» της πίσω όψης του δελτίου. 

 

Και φυσικά όπως ήδη αναφέρεται στα κριτήρια πρέπει να είναι Α τάξης. 

 

ΤΥΠΟΣ 2 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ  - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Στην περίπτωση αυτή ζητείται ο αριθμός βεβαίωσης λειτουργίας εταιρείας παροχής λογιστικών εργασιών (σε 
παλιότερα έντυπα ονομαζόταν αριθμός αδείας.) 
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