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Οδηγός υποβολής αίτησης εγγραφής φυσικών 

προσώπων στα μητρώα Δόκιμου Εσωτερικού Ελεγκτή 

και Εσωτερικού Ελεγκτή του ΟΕΕ 

 

Προκειμένου να υποβάλετε αίτηση εγγραφής στα μητρώα Δόκιμου Εσωτερικού Ελεγκτή ή 

Εσωτερικού Ελεγκτή πρέπει να συνδεθείτε στην εφαρμογή που φιλοξενείται στο σύνδεσμο 

https://esoee.oe-e.gr με χρήση διαπιστευτηρίων (κωδικών) taxisnet. 

 
 

 
 

https://esoee.oe-e.gr/
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Μετά την επιτυχή είσοδό σας στην εφαρμογή θα εμφανίζονται τα στοιχεία του Επωνύμου 
και του Ονόματος όπως αυτά υπάρχουν καταχωρημένα στην ΑΑΔΕ  
 

 
 
Επιλέγοντας «Οι Αιτήσεις μου» θα έχετε την εικόνα που ακολουθεί 
 

 
 
Και θα μπορείτε επιλέγοντας «Καταχώρησης Νέας Αίτησης» να καταχωρήσετε την αίτηση 
εγγραφής επιλέγοντας αρχικά το μητρώο για το οποίο επιθυμείτε να καταχωρήσετε αίτηση 
και στη συνέχεια συμπληρώνοντας με προσοχή τα πεδία με τα στοιχεία που απαιτούνται. 
 
Σε περίπτωση που δε συμπληρωθεί κάποιο από τα υποχρεωτικά πεδία εμφανίζεται το 
μήνυμα λάθους που ακολουθεί 
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Εφόσον όλα τα πεδία συμπληρωθούν και επιλέγοντας το «Δημιουργία Αίτησης» 
καταχωρείται αρχικά η αίτηση σε κατάσταση «Προσωρινά Αποθηκευμένη» και εμφανίζεται 
σχετικό ενημερωτικό μήνυμα. 
 

 
 
Η εικόνα πλέον θα είναι η  
 

 
 
Για τη συνέχεια της διαδικασίας θα πρέπει να επιλέξετε «Επεξεργασία» 
 

 
 
Ώστε να συμπληρώσετε επιπλέον στοιχεία και να επισυνάψετε τα απαραίτητα συνοδευτικά 
δικαιολογητικά που απαιτούνται για την οριστική υποβολή της αίτησης. 
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Εφόσον συμπληρωθούν όλα τα πεδία, επισυναφθούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και 
ενημερωθείτε/συναινέσετε με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του ΟΕΕ 
μπορείτε να επιλέξετε «Οριστική Υποβολή». 
 

 
 
Θα εμφανιστεί προεπισκόπηση της αίτησής σας στην οποία ελέγχετε τη ορθότητα των 
στοιχείων που έχετε συμπληρώσει και επισυνάψει. Εφόσον διαφωνείτε επιλέγετε 
«Επεξεργασία» ώστε να κάνετε τις απαραίτητες διορθώσεις ενώ εάν συμφωνείτε επιλέγετε 
«Οριστική Υποβολή» ολοκληρώνοντας τη διαδικασία. 
 
Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης η κατάστασή της θα είναι πλέον «Υπό Αξιολόγηση» 
 

 
 
Μετά την οριστική υποβολή η διαδικασία είναι η ακόλουθη. 
 
Η αρμόδια επιτροπή θα ελέγξει τις υποβληθείσες αιτήσεις. Σε περίπτωση που θα χρειαστούν 
διευκρινήσεις θα υπάρξει επικοινωνία στα στοιχεία που έχουν δηλωθεί από τον 
ενδιαφερόμενο. 
Εφόσον η αίτηση ΔΕΝ πληροί τις προϋποθέσεις αυτή θα απορρίπτεται και με την αλλαγή της 
κατάστασης θα ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
Στην περίπτωση που η αίτηση είναι πλήρης και ο ενδιαφερόμενος πληροί τις προϋποθέσεις 
εγγραφής στο μητρώο που έχει αιτηθεί θα ακολουθεί εισήγηση της επιτροπής προς την 
Κεντρική Διοίκηση τους Οικονομικού Επιμελητηρίου η οποία θα αποφασίζει για την έγκριση 
των αιτήσεων 
 
Μετά την έγκριση από την Κεντρική Διοίκηση η αίτηση θα αλλάζει κατάσταση και από «Υπό 
Αξιολόγηση» θα γίνεται «Αναμονή πληρωμής». Ο ενδιαφερόμενος θα λαμβάνει με μήνυμα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και θα έχει τη δυνατότητα μέσω της εφαρμογής, ανάλογα το 
μητρώο για το οποίο έχει αιτηθεί, να εκτυπώνει την ταυτότητα πληρωμής με τα ποσά που 
ακολουθούν. 

 Ποσό παραβόλου εκατό πενήντα ευρώ (150 €) για την υποβολή της 

αναγγελίας έναρξης του επαγγέλματος εσωτερικού ελεγκτή και την εγγραφή 

στο Μητρώο των εσωτερικών ελεγκτών & 

 Ποσό παραβόλου εβδομήντα πέντε ευρώ (75 €) για την υποβολή της 

αναγγελίας έναρξης του επαγγέλματος δόκιμου εσωτερικού ελεγκτή και την 

εγγραφή στο Μητρώο των δόκιμων εσωτερικών ελεγκτών. 

Τα οποία θα πληρώνει μέσω της τράπεζάς του. 

ΠΡΟΣΟΧΗ : Η πληρωμή γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ με χρήση κωδικού πληρωμής και ΟΧΙ στα 
γραφεία της κεντρικής υπηρεσίας και των περιφερειακών τμημάτων του ΟΕΕ. 
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Μόλις γίνει η ενημέρωση της πληρωμής η αίτηση αλλάζει σε κατάσταση «Εγκεκριμένη» και 
αποδίδεται αριθμός μητρώου στον ενδιαφερόμενο. 
 
Τα στοιχεία των μελών των δύο μητρώων θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ΟΕΕ 

 Δόκιμων Εσωτερικών Ελεγκτών 

 Εσωτερικών Ελεγκτών  

και παράλληλα θα δρομολογείται η εκτύπωση του δελτίου επαγγελματικής ταυτότητας των 
εγγεγραμμένων σε αυτά. 
 
Για περισσότερες διευκρινήσεις - πληροφορίες μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο 

intauditor@oe-e.gr 

 

mailto:intauditor@oe-e.gr

