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1. Εισαγωγή 
Στην νέα διαδικτυακή πλατφόρμα του Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών 
(https://emf.gov.gr) τα μέλη της έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν ηλεκτρονικά αιτήσεις 
για την ένταξη τους σε μητρώο ή να ανανεώσουν ισχύουσα βεβαίωση για τα παρακάτω 
μητρώα: 

1. Α. Μητρώο (Α) 

2. Β. Ξηράς (ΒΞ) 

3. Β. Λιμένα (ΒΛ) 

4. Β. Χειριστών Μηχανημάτων (ΒΜ) 

Κάθε πολίτης έχει την δυνατότητα ηλεκτρονικά:  

 Να υποβάλει αίτηση εγγραφής σε ένα μητρώο (Νέο μέλος) 

 Να υποβάλει αίτηση σε διαφορετικό μητρώο από το οποίο ανήκει 

 Να ανανεώσει μια υπάρχουσα βεβαίωση 

 Να εκτυπώσει ισχύουσα βεβαίωση 

 Να ακυρώσει ή και να διαγράψει τις αιτήσεις που έχει υποβάλει 

 Να ενημερωθεί για το ιστορικό των αιτήσεων που έχει υποβάλει και των βεβαιώσεων 
που έχουν εκδοθεί. 

Οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί χειρόγραφα στην Υπηρεσία μετά την 2/6/2017 έχουν εισαχθεί 
στο ηλεκτρονικό σύστημα και τα μέλη όλων των μητρώων έχουν την δυνατότητα να κάνουν 
την ανανέωση της άδειάς τους ηλεκτρονικά. 

Τα μέλη που έχουν υποβάλει χειρόγραφα τις αιτήσεις τους στην Υπηρεσία πριν την 2/6/2017 
την πρώτη φορά που θα συνδεθούν ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα θα χρειαστεί απαραίτητα να 
εισάγουν τα παρακάτω στοιχεία της βεβαίωσης που έχουν στην κατοχή τους προκειμένου να 
διατηρήσουν τα δικαιώματά τους. 

Τα στοιχεία αυτά είναι: 

 Ημερομηνία Βεβαίωσης 

 Αριθμός Πρωτοκόλλου 

 Αριθμό Μητρώου Εγγραφής Α.ΜΗ.Ε 
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2. Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών 
Εισάγοντας την ηλεκτρονική διεύθυνση https://emf.gov.gr στο πρόγραμμα περιήγησης ιστού 
του υπολογιστή μας μεταβαίνουμε στην πρώτη σελίδα της πλατφόρμας. 

 

 

Στο επάνω δεξιά μέρος της σελίδας επιλέγουμε «Σύνδεση»  
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2.1. Ταυτοποίηση Χρήστη 

Με την επιλογή «Είσοδος με διαπιστευτήρια TaxisNet» οδηγούμαστε σε ταυτοποίηση και 
αποδοχή «εξουσιοδότησης» για το Π.Σ. emf.gov.gr από την ΑΑΔΕ: μεταβαίνουμε στην ενότητα 
της σελίδας για την είσοδο των χρηστών. (Σύνδεση):  
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2.2. Είσοδος στο Μητρώο - emf.gov.gr 

Μόλις ολοκληρωθεί με επιτυχία η ταυτοποίηση του χρήστη από την ΑΑΔΕ, εμφανίζεται η 
παρακάτω φόρμα για την του χρήστη-μέλους στο πληροφοριακό σύστημα: 

  
Στην φόρμα αυτή εισάγουμε: 

 Το ΑΦΜ 

 Τον ΑΜΚΑ 

Και στην συνέχεια επιλέγουμε  
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3. Σελίδα Μέλους 
Μετά την επιτυχή επαλήθευση των ΑΦΜ & ΑΜΚΑ μεταβαίνουμε στην σελίδα μέλους του Εθνικού 
Μητρώου Φορτοεκφορτωτών στην οποία διακρίνουμε 3 ενότητες και έχει την παρακάτω 
μορφή: 

 

  

Α 

Γ 

Β 
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3.1. Στοιχεία Μέλους (Α) 

Περιέχει τα στοιχεία προσώπου που έχουν επαληθευτεί με την ταυτοποίηση του χρήστη κατά 
την είσοδό του. 

 

3.2. Ενεργά Μητρώα (Β) 

 

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνει η ενότητα είναι : Ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης, 
αριθμός πρωτοκόλλου, Αριθμός Μητρώου Έγγραφής, Περίοδος ισχύος, Λήξη Βεβαίωσης σε 
ημέρες και Ενέργειες. 

Στην στήλη ενέργειες έχουμε την δυνατότητα να εκτυπώσουμε την βεβαίωση κάνοντας «κλικ» 

στο εικονίδιο εκτύπωση  ή να μεταβούμε στην ηλεκτρονική φόρμα της αίτησης για τη οποία 

έχει εκδοθεί η βεβαίωση κάνοντας «κλίκ» στο εικονίδιο μετάβαση . 
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Η βεβαίωση έχει τη παρακάτω μορφή και αποθηκεύεται σε αρχείο τύπου pdf τον ηλεκτρονικό 
μας υπολογιστή. 
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Τα στοιχεία της αίτησης στα οποία εκδόθηκε η βεβαίωση δεν μεταβάλλονται από τον χρήστη 
είναι με γκρι χρώμα και έχουν τη παρακάτω μορφή: 
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3.3. Ιστορικό Αιτήσεων (Γ) 

Στην ενότητα αυτή έχουμε τη δυνατότητα να δούμε το ιστορικό των αιτήσεων που έχουμε 
υποβάλει καθώς και να υποβάλουμε μία νέα αίτηση. 

 

Τα στοιχεία που εμφανίζονται είναι: 

 Ημερομηνία Υποβολής αίτησης 

 Τύπος αίτησης (ανανέωση ή αίτηση εγγραφής) 

 Αρ. πρωτοκόλλου αίτησης 

 Αρ. Μητρώου Εγγραφής 

 Τύπος Μητρώου 

3.4. Νέα Αίτηση σε μητρώο 

Νέα αίτηση δημιουργούμε ΜΟΝΟ όταν δεν είμαστε εγγεγραμμένοι σε κανένα μητρώο ή 
όταν θέλουμε να εγγραφούμε σε διαφορετικό μητρώο από το οποίο είμαστε. 

Για την δημιουργία νέας αίτησης κάνουμε «κλικ» το εικονίδιο Νέα Αίτηση . 

Η φόρμα της αίτησης έχει την παρακάτω μορφή: 
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Στην αίτηση έχουμε την δυνατότητα να επιλέξουμε Είδος Μητρώου και να τροποποιήσουμε ή να 
εισάγουμε στοιχεία ταυτότητας ή και τα δημογραφικά μας στοιχεία στην περίπτωση που κατά 
την υποβολή της αίτησης αυτά έχουν τροποποιηθεί. 

Προσωπικά στοιχεία που αφορούν ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ΕΠΩΝΥΜΟ, ΟΝΟΜΑ, ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ, ΟΝΟΜΑ 
ΜΗΤΕΡΑΣ, ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ, και Υπηκοότητα ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΟΥΝ προκύπτουν από την ταυτοποίηση 
του χρήστη που έχει προηγηθεί. 
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Επιλογή Μητρώου 

 

Στοιχεία αίτησης που μπορούν να τροποποιηθούν: 
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Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά 

Στην περίπτωση που τα υποχρεωτικά στοιχεία δεν έχουν συμπληρωθεί στο σύνολό τους όταν 

κάνουμε υποβολή αίτησης  στο κάτω μέρος της σελίδας μας εμφανίζει τα στοιχεία 
που πρέπει να συμπληρώσουμε. 

 

Όροι & Προϋποθέσεις (Υποβολής) 

Για κάθε τύπο μητρώου ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, το μέλος θα πρέπει να τις 
αποδεχθεί προκειμένου να υποβάλει την αίτηση του. 

  

3.5. Ανανέωση Βεβαίωσης 

Για την ανανέωση μιας βεβαίωσης θα χρειαστεί να υποβάλουμε μία αίτηση ανανέωσης. Στην 
σελίδα Μέλους στην ενότητα Ενεργά Μητρώα επιλέγουμε την εγγραφή που θέλουμε να 
ανανεώσουμε. 

 

 Στην συνέχεια επιλέγουμε μετάβαση  και οδηγούμαστε στην φόρμα της αίτησης 
ανανέωσης.  
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Στο κάτω μέρος της αίτησης υπάρχουν οι επιλογές : 

 

Επιλέγουμε ενέργειες και εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο διαλόγου: 

  

Στην συνέχεια επιλέγουμε Αίτηση Ανανέωσης και αυτόματα δημιουργείτε η φόρμα ανανέωσης 
της αίτησης με προ-συμπληρωμένα τα στοιχεία του μητρώου που ισχύουν για το μέλος. 

Πριν την υποβολή θα πρέπει να επικαιροποιήσουμε τα στοιχεία ταυτότητας και 
επικοινωνίας στην περίπτωση που αυτά έχουν μεταβολές. 

Μόλις ολοκληρώσουμε επιλέγουμε στο κάτω μέρος της αίτησης : 

  

Και στην συνέχεια υποβολή  . 

Με την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας έχουμε ολοκληρώσει την ανανέωση. 

3.6. Εγγραφή μελών πριν την 2/6/2017 

Τα εν ενεργεία μέλη που έχουν υποβάλει αιτήσεις στην Υπηρεσία πριν την 2/6/2017 θα 
χρειαστεί να εισάγουν στο πληροφοριακό στοιχεία ισχύουσας βεβαίωσης που έχουν στην 
κατοχή τους όπως περιγράφεται παρακάτω. 

 

«Για την είσοδο μας στο μητρώο ακολουθούμε την διαδικασία που περιγράφεται στις 
παραγράφους 2.1 & 2.2» 
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Μόλις ολοκληρωθεί επιτυχώς η σύνδεσή μας με το μητρώο η σελίδα μέλους έχει την εξής 
μορφή: 

  

Επιλέγουμε Νέα Αίτηση 

Στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται επιλέγουμε ΟΚ. 
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Επιλέγουμε το μητρώο στο οποίο ανήκουμε σύμφωνα με την βεβαίωση που έχουμε στην 
κατοχή μας. 

 

Μόλις επιλέγουμε το μητρώο εμφανίζεται πίνακας στον οποίο θα εισάγουμε τα στοιχεία της 
υπάρχουσας βεβαίωσης αφού πρώτα επιλέγουμε Ανανέωση εγγραφής προ 2/6/2017. 
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Συμπληρώνουμε τα στοιχεία της υπάρχουσας βεβαίωσης ως εξής: 

 Ημερομηνία Βεβαίωσης 

 ΑΜΗΕ Βεβαίωσης 

 Αριθμό Πρωτοκόλλου Βεβαίωσης 
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Συμπληρώνουμε όλα τα υποχρεωτικά πεδία με *  

     

Στο κάτω μέρος της οθόνης προκειμένου να προχωρήσουμε θα πρέπει να αποδεχθούμε τους 
όρους & προϋποθέσεις (Υποβολής). 
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Στην περίπτωση που κάποια από τα υποχρεωτικά στοιχεία δεν έχουν συμπληρωθεί από τον 
χρήστη στο κάτω μέρος της αίτησης εμφανίζεται μήνυμα λάθους ως εξής: 

 

Όταν όλα τα στοιχεία της αίτησης έχουν συμπληρωθεί επιλέγουμε  

Το εγγεγραμμένο μέλος πριν την 2/6/2017 έχει ενταχθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα μητρώου 
Φορτοεκφορτωτών και μπορεί να εκτυπώσει την βεβαίωση του με τον νέο Αριθμό Μητρώου 
Εγγραφής (ΑΜΗΕ) που έχει αποδώσει το σύστημα. 

3.7. Διαγραφή από Μητρώο 

Το μέλος έχει την δυνατότητα εφόσον το επιθυμεί να διαγραφεί από το μητρώο στο οποίο 
ανήκει. 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Η ενέργεια αυτή είναι οριστική και αμετάκλητη το μέλος χάνει όλες τις 
προϋποθέσεις που έχει κατοχυρώσει προκειμένου να είναι μέλος σε ένα μητρώο.    

Στην σελίδα Μέλους στην ενότητα Ενεργά Μητρώα επιλέγουμε την εγγραφή που θέλουμε να 
Διαγράψουμε. 

 

Στην συνέχεια επιλέγουμε μετάβαση  και οδηγούμαστε στην φόρμα της αίτησης. 

Στο κάτω μέρος της αίτησης υπάρχουν οι επιλογές : 

 

Επιλέγουμε ενέργειες και εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο διαλόγου: 

 

Επιλέγουμε Διαγραφή από Μητρώο Χ. και εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα. 
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Για να συνεχίσουμε πρέπει να εισάγουμε τον ΑΦΜ μας προκειμένου να βεβαιωθούμε ότι δεν 
πρόκειται για λάθος ενέργεια του χρήστη και κάνουμε «κλικ» στην επιλογή Διαγραφή. 

Το σύστημα για να οριστικοποιήσει την διαγραφή ενός μέλους από το μητρώο εμφανίζει ένα 
ακόμη παράθυρο διαλόγου που τον ενημερώνει ως εξής: 

   

Στην περίπτωση που ο χρήστης επιλέξει «ΟΚ» διαγράφεται οριστικά από το μητρώο στο οποίο 
ανήκει. 

Στην σελίδα του μέλους δεν υπάρχουν Ενεργά Μητρώα. 
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4. Εργασίες 
Στο κεντρικό μενού της εφαρμογής στην επιλογή «Εργασίες» έχουμε την δυνατότητα να 
τροποποιήσουμε τα στοιχεία του μέλους και να επαληθεύσουμε την εγκυρότητα μίας 
βεβαίωσης. 
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4.1. Ενημέρωση Στοιχείων Μέλους 

Έχουμε την δυνατότητα οποιαδήποτε στιγμή να τροποποιήσουμε τα στοιχεία της ταυτότητάς 
μας ώστε σε επόμενη ανανέωση ή εγγραφή σε μητρώο να έχουμε επικαιροποιημένα τα 
στοιχεία μας. 

ΠΡΟΣΟΧΗ όλες οι αιτήσεις ή ανανεώσεις που έχουν ήδη υποβληθεί διατηρούν τα στοιχεία 
ταυτότητας με τα οποία της έχουμε υποβάλει. 

Τα στοιχεία ταυτότητας που μπορούμε να αλλάξουμε φαίνονται παρακάτω. 

 

Με την ολοκλήρωση των αλλαγών επιλέγουμε «Αποθήκευση» 
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4.2. Έλεγχος Εγκυρότητας 

Με την επιλογή αυτή έχουμε την δυνατότητα εισάγουμε τον 16ψήφιο κωδικό βεβαίωσης και να 
διαπιστώσουμε εάν είναι σε ισχύ. 

Ο κωδικός βρίσκεται είναι στο κάτω μέρος της βεβαίωσης όπως φαίνεται στη παρακάτω 
εικόνα:  
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Όταν μια βεβαίωση είναι σε ισχύ έχουμε το παρακάτω αποτέλεσμα: 
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Στην περίπτωση μη έγκυρης βεβαίωσης εμφανίζει το παρακάτω:
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5. «Συχνές Ερωτήσεις» 
Στην ιστοσελίδα αυτή παρουσιάζονται οι συχνές Ερωτήσεις και οι αντίστοιχες Απαντήσεις τους 
σε μορφή πίνακα όπως βλέπουμε στο στιγμιότυπο που ακολουθεί: 

 

Επιλέγοντας με «κλικ» μία ερώτηση εμφανίζεται από κάτω η σχετική απάντηση. Στο επάνω 
δεξιά μέρος της σελίδας θα βρούμε τις επιλογές «Ανάπτυξη όλων» και «Σύμπτυξη όλων» μας 
δίνει την δυνατότητα να δούμε το σύνολο των ερωτήσεων με τις απαντήσεις τους ή μόνο τις 
ερωτήσεις. 
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