
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. οικ. 45891 
     Καθορισμός των προϋποθέσεων, κανόνων, δια-

δικασίας και λοιπών θεμάτων για την πιστοποί-

ηση επαγγελματιών για την εφαρμογή του άρ-

θρου 255 του ν. 4798/2021 (Α’ 68).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της παρ. 7α του άρθρου 255 του ν. 4798/2021 «Κώ-

δικας δικαστικών υπαλλήλων και λοιπές επείγουσες δι-
ατάξεις» (Α’ 68),

β. του άρθρου 1 του ν. 4670/2020 «Ασφαλιστική με-
ταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού 
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες δι-
ατάξεις» (Α’ 43),

γ. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α’ 168),

δ. του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),

ε. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων της - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ των Υπουργείων» (Α’ 119),

στ. του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α’ 98).

2. Την υπ’ αρ. 44272/28-6-2021 εισηγητική έκθεση 
δημοσιονομικών επιπτώσεων του Γενικού Διευθυντή 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων.

3. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό των προϋποθέσεων, κανόνων, δι-
αδικασίας και λοιπών θεμάτων για την πιστοποίηση 
επαγγελματιών για την εφαρμογή του άρθρου 255 του 
ν. 4798/2021 (Α’ 68), ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Αντικείμενο

Με την παρούσα απόφαση ορίζονται η ύλη και το πρό-
γραμμα επιμόρφωσης, ο φορέας επιμόρφωσης και ο 
φορέας πιστοποίησης των πιστοποιημένων επαγγελμα-
τιών, οι λεπτομέρειες για τη διαδικασία επιμόρφωσης και 
εγγραφής στο ειδικό μητρώο πιστοποιημένων επαγγελ-
ματιών και για τη διαπίστωση της έναρξης λειτουργίας 
του, η διαδικασία και τα κριτήρια επιβολής κυρώσεων, 
κατηγορίες συντάξεων, για τις οποίες χορηγούνται βε-
βαιώσεις ή συντάσσονται σχέδια αποφάσεων από τους 
πιστοποιημένους επαγγελματίες και άλλες λεπτομέρει-
ες αναγκαίες για την εφαρμογή του άρθρου 255 του 
ν. 4798/2021.

Άρθρο 2
Ορισμοί

Για τις ανάγκες της παρούσας απόφασης ισχύουν οι 
παρακάτω ορισμοί:

α. «πιστοποιημένοι επαγγελματίες»: οι πιστοποιημέ-
νοι επαγγελματίες του άρθρου 255 του ν. 4798/2021 
που συντάσσουν και εκδίδουν αντιστοίχως τα σχέδια 
αποφάσεων και τις βεβαιώσεις που προβλέπονται στην 
περ. β της παρ. 1 του άρθρου 255 του ν. 4798/2021 και 
είναι εγγεγραμμένοι στο ειδικό μητρώο πιστοποιημένων 
επαγγελματιών,

β. «επαγγελματίες που επιτρέπεται να πιστοποιηθούν» 
ή «επαγγελματίες»: οι επαγγελματίες της περ.  α της 
παρ.  2 του άρθρου 255 του ν. 4798/2021, ήτοι: α) μέλη 
των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας με τριετή του-
λάχιστον άσκηση δικηγορίας και β) λογιστές - φοροτε-
χνικοί, κάτοχοι επαγγελματικής ταυτότητας Α’ τάξης, οι 
οποίοι έχουν υποβάλει την υπεύθυνη δήλωση της παρ. 7 
του άρθρου 4 του π.δ. 340/1998 (Α’ 228),

γ. «κύκλος πιστοποίησης»: η διαδικασία που εκκινεί 
από την πρόσκληση που εκδίδεται κατά την παρ. 2 του 
άρθρου 6 και λήγει με την πιστοποίηση των επαγγελ-
ματιών που επέτυχαν στις εξετάσεις του κύκλου αυτού,

δ. «επιμορφούμενοι επαγγελματίες»: οι επαγγελματίες 
που συμμετέχουν σε ένα κύκλο πιστοποίησης,

ε. «σύγχρονη εκπαίδευση»: Η εκπαίδευση που γίνεται 
με φυσική παρουσία ή διαμέσου ηλεκτρονικής επικοι-
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νωνίας και αξιοποιεί τη διάδραση μεταξύ εκπαιδευτών 
και εκπαιδευόμενων σε πραγματικό και προκαθορισμένο 
χρόνο,

στ. «ασύγχρονη τηλεκπαίδευση»: η τηλεκπαίδευση 
που γίνεται μέσω προετοιμασμένου οπτικοακουστικού 
υλικού που λαμβάνει ηλεκτρονικά ο επιμορφούμενος 
επαγγελματίας και παρακολουθεί κατά χρόνο που ο ίδιος 
επιλέγει,

ζ. «ειδικό μητρώο πιστοποιημένων επαγγελματιών»: 
το μητρώο που προβλέπεται στην περ. β της παρ. 2 του 
άρθρου 255 του ν. 4798/2021, η εγγραφή στο οποίο είναι 
απαραίτητη προϋπόθεση για την κτήση της ιδιότητας

του πιστοποιημένου επαγγελματία.
η. «κυρώσεις»: οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέ-

πονται στις περ. α και β της παρ. 5 του άρθρου 255 του 
ν. 4798/2021. Η αναζήτηση αχρεωστήτως καταβληθέ-
ντων ποσών δεν θεωρείται διοικητική κύρωση.

Άρθρο 3
Ύλη και πρόγραμμα επιμόρφωσης

Η ύλη, επί της οποίας επιμορφώνονται οι επαγγελμα-
τίες που πρόκειται να πιστοποιηθούν, αντιστοιχεί στα 
σχέδια αποφάσεων και στις βεβαιώσεις που συντάσσουν 
και εκδίδουν και είναι η εξής:

α. Νομοθεσία θεμελίωσης σύνταξης.
β. Νομοθεσία νομιμοποίησης χρόνου ασφάλισης και 

χρήσης του στην απονομή σύνταξης.
γ. Υπολογισμός της σύνταξης με τους κανόνες των 

ν. 4387/2016 και ν. 4670/2020.
δ. Δικαιολογητικά.
ε. Ιδιαιτερότητες - Διαδικασία θεμελίωσης.
στ. Ψηφιακή απονομή σύνταξης - Διαδικασία.
ζ. Εκπαίδευση χρήσης εφαρμογών και μηχανογραφι-

κών συστημάτων.
Η περιγραφή των θεματικών του φακέλου εκπαίδευ-

σης περιλαμβάνεται στο Παράρτημα, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Άρθρο 4
Επιμόρφωση

1. Η επιμόρφωση των πιστοποιούμενων επαγγελμα-
τιών παρέχεται από τον e-ΕΦΚΑ χωρίς αντάλλαγμα. Η 
επιμόρφωση καλύπτει το σύνολο των σχεδίων αποφά-
σεων και των βεβαιώσεων που συντάσσουν και εκδίδουν 
οι πιστοποιημένοι επαγγελματίες.

2. Για την πραγματοποίηση της επιμόρφωσης που πα-
ρέχει, ο e-ΕΦΚΑ μπορεί να συνεργάζεται με τους δικη-
γορικούς συλλόγους της χώρας, το Οικονομικό Επιμελη-
τήριο της Ελλάδας, καθώς και με άλλους, δημόσιους και 
ιδιωτικούς φορείς, που έχουν εξειδίκευση και εμπειρία 
στην επιμόρφωση.

3. Το ειδικότερο αντικείμενο της συνεργασίας μπορεί 
να περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω: 

α. παροχή εκπαιδευτών/επιμορφωτών
β. παροχή ψηφιακής πλατφόρμας για την εξ αποστά-

σεως εκπαίδευση
γ. παροχή χώρων για τη διά ζώσης εκπαίδευση
δ. παραγωγή ή/και εμπλουτισμό εκπαιδευτικού υλικού.

4. Επιτρέπεται και σε ιδιωτικούς φορείς να παρέχουν 
υπηρεσίες επιμόρφωσης των πιστοποιούμενων επαγ-
γελματιών.

Άρθρο 5
Φορέας πιστοποίησης

Ως φορέας πιστοποίησης ορίζεται ο e-ΕΦΚΑ και οι σχε-
τικές αρμοδιότητες ασκούνται από τον Διοικητή του. Ο 
Διοικητής μπορεί να αναθέσει μέρος των αρμοδιοτή-
των αυτών σε ένα ή περισσότερους Υποδιοικητές του 
e-ΕΦΚΑ. Η πιστοποίηση υποστηρίζεται σε όλα τα στάδια 
της διαδικασίας από πενταμελή επιτροπή που ορίζεται 
με απόφαση του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ και αποτελείται 
από μέλη που έχουν εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία 
σε ζητήματα ασφαλιστικού δικαίου και εκπαίδευσης. Ένα 
μέλος της Επιτροπής προτείνεται από την Ολομέλεια των 
Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας, και ένα μέλος προτεί-
νεται από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

Άρθρο 6
Κύκλοι πιστοποίησης - υποβολή αιτημάτων από 
επαγγελματίες

1. Πριν από την έναρξη κάθε κύκλου πιστοποίησης, ο 
Διοικητής του e-ΕΦΚΑ προσδιορίζει τον ανώτατο αριθμό 
των επαγγελματιών που θα μπορούν να συμμετάσχουν 
στον κύκλο αυτό, βάσει των τεχνικών δυνατοτήτων για 
την παροχή επιμόρφωσης και τη συμμετοχή στις εξε-
τάσεις.

2. Κάθε κύκλος πιστοποίησης εκκινεί με πρόσκληση 
προς υποβολή αιτημάτων, η οποία γίνεται με ανακοί-
νωση του e-ΕΦΚΑ. Η ανακοίνωση αυτή αναρτάται στην 
ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ και στις ιστοσελίδες olomeleia.
gr και oe-e.gr.

3. Η ανακοίνωση προσδιορίζει την έναρξη και τη λήξη 
της προθεσμίας υποβολής αιτημάτων και τον μέγιστο 
αριθμό αριθμό επαγγελματιών που μπορούν να συμ-
μετάσχουν στον κύκλο πιστοποίησης, σύμφωνα με την 
παρ. 1. Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι τηρείται σειρά 
χρονικής προτεραιότητας στα αιτήματα.

4. Οι διαδικτυακές πλατφόρμες olomeleia.gr και oe-e.
gr δέχονται αιτήματα από τους ενδιαφερομένους από 
την προσδιορισθείσα έναρξη της προθεσμίας μέχρι 
την προσδιορισθείσα λήξη αυτής. Αιτήματα μπορούν 
να υποβάλλονται και μέσω αντίστοιχης πλατφόρμας του 
e-ΕΦΚΑ. Τηρείται σειρά χρονικής προτεραιότητας στα 
αιτήματα. Όταν ο αριθμός των αιτημάτων υπερβεί τον 
ανώτατο αριθμό των επαγγελματιών που μπορούν να 
συμμετάσχουν στον αντίστοιχο κύκλο πιστοποίησης, 
όπως αυτός έχει προσδιορισθεί με την απόφαση της 
παρ. 1, τα αιτήματα ισχύουν αυτοδικαίως ως αιτήματα 
για τον αμέσως επόμενο διαθέσιμο χρονικά κύκλο πιστο-
ποίησης. Σε περίπτωση που προγραμματίζεται η διενέρ-
γεια περισσότερων κύκλων πιστοποίησης παράλληλα ή 
σε κοντινή χρονική απόσταση, η διαδικασία υποβολής 
αιτημάτων μπορεί να γίνει ενιαία και να παρέχεται η 
δυνατότητα στους ενδιαφερομένους, στο βαθμό που 
αυτό είναι εφικτό, να επιλέξουν κύκλο πιστοποίησης. 
Στα αιτήματα των επαγγελματιών περιλαμβάνονται τα 
στοιχεία επικοινωνίας τους που θα αναγράφονται στο 
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μητρώο πιστοποιημένων επαγγελματιών μετά την επι-
τυχή πιστοποίηση τους, ο ΑΦΜ, καθώς και ο τραπεζικός 
λογαριασμός με αριθμό ΙΒΑΝ, στον οποίον θα κατατίθε-
ται η αποζημίωσή τους.

5. Αποκλείονται από τη συμμετοχή σε κύκλο πιστοποί-
ησης αιτούντες, οι οποίοι:

α. δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της περ. α της παρ. 2 
του άρθρου 255 του ν. 4798/2021,

β. έχουν ήδη πιστοποιηθεί και
γ. έχουν συμμετάσχει σε κύκλο επιμόρφωσης τους 

τελευταίους έξι (6) μήνες πριν την ημερομηνία έναρξης 
της εκάστοτε προθεσμίας για την υποβολή αιτημάτων, 
χωρίς όμως να έχουν πιστοποιηθεί.

6. Επιτρέπεται η ταυτόχρονη διεξαγωγή περισσότερων 
του ενός κύκλων πιστοποίησης.

Άρθρο 7
Οργάνωση επιμόρφωσης από τον e-ΕΦΚΑ

1. Η επιμόρφωση από τον e-ΕΦΚΑ διενεργείται με 
τη μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Αμέσως 
μετά την εγγραφή του υποψήφιου προς πιστοποίηση 
επαγγελματία σε κύκλο πιστοποίησης, αυτός λαμβάνει 
ηλεκτρονικά το απαραίτητο εκπαιδευτικό υλικό.

2. Παρέχεται η δυνατότητα τουλάχιστον μιας ώρας 
σύγχρονης εκπαίδευσης (είτε διά ζώσης, είτε μέσω τη-
λεκπαίδευσης) ανά 50 επιμορφούμενους επαγγελματίες 
ανά κύκλο πιστοποίησης.

3. Οι εκπαιδευτές δέχονται, καθ’ όλη τη διάρκεια του 
κύκλου πιστοποίησης, ηλεκτρονικά μηνύματα των επι-
μορφούμενων επαγγελματιών, με τα οποία ζητούνται 
διευκρινίσεις σε σχέση με το αντικείμενο της επιμόρ-
φωσης και αποστέλλουν προς όλους τους επιμορφού-
μενους επαγγελματίες κατά τη διάρκεια ενός κύκλου 
πιστοποίησης τουλάχιστον δύο κείμενα με απαντήσεις 
στα πιο σημαντικά από τα ερωτήματα αυτά. Τα κείμενα 
αυτά προστίθενται στο συνοδευτικό υλικό της επιμόρ-
φωσης. Η αποστολή του δεύτερου από τα κείμενα αυτά 
γίνεται το αργότερο τρεις ημέρες πριν από τη διενέργεια 
των εξετάσεων πιστοποίησης.

Άρθρο 8
Εξετάσεις - Τράπεζα Ερωτημάτων

Ο φορέας πιστοποίησης καταρτίζει τράπεζα ερωτημά-
των, κατόπιν εγκρίσεως από την επιτροπή του άρθρου 5. 
Τα ερωτήματα συντάσσονται με το σύστημα των πολλα-
πλών επιλογών και, ειδικότερα, με τέσσερις (4) πιθανές 
απαντήσεις για κάθε ερώτημα. Για κάθε ενότητα από τις 
αναφερόμενες στο άρθρο 3 συντάσσονται τουλάχιστον 
δεκαπλάσια ερωτήματα από αυτά που θα τεθούν στις 
εξετάσεις. Η τράπεζα ερωτημάτων μπορεί να τροποποι-
είται ή να αντικαθίσταται από τον φορέα πιστοποίησης, 
κατόπιν γνώμης της επιτροπής του άρθρου 5, το αργό-
τερο δέκα (10) ημέρες πριν από τη διενέργεια εξετάσεων 
πιστοποίησης. Τα ερωτήματα μπορούν να περιλαμβά-
νονται και ως επιμέρους απαντήσεις σε πρακτικό θέμα.

Άρθρο 9
Διενέργεια εξετάσεων

1. Οι εξετάσεις για κάθε κύκλο πιστοποίησης διενερ-
γούνται μόνο μία φορά, εξ αποστάσεως σε ημέρα και 

ώρα που καθορίζει ο φορέας πιστοποίησης. Λαμβάνο-
νται όλα τα μέτρα που είναι απαραίτητα για να διασφα-
λισθεί η ταυτοπροσωπία των εξεταζόμενων επαγγελ-
ματιών, καθώς και ότι οι εξεταζόμενοι δεν λαμβάνουν 
βοήθεια από τρίτους ούτε προσφεύγουν σε οιασδήποτε 
μορφής βοηθήματα για τις απαντήσεις τους.

2. Η διάρκεια και οι λοιπές λεπτομέρειες των εξετάσε-
ων καθορίζονται από τον φορέα πιστοποίησης, μετά από 
γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 5. Μετά τη λήξη της 
διάρκειας των εξετάσεων δεν επιτρέπεται η υποβολή ή 
η διόρθωση απαντήσεων. Τα ερωτήματα λαμβάνονται 
από την τράπεζα ερωτημάτων του άρθρου 8.

3. Επιτρέπεται σε πιστοποιούμενο επαγγελματία να 
ζητήσει να εξετασθεί, αντί για τις εξετάσεις του κύκλου 
πιστοποίησης του e-ΕΦΚΑ στον οποίον ζήτησε να συμ-
μετάσχει, σε εξετάσεις άλλου κύκλου πιστοποίησης, μετά 
από αίτημα του που υποβάλλεται το αργότερο δύο (2) 
ώρες πριν από την καθορισθείσα έναρξη των εξετάσεων. 
Το δικαίωμα αυτό παρέχεται δύο φορές.

Άρθρο 10
Βαθμολόγηση - πιστοποίηση

1. Η βαθμολόγηση των υποψηφίων γίνεται αυτοματο-
ποιημένα και εξάγεται βαθμός αμέσως μετά τη λήξη της 
διάρκειας των εξετάσεων.

2. Για κάθε ορθή απάντηση προστίθεται ένας βαθμός 
στη βαθμολογία του εξεταζομένου, σε περίπτωση που 
δεν παρέχεται απάντηση σε ερώτημα δεν προστίθεται 
ούτε αφαιρείται βαθμός και σε περίπτωση εσφαλμένης 
απάντησης αφαιρείται μισός βαθμός από τη βαθμολογία 
του εξεταζομένου.

3. Δεν μπορεί να πιστοποιηθεί εξεταζόμενος, του 
οποίου η συνολική βαθμολογία υπολείπεται του 70% 
της μέγιστης βαθμολογίας. Επίσης, δεν πιστοποιούνται 
εξεταζόμενοι που έλαβαν βαθμολογία κατώτερη από τη 
βαθμολογία που έλαβε το 75% των υπολοίπων εξεταζο-
μένων της ίδιας εξέτασης.

4. Αποκλείεται από τις εξετάσεις και δεν επιτρέπεται να 
συμμετάσχει σε οποιονδήποτε κύκλο πιστοποίησης ή να 
εγγραφεί στο μητρώο του άρθρου 11 επαγγελματίας, ο 
οποίος υπέπεσε σε σοβαρή παράβαση σε σχέση με την 
ταυτοπροσωπία και την εν γένει ακεραιότητα των εξε-
τάσεων. Ο αποκλεισμός γίνεται με απόφαση του φορέα 
πιστοποίησης.

Άρθρο 11
Εγγραφή στο μητρώο πιστοποιημένων
επαγγελματιών

1. Με διαπιστωτική πράξη του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ, η 
οποία εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε 
(5) ημερών από τη διενέργεια κάθε εξέτασης, οι επιτυ-
χόντες εγγράφονται στο ειδικό μητρώο πιστοποιημένων 
επαγγελματιών. Η διαπιστωτική πράξη αυτού του άρ-
θρου που εκδίδεται μετά την πρώτη εξέταση που γίνεται 
σύμφωνα με την παρούσα υπέχει και θέση διαπιστωτικής 
πράξης για την έναρξη λειτουργίας του ειδικού μητρώου 
πιστοποιημένων επαγγελματιών.

2. Ως προς τα προσωπικά δεδομένα των πιστοποιημέ-
νων επαγγελματιών ο e-ΕΦΚΑ ενεργεί υπό την ιδιότητα 
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του υπευθύνου επεξεργασίας κατά την έννοια της περ. 7 
του άρθρου 4 του Γενικού Κανονισμού για την Προστα-
σία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) και οφείλει να τηρεί τις υποχρε-
ώσεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων 
που απορρέουν από τις διατάξεις του ΓΚΠΔ και του 
ν. 4624/2019 (Α’ 137).

Άρθρο 12
Στοιχεία που τηρούνται στο μητρώο

Στο μητρώο καταγράφονται τα παρακάτω στοιχεία 
των πιστοποιημένων επαγγελματιών:

α. Αύξων αριθμός μητρώου πιστοποιημένου επαγγελ-
ματία

β. Ημερομηνία πιστοποίησης
γ. Ονοματεπώνυμο
δ. Αριθμός μητρώου του οικείου επαγγελματικού συλ-

λόγου
ε. Έδρα
στ. Λοιπά στοιχεία επικοινωνίας που παρέχει ο πιστο-

ποιημένος επαγγελματίας.

Άρθρο 13
Κυρώσεις

1. Εάν από τους ελέγχους της παρ. 4 του άρθρου 255 
του ν.  4798/2021 διαπιστωθεί ότι ο πιστοποιημένος 
επαγγελματίας έχει εκδώσει εσφαλμένες ή ελλιπείς βε-
βαιώσεις που αφορούν σε τρεις τουλάχιστον ασφαλι-
σμένους, η πιστοποίηση του ανακαλείται με απόφαση 
του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ και διαγράφεται από το ειδικό 
μητρώο πιστοποιημένων επαγγελματιών. Εάν, κατόπιν 
αποδοχής προσφυγής είτε του πιστοποιημένου επαγ-
γελματία, είτε του ασφαλισμένου, που έχει ασκηθεί κατά 
των πράξεων μεταρρύθμισης ή ανάκλησης συντάξεων 
της περ. β της παρ. 4 του άρθρου 255 του ν. 4798/2021, 
προκύψει ότι δεν είχε χωρήσει σφάλμα του πιστοποιη-
μένου επαγγελματία, η πιστοποίηση του αποκαθίσταται 

αυτοδίκαια και επανεγγράφεται αμέσως εκ νέου στο ει-
δικό μητρώο πιστοποιημένων επαγγελματιών.

2. Εάν διαπιστωθεί ότι το σφάλμα ή οι ελλείψεις στις 
βεβαιώσεις που εκδίδει ο πιστοποιημένος επαγγελματίας 
οφείλεται σε βαρεία αμέλεια ή δόλο, καλείται προς παρο-
χή εξηγήσεων από τον Διοικητή του e-ΕΦΚΑ, με κλήση 
που επιδίδεται τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν από 
την ημέρα παροχής των εξηγήσεων. Ο πιστοποιημένος 
επαγγελματίας δικαιούται να καταθέσει, εντός της προ-
θεσμίας αυτής ή μαζί με την εμφάνιση του για παροχή 
εξηγήσεων, και έγγραφο υπόμνημα παροχής εξηγήσεων. 
Μετά τις προφορικές ή έγγραφες εξηγήσεις ή, εάν αυτές 
δεν έχουν παρασχεθεί, μετά την πάροδο της προθεσμί-
ας που τάχθηκε, ο Διοικητής του e-ΕΦΚΑ επιβάλλει το 
διοικητικό πρόστιμο της περ. β της παρ. 5 του άρθρου 
255 του ν. 4798/2021, εάν εξακολουθεί να θεωρεί ότι 
συντρέχει δόλος ή βαρεία αμέλεια του πιστοποιημένου 
επαγγελματία. Το ύψος του προστίμου επιβάλλεται με 
βάση την ένταση του πταίσματος που επέδειξε ο πιστο-
ποιημένος επαγγελματίας, την τυχόν υποτροπή του, 
καθώς και το ύψος των ποσών που καταβλήθηκαν ή θα 
μπορούσαν να καταβληθούν αχρεωστήτως.

Άρθρο 14
Κατηγορίες αποφάσεων και βεβαιώσεων που
δεν εκδίδονται ή συντάσσονται από
πιστοποιημένους επαγγελματίες

Οι πιστοποιημένοι επαγγελματίες δεν εκδίδουν τις βε-
βαιώσεις και δε συντάσσουν τα σχέδια αποφάσεων που 
προβλέπονται στην περ. β της παρ. 1 του άρθρου 255 
του ν. 4798/2021 πλην αυτών που αφορούν τους πρώην 
φορείς: ΙΚΑ, ΟΑΕΕ και ΟΓΑ.

Άρθρο 15
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 2 Ιουλίου 2021

O Υπουργός 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ   
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*02029540507210008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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