
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    28226 
Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής των 

επιμέρους υποχρεώσεων των δικηγόρων και των 

συμβολαιογράφων σύμφωνα με τις διατάξεις της 

παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4557/2018 (Α’ 139). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 4557/2018 «Πρόληψη και καταστολή της νο-

μιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότη-
τες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας» (Α’ 139) 
(που ενσωματώνει την Οδηγία 2015/849/EE - 4η Οδη-
γία κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες), όπως τροποποιήθηκε πλέον με τον 
ν. 4734/2020 (Α’ 196) (ο οποίος ενσωματώνει στην ελ-
ληνική νομοθεσία την Οδηγία 2018/843/ΕΕ - 5η Οδη-
γία κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες) και ιδίως τις διατάξεις της περ. ζ της 
παρ. 1 του άρθρου 6 καθώς και των άρθρων 12 έως και 
18, όπως ισχύουν, ως προς τις αρμοδιότητες επί των επο-
πτευόμενων υπόχρεων προσώπων και τα μέτρα δέουσας 
επιμέλειας που τηρούν,

β) της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), 
σύμφωνα με την οποία οι αρμόδιες αρχές για την επο-
πτεία της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος καθο-
ρίζουν με αποφάσεις τους τις λεπτομέρειες εφαρμογής 
των επί μέρους υποχρεώσεων που προβλέπονται στον 
παρόντα για τα εποπτευόμενα πρόσωπα, συμπεριλαμβα-
νομένων των εγγράφων και στοιχείων που απαιτούνται 
για τη διενέργεια της πιστοποίησης και επαλήθευσης 
της ταυτότητας των πελατών τους, κατά την εφαρμογή 
μέτρων συνήθους, απλουστευμένης ή αυξημένης δέ-
ουσας επιμέλειας και καθοδηγούν με κατάλληλες οδη-
γίες και εγκυκλίους ή άλλες πρόσφορες μεθόδους τα 
υπόχρεα πρόσωπα ως προς την αντιμετώπιση συγκε-
κριμένων προβλημάτων και τον καθορισμό πρακτικών 

συμπεριφοράς έναντι των πελατών, δυνάμενες να δια-
φοροποιούν τις υποχρεώσεις των υπόχρεων προσώπων, 
λαμβάνοντας ιδίως υπόψιν τη φύση, το μέγεθος και το 
νομικό πλαίσιο των επαγγελματικών δραστηριοτήτων 
των υπόχρεων προσώπων (και εν προκειμένω των δικη-
γόρων και συμβολαιογράφων), το βαθμό κινδύνου που 
ενέχουν αυτές οι δραστηριότητες και οι διενεργούμενες 
συναλλαγές,

γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005, Α’ 98), σε 
συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 
(Α’ 133),

δ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση και με-
τονομασία Υπουργείων και καθορισμός αρμοδιοτήτων 
τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ 
Υπουργείων» (Α’ 119),

ε) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),

στ) του π.δ. 6/2021 «Οργανισμός του Υπουργείου Δι-
καιοσύνης» (Α’ 7).

2. Την εξειδίκευση της εφαρμογής των επί μέρους υπο-
χρεώσεων που προβλέπονται στον ν. 4557/2018 για τα 
λοιπά υπόχρεα πρόσωπα από τις έτερες αρμόδιες αρχές 
και ιδίως για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, συνδυαστι-
κά με το νομοθετικό πλαίσιο υλοποίησης συναλλαγών, 
όπως ισχύει.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπο-
λογισμό, αποφασίζουμε:

Την παροχή οδηγιών και τον καθορισμό εγγράφων και 
στοιχείων, καθώς και προτύπων εντύπων που απαιτού-
νται για τη εκπλήρωση των υποχρεώσεων της εξακρί-
βωσης και επαλήθευσης της ταυτότητας του εντολέως 
και της εξακρίβωσης του πραγματικού δικαιούχου από 
δικηγόρους και συμβολαιογράφους στις περιπτώσεις 
που απαιτείται, κατά την εφαρμογή των μέτρων δέου-
σας επιμέλειας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 
του ν. 4557/2018 (Α’ 139), όπως και την εκπλήρωση των 
συναφών τους υποχρεώσεων ως εξής:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Άρθρο 1
Υπόχρεα Πρόσωπα 
και Περιπτώσεις Εφαρμογής Μέτρων 
Δέουσας Επιμέλειας

Οι συμβολαιογράφοι και οι δικηγόροι, υποχρεούνται 
στην εξακρίβωση και επαλήθευση της ταυτότητας του 
εντολέως και την εξακρίβωση του πραγματικού δικαιού-
χου αυτού, εφόσον σωρευτικά (α) είναι στο πλαίσιο της 
εκάστοτε ειδικής περίπτωσης “υπόχρεο πρόσωπο” σύμ-
φωνα με το άρθρο 5 του ν. 4557/2018 και (β) συντρέχει 
περίπτωση εφαρμογής μέτρων δέουσας επιμέλειας κατ’ 
άρθρο 12 του ν. 4557/2018.

Ειδικότερα:
(α) Υπόχρεα πρόσωπα:
Με τις διατάξεις της περ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 5 

και της περ. ζ’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4557/2018 
ορίζονται ως υπόχρεα πρόσωπα αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης οι συμβολαιογράφοι και οι 
δικηγόροι, όταν συμμετέχουν, ενεργώντας εξ ονόματος 
και για λογαριασμό των πελατών τους, σε:

(α.i) χρηματοπιστωτικές συναλλαγές ή
(α.ii) συναλλαγές επί ακινήτων,
(α.iii) και όταν βοηθούν στο σχεδιασμό ή τη διενέργεια 

συναλλαγών για τους πελάτες τους σχετικά με:
(α.iii.α) την αγορά ή πώληση ακινήτων ή επιχειρήσεων,
(α.iii.β) τη διαχείριση χρημάτων, τίτλων ή άλλων περι-

ουσιακών στοιχείων των πελατών τους,
(α.iii.γ) το άνοιγμα ή τη διαχείριση τραπεζικών λογα-

ριασμών, λογαριασμών ταμιευτηρίου ή λογαριασμών τίτ-
λων, καθώς και τη σύσταση χρηματικών παρακαταθηκών 
και προεχόντως αυτών που αφορούν σε εγγυοδοσίες 
που διατάσσονται από τη δικαστική αρχή στο πλαίσιο 
ποινικών διαδικασιών,

(α.iii.δ) τις αναγκαίες εισφορές για τη σύσταση, λει-
τουργία ή διοίκηση εταιρειών,

(α.iii.ε) τη σύσταση, λειτουργία ή διοίκηση εταιρειών, 
εμπιστευμάτων (trusts), εταιρειών εμπιστευματικής δια-
χείρισης, επιχειρήσεων, ιδρυμάτων ή ανάλογων σχημά-
των ή αντίστοιχων νομικών μορφωμάτων.

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 
5 του ν. 4557/2018 οι υποχρεώσεις που απορρέουν από 
τις διατάξεις του εν λόγω νόμου βαρύνουν τις δικηγορι-
κές εταιρείες και εταιρείες συμβολαιογράφων ως νομικά 
πρόσωπα και όχι τους συνεργαζόμενους με οποιαδήποτε 
σύμβαση ή συμφωνία δικηγόρους και υπαλλήλους τους.

(β) Περιπτώσεις Εφαρμογής Μέτρων Δέουσας Επιμέ-
λειας:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 12 
του ν. 4557/2018, οι συμβολαιογράφοι και οι δικηγό-
ροι, όταν είναι υπόχρεα πρόσωπα, εφαρμόζουν τα μέ-
τρα δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη τους στην 
περίπτωση που συνάπτουν σχέση εντολής οι δικηγόροι 
ή στην περίπτωση που καταρτίζουν συμβολαιογραφική 
πράξη οι συμβολαιογράφοι.

Διευκρινίζεται ότι οι λοιπές περιπτώσεις της παρ. 1 του 
άρθρου 12 του ν. 4557/2018 δεν τυγχάνουν εφαρμογής 
σε ό,τι αφορά τους συμβολαιογράφους και τους δικηγό-
ρους, ως συνάγεται από τον ορισμό τους ως «υπόχρεων 
προσώπων» και τη φύση του λειτουργήματός τους.

(γ) Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι οι συμβολαιογρά-
φοι και οι δικηγόροι όταν συμμετέχουν σε συναλλαγές 
που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω περιοριστικά ανα-
φερόμενες περιπτώσεις της παρ. 1 του άρθρου 5 του 
ν. 4557/2018, δεν είναι υπόχρεα πρόσωπα και δεν υπο-
χρεούνται σε πιστοποίηση και επαλήθευση των στοι-
χείων ταυτότητας του εντολέως και του πραγματικού 
δικαιούχου αυτού (εφόσον ο εντολέας δεν είναι φυσικό 
πρόσωπο). Ομοίως δεν φέρουν σχετική υποχρέωση και 
στις περιπτώσεις που είναι υπόχρεα πρόσωπα, αλλά δε 
συντρέχει η ανωτέρω υπό (β) περίπτωση.

(δ) Ως προς την άσκηση του δικηγορικού λειτουργή-
ματος διευκρινίζεται ότι:

i. Οι δικηγόροι δεν ενεργούν ως υπόχρεα πρόσωπα 
όταν παρέχουν απλώς γνωμοδοτήσεις ως προς θέματα 
ελληνικού δικαίου, χωρίς την υπαγωγή σε προσωποπαγή 
στοιχεία συγκεκριμένης συναλλαγής.

ii. Οι δικηγόροι δεν ενεργούν ως υπόχρεα πρόσωπα 
όταν η εντολή τους περιλαμβάνει την αξιολόγηση της 
νομικής κατάστασης του εν λόγω εντολέως ή την υπε-
ράσπιση ή εκπροσώπηση σε δίκη ή σχετικά με δίκη, συ-
μπεριλαμβανομένης της παροχής συμβουλών για την 
κίνηση ή την αποφυγή δίκης, ανεξαρτήτως αν οι πλη-
ροφορίες λαμβάνονται πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά 
τη δίκη, σύμφωνα και με όσα προβλέπονται στο εδ. β’ 
της παρ. 2 του άρθρου 13 και στην παρ. 2 του άρθρου 
22 του ν. 4557/2018.

iii. Οι δικηγόροι και συμβολαιογράφοι δύνανται να 
αντιμετωπίζουν ως εντολείς τους έτερους δικηγόρους 
ή συμβολαιογράφους που τους δίδουν εντολές, εφόσον 
οι τελευταίοι δεν δηλώνουν διαφορετικά, είναι προση-
κόντως αδειοδοτημένοι για άσκηση του αντίστοιχου λει-
τουργήματος στη δικαιοδοσία της έδρας τους και η έδρα 
τους δεν βρίσκεται σε τρίτες χώρες που χαρακτηρίζονται 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως υψηλού κινδύνου νομι-
μοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες 
ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Άρθρο 2
Έγγραφα και Στοιχεία Πιστοποίησης 
και Επαλήθευσης Ταυτότητας

Συνεκτιμώντας το γεγονός ότι στις περιπτώσεις που οι 
συμβολαιογράφοι και οι δικηγόροι ενεργούν ως υπόχρεα 
πρόσωπα, οι σχετικές συναλλαγές υλοποιούνται μέσω 
του χρηματοπιστωτικού συστήματος υποχρεωτικά (ενό-
ψει της κείμενης νομοθεσίας περί ορίων συναλλαγών 
σε μετρητά):

α) Καθορίζουμε τα έγγραφα και τα στοιχεία που απαι-
τούνται για τη διενέργεια της πιστοποίησης και επαλή-
θευσης της ταυτότητας του πελάτη και του πραγματι-
κού δικαιούχου από τους συμβολαιογράφους και τους 
δικηγόρους κατά την εφαρμογή των μέτρων δέουσας 
επιμέλειας, όπως αυτά ορίζονται στα άρθρα 12 έως 18 
του ν. 4557/2018, ως τα αναφερόμενα στο Παράρτημα 
Ι για νομικά πρόσωπα και στο Παράρτημα ΙΙ για φυσικά 
πρόσωπα, τα οποία συνιστούν προτεινόμενα πρότυπα 
εντύπων προς χρήση των υπόχρεων προσώπων που 
εποπτεύονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
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β) Διευκρινίζουμε ότι οι συμβολαιογράφοι και οι δι-
κηγόροι εκπληρώνουν, πλήρως, στις περιπτώσεις που 
απαιτείται, τις κατ’ άρθρα 12 έως 18 του ν. 4557/2018 
υποχρεώσεις της τήρησης μέτρων δέουσας επιμέλειας 
με τη συλλογή των πληροφοριών και υποστηρικτικών 
εγγράφων που ορίζονται στα Παραρτήματα Ι (για νομικά 
πρόσωπα) και ΙΙ (για φυσικά πρόσωπα) της παρούσας.

Άρθρο 3
Χρόνος Εφαρμογής των Μέτρων 
Δέουσας Επιμέλειας

Ως χρόνος εφαρμογής των μέτρων δέουσας επιμέλειας 
ορίζεται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 14 του 
ν. 4557/2018 το διάστημα πριν από τη σύναψη σχέσης 
εντολής, υπό την επιφύλαξη της δυνατότητας εφαρ-
μογής των ανωτέρω μέτρων μετά τη σύναψη σχέσης 
εντολής, εφόσον αυτό απαιτείται για την ομαλή διεξαγω-
γή της παρεχόμενης υπηρεσίας και εφόσον ο κίνδυνος 
διάπραξης νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 
δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατί-
ας είναι μικρός. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι διαδικασί-
ες ολοκληρώνονται το συντομότερο δυνατό μετά την 
αρχική επαφή.

Άρθρο 4
Υποχρέωση Αναφοράς

(α) Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 4557/
2018 και υπό την επιφύλαξη της παρ. 2 του ίδιου άρθρου, 
οι συμβολαιογράφοι και οι δικηγόροι, όταν ενεργούν ως 
υπόχρεα πρόσωπα, οφείλουν:

i) να ενημερώνουν αμελλητί, με δική τους πρωτοβου-
λία, την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσό-
δων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, όταν γνωρίζουν 
ή έχουν σοβαρές ενδείξεις ή υποψίες ότι χρηματικά ποσά, 
ανεξαρτήτως του ύψους τους, συνιστούν έσοδα από 
εγκληματικές δραστηριότητες ή σχετίζονται με χρημα-
τοδότηση της τρομοκρατίας. Η υποχρέωση αυτή αφορά 
και σε κάθε περίπτωση απόπειρας ύποπτης συναλλαγής.

ii) Να παρέχουν αμελλητί στην Αρχή Καταπολέμησης 
της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δρα-
στηριότητες, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και σε άλλες 
δημόσιες αρχές που είναι επιφορτισμένες με καθήκοντα 
για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από 
εγκληματικές δραστηριότητες ή της χρηματοδότησης 
της τρομοκρατίας, ύστερα από αίτημά τους, όλες τις 
απαιτούμενες πληροφορίες και στοιχεία.

(β) Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 4557/
2018, δεν υφίσταται ως προς τους συμβολαιογράφους 
και τους δικηγόρους υποχρέωση αναφοράς αποκλειστι-
κά και μόνο για τις πληροφορίες που λαμβάνουν από ή 
σχετικά με πελάτη τους κατά την αξιολόγηση της νομι-
κής κατάστασης του εν λόγω πελάτη ή στο πλαίσιο της 
υπεράσπισης του πελάτη τους σε δικαστικές διαδικασίες 
ή σχετικά με αυτές, συμπεριλαμβανομένης της παροχής 
συμβουλών για την κίνηση ή την αποφυγή δίκης ανεξαρ-
τήτως αν οι πληροφορίες λαμβάνονται πριν από τη δίκη, 
κατά τη διάρκειά της ή μετά από αυτή.

(γ) Διευκρινίζεται ότι οι δικηγόροι υποβάλλουν τις 
σχετικές αναφορές τους προς αξιολόγηση στην Επι-

τροπή Δικηγόρων του άρθρου 29 του ν. 4557/2018, η 
οποία και κρίνει αν αυτές πρέπει να διαβιβαστούν στην 
Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από 
Εγκληματικές Δραστηριότητες, και όχι απευθείας στην 
εν λόγω Αρχή.

Άρθρο 5
Απαγόρευση Γνωστοποίησης

Σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4557/2018, οι συμβο-
λαιογράφοι και οι δικηγόροι, ως υπόχρεα πρόσωπα, απα-
γορεύεται να γνωστοποιούν στον εμπλεκόμενο εντο-
λέα ή σε τρίτους ότι διαβιβάστηκαν ή θα διαβιβαστούν 
αρμοδίως πληροφορίες ή ότι διεξάγεται ή ενδέχεται να 
διεξαχθεί έρευνα ή ανάλυση για νομιμοποίηση εσόδων 
από εγκληματικές δραστηριότητες ή χρηματοδότηση 
της τρομοκρατίας. Η απόπειρά τους να αποτρέψουν πε-
λάτη να εμπλακεί σε εγκληματική δραστηριότητα δεν 
συνιστά γνωστοποίηση.

Άρθρο 6
Αποχή από συναλλαγές

Σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 4557/2018, οι συμβο-
λαιογράφοι και οι δικηγόροι, όταν ενεργούν ως υπόχρεα 
πρόσωπα, απέχουν υποχρεωτικώς από τη διενέργεια των 
συναλλαγών, για τις οποίες γνωρίζουν ή υποπτεύονται 
ότι σχετίζονται με προϊόντα εγκληματικών δραστηριοτή-
των ή συνδέονται με χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 
προτού συμμορφωθούν με την ανωτέρω υποχρέωση 
της αναφοράς.

Εφόσον η αποφυγή της διενέργειας των ανωτέρω συ-
ναλλαγών είναι αδύνατη ή ενδέχεται να εμποδίσει τις 
προσπάθειες δίωξης των δικαιούχων αυτών, τα υπόχρεα 
πρόσωπα προβαίνουν σε ενημέρωση αμέσως μετά τη 
συναλλαγή.

Άρθρο 7
Χρόνος και Τρόπος Φύλαξης Στοιχείων

Σε εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους που απορρέ-
ουν από τα άρθρα 30 και 31 του ν. 4557/2018, οι δικη-
γόροι και συμβολαιογράφοι που ενεργούν ως υπόχρεα 
πρόσωπα, οφείλουν να τηρούν τις κατά τα ανωτέρω 
συλλεγόμενες πληροφορίες και έγγραφα σε έντυπη ή 
ηλεκτρονική μορφή για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών 
μετά από το τέλος της σχέσης εντολής με τον πελάτη. 
Κατά τη λήξη της προθεσμίας αυτής διαγράφονται τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εκτός αν επιτρέπεται 
ή επιβάλλεται από άλλη διάταξη νόμου ή κανονιστική 
απόφαση η φύλαξή τους για μακρότερο χρονικό διά-
στημα, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τη δεκαετία. 
Μετά την πάροδο της 10ετίας τα υπόχρεα πρόσωπα δεν 
υπόκεινται σε κανενός είδους διοικητική κύρωση, ποινι-
κή δίωξη ή άλλο έλεγχο, καθώς εξαιτίας της υποχρέωσής 
τους να διαγράψουν όλα τα αρχεία που έχουν στη διά-
θεσή τους αδυνατούν να ασκήσουν προσηκόντως την 
άμυνα και υπεράσπισή τους.

Άρθρο 8
Εφαρμογή μέτρων δέουσας επιμέλειας 
από τρίτα μέρη

Όταν η συναλλαγή διενεργείται μέσω πιστωτικού 
ιδρύματος ή μέσω άλλου τρίτου μέρους σύμφωνα με 
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την παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 4557/2018, τα υπόχρεα 
πρόσωπα δύνανται να βασίζονται για την εκπλήρωση 
των υποχρεώσεων δέουσας επιμέλειας στα ως άνω τρίτα 
μέρη, δεδομένου ότι τα τελευταία πληρούν τις προϋπο-
θέσεις παροχής κατάλληλων εγγυήσεων. Σε αυτές τις πε-
ριπτώσεις δεν απαιτείται εκ νέου λήψη μέτρων δέουσας 
επιμέλειας από τα υπόχρεα πρόσωπα εποπτείας μας και, 
συναφώς, δεν εφαρμόζονται οι σχετικές λοιπές διατάξεις 
της παρούσας και ιδίως τα παραρτήματά της.

Άρθρο 9
Πειθαρχικές κυρώσεις

Σε περίπτωση που συμβολαιογράφος ή δικηγόρος 
παραβαίνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις 

διατάξεις του ν. 4557/2018, όπως αυτές εξειδικεύονται 
με την παρούσα, το Υπουργείο Δικαιοσύνης ως αρμό-
δια αρχή παραπέμπει το υπόχρεο πρόσωπο στον οικείο 
Συμβολαιογραφικό ή Δικηγορικό Σύλλογο, στον οποίο 
διαβιβάζονται όλα τα στοιχεία της παράβασης, προκει-
μένου να ασκηθεί ο προβλεπόμενος από τις κείμενες 
διατάξεις πειθαρχικός έλεγχος.

Άρθρο 10
Γνωστοποίηση στα υπόχρεα πρόσωπα

Η παρούσα κανονιστική απόφαση κοινοποιείται προς 
άπαντες τους Δικηγορικούς και Συμβολαιογραφικούς 
Συλλόγους της χώρας, προκειμένου να ενημερώσουν 
τα μέλη τους για το περιεχόμενό της.
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Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας καταργείται οποιαδήποτε προηγούμενη απόφαση προβλέπει 

διαφορετικά για τα οριζόμενα στην παρούσα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 4 Ιουνίου 2021

Ο Υπουργός 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ   
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*02024851006210020*

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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