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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΚΕΡΚΥΡΑΣ 

 

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
 

Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων 

 

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας ενημερώνει τα μέλη του για το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, ένα 

ηλεκτρονικό μητρώο το οποίο έχει δημιουργηθεί μέσω διαδικτυακής ηλεκτρονικής εφαρμογής και τηρείται στη 

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Σε αυτό, όλα τα νομικά πρόσωπα και όλες οι νομικές οντότητες που 

έχουν έδρα στην Ελλάδα ή ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα που φορολογείται στην Ελλάδα υποχρεούνται να 

καταχωρίζουν τα εκ του νόμου απαιτούμενα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων τους. 

 Σκοπός του Κεντρικού Μητρώου είναι η άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο, στο 

πλαίσιο της διαφάνειας των εταιρικών οντοτήτων και των παρεμφερών νομικών μορφωμάτων, με στόχο την πρόληψη 

και την καταπολέμηση της χρησιμοποίησής τους για ξέπλυμα χρήματος και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Στόχος 

της Ε.Ε. είναι η διασύνδεση των εθνικών Μητρώων Πραγματικών Δικαιούχων μέσω της ευρωπαϊκής κεντρικής 

πλατφόρμας έως τις 10 Μαρτίου 2021.  

Ο ν.4557/2018 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της 

χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/EE) και άλλες διατάξεις» (Α’ 139), όπως έχει 

τροποποιηθεί με το αρ. 62 του ν. 4607/2019 (Α’ 65) με τον οποίο ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη η οδηγία 

2015/849 και εν μέρει η οδηγία 2018/843. Η υπ’ αρ. 67343 ΕΞ 2019/19.06.2019 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 

(Β’ 2443), όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 73900 ΕΞ 2019/02.07.2019 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Β’ 2718).  

Υπόχρεοι καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων  

Α. Κάθε είδους νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που έχουν έδρα στην Ελλάδα ή ασκούν επιχειρηματική 

δραστηριότητα που φορολογείται στην Ελλάδα, υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις διατάξεις της παρ. 1 του 

άρθρου 20 του ν. 4557/2018 και να τηρούν ειδικό Μητρώο πραγματικών δικαιούχων, το οποίο συνδέεται με το 

Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του 

Υπουργείου Οικονομικών. Ειδικότερα, υπόχρεοι καταχώρισης είναι:  

 

1. Εμπορικές επιχειρήσεις που δεν είναι εισηγμένες σε ρυθμισμένη αγορά ή Πολυμερή Μηχανισμό 

Διαπραγμάτευσης:  

α) Ομόρρυθμες Εταιρείες  

β) Ετερόρρυθμες εταιρείες 

 γ) Ετερόρρυθμες εταιρείες κατά μετοχές 

 δ) Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης  

ε) Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης μονοπρόσωπες 

στ) Ανώνυμες Εταιρείες  
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ζ) ΙΜΕ ΕΠΕ 

 η) Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες  

Θυγατρικές εταιρείες ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών με πραγματικό δικαιούχο εισηγμένη εταιρεία στην Ελλάδα 

ή την αλλοδαπή καταχωρίζουν ως πραγματικό δικαιούχο την εισηγμένη μητρική σύμφωνα με το μέρος Β του 

παρόντος άρθρου.  

 

2. Ναυτικές – ναυτιλιακές εταιρείες:  

α) ναυτικές εταιρείες του ν. 959/1979 και ειδικές ναυτικές επιχειρήσεις (ΕΝΕ) εγκριτικών πράξεων του άρθρου 13 του 

ν.δ. 2687/1953 που έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο ΝΕ του ν. 959/1979, β) οι ναυτιλιακές εταιρείες πλοίων 

αναψυχής του ν. 3182/2003 (ΝΕΠΑ), γ) οι συμπλοιοκτησίες. Οι εταιρείες της παρούσας παραγράφου καταχωρίζουν 

στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων τα στοιχεία που έχουν ήδη καταχωρισθεί στα οικεία Μητρώα του 

Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.  

 

3. Αστικές επαγγελματικές εταιρείες:  

α) αστικές επαγγελματικές εταιρείες δικηγόρων,  

β) αστικές επαγγελματικές εταιρείες συμβολαιογράφων,  

γ) αστικές επαγγελματικές εταιρείες δικαστικών επιμελητών. 

 

 4. Οντότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα:  

α) σύλλογοι – σωματεία,  

β) ιδρύματα,  

γ) αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες,  

δ) μη κερδοσκοπικές οργανώσεις κατά την έννοια του άρθρου 11 του ν. 2731/1999. 

 

 5. Καταπιστεύματα και παρεμφερή μορφώματα:  

α) οι νομικές οντότητες της περιπτ. δ του άρθρου 2 του ν. 4172/2013, β) τα αλλοδαπά εμπιστεύματα (trusts) του 

οποίου ο ιδρυτής, εμπιστευματούχος ή δικαιούχος είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος, γ) αλλοδαπά ιδρύματα 

(foundation).  

 

6. Συνεταιρισμοί:  

α) αστικοί συνεταιρισμοί, 

 β) οικοδομικοί συνεταιρισμοί, 

 γ) αγροτικοί συνεταιρισμοί,  

δ) πιστωτικοί συνεταιρισμοί, 

 ε) πιστωτικοί συνεταιρισμοί που λειτουργούν με τη μορφή πιστωτικού ιδρύματος 
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Εταιρείες που βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση ή σε παρόμοιες διαδικασίες 

αφερεγγυότητας. Ο σύνδικος της πτώχευσης, ο διαχειριστής αφερεγγυότητας ή ο εκκαθαριστής ή ειδικός 

εκκαθαριστής καταχωρίζουν σε ειδική μερίδα του Κεντρικού Μητρώου τα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων. Οι 

εισηγμένες εταιρείες σε ρυθμισμένη αγορά ή Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης που λειτουργεί στην Ελλάδα 

καταχωρίζονται αυτόματα στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, μέσω σύνδεσης του Κεντρικού 

Αποθετηρίου Αξιών με τη ΓΓΠΣ. Τα στοιχεία καταχώρισης αφορούν τον Α.Φ.Μ. και τον κωδικό αναγνώρισης νομικού 

προσώπου (Legal Entity Identifier). 

 

 Η κατηγοριοποίηση των υπόχρεων σε ομάδες και οι σχετικές προθεσμίες για καταχώριση στο μητρώο, υπάρχει 

αναλυτικά στο ΦΕΚ 2443 Β’ :  

https://www.gsis.gr/sites/default/files/2019- 

07/%CE%A6%CE%95%CE%9A%202443%20%CF%84%CE%BF%CF%85%202019.pdf 

 

Πότε υποβάλλει τις απαιτούμενες πληροφορίες η κάθε ομάδα δικαιούχων; 

 α) Η Ομάδα Α από 16/9/2019-14/10/2019. 

β) Η Ομάδα Β (ΝΠΙΔ κερδοσκοπικά, μη κερδοσκοπικά, Ενώσεις Προσώπων κερδοσκοπικές, μη κερδοσκοπικές, 

αλλοδαπά ΝΠΙΔ) από 30/9/2019-1/11/2019. 

 γ) Η Ομάδα Γ (δηλαδή όλες οι εμπορικές εταιρείες), από 14/10/2019-29/11/2019. 

 

 Η πρόσβαση στο σύστημα γίνεται μέσω του συνδέσμου https://www.gsis.gr/politesepiheiriseis/epiheiriseis/mitroo-

pragmatikon-dikaioyhon από τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, ο οποίος και είναι υπεύθυνος για την υποβολή της 

δήλωσης, με τους δικούς του προσωπικούς κωδικούς, μέσω της διαδικασίας εξουσιοδότησης στο TaxisNet. 

 Η διαδικασία εξουσιοδότησης εκπροσώπου Νομικού Προσώπου είναι η ακόλουθη: Το Νομικό Πρόσωπο συνδέεται 

στο TaxisNet με τους κωδικούς του (λογαριασμό TaxisNet) και κατόπιν από την επιλογή "Ο λογαριασμός μου / 

Εξουσιοδοτήσεις" εξουσιοδοτεί το φυσικό πρόσωπο (νόμιμο εκπρόσωπο) της νομικής οντότητας. Με την 

ολοκλήρωση της ενέργειας αυτής, μπορεί ο νόμιμος εκπρόσωπος να συνδεθεί και να εισέλθει στην εφαρμογή 

"ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ", χρησιμοποιώντας τον προσωπικό του λογαριασμό στο TaxisNet. 

 
 
 
 
 

Με εκτίμηση 

  
  

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας και  
Πρόεδρος του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων 

Γεώργιος Π. Χονδρογιάννης 
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