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Υποχρεώσεις εταιρειών και άλλων οντοτήτων με έδρα στην 

Ελλάδα αναφορικά με τους πραγματικούς δικαιούχους τους 

 
 

Εντός του 2018, ψηφίστηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α’ 139/30.07.2018), ο πολυαναμενόμενος Νόμος  4557/2018 με τίτλο: 

Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της 

χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ) και άλλες 

διατάξεις. Ο νόμος αυτός ενσωματώνει στην ελληνική έννομη τάξη την Ευρωπαϊκή Οδηγία 

2015/849/ΕΕ και περιλαμβάνει –μεταξύ άλλων- ειδικές και λεπτομερείς διατάξεις σχετικά με τις 

υποχρεώσεις των νομικών προσώπων/οντοτήτων με έδρα στην Ελλάδα, να κατονομάζουν και 

να διατηρούν ακριβή δεδομένα αναφορικά με τους πραγματικούς δικαιούχους τους, κατά 

πάντα χρόνο. 

 

Πιο συγκεκριμένα, το αρ. 20 του Ν. 4557/2018 προβλέπει τη δημιουργία δυ ο διαφορετικών 

τύπων μητρώων: ενός «Ειδικού Μητρώου»  που θα δημιουργηθεί από εταιρείες και άλλες 

νομικές οντότητες που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα και ενός «Κεντρικού Μητρώου» που 

θα δημιουργηθεί από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) σε εθνικό 

επίπεδο.  

 

Ειδικό Μητρώο: Όλες οι εταιρικές και λοιπές οντότητες με έδρα στην Ελλάδα, υποχρεούνται να 

συλλέγουν και να τηρούν επαρκείς, ακριβείς και επικαιροποιημένες πληροφορίες για με τους 

πραγματικούς δικαιούχους τους. Οι πληροφορίες αυτές θα καταχωρίζονται σε Ειδικό Μητρώο, 

το οποίο θα τηρείται στην έδρα αυτών των οντοτήτων και θα περιλαμβάνουν τουλάχιστον το 

όνομα και το επίθετο, την ημερομηνία γέννησης, την υπηκοότητα, καθώς την χώρα διαμονής 

όλων των πραγματικών δικαιούχων, όπως επίσης και το είδος και την έκταση των δικαιωμάτων 

που κατέχουν. Υπεύθυνος για την τήρηση του Μητρώου επαρκώς τεκμηριωμένου και 

προσηκόντως επικαιροποιημένου είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος  ή το ειδικώς εξουσιοδοτημένο 

προς τούτο πρόσωπο, κατόπιν απόφασης του αρμοδίου εταιρικού οργάνου. Σε περίπτωση 

εισηγμένων εταιρειών, το υπεύθυνο για θέματα εταιρικής διακυβέρνησης πρόσωπο θα είναι 

υπεύθυνο και για την τήρηση και την επικαιροποίηση του Ειδ ικού Μητρώου. Εκτός από τα 

πραγματικά δεδομένα, όλες οι υπόχρεες οντότητες οφείλουν να τηρούν αρχεία των δράσεων 
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που έχουν αναλάβει για τον προσδιορισμό των πραγματικών δικαιούχων, σύμφωνα με το 

νόμο.  

 

Κεντρικό Μητρώο: Όλα τα δεδομένα που τηρούνται στο Ειδικό Μητρώο πρέπει να 

καταχωρούνται στο Κεντρικό Μητρώο, το οποίο πρόκειται να δημιουργηθεί από τον Γενικό 

Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομίας, εντός προθεσμίας 

εξήντα (60) ημερών από την έναρξη λειτουργίας του Κεντρικού Μητρώου. Σ ύμφωνα με το Ν. 

4557/2018, το Κεντρικό Μητρώο πρέπει να έχει τεθεί σε πλήρη λειτουργία, έως την 31/1/2019 το 

αργότερο. Οποιουδήποτε είδους μεταβολές στα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων που 

τηρούνται στα διάφορα Ειδικά Μητρώα, πρέπει να καταχωρίζονται στο Κεντρικό Μητρώο εντός 

προθεσμίας εξήντα (60) ημερών.   

 

Το Κεντρικό Μητρώο θα είναι ηλεκτρονικά συνδεδεμένο με τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 

(ΑΦΜ) κάθε νομικής οντότητας και κάθε νομική οντότητα θα έχει πρόσβαση στο Κεντρικό 

Μητρώο χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη/κωδικό πρόσβασης που της έχει χορηγηθεί από 

το Υπουργείο Οικονομίας και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Το Κεντρικό 

Μητρώο μπορεί επίσης να συνδέεται με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), με τα Αποθετήρια 

Τίτλων και κάθε άλλο φορέα που τηρεί πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους 

των εταιρειών, αλλά δεν μπορεί να υποκατασταθεί από οποιοδήποτε άλλο μητρώο ή βάση 

πληροφοριών.   

 

Τέλος, ζητήματα σχετικά με την τήρηση και τη λειτουργία του Κεντρικού Μητρώου, τον τρόπο 

και την κατάλληλη σειρά καταχώρησης των στοιχείων που περιλαμβάνονται στα Ειδικά 

Μητρώα, τη διασύνδεσή τους με άλλες βάσεις δεδομένων και συστήματα, τη διαδικασία 

ηλεκτρονικής εγγραφής των αιτημάτων χορήγησης πληροφοριών, την καταβολή τέλους για τα 

διοικητικά έξοδα διάθεσης των πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών 

ανάπτυξης και συντήρησης του Κεντρικού Μητρώου, θα ρυθμιστούν με απόφαση του 

Υπουργού Οικονομίας (δεν έχει εκδοθεί ακόμα).  

 

Ο νόμος επιβάλλει παρόμοιες υποχρεώσεις όσον αφορά στα καταπιστεύματα . Πιο 

συγκεκριμένα, σύμφωνα με το αρ. 21 του Ν. 4557/2018, οι καταπιστευματοδόχοι σε σχήμα 

ρητής καταπιστευματικής διαχείρισης (express trust) που διέπεται από την ελληνική νομοθεσία, 

υποχρεούνται να συλλέγουν και να φυλάσσουν επαρκείς, ακριβείς και επικαι ροποιημένες 

πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους του καταπιστεύματος. Οι 
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πληροφορίες αυτές πρέπει να τηρούνται σε Ειδικό Μητρώο στην έδρα των καταπιστευμάτων, 

το οποίο περιλαμβάνει την ταυτότητα του ιδρυτή, του/των καταπιστευματοδόχου/ -ων, του 

προστάτη (εάν υπάρχει), των δικαιούχων ή της κατηγορίας δικαιούχων και οποιουδήποτε 

άλλου φυσικού προσώπου ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο επί του καταπιστεύματος. Ο 

διαχειριστής του καταπιστεύματος είναι υπεύθυνος να τηρεί το Μητρώο επαρκώς τεκμηριωμένο 

και προσηκόντως επικαιροποιημένο. Το Ειδικό Μητρώο είναι διασυνδεδεμένο με το Γενικό 

Μητρώο που αναφέρεται στο αρ. 20 παρ. 4 του Ν. 4557/2018 και οι σχετικές πληροφορίες του 

Ειδικού Μητρώου καταχωρούνται επίσης στο Γενικό Μητρώο κατά τρόπο παρόμοιο με αυτόν  

που καταχωρούν πληροφορίες οι εταιρικές οντότητες.  

 

Ορισμός/έννοια του «πραγματικού δικαιούχου» υπό το πρίσμα του Ν. 4557/2018:  Σύμφωνα με 

το αρ. 3 παρ. 17 του Ν. 4557/2018 (το οποίο περιέχει ορισμό παρόμοιο με αυτόν που 

περιλαμβάνεται στην αντίστοιχη Ευρωπαϊκή Οδηγία), ως «πραγματικός δικαιούχος» νοείται 

κάθε φυσικό(ά) πρόσωπο(α), στο(α) οποίο(α) τελικά ανήκει ή το(α) οποίο(α) ελέγχει/ουν μία 

νομική οντότητα, αλλά και κάθε φυσικό(ά) πρόσωπο(α) για λογαριασμό του(ων) οποίου(ων) 

διεξάγεται μία συναλλαγή ή δραστηριότητα. 

 

(α) Πιο συγκεκριμένα, σε περίπτωση εταιρειών, τα παρακάτω πρόσωπα νοούνται ως 

«πραγματικοί δικαιούχοι»:  

 

(αα) Το(α) φυσικό(ά) πρόσωπο(α) στο(α) οποίο(α) ανήκει τελικά η εταιρεία ή το(α) οποίο(α) 

ελέγχει(ουν) αυτή διά της κατοχής ή του ελέγχου αμέσως ή εμμέσως ενός ικανού ποσοστού 

των μετοχών ή των δικαιωμάτων ψήφου ή άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων αυτής, μεταξύ 

άλλων δε, και μέσω μετοχών στο κομιστή ή μέσω ελέγχου με άλλα μέσα.  

 

Η κατοχή ενός ποσοστού μετοχών άνω του 25% ή ιδιοκτησιακού δικαιώματος άνω του 25% μιας 

εταιρείας από φυσικό πρόσωπο, αποτελεί ένδειξη αμέσου ελέγχου αυτής. Η κατοχή ενός 

ποσοστού μετοχών άνω του 25% ή ιδιοκτησιακού δικαιώματος άνω του 25% μιας εταιρείας από 

άλλη εταιρεία, ο έλεγχος της οποίας ασκείται από φυσικό(ά) πρόσωπο(α) ή από περισσότερες 

εταιρείες που ελέγχονται από το ίδιο(α) φυσικό(ά) πρόσωπο(α), αποτελεί ένδειξη εμμέσου 

ελέγχου αυτής. 

 

Ο έλεγχος με άλλο τρόπο μπορεί να καθορισθεί χρησιμοποιώντας οποιουδήποτε είδους 

κριτήρια. Σε αυτά περιλαμβάνονται κριτήρια που χρησιμοποιούνται προκειμένου να 
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αποφασισθεί εάν θα πρέπει να καταρτισθούν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, όπως η 

τυχόν ύπαρξη συμφωνίας μετόχων,  η κυρίαρχη επιρροή ενός μετόχου ή το δικαίωμα ενός 

μετόχου να διορίσει τα ανώτερα διοικητικά στελέχη της εταιρείας (ο νόμος αναφέρει ότι τα 

κριτήρια που αναφέρονται στις παρ. 2 -5 του αρ. 32 του Ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά 

Πρότυπα» θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό του πραγματικού 

δικαιούχου).   

 

Τα ανωτέρω δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση εταιρείας εισηγμένης σε οργανωμένη αγορά που 

υπόκειται σε απαιτήσεις γνωστοποίησης, σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία ή ισοδύναμα 

διεθνή πρότυπα που εξασφαλίζουν επαρκή διαφάνεια σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο.  

 

(ββ) Εάν, αφού έχουν εξαντληθεί όλα τα δυνατά μέσα και υπό την προϋπόθεση ότι δεν 

υφίστανται υποψίες, δεν προσδιοριστεί οποιοδήποτε πρόσωπο ως πραγματικός δικαιούχος, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα υπό (αα) ανωτέρω, ή εάν υπάρχουν αμφιβολίες ως προς το ότι το 

πρόσωπο που προσδιορίστηκε είναι ο πραγματικός δικαιούχος, τα φυσικά πρόσωπα που 

κατέχουν θέση ανώτατων διοικητικών στελεχών της εταιρείας, νοούνται ως πραγματικοί 

δικαιούχοι.  

 

Τα ανωτέρω δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση εταιρείας εισηγμένης σε οργανωμένη αγορά που 

υπόκειται σε απαιτήσεις γνωστοποίησης, σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία ή ισοδύναμα 

διεθνή πρότυπα που εξασφαλίζουν επαρκή διαφάνεια σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο.  

 

Είναι φανερό ότι, σύμφωνα με τα κατά το νόμο οριζόμενα, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσε ις 

και εφόσον έχουν εξαντληθεί όλα τα δυνατά μέσα και έχουν χρησιμοποιηθεί όλα τα πιθανά 

κριτήρια, πάντα δε υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν υποψίες, δικαιούται μία εταιρεία να 

χρησιμοποιήσει επικουρικά μέσα για τον προσδιορισμό του πραγματικού δικαιούχ ου. 

Επομένως, συνάγεται ότι το δικαίωμα κατονομασίας ενός διευθυντικού στελέχους (ενός 

«ανώτατου διοικητικού στελέχους») ως πραγματικού δικαιούχου πρέπει να εξετάζεται ad hoc, 

δηλαδή κατά περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση, μόνο τα διοικητικά στελέχη με επαρκώς υψηλή 

ιεραρχική θέση μπορούν να κατονομάζονται ως πραγματικοί δικαιούχοι. Σύμφωνα με το αρ. 3 

παρ. 18 του Ν. 4557/2018, ένα «ανώτατο διοικητικό στέλεχος» που χαρακτηρίζεται ως 

πραγματικός δικαιούχος, είναι ένα διευθυντικό στέλεχος ή ένας υπάλληλος με υψηλή  

κυριαρχική θέση, ο οποίος γνωρίζει επαρκώς το βαθμό έκθεσης της εταιρείας σε κίνδυνο 

νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και σε δραστηριότητες 
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χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, και παράλληλα έχει επαρκώς υψηλή ιεραρχική θέση ώστε 

να λαμβάνει αποφάσεις που επηρεάζουν τον κίνδυνο έκθεσης της εταιρείας (ο ορισμός 

βρίσκεται σε συμφωνία με την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή Οδηγία). Αυτό το διευθυντικό στέλεχος ή 

ο υπάλληλος δεν απαιτείται να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.  

 

(β) Σε περίπτωση καταπιστεύματος, τα παρακάτω πρόσωπα νοούνται ως «πραγματικοί 

δικαιούχοι»: 

 

(αα)  o ιδρυτής, 

 

(ββ) ο(οι) καταπιστευματοδόχος(οι),  

 

(γγ) ο προστάτης, αν υπάρχει,  

 

(δδ) οι δικαιούχοι ή, εφόσον οι δικαιούχοι της νομικής οντότητας ή του νομικού μορφ ώματος 

δεν έχουν προσδιοριστεί ακόμη, η κατηγορία προσώπων προς το συμφέρον των οποίων 

κυρίως έχει συσταθεί ή λειτουργεί η νομική οντότητα ή το νομικό μόρφωμα,  

 

(εε) οποιοδήποτε άλλο φυσικό πρόσωπο στο οποίο τελικά ανήκει ή το οποίο ασκεί άμεσα ή 

έμμεσα με οποιοδήποτε μέσο τον έλεγχο του καταπιστεύματος.  

 

(γ) Όσον αφορά λοιπές νομικές οντότητες ή νομικά μορφώματα παρεμφερή με τα 

καταπιστεύματα, το(α) φυσικό(ά) πρόσωπο(α) που κατέχει(ουν) αντίστοιχη ή ανάλογη θέση 

με τα πρόσωπα που αναφέρονται υπό (β) ανωτέρω, θα θεωρούνται ως «πραγματικοί 

δικαιούχοι». 

  

Μη συμμόρφωση: Σύμφωνα με το αρ. 20 παρ. 8 & 9 και το αρ. 21 παρ. 8 & 9 του Ν. 4557/2018, 

σε περίπτωση μη συμμόρφωσης  με τις ανωτέρω υποχρεώσεις αναφορικά με τον πραγματικό 

δικαιούχο, αναστέλλεται η έκδοση φορολογικής ενημερότητας του μη συμμορφούμενου 

νομικού προσώπου/νομικής οντότητας και/ή του καταπιστεύματος. Οι αρμόδιες Φορολογικές 

Αρχές και η Αρχή Καταπολέμησης της  Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές 

Δραστηριότητες ενημερώνονται μέσω της διαδικτυακής ηλεκτρονικής εφαρμογής του 

Κεντρικού Μητρώου, το αργότερο εντός εξήντα (60) ημερών από την παρέλευση της 

προθεσμίας εντός της οποίας οι υπόχρεοι οφείλουν να καταχωρίσουν τα στοιχεία του 
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πραγματικού δικαιούχου στο Κεντρικό Μητρώο. Επιπλέον, σε περίπτωση παράβασης των 

ανωτέρω υποχρεώσεων επιβάλλεται πρόστιμο 10.000 ευρώ στην υπόχρεη οντότητα, κατόπιν 

έκδοσης απόφασης εκ μέρος της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσό δων από 

Εγκληματικές Δραστηριότητες, τίθεται δε σχετική προθεσμία προς συμμόρφωση. Σε περίπτωση 

μη εκπλήρωσης της υποχρέωσης προς συμμόρφωση, το πρόστιμο αυξάνεται σε 20.000 ευρώ 

για κάθε υπόχρεη οντότητα.  


