
 

Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων 
 

1. Οι εταιρικές και άλλες νομικές οντότητες που είτε έχουν μόνιμη εγκατάσταση, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του ν. 4172/2013 και είναι υπόχρεοι σε 

υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος είτε έχουν έδρα στην Ελλάδα 

υποχρεούνται να συλλέγουν και να φυλάσσουν σε ειδικό μητρώο που τηρούν 

στην έδρα ή τη μόνιμη εγκατάστασή τους επαρκείς, ακριβείς και επίκαιρες 

πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους τους. Οι πληροφορίες 

αυτές περιλαμβάνουν τουλάχιστον το ονοματεπώνυμο, την ημερομηνία 

γέννησης, την υπηκοότητα και τη χώρα διαμονής των πραγματικών δικαιούχων, 

καθώς επίσης και το είδος και την έκταση των δικαιωμάτων που κατέχουν. 

Συμπληρώνονται δε με κάθε αναγκαίο στοιχείο για την ταυτοποίηση του 

πραγματικού δικαιούχου. Το ειδικό αυτό μητρώο τηρείται επαρκώς 

τεκμηριωμένο και επικαιροποιημένο με ευθύνη του νομίμου εκπροσώπου ή 

ειδικώς εξουσιοδοτημένου προσώπου με απόφαση του αρμόδιου εταιρικού 

καταστατικού οργάνου. Με την επιφύλαξη της παρ. 2, τα στοιχεία αυτού του 

μητρώου καταχωρίζονται στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων 

(Κ.Μ.Π.Δ.), με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων (taxisnet) της Γενικής 

Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.), εντός της προθεσμίας που καθορίζει η 

απόφαση του Υπουργού Οικονομικών του πρώτου εδαφίου της παρ. 11. Η 

καταχώριση αλλαγών στα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων 

πραγματοποιείται εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία επέλευσής 

τους. Οι πραγματικοί δικαιούχοι των εταιρικών ή άλλων νομικών οντοτήτων, 

μεταξύ άλλων μέσω μετοχών, δικαιωμάτων ψήφου, δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, 

μετοχών στον κομιστή, ή ελέγχου με άλλα μέσα, υποχρεούνται να παρέχουν 

στις εν λόγω οντότητες όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες, προκειμένου 

η εταιρική ή άλλη νομική οντότητα να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του 

παρόντος. Οι πληροφορίες που καταχωρίζονται στο Κ.Μ.Π.Δ. καθίστανται 

διαθέσιμες για δέκα (10) έτη από τη διαγραφή της εταιρικής ή άλλης νομικής 

οντότητας από αυτό. 

Από τις υποχρεώσεις του παρόντος εξαιρούνται οι φορείς που 

περιλαμβάνονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης που τηρείται από 

την Ελληνική Στατιστική Αρχή και οι αρμόδιες αρχές του άρθρου 6. 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/528

