
 

Εξαιρέθηκαν οι εισηγμένες εταιρίες από την υποχρέωση καταχώρησης στο 

Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του Ν. 4557/2018 για το ξέπλυμα 

«μαύρου» χρήματος  

Με τον νέο Νόμο 4607/2019 η σχετική υποχρέωση του Ν. 4557/2018 για την «πρόληψη και 

καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης 

της τρομοκρατίας» καταργήθηκε.  

 Το αρχείο γνωστοποιήσεων που ήδη τηρούν οι εισηγμένες εταιρίες βάσει 

του Ν. 3556/2007 θα λειτουργεί εφεξής και ως ειδικό (εσωτερικό) μητρώο 
πραγματικών δικαιούχων  

 Σε αντίθεση με τις μη εισηγμένες εταιρίες, οι εισηγμένες δεν θα 

καταχωρούν το ειδικό αυτό μητρώο στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών 
δικαιούχων της Γ.Γ.Π.Σ.  

 

 

Στις 24 Απριλίου 2019 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ο Ν. 4607/2019 «I. Κύρωση της Συμφωνίας για την 

Ασιατική Τράπεζα Υποδομών και Επενδύσεων, II. Εναρμόνιση του Κώδικα Φ.Π.Α. με την Οδηγία (EE) 

2016/1065, III. Ενσωμάτωση των σημείων 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 2 και των άρθρων 4, 6, 7 και 8 
της Οδηγίας 1164/2016, IV. Τροποποίηση του ν. 2971/2001 και άλλες διατάξεις» ο οποίος 

τροποποίησε, μεταξύ άλλων, τις διατάξεις του Ν.4557/2018 για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.  

Πριν την τροποποίηση αυτή, τόσο οι εισηγμένες όσο και οι μη εισηγμένες εταιρίες όφειλαν να 

τηρούν ένα ειδικό εσωτερικό μητρώο με τα στοιχεία των προσώπων των πραγματικών 

δικαιούχων τους (ως τέτοια νοούνται τα φυσικά πρόσωπα με ιδιοκτησιακά δικαιώματα επί της 
εταιρίας ή με δυνατότητα άσκησης άμεσου ή έμμεσου ελέγχου στην εταιρία και πάντως εφόσον 

υπερβαίνουν ορισμένα ποσοτικά όρια) το οποίο έπρεπε ακολούθως να καταχωρήσουν στο 

ευρύτερο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 

Συστημάτων.  

Πλέον, μετά την αναπροσαρμογή του επίμαχου άρθρου 20 του Ν.4557/2018 από τον 
Ν.4607/2019, οι εισηγμένες εταιρίες δεν κάνουν καμία καταχώρηση στο ως άνω Κεντρικό 

Μητρώο ενώ, σε εσωτερικό επίπεδο, το ειδικό μητρώο πραγματικών δικαιούχων πρέπει να 

υφίσταται μεν, πλην όμως ταυτίζεται απολύτως με το αντίστοιχο αρχείο γνωστοποιήσεων που 
τηρείται ήδη δυνάμει του Ν. 3556/2007 «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά 

με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά 

και άλλες διατάξεις» και, συνεπώς, δεν απαιτείται κάποια μεταβολή σε οργανωτικό επίπεδο από 

τις εισηγμένες εταιρίες προκειμένου να ανταπεξέλθουν στην υποχρέωση του άρθρου 20.  

Η εξαίρεση αυτή που επιφυλάσσεται για τις εισηγμένες είναι πλήρως δικαιολογημένη καθώς 
αυτές ήδη υπάγονται βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας ή/και άλλων διεθνών προτύπων σε 

υποχρεώσεις γνωστοποίησης των πραγματικών τους δικαιούχων. Τούτο επισημαίνεται και στη 

Αιτιολογική Έκθεση του τροποποιητικού Ν. 4607/2019: «Για τον ίδιο λόγο και προς αποφυγή 

σύγχυσης ως προς το πεδίο εφαρμογής διατυπώνεται ρητά με την παρ. 4 ότι οι εισηγμένες εταιρείες 
εξαιρούνται της υποχρέωσης καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, καθώς 

οι σχετικές πληροφορίες γνωστοποιούνται υποχρεωτικά βάσει του ν.3556/2007 και σε περίπτωση 

παράβασης προβλέπονται ειδικές κυρώσεις από την εκεί νομοθεσία».  

Τέλος, σημειώνεται ότι διορθώθηκε το λεκτικό του Νόμου στις αναφορές του για τις εισηγμένες 
εταιρίες από «εισηγμένες εταιρίες σε οργανωμένη αγορά» στο ορθότερο και ευρύτερο 

«εισηγμένες εταιρίες σε ρυθμιζόμενη αγορά» ενώ προστέθηκαν ισάριθμες αναφορές και για τις 

εταιρίες που διαπραγματεύονται σε Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης.  

 



 

Για περισσότερες πληροφορίες :  

 

 

 

 


