
Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ  

Νέα υποχρέωση του Ν. 4557/2018 για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων 

από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας 

• Εφαρμόζεται σε όλες τις εταιρίες (εισηγμένες ή μη) που έχουν έδρα στην Ελλάδα 

• Ειδικά στις εισηγμένες εταιρίες τηρείται με ευθύνη του νόμιμου εκπροσώπου και με 

επιμέλεια του υπεύθυνου εταιρικής συμμόρφωσης  

• Το ειδικό μητρώο κάθε εταιρίας καταχωρίζεται στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών 

Δικαιούχων της Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων   

• Η μη συμμόρφωση των εταιριών συνεπάγεται δέσμευση χορήγησης φορολογικής 

ενημερότητας και πρόστιμο 10.000 ευρώ 

• Προθεσμία συμμόρφωσης μέχρι τις αρχές Μαρτίου του 2019 

 

Ο νέος Ν. 4557/2018 με τον οποίο ενσωματώνεται στην ελληνική έννομη τάξη η 4η Ευρωπαϊκή 

Οδηγία σχετικά με «την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος 

για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για την χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας» δημοσιεύτηκε και τέθηκε σε ισχύ στις 30.07.2018.  

Βάσει αυτού, κάθε εταιρία (εισηγμένη ή μη) ή άλλη οντότητα που έχει έδρα στην Ελλάδα, 

οφείλει να συλλέγει και να φυλάσσει σε ειδικό μητρώο πληροφορίες σχετικά με τους 

πραγματικούς της δικαιούχους. Η ταυτότητα των πραγματικών δικαιούχων (οι οποίοι, στις 

περισσότερες περιπτώσεις, θα ταυτίζονται με τους μετόχους που διαθέτουν μεγάλο ποσοστό 

συμμετοχής) οφείλει πλέον να είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμη και μάλιστα με μέριμνα της 

ίδιας της εταιρίας. 

Πραγματικοί δικαιούχοι μιας εταιρίας θεωρούνται: 

(α) το ή τα φυσικά πρόσωπα στα οποία τελικά αυτή ανήκει ή,    

(β) το ή τα φυσικά πρόσωπα τα οποία την ελέγχουν.  

Πιο συγκεκριμένα, η ταυτοποίηση του πραγματικού δικαιούχου της εταιρίας, σημαίνει την 

καταγραφή των στοιχείων του ή των φυσικών προσώπων στα οποία τελικά ανήκει η εταιρία ή 

τα οποία ελέγχουν αυτήν δια της κατοχής ή του ελέγχου, αμέσως ή εμμέσως, ικανού ποσοστού 

των μετοχών ή των δικαιωμάτων ψήφου ή άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων αυτής1, μεταξύ 

άλλων και μέσω μετοχών στον κομιστή ή μέσω ελέγχου με άλλα μέσα.  

Σημειώνεται πως, παρότι ο εντοπισμός ενός συγκεκριμένου ποσοστού συμμετοχής στο 

κεφάλαιο ή η κατοχή δικαιωμάτων ιδιοκτησίας αποτελούν αποδεικτικό παράγοντα που 

λαμβάνεται υπόψιν, εντούτοις δεν είναι απαραίτητο ότι οδηγούν αυτομάτως στην εξακρίβωση 

του προσώπου του πραγματικού δικαιούχου. Όπως τονίζεται στην εισηγητική έκθεση του νέου 

Νόμου: «Η εξακρίβωση και ο έλεγχος της ταυτότητας των πραγματικών δικαιούχων θα πρέπει, 

κατά περίπτωση, να επεκτείνεται σε νομικές οντότητες που κατέχουν άλλες νομικές οντότητες και 

τα υπόχρεα πρόσωπα θα πρέπει να αναζητούν το ή τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία τελικά ασκούν 

έλεγχο µέσω ιδιοκτησίας ή µε άλλα μέσα της νομικής οντότητας-πελάτη». Με άλλα λόγια, στις 

περιπτώσεις εκείνες που πραγματικός δικαιούχος μιας εταιρίας προκύπτει ότι είναι έτερο 

νομικό πρόσωπο (όπως εξ ορισμού τούτο συμβαίνει στις περιπτώσεις συνδεδεμένων 

επιχειρήσεων, ομίλων και εν γένει επιχειρήσεων που έχουν σχέση μητρικής-θυγατρικής, 

 
1 Πέραν της κλασσικής περίπτωσης των δικαιωμάτων κυριότητας, εδώ εντάσσονται και οι περιπτώσεις επικαρπίας, ενεχύρου 

και άλλων μοντέρνων ιδιοκτησιακών καθεστώτων (βλ. εισηγητική έκθεση σχολιασμός του άρθρου 3). 



όπου το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής στο κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου ανήκει και 

ασκείται από άλλη εταιρία), η έρευνα πρέπει να προχωρά ως τον προσδιορισμό του φυσικού 

προσώπου στο οποίο τελικά ανήκει αυτό το νομικό πρόσωπο ( π.χ. η μητρική εταιρία).  

Προκειμένου για τον εντοπισμό του πραγματικού δικαιούχου μιας μη εισηγμένης εταιρίας, ο 

νέος Νόμος παρέχει το ακόλουθο ερμηνευτικό κριτήριο για την διαπίστωση του προσώπου που 

ασκεί (άμεσο ή έμμεσο) έλεγχο: «η κατοχή ποσοστού μετοχών άνω του 25% ή ιδιοκτησιακού 

δικαιώματος άνω του 25% μιας εταιρίας από φυσικό πρόσωπο αποτελεί ένδειξη άμεσου ελέγχου 

αυτής. Η κατοχή ποσοστού μετοχών άνω του 25% μιας εταιρίας από άλλη εταιρία, ο έλεγχος της 

οποίας ασκείται από φυσικό ή φυσικά πρόσωπα ή από περισσότερες εταιρίες που ελέγχονται από 

το ίδιο ή τα ίδια φυσικά πρόσωπα αποτελεί ένδειξη έμμεσου ελέγχου. Ο έλεγχος με άλλα μέσα 

μπορεί να εξακριβωθεί, μεταξύ άλλων, με βάση τις προϋποθέσεις των παραγράφων 2 έως 5 του 

άρθρου 32 του ν. 4308/2014». Παρότι το ερμηνευτικό κριτήριο της κατοχής ποσοστού άνω 

του 25% δεν εφαρμόζεται, κατά ρητή πρόβλεψη του Νόμου, σε εισηγμένες εταιρίες, 

εντούτοις τις αφορά άμεσα στις περιπτώσεις που εκείνες διαθέτουν ποσοστό συμμετοχής 

ή δικαιωμάτων ψήφου (άνω του 25%) σε μη εισηγμένες εταιρίες (όπως και στις 

περιπτώσεις που διαθέτουν μη εισηγμένες θυγατρικές).   

Παράδειγμα εντοπισμού πραγματικού δικαιούχου σε μη εισηγμένη εταιρία: 
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Στο παραπάνω σχήμα αποτυπώνεται η ιδιοκτησιακή δομή της Εξεταζόμενης εταιρίας. 

Προκειμένου να βρεθεί το ή τα φυσικά πρόσωπα που είναι πραγματικοί δικαιούχοι της 

Εξεταζόμενης εταιρίας, πρέπει, κατ’ αρχήν, να ερευνηθεί ποιο ή ποια από αυτά κατέχουν, 

άμεσα ή έμμεσα, ποσοστό μεγαλύτερο του 25% του κεφαλαίου της.  

Δεδομένου ότι η κατοχή ποσοστού άνω του 25% αποτελεί ένδειξη για τον πραγματικό 

δικαιούχο, πρέπει περαιτέρω να ερευνηθεί κατά πόσο τα φυσικά πρόσωπα που βρίσκονται 

στην κορυφή του σχήματος ασκούν έλεγχο στην Εξεταζόμενη εταιρία με άλλα μέσα.  

Σύμφωνα με όσα προεκτέθηκαν, οι πραγματικοί δικαιούχοι της Εξεταζόμενης εταιρίας θα 

είναι οι ακόλουθοι:  

✓ Το φυσικό πρόσωπο 1 έχει στην ιδιοκτησία του το 25% της Εξεταζόμενης εταιρίας 

και, συνεπώς, είναι πραγματικός δικαιούχος.  

 Το φυσικό πρόσωπο 2 κατέχει εμμέσως το 9,69% της Εξεταζόμενης εταιρίας 

[(0,19Χ0,51)Χ100=9,69%]και, συνεπώς, δεν είναι πραγματικός δικαιούχος.  

✓ Το φυσικό πρόσωπο 3 κατέχει άμεσα το 15% της Εξεταζόμενης εταιρίας και έμμεσα 

το 13,24% [(0,8Χ0,3Χ0,51)Χ100= 13,24%)]. Αθροιστικά, το φυσικό πρόσωπο 3 

κατέχει 15% + 13,24%= 28,24% της Εξεταζόμενης εταιρίας και, συνεπώς, είναι 

πραγματικός δικαιούχος.  

 Το φυσικό πρόσωπο 4 κατέχει εμμέσως το 3,06% της Εξεταζόμενης εταιρίας 

[(0,2Χ0,3Χ0,51)Χ100=3,06%] και, συνεπώς, δεν είναι πραγματικός δικαιούχος.  

 Το φυσικό πρόσωπο 5 κατέχει εμμέσως το 13,27% της Εξεταζόμενης εταιρίας 

[(0,51Χ0,51Χ0,51)Χ100=13,27%] και, συνεπώς, δεν είναι πραγματικός δικαιούχος.  

Ωστόσο, δεδομένου ότι το κριτήριο του 25% δεν αποδίδει πάντα την πραγματική εικόνα για το 

πρόσωπο του πραγματικού δικαιούχου, πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να διερευνάται και με άλλα 

μέσα η ταυτοποίησή του.  

Στο παραπάνω παράδειγμα, αν εξετάσουμε πάλι την περίπτωση του φυσικού προσώπου 5 θα 

διαπιστώσουμε το εξής: το φυσικό πρόσωπο 5 κατέχει ποσοστό 13,27% της Εξεταζόμενης 

εταιρίας και, εκ πρώτης όψεως, δεν είναι πραγματικός της δικαιούχος. Ωστόσο, το φυσικό 

πρόσωπο 5 έχει αποφασιστική επιρροή και, συνεπώς, καθοριστικό έλεγχο στην αλυσίδα των 

εταιριών που ακολουθεί μέχρι και την Εξεταζόμενη εταιρία καθώς κατέχει σε αυτές ποσοστό 

51%. Για το λόγο αυτό, πρέπει και το φυσικό πρόσωπο 5 να αναφερθεί ως πραγματικός 

δικαιούχος.  

 Όσον αφορά τις εισηγμένες εταιρίες, η υποχρέωση τήρησης ειδικού μητρώου από αυτές 

αποτελεί μια πρωτοβουλία του Έλληνα νομοθέτη  και δεν προβλέπεται από την 4η Ευρωπαϊκή 

Οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων. Σύμφωνα με το Νόμο 

4557/2018, τα παραπάνω, δηλαδή το κριτήριο του 25%, δεν εφαρμόζονται στην διαδικασία 

ανεύρεσης του προσώπου του πραγματικού δικαιούχου μιας εισηγμένης σε οργανωμένη αγορά 

εταιρίας. Το γεγονός αυτό δικαιολογείται καθώς η εισηγμένη εταιρία υπόκειται ήδη, βάσει της 

ενωσιακής νομοθεσίας ή των διεθνών προτύπων, σε απαιτήσεις γνωστοποίησης  που 

καταδεικνύουν τον πραγματικό της δικαιούχο. Ωστόσο, με το δεδομένο ότι η τήρηση του 

ειδικού μητρώου από τις εισηγμένες εταιρίες αποτελεί επιπρόσθετη υποχρέωση που δεν 

απορρέει από το ευρωπαϊκό κείμενο και δεδομένου ότι το κριτήριο του 25% κατά ρητή 

αναφορά του ελληνικού Νόμου δεν εφαρμόζεται σε αυτές2, αναμένονται περαιτέρω σχετικές 

 
2 Άρθρο 3 παρ. 17 Ν. 4557/2018: «Τα ανωτέρω (σ.σ.: η κατοχή ποσοστού μετοχών άνω του 25%) δεν 

αφορούν την περίπτωση εισηγμένης σε οργανωμένη αγορά εταιρείας, υποκείμενης σε απαιτήσεις 

γνωστοποίησης, σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία ή ισοδύναμα διεθνή πρότυπα που εξασφαλίζουν 

επαρκή διαφάνεια σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο» 



διευκρινίσεις από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές για την μέθοδο και τον τρόπο εντοπισμού του 

προσώπου του πραγματικού δικαιούχου. 

Τέλος, ο νέος Νόμος ορίζει (ανεξάρτητα από το εάν μια εταιρία έχει εισαχθεί σε οργανωμένη 

αγορά ή όχι) την περίπτωση που, ενώ έχουν χρησιμοποιηθεί όλα τα διαθέσιμα μέσα, δεν έχει 

καταστεί δυνατή η ανεύρεση του πραγματικού δικαιούχου ή, υφίστανται αμφιβολίες για το εάν 

το πρόσωπο που προσδιορίστηκε είναι πράγματι ο πραγματικός δικαιούχος. Μόνον σε εκείνη 

την περίπτωση, η εταιρία δύναται να δηλώσει ως πραγματικό της δικαιούχο το ή τα φυσικά 

πρόσωπα που κατέχουν θέση ανώτατου διοικητικού στελέχους διευθύνοντος την εταιρία 

(συνήθως δηλαδή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή άτομο άλλης ισοδύναμης θέσης, το οποίο 

πάντως πρέπει να έχει την δυνατότητα να λαμβάνει αποφάσεις οι οποίες επηρεάζουν την 

έκθεση της εταιρίας σε δραστηριότητες που ενέχουν κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων από 

εγκληματικές δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.)  

Το ειδικό μητρώο περιέχει επαρκείς, ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες για το φυσικό 

πρόσωπο-πραγματικό δικαιούχο κάθε εταιρίας.   

Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστο:  

✓ Ονοματεπώνυμο 

✓ Ημερομηνία γέννησης 

✓ Υπηκοότητα και χώρα διαμονής  

✓ Είδος και έκταση των δικαιωμάτων που κατέχονται  

Το πρόσωπο το οποίο θεωρείται ότι φέρει την ευθύνη για την τήρηση του ειδικού μητρώου και 

το πρόσωπο που επιλαμβάνεται της φροντίδας για την ορθή διαχείρισή του διαφοροποιείται ως 

εξής:  
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Ευθύνη για την τήρηση του αρχείου φέρει: 

 

Ο νόμιμος εκπρόσωπος ή ειδικώς εξουσιοδοτημένο πρόσωπο που έχει 

οριστεί με απόφαση του αρμόδιου εταιρικού καταστατικού οργάνου (π.χ. 

του Διοικητικού Συμβουλίου)  

 

 Η τήρηση του αρχείου γίνεται με επιμέλεια: 

Στις 

εισηγμένες: 

 

 

Του Υπεύθυνου Εταιρικής Συμμόρφωσης  

 

Στις μη 

εισηγμένες: 

Του αρμόδιου ανώτατου στελέχους διοίκησης του ανάλογου με την 

εταιρική συμμόρφωση τμήματος 



 

 

 

 

 

Σημειώνεται ότι, πέραν του ειδικού μητρώου όπου τηρούνται οι πληροφορίες που αφορούν το 

πρόσωπο των φυσικών προσώπων-πραγματικών δικαιούχων, κάθε εταιρία τηρεί και αρχείο 

των δράσεων που έχει αναλάβει για να προσδιοριστεί ο πραγματικός της δικαιούχος.  

 Το ειδικό μητρώο τηρείται μεν ενδοεταιρικά, καταχωρίζεται όμως και στο Κεντρικό 

Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων το οποίο τηρείται με επιμέλεια της Γενικής Γραμματείας 

Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, η καταχώρηση δε λαμβάνει 

χώρα εντός 60 ημερών από την έναρξη λειτουργίας του Κεντρικού Μητρώου.  

Συνεπώς, δεδομένου ότι το Κεντρικό Μητρώο έχει δρομολογηθεί να τεθεί σε λειτουργία 

στις 31.01.2019, η προθεσμία που έχουν οι εταιρίες για την κατάστρωση του πρώτου 

ειδικού μητρώου τους ορίζεται στις αρχές Μαρτίου του 2019.  

Τα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων που έχουν συγκεντρώσει οι εταιρίες θα πρέπει να 

είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμα στα εξής πρόσωπα:  

 Νομικά πρόσωπα που έχουν χαρακτηριστεί από το νέο Νόμο ως «υπόχρεα πρόσωπα» 

και τα οποία έχουν το δικαίωμα αλλά και την υποχρέωση να αιτηθούν την παράδοση 

των στοιχείων αυτών στις περιπτώσεις που συναλλάσσονται με τις εταιρίες (Τράπεζες, 

επιχειρήσεις επενδύσεων, δικηγόροι, ελεγκτές λογιστές κ.α.)  

 Στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές 

Δραστηριότητες 

 Στις Εισαγγελικές Αρχές,  

 Στις οριζόμενες αρμόδιες Αρχές (Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Τράπεζα της Ελλάδος 

κ.α.)  

 Κάθε άλλη αρχή με εποπτικό ή ελεγκτικό καθήκον 

Τέλος, αναφέρεται πως οι εταιρίες που δεν συμμορφώνονται με την υποχρέωση τήρησης του 

ειδικού μητρώου αντιμετωπίζουν τις διοικητικές κυρώσεις της δέσμευσης χορήγησης του 

αποδεικτικού έκδοσης φορολογικής ενημερότητας καθώς και την απειλή επιβολής σε αυτές 

προστίμου δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ. 

 

 

 


