
 

Υ.Α   67343 / 2019        (ΦΔΚ Β 2443/20.6.2019) 

 

Ρύζκηζε εηδηθώλ ζεκάησλ ζρεηηθά κε ηελ ηήξεζε θαη ηε δηαδηθαζία θαηαρώξηζεο ζην 

Κεληξηθό Μεηξών Πξαγκαηηθώλ Γηθαηνύρσλ ηνπ άξζξνπ 20 θαη 21 ηνπ λ. 4557/2018. 

 

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Δρνληαο ππόςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο: 

 

α) ηεο παξ. 11 ηνπ άπθπος 20 ηνπ λ. 4557/2018 (Α 139/30.07.2018),όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην άπθπο 62 ηνπ λ. 4607/2019 (Α 65), 

β) ηνπ π.δ. 142/2017 «Οξγαληζκόο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ» (Α 181), 

γ) ηνπ π.δ. 73/2015 «Γηνξηζκόο Αληηπξνέδξνπ ηεο Κπβέξλεζεο, Τπνπξγώλ, 

Αλαπιεξσηώλ θαη Τθππνπξγώλ» (Α 116), 

δ) ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ Κώδηθα λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα θπβεξλεηηθά 

όξγαλα, πνπ θπξώζεθε κε ην άξζξν πξώην ηνπ π.δ. 63/2005 «Κσδηθνπνίεζε ηεο 

λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα θπβεξλεηηθά όξγαλα» (Α 98). 

2. Σελ αλάγθε ξύζκηζεο εηδηθόηεξσλ ζεκάησλ ηήξεζεο θαη δηαδηθαζίαο θαηαρώξηζεο 

ζην Κεληξηθό Μεηξών Πξαγκαηηθώλ Γηθαηνύρσλ. 

 3. Σελ αλάγθε ζέζπηζεο θαη πεξηγξαθήο ησλ ιεηηνπξγηθώλ πξνδηαγξαθώλ ηεο 

ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο ηνπ Κεληξηθνύ Μεηξώνπ Πξαγκαηηθώλ Γηθαηνύρσλ ηνπ λ. 

4557/2018, πνπ ηεξείηαη αξκνδίσο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ (Γ.Γ.Π..), ζύκθσλα κε ην άξζξν 20 παξ. 4 ηνπ λόκνπ 

απηνύ. 

4. Σελ αλάγθε ρξνληθήο δηαβάζκηζεο ηεο δηαδηθαζίαο θαηαρώξηζεο ησλ ππόρξεσλ 

ζην Μεηξών ιακβάλνληαο ππόςε ηνλ αξηζκό ησλ εηαηξηθώλ θαη ινηπώλ νληνηήησλ 

θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ έδξα ή δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ Διιάδα. 

 5. Σν γεγνλόο όηη από ηελ έθδνζε ηεο παξνύζαο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο 

ηνπ θξαηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ, απνθαζίδνπκε: 

Απθπο 1 :  Οπιζμοί 

 

 Γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο, ηζρύνπλ νη αθόινπζνη νξηζκνί: 

1) «πάξνρνο ζηνηρείσλ πξαγκαηηθνύ δηθαηνύρνπ»: ν λόκηκνο εθπξόζσπνο ή ην 

εηδηθώο εμνπζηνδνηεκέλν πξόζσπν κε απόθαζε ηνπ αξκόδηνπ εηαηξηθνύ 

θαηαζηαηηθνύ νξγάλνπ πνπ ηεξεί ην Μεηξών ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 20, ή ν 

θαηαπηζηεπκαηνδόρνο ή δηαρεηξηζηήο θαηαπηζηεύκαηνο πνπ ηεξεί ην Μεηξών ηεο 

παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 21, 

2) «αξκόδηα Διεγθηηθή Αξρή»: 

α) ε Αξρή θαηαπνιέκεζεο ηεο Ννκηκνπνίεζεο Δζόδσλ από εγθιεκαηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο (άξζξν 47 λ. 4557/2018) θαη 

β) νη αξκόδηεο εηζαγγειηθέο ή άιιεο αξρέο κε εξεπλεηηθέο ή ειεγθηηθέο αξκνδηόηεηεο 

ζηνλ ηνκέα ηεο λνκηκνπνίεζεο εζόδσλ από εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, ησλ 

βαζηθώλ αδηθεκάησλ θαη ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο(παξ. 6 ηνπ άπθπος 

20 ηνπ λ. 4557/2018), 

3) «αξκόδηα αξρή/αξκόδηεο αξρέο»: νη νξηδόκελεο ζην άπθπο 6 ηνπ λ. 4557/2018, 

4) «ππόρξεν πξόζσπν/ππόρξεα πξόζσπα»: ηα νξηδόκελα ζην άπθπο 5 ηνπ λ. 

4557/2018, 
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5) «Κεληξηθόο πληνληζηηθόο Φνξέαο»: ν θνξέαο πνπ νξίδεηαη ζην άπθπο 7 ηνπ λ. 

4557/2018, 

6) «λνκηθά πξόζσπα θαη λνκηθέο νληόηεηεο»: ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 2 πεξηπη. γ) 

θαη δ) ηνπ λ. 4172/2013, 

7) «ππόρξενο θαηαρώξηζεο»: ηα λνκηθά πξόζσπα θαη λνκηθέο νληόηεηεο πνπ 

ππνρξενύληαη λα θαηαρσξίδνπλ ζηνηρεία ησλ πξαγκαηηθώλ δηθαηνύρσλ ηνπο ζην 

Κεληξηθό Μεηξών Πξαγκαηηθώλ Γηθαηνύρσλ ζύκθσλα κε ηα άξζξα 20 θαη 21 ηνπ λ. 

4557/2018. 

   

Απθπο 2 :Υπόσπεοι καηασώπιζηρ ζηο Κενηπικό Μηηπώο Ππαγμαηικών 

Γικαιούσων 

 

Α. Κάζε είδνπο λνκηθά πξόζσπα θαη λνκηθέο νληόηεηεο πνπ έρνπλ έδξα ζηελ Διιάδα 

ή αζθνύλ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα πνπ θνξνινγείηαη ζηελ Διιάδα, 

[αλεμαξηήησο ηεο έδξαο ή ηπρόλ απαιιαγήο ηνπο από θνξνινγία δπλάκεη εηδηθώλ 

δηαηάμεσλ] ππνρξενύληαη λα ζπκκνξθώλνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άπθπος 

20 ηνπ λ. 4557/2018 θαη λα ηεξνύλ εηδηθό Μεηξών πξαγκαηηθώλ δηθαηνύρσλ, ην 

νπνίν ζπλδέεηαη κε ην Κεληξηθό Μεηξών Πξαγκαηηθώλ Γηθαηνύρσλ πνπ ηεξείηαη ζηε 

Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ. 

Δηδηθόηεξα, ππόρξενη θαηαρώξηζεο είλαη: 

***Οη εληνο [] ιέμεηο ζην πξώην εδάθην δηαγξάθνληαη κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 

κόλνλ ηεο ΤΑ 73900 ΔΞ 2019 (ΦΔΚ Β` 2718/02.07.2019) 

 

1. Δκπνξηθέο επηρεηξήζεηο πνπ δελ είλαη εηζεγκέλεο ζε ξπζκηζκέλε αγνξά ή 

Πνιπκεξή Μεραληζκό Γηαπξαγκάηεπζεο: 

α) Οκόξξπζκεο Δηαηξείεο. 

β) Δηεξόξξπζκεο εηαηξείεο. 

γ) Δηεξόξξπζκεο εηαηξείεο θαηά κεηνρέο. 

δ) Δηαηξείεο Πεξηνξηζκέλεο Δπζύλεο. 

ε) Δηαηξείεο Πεξηνξηζκέλεο Δπζύλεο κνλνπξόζσπεο. 

ζη) Αλώλπκεο Δηαηξείεο. 

δ) ΙΜΔ ΔΠΔ. 

ε) Ιδησηηθέο Κεθαιαηνπρηθέο Δηαηξείεο. 

[ζ) Θπγαηξηθέο εηαηξείεο ή ππνθαηαζηήκαηα εκεδαπώλ ή αιινδαπώλ εηαηξεηώλ κε 

πξαγκαηηθό δηθαηνύρν εηζεγκέλε εηαηξεία ζηελ Διιάδα ή ηελ αιινδαπή.] 

"Θπγαηξηθέο εηαηξείεο εκεδαπώλ ή αιινδαπώλ εηαηξεηώλ κε πξαγκαηηθό δηθαηνύρν 

εηζεγκέλε εηαηξεία ζηελ Διιάδα ή ηελ αιινδαπή θαηαρσξίδνπλ σο πξαγκαηηθό 

δηθαηνύρν ηελ εηζεγκέλε κεηξηθή ζύκθσλα κε ην κέξνο Β ηνπ παξόληνο άξζξνπ". 

***Η πεξ. ζ` δηαγξάθεθε θαη πξνζηέζεθε ην εληνο "" εδάθην κε ηελ παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ κόλνλ ηεο ΤΑ 73900 ΔΞ 2019 (ΦΔΚ Β` 2718/02.07.2019) 

 

2. Ναπηηθέο - λαπηηιηαθέο εηαηξείεο: 

α) λαπηηθέο εηαηξείεο ηνπ λ. 959/1979 θαη εηδηθέο λαπηηθέο επηρεηξήζεηο (ΔΝΔ) 

εγθξηηηθώλ πξάμεσλ ηνπ άπθπος 13 ηνπ λ.δ. 2687/1953 πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζην 

Μεηξών ΝΔ ηνπ λ. 959/1979, 

[ β) ηα εγθαηεζηεκέλα γξαθεία ζηελ Διιάδα αιινδαπώλ λαπηηιηαθώλ εηαηξεηώλ ηνπ 

άπθπος 25 ηνπ λ. 27/1975 θαη νη εκεδαπέο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο ππαρζείζεο ζηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άπθπος 25 ηνπ λ. 27/1975], 

"β" (γ) νη λαπηηιηαθέο εηαηξείεο πινίσλ αλαςπρήο ηνπ λ. 3182/2003 (ΝΔΠΑ), 

"γ" (δ) νη ζπκπινηνθηεζίεο. 
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***Η πεξ. β` δηαγξάθεθε θαη νη πεξ. γ΄θαη δ` αλαξηζκήζεθαλ ζε β` θαη γ` αληίζηνηρα 

κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ κόλνλ ηεο ΤΑ 73900 ΔΞ 2019 (ΦΔΚ Β` 2718/02.07.2019) 

 «Οη εηαηξείεο ηεο παξνύζαο παξαγξάθνπ θαηαρσξίδνπλ ζην Κεληξηθό Μεηξών 

Πξαγκαηηθώλ Γηθαηνύρσλ ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ ήδε θαηαρσξηζζεί ζηα νηθεία 

Μεηξώα ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο». 

***Σν εληνο "" εδάθην πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ κόλνλ ηεο ΤΑ 73900 

ΔΞ 2019 (ΦΔΚ Β` 2718/02.07.2019) 

 

3. Αζηηθέο επαγγεικαηηθέο εηαηξείεο: 

α) αζηηθέο επαγγεικαηηθέο εηαηξείεο δηθεγόξσλ, 

β) αζηηθέο επαγγεικαηηθέο εηαηξείεο ζπκβνιαηνγξάθσλ, 

γ) αζηηθέο επαγγεικαηηθέο εηαηξείεο δηθαζηηθώλ επηκειεηώλ. 

 

4. Οληόηεηεο κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα: 

α) ζύιινγνη - ζσκαηεία, 

β) ηδξύκαηα, 

γ) αζηηθέο κε θεξδνζθνπηθέο εηαηξείεο, 

δ) κε θεξδνζθνπηθέο νξγαλώζεηο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άπθπος 11 ηνπ λ. 2731/1999. 

 

5. Καηαπηζηεύκαηα θαη παξεκθεξή κνξθώκαηα: 

α) νη λνκηθέο νληόηεηεο ηεο πεξηπη. δ ηνπ άπθπος 2 ηνπ λ. 4172/2013, 

β) ηα αιινδαπά εκπηζηεύκαηα (trusts) ηνπ νπνίνπ ν ηδξπηήο, εκπηζηεπκαηνύρνο ή 

δηθαηνύρνο είλαη θνξνινγηθόο θάηνηθνο Διιάδνο, 

γ) αιινδαπά ηδξύκαηα (foundation). 

 

6. πλεηαηξηζκνί: 

α) αζηηθνί ζπλεηαηξηζκνί, 

β) νηθνδνκηθνί ζπλεηαηξηζκνί, 

γ) αγξνηηθνί ζπλεηαηξηζκνί, 

δ) πηζησηηθνί ζπλεηαηξηζκνί, 

ε) πηζησηηθνί ζπλεηαηξηζκνί πνπ ιεηηνπξγνύλ κε ηε κνξθή πηζησηηθνύ ηδξύκαηνο. 

 

7. Δηαηξείεο πνπ βξίζθνληαη ζε πηώρεπζε, εθθαζάξηζε ή εηδηθή εθθαζάξηζε ή ζε 

παξόκνηεο δηαδηθαζίεο αθεξεγγπόηεηαο. 

Ο ζύλδηθνο ηεο πηώρεπζεο, ν δηαρεηξηζηήο αθεξεγγπ-όηεηαο ή ν εθθαζαξηζηήο ή 

εηδηθόο εθθαζαξηζηήο θαηαρσξίδνπλ ζε εηδηθή κεξίδα ηνπ Κεληξηθνύ Μεηξώνπ ηα 

ζηνηρεία ησλ πξαγκαηηθώλ δηθαηνύρσλ. 

 

Β. Οη εηζεγκέλεο εηαηξείεο ζε ξπζκηζκέλε αγνξά ή Πνιπκεξή Μεραληζκό 

Γηαπξαγκάηεπζεο πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα θαηαρσξίδνληαη απηόκαηα ζην 

Κεληξηθό Μεηξών Πξαγκαηηθώλ Γηθαηνύρσλ, κέζσ ζύλδεζεο ηνπ Κεληξηθνύ 

Απνζεηεξίνπ Αμηώλ κε ηε ΓΓΠ. Σα ζηνηρεία θαηαρώξηζεο αθνξνύλ ηνλ Α.Φ.Μ. θαη 

ηνλ θσδηθό αλαγλώξηζεο λνκηθνύ πξνζώπνπ (Legal Entity Identifier). 

 

Απθπο 3:  Γιαδικαζία καηασώπιζηρ ζηο Κενηπικό Μηηπώο Ππαγμαηικών 

Γικαιούσων 

 

Γηα ηελ ππνβνιή ζηνηρείσλ ζηελ εθαξκνγή ηνπ Κεληξηθνύ Μεηξώνπ Πξαγκαηηθώλ 

Γηθαηνύρσλ εθαξκόδεηαη ε αθόινπζε δηαδηθαζία: 
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α. Η εθαξκνγή παξέρεηαη κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ (Γ.Γ.Π..) www.gsis.gr θαη ηελ επηινγή κε ηε ζήκαλζε 

«Κεληξηθό Μεηξών Πξαγκαηηθώλ Γηθαηνύρσλ (λ. 4557/2018)». 

 

β. Πξόζβαζε ζηελ εθαξκνγή γηα ηελ ππνβνιή ησλ ζηνηρείσλ έρνπλ ηα λνκηθά 

πξόζσπα θαη νη λνκηθέο νληόηεηεο κε ηελ έλλνηα ησλ πεξηπη. γ) θαη δ) ηνπ άπθπος 2 

ηνπ λ. 4172/2013 δηά ησλ εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζώπσλ ηνπο κε ρξήζε ησλ 

δηαπηζηεπηεξίσλ πνπ έρνπλ ιάβεη από ηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε. Ωο 

εμνπζηνδνηεκέλνο εθπξόζσπνο κπνξεί λα είλαη νπνηνδήπνηε θπζηθό πξόζσπν, 

πηζηνπνηεκέλν θαη ελεξγνπνηεκέλν κε θιεηδάξηζκν, πνπ έρεη δεισζεί ζην TAXISnet 

ζην ζύζηεκα εμνπζηνδνηήζεσλ ηεο ππεξεζίαο myTAXISnet ηεο ηζηνζειίδαο 

www.gsis.gr ή www.aade.gr, από ηνλ λόκηκν εθπξόζσπν ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ. 

 

γ. Με ηελ επηηπρή εηζαγσγή ζην ζύζηεκα, πξαγκαηνπνηνύληαη έιεγρνη γηα ηελ 

δηαπίζησζε ηνπ ξόινπ θαη ησλ δηθαησκάησλ πξόζβαζεο. Αλαιόγσο απνδίδνληαη νη 

ξόινη «Πάξνρνο ζηνηρείσλ πξαγκαηηθνύ δηθαηνύρνπ Ν.Π.» «Αξκόδηα Διεγθηηθή 

Αξρή», «Αξκόδηα Αξρή», «Τπόρξεν Πξόζσπν», «Κεληξηθόο πληνληζηηθόο 

Φνξέαο». 

 

Απθπο 4:  Σηοισεία καηασώπιζηρ ςπόσπεων 

 

 Α. Ο πάξνρνο ζηνηρείσλ θαηαρσξίδεη: 

 

1. Γηα λνκηθά πξόζσπα 

α) Γηα ην λνκηθό πξόζσπν ή ηε λνκηθή νληόηεηα πνπ εθπξνζσπεί: 

ΑΦΜ, Δπσλπκία, Γηαθξηηηθό ηίηιν, ΑΡ.ΓΔΜΗ, κνξθή λνκηθνύ πξνζώπνπ ή λνκηθήο 

νληόηεηαο, ζηνηρεία επηθνηλσλίαο (Υώξα, Οδόο, Αξηζκόο, ΣΚ, Πόιε, Πεξηθεξεηαθή 

Δλόηεηα, Πεξηθέξεηα, ηει. ζηαζεξό, fax, email), θσδηθό αλαγλώξηζεο λνκηθνύ 

πξνζώπνπ (Legal Entity Identifier), όπνπ απαηηείηαη. 

β) Γηα ηνλ ίδην: 

ΑΦΜ, Ολνκα, Δπώλπκν, Παηξώλπκν, ηύπνο πηζηνπνηεηηθνύ ηαπηνπνίεζεο, αξηζκόο 

πηζηνπνηεηηθνύ, εκεξνκελία γέλλεζεο, δηεύζπλζε θαηνηθίαο (Υώξα δηακνλήο, Οδόο, 

αξηζκόο, ΣΚ, Πόιε, Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα, Πεξηθέξεηα, ηει. ζηαζεξό, ηει. θηλεηό, 

fax, email). 

γ) Γηα ηνπο πξαγκαηηθνύο δηθαηνύρνπο: 

i) Βαζηθά ζηνηρεία: 

ΑΦΜ, Ολνκα, Δπώλπκν, Παηξώλπκν, ηύπνο πηζηνπνηεηηθνύ, αξηζκόο 

πηζηνπνηεηηθνύ, εκεξνκελία γέλλεζεο, ππεθνόηεηα, δηεύζπλζε θαηνηθίαο (Υώξα 

δηακνλήο, Οδόο, αξηζκόο, ΣΚ, Πόιε, Πεξηθέξεηα, Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα, ηει. 

ζηαζεξό, ηει. θηλεηό, fax, δηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ),Φνξνινγηθή 

θαηνηθία θαη TAX ID. 

ii) Γηεύζπλζε επηθνηλσλίαο/αιιεινγξαθίαο: 

Οδόο, αξηζκόο, ΣΚ, Πόιε, Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα, Πεξηθέξεηα, Υώξα. 

iii) Ιδηόηεηεο πξαγκαηηθνύ δηθαηνύρνπ: 

 

Μέινο Γ.., δ/λσλ ζύκβνπινο, εληεηαικέλνο ζύκβνπινο, δηνηθεηήο, γεληθόο δ/ληήο, 

δ/ληήο, άιιν πξόζσπν εληεηαικέλν είηε άκεζα από ην λόκν είηε από ηδησηηθή 

βνύιεζε είηε κε δηθαζηηθή απόθαζε ζηε δηνίθεζε, δηαρείξηζε ή εθπξνζώπεζε ηεο 

εηαηξείαο, εηαίξνο, κέηνρνο, άιιε ηδηόηεηα. 
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iv) Δίδνο θαη έθηαζε δηθαησκάησλ: 

Δίδνο κέινπο, είδνο ηίηινπ, πνζνζηό ηδηνθηεζίαο, πνζνζηό δηθαηώκαηνο ςήθνπ, 

δπλαηόηεηα ειέγρνπ κε άιιν ηξόπν (εμσεηαηξηθή ζπκθσλία γηα δηνξηζκό κειώλ Γ ή 

γηα από θνηλνύ ιήςε απνθάζεσλ ζηε Γεληθή πλέιεπζε), ηπρόλ ηδηόηεηα πνιηηηθώο 

εθηεζεηκέλνπ πξνζώπνπ/ζηελνύ ζπγγελή ή ζηελνύ ζπλεξγάηε ηνπ θαηά ηνπο 

νξηζκνύο 9,10,11 ηνπ άπθπος 3 ηνπ λ. 4557/2018. 

δ) ηελ πεξίπησζε θαηνρήο εηαηξείαο από άιιε εηαηξεία, θαηαρσξίδεη: 

i) Βαζηθά ζηνηρεία: 

Δπσλπκία, Γηαθξηηηθόο ηίηινο, ΑΦΜ, ΑΡ. ΓΔΜΗ, είδνο Ν.Π., ζηνηρεία 

πξνζδηνξηζκνύ έδξαο (Υώξα, Οδόο, Αξηζκόο, ΣΚ, Πόιε, Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα, 

Πεξηθέξεηα, ηειέθσλν fax, δηεύζπλζε ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο, επίζεκνο 

ηζηνζειίδα λνκηθνύ πξνζώπνπ αλ ππάξρεη), Φνξνινγηθή θαηνηθία θαη TAX ID. 

ii) Δίδνο θαη έθηαζε δηθαησκάησλ: 

Δίδνο κέινπο, είδνο ηίηινπ, πνζνζηό ηδηνθηεζίαο, πνζνζηό δηθαηώκαηνο ςήθνπ, 

δπλαηόηεηα ειέγρνπ κε άιιν ηξόπν. 

 

2. Γηα λνκηθέο νληόηεηεο (θαηαπηζηεύκαηα θαη άιια είδε λνκηθώλ κνξθσκάησλ 

παξεκθεξή κε θαηαπηζηεύκαηα) 

Σα ζηνηρεία γηα ηνλ ίδην ηεο πεξηπη. β, ηεο παξ. 1 ηνπ παξόληνο άξζξνπ θαη ηα βαζηθά 

ζηνηρεία ηεο ππνπεξίπη. ii) ηεο πεξηπη. γ, ηεο παξ. 1 ηνπ παξόληνο άξζξνπ ησλ 

αθνινύζσλ πξνζώπσλ: 

α) ηνπ ηδξπηή, 

β) ηνπ ή ησλ θαηαπηζηεπκαηνδόρσλ, 

γ) ηνπ πξνζηάηε (ελδερνκέλσο), 

δ) ησλ δηθαηνύρσλ ή ηεο θαηεγνξίαο δηθαηνύρσλ, 

ε) νπνηνπδήπνηε άιινπ θπζηθνύ πξνζώπνπ αζθεί απνηειεζκαηηθό έιεγρν επί ηνπ 

θαηαπηζηεύκαηνο. 

 

Β. Οια ηα πνζνζηά θαηαρσξνύληαη κε αθξίβεηα δύν δεθαδηθώλ ςεθίσλ. Σα ζηνηρεία 

απηά αληινύληαη από ηε βάζε δεδνκέλσλ ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο αιιά 

επηθαηξνπνηνύληαη θαη επηβεβαηώλνληαη από ηνλ πάξνρν ζηνηρείσλ, ν νπνίνο θέξεη θαη 

ηελ επζύλε ηεο αθξίβεηαο θαη πιεξόηεηαο απηώλ. 

 

Απθπο 5:   Τήπηζη δεδομένων και επεξεπγαζία ηοςρ 

 

Σα δεδνκέλα, ηα νπνία έρνπλ θαηαγξαθεί, απνζεθεπηεί θαη αλαπαξαρζεί κε 

νπνηνδήπνηε ηξόπν, ηεξνύληαη online γηα πέληε (5) έηε, θαη θπιάζζνληαη πέξαλ 

ηνύηνπ ζε βάζε δεδνκέλσλ πνπ ηεξείηαη ζηε ΓΓΠ, ζύκθσλα κε ην λ. 2472/1997 (Α 

50) θαη ηνλ Γεληθό Καλνληζκό Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ. Η Γ.Γ.Π.. σο εθ ηνπ ξόινπ 

ηεο είλαη ν εθηειώλ ηελ επεμεξγαζία. 

 

Απθπο 6:  Γικαιώμαηα ππόζβαζηρ 

 

1. Οη αξκόδηεο Διεγθηηθέο Αξρέο έρνπλ πιήξε θαη απεξηόξηζηα δηθαηώκαηα πξνβνιήο 

ησλ ζηνηρείσλ. Οη αξκόδηεο αξρέο θαη ηα ππόρξεα πξόζσπα έρνπλ πεξηνξηζκέλα 

δηθαηώκαηα πξόζβαζεο ζηα ζηνηρεία ηνπ Μεηξώνπ θαη κόλν γηα ηνπο ζθνπνύο 

άζθεζεο κέηξσλ δένπζαο επηκέιεηαο πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 11 έσο θαη 19 ηνπ 

λ. 4557/2018. Σα θπζηθά πξόζσπα έρνπλ δηθαίσκα πξόζβαζεο ζηα νξηδόκελα ζηελ 

παξ. 7 ηνπ άπθπος 20 ηνπ λ. 4557/2018 ζηνηρεία. 
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2. Γηα ηελ πξόζβαζε ησλ ππόρξεσλ πξνζώπσλ θαζνξίδεηαη εηήζην ηέινο ύςνπο 

εθαηό (100) επξώ. 

Γηα ηελ πξόζβαζε θπζηθώλ πξνζώπσλ θαζνξίδεηαη ηέινο ύςνπο είθνζη (20) επξώ γηα 

10 αλαδεηήζεηο. 

Η είζπξαμε ησλ ηειώλ γίλεηαη κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθνύ παξαβόινπ ην νπνίν 

εθδίδεηαη κε ηελ αίηεζε γηα αλαδήηεζε. Η πιεξσκή ηνπ παξαβόινπ επηηξέπεη ηελ 

αλαδήηεζε. Σν παξάβνιν ζπλδέεηαη κε ηνλ ινγαξηαζκό γεληθώλ εζόδσλ από 

παξάβνια πνπ είλαη «1450189001 - παξάβνια από θάζε αηηία». 

Σα έζνδα πνπ δεκηνπξγνύληαη από ηελ είζπξαμε ησλ ηειώλ γηα ηηο αλαδεηήζεηο ηνπ 

Μεηξώνπ Πξαγκαηηθώλ Γηθαηνύρσλ θαιύπηνπλ ηηο δαπάλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο ηεο ΓΓΠ θαη απνδίδνληαη γηα ηνλ ζθνπό απηό ζηνλ 

πξνϋπνινγηζκό ηεο, κε ηελ εγγξαθή ηζόπνζσλ πηζηώζεσλ ζύκθσλα κε ην άπθπο 74 

ηνπ λ. 4270/2014. 

 

3. Με ηελ πξόζβαζε ζην ζύζηεκα νη ρξήζηεο απνδέρνληαη ηελ θαηαγξαθή ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπο. Πεξαηηέξσ, νη ρξήζηεο - θπζηθά πξόζσπα απνδέρνληαη ηελ 

ελεκέξσζε ησλ ππόρξεσλ θαηαρώξηζεο γηα ηηο αλαδεηήζεηο πνπ έγηλαλ από απηνύο. 

Οη ππόρξενη θαηαρώξηζεο δελ ελεκεξώλνληαη γηα αλαδεηήζεηο ησλ ειεγθηηθώλ 

αξρώλ, ησλ αξκόδησλ αξρώλ ή ησλ ππόρξεσλ πξνζώπσλ. 

*** ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:Καηά ηελ παξ.11 άξζξνπ 60 Ν.4623/2019,ΦΔΚ Α 134/9.8.2019: 

"11. Σα πξνβιεπόκελα έζνδα, όπσο αλαθέξνληαη ζηηο απνθάζεηο ππ` αξηζκ. Α. 

1202/20.5.2019 (Β` 1830) θαη ππ` αξηζκ. 67343 ΔΞ/19.6.2019 (Β` 2443) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ κεηαθέξνληαη ζύκθσλα κε ην άπθπο 74 ηνπ λ. 4270/2014 

ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ 

Γεκόζηαο Γηνίθεζεο γηα ην νηθνλνκηθό έηνο ηνπ 2020 θαη έπεηηα" 

 

Απθπο 7:  Γιαδικαζία ηλεκηπονικήρ εγγπαθήρ  αιηήμαηορ σοπήγηζηρ 

πληποθοπιών 

 

1. Οη αξκόδηεο Διεγθηηθέο αξρέο, νη αξκόδηεο αξρέο θαη ηα ππόρξεα πξόζσπα 

εθηππώλνπλ από ηελ ηζηνζειίδα ηεο ΓΓΠ θαη ηελ επηινγή κε ηε ζήκαλζε «Κεληξηθό 

Μεηξών Πξαγκαηηθώλ Γηθαηνύρσλ (λ. 4557/2018)», ηππνπνηεκέλν έγγξαθν, ην νπνίν 

ζπκπιεξώλνπλ, ππνγξάθνπλ, επηζπλάπηνπλ ζε ζρεηηθή ειεθηξνληθή θόξκα θαη 

ππνβάινπλ ζηνλ Κεληξηθό πληνληζηηθό Φνξέα, ν νπνίνο εγθξίλεη ηελ πξόζβαζε ησλ 

εηδηθά εμνπζηνδνηεκέσλ πξνζώπσλ πνπ νξίδνληαη από θάζε θνξέα, κε ζρεηηθή 

θόξκα θαηαρώξηζεο ηεο εθαξκνγήο. 

 

2. Σα θπζηθά πξόζσπα κπαίλνπλ ζην ζύζηεκα κε ηνπο θσδηθνύο taxisnet θαη 

θαηαρσξίδνπλ ζε ζρεηηθή θόξκα - αίηεζε ην ιόγν αλαδήηεζεο. 

 

Απθπο 8:   Φπόνορ και ζειπά καηασώπιζηρ 

 

1. Η παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο γηα ηε δηεπθόιπλζε ησλ ππόρξεσλ 

γίλεηαη ζηαδηαθά. Η δηαδηθαζία θαηαρώξηζεο ησλ ζηνηρείσλ ηεο παξ. 2 

πξαγκαηνπνηείηαη ρξνληθά αλά Οκάδα ππόρξεσλ πξνζώπσλ, ζύκθσλα κε ην 

Παξάξηεκα Α ην νπνίν απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο παξνύζαο απόθαζεο θαη 

ζην νπνίν έρεη θαηαρσξηζζεί ην ζύλνιν ησλ ππόρξεσλ ζε θνξνινγία εηζνδήκαηνο 

ζηελ Διιάδα λνκηθώλ πξνζώπσλ θαη νληνηήησλ, σο εμήο: 

 

javascript:open_article_links(624773,'74')
javascript:open_links('749425,624773')
javascript:open_article_links(624773,'74')
javascript:open_links('749425,624773')
javascript:open_links('749425,727978')


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

 

β) Η Οκάδα Β από 30/9/2019-1/11/2019 

 

γ) Η Οκάδα Γ από 14/10/2019-29/11/2019 

 

2. Γηα ηελ εμνηθείσζε ησλ ρξεζηώλ ε εθαξκνγή ζα ιεηηνπξγήζεη πηινηηθά από 

20/07/2019. Σα δεδνκέλα πνπ ζα ζπιιέγνπλ ζα δηαγξαθνύλ. ρεηηθέο πιεξνθνξίεο 

ζα αλαξηεζνύλ ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ 

www.minfin.gr. 

  

Απθπο 9:  Γιαπκήρ ςποσπέωζη ζύνδεζηρ με  ηο Κενηπικό Μηηπώο και Δλεγσορ 

 

Κάζε λνκηθό πξόζσπν ή λνκηθή νληόηεηα πνπ ζπληζηάηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ρξόλνπ θαηαρώξηζεο όπσο απηόο νξίδεηαη ζην άξζξν 6 ή κεηά ηελ νινθιήξσζή ηνπ 

νθείιεη λα θαηαρσξίδεη ηα πξνβιεπόκελα ζηνηρεία εληόο 60 εκεξώλ από ηε ζύζηαζή 

ηνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άπθπος 20 ηνπ λ. 4557/2018. Ο έιεγρνο 

ζπκκόξθσζεο κε ηελ παξνύζα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνπο ειέγρνπο δένπζαο 

επηκέιεηαο πνπ δηελεξγεί ε ΑΑΓΔ. 

 

[ΒΛΔΠΔ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ ΤΝΗΜΜΔΝΟ ΓΡΑΦΗΜΑ ΣΟ ΔΠΑΝΩ ΓΔΞΙ 

ΜΔΡΟ ΣΗ ΟΘΟΝΗ]. 

Η απόθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

Αζήλα, 19 Ινπλίνπ 2019 

Ο Τπνπξγόο 

ΔΤΚΛΔΙΓΗ ΣΑΚΑΛΩΣΟ 
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