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Αγαπητοί Συνάδελφοι,  

 

     Με την υπ’ αριθμ. 67343 ΕΞ 2019 απόφαση (τ. 2ο, αρ.φύλλου 2443) 

«Ρύθμιση ειδικών θεμάτων σχετικά με την τήρηση και τη διαδικασία 

καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών δικαιούχων του α. 20 και 

21 του ν. 4557/2018», α2, παρ. 4α, οι σύλλογοι/σωματεία πρέπει να τηρούν 

ειδικό μητρώο πραγματικών δικαιούχων, το οποίο συνδέεται με το κεντρικό 

μητρώο πραγματικών δικαιούχων που τηρείται στην Γενική Γραμματεία 

Πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών.  

 Σύμφωνα με την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών συστημάτων του 

Υπουργείου Οικονομικών, τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα (σύλλογοι, σωματεία, ιδρύματα, μη κερδοσκοπικές 

οργανώσεις κ.α.) είναι υπόχρεα καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο 

Πραγματικών Δικαιούχων, ως οντότητες που έχουν έδρα στην Ελλάδα. 

Δηλώνονται ως πραγματικοί δικαιούχοι τα μέλη του Δ.Σ. που το απαρτίζουν.  

 Η μη συμμόρφωση συνεπάγεται τη δέσμευση χορήγησης αποδεικτικού 

έκδοσης φορολογικής ενημερότητας των υπόχρεων νομικών προσώπων και 

οντοτήτων. Περαιτέρω, σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης τήρησης 

ειδικού μητρώου και εγγραφής στο Κεντρικό Μητρώο, με απόφαση της Αρχής 

επιβάλλεται σε βάρος των υπόχρεων νομικών προσώπων και οντοτήτων 

πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ και τίθεται προθεσμία για τη 

συμμόρφωσή τους. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ή υποτροπής, το 

πρόστιμο διπλασιάζεται.  
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 Ως εκ τούτου, και προκειμένου να εγγραφεί η Ομοσπονδία μας στο 

μητρώο αυτό, παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα στοιχεία που απαιτούνται 

ούτως ώστε να καταχωρηθούν εγκαίρως στο ειδικό μητρώο του Υπουργείου 

Οικονομικών.  

 

Επισυνάπτουμε τις φόρμες που πρέπει να συμπληρωθούν από εσάς ως 

μέλος του ΔΣ του σωματείου σας και ενημερώστε άμεσα τους λογιστές 

σας.  

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ανωτέρω στοιχείων είναι η 30.10.2019. 

Την ίδια υποχρέωση ένταξης έχουν και οι εταιρείες (Ο.Ε., ΕΠΕ, ΙΚΕ 

κλπ), σύμφωνα με την απόφαση που επίσης σας επισυνάπτουμε. 

Ως εκ τούτου, όσοι συνάδελφοι έχουν τέτοιας μορφής εταιρεία, να 
επικοινωνήσουν με τους λογιστές τους και να πράξουν σύμφωνα με την 

επισυναπτόμενη απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών.  

                                            

 

 

          

      

     

       Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας 

  Πουλιάνος Παναγιώτης      Κοντούσιας Δημήτριος 

   Για το Δ.Σ. 


