
Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων 

(βασικζς οδηγίες χρήσης εφαρμογής)  

 

Σφνδεςμοσ εφαρμογισ :  

https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/epiheiriseis/mitroo-pragmatikon-dikaioyhon 

Η πρόςβαςθ ςτον ανωτζρω ςφνδεςμο παρζχεται ςτον νόμιμο εκπρόςωπο του νομικοφ προςϊπου (Πρόεδρο ΔΣ κτλ) και γίνεται με τουσ προςωπικοφσ 

κωδικοφσ του taxisnet.  

Μετά τθν είςοδο ςτθν εφαρμογι εμφανίηεται θ αρχικι ςελίδα ωσ εξισ:  

 

 

https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/epiheiriseis/mitroo-pragmatikon-dikaioyhon


Επιλζγετε  

 

Οπότε  εμφανίηεται θ παρακάτω οκόνθ :  

 

 

Επιλζγετε το νομικό πρόςωπο που εκπροςωπείτε 

 (ςε περίπτωςθ που υπάρχουν περιςςότερα του ενόσ θ διαδικαςία πρζπει να γίνει για όλα εφόςον εμπίπτουν ςτθ νομοκεςία) και επιλζγετε  

 

 



Εμφανίηεται θ καρτζλα με τα Βαςικά ςτοιχεία του Συλλόγου (ι άλλου Ν.Π) και του νομίμου εκπροςϊπου (Προζδρου κτλ) 

 

 

Συμπλθρϊνετε τυχόν ςτοιχεία που λείπουν πχ τθλζφωνο επικοινωνίασ, email κτλ και επιλζγετε ςτθ ςυνζχεια τθν καρτζλα Δικαιοφχοι  



 

 

 

Εκεί καλείςκε να προςκζςετε με τθ ςειρά τουσ πραγματικοφσ δικαιοφχουσ ιτοι Πρόεδρο, Γραμματζα και Ταμία επιλζγοντασ κάκε φορά  

 



*Απαιτείται θ γνϊςθ του ΑΦΜ κακενόσ με τθν προςκικθ του οποίου αναςφρονται τα ςτοιχεία από τθ βάςθ δεδομζνων. Ενδεχομζνωσ να χρειαςτεί 

ςυμπλιρωςθ κάποιων που λείπουν (πχ email, τθλζφωνο κτλ) οπότε καλό είναι αν είναι εφικτό να είναι παρόντεσ κατά τθν καταχϊριςθ.  

Εμφανίηεται θ παρακάτω οκόνθ  

 

Συμπλθρϊνοντασ το ΑΦΜ του δικαιοφχου πατάτε επιλογι ϊςτε να αναςυρκοφν τα λοιπά ςτοιχεία από τθ βάςθ  

Χϊρα φορολογικισ κατοικίασ ΕΛΛΑΔΑ  

 

 

 



 

 

 

 

 



Ιδιότθτεσ δικαιοφχου  

Επιλζγετε Μζλοσ ΔΣ και (ξε-τςεκάρετε το Μζτοχοσ)  

 

 

Ακολουκεί θ ςυμπλιρωςθ των πεδίων Είδοσ και ζκταςθ δικαιωμάτων  

 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ ςυμπλιρωςθσ των ςτοιχείων επιλζγετε Καταχϊρθςθ  

 

(ςε περίπτωςθ ελλείψεων ςτθν καταχϊρθςθ δεν ςασ επιτρζπει να ςυνεχίςετε και βγαίνει μινυμα λάκουσ )  

(** ςε περίπτωςθ που δεν υπάρχει αρικμόσ fax ςυμπλθρϊνετε ςτο πεδίο 10 μθδενικά)  

Επιςτρζφετε ςτθν προθγοφμενθ οκόνθ και επαναλαμβάνετε με τον ίδιο τρόπο τθ διαδικαςία για τουσ λοιποφσ δικαιοφχουσ  

Μετά και τθν ολοκλιρωςθ καταχϊριςθσ των δικαιοφχων ςτθν καρτζλα Βαςικά ςτοιχεία δίνεται θ δυνατότθτα  



Προςωρινισ αποκικευςθσ ι Υποβολισ  

Επιςκεφκείτε και το  ςφνδεςμο Συχνζσ ερωτιςεισ για περαιτζρω διευκρινιςεισ  

https://www.gsis.gr/sites/default/files/2019-10/02-10-

2019a%20%20%20%CE%95%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CE%9C%CE%B7%CF%84%CF%81%CF%89%CE%BF%20

%CE%A0%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%89%CE%BD%20%CE%94%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CF

%85%CF%87%CF%89%CE%BD.pdf 

https://www.gsis.gr/sites/default/files/2019-10/02-10-2019a%20%20%20%CE%95%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CE%9C%CE%B7%CF%84%CF%81%CF%89%CE%BF%20%CE%A0%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%89%CE%BD%20%CE%94%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%87%CF%89%CE%BD.pdf
https://www.gsis.gr/sites/default/files/2019-10/02-10-2019a%20%20%20%CE%95%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CE%9C%CE%B7%CF%84%CF%81%CF%89%CE%BF%20%CE%A0%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%89%CE%BD%20%CE%94%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%87%CF%89%CE%BD.pdf
https://www.gsis.gr/sites/default/files/2019-10/02-10-2019a%20%20%20%CE%95%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CE%9C%CE%B7%CF%84%CF%81%CF%89%CE%BF%20%CE%A0%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%89%CE%BD%20%CE%94%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%87%CF%89%CE%BD.pdf
https://www.gsis.gr/sites/default/files/2019-10/02-10-2019a%20%20%20%CE%95%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CE%9C%CE%B7%CF%84%CF%81%CF%89%CE%BF%20%CE%A0%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%89%CE%BD%20%CE%94%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%87%CF%89%CE%BD.pdf

