
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟ∆ΟΣ 
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

 

∆/νσις : �ωάννου Γενναδίου 14 – 115 21, $θ&ναι 
Τηλ. 210-72.72.204, Fax 210-72.72.210, e-mail: contact@ecclesia.gr 

 
 

 Πρωτ. 4661 
$ριθ.                                                           $θήνησι τA 9C Dκτωβρίου 2020 
 ∆ιεκπ. 1934   

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Πρός 
τήν Jερά $ρχιεπισκοπή $θηνLν  
τίς Jερές Μητροπόλεις τ&ς Nκκλησίας τ&ς Oλλάδος 
τήν Nκκλησιαστική Κεντρική Pπηρεσία ΟQκονοµικLν  
τό ∆ιορθόδοξο Κέντρο τ&ς Nκκλησίας τ&ς Oλλάδος  
τήν $ποστολική ∆ιακονία τ&ς Nκκλησίας τ&ς Oλλάδος καί 
τίς Jερές Συνοδικές Μονές 
Στίς Uδρες τους 
 
 
Θέµα: «∆ηλώσεις στό Κεντρικό ΜητρLο ΠραγµατικLν ∆ικαιούχων» 
 
 

∆ηµοσιεύθηκε χθές \ νέος νόµος 4734/2020 (ΦΕΚ Α΄ 196/8.10.2020), 
\ \ποbος µέ τό cρθρο 2 τροποποιεb τόν νόµο 4557/2018 (Α΄ 139) καί dν-
τάσσει πλέον ρητLς τά πάσης φύσεως νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δι-
καίου (Ν.Π.∆.∆.) στήν fποχρέωση δηλώσεως τLν «πραγµατικLν δικαιού-
χων» τους στό Κεντρικό ΜητρLο ΠραγµατικLν ∆ικαιούχων.  

Nπιπλέον, µέ τό cρθρο 2 παρ. 2 καί 3 τοg ν. 4734/2020 προστέθηκε 
περίπτωση δ΄ στήν παράγραφο 17 τοg cρθρου 3 τοg ν.  4557/2018 (Α΄  
139), hντικατέστησε τήν παράγραφο 18 τοg cρθρου 3 τοg ν. 4557/2018 
και:   

1) εQδικά γιά τά Ν.Π.∆.∆. \ρίζει πλέον jς «πραγµατικό δικαιοgχο»  
τό «hνώτερο διοικητικό στέλεχός» τους (\ρ. νέα περίπτωση δ΄ παραγρά-
φου 17 τοg cρθρου 3 τοg ν. 4557/2018: «δ) Όσον αφορά σε νοµικά πρό-
σωπα δηµοσίου δικαίου, πραγµατικός δικαιούχος είναι το ή τα φυσικά 
πρόσωπα που κατέχουν θέση ανώτερου διοικητικού στελέχους»),  

2) dξειδικεύεται περαιτέρω l mννοια τοg «hνώτερου διοικητικοg 
στελέχους» (\ρ. νέα παράγραφο 18 τοg cρθρου 3 τοg ν. 4557/2018) jς 
nξ&ς: «18. “Ανώτερο διοικητικό στέλεχος”: το διευθυντικό στέλεχος ή ο 
υπάλληλος, ή το αιρετό ή διορισµένο µονοµελές όργανο ή µέλος συλλογι-
κού οργάνου διοίκησης µε υψηλή ιεραρχική θέση, εφόσον γνωρίζει επαρ-
κώς τον βαθµό έκθεσης του ιδρύµατος ή του οργανισµού σε κίνδυνο νοµι-
µοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και χρηµατοδότη-
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σης της τροµοκρατίας και συµµετέχει στη λήψη αποφάσεων που την επη-
ρεάζουν, χωρίς να είναι απαραίτητα µέλος του διοικητικού συµβουλίου». 

Κατόπιν τLν hνωτέρω, jς «πραγµατικός δικαιοgχος – hνώτερο δι-
οικητικό στέλεχος» θά δηλώνεται στό Κεντρικό ΜητρLο ΠραγµατικLν 
∆ικαιούχων:  

α) γιά τήν Nκκλησία τ&ς Oλλάδος, \ Πρόεδρος τ&ς Jερrς Συνόδου 
Μακαριώτατος $ρχιεπίσκοπος $θηνLν καί πάσης Oλλάδος,  

β) γιά τίς Jερές Μητροπόλεις, \ dπιχώριος Σεβασµιώτατος Μητρο-
πολίτης,  

γ) γιά τίς Jερές Μονές, \ dκλεγµένος s διορισµένος tγούµενος s \ 
dκτελLν χρέη tγουµενοσυµβουλίου Κληρικός s \ διορισµένος Πρόεδρος 
∆ιοικούσας s ∆ιαχειριστικ&ς Nπιτροπ&ς s cλλως πώς καλουµένου συλ-
λογικοg uργάνου διοικήσεώς τους, 

δ) γιά τίς Nνορίες, \ Nφηµέριος – Πρόεδρος τοg Nκκλησιαστικοg 
Συµβουλίου τ&ς Nνορίας,  

ε) γιά τό ∆ιορθόδοξο Κέντρο τ&ς Nκκλησίας τ&ς Oλλάδος καί τήν 
$ποστολική ∆ιακονία τ&ς Nκκλησίας τ&ς Oλλάδος, \ Πρόεδρος τοg ∆ι-
οικητικοg Συµβουλίου, Μακαριώτατος $ρχιεπίσκοπος $θηνLν καί πά-
σης Oλλάδος.  

t προθεσµία δηλώσεων λήγει τήν 1η Νοεµβρίου 2020.  
 

 
 

NντολA καί Nξουσιοδοτήσει τ&ς Jερrς Συνόδου 
v $ρχιγραµµατεwς 

 
 
 

† v yρεLν Φιλόθεος  
 
 
 
 
 
 

Κοινοποίηση :  
∆ιεύθυνση Προσωπικοg  
Jερrς Συνόδου 

 
 
 
 
 


