Υπηρεσία Διαδικτύου (G2G Web Service) Πληροφοριών
Μητρώου για Φυσικά και Μη Φυσικά Πρόσωπα
Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών στο πλαίσιο
της προώθησης της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Ν. 3979/2011) και της εξασφάλισης
Διαλειτουργικότητας Πληροφοριακών Συστημάτων των Φορέων του Δημοσίου ανέπτυξε νέα
υπηρεσία Διαδικτύου (Web Service) Πληροφοριών Μητρώου που λειτουργεί πιλοτικά με
Φορείς των Υπουργείων:
1. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας
2. Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης
3. Προστασίας του Πολίτη
Επιπλέον βρίσκεται σε συνεργασία και με Φορείς άλλων Υπουργείων για τη διασύνδεση των
Πληροφοριακών Συστημάτων και την ανταλλαγή πληροφοριών Μητρώου για Φυσικά και Μη
Φυσικά Πρόσωπα.
Η Υπηρεσία Διαδικτύου Πληροφοριών Μητρώου είναι διαθέσιμη για την αναζήτηση στοιχείων
με βάση τα παρακάτω κριτήρια:
1. τον ΑΔΤ (Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας)
2. τον ΑΦΜ (Αριθμός Φορολογικού Μητρώου)
3. το Ονοματεπώνυμο
Η Διαδικτυακή Υπηρεσία επιστρέφει πληροφορίες για:
- τα βασικά στοιχεία του Φορολογούμενου (Φυσικό ή Μη Φυσικό Πρόσωπο)
- τα στοιχεία Επικοινωνίας (Διεύθυνση -Τηλέφωνο)
- τον εμπορικό Τίτλο της Επιχείρησης και τις Δραστηριότητες
- πρόσθετα στοιχεία Επιχειρήσεων (Φυσικά και Μη Φυσικά Πρόσωπα) όπως:
1.
2.
3.
4.

Μέλη Επιχειρήσεων Μη Φυσικών Προσώπων
Εκπροσώπους Επιχειρήσεων Μη Φυσικών Προσώπων
Συμμετοχές Φυσικών και Μη Φυσικών Προσώπων σε Επιχειρήσεις
Συσχετισμοί Φυσικών και Μη Φυσικών Προσώπων με Επιχειρήσεις και άλλα Φυσικά
Πρόσωπα
5. Εγκαταστάσεις Εσωτερικού Επιχείρησης ( υποκαταστήματα, αποθήκες, γραφεία κ.λπ.)
και τις Δραστηριότητές τους
6. Εγκαταστάσεις Εξωτερικού Επιχείρησης
7. 'Έδρα στο Εξωτερικό Αλλοδαπής Εταιρίας

Οι Φορείς του Δημοσίου που ενδιαφέρονται να αντλήσουν πληροφορίες Μητρώου μέσω των
πληροφοριακών τους συστημάτων, μπορούν να επικοινωνήσουν με την ομάδα
Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ. μέσω του e-mail: wsg2g@gsis.gr
Στην Ομάδα Διαλειτουργικότητας, οι Φορείς που ενδιαφέρονται, θα πρέπει να αποστείλουν
1. στοιχεία επικοινωνίας
2. σύντομη περιγραφή των πληροφοριών Μητρώου που επιθυμούν να λαμβάνουν μέσω
του Web Service
Η ομάδα Διαλειτουργικότητας θα διαθέσει όλες τις τεχνικές και επιχειρησιακές απαιτήσεις για
την επικοινωνία του Φορέα με την ΓΓΠΣ και την άντληση των πληροφοριών Μητρώου.

Τεκμηρίωση Εφαρμογής
1ο Κριτήριο : ΑΡΙΘΜΟΣ και ΕΙΔΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
i) Στοιχεία που εισάγονται:
Α) Κωδ. Είδους Ταυτότητας
Β) Αριθμός Ταυτότητας
Σχόλια
Τα στοιχεία ταυτότητας μπορεί να είναι τα σημερινά ή αυτά που είχε στο παρελθόν. Ο έλεγχος
γίνεται και σε ιστορικά αρχεία και επιστρέφει τα σημερινά στοιχεία ταυτότητας.
ii) Στοιχεία που επιστρέφονται:
Επιστρέφονται τα βασικά στοιχεία του φορολογουμένου που πληροί τα κριτήρια, εφόσον είναι
μοναδικός.

2ο κριτήριο : ΑΦΜ
i) Στοιχεία που εισάγονται:
Α) ΑΦΜ
ii) Στοιχεία που επιστρέφονται:
Επιστρέφονται Ομάδες Δεδομένων, όπως περιγράφονται παρακάτω, σύμφωνα με τις ανάγκες
και το νομοθετικό πλαίσιο για κάθε φορέα, δηλαδή οι Ομάδες Δεδομένων επιστρέφονται, μετά
από εξέταση του σχετικού αιτήματος του φορέα και την έγκριση της Επιτροπής Χορήγησης

Στοιχείων. Γίνεται σχετική παραμετροποίηση και φιλτράρισμα στις επιστρεφόμενες Ομάδες
Δεδομένων.
Ομάδες Δεδομένων που επιστρέφονται:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΠ - ΜΗ ΦΠ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΜΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΕΔΡΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

3ο κριτήριο : ΕΠΩΝΥΜΟ, ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΠΩΝΥΜΟ, ΠΡΩΤΟ ΟΝΟΜΑ, ΔΕΥΤΕΡΟ
ΟΝΟΜΑ, ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ, ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ , ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ, ΜΗΝΑΣ
ΓΕΝΝΗΣΗΣ, ΗΜΕΡΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ, ΑΡ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
i) Στοιχεία που εισάγονται:
Υποχρεωτικά το ΕΠΩΝΥΜΟ, το ΠΡΩΤΟ ΟΝΟΜΑ και το ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ.
ii) Στοιχεία που επιστρέφονται:
Επιστρέφονται τα βασικά στοιχεία φορολογουμένων που πληρούν τα κριτήρια, σύμφωνα με
τους παρακάτω κανόνες αναζήτησης:
1.

Όταν εισάγεται στο κριτήριο ο ΑΡ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ, τότε επιστρέφονται τα
στοιχεία ενός φορολογουμένου , σε περίπτωση που υπάρχει ένας και μοναδικός. Αν βρεθεί
άλλος με τα ίδια στοιχεία, και τον συγκεκριμένο ΑΡ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, τότε δεν επιστρέφεται
αποτέλεσμα.
2. Όταν δεν εισάγεται στο κριτήριο ο ΑΡ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ, τότε μπορεί να
επιστραφούν περισσότεροι του ενός φορολογούμενοι (πολλαπλές εγγραφές), με τους
παρακάτω όρους:
I.
Αν συμπληρωθεί ΕΠΩΝΥΜΟ και ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΠΩΝΥΜΟ, επιστρέφονται οι
φορολογούμενοι που έχουν αυτό το ΕΠΩΝΥΜΟ και αυτό το ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΠΩΝΥΜΟ
και με αυτή την σειρά, όχι αντίστροφα.
π.χ. Αν στο Μητρώο είναι καταχωρημένος με πρώτο επώνυμο ΑΣΥΜΗΣ και δεύτερο
ΜΑΥΡΙΔΗΣ, για να επιστραφεί αποτέλεσμα, πρέπει να συμπληρωθεί σαν πρώτο
επώνυμο ΑΣΥΜΗΣ και δεύτερο ΜΑΥΡΙΔΗΣ ή μόνο πρώτο επώνυμο ΑΣΥΜΗΣ ή μόνο
πρώτο επώνυμο ΜΑΥΡΙΔΗΣ, όχι πρώτο επώνυμο ΜΑΥΡΙΔΗΣ και δεύτερο ΑΣΥΜΗΣ.

Το ίδιο ακριβώς γίνεται και με το ΠΡΩΤΟ και ΔΕΥΤΕΡΟ ΟΝΟΜΑ .
π.χ. Αν στο Μητρώο TAXIS είναι καταχωρημένη ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΑ, για να επιστραφεί
αποτέλεσμα, πρέπει να συμπληρωθεί σαν πρώτο όνομα ΜΑΡΙΑ και δεύτερο
ΙΩΑΝΝΑ ή μόνο πρώτο όνομα ΜΑΡΙΑ ή μόνο πρώτο όνομα ΙΩΑΝΝΑ, όχι πρώτο
όνομα ΙΩΑΝΝΑ και δεύτερο ΜΑΡΙΑ.
Αν δοθεί μόνο ΕΠΩΝΥΜΟ ή (και) μόνο ΠΡΩΤΟ ΟΝΟΜΑ, η αναζήτηση θα
επιστρέψει και αυτούς που πιθανόν να έχουν ένα ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ή (και)
ΟΝΟΜΑ, όπως φαίνεται από το ανωτέρω παράδειγμα.
II.

Όσον αφορά στο ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ και στο ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ, επειδή το πεδίο
καταχώρησής τους είναι ένα, πρέπει να συμπληρώνεται μόνο ένα ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ή
ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ, άσχετα αν στην πραγματικότητα υπάρχει και δεύτερο - αυτό το
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ή ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ μπορεί να είναι το πρώτο ή το δεύτερο που
αναγράφεται στην ταυτότητα. Σε κάθε περίπτωση επιστρέφονται και οι
φορολογούμενοι που έχουν καταχωρηθεί ως ‘αγνώστου πατρός’ (‘ΑΠ’), η έχουν
κενό το ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ στο Μητρώο TAXIS .

III.

Όσον αφορά στην ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ μπορεί να συμπληρωθεί είτε
ολόκληρη, είτε μόνο ΕΤΟΣ, ή ΜΗΝΑΣ και ΕΤΟΣ . Σε κάθε περίπτωση επιστρέφονται
και οι φορολογούμενοι που η πραγματική ημερομηνία γέννησής τους είναι
άγνωστη.

3. Επειδή ο τρόπος γραφής ενός ονόματος στο Μητρώο TAXIS μπορεί να διαφέρει από αυτόν
της αναζήτησης, ή ένα ΟΝΟΜΑ / ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ / ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ μπορεί να μην έχει
καταχωρηθεί ολόκληρο, η αναζήτηση ακολουθεί τους παρακάτω κανόνες :




Για το ΕΠΩΝΥΜΟ και το ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΠΩΝΥΜΟ, συμπίπτουν οι 5 πρώτοι χαρακτήρες
Για το ΠΡΩΤΟ ΟΝΟΜΑ ,ΔΕΥΤΕΡΟ ΟΝΟΜΑ και ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ, συμπίπτουν οι 3 πρώτοι
χαρακτήρες
Για το ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ, συμπίπτει ο πρώτος χαρακτήρας

4. Κατά τη σύγκριση των υπολοίπων χαρακτήρων απαλείφονται τυχόν ορθογραφικά λάθη,
συμπεριλαμβανομένων των διπλών γραμμάτων.
Για να καλυφθούν πιθανά λάθη πληκτρολόγησης ή πιθανή λανθασμένη αποτύπωση ενός
ΕΠΩΝΥΜΟΥ /ΟΝΟΜΑΤΟΣ / ΠΑΤΡΩΝΥΜΟΥ / ΜΗΤΡΩΝΥΜΟΥ που ηχητικά είναι λίγο
διφορούμενο, επιστρέφονται φορολογούμενοι των οποίων τα ΕΠΩΝΥΜΑ / ΟΝΟΜΑΤΑ /
ΠΑΤΡΩΝΥΜΑ / ΜΗΤΡΩΝΥΜΑ έχουν επιπλέον διαφορά έως 2 χαρακτήρων από το πεδίο
αναζήτησης.

π.χ. Αν το ΕΠΩΝΥΜΟ του πεδίου αναζήτησης είναι «ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ» επιστρέφονται εκτός
από τον «ΚΑΛΑΝΤΖΗ» και οι φορολογούμενοι με ΕΠΩΝΥΜΟ «ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ» ή «ΚΑΛΑΤΖΗΣ».
Η επιστροφή στοιχείων γίνεται με κάποιο βαθμό ομοιότητας σε σχέση με το κριτήριο
αναζήτησης. Πρώτα, στη λίστα εμφανίζονται με βαθμό ομοιότητας 5, οι φορολογούμενοι
των οποίων τα στοιχεία είναι ακριβώς ίδια με τα στοιχεία που έχουν εισαχθεί στα κριτήρια.
Μετά, εμφανίζονται με βαθμό ομοιότητας 10, αυτοί που έχουν καταχωρηθεί με
ορθογραφικά λάθη ή διπλά σύμφωνα πχ ΙΩΑΝΝΟΥ-ΙΩΑΝΟΥ, ΑΣΥΜΗΣ-ΑΣΙΜΗΣ. Κατόπιν, με
βαθμό ομοιότητας 15, αυτοί που έχουν διαφορά έναν χαρακτήρα με το αντίστοιχο πεδίο
του κριτηρίου αναζήτησης πχ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ-ΚΑΛΑΤΖΗΣ και τελευταία, με βαθμό ομοιότητας
20, αυτοί που έχουν διαφορά 2 χαρακτήρων αντίστοιχα πχ ΚΑΛΑΙΝΤΖΗΣ-ΚΑΛΑΤΖΗΣ.

