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ΑΠΟΦΑΗ 

  

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Θζμα: «Ρυθμίςεισ θεμάτων περιοριςμϊν ςτην ανάληψη μετρητϊν και τη 

μεταφορά κεφαλαίων»  

Ζχοντασ υπόψθ: 

1. Τισ διατάξεισ:  

α. τθσ παραγράφου 18 του άρκρου πρϊτου τθσ Ρράξθσ Νομοκετικοφ 

Ρεριεχομζνου τθσ 18θσ Ιουλίου 2015 «Επείγουςεσ ρυκμίςεισ για τθ κζςπιςθ 

περιοριςμϊν ςτθν ανάλθψθ μετρθτϊν και τθ μεταφορά κεφαλαίων και τισ 

τροποποιιςεισ των νόμων 4063/2012, 4172/2013, 4331/2015 και 

4334/2015» ( Αϋ 84), θ οποία κυρϊκθκε με το άρκρο 4 του ν. 4350 / 2015 (Αϋ 

161) ,  όπωσ  τροποποιικθκε και ιςχφει,  

β. του π.δ. 111/2014 «Οργανιςμόσ Υπουργείου Οικονομικϊν» ( Α’ 178), όπωσ 

ιςχφει, 

γ. του π.δ. 73/2015 «Διοριςμόσ Αντιπροζδρου τθσ Κυβζρνθςθσ, Υπουργϊν, 

Αναπλθρωτϊν Υπουργϊν και Υφυπουργϊν» (Αϋ 116), 

δ. του άρκρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίθςθ τθσ Νομοκεςίασ για τθν  

Κυβζρνθςθ και τα Κυβερνθτικά Πργανα» (Αϋ 98). 

2. Τθν ανάγκθ να τροποποιθκοφν περιοριςμοί και απαγορεφςεισ ςυναλλαγϊν 

και πράξεων που προβλζπονται ςτο άρκρο πρϊτο τθσ από 18 Ιουλίου 2015 

Ρράξθσ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου (Α’ 84). 

3. Τθν ειςιγθςθ του Συμβουλίου Συςτθμικισ Ευςτάκειασ. 

4. Το γεγονόσ ότι από τθν παροφςα δεν προκαλείται δαπάνθ ςε βάροσ του 

κρατικοφ προχπολογιςμοφ. 
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ΑΠΟΦΑΙΖΟΤΜΕ 

Τθν τροποποίθςθ των περιοριςμϊν ςτθν ανάλθψθ μετρθτϊν και ςτθν κίνθςθ 
κεφαλαίων που κεςπίςτθκαν με τθν Ρράξθ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου τθσ 18θσ 
Ιουλίου 2015 (Α’ 84), όπωσ ιςχφει, ωσ εξισ: 
 
1. Το τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 4 του άρκρου πρϊτου τθσ Ρράξθσ 
Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου τθσ 18θσ Ιουλίου 2015 (Α’ 84), όπωσ ιςχφει, 
αντικακίςταται ωσ ακολοφκωσ: 
«Επιτρζπεται ειδικϊσ θ αποδοχι και εκτζλεςθ εντολϊν μεταφοράσ κεφαλαίων 
προσ το εξωτερικό από πιςτωτικά ιδρφματα ζωσ του ποςοφ των χιλίων (1.000) 
ευρϊ ανά κωδικό πελάτθ (Customer ID) και ανά θμερολογιακό μινα, μζχρι 
μθνιαίου ορίου ςε ευρϊ για το ςφνολο των ανωτζρω ιδρυμάτων, το οποίο κα 
ορίηει και κα κατανζμει ανά πιςτωτικό ίδρυμα με απόφαςι τθσ θ Επιτροπι 
Ζγκριςθσ Τραπεηικϊν Συναλλαγϊν.» 
 
2. H παράγραφοσ 5α του άρκρου πρϊτου τθσ Ρράξθσ Νομοκετικοφ 
Ρεριεχομζνου τθσ 18θσ Ιουλίου 2015 (Α’ 84), όπωσ ιςχφει, αντικακίςταται ωσ 
ακολοφκωσ: 
«Κατά παρζκκλιςθ των προβλεπομζνων ςτθν παράγραφο 4 του παρόντοσ άρκρου, 
επιτρζπεται θ αποδοχι και εκτζλεςθ εντολϊν μεταφοράσ κεφαλαίων προσ το 
εξωτερικό από τα εποπτευόμενα από τθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ ιδρφματα 
πλθρωμϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων των αντιπροςϊπων αυτϊν, κακϊσ και από 
ιδρφματα πλθρωμϊν άλλων κρατϊν μελϊν τθσ Ε.Ε. που παρζχουν νομίμωσ μζςω 
αντιπροςϊπων τουσ ςτθν Ελλάδα ι μζςω τθσ εταιρείασ Ελλθνικά Ταχυδρομεία  
Α.Ε., υπθρεςίεσ εμβαςμάτων (money remittance) ζωσ του ποςοφ των χιλίων 
(1.000) ευρϊ ανά φυςικό πρόςωπο/πλθρωτι ανά θμερολογιακό μινα, και μζχρι 
μθνιαίου ορίου ςε ευρϊ για το ςφνολο των ανωτζρω παρόχων Υπθρεςιϊν 
Ρλθρωμϊν, το οποίο κα ορίηει και κα κατανζμει ανά πάροχο Υπθρεςιϊν 
Ρλθρωμϊν με απόφαςι τθσ θ Επιτροπι Ζγκριςθσ Τραπεηικϊν Συναλλαγϊν. Το όριο 
ανά πάροχο Υπθρεςιϊν Ρλθρωμϊν, τον ακριβι τρόπο υπολογιςμοφ του οποίου 
ορίηει με απόφαςι τθσ θ Επιτροπι Ζγκριςθσ Τραπεηικϊν Συναλλαγϊν, νοείται ωσ 
το υπόλοιπο που προκφπτει ςε μθνιαία βάςθ κατόπιν ςυμψθφιςμοφ των 
ειςερχομζνων (προσ τθν Ελλάδα) με τα εξερχόμενα (προσ το εξωτερικό) εμβάςματα 
που ζχουν διενεργθκεί μζςω του παρόχου Υπθρεςιϊν Ρλθρωμϊν.» 

 
3. H παράγραφοσ 6 του άρκρου πρϊτου τθσ Ρράξθσ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου 
τθσ 18θσ Ιουλίου 2015 (Α’ 84), όπωσ ιςχφει, αντικακίςταται ωσ ακολοφκωσ: 
«Απαγορεφεται α) να ανοίγονται νζοι λογαριαςμοί όψεωσ ι κατακετικοί και να 
προςτίκενται ςυνδικαιοφχοι ςτουσ ιδθ υφιςτάμενουσ, εφόςον με το ωσ άνω 
άνοιγμα λογαριαςμοφ ι  προςκικθ ςυνδικαιοφχου δθμιουργείται νζοσ κωδικόσ 
πελάτθ (Customer ID), και β) να ενεργοποιοφνται αδρανείσ λογαριαςμοί. Στθν 
τελευταία περίπτωςθ, αναςτζλλεται θ προκεςμία των άρκρων 7 και 8 του Ν. 
4151/2013 (Αϋ103).» 
 
4. Το πρϊτο εδάφιο τθσ παραγράφου 7 του άρκρου πρϊτου τθσ Ρράξθσ 
Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου τθσ 18θσ Ιουλίου 2015 (Α’ 84), αντικακίςταται ωσ 
ακολοφκωσ: 
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«Επιτρζπεται το άνοιγμα λογαριαςμοφ μζςω τθσ δθμιουργίασ νζου κωδικοφ πελάτθ 
(Customer ID) αποκλειςτικά για τισ ακόλουκεσ ςυναλλαγζσ, θ αναγκαιότθτα των 
οποίων πρζπει να τεκμθριϊνεται εγγράφωσ από τον αρμόδιο φορζα και με τθν 
προχπόκεςθ υποβολισ υπεφκυνθσ διλωςθσ από τον αιτοφντα ότι δεν υφίςταται 
άλλοσ διακζςιμοσ λογαριαςμόσ μζςω του οποίου αυτζσ μποροφν να 
διενεργθκοφν:» 
 

5.  Η περίπτωςθ ε τθσ παραγράφου 7 του άρκρου πρϊτου τθσ Ρράξθσ 
Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου τθσ 18θσ Ιουλίου 2015 (Α’ 84), αντικακίςταται ωσ 
ακολοφκωσ: 
«ε. θ εξυπθρζτθςθ νομικϊν προςϊπων, όπωσ και ατομικϊν επιχειριςεων και 
ελεφκερων επαγγελματιϊν, που δεν διακζτουν λογαριαςμό εξυπθρζτθςθσ τθσ 
δραςτθριότθτάσ τουσ ςε κανζνα πιςτωτικό ίδρυμα που λειτουργεί ςτθν Ελλάδα.» 
 
6. Η περίπτωςθ ι τθσ παραγράφου 7 του άρκρου πρϊτου τθσ Ρράξθσ Νομοκετικοφ 
Ρεριεχομζνου τθσ 18θσ Ιουλίου 2015 (Α’ 84), αντικακίςταται ωσ ακολοφκωσ: 
«ι. θ μεταφορά του λογαριαςμοφ διαχείριςθσ μιςκοδοςίασ ενόσ εργοδότθ από ζνα 
πιςτωτικό ίδρυμα ςε άλλο, ςτο οποίο αυτόσ ιδθ τθρεί λογαριαςμό, και το, ςυνεπεία 
τθσ μεταφοράσ αυτισ, άνοιγμα λογαριαςμϊν μιςκοδοςίασ των εργαηόμενων ςτο 
τελευταίο πιςτωτικό ίδρυμα. Oι εργαηόμενοι ςτθν περίπτωςθ αυτι κα ζχουν 
δικαίωμα ανάλθψθσ μετρθτϊν από το ζνα από τα δφο πιςτωτικά ιδρφματα, εκτόσ 
εάν κωδικοί πελάτθ (customer id) προχπιρχαν και ςτα δφο πιςτωτικά ιδρφματα. Ο 
κακοριςμόσ  του πιςτωτικοφ ιδρφματοσ, από το οποίο ο εργαηόμενοσ κα ζχει 
δικαίωμα ανάλθψθσ μετρθτϊν, βάςει του κωδικοφ πελάτθ (customer id), γίνεται με 
υπεφκυνθ διλωςι του. Η ανωτζρω διλωςθ κατατίκεται και ςτα δφο πιςτωτικά 
ιδρφματα.» 
 
7. Η περίπτωςθ ιγ τθσ παραγράφου 7 του άρκρου πρϊτου τθσ Ρράξθσ 
Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου τθσ 18θσ Ιουλίου 2015 (Α’ 84), αντικακίςταται ωσ 
ακολοφκωσ: 
«ιγ. το άνοιγμα λογαριαςμοφ όψεωσ ι κατακζςεωσ ι θ προςκικθ ςυνδικαιοφχου ςε 
υφιςτάμενο λογαριαςμό, ςε πρόςωπα που φζρουν τθν ιδιότθτα του φοιτθτι ι 
ςπουδαςτι, εφόςον ο τόποσ ςπουδϊν είναι διαφορετικόσ από τον μζχρι τϊρα τόπο 
μόνιμθσ κατοικίασ τουσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν υφίςταται άλλοσ διακζςιμοσ 
λογαριαςμόσ ςτο όνομά τουσ με τθν ιδιότθτα του δικαιοφχου ι ςυνδικαιοφχου. Για 
τθν πιςτοποίθςθ τθσ φοιτθτικισ και ςπουδαςτικισ ιδιότθτασ, απαιτείται βεβαίωςθ 
εγγραφισ ςτο τρζχον εξάμθνο από Ανϊτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ρανεπιςτθμιακισ 
ι Τεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ, Κολλζγιο, Κζντρο Ελευκζρων Σπουδϊν, Κζντρο 
Μεταλυκειακισ Εκπαίδευςθσ ι ςχολι επαγγελματικισ κατάρτιςθσ ι μακθτείασ. 
Ομοίωσ, επιτρζπεται το άνοιγμα λογαριαςμοφ όψεωσ ι κατακζςεωσ ςε φοιτθτζσ ι 
ςπουδαςτζσ που, κατά το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2015-2016, ςυμμετζχουν ςε 
προγράμματα ανταλλαγισ φοιτθτϊν-ςπουδαςτϊν ERASMUS και θ φπαρξθ 
λογαριαςμοφ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν καταβολι τθσ προβλεπόμενθσ 
αποηθμίωςθσ, εφόςον δεν υπάρχει άλλοσ διακζςιμοσ λογαριαςμόσ του οποίου είναι 
δικαιοφχοι ι ςυνδικαιοφχοι. Για τθν πιςτοποίθςθ τθσ ςυμμετοχισ των 
προαναφερόμενων φοιτθτϊν ι ςπουδαςτϊν ςτα εν λόγω προγράμματα απαιτείται 
θ ςχετικι βεβαίωςθ τθσ ςχολισ φοίτθςθσ.» 
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8. Στο τζλοσ τθσ παραγράφου 7 του άρκρου πρϊτου τθσ Ρράξθσ Νομοκετικοφ 
Ρεριεχομζνου τθσ 18θσ Ιουλίου 2015 (Α’ 84), προςτίκεται νζα περίπτωςθ ιθ ωσ 
ακολοφκωσ: 
«ιθ. Η καταβολι παροχϊν υγείασ και επιδοτιςεων από δθμόςιουσ φορείσ, υπό τθν 
προχπόκεςθ ότι ο λογαριαςμόσ κα τροφοδοτείται μόνο από το φορζα που παρείχε 
τθν ζγγραφθ τεκμθρίωςθ για τθν αναγκαιότθτα ανοίγματοσ λογαριαςμοφ ςτθ 
ςυγκεκριμζνθ τράπεηα.» 
 
9. Η παράγραφοσ 8 του άρκρου πρϊτου τθσ Ρράξθσ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου 
τθσ 18θσ Ιουλίου 2015 (Α’ 84), όπωσ ιςχφει, αντικακίςταται  ωσ ακολοφκωσ: 
«8. Απαγορεφεται  θ πρόωρθ εξόφλθςθ ποςοςτοφ  άνω του 50% του ανεξόφλθτου 
κεφαλαίου του δανείου ςε πιςτωτικό ίδρυμα, όπωσ αυτό ζχει διαμορφωκεί ςτισ 
11/3/2016. Εξαιροφνται του περιοριςμοφ του προθγοφμενου εδαφίου: α) θ 
αποπλθρωμι με μετρθτά ι ζμβαςμα από το εξωτερικό, β) θ αποπλθρωμι μζςω 
χοριγθςθσ νζου δανείου, με ςκοπό τθν αναδιάρκρωςθ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι 
το ποςό του νζου δανείου είναι ίςο τουλάχιςτον με το ποςό του ανεξόφλθτου 
κεφαλαίου του αρχικοφ δανείου, και γ) θ αποπλθρωμι ςτεγαςτικοφ δανείου με 
ςκοπό τθν πϊλθςθ του ακινιτου, το οποίο, προσ εξαςφάλιςθ του δανείου, 
βαρφνεται με εμπράγματθ αςφάλεια, υπό τθν προχπόκεςθ ότι το αίτθμα για τθν 
εξόφλθςθ του δανείου ςυνοδεφεται από υπεφκυνθ διλωςθ του πωλθτι ότι κα 
προςκομίςει ςτο πιςτωτικό ίδρυμα το ςυμβόλαιο τθσ αγοραπωλθςίασ του 
ακινιτου το αργότερο εντόσ μθνόσ από τθν κατά τα ανωτζρω πρόωρθ εξόφλθςθ 
του δανείου. Τυχόν απαιτοφμενεσ λεπτομζρειεσ ςχετικά με τθν ακολουκοφμενθ 
διαδικαςία και τουσ επιμζρουσ, ειδικότερουσ όρουσ εφαρμογισ του προθγοφμενου 
εδαφίου δφναται να κακορίηει με απόφαςι τθσ θ Επιτροπι Ζγκριςθσ Τραπεηικϊν 
Συναλλαγϊν.»  
 
10.  Η παράγραφοσ 9 του άρκρου πρϊτου τθσ Ρράξθσ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου 
τθσ 18 θσ  Ιουλίου 2015 (Α’ 84), όπωσ ιςχφει, αντικακίςταται ωσ ακολοφκωσ: 
«9. Επιτρζπεται θ πρόωρθ, μερικι ι πλιρθσ, λιξθ των προκεςμιακϊν 
κατακζςεων.» 
   
11.  Η περίπτωςθ ιη τθσ παραγράφου 11 του άρκρου πρϊτου τθσ Ρράξθσ 
Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου τθσ 18θσ Ιουλίου 2015 (Α’ 84), όπωσ ιςχφει, 
αντικακίςταται ωσ ακολοφκωσ: 
«ιη. Συναλλαγζσ νομικϊν προςϊπων ι επιτθδευματιϊν προσ το εξωτερικό ςτο 
πλαίςιο των επιχειρθματικϊν τουσ δραςτθριοτιτων, που δεν υπερβαίνουν τισ δζκα 
χιλιάδεσ (10.000) ευρϊ, θ κακεμία, ανά πελάτθ, ανά θμζρα, κατόπιν προςκόμιςθσ 
των ςχετικϊν τιμολογίων και λοιπϊν παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν, τα οποία 
κα ςυνοδεφονται υποχρεωτικά από υπεφκυνθ διλωςθ με τθν οποία τα ανωτζρω 
πρόςωπα δθλϊνουν ότι τα ωσ άνω προςκομιςκζντα ζγγραφα είναι γνιςια και δεν 
ζχουν προςκομιςκεί ςε άλλο πιςτωτικό ίδρυμα.  
Οι ωσ άνω ςυναλλαγζσ κα διεκπεραιϊνονται απευκείασ από το δίκτυο των 
καταςτθμάτων των  πιςτωτικϊν ιδρυμάτων, με πίςτωςθ του λογαριαςμοφ του 
αντιςυμβαλλομζνου και κα υπολογίηονται εντόσ του εβδομαδιαίου ορίου που 
ορίηεται από τθν Επιτροπι Ζγκριςθσ Τραπεηικϊν Συναλλαγϊν για κάκε πιςτωτικό 
ίδρυμα.» 
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Η παροφςα ιςχφει από τθ δθμοςίευςι τθσ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. 
 
Η απόφαςθ αυτι να δθμοςιευκεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. 
 
 

   Ο ΤΠΟΤΡΓΟ 

                                                                                 

                                                                                    Ευκλείδης Σζακαλώηος 

 

 

Εςωτερική διανομή: 

-Γραφείο Υπουργοφ  

-Γραφείο Γενικισ Γραμματζωσ Οικονομικισ Ρολιτικισ  

-Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικισ Ρολιτικισ 

-Διεφκυνςθ Χρθματοοικονομικισ Ρολιτικισ – Τμιμα Α 
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