
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ.: ΓΔΟΠ 0000501 ΕΞ 2018/Χ.Π. 464 
Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη 

μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παραγράφου 18 του άρθρου πρώτου της Πρά-

ξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης Ιουλίου 2015 
«Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών 
στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων 
και τις τροποποιήσεις των νόμων 4063/2012, 4172/2013, 
4331/2015 και 4334/2015» (Α΄ 84), η οποία κυρώθηκε με 
το άρθρο 4 του ν. 4350 / 2015 (Α΄ 161), όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει,

β) του π.δ/τος 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου 
Οικονομικών» (Α΄ 181),

γ) του π.δ/τος 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 116),

δ) του άρθρου 90 του π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄ 98).

2. Την ανάγκη να τροποποιηθούν περιορισμοί και απα-
γορεύσεις συναλλαγών και πράξεων που προβλέπονται 
στο άρθρο πρώτο της από 18 Ιουλίου 2015 Πράξης Νο-
μοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84).

3. Την εισήγηση του Συμβουλίου Συστημικής Ευστά-
θειας.

4. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Την τροποποίηση των περιορισμών στην ανάληψη 
μετρητών και στη μεταφορά κεφαλαίων που θεσπίστη-
καν με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης 
Ιουλίου 2015 (Α΄ 84), όπως ισχύει, ως εξής:

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου πρώτου της Πρά-
ξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης Ιουλίου 2015
(Α΄ 84), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Από την 1η Μαρτίου 2018 επιτρέπονται οι κάθε 
μορφής αναλήψεις μετρητών από κατάστημα ή από 
Αυτόματες Ταμειολογιστικές Μηχανές (ATM) έως του 

ποσού των δύο χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (2.300) ανά 
ημερολογιακό μήνα ανά καταθέτη (Customer ID), ανά 
πιστωτικό ίδρυμα, από τα ιδρύματα στην Ελλάδα και 
στο εξωτερικό.».

2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 
πρώτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 
18ης Ιουλίου 2015 (Α΄ 84), όπως ισχύει, αντικαθίσταται 
ως ακολούθως:

«Επιτρέπεται ειδικώς η μεταφορά χαρτονομισμάτων 
σε ευρώ ή και σε ξένο νόμισμα έως του ποσού των ευρώ 
δύο χιλιάδων τριακοσίων (2.300) ή του ισόποσου σε ξένο 
νόμισμα ανά φυσικό πρόσωπο και ανά ταξίδι στο εξω-
τερικό, έως την έκδοση της προβλεπόμενης στην παρά-
γραφο 17 του παρόντος άρθρου πράξης του Διοικητή 
της Τράπεζας της Ελλάδος.

3. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 
πρώτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 
18ης Ιουλίου 2015 (Α΄ 84), όπως ισχύει, αντικαθίσταται 
ως ακολούθως:

«Επιτρέπεται ειδικώς η αποδοχή και εκτέλεση εντολών 
μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό από πιστωτικά 
ιδρύματα έως του ποσού των ευρώ δύο χιλιάδων (2.000) 
ανά κωδικό πελάτη (Customer ID) και ανά ημερολογιακό 
δίμηνο από 1 Μαρτίου 2018 και εφεξής, μέχρι μηνιαίου 
ορίου σε ευρώ για το σύνολο των ανωτέρω ιδρυμάτων, 
το οποίο θα ορίζει και θα κατανέμει ανά πιστωτικό ίδρυ-
μα με απόφασή της η Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών 
Συναλλαγών.

4. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5α του άρθρου 
πρώτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 
18ης Ιουλίου 2015 (Α΄ 84), όπως ισχύει, αντικαθίσταται 
ως ακολούθως:

«Κατά παρέκκλιση των προβλεπομένων στην παρά-
γραφο 4 του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται η αποδοχή 
και εκτέλεση εντολών μεταφοράς κεφαλαίων προς το 
εξωτερικό από τα εποπτευόμενα από την Τράπεζα της 
Ελλάδος ιδρύματα πληρωμών, συμπεριλαμβανομένων 
των αντιπροσώπων αυτών, καθώς και από ιδρύματα 
πληρωμών άλλων κρατών μελών της Ε.Ε. που παρέχουν 
νομίμως μέσω αντιπροσώπων τους στην Ελλάδα ή μέσω 
της εταιρείας Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. υπηρεσίες εμ-
βασμάτων (money remittance), έως του ποσού των ευρώ 
δύο χιλιάδων (2.000) ανά φυσικό πρόσωπο/πληρωτή 
ανά ημερολογιακό δίμηνο από 1 Μαρτίου 2018 και εφε-

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

28 Φεβρουαρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 687

8391



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ8392 Τεύχος Β’ 687/28.02.2018

ξής, και μέχρι μηνιαίου ορίου σε ευρώ για το σύνολο των 
ανωτέρω παροχών Υπηρεσιών Πληρωμών, το οποίο θα 
ορίζει και θα κατανέμει ανά πάροχο Υπηρεσιών Πληρω-
μών με απόφαση της η Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών 
Συναλλαγών.».

5. Η παράγραφος 6 του άρθρου πρώτου της Πρά-
ξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης Ιουλίου 2015
(Α΄ 84), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Επιτρέπεται το άνοιγμα λογαριασμού και η προσθήκη 
συνδικαιούχου σε υφιστάμενο λογαριασμό σε πιστωτικό 
ίδρυμα, ανεξαρτήτως της δημιουργίας νέου κωδικού 
πελάτη (Customer ID)».

6. Οι παράγραφοι 6α, 7 και 7α του άρθρου πρώτου της 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης Ιουλίου 
2015 (Α΄ 84), όπως ισχύει, καταργούνται.

7. Μετά την περίπτωση κα της παραγράφου 11 του 
άρθρου πρώτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
της 18ης Ιουλίου 2015 (Α΄ 84), όπως ισχύει, προστίθεται 
νέα περίπτωση κβ ως ακολούθως:

«κβ. Συναλλαγές του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοή-
θειας».

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2018

Ο Υπουργός

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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