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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1069
15 Απριλίου 2016

Αριθμ. 5
(1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 1/07.01.2016 απόφασης «Αντι−
κατάσταση της υπ’ αριθ. 768/30.09.2015 απόφασης
"Αντικατάσταση της υπ’ αριθ.664/21.07.2015 απόφα−
σης «Σύσταση ανά πιστωτικό ίδρυμα ειδικής υποε−
πιτροπής για την έγκριση συναλλαγών και άλλα συ−
ναφή ζητήματα» (Β΄ 1563), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει" (Β΄ 2118)» (Β΄ 8 και Β΄ 185).

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 ισχύει.
3. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 2/47604/0004/15.07.2015 απόφα−
ση του Υπουργού Οικονομικών: «Ορισμός μελών Επι−
τροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών και ρύθμιση
σχετικών με τη λειτουργία της θεμάτων», όπως τρο−
ποποιήθηκε με τις αριθ. 2/50723/0004/3.8.2015 (ΑΔΑ:
Ψ6ΕΝΗ−8Ρ7), 2/51692/0004/11.8.2015 (ΑΔΑ: ΨΛΨΨΗ−ΠΙΒ),
2/53276/0004/24.8.2015 (ΑΔΑ: 78ΞΙΗ−Τ9Φ), και 2/72914/
0004/18.11.2015 (ΑΔΑ: ΩΔΕ7Η−ΤΗΟ) και ισχύει.
4. Την υπ’ αριθ. 1/07.01.2016 απόφαση της Επιτροπής
Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών (Ε.Ε.Τ.Σ.): «Αντικατά−
σταση της υπ’ αριθ. 768/30.09.2015 Απόφασης "Αντικατά−
σταση της υπ’ αριθ.664/21.07.2015 απόφασης «Σύσταση ανά
πιστωτικό ίδρυμα ειδικής υποεπιτροπής για την έγκριση
συναλλαγών και άλλα συναφή ζητήματα» (Β΄ 1563), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει" (Β΄ 2118)» (Β΄ 8 και Β΄185).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005: «Κω−
δικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).
6. Την αναγκαιότητα τροποποίησης της υπό στοιχείο
(4) Απόφασης για την πληρότητα αυτής.
7. Το γεγονός ότι με τις διατάξεις της παρούσας από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Α) Την τροποποίηση του άρθρου 6 παράγραφος 1 της υπ’
αριθ. 1/07.01.2016 (Β΄ 8) Απόφασης της Επιτροπής Έγκρισης
Τραπεζικών Συναλλαγών (Ε.Ε.Τ.Σ.) περί «Αντικατάστασης
της υπ’ αριθ. 768/30.09.2015 Απόφασης "Αντικατάσταση της
υπ’ αριθ.664/21.07.2015 απόφασης «Σύσταση ανά πιστωτικό
ίδρυμα ειδικής υποεπιτροπής για την έγκριση συναλλαγών
και άλλα συναφή ζητήματα» (Β΄ 1563), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει" (Β΄ 2118)», ως ακολούθως:

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 4 του άρθρου πρώτου της Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου της 28ης Ιουνίου 2015 «Τρα−
πεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α΄65), όπως τροπο−
ποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου πρώτου της
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 30ης Ιουνίου 2015
(Α΄66), και αντικαταστάθηκε δυνάμει του άρθρου 3 του
άρθρου πρώτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
της 14ης Ιουλίου 2015, οι οποίες κυρώθηκαν με τα άρθρα
1, 2 και 3 του Ν. 4350/2015 (Α΄161), όπως ισχύει, αντίστοιχα.
2. Την παράγραφο 12 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

«Άρθρο 6
1) Για την εξέταση αιτημάτων ποσού από 10.000,01
έως και 20.000 ευρώ από τις Υποεπιτροπές των Π.Ι.,
καθώς και στην περίπτωση εξέτασης αιτημάτων από την
Ε.Ε.Τ.Σ. κατόπιν εισήγησης των Π.Ι., η αίτηση του πελάτη
πρέπει να συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α) τιμολόγια και παραστατικά τεκμηρίωσης της αι−
τούμενης συναλλαγής,
β) υπεύθυνη δήλωση του πελάτη με την οποία να
δηλώνει, μεταξύ άλλων ότι:
i. τα προσκομισθέντα τιμολόγια, παραστατικά και δι−
καιολογητικά είναι γνήσια,
ii. δεν έχει προσκομίσει προς έγκριση σε άλλο Π.Ι. που
λειτουργεί στην Ελλάδα τα ίδια παραστατικά μεταφο−
ράς κεφαλαίων στο εξωτερικό,

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 1/07.01.2016 απόφασης
«Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 768/30.09.2015 από−
φασης "Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 664/21.07.2015
απόφασης «Σύσταση ανά πιστωτικό ίδρυμα ειδι−
κής υποεπιτροπής για την έγκριση συναλλαγών
και άλλα συναφή ζητήματα» (Β΄ 1563), όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει" (Β΄ 2118)» (Β΄ 8 και Β΄ 185).
1
Καθορισμός μηνιαίου ορίου αποδοχής και εκτέλεσης
εντολών μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτε−
ρικό ανά πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην
Ελλάδα, σύμφωνα με τη διάταξη του τελευταίου
εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου πρώτου
της από 18.07.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχο−
μένου (Α΄ 84), όπως ισχύει. .................................................... 2
Καθορισμός μηνιαίου ορίου μεταφοράς κεφαλαίων προς
το εξωτερικό ανά ίδρυμα πληρωμών σύμφωνα με τη
διάταξη της παραγράφου 5α του άρθρου πρώτου του
Ν. 4350/2015 (Α΄ 161), όπως ισχύει....................................................... 3
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

iii. το συνολικό ανά μήνα χρηματικό ποσό, εξαιρουμέ−
νων τυχόν δασμών, που μετέφερε στο εξωτερικό από
πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα,
κατά τη διάρκεια της περιόδου 01/07/2014−30/06/2015
στο πλαίσιο των επιχειρηματικών του δραστηριοτή−
των, αποτυπώνεται στο συνημμένο Πίνακα 1, ο οποίος
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης,
iv. αποδέχεται πως πιθανή έγκριση του αιτήματός
του ισχύει για δώδεκα (12) εργάσιμες ημέρες από την
κοινοποίησή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
7 της παρούσας.
Β) Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπ’ αριθ. 1/07.01.2016 Α−
πόφαση της Ε.Ε.Τ.Σ.: «Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 768/
30.09.2015 Απόφασης "Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 664/
21.07.2015 απόφασης «Σύσταση ανά πιστωτικό ίδρυμα
ειδικής υποεπιτροπής για την έγκριση συναλλαγών και
άλλα συναφή ζητήματα» (Β΄ 1563), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει" (Β΄ 2118)» (Β΄ 8 και Β΄ 185).
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Απριλίου 2016
Η Πρόεδρος Επιτροπής
ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
F
Αριθμ. 3
(2)
Καθορισμός μηνιαίου ορίου αποδοχής και εκτέλεσης εντο−
λών μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό ανά πι−
στωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα, σύμφωνα
με τη διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παραγρά−
φου 4 του άρθρου πρώτου της από 18 Ιουλίου 2015
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84), όπως ισχύει.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 4 του άρθρου πρώτου της Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου της 28ης Ιουνίου 2015 «Τρα−
πεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α΄65), όπως τροπο−
ποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου πρώτου της
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 30ης Ιουνίου 2015
(Α΄66), και αντικαταστάθηκε δυνάμει του άρθρου 3 του
άρθρου πρώτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
της 14ης Ιουλίου 2015, οι οποίες κυρώθηκαν με τα άρθρα
1, 2 και 3 του Ν. 4350/2015 (Α΄161), όπως ισχύει, αντίστοιχα.
Τριψήφιος Κωδι−
κός Αριθμός

2. Την παράγραφο 12 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 ισχύει.
3. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 2/47604/0004/15.07.2015 από−
φαση του Υπουργού Οικονομικών: «Ορισμός μελών
Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών και ρύθ−
μιση σχετικών με τη λειτουργία της θεμάτων», όπως
τροποποιήθηκε με τις αριθ. 2/50723/0004/3.8.2015 (ΑΔΑ:
Ψ6ΕΝΗ−8Ρ7), 2/51692/0004/11.8.2015 (ΑΔΑ: ΨΛΨΨΗ−ΠΙΒ),
2/53276/0004/24.8.2015 (ΑΔΑ: 78ΞΙΗ−Τ9Φ), και 2/72914/
0004/18.11.2015 (ΑΔΑ: ΩΔΕ7Η−ΤΗΟ) και ισχύει.
4. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 άρθρου
πρώτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της
18ης Ιουλίου 2015 (Α΄ 84), όπως αυτή προστέθηκε με
την περίπτωση (α) της παραγράφου 1 της υπ’ αριθ.
πρωτ. Γ.Δ.Ο.Π 0001258ΕΞ2015/Χ.Π. 2672/25−9−2015 από−
φασης του Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 2100) και αντι−
καταστάθηκε με την περίπτωση (1) της υπ’ αριθ. πρωτ.
Γ.Δ.Ο.Π 0000379 ΕΞ 2016/Χ.Π.585/11−3−2016 απόφασης
του Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 684).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005: «Κω−
δικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).
6. Την αναγκαιότητα καθορισμού του μηνιαίου ορίου
αποδοχής και εκτέλεσης εντολών μεταφοράς κεφα−
λαίων προς το εξωτερικό ανά πιστωτικό ίδρυμα που
λειτουργεί στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη διάταξη του
τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου
πρώτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης
Ιουλίου 2015 (Α΄84), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Το γεγονός ότι με τις διατάξεις της παρούσας από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Α) Τον ορισμό μεγίστου μηνιαίου ορίου μεταφοράς
κεφαλαίων προς το εξωτερικό για το σύνολο των πι−
στωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα,
σύμφωνα με τη διάταξη του τελευταίου εδαφίου της
παραγράφου 4 του άρθρου πρώτου της από 18.07.2015
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84), όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει, στο ποσό των ευρώ σαράντα
εκατομμυρίων (€ 40.000.000).
Β) Την κατανομή του ως άνω ποσού ανά πιστωτικό
ίδρυμα ως εξής:

Ονομασία Πιστωτικού Ιδρύματος

Μηνιαίο Όριο Ποσού

011

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

9.470.000,00

014

ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

9.470.000,00

016

ATTICA BANK, ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

810.000,00

017

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

9.470.000,00

026

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.

9.470.000,00

034

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

15.000,00

056

AEGEAN BALTIC BANK A.T.E.

40.000,00

069

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε.

115.000,00

075

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.ΠΕ.

55.000,00

087

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ.ΠΕ.

325.000,00

088

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΕΒΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε.

15.000,00

089

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.

20.000,00

091

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.

50.000,00

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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094

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ −ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝ.Π.Ε.

10.000,00

095

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.

10.000,00

099

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε.

15.000,00

064

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC

40.000,00

071

HSBC BANK PLC

315.000,00

072

UNICREDIT BANK A.G.

084

CITIBANK INTERNATIONAL LIMITED

50.000,00

081

BANK OF AMERICA N.A.

107

KEDR OPEN JOINT−STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK

25.000,00

109

T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.

10.000,00

195.000,00
5.000,00

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΟΡΙΟ

40.000.000

Τα ανωτέρω πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να ενημερώνουν την Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών
σε μηνιαία βάση και πάντως το αργότερο έως τη δέκατη μέρα του επόμενου μήνα από το μήνα αναφοράς για το
συνολικό αριθμό και τα συγκεντρωτικά ποσά των εξερχόμενων εντολών μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό
που εκτελέστηκαν κατά το μήνα αναφοράς.
Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της, καταργούμενης από την ημερομηνία αυτή
της υπ’ αριθ. 770/2015 απόφασης της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών (Β΄ 2119).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Απριλίου 2016
Η Πρόεδρος Επιτροπής
ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
F
Αριθμ. 4
(3)
Καθορισμός μηνιαίου ορίου μεταφοράς κεφαλαίων προς
το εξωτερικό ανά ίδρυμα πληρωμών σύμφωνα με τη
διάταξη της παραγράφου 5.α του άρθρου πρώτου
της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης Ιου−
λίου 2015 (Α΄84), όπως ισχύει.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 4 του άρθρου πρώτου της Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου της 28ης Ιουνίου 2015 «Τρα−
πεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α΄65), όπως τροπο−
ποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου πρώτου της
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 30ης Ιουνίου 2015
(Α΄66), και αντικαταστάθηκε δυνάμει του άρθρου 3 του
άρθρου πρώτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
της 14ης Ιουλίου 2015, οι οποίες κυρώθηκαν με τα άρθρα
1, 2 και 3 του Ν. 4350/2015 (Α΄161), όπως ισχύει, αντίστοιχα.
2. Την παράγραφο 12 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 ισχύει.
3. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 2/47604/0004/15.07.2015 από−
φαση του Υπουργού Οικονομικών: «Ορισμός μελών
Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών και ρύθ−
μιση σχετικών με τη λειτουργία της θεμάτων», όπως
τροποποιήθηκε με τις αριθ. 2/50723/0004/3.8.2015 (ΑΔΑ:
Ψ6ΕΝΗ−8Ρ7), 2/51692/0004/11.8.2015 (ΑΔΑ: ΨΛΨΨΗ−ΠΙΒ),
2/53276/0004/24.8.2015 (ΑΔΑ: 78ΞΙΗ−Τ9Φ), και 2/72914/
0004/18.11.2015 (ΑΔΑ: ΩΔΕ7Η−ΤΗΟ) και ισχύει.
4. Την παράγραφο 5.α του άρθρου πρώτου της Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης Ιουλίου 2015 (Α΄
84), όπως αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 1 της υπ’
αριθ. πρωτ. Γ.Δ.Ο.Π 0001133ΕΞ2015/Χ.Π. 2524 απόφασης
του Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 1721) και αντικαταστά−
θηκε με την περίπτωση (β) της παραγράφου 1 της υπ’

αριθ. πρωτ. Γ.Δ.Ο.Π 0001258ΕΞ2015/Χ.Π. 2672/25−9−2015
απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 2100) και αντι−
καταστάθηκε με την περίπτωση (2) της υπ’ αριθ. πρωτ.
Γ.Δ.Ο.Π 0000379 ΕΞ 2016/Χ.Π.585/11−3−2016 απόφασης
του Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 684).
5. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης (ια) της παρα−
γράφου 11 του άρθρου πρώτου της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου της 18ης Ιουλίου 2015 (Α΄ 84), όπως αντι−
καταστάθηκε με την περίπτωση (θ) της παραγράφου 1
της υπ’ αριθ. πρωτ. Γ.Δ.Ο.Π 0001258ΕΞ2015/Χ.Π. 2672/25−
9−2015 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005: «Κω−
δικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).
7. Την αναγκαιότητα καθορισμού του μηνιαίου ορίου
μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό ανά ίδρυμα
πληρωμών της παραγράφου 5.α της Πράξης Νομοθε−
τικού Περιεχομένου της 18ης Ιουλίου 2015 (Α΄84), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Το γεγονός ότι με τις διατάξεις της παρούσας από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε.
Α) Τον ορισμό του μεγίστου ορίου του καθαρού ποσού
των μεταφερόμενων προς το εξωτερικό εμβασμάτων
(εξερχόμενα εμβάσματα προς το εξωτερικό μείον εισερ−
χόμενα εμβάσματα από το εξωτερικό) για τα ιδρύματα
πληρωμών της παραγράφου 5.α του άρθρου πρώτου
της από 18.07.2015 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄ 84) στο ποσό των τρι−
άντα δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων εβδομήντα πέντε
χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (€ 32.475.500).
Β) Την ανακατανομή του ως άνω ποσού ανά ίδρυμα πλη−
ρωμών βάσει των υποβαλλόμενων αναφορών των Ιδρυ−
μάτων Πληρωμών στην Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών
Συναλλαγών όπου αναφέρονται τα μηνιαία ποσά καθώς
και ο συνολικός αριθμός εμβασμάτων προς το εξωτερικό
αρχής γενομένης από την 1η Οκτωβρίου 2015, ως εξής:
Ι. Ιδρύματα πληρωμών που έχουν λάβει άδεια ίδρυ−
σης και λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος και
υπόκεινται στην εποπτεία αυτής:
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Επωνυμία Ιδρύματος Πληρωμών

Καθαρό μηνιαίο ποσό
εξερχόμενων εμβασμάτων (σε ευρώ)

ΑΡΓΩ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε.

4.000.000

WORLDBRIGDE−ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε.

3.100.000

KMT ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε.

3.800.000

ACCESS PAYMENT SERVICES ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε.

1.700.000

ΙΝΤΕΛ ΕΞΠΡΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε.

5.000.000

UNISTREAM GREECE A.E.

1.125.000

INTERNATIONAL EXPRESS REMITTANCE ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε

800.000

ΣΙ ΜΠΙ ΕΝ ΕΛΛΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε.

800.000

ΜΑΝΙ ΓΚΛΟΜΠ ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε.

0

NBL MONEY TRANSFER ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε.

300.000

ΣΥΝΟΛΟ

20.625.000

II. Ιδρύματα πληρωμών αδειοδοτημένα από αρμόδια αρχή άλλου κράτους της Ε.Ε. που παρέχουν μέσω αντιπρο−
σώπων τους ή μέσω ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε. υπηρεσίες εμβασμάτων στην Ελλάδα:
Επωνυμία ιδρύματος πληρωμών και χώρα έδρας

Καθαρό μηνιαίο ποσό
εξερχόμενων εμβασμάτων (σε ευρώ)

MONEYGRAM INTERNATIONAL LIMITED, Ηνωμένο Βασίλειο

7.350.000

WESTERN UNION PAYMENT SERVICES IRELAND LIMITED,
Ιρλανδία (μέσω της ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε.)

2.032.000

XPRESS MONEY SERVICES LIMITED, Ηνωμένο Βασίλειο

820.000

LCC TRANS−SENDING LIMITED, Ηνωμένο Βασίλειο

600.000

SIGUE GLOBAL SERVICES LIMITED, Ηνωμένο Βασίλειο

244.000

NEC MONEY TRANSFER ENTIDAD DE PAGO S.A., Ισπανία

154.000

GCC (UK) LIMITED, Ηνωμένο Βασίλειο

205.500

AFTAB CURRENCY EXCHANGE LIMITED, Ηνωμένο Βασίλειο

301.000

BRAC SAAJAN EXCHANGE LIMITED, Ηνωμένο Βασίλειο

69.000

EASY PAY AD, Βουλγαρία

75.000

ΣΥΝΟΛΟ

Τα ανωτέρω μηνιαία όρια ανά πάροχο υπηρεσιών πλη−
ρωμών υπολογίζονται επί του ποσού που προκύπτει από
το σύνολο των εμβασμάτων προς το εξωτερικό που
εκτελέσθηκαν ανά μήνα μείον τα ποσά εμβασμάτων από
το εξωτερικό που τυχόν πληρώθηκαν από τον πάροχο
κατά τον ίδιο μήνα σε δικαιούχους στην Ελλάδα.
Οι ανωτέρω πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών υποχρεού−
νται να ενημερώνουν την Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζι−
κών Συναλλαγών ανά 10ήμερο, καθώς και στο τέλος εκά−
στου ημερολογιακού μηνός: α) για το συνολικό αριθμό
και τα συγκεντρωτικά ποσά των εξερχόμενων εντολών
μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό που εκτελέ−
στηκαν κατά την οικεία περίοδο και β) για το συνολικό

11.850.500

αριθμό και τα συγκεντρωτικά ποσά των εισερχόμενων
εντολών από το εξωτερικό που τυχόν πληρώθηκαν σε
δικαιούχους στην Ελλάδα κατά την ίδια περίοδο.
Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δη−
μοσίευσής της, καταργούμενης από την ημερομηνία
αυτή της υπ’ αριθ. 769/2015 απόφασης της Επιτροπής
Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών (Β΄ 2119).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Απριλίου 2016
Η Πρόεδρος Επιτροπής
ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
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