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ΑΠΟΦΑΣΗ 

  
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Θέμα: «Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη 
μεταφορά κεφαλαίων»  

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις:  
α. της παραγράφου 18 του άρθρου πρώτου της Πράξης 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  τροποποιήθηκε και ισχύει,  
β. του π.δ. 111/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» ( Α’ 178), όπως 
ισχύει, 
γ. του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116), 
δ. του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την  
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98). 

2. Την ανάγκη να τροποποιηθούν περιορισμοί και απαγορεύσεις συναλλαγών 
και πράξεων που προβλέπονται στο άρθρο πρώτο της από 18 Ιουλίου 2015 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 84). 

3. Την εισήγηση του Συμβουλίου Συστημικής Ευστάθειας. 
4. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

κρατικού προϋπολογισμού. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Την τροποποίηση των περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και στη μεταφορά 
κεφαλαίων που θεσπίστηκαν με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης 
Ιουλίου 2015 (Α’ 84), όπως ισχύει, ως εξής: 
 
1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου πρώτου της Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης Ιουλίου 2015 (Α’ 84), όπως ισχύει, 
αντικαθίσταται ως ακολούθως:  
«Μετρητά που δεν αναλήφθηκαν κάποια ημέρα ή ημέρες μπορούν να 
αναληφθούν σωρευτικά έως του ποσού των οκτακοσίων σαράντα ευρώ (840) ανά 
δύο εβδομάδες.» 
 
2. To τρίτο εδάφιο της περίπτωσης ιγ της παραγράφου 7 του άρθρου πρώτου της 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης Ιουλίου 2015 (Α’ 84) αντικαθίσταται 
ως ακολούθως:  
«Ομοίως, επιτρέπεται το άνοιγμα λογαριασμού όψεως ή καταθέσεως σε φοιτητές ή 
σπουδαστές που, κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, συμμετέχουν σε προγράμματα 
ανταλλαγής φοιτητών-σπουδαστών ERASMUS και η ύπαρξη λογαριασμού αποτελεί 
προϋπόθεση για την καταβολή της προβλεπόμενης αποζημίωσης, εφόσον δεν 
υπάρχει άλλος διαθέσιμος λογαριασμός του οποίου είναι δικαιούχοι ή 
συνδικαιούχοι.». 
 
3. Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου πρώτου της Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου της 18ης Ιουλίου 2015 (Α’ 84), προστίθεται νέα περίπτωση ιθ ως 
ακολούθως: 
«ιθ. Το άνοιγμα λογαριασμού σε συνταξιούχους που είναι κάτοικοι εξωτερικού, για 
την καταβολή της σύνταξής τους στην Ελλάδα.» 
 
4. Η παράγραφος 8 του άρθρου πρώτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
της 18 Ιουλίου 2015 (Α’ 84), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«8. Επιτρέπεται η πρόωρη, μερική ή ολική, εξόφληση δανείου σε πιστωτικό 
ίδρυμα.» 

 
5. Στο τέλος της παραγράφου 11 του άρθρου πρώτου της Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου της 18 Ιουλίου 2015 (Α’ 84), όπως ισχύει, προστίθεται νέα 
περίπτωση κα ως ακολούθως: 

«κα. Αναλήψεις μετρητών έως του ποσοστού του 100% συνολικά, από χρηματικά 
ποσά τα οποία, μετά τις 22/07/2016, κατατίθενται σε τραπεζικούς λογαριασμούς 
των δικαιούχων νομικών και φυσικών προσώπων, σε μετρητά, τηρουμένων των 
διατάξεων της νομοθεσίας για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης 
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της 
τρομοκρατίας.» 
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6. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης στ της παραγράφου 11 του άρθρου 
πρώτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18 Ιουλίου 2015 (Α’ 84), 
αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
«Πέραν των ανωτέρω, επιτρέπεται η πραγματοποίηση ανάληψης μετρητών έως 
του ποσοστού 30% συνολικά, από χρηματικά ποσά τα οποία, μετά τις 22/07/2016, 
μεταφέρονται από την αλλοδαπή με μεταφορά πίστωσης σε υφιστάμενους 
λογαριασμούς, που τηρούνται σε πιστωτικό ίδρυμα στην Ελλάδα, με διαδικασία 
οριζόμενη από την Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών.» 
 
7. Η περίπτωση θ της παραγράφου 11 του άρθρου πρώτου της Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου της 18 Ιουλίου 2015 (Α’ 84), όπως ισχύει, 
αντικαθίσταται ως ακολούθως:  
«θ. Πληρωμές συντάξεων και προνοιακών επιδομάτων πάσης φύσεως στο 
εξωτερικό από φορείς κοινωνικής ασφάλισης που διέπονται από το ελληνικό 
δίκαιο, με πίστωση λογαριασμού που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που εδρεύει 
και λειτουργεί εκτός Ελλάδος, στις εξής περιπτώσεις: αν πριν από την έναρξη της 
τραπεζικής αργίας, η οποία κηρύχθηκε με την από 28 Ιουνίου 2015 ΠΝΠ (Α’ 65), ο 
δικαιούχος της σύνταξης ή του προνοιακού επιδόματος ελάμβανε με τον ανωτέρω 
τρόπο τη σύνταξή του ή το προνοιακό επίδομα ή αν είχε αποδεδειγμένα υποβάλει 
έως τότε τη σχετική αίτηση για τη χορήγησή τους καθώς και αν του απονέμεται για 
πρώτη φορά σύνταξη μετά τις 22/07/2016 εφόσον στην τελευταία περίπτωση ο 
δικαιούχος αποδεικνύει ότι είναι κάτοικος εξωτερικού τουλάχιστον κατά την 
τελευταία διετία.»  
 
 
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
 

                                                                                                                                                                                                                    
 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

                                Ευκλείδης Τσακαλώτος 
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