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Αριθ. Γ.Δ.Ο.Π. 0001644 ΕΞ 2016 /Χ.Π. 2273 
 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. 111/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (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 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 Ευστάθειας.
4. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπά-

νη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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. Μετά την παράγραφο 6 του άρθρου πρώτου της 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης Ιουλίου 
2015 (Α΄ 84), όπως ισχύει, προστίθεται νέα παράγραφος 
6α ως ακολούθως:

«6α. Επιτρέπεται σε εταιρείες που έχουν τη μορφή νο-
μικού προσώπου και τηρούν διπλογραφικό λογιστικό 
σύστημα το άνοιγμα λογαριασμού, όψεως ή καταθετι-
κού, σε πιστωτικό ίδρυμα μέσω της δημιουργίας νέου 

κωδικού πελάτη (Customer ID), ανεξαρτήτως της ύπαρ-
ξης άλλου διαθέσιμου λογαριασμού του οποίου είναι 
δικαιούχοι. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου 
δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 7 του 
άρθρου πρώτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
της 18ης Ιουλίου 2015 (Α΄ 84)».

2. Η παράγραφος 16 του άρθρου πρώτου της Πρά-
ξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης Ιουλίου 2015
(Α΄ 84), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«16. Η Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης Εύξεινου Πό-
ντου ('Black Sea Trade and Development Bank'), η Ευρωπα-
ϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης ('European 
Bank for Reconstruction and Development'), η Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων ('European Investment Bank'), το Ευ-
ρωπαϊκό Κέντρο για την ανάπτυξη της επαγγελματικής κα-
τάρτισης (ΕΚΑΕΚ) ('European Centre for the development 
of vocational training - CE.DE.FOP'), η Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων 
και Πληροφοριών ('E.N.I.S.A.'), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας ('F.A.O.'), 
ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη διαχείριση της επιχει-
ρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρα-
τών - μελών της ΕΕ ('FRONTEX'), το Διεθνές Νομισματικό 
Ταμείο ('I.M.F.'), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δι-
καίου ('E.P.L.O.'), η Συντονιστική Μονάδα του Μεσογειακού 
Σχεδίου Δράσης του Προγράμματος Περιβάλλοντος των 
Ηνωμένων Εθνών ('U.N.E.P. - Μ.Α.Ρ.), η Ύπατη Αρμοστεία 
των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες ('U.N.H.C.R.'), 
το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη 
('U.N.D.P.'), η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας ('W.H.O.'), ο 
Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (Ί.Ο.Μ.'), ο Διεθνής 
Οργανισμός Εργασίας ('I.L.O.'), ο Διεθνής Οργανισμός Χρη-
ματοδότησης ('I.F.C.'), η Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβου-
λίου της Ευρώπης ('C.E.B.') καθώς και οι διπλωματικές απο-
στολές και οι ξένες προξενικές αρχές δεν εμπίπτουν στους 
περιορισμούς και τις απαγορεύσεις του παρόντος άρθρου.

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 2016

Ο Υπουργός

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ  

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το 
οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

     

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

E     

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  helpdesk.et@et.gr 
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr
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