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νών που πληρώνονται από την παγία προκατα−
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 4039
(1)
Επανακαθορισμός του είδους και ποσοστού δαπανών
που πληρώνονται από την παγία προκαταβολή της
Υπηρεσίας Ασύλου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Ν.3907/2011 (ΦΕΚ Α΄ 7) «Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύ−
λου και Πρώτης Υποδοχής», όπως ισχύει.
β) Του άρθρου 108 παρ. 3 του Ν.4270/2014 «Αρχές δη−
μοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 143), όπως ισχύει.
γ) Τις διατάξεις του Π.δ. 151/1998 (ΦΕΚ Α΄ 116) «Διαδι−
κασίες Ελέγχου εκκαθάρισης και εντολής πληρωμής
των δαπανών του Δημοσίου».
δ) Τα άρθρα 41, 54 και 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κωδι−
κοποιήθηκε με το άρθρο 1 του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
ε) Του Π.δ. 88/ 2011 «Σύσταση πάγιας προκαταβολής
στην Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου» (ΦΕΚ Α΄208 ).
στ) Του Π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ Α΄ 20) «Ίδρυση και μετονομα−
σία Υπουργείων, μεταφορά και μετονομασία της Γενικής
Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
ζ) Του Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέ−
δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών».

η) Της υπ’ αριθμ. Υ29 από 8.10.2015 απόφασης του Πρω−
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλ. Υπουρ−
γό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ Β΄ 2168).
2. Το υπ’ αριθμ. 4443/2016/1.3.2016 έγγραφο της Υπη−
ρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου στο τέως Υπουργείο
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.
3. Το ποσό της παγίας προκαταβολής της Υπηρεσίας
Ασύλου ανέρχεται στα 80.000€.
4. Την ανάγκη άμεσης πληρωμής των δαπανών της
Υπηρεσίας Ασύλου που σχετίζονται με: α) την αντιμετώ−
πιση εκτάκτων, επειγουσών και σοβαρών αναγκών, β) τις
δαπάνες οδοιπορικών εξόδων για τις μετακινήσεις του
προσωπικού στο εσωτερικό και εξωτερικό, γ) τις αμοι−
βές συντήρησης λοιπού εξοπλισμού, δ) την προμήθεια
ειδών συντήρησης των μεταφορικών μέσων και λοιπού
εξοπλισμού, ε) την προμήθεια παγίων και αναλωσίμων
υλικών γενικά, στ) τις απλήρωτες υποχρεώσεις παρελ−
θόντων οικονομικών ετών οι οποίες οι οποίες καταλο−
γίζονται στους ΚΑΕ της κατηγορίας 9000 «Εξόφληση
απλήρωτων υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών
ετών».
5. Την ανάγκη αντικατάστασης των νέων Κωδικών
Αριθμών Εξόδων που αφορούν τις μετακινήσεις του προ−
σωπικού, σύμφωνα με την αριθμ. 2/65017/ΔΠΓΚ/4.11.2015
απόφαση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού της Γενικής
Κυβέρνησης του Γ.Λ.Κ. «Τροποποίηση κώδικα κατάταξης
εσόδων − εξόδων».
6. Την υπ’ αριθμ. 15240/31.12.2015 (ΦΕΚ Β΄ 3015) κοινή
υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο−
γισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Καθορίζουμε το είδος και το ποσοστό δαπανών κατά
Κωδικό Αριθμό Εξόδων (ΚΑΕ) που πληρώνονται σε βά−
ρος της παγίας προκαταβολής της Υπηρεσίας Ασύλου
(φορέας/ειδικός φορέας 07−440), όπως καταγράφεται
στον ακόλουθο πίνακα:
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ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΞΟΔΟΥ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΔΙΑΘΕΣΗΣ
(%)

0719

ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

70

0721

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

70

0722

ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ

70

0823

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ

20

0851

ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ,
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΩΝΙΣΜΟΥ, ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ, ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

10

0869

ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

10

1311

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

10

1321

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
ΞΗΡΑΣ ΓΕΝΙΚΑ

10

1329

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

10

1691

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

10

1699

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

10

9711

ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

23

9169

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

2

Άρθρο 2
Από την ισχύ της παρούσας καταργούνται οι δια−
τάξεις του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 15240/31.12.2015
(ΦΕΚ Β΄ 3015) κοινής απόφασης του Αναπλ. Υπουργού
Οικονομικών και του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικη−
τικής Ανασυγκρότησης.
Άρθρο 3
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Μαρτίου 2016
OI YΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

F
Αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π.0000379 ΕΞ 2016/Χ.Π.585
(2)
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 τροποποιήθηκε και ισχύει,
β. του Π.δ. 111/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο−
μικών» (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
δαπάνη σε βάρος του, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση των περιορισμών στην ανάληψη με−
τρητών και στην κίνηση κεφαλαίων που θεσπίστηκαν με
την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης Ιουλίου
2015 (Α΄ 84), όπως ισχύει, ως εξής:
1. 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 πιστω−
τικά ιδρύματα έως του ποσού των χιλίων (1.000) ευρώ
ανά κωδικό πελάτη (Customer ID) και ανά ημερολογιακό
μήνα, μέχρι μηνιαίου ορίου σε ευρώ για το σύνολο των
ανωτέρω ιδρυμάτων, το οποίο θα ορίζει και θα κατανέ−
μει ανά πιστωτικό ίδρυμα με απόφασή της η Επιτροπή
Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών.»
2. Η παράγραφος 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
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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
εμβασμάτων (money remittance) έως του ποσού των
χιλίων (1.000) ευρώ ανά φυσικό πρόσωπο/πληρωτή ανά
ημερολογιακό μήνα, και μέχρι μηνιαίου ορίου σε ευρώ
για το σύνολο των ανωτέρω παρόχων Υπηρεσιών Πλη−
ρωμών, το οποίο θα ορίζει και θα κατανέμει ανά πάρο−
χο Υπηρεσιών Πληρωμών με απόφασή της η Επιτροπή
Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών. Το όριο ανά πάροχο
Υπηρεσιών Πληρωμών, τον ακριβή τρόπο υπολογισμού
του οποίου ορίζει με απόφαση της η Επιτροπή Έγκρισης
Τραπεζικών Συναλλαγών, νοείται ως το υπόλοιπο που
προκύπτει σε μηνιαία βάση κατόπιν συμψηφισμού των
εισερχομένων (προς την Ελλάδα) με τα εξερχόμενα
(προς το εξωτερικό) εμβάσματα που έχουν διενεργηθεί
μέσω του παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών.»
3. Η παράγραφος 6 του άρθρου πρώτου της Πρά−
ξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης Ιουλίου 2015
(Α΄ 84), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Απαγορεύεται α) να ανοίγονται νέοι λογαριασμοί όψε−
ως ή καταθετικοί και να προστίθενται συνδικαιούχοι
στους ήδη υφιστάμενους, εφόσον με το ως άνω άνοιγμα
λογαριασμού ή προσθήκη συνδικαιούχου δημιουργείται
νέος κωδικός πελάτη (Customer ID), και β) να ενεργοποι−
ούνται αδρανείς λογαριασμοί. Στην τελευταία περίπτω−
ση, αναστέλλεται η προθεσμία των άρθρων 7 και 8 του
Ν. 4151/2013 (Α΄ 103)».
4. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου
πρώτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της
18ης Ιουλίου 2015 (Α΄ 84), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Επιτρέπεται το άνοιγμα λογαριασμού μέσω της δη−
μιουργίας νέου κωδικού πελάτη (Customer ID) αποκλει−
στικά για τις ακόλουθες συναλλαγές, η αναγκαιότητα
των οποίων πρέπει να τεκμηριώνεται εγγράφως από
τον αρμόδιο φορέα και με την προϋπόθεση υποβολής
υπεύθυνης δήλωσης από τον αιτούντα ότι δεν υφίσταται
άλλος διαθέσιμος λογαριασμός μέσω του οποίου αυτές
μπορούν να διενεργηθούν:»
5. Η περίπτωση ε της παραγράφου 7 του άρθρου
πρώτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της
18ης Ιουλίου 2015 (Α΄ 84), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«ε. η εξυπηρέτηση νομικών προσώπων, όπως και ατο−
μικών επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών, που
δεν διαθέτουν λογαριασμό εξυπηρέτησης της δραστηρι−
ότητας τους σε κανένα πιστωτικό ίδρυμα που λειτουρ−
γεί στην Ελλάδα.»
6. Η περίπτωση ι της παραγράφου 7 του άρθρου πρώ−
του της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης
Ιουλίου 2015 (Α΄ 84), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«ι. η μεταφορά του λογαριασμού διαχείρισης μισθο−
δοσίας ενός εργοδότη από ένα πιστωτικό ίδρυμα σε
άλλο, στο οποίο αυτός ήδη τηρεί λογαριασμό, και το,
συνεπεία της μεταφοράς αυτής, άνοιγμα λογαριασμών
μισθοδοσίας των εργαζόμενων στο τελευταίο πιστω−
τικό ίδρυμα. Οι εργαζόμενοι στην περίπτωση αυτή θα
έχουν δικαίωμα ανάληψης μετρητών από το ένα από
τα δύο πιστωτικά ιδρύματα, εκτός εάν κωδικοί πελάτη
(customer id) προϋπήρχαν και στα δύο πιστωτικά ιδρύ−
ματα. Ο καθορισμός του πιστωτικού ιδρύματος, από το
οποίο ο εργαζόμενος θα έχει δικαίωμα ανάληψης μετρη−
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τών, βάσει του κωδικού πελάτη (customer id), γίνεται με
υπεύθυνη δήλωση του. Η ανωτέρω δήλωση κατατίθεται
και στα δύο πιστωτικά ιδρύματα.»
7. Η περίπτωση ιγ της παραγράφου 7 του άρθρου
πρώτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της
18ης Ιουλίου 2015 (Α΄ 84), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«ιγ. το άνοιγμα λογαριασμού όψεως ή καταθέσεως ή
η προσθήκη συνδικαιούχου σε υφιστάμενο λογαριασμό,
σε πρόσωπα που φέρουν την ιδιότητα του φοιτητή ή
σπουδαστή, εφόσον ο τόπος σπουδών είναι διαφορετι−
κός από τον μέχρι τώρα τόπο μόνιμης κατοικίας τους,
υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίσταται άλλος διαθέ−
σιμος λογαριασμός στο όνομά τους με την ιδιότητα
του δικαιούχου ή συνδικαιούχου. Για την πιστοποίηση
της φοιτητικής και σπουδαστικής ιδιότητας, απαιτείται
βεβαίωση εγγραφής στο τρέχον εξάμηνο από Ανώτατο
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης, Κολλέγιο, Κέντρο Ελευθέρων Σπουδών,
Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης ή σχολή επαγ−
γελματικής κατάρτισης ή μαθητείας. Ομοίως, επιτρέ−
πεται το άνοιγμα λογαριασμού όψεως ή καταθέσεως
σε φοιτητές ή σπουδαστές που, κατά το ακαδημαϊκό
έτος 2015−2016, συμμετέχουν σε προγράμματα ανταλ−
λαγής φοιτητών−σπουδαστών ERASMUS και η ύπαρξη
λογαριασμού αποτελεί προϋπόθεση για την καταβολή
της προβλεπόμενης αποζημίωσης, εφόσον δεν υπάρ−
χει άλλος διαθέσιμος λογαριασμός του οποίου είναι
δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι. Για την πιστοποίηση της
συμμετοχής των προαναφερόμενων φοιτητών ή σπου−
δαστών στα εν λόγω προγράμματα απαιτείται η σχετική
βεβαίωση της σχολής φοίτησης.»
8. Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου πρώ−
του της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης
Ιουλίου 2015 (Α΄ 84), προστίθεται νέα περίπτωση ιη ως
ακολούθως:
«ιη. Η καταβολή παροχών υγείας και επιδοτήσεων από
δημόσιους φορείς, υπό την προϋπόθεση ότι ο λογα−
ριασμός θα τροφοδοτείται μόνο από το φορέα που
παρείχε την έγγραφη τεκμηρίωση για την αναγκαιότητα
ανοίγματος λογαριασμού στη συγκεκριμένη τράπεζα.»
9. Η παράγραφος 8 του άρθρου πρώτου της Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης Ιουλίου 2015 (Α΄ 84),
όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«8. Απαγορεύεται η πρόωρη εξόφληση ποσοστού άνω
του 50% του ανεξόφλητου κεφαλαίου του δανείου σε
πιστωτικό ίδρυμα, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί στις
11/3/2016. Εξαιρούνται του περιορισμού του προηγούμε−
νου εδαφίου: α) η αποπληρωμή με μετρητά ή έμβασμα
από το εξωτερικό, β) η αποπληρωμή μέσω χορήγησης
νέου δανείου, με σκοπό την αναδιάρθρωση, υπό την
προϋπόθεση ότι το ποσό του νέου δανείου είναι ίσο
τουλάχιστον με το ποσό του ανεξόφλητου κεφαλαίου
του αρχικού δανείου, και γ) η αποπληρωμή στεγαστικού
δανείου με σκοπό την πώληση του ακινήτου, το οποίο,
προς εξασφάλιση του δανείου, βαρύνεται με εμπράγ−
ματη ασφάλεια, υπό την προϋπόθεση ότι το αίτημα για
την εξόφληση του δανείου συνοδεύεται από υπεύθυνη
δήλωση του πωλητή ότι θα προσκομίσει στο πιστωτικό
ίδρυμα το συμβόλαιο της αγοραπωλησίας του ακινήτου
το αργότερο εντός μηνός από την κατά τα ανωτέρω
πρόωρη εξόφληση του δανείου. Τυχόν απαιτούμενες
λεπτομέρειες σχετικά με την ακολουθούμενη διαδικασία
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και τους επιμέρους, ειδικότερους όρους εφαρμογής του
προηγούμενου εδαφίου δύναται να καθορίζει με απόφα−
ση της η Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών.»
10. Η παράγραφος 9 του άρθρου πρώτου της Πρά−
ξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18 ης Ιουλίου 2015
(Α΄ 84), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«9. Επιτρέπεται η πρόωρη, μερική ή πλήρης, λήξη των
προθεσμιακών καταθέσεων.»
11. Η περίπτωση ιζ της παραγράφου 11 του άρθρου
πρώτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της
18ης Ιουλίου 2015 (Α΄ 84), όπως ισχύει, αντικαθίσταται
ως ακολούθως:
«ιζ. Συναλλαγές νομικών προσώπων ή επιτηδευματιών
προς το εξωτερικό στο πλαίσιο των επιχειρηματικών
τους δραστηριοτήτων, που δεν υπερβαίνουν τις δέκα
χιλιάδες (10.000) ευρώ, η καθεμία, ανά πελάτη, ανά ημέ−
ρα, κατόπιν προσκόμισης των σχετικών τιμολογίων και
λοιπών παραστατικών και δικαιολογητικών, τα οποία

θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από υπεύθυνη δήλωση
με την οποία τα ανωτέρω πρόσωπα δηλώνουν ότι τα
ως άνω προσκομισθέντα έγγραφα είναι γνήσια και δεν
έχουν προσκομισθεί σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα.
Οι ως άνω συναλλαγές θα διεκπεραιώνονται απευθεί−
ας από το δίκτυο των καταστημάτων των πιστωτικών
ιδρυμάτων, με πίστωση του λογαριασμού του αντισυμ−
βαλλομένου και θα υπολογίζονται εντός του εβδομα−
διαίου ορίου που ορίζεται από την Επιτροπή Έγκρισης
Τραπεζικών Συναλλαγών για κάθε πιστωτικό ίδρυμα».
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Μαρτίου 2016
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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