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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1705
14 Αυγούστου 2015

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 761
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 664/21.07.2015 (Β΄ 1563/24.07.2015)
απόφασης της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συ−
ναλλαγών.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 4 του αρ. πρώτου της από 28.06.2015 ΠΝΠ
(Α΄ 65) όπως τροποποιήθηκε, αντικαταστάθηκε και ισχύει.
2. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/47604/0004/15.07.2015 από−
φαση του Υπουργού Οικονομικών: «Ορισμός μελών Επι−
τροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών και ρύθμιση
σχετικών με τη λειτουργία της θεμάτων», όπως τροπο−
ποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/50723/0004/3.8.2015
και 2/51692/004/11.8.2015 αποφάσεις του Υπουργού Οι−
κονομικών.
3. Την υπ’ αριθ. 664/21.07.2015 απόφαση της Επιτροπής
Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών (Ε.Ε.Τ.Σ.): «Σύσταση
ανά πιστωτικό ίδρυμα ειδικής υποεπιτροπής για την
έγκριση συναλλαγών και άλλα συναφή ζητήματα» (Β’ 1563),
όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει με τις
υπ’ αριθ. 757/30.7.2015 (Β’ 1625) και 759/5.8.2015 (Β’ 1667)
αποφάσεις της Ε.Ε.Τ.Σ.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005: «Κω−
δικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).
5. Την αναγκαιότητα τροποποίησης των ως άνω υπό
(3) αποφάσεων για την επιτάχυνση και διευκόλυνση των
σχετικών διαδικασιών.
6. Το γεγονός ότι με τις διατάξεις της παρούσας από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Α) Το μηνιαίο εγκριτικό όριο της Ειδικής Υποεπιτροπής
για συναλλαγές που υπερβαίνουν τις 10.000 ευρώ ανά
πελάτη δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από τη μέγι−
στη μηνιαία αξία των εισαγωγών και ενδοκοινοτικών
αποκτήσεων, προσαυξημένη κατά 20%, σε σχέση με το
προηγούμενο έτος, μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων που
λειτουργούν στην Ελλάδα.
Για την εξέταση αιτημάτων απευθείας από τα πιστω−
τικά ιδρύματα καθώς και στην περίπτωση εξέτασης
αιτημάτων από την Ε.Ε.Τ.Σ. κατόπιν εισήγησης των

πιστωτικών ιδρυμάτων και για την πληρότητα αυτών,
η αίτηση του πελάτη πρέπει να συνοδεύεται από τα
κάτωθι δικαιολογητικά:
Ι) Τιμολόγια και παραστατικά τεκμηρίωσης της αιτού−
μενης συναλλαγής.
ΙΙ) Υπεύθυνη δήλωση του πελάτη με την οποία να
δηλώνει, μεταξύ άλλων:
i) ότι τα προσκομισθέντα τιμολόγια, παραστατικά και
δικαιολογητικά είναι γνήσια,
ii) ότι δεν έχει προσκομίσει προς έγκριση σε άλλο
πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα τα
ίδια παραστατικά μεταφοράς κεφαλαίων στο εξω−
τερικό,
iii) ότι το συνολικό ανά μήνα χρηματικό ποσό, εξαι−
ρουμένων τυχόν δασμών, που μετέφερε στο εξωτερικό
από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα,
κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους (Ιανουάριος −
Δεκέμβριος), στο πλαίσιο των επιχειρηματικών του δρα−
στηριοτήτων, αποτυπώνεται στο συνημμένο Πίνακα, ο
οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας
απόφασης,
iv) ότι η αιτούμενη μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτε−
ρικό δεν υπερβαίνει σωρευτικά για το μήνα και για το
σύνολο του τραπεζικού συστήματος της χώρας μας, το
120% της μέγιστης μηνιαίας αξίας των εισαγωγών/ενδο−
κοινοτικών αποκτήσεων του προηγούμενου έτους, και
ν) ότι αποδέχεται πως πιθανή έγκριση του αιτήμα−
τος του ισχύει για επτά (7) εργάσιμες ημέρες από την
κοινοποίηση της.
Β) Το ως άνω μέγιστο μηνιαίο όριο δεν ισχύει για συ−
ναλλαγές ύψους έως και 10.000 ημερησίως ανά πελάτη,
υπό την προϋπόθεση ότι το σύνολο των εγκεκριμέ−
νων αυτών συναλλαγών ανά πιστωτικό ίδρυμα και ανά
εργάσιμη ημέρα δεν υπερβαίνει το 1/5 του ημερήσιου
εγκριτικού του ορίου.
Γ) Τα αιτήματα που αφορούν νέες ενέγγυες πιστώσεις,
νέες πιστώσεις σε αναμονή, νέες εγγυητικές επιστολές
και νέες προθεσμιακές υποχρεώσεις από διακανονισμό
αξιών προς είσπραξη που συνδέονται με εισαγωγές,
υποβάλλονται για έγκριση κατά το άνοιγμα ή την έκδο−
ση τους στην Υποεπιτροπή του πιστωτικού ιδρύματος ή
στην Ε.Ε.Τ.Σ., μέσω του πιστωτικού ιδρύματος, ανάλογα
με το ύψος της συναλλαγής. Η σχετική έγκριση καλύπτει
όλες τις παρεπόμενες με τη συναλλαγή πράξεις (τρο−
ποποίηση, εκτέλεση, πληρωμή) εφόσον δεν αυξάνεται
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το ύψος της συναλλαγής. Η ανάλωση του ημερήσιου
εγκριτικού ορίου του πιστωτικού ιδρύματος πραγμα−
τοποιείται κατά την εκτέλεση ή πληρωμή των εν λόγω
χρηματοδοτικών εργαλείων.
Δ) Από έναρξης ισχύος της παρούσας, καταργούνται
η παράγραφος Γ της υπ’ αριθ. 757/30.07.2015 ;πόφασης
της Ε.Ε.Τ.Σ. (ΦΕΚ Β΄ 1625/03.08.2015) και η παράγραφος

Β της υπ’ αριθ. 759/05.08.2015 Απόφασης της Ε.Ε.Τ.Σ.
(ΦΕΚ Β΄ 1667/10.08.2015).
Ε) Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπ’ αριθ. 664/21.07.2015
;πόφαση της Ε.Ε.Τ.Σ.: «Σύσταση ανά πιστωτικό ίδρυμα
ειδικής υποεπιτροπής για την έγκριση συναλλαγών και
άλλα συναφή ζητήματα» (Β΄ 1563/24.07.2015), όπως συ−
μπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.

ȆǿȃǹȀǹȈ
ȆǿȃǹȀǹȈ ȀǿȃǾȈǼȍȈ ȀǼĭǹȁǹǿȍȃ ȋȇǾȈǾȈ 2014

ȆȡȠȢ ĲȘȞ
ȉȡȐʌİȗĮ ................................

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ :


;ɸʋʙʆʐʅʉͬɸʋʘʆʐʅʀɲͿ


;ɷɿɸʑɽʐʆʍɻͿ




;Ȱ͘Ɍ͘ɀ͘Ϳ

;ȰʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎͿ

ȀȪȡȚȠȚ,
Ȃİ ĮĲȠȝȚțȒ ȝȠȣ İȣșȪȞȘ țĮȚ ȖȞȦȡȓȗȠȞĲĮȢ ĲȚȢ țȣȡȫıİȚȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡ. 6 ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ
22 ĲȠȣ ȃ. 1599/1986, įȘȜȫȞȦ ȩĲȚ Ș ĮȟȓĮ ıİ İȣȡȫ ĲȦȞ İȚıĮȖȦȖȫȞ țĮȚ İȞįȠțȠȚȞȠĲȚțȫȞ ĮʌȠțĲȒıİȦȞ, İȟĮȚȡȠȣȝȑȞȦȞ
ĲȣȤȩȞ įĮıȝȫȞ, ʌȠȣ ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȓȘıİ Ș ȦȢ ȐȞȦ İĲĮȚȡİȓĮ, ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ȞȠȝȓȝȦȢ İțʌȡȠıȦʌȫ, țĮĲȐ ĲȘȞ ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȘ
ȤȡȒıȘ İȓȞĮȚ, ĮȞȐ ȝȒȞĮ, Ș ĮțȩȜȠȣșȘ:

ȰɂȻȰɀȵɈȰɌɃɆɏɁȾȵɌȰȿȰȻɃɉɇɈɃȵɂɏɈȵɆȻȾɃ
;ɲʇʀɲʍɸɸʐʌʙͿ
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ȻȰɁɃɉȰɆȻɃɇ
ɌȵȲɆɃɉȰɆȻɃɇ
ɀȰɆɈȻɃɇ
ȰɅɆȻȿȻɃɇ
ɀȰȻɃɇ
ȻɃɉɁȻɃɇ
ȻɃɉȿȻɃɇ
ȰɉȳɃɉɇɈɃɇ
ɇȵɅɈȵɀȲɆȻɃɇ
ɃȾɈɏȲɆȻɃɇ
ɁɃȵɀȲɆȻɃɇ
ȴȵȾȵɀȲɆȻɃɇ
ɇɉɁɃȿȻȾȸȵɈȸɇȻȰȰɂȻȰ



īȚĮ ĲȘȞ İĲĮȚȡİȓĮ

____________________________________
(ȈĳȡĮȖȓįĮ țĮȚ ȊʌȠȖȡĮĳȒ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Αυγούστου 2015
Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΛΙΑΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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