
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη 
μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων.

2 Διαδικασίες ηλεκτρονικής υποβολής δικαιολογητι-
κών, κατάθεσης ειδικού προστίμου, προϋποθέσεις 
και έλεγχος μειώσεων ειδικού προστίμου λόγω 
εργασιών προσαρμογής, στατικής ενίσχυσης και 
ενεργειακής αναβάθμισης, για την υπαγωγή αυ-
θαιρέτων κατασκευών στον ν. 4495/2017 «Έλεγχος 
και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και 
άλλες διατάξεις», ανάθεση διαχείρισης και λειτουρ-
γίας του πληροφοριακού συστήματος υπαγωγής 
αυθαιρέτων και καθορισμός ποσού ανταπόδοσης 
και λοιπών υποχρεώσεων του αρμόδιου φορέα δι-
αχείρισης του πληροφοριακού συστήματος.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθ. Γ.Δ.Ο.Π. 0001695 ΕΞ 2017/Χ.Π. 1917 (1)

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 ν. 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/τος 111/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Οι-
κονομικών» (Α΄ 178), όπως ισχύει,

γ) του π.δ/τος 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 116),

δ) του άρθρου 90 του π.δ/τος 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 Ευστά-
θειας.

4. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Την τροποποίηση των περιορισμών στην ανάληψη 
μετρητών και στη μεταφορά κεφαλαίων που θεσπί-
στηκαν με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της
18ης Ιουλίου 2015 (Α΄ 84), όπως ισχύει, ως εξής:

1. H παράγραφος 6 του άρθρου πρώτου της Πρά-
ξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης Ιουλίου 2015
(Α΄ 84), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Επιτρέπεται το άνοιγμα λογαριασμού, όψεως ή κατα-
θετικού, καθώς και η προσθήκη συνδικαιούχου σε λογα-
ριασμό, από φυσικό πρόσωπο μέσω της δημιουργίας νέου 
κωδικού πελάτη (Customer ID) σε πιστωτικό ίδρυμα, με 
την προϋπόθεση ότι δεν υφίσταται διαθέσιμος λογαρια-
σμός σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα του οποίου είναι δικαιού-
χος, και κατόπιν υποβολής από τον αιτούντα υπεύθυνης 
δήλωσης με το ανωτέρω περιεχόμενο. Στις περιπτώσεις 
της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζονται οι διατά-
ξεις της παραγράφου 7 του άρθρου πρώτου της Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης Ιουλίου 2015 (Α΄ 84).

2. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης στ της πα-
ραγράφου 11 του άρθρου πρώτου της Πράξης Νο-
μοθετικού Περιεχομένου της 18 Ιουλίου 2015 (Α΄ 84), 
αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Πέραν των ανωτέρω, 
επιτρέπεται η πραγματοποίηση ανάληψης μετρητών έως 
του ποσοστού 100% του χρηματικού ποσού το οποίο, 
μετά την 01/12/2017, μεταφέρεται από την αλλοδαπή 
με μεταφορά πίστωσης σε υφιστάμενους λογαριασμούς, 
που τηρούνται σε πιστωτικό ίδρυμα στην Ελλάδα, με 
διαδικασία οριζόμενη από την Επιτροπή Έγκρισης Τρα-
πεζικών Συναλλαγών».
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3. 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 επιτηδευματι-
ών προς το εξωτερικό στο πλαίσιο των επιχειρηματικών 
τους δραστηριοτήτων, που δεν υπερβαίνουν τις είκοσι 
χιλιάδες (20.000) 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 απευθείας από το 
δίκτυο των καταστημάτων των πιστωτικών ιδρυμάτων, 
με πίστωση του λογαριασμού του αντισυμβαλλομένου 
και θα υπολογίζονται εντός του εβδομαδιαίου ορίου που 
ορίζεται από την Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλ-
λαγών για κάθε πιστωτικό ίδρυμα.»

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2017

Ο Υπουργός

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ   

  Ι

Αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/27454/2631  (2) 
 Διαδικασίες ηλεκτρονικής υποβολής δικαιολο-

γητικών, κατάθεσης ειδικού προστίμου, προϋπο-

θέσεις και έλεγχος μειώσεων ειδικού προστίμου 

λόγω εργασιών προσαρμογής, στατικής ενίσχυ-

σης και ενεργειακής αναβάθμισης, για την υπα-

γωγή αυθαιρέτων κατασκευών στον ν. 4495/2017 

«Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περι-

βάλλοντος και άλλες διατάξεις», ανάθεση δια-

χείρισης και λειτουργίας του πληροφοριακού συ-

στήματος υπαγωγής αυθαιρέτων και καθορισμός 

ποσού ανταπόδοσης και λοιπών υποχρεώσεων 

του αρμόδιου φορέα διαχείρισης του πληροφο-

ριακού συστήματος.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-

νηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ Α΄/98).

2. Το υπ’ αριθ. 70/22-9-2015 π.δ/γμα «Ανασύσταση 
των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδο-
μών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου 

Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε 
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομη-
χανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Του-
ρισμού» (ΦΕΚ Α΄/114).

3. Την υπ’ αριθ. Υ2/22-9-2015 απόφαση «Σύσταση 
Θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(ΦΕΚ Β’/2076).

4. Το υπ’ αριθ. 125/5-11-2016 π.δ/γμα «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 
(ΦΕΚ Α΄/210).

5. Το π.δ/γμα 130/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας» (ΦΕΚ Α΄/160).

6. Το π.δ/γμα 111/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Οι-
κονομικών» (ΦΕΚ Α΄/178).

7. Το άρθρο 82 του ν. 4495/2017 «Έλεγχος και προστα-
σία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α΄ 167/3.11.2017).

8. Το άρθρο 83 του ν. 4495/2017 «Έλεγχος και προστα-
σία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α΄ 167/3.11.2017).

9. Τις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 90 του ν. 4495/2017 
«Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 167/3.11.2017).

10. Το άρθρο 99 του ν. 4495/2017 «Έλεγχος και προ-
στασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατά-
ξεις» (ΦΕΚ Α΄ 167/3.11.2017).

11. Το άρθρο 101 του ν. 4495/2017 «Έλεγχος και προ-
στασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατά-
ξεις» (ΦΕΚ Α΄ 167/3.11.2017).

12. Το άρθρο 102 του ν. 4495/2017 «Έλεγχος και προ-
στασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατά-
ξεις» (ΦΕΚ Α΄ 167/3.11.2017).

13. Το άρθρο 125 του ν. 4495/2017 «Έλεγχος και προ-
στασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατά-
ξεις» (ΦΕΚ Α΄ 167/3.11.2017).

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουν:

Άρθρο 1
Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής
των απαραίτητων δικαιολογητικών
για την υπαγωγή αυθαίρετης κατασκευής
στις διατάξεις του ν. 4495/2017

1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας η συνολική 
διαδικασία υπαγωγής αυθαιρέτων στο ν. 4495/2017 
(ένταξη, περαίωση) διεκπεραιώνεται αποκλειστικά ηλε-
κτρονικά, μέσω πληροφοριακού συστήματος.

2. Εξουσιοδοτημένος μηχανικός υποβάλλει ηλεκτρονι-
κά στο πληροφοριακό σύστημα τα απαιτούμενα στοιχεία 
του ακινήτου στα οποία απαραίτητα περιλαμβάνονται η 
γενική περιγραφή, η ταχυδρομική διεύθυνση, ο Δήμος 
στον οποίο ανήκει το ακίνητο, οι Γεωγραφικές Συντεταγ-


