
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

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

2 Τροποποίηση της 31210/Π10/5/000639/Ε/ν.3299/
2004/11-3-2014 (ΦΕΚ 733/Β/24-3-2014) απόφα-
σης υπαγωγής της επιχείρησης «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ Α.Τ.Α.Ε.Ε» που έχει υπαχθεί 
στις διατάξεις του ν. 3299/2004 για την ενίσχυση 
επενδυτικού σχεδίου του με το κίνητρο της επιχο-
ρήγησης, σύμφωνα με το ν. 3299/2004, το ν. 4013/
2011, το ν. 3908/2011, το π.δ. 33/2011, το ν. 4146/
2013 και το ν. 4399/2016.

3 Τροποποίηση, ολοκλήρωση και έναρξη παρα-
γωγικής λειτουργίας επένδυσης της επιχείρησης 
“ELEMANS ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ – 
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙ-
ΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ” στις διατάξεις 
του ν. 3299/2004.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΔΧΠ 0001387 ΕΞ 2018 /Χ. Π. 1176 (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 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 τροποποιή-
θηκε και ισχύει.

β) Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 181).

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 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 θεσπίστη-
καν με την πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης 
Ιουλίου 2015 (Α’ 84), όπως ισχύει, ως εξής:

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου πρώτου της πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης Ιουλίου 2015 
(Α’ 84), όπως ισχύει, αντικαθίσταται από 4 Ιουνίου 2018 
ως ακολούθως:

«Από την 4η Ιουνίου 2018 επιτρέπονται οι κάθε μορ-
φής αναλήψεις μετρητών από κατάστημα ή από Αυτόμα-
τες Ταμειολογιστικές Μηχανές (ATM) έως του ποσού των 
ευρώ πέντε χιλιάδων (5.000) ανά ημερολογιακό μήνα 
ανά καταθέτη (CustomerlD), ανά πιστωτικό ίδρυμα, από 
τα ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.».

2. Το δεύτερο 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 μεταφορά χαρτονομισμάτων 
σε ευρώ ή και σε ξένο νόμισμα έως του ποσού των ευρώ 
τριών χιλιάδων (3.000) ή του ισόποσου σε ξένο νόμισμα 
ανά φυσικό πρόσωπο και ανά ταξίδι στο εξωτερικό, έως 
την έκδοση της προβλεπόμενης στην παράγραφο 17 του 
παρόντος άρθρου πράξης του Διοικητή της Τράπεζας 
της Ελλάδος.».

3. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 
πρώτου της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 
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18ης Ιουλίου 2015 (Α’ 84), όπως ισχύει, αντικαθίσταται 
από 1ης Ιουλίου 2018 ως ακολούθως:

«Επιτρέπεται ειδικώς η αποδοχή και εκτέλεση εντολών 
μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό από πιστωτικά 
ιδρύματα έως του ποσού των ευρώ τεσσάρων χιλιάδων 
(4.000) ανά κωδικό πελάτη (Customer ID) και ανά ημερο-
λογιακό δίμηνο από 1ης Ιουλίου 2018 και εφεξής, μέχρι 
μηνιαίου ορίου σε ευρώ για το σύνολο των ανωτέρω 
ιδρυμάτων, το οποίο θα ορίζει και θα κατανέμει ανά πι-
στωτικό ίδρυμα με απόφαση της η Επιτροπή Έγκρισης 
Τραπεζικών Συναλλαγών.».

4. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5α του άρθρου 
πρώτου της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 
18ης Ιουλίου 2015 (Α’ 84), όπως ισχύει, αντικαθίσταται 
από 1ης Ιουλίου 2018 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 
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 εμ-
βασμάτων (money remittance), έως του ποσού των ευρώ 
τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ανά φυσικό πρόσωπο/πλη-
ρωτή ανά ημερολογιακό δίμηνο από 1ης Ιουλίου 2018 
και εφεξής, και μέχρι μηνιαίου ορίου σε ευρώ για το σύ-
νολο των ανωτέρω παροχών Υπηρεσιών Πληρωμών, το 
οποίο θα ορίζει και θα κατανέμει ανά πάροχο Υπηρεσιών 
Πληρωμών με απόφαση της η Επιτροπή Έγκρισης Τρα-
πεζικών Συναλλαγών.».

5. 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 σαρά-
ντα χιλιάδες (40.000) ευρώ, η καθεμία, ανά πελάτη, ανά 
ημέρα, 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, 31 Μαΐου 2018

Ο Υπουργός 
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ   

 (2)
Τροποποίηση της 31210/Π10/5/000639/Ε/ν.3299/

2004/11-3-2014 (ΦΕΚ 733/Β/24-3-2014) απόφα-

σης υπαγωγής της επιχείρησης «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ Α.Τ.Α.Ε.Ε» που έχει υπα-

χθεί στις διατάξεις του ν. 3299/2004 για την ενί-

σχυση επενδυτικού σχεδίου του με το κίνητρο της 

επιχορήγησης, σύμφωνα με το ν. 3299/2004, το ν. 

4013/2011, το ν. 3908/2011, το π.δ. 33/2011, το ν. 

4146/2013 και το ν. 4399/2016. 

 Με την ΔΙΑΠ/116655/Π10/5/00639/Σ/ν.3299/2004/
25-5-2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης εγκρί-
θηκε η τροποποίηση της απόφασης υπαγωγής της επέν-
δυσης με τα παρακάτω στοιχεία: 

Επωνυμία
«ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ 
Α.Τ.Α.Ε.Ε»

Είδος Επένδυσης

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 

ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ 
ΚΑΤΑΛΥΜΑ Α ΤΑΞΗΣ

Τόπος Εγκατάστασης

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3 
ΠΑΝΟΡΜΟ 

Δ. ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΚ 74100

Συνολικό Κόστος 
Επένδυσης σύμφωνα με 
την απόφαση υπαγωγής

580.000,00€

Συνολικό Κόστος 
Επένδυσης σύμφωνα 

με την απόφαση 
τροποποίησης

418.623,33€

Επιχορήγηση σύμφωνα 
με την απόφαση 

υπαγωγής (ποσοστό)
226.200,00€ (39%)

Επιχορήγηση σύμφωνα 
με την απόφαση 

τροποποίησης (ποσοστό)
163.263,10€ (39%)

Για την έκδοση της απόφασης αυτής δεν απαιτείται 
έγκριση γνωμοδοτικής επιτροπής βάσει του άρθρου 
16 παρ. 2 (μεταβατικές διατάξεις) του ν. 3908/2011 
(ΦΕΚ 8/Α’/01-02-2011) «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων 
για την οικονομική ανάπτυξη την επιχειρηματικότητα 
και την περιφερειακή συνοχή» και του π. δ. 33/2011 
(ΦΕΚ 83/Α’/14-04-2011) «Διαδικασία αξιολόγησης και 
ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο 
ν. 3908/2011».

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ο Περιφερειάρχης 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ   


