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Αριθμός 550 
 

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ  
Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013 

___________________ 

Γηάηαγκα δπλάκεη ησλ άξζξσλ 4 θαη 5 

 
 ΔΠΔΙΓΗ ππάξρεη έιιεηςε νπζηαζηηθήο ξεπζηφηεηαο θαη θίλδπλνο εθξνήο θαηαζέζεσλ πνπ πηζαλφλ 

λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηε βησζηκφηεηα ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ κε αιπζηδσηέο επηπηψζεηο πνπ 
κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηελ αζηάζεηα ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο θαη λα έρνπλ 
απνζηαζεξνπνηεηηθέο επηπηψζεηο ζπλνιηθά γηα ηελ νηθνλνκία θαη ηελ θνηλσλία ηεο ρψξαο,  
 
ΚΑΙ ΔΠΔΙΓΗ ππφ ηηο ζπλζήθεο απηέο δεκηνπξγείηαη θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο,  
 
ΚΑΙ ΔΠΔΙΓΗ νη πξνθιήζεηο παξακέλνπλ παξά ηε ζηαδηαθή ζηαζεξνπνίεζε θαη απνθαηάζηαζε ηεο 
εκπηζηνζχλεο πξνο ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα,  
 
ΓΙΑ δηαζθάιηζε ηεο δεκφζηαο ηάμεο θαη δεκφζηαο αζθάιεηαο θαη γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκνζίνπ 
ζπκθέξνληνο,  
 

 

12(Ι) ηνπ 2013. 

Ο Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη απφ ηα άξζξα 4 θαη 5 ηνπ 
πεξί ηεο Δπηβνιήο Πεξηνξηζηηθψλ Μέηξσλ ζηηο πλαιιαγέο ζε Πεξίπησζε Έθηαθηεο Αλάγθεο 
Νφκνπ ηνπ 2013, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο εθδίδεη ην αθφινπζν 
Γηάηαγκα: 

  
πλνπηηθφο ηίηινο. 1. To παξφλ Γηάηαγκα ζα αλαθέξεηαη σο ην πεξί ηεο Δπηβνιήο Πξνζσξηλψλ Πεξηνξηζηηθψλ 

Μέηξσλ ζηηο πλαιιαγέο ζε Πεξίπησζε Έθηαθηεο Αλάγθεο Σξηαθνζηφ Γεχηεξν Γηάηαγκα, ηνπ 
2014. 

  
Δξκελεία. 2.-(1) ην παξφλ Γηάηαγκα, εθηφο αλ απφ ην θείκελν πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα- 
  
 
 
 

81(Ι) ηνπ 2012. 
 

«Δπηηξνπή» ζεκαίλεη ηελ Δπηηξνπή πνπ ζπζηήλεηαη κε βάζε ην άξζξν 9 ηνπ Νφκνπ∙ 
 
«ίδξπκα ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεη ζηνλ φξν απηφ ην άξζξν 2 ηνπ 
πεξί Ηιεθηξνληθνχ Υξήκαηνο Νφκνπ ηνπ 2012∙ 
 



128(Ι) ηνπ 2009 
  52(Ι) ηνπ 2010. 
 
 
 
 
 
 
 

«ίδξπκα πιεξσκψλ» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεη ζηνλ φξν απηφ ην άξζξν 2 ησλ πεξί 
Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκσλ ηνπ 2009 θαη 2010 θαη ζπκπεξηιακβάλεη ηα Κππξηαθά 
Σαρπδξνκεία θαζ’ φζνλ αθνξά ηελ παξνρή ππεξεζηψλ κεηαθνξάο ρξεκάησλ∙ 
 
«Νφκνο» ζεκαίλεη ηνλ πεξί ηεο Δπηβνιήο Πεξηνξηζηηθψλ Μέηξσλ ζηηο πλαιιαγέο ζε 
Πεξίπησζε Έθηαθηεο Αλάγθεο Νφκν ηνπ 2013∙ 
 
«ρξεσζηηθή ή θαη πηζησηηθή ή θαη πξνπιεξσκέλε θάξηα» ζεκαίλεη ρξεσζηηθή ή θαη πηζησηηθή 
ή θαη πξνπιεξσκέλε θάξηα πνπ εθδίδεηαη απφ πηζησηηθφ ίδξπκα, ή θαη ίδξπκα πιεξσκψλ ή 
θαη ίδξπκα ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο∙ 
 
«ρσξίο κεηξεηά πιεξσκή» ζεκαίλεη πιεξσκή κε επηηαγή ή θαη κε άκεζε ρξέσζε ή θαη κε 
πάγηα εληνιή. 
 
(2) Όξνη πνπ δελ νξίδνληαη εηδηθά ζην παξφλ Γηάηαγκα, έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ ηνπο απνδίδεηαη 

ζην Νφκν. 
 

Δπηβνιή 
Πεξηνξηζηηθψλ 
Μέηξσλ. 
Δπίζεκε Δθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα Σξίην (Ι): 
27.3.2013, ζ. 753. 

3.  Γπλάκεη ησλ άξζξσλ 4 θαη 5 ηνπ Νφκνπ, θαη κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Γηνηθεηή θαη κε ηε 
ζχκθσλε γλψκε ηνπ Γηνηθεηή, επηβάιινληαη ηα αθφινπζα πεξηνξηζηηθά κέηξα: 

 (α)  Απαγνξεχεηαη θάζε ρσξίο κεηξεηά πιεξσκή ή θαη κεηαθνξά ρξεκάησλ εθηφο ηεο 
Γεκνθξαηίαο, εθηφο γηα - 

(i) ζπλαιιαγή πνπ εκπίπηεη ζηε ζπλήζε επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ πειάηε, 
κε ηελ παξνπζίαζε δηθαηνινγεηηθψλ εγγξάθσλ σο αθνινχζσο: 

      (αα) πιεξσκή ή θαη κεηαθνξά ρξεκάησλ κέρξη €2.000.000 αλά ζπλαιιαγή δελ 
ππφθεηηαη ζηελ έγθξηζε ηεο Δπηηξνπήο: 

Ννείηαη φηη ην θάζε πηζησηηθφ ίδξπκα νθείιεη λα δηαζθαιίδεη φηη ηα δηθαηνινγεηηθά 
έγγξαθα πνπ παξνπζηάδνληαη ζε θάζε πεξίπησζε δηθαηνινγνχλ ηε δηελέξγεηα ηεο 
πιεξσκήο ή θαη κεηαθνξάο ρξεκάησλ, 

      (ββ) πιεξσκή ή θαη κεηαθνξά ρξεκάησλ κεγαιχηεξε απφ €2.000.000 αλά 
ζπλαιιαγή ππφθεηηαη ζηελ έγθξηζε ηεο Δπηηξνπήο. Σν νηθείν πηζησηηθφ ίδξπκα 
ππνβάιιεη ζηελ Δπηηξνπή αίηεκα γηα θάζε ηέηνηα πιεξσκή ή θαη κεηαθνξά 
ρξεκάησλ θαζψο θαη ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα. Σν νηθείν ίδξπκα 
πιεξσκψλ δχλαηαη λα ππνβάιιεη ζηελ Δπηηξνπή αίηεκα γηα θάζε ηέηνηα πιεξσκή 
ή θαη κεηαθνξά ρξεκάησλ, θαζψο θαη ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα 
θαζψο θαη ην φλνκα ηνπ εκπιεθφκελνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο. Η Δπηηξνπή ζηελ 
απφθαζή ηεο ιακβάλεη ππφςε ηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα θαη ην δηαζέζηκν 
απφζεκα ξεπζηφηεηαο ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο: Η απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο 
θνηλνπνηείηαη ζην πηζησηηθφ ίδξπκα ζε θάζε πεξίπησζε θαη ζην ηπρφλ νηθείν 
ίδξπκα πιεξσκψλ: 

(ii) θαηαβνιή κηζζψλ ππαιιήισλ θαη δηδάθηξσλ πξνζψπνπ πνπ ζπνπδάδεη ζηελ 
αιινδαπή θαη είλαη ζπγγελήο πξψηνπ βαζκνχ πξνζψπνπ πνπ έρεη ηε ζπλήζε 
δηακνλή ηνπ ζηε Γεκνθξαηία, κε ηελ παξνπζίαζε δηθαηνινγεηηθψλ εγγξάθσλ ζην 
πηζησηηθφ ίδξπκα∙ 

           Ννείηαη φηη πιεξσκέο δηδάθηξσλ δηελεξγνχληαη κφλν πξνο ην δηθαηνχρν 
εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα, εθφζνλ πξνζθνκηζζνχλ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά 
έγγξαθα: 

 Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη ε Δπηηξνπή δχλαηαη λα δεηεί πιεξνθνξίεο γηα νπνηαδήπνηε 
ρσξίο κεηξεηά πιεξσκή ή θαη κεηαθνξά ρξεκάησλ εκπίπηεη ζηηο πεξηπηψζεηο (i) (ββ) 
θαη (ii)· 

(iii)   κεηαθνξέο ρξεκάησλ εθηφο ηεο Γεκνθξαηίαο κέρξη €10.000 κεληαίσο αλά πξφζσπν 
γηα θάζε πηζησηηθφ ίδξπκα ή θαη ίδξπκα πιεξσκψλ, αλεμαξηήησο ζθνπνχ. 

(β)    Απαγνξεχεηαη ε κεηαθνξά ραξηνλνκηζκάησλ ζε επξψ ή θαη ζε μέλν ζπλάιιαγκα πέξαλ ηνπ 

πνζνχ ησλ €6.000 ή ηνπ ηζφπνζνπ ζε μέλν ζπλάιιαγκα, αλά θπζηθφ πξφζσπν αλά ηαμίδη 

ζην εμσηεξηθφ. Ο Γηεπζπληήο ηνπ Σκήκαηνο Σεισλείσλ κεξηκλά γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 

κέηξνπ απηνχ: 

 
 

 (γ)  Απαγνξεχεηαη ε κεηαθνξά ζηηο πεξηνρέο ηεο Γεκνθξαηίαο φπνπ ε Κπβέξλεζε ηεο 
Γεκνθξαηίαο δελ αζθεί απνηειεζκαηηθφ έιεγρν, ραξηνλνκηζκάησλ ζε επξψ ή θαη ζε μέλν 
ζπλάιιαγκα πέξαλ ηνπ πνζνχ ησλ-  
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(i) €300 εκεξεζίσο ή ηνπ ηζφπνζνπ ζε μέλν ζπλάιιαγκα, αλά θπζηθφ πξφζσπν πνπ 
έρεη ηε ζπλήζε δηακνλή ηνπ ζηε Γεκνθξαηία: 
 
Ννείηαη φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ θπζηθφ πξφζσπν δηακέλεη ζηηο πεξηνρέο ηεο 
Γεκνθξαηίαο φπνπ ε Γεκνθξαηία δελ αζθεί απνηειεζκαηηθφ έιεγρν, επηηξέπεηαη ε 
κεηαθνξά ραξηνλνκηζκάησλ ζε επξψ πέξαλ ηνπ πνζνχ ησλ €300, εάλ ηα 
ραξηνλνκίζκαηα ζε επξψ πξνέξρνληαη απφ ηελ θαηαβνιή κηζζνχ, ζηηο πεξηνρέο 
φπνπ ε Γεκνθξαηία αζθεί απνηειεζκαηηθφ έιεγρν, θαηφπηλ παξνπζίαζεο 
δηθαηνινγεηηθψλ εγγξάθσλ,  
 

(ii) €500 εκεξεζίσο ή ηνπ ηζφπνζνπ ζε μέλν ζπλάιιαγκα, αλά θπζηθφ πξφζσπν πνπ 
έρεη ηε ζπλήζε δηακνλή ηνπ ζηελ αιινδαπή. 

 
 Ο Γηεπζπληήο ηνπ Σκήκαηνο Σεισλείσλ κεξηκλά γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ κέηξνπ απηνχ. 

 (δ) Απαγνξεχεηαη ζε πηζησηηθφ ίδξπκα λα δηεπθνιχλεη ηελ παξάθακςε ησλ πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ. 
  
 (ε) Σα πεξηνξηζηηθά κέηξα ηζρχνπλ γηα φινπο ηνπο ινγαξηαζκνχο, πιεξσκέο θαη κεηαθνξέο 

ρξεκάησλ, αλεμαξηήησο ηνπ λνκίζκαηνο. 

Δμαηξέζεηο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.  Δμαηξνχληαη ησλ πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ- 

(α)  Όια ηα ρξήκαηα πνπ κεηαθέξνληαη θαηά ή κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ πεξί ηεο Δπηβνιήο 
Πξνζσξηλψλ Πεξηνξηζηηθψλ Μέηξσλ ζηηο πλαιιαγέο ζε Πεξίπησζε Έθηαθηεο Αλάγθεο 
Πξψηνπ Γηαηάγκαηνο, ηνπ 2013, απφ ηελ αιινδαπή πξνο ηε Γεκνθξαηία: 

Ννείηαη φηη, εάλ ρξήκαηα πνπ κεηαθέξνληαη, θαηά ή κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ πεξί ηεο 
Δπηβνιήο Πξνζσξηλψλ Πεξηνξηζηηθψλ Μέηξσλ ζηηο πλαιιαγέο ζε Πεξίπησζε Έθηαθηεο 
Αλάγθεο Πξψηνπ Γηαηάγκαηνο, ηνπ 2013, απφ ηελ αιινδαπή πξνο πηζησηηθφ ίδξπκα εληφο 
ηεο Γεκνθξαηίαο, κεηαθέξνληαη εθ λένπ ζε δεχηεξν πηζησηηθφ ίδξπκα εληφο ηεο Γεκνθξαηίαο, 
ην δεχηεξν πηζησηηθφ ίδξπκα ζεσξεί φηη ηα ρξήκαηα εκπίπηνπλ ζηελ εμαίξεζε ηεο παξνχζαο 
ππνπαξαγξάθνπ κφλν αλ ην πξψην πηζησηηθφ ίδξπκα εληφο ηεο Γεκνθξαηίαο δηεπθξηλίζεη ζηηο 
ιεπηνκέξεηεο ηεο κεηαθνξάο φηη ηα ρξήκαηα εκπίπηνπλ ζηελ εμαίξεζε ηεο παξνχζαο 
ππνπαξαγξάθνπ. 

(β)  ε αλάιεςε κεηξεηψλ απφ ινγαξηαζκφ πνπ βξίζθεηαη ζηελ αιινδαπή κέζσ πηζησηηθήο ή θαη 
ρξεσζηηθήο ή θαη πξνπιεξσκέλεο θάξηαο πνπ εθδφζεθε απφ μέλν ίδξπκα∙ 

(γ)  ε εμαξγχξσζε επηηαγήο πνπ εθδίδεηαη επί ινγαξηαζκνχ πνπ βξίζθεηαη ζε μέλν ίδξπκα ζηελ 
αιινδαπή∙ 

(δ)   αλάιεςε κεηξεηψλ απφ ινγαξηαζκφ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο κε ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα∙ 

(ε)    νη πιεξσκέο θαη νη εηζπξάμεηο ηεο Γεκνθξαηίαο∙ 

(ζη)  νη πιεξσκέο θαη νη εηζπξάμεηο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο∙ 

(δ)   νη μέλεο δηπισκαηηθέο απνζηνιέο θαη νη απνζηνιέο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ ζηε Γεκνθξαηία 
βάζεη ησλ εμαηξέζεσλ πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηε χκβαζε ηεο Βηέλλεο γηα ηηο Γηπισκαηηθέο 
ρέζεηο θαη ηηο πκθσλίεο κεηαμχ ηεο Γεκνθξαηίαο θαη ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ θαη άιιεο 
δηεζλείο πκθσλίεο πνπ ππεξηεξνχλ ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο∙ 

(ε)    πιεξσκέο κέζσ ρξεσζηηθήο ή θαη πηζησηηθήο ή θαη πξνπιεξσκέλεο θάξηαο∙ 

(ζ)    ζπλαιιαγέο ή πιεξσκέο πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ Δπηηξνπή. 
 

Καηάξγεζε 
Γηαηάγκαηνο. 
Δπίζεκε Δθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα Σξίην (Ι): 
29.8.2014, ζ.1989. 

5. Σν πεξί ηεο Δπηβνιήο Πξνζσξηλψλ Πεξηνξηζηηθψλ Μέηξσλ ζηηο πλαιιαγέο ζε Πεξίπησζε 
Έθηαθηεο Αλάγθεο Σξηαθνζηφ Πξψην Γηάηαγκα, ηνπ 2014 θαηαξγείηαη, θαηά ηελ εκεξνκελία 
έλαξμεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο Γηαηάγκαηνο. 

Ιζρχο ηνπ παξφληνο 
Γηαηάγκαηνο. 

6. Σν παξφλ Γηάηαγκα ηζρχεη γηα πεξίνδν ηξηάληα πέληε εκεξψλ ε νπνία αξρίδεη απφ ηελ 8
ε
 

Γεθεκβξίνπ 2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 

____________________ 

Έγηλε ζηηο 5 Γεθεκβξίνπ 2014. 
ΥΑΡΗ ΓΔΩΡΓΙΑΓΗ, 

Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ. 
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