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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ E.Β.Ε.Π., κ. ΒAΣΙΛΗ ΚΟΡΚΙΔΗ, 
 ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ «ΧΑΛΑΡΩΣΗ» ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS  

 
«Αγαπητοί Συνάδελφοι, 
 
Σας αποστέλλουμε, συνημμένα, την υπ’ αριθμ. 1 Απόφαση της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών   
Συναλλαγών του ΥΠ.ΟΙΚ. (Φ.Ε.Κ. 8 Β΄ - 08/01/2016) και την υπ’ αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π. 0000012 ΕΞ 2016/7-1-
2016 Υπουργική  Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Φ.Ε.Κ. 4B), με τις οποίες επέρχονται 
περιορισμένες βελτιώσεις στο καθεστώς των capital controls, ως κάτωθι: 
 

1. Αυξάνεται το όριο για εισαγωγές και πληρωμές στο εξωτερικό. Συγκεκριμένα, η Απόφαση 
προβλέπει: 
• Την αύξηση του ορίου από τις 150.000 στα 250.000, ανά πελάτη την ημέρα, βάσει του οποίου 
επιχειρήσεις ή επαγγελματίες που συναλλάσσονται με το εξωτερικό, μπορούν να αιτούνται 
μεταφορές κεφαλαίων. 
• Την αύξηση του εβδομαδιαίου ορίου για το πιστωτικό σύστημα συνολικά και ανά τράπεζα 
ξεχωριστά, βάσει του οποίου οι ειδικές επιτροπές που έχουν συσταθεί θα εγκρίνουν αιτήματα 
πελατών. Το νέο όριο διαμορφώνεται από τα 70 στα 80 εκατ. ευρώ για τις τέσσερις συστημικές 
τράπεζες, ενώ συνολικά για όλο το σύστημα το νέο όριο διαμορφώνεται από τα 308 στα 352,4 εκατ. 
ευρώ. 
• Την αύξηση του ορίου από τα 10.000 στα 20.000, βάσει του οποίου δεν απαιτείται η εξέταση της 
ιστορικότητας των στοιχείων του πελάτη για την έγκριση αιτήματος για μεταφορά χρημάτων στο 
εξωτερικό. Σημειώνεται ότι, έως τα 5.000 ευρώ οι εγκρίσεις των αιτημάτων γίνονται απευθείας από 
το κατάστημα, χωρίς δηλαδή την παρέμβαση της υποεπιτροπής. Το όριο των 5.000 ευρώ δεν 
μεταβάλλεται. 
• Την αλλαγή της περιόδου που εξετάζεται για την ιστορικότητα των στοιχείων, η οποία θα είναι 
πλέον το δωδεκάμηνο, από την 1η Ιουλίου του 2014 έως τις 30 Ιουνίου του 2015. Έτσι, οι 
υποεπιτροπές θα μπορούν να εγκρίνουν αιτήματα για μεταφορές κεφαλαίων, άνω των 20.000 ευρώ, 
λαμβάνοντας υπόψη τον μήνα με τη μεγαλύτερη κίνηση, προσαυξημένη κατά 40%, αντί του 20% που 
ίσχυε μέχρι σήμερα. 
• Τη διεύρυνση του χρονικού περιθωρίου βάσει του οποίου ισχύει η εκταμίευση της εγκεκριμένης 
συναλλαγής, από τις 7 εργάσιμες ημέρες, που ίσχυε μέχρι σήμερα στις 12 εργάσιμες μέρες. 

2. Eπιτρέπεται πλέον η πρόωρη εξόφληση δανείων στην Τράπεζα, όχι μόνον σε όσους 
καταβάλλουν την οφειλή με μετρητά, με έμβασμα από το εξωτερικό ή μέσω χορήγησης νέου 
δανείου, αλλά και σε όσους έχουν σκοπό να πωλήσουν το ακίνητό τους, που βαρύνεται με την 
υποθήκη στεγαστικού δανείου. 

3. Επιτρέπεται η ανάληψη μετρητών από τους κατηγορούμενους ή καταδικασθέντες στους 
οποίους αντίστοιχα επεβλήθη από τα δικαστήρια εγγύηση ή χρηματικό ποσό για μετατροπή 
ποινής και για διαφόρους λόγους δεν μπορούσαν να πληρώσουν με την έκδοση τραπεζικής 
επιταγής ή με μεταφορά πίστωσης μέσω των πιστωτικών ιδρυμάτων, αλλά μόνο με μετρητά. 
 
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς συνεχίζει τη διαρκή προσπάθειά του, όχι απλά 
για χαλάρωση των πιστωτικών περιορισμών, προϊόντος του χρόνου, αλλά και για την ολοκληρωτική 
κατάργησή τους. Για κάθε περαιτέρω εξέλιξη,  στο συγκεκριμένο θέμα, θα σας κρατήσουμε 
ενήμερους». 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 
 

Βασίλης Κορκίδης, 
Πρόεδρος Ε.Β.Ε.Π. 
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