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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. ΚΟΡΚΙΔΗ, ΓΙΑ 
ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ "CAPITAL CONTROLS" ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥΣ 
 

 Η επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls)  από τις πρώτες μέρες ισχύος 
τους, έχει επιφέρει σοβαρά προβλήματα και στρεβλώσεις στην υφιστάμενη, μέχρι πριν από λίγες 
μέρες, λειτουργία της αγοράς. Πιο αναλυτικά: 

• Σε αρχικό στάδιο  υπάρχει τεράστια και σχεδόν αποκλειστική τάση πραγματοποίησης των 
συναλλαγών με μετρητά, ενώ πρόβλημα θα ανακύψει και με τη δυνατότητα ολοκλήρωσής 
τους, από τη στιγμή που υπάρχει έλλειψη κερμάτων, τα οποία θα δίνονται ως ρέστα στους 
πελάτες. Κι αυτό γιατί, σύμφωνα και με την εμπειρία της Κύπρου, τα ΑΤΜ (ημερήσιο όριο 
ανάληψης τα 60 €) μπορούν να προμηθεύουν τους πολίτες μόνο με 50ευρα και 20ευρα, με 
αποτέλεσμα να γίνεται όλο και σπανιότερη η εύρεση 5ευρων, 10ευρων και κερμάτων 

•  Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα έχει τεθεί εκτός του συστήματος διατραπεζικών 
συναλλαγών "Target 2", κάτι που εγκυμονεί μεγάλους κινδύνους. Υπάρχουν εκτιμήσεις, 
πως η διατραπεζική απομόνωση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος θα διαρκέσει για 
μεγάλο χρονικό διάστημα καθώς η Τράπεζα της Ελλάδος δεν έχει άλλο τρόπο να ελέγξει 
τα κεφάλαια των επιχειρήσεων που θα φεύγουν στο εξωτερικό για διάφορες 
συναλλαγές. Σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, ο αποκλεισμός από το "Target 2" αναγκάζει 
τις ελληνικές εισαγωγικές εταιρείες, σε ασφυξία, αφού δεν θα έχουν τη δυνατότητα να 
πληρώσουν τις εισαγωγές εμπορευμάτων, πρώτων υλών κ.τλ. Συνεπώς, εάν παραταθεί 
ένας τέτοιος αποκλεισμός, πολύ σύντομα θα παρατηρηθούν ελλείψεις προϊόντων στην 
αγορά, ενώ κάποιες εταιρείες θα οδηγηθούν σε υποχρεωτική αργία. 

•  Κατά τη διάρκεια της αργίας των τραπεζών (bank holiday) δεν επιτρέπεται η μεταφορά 
εμβασμάτων στο εξωτερικό από τις ελληνικές επιχειρήσεις, από τη στιγμή που σκοπός 
των μέτρων αποτελεί η διατήρηση της υπάρχουσας εγχώριας ρευστότητας εντός του 
ελληνικού τραπεζικού συστήματος. 

• Όσον αφορά στην έγκριση συναλλαγών των επιχειρήσεων, σε κάθε τράπεζα θα συσταθεί 
μία επιτροπή, η οποία θα συγκεντρώνει τα αιτήματα. Στη συνέχεια θα αποστέλλει τα 
αιτήματα αυτά προς έγκριση στην Τράπεζα της Ελλάδος, με τη διαδικασία, όπως εύκολα 
γίνεται αντιληπτό, να είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα και γραφειοκρατική. Σε ειδικές 
περιπτώσεις, που απαιτείται πληρωμή στο εξωτερικό (νοσηλεία, δίδακτρα), οι 
συναλλαγές θα εγκρίνονται από την ίδια επιτροπή. 

•  Όσο καιρό οι τράπεζες θα είναι σε αργία δεν είναι εφικτή η πληρωμή επιταγών. Ωστόσο, 
θα υπάρξει μέριμνα, ώστε να παραταθεί ο χρόνος για τη νομική ισχύ της πληρωμής της 
επιταγής μέχρι τη λήξη της τραπεζικής αργίας. 

• Δεν υπάρχει όριο στις χρεωστικές κάρτες, αρκεί τα χρήματα να παραμένουν στο 
σύστημα. Δηλαδή, σε μία αγορά η οποία θα υπερβαίνει το όριο των 60 €, μπορεί η κάρτα 
να χρησιμοποιηθεί για όποιο ποσό έχει μέσα ο λογαριασμός και σύμφωνα με το 
προσωπικό όριο της κάρτας μόνο εφόσον η συναλλαγή καταλήγει σε τράπεζα της χώρας. 
Εφόσον η συναλλαγή αφορά στο εξωτερικό, τότε ισχύει το όριο των 60 € στο οποίο 
συνυπολογίζεται και η ανάληψη από το ΑΤΜ. Η παραπάνω λογική εδράζεται στο γεγονός, 
πως η ηλεκτρονική συναλλαγή για αγορά από το εσωτερικό μένει μέσα στο τραπεζικό 
σύστημα, αφού αν αγοράσεις π.χ. μία ηλεκτρική συσκευή με χρεωστική κάρτα, χρεώνεται 
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το ποσό στον λογαριασμό του αγοραστή και πιστώνεται σε εκείνον του πωλητή. Στη 
συνέχεια ο πωλητής έχει τα δικά του περιοριστικά μέτρα. 

• Η συναλλαγή με πιστωτική κάρτα δεν θα έχει όριο, καθώς στην ουσία αποτελεί δάνειο 
και όχι κατάθεση. Τα όρια είναι προσωπικά του κάθε κατόχου και θα ισχύσει ό, τι ισχύει 
μέχρι και σήμερα. Η αποδοχή πιστωτικών και χρεωστικών καρτών (πλαστικού 
χρήματος εν γένει), ως συναλλακτικού μέσου, είναι υποχρεωτική από πλευράς των 
επιτηδευματιών, ενώ ταυτόχρονα μπορούν να χρησιμοποιούνται κανονικά για αγορές από 
ηλεκτρονικά καταστήματα, που διατηρούν λογαριασμό σε ελληνική τράπεζα. 

•  Οι πληρωμές με προπληρωμένες κάρτες θα γίνονται μέχρι το όριο, που είχαν πριν την 
έκδοση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, ενώ δεν θα μπορούν να 
επαναφορτιστούν, και δεν θα εκδίδονται νέες. 

• Ούτε στις συναλλαγές που θα γίνονται μέσω web banking θα μπουν όρια. Ισχύει το ίδιο 
σκεπτικό, δηλαδή, ότι τα χρήματα θα μεταφέρονται σε άλλους λογαριασμούς στο 
ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Και γι' αυτήν την περίπτωση θα απαγορεύονται οι 
συναλλαγές με το εξωτερικό για ποσά άνω των 60 €. 

•  Οι πληρωμές στο Δημόσιο ή σε τράπεζες στο πλαίσιο ρυθμισμένων δόσεων, θα μπορούν 
να γίνονται ηλεκτρονικά μέσω web banking, phone banking, ή από τα ΑΤΜ, εφόσον 
αφορούν πληρωμές προς λογαριασμούς στην Ελλάδα. Ωστόσο, εάν δεν 
πραγματοποιηθούν οι πληρωμές εντός των προβλεπόμενων ημερομηνιών, δεν 
θα βεβαιώνεται τόκος υπερημερίας και ούτε θα χάνονται ρυθμίσεις. Ομοίως, καμία 
συνέπεια δεν θα υποστούν και όσοι δεν 
πληρώσουν πάγιες εντολές πληρωμής (λογαριασμούς ΔΕΚΟ, δάνεια, ενοίκια), καθώς δεν 
θα επιβαρυνθούν με τόκους υπερημερίας και δεν θα ληφθούν λοιπά μέτρα (π.χ. διακοπή 
ηλεκτροδότησης). 

Αντιθέτως, συνέπειες μπορεί να προκύψουν για οφειλές σε άλλες εταιρίες πλην ΔΕΚΟ-δημοσίου, 
όπως π.χ. ασφαλιστικές εταιρίες. Αν, επί παραδείγματι, κάποιος δεν έχει web banking και δεν 
πληρώσει το ασφαλιστήριο του αυτοκινήτου του, αλλά εμπλακεί σε ατύχημα, η εταιρία μπορεί να 
τον θεωρήσει ανασφάλιστο, όπως επίσης και αν ελεγχθεί από την Τροχαία. 

 

ΑΜΕΣΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: 

Το Ε.Β.Ε.Π. με σχετική επιστολή του, ζήτησε από την Κυβέρνηση, για λογαριασμό των  
επιχειρήσεων της χώρας, να προχωρήσει άμεσα στη νομοθέτηση των εξής μέτρων με χρονικό 
ορίζοντα ισχύος τουλάχιστον μίας εβδομάδας μετά την επαναλειτουργία των Τραπεζών και 
συγκεκριμένα: 

•  Αναστολή καταβολής του Φ.Π.Α. και των άλλων παρακρατούμενων φόρων. 

• Αναστολή δόσεων του φόρου εισοδήματος και των ληξιπρόθεσμων χρεών τους. 

• Αναστολή των πάσης φύσεως πλειστηριασμών. 

• Αναστολή της υποχρέωσης καταβολής ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τις Τράπεζες 
που απορρέουν από δανειακές συμβάσεις. 

• Αναστολή της καταβολής τρεχουσών εισφορών προς το Ι.Κ.Α. και τον Ο.Α.Ε.Ε., χωρίς να 
χάνουν την ασφαλιστική τους ενημερότητα. 

• Αναστολή κατάθεσης κάθε είδους μέτρων, που απορρέουν από συναλλαγές με αξιόγραφα 
όλων των μορφών και τύπων. 
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• Αναστολή οποιασδήποτε αναγγελίας στον Τειρεσία. 

• Αναστολή εκτέλεσης εξωστικών δικαστικών αποφάσεων. 

• Αναστολή καταβολής οφειλών ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου και νερού. 

• Αναστολή της καταβολής δημοτικών φόρων και τελών. 

• Ενημέρωση του συστήματος του TAXISNET, που θα αίρει τον αυτοματοποιημένο 
χαρακτηρισμό φόρων και τελών, ως ληξιπρόθεσμων και την παρεπόμενη επιβάρυνσή 
τους με πρόστιμα και προσαυξήσεις. 

 

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ  ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και 
Τουρισμού: «επιχειρήσεις, που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν εμβάσματα στο εξωτερικό για 
την πληρωμή προμηθευτών και την πραγματοποίηση εισαγωγών, πρέπει να απευθύνουν αίτημα 
στην Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών. Το αίτημα κατατίθεται μέσω της εμπορικής 
τράπεζας με την οποία συνεργάζονται, η οποία το διαβιβάζει στην Επιτροπή. Η επικοινωνία με 
την τράπεζα για περισσότερες οδηγίες μπορεί να γίνεται τηλεφωνικά, στο κατάστημα με το 
οποίο συνεργάζονται ή στον κεντρικό τηλεφωνικό αριθμό κάθε τράπεζας. Για την ταχύτερη 
διεκπεραίωση των αιτημάτων, οι επιχειρήσεις μπορούν να κοινοποιούν το αντίγραφο του 
αιτήματος, που έχουν υποβάλει στην τράπεζά τους με φαξ στην Επιτροπή στο 210-3238783. 

 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ  

Επιχειρήσεις που επιθυμούν να καταθέσουν μετρητά σε λογαριασμούς τους, μπορούν να το 
κάνουν είτε μέσω ΑΤΜ (σε σφραγισμένο φάκελο), είτε σε Υπηρεσία/ες των τραπεζών, σύμφωνα 
με τη διαδικασία που καθορίζεται από την τράπεζα. Επίσης, σύμφωνα με διαδικασία που 
καθορίζει κάθε τράπεζα θα εκτελούνται  και εντολές πληρωμών με κεντρική εντολή (π.χ. για 
μισθοδοσίες, πληρωμή προμηθευτών κ.λπ.) Οι επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στην 
τράπεζα που συνεργάζονται. 

Επειδή στην επιχειρηματική πρακτική διαμορφώθηκαν συνθήκες που προμηθευτές αγαθών και 
υπηρεσιών , ζητούν την άμεση πληρωμή αυτών μετρητοίς, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας τις 
διατάξεις του ΚΦΕ, αρ. 23, «Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες»: 

« β) κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των 
πεντακοσίων (500) ευρώ, εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έγινε με τη χρήση τραπεζικού 
μέσου πληρωμής,». 

Επίσης, την ΠΟΛ.1216/1.10.2014 «Κοινοποίηση των διατάξεων της περ. β΄ του αρ. 23 του 
ν.4172/2013», ορίζονται, μεταξύ άλλων τα εξής : 

  
«8. Σε περιπτώσεις συναλλαγών, που διενεργούνται σε ημέρες και ώρες μη λειτουργίας των 
τραπεζών ή που για αντικειμενικούς λόγους δεν είναι δυνατή η εξόφληση με τη χρήση τραπεζικού 
μέσου πληρωμής και καταβάλλονται σε μετρητά ή παραδίδονται συναλλαγματικές οι οποίες 
εξοφλούνται εκτός τραπεζικού συστήματος, προκειμένου η δαπάνη να αναγνωρισθεί φορολογικά 
από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης, η εταιρεία που παρέχει την υπηρεσία ή πουλάει τα 
αγαθά, υποχρεούται να καταθέσει εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την έκδοση του 
παραστατικού (απόδειξη είσπραξης μετρητών ή παραλαβής συναλλαγματικών εκτός τραπεζικού 
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συστήματος) σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη τράπεζα ή 
πιστωτικό οργανισμό το ποσό των μετρητών που εισέπραξε. Ο λόγος της αδυναμίας εξόφλησης με 
τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής πρέπει να αναγράφεται πάνω στο σώμα του στοιχείου του 
Κ.Φ.Α.Σ. και να αποδεικνύεται με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο». 

Άρα σε έκτακτες συνθήκες,  μπορεί να αναγνωριστεί η δαπάνη/αγορά, που εξοφλήθηκε 
μετρητοίς, με τους παρακάτω όρους:  

• Η συναλλαγή  να διενεργείται σε ημέρες και ώρες μη λειτουργίας των τραπεζών. 

• Η εταιρεία που παρέχει την υπηρεσία ή πουλάει τα αγαθά, υποχρεούται να καταθέσει 
εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την έκδοση του παραστατικού (απόδειξη είσπραξης 
μετρητών ή παραλαβής συναλλαγματικών εκτός τραπεζικού συστήματος) σε τραπεζικό 
λογαριασμό που τηρεί σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη τράπεζα ή πιστωτικό οργανισμό 
το ποσό των μετρητών που εισέπραξε. 

• Ο λόγος της αδυναμίας εξόφλησης με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής πρέπει να 
αναγράφεται πάνω στο σώμα του στοιχείου του Κ.Φ.Α.Σ./Ε.Λ.Π. και να αποδεικνύεται με 
οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. 

Η Φορολογική Διοίκηση, για την διευκόλυνση των συναλλαγών, πρέπει να δώσει την δυνατότητα 
φορολογικής έκπτωσης των δαπανών/αγορών, οι οποίες εξοφλήθηκαν μετρητοίς, κατά  την  
περίοδο της τραπεζικής αργίας, χωρίς κάποια άλλη προϋπόθεση. Σύμφωνα με τελευταίες 
πληροφορίες, μεταξύ άλλων θεμάτων, πραγματοποιείται  σήμερα σύσκεψη στη Γενική 
Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, ώστε να επιτραπούν οι συναλλαγές σε μετρητά, χωρίς τα 
όρια των 500€ για την χονδρική και των 1500€ για τη λιανική. Για πληροφορίες και για 
την επίλυση προβλημάτων, που ίσως προκύψουν οι επιχειρήσεις μπορούν να 
απευθύνονται τηλεφωνικά στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου στο τηλέφωνο 210- 
3825529.  

 

ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΣΩ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ 

Δημοσιεύθηκε, 1η τρέχοντος, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η νέα Πράξη Νομοθετικού 
Περιεχομένου «Τροποποίηση του άρθρου πρώτου της από 28 Ιουνίου2015 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» » (ΦΕΚ 66Α), η οποία τροποποιεί την αμέσως 
προηγούμενη της 28ης Ιουνίου (ΦΕΚ 65Α ). Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες στις 
συναλλαγές με τους καταναλωτές, να δέχονται πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες και παράλληλα 
και οι προμηθευτές τους είναι υποχρεωμένοι να δέχονται τα δικά τους ηλεκτρονικά μέσα 
πληρωμής, προκειμένου να αναπληρώσουν τις προμήθειές τους. Σε περίπτωση που το αρνηθούν, 
οι κυρώσεις είναι πλέον ποινικές και απειλούνται με φυλάκιση, χρηματικό πρόστιμο και 
διοικητικές ποινές, όπως διοικητικά πρόστιμα και κλείσιμο επιχείρησης. 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: H ΕΠΙΒΟΛΗ «ΑΔΕΙΩΝ» ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ –ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ 
ΑΠΟΔΟΧΕΣ- ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η «ΑΠΕΡΓΙΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

Το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εξέδωσε το 
ακόλουθο Δελτίο Τύπου: «ισχύει στο ακέραιο η υποχρέωση τήρησης της εργατικής και 
ασφαλιστικής νομοθεσίας για όλες τις επιχειρήσεις της Χώρας. Σε καμία περίπτωση, δεν θα 
γίνουν αποδεκτά φαινόμενα παραβατικότητας και εργοδοτικής αυθαιρεσίας, τα οποία, με 
πρόσχημα τη διενέργεια του δημοψηφίσματος την Κυριακή 5 Ιουλίου, αποσταθεροποιούν την 
αγορά εργασίας και την οικονομική δραστηριότητα στη Χώρα. 

http://www.pcci.gr/evepimages/30_6_F12860.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/28_6_F12831.pdf
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Η επιβολή «αδειών» στους εργαζόμενους – με η χωρίς αποδοχές – καθώς και η «απεργία» 
επιχειρήσεων (lock out), είναι παράνομες ενέργειες. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί είναι σε πλήρη 
ετοιμότητα για την πρόληψη και την πάταξη φαινομένων καταστρατήγησης και παραβίασης της 
εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας. Σε ό, τι αφορά στην μισθοδοσία των εργαζομένων ΔΕΝ 
δικαιολογείται επ’ ουδενί η μη εμπρόθεσμη καταβολή της. Ειδικότερα διευκρινίζονται τα εξής: 

α) για όσες επιχειρήσεις καταβάλλουν τη μισθοδοσία ηλεκτρονικά ακολουθείται η συνήθης 
διαδικασία 

β) οι επιχειρήσεις που δεν καταβάλλουν τη μισθοδοσία ηλεκτρονικά καλούνται, να απευθύνονται 
άμεσα στην Ειδική Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών». 

 

Γ.Γ.Δ.Ε. : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΤΑ 
ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ 

Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, κα Κατερίνα Σαββαΐδου σε συνέχεια της Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α65/28.6.2015) «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας», η 
οποία καταλαμβάνει όλα τα πιστωτικά ιδρύματα, που λειτουργούν στην Ελλάδα, τα ιδρύματα 
πληρωμών και τα ιδρύματα έκδοσης ηλεκτρονικού χρήματος, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους 
πολίτες/ επιχειρήσεις ότι: 

1.  Για υποχρεώσεις καταβολής – βεβαιωμένων ή/και ρυθμισμένων οφειλών που 
καθίστανται απαιτητές σήμερα και καθ’ όλη τη διάρκεια της τραπεζικής αργίας, δύνανται 
να πραγματοποιούνται πληρωμές ηλεκτρονικά μέσω web/internet banking, phone 
banking, μέσω αυτόματων ταμειολογιστικών μηχανών (ΑΤΜ’s), με καταβολή μετρητών 
στα ΕΛ.ΤΑ. ή εναλλακτικά με καταβολή μετρητών (χωρίς όριο) ή με χρήση καρτών 
πληρωμών (πιστωτικές, χρεωστικές, προπληρωμένες κλπ) στις κατά τόπους Δ.Ο.Υ. Σε 
κάθε περίπτωση, ακόμα και αν δεν πραγματοποιηθούν οι πληρωμές με τους ανωτέρω 
τρόπους όσο χρόνο διαρκεί η τραπεζική αργία, δεν θα οφείλεται τόκος εκπρόθεσμης 
καταβολής και δεν θα απόλλυνται οι ρυθμίσεις για το ίδιο παραπάνω διάστημα. 

2. Στα ανωτέρω περιλαμβάνονται και οι αιτήσεις ρυθμίσεων που έγιναν από 24.6.2015 με 
υποχρέωση καταβολής της 1ης δόσης ή της προκαταβολής από 29.6.2015 και μετά. 

3. Η υποβολή όλων των δηλώσεων ή αιτήσεων ρύθμισης συνεχίζεται κανονικά σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διατάξεις και προθεσμίες. Για την καταβολή οφειλών που προκύπτουν από 
αυτές, ισχύουν τα προαναφερόμενα. 

4. Όσον αφορά τα Τελωνεία, τέθηκε ήδη σε παραγωγική λειτουργία η εφαρμογή 
ηλεκτρονικών πληρωμών και συνεπώς οι συναλλασσόμενοι δύνανται να πληρώνουν τις 
τελωνειακές οφειλές τους ηλεκτρονικά, μέσω web-Banking. Οι συναλλασσόμενοι θα 
πρέπει να αναζητήσουν τις σχετικές οδηγίες στην Διαδικτυακή Πύλη της Τελωνειακής 
Υπηρεσίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.icisnet.gr. Σημειώνεται ότι, εναλλακτικά, 
όπου δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική πληρωμή, για τη διευκόλυνση των 
συναλλασσομένων, οι πληρωμές δύνανται να πραγματοποιούνται, τόσο με μετρητά, χωρίς 
περιορισμό στο ποσό, όσο και με επιταγές. 

 

Γ.Γ.Δ.Ε.: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 
"ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗ" 

Στο πλαίσιο της στρατηγικής που έχει αναπτύξει η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων για την 
διευκόλυνση των ελληνικών επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στο διεθνές εμπόριο, 
εξέδωσε απόφαση με την οποία βελτιώνεται η υφιστάμενη διαδικασία υπαγωγής εμπορευμάτων 
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στο τελωνειακό οικονομικό καθεστώς "τελειοποίησης προς επανεξαγωγή", με το οποίο παρέχεται 
η δυνατότητα εισαγωγής εμπορευμάτων, στα οποία πρόκειται να γίνουν εργασίες εντός της 
χώρας μας, με αναστολή καταβολής των επιβαρύνσεων, υπό την προϋπόθεση επανεξαγωγής 
τους. 

Η κατάθεση της διασάφησης για την υπαγωγή των εμπορευμάτων στο οικονομικό τελωνειακό 
καθεστώς, αποτελεί αίτηση υπαγωγής των εμπορευμάτων στο καθεστώς αυτό, χωρίς να 
απαιτείται άδεια από την αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια, ενώ η αποδοχή της διασάφησης 
αποτελεί ταυτόχρονα και έγκριση υπαγωγής στο οικονομικό καθεστώς. 

Η προθεσμία επανεξαγωγής των εμπορευμάτων, που βρίσκονται σε αναστολή των επιβαρύνσεων 
ορίζεται σε έξι μήνες, με δυνατότητα παράτασης για ένα επιπλέον χρονικό διάστημα, όχι 
μεγαλύτερο των έξι  μηνών. 

Για τη διασφάλιση της είσπραξης των επιβαρύνσεων μαζί με τη διασάφηση κατατίθεται εγγύηση 
χρηματική, τραπεζική ή αξιόχρεη προσωπική τρίτου. 


