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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1
  Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 768/30.09.2015 απόφασης 

«Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 664/21.07.2015 απόφα−
σης «Σύσταση ανά πιστωτικό ίδρυµα ειδικής υποε−
πιτροπής για την έγκριση συναλλαγών και άλλα συ−
ναφή ζητήµατα» (Β΄ 1563), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει» (Β΄ 2118).

  Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 4 του άρθρου πρώτου του άρ−

θρου 1 του Ν. 4350/2015 (Α΄ 161) , όπως τροποποιήθηκε 
µε την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του Ν. 4350/2015 
(Α΄161) και αντικαταστάθηκε δυνάµει του άρθρου 3 του 
Ν. 4350/2015 (Α΄161) και ισχύει.

2. Την παράγραφο 12 του άρθρου πρώτου του άρθρου 
4 του Ν. 4350/2015 (Α΄161) .

3. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 2/47604/0004/15.07.2015 απόφα−
ση του Υπουργού Οικονοµικών: «Ορισµός µελών Επι−
τροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών και ρύθµιση 
σχετικών µε τη λειτουργία της θεµάτων», όπως τρο−
ποποιήθηκε µε τις αριθ. 2/50723/0004/3.8.2015 (Α∆Α: 
Ψ6ΕΝΗ−8Ρ7), 2/51692/0004/11.8.2015 (Α∆Α: ΨΛΨΨΗ−ΠΙΒ), 
2/53276/0004/24.8.2015 (Α∆Α: 78ΞΙΗ−Τ9Φ), και 2/72914/ 
0004/18.11.2015 (Α∆Α: Ω∆Ε7Η−ΤΗΟ) και ισχύει.

4. Την υπ’ αριθ. 768/30.09.2015 απόφαση της επιτροπής 
Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών (Ε.Ε.Τ.Σ.): «Αντικατά−
σταση της υπ’ αριθ. 664/21.07.2015 απόφασης «Σύσταση 
ανά πιστωτικό ίδρυµα ειδικής υποεπιτροπής για την 
έγκριση συναλλαγών και άλλα συναφή ζητήµατα» (Β΄ 
1563), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» (Β΄ 2118).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005: «Κω−
δικοποίηση της Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).

6. Την αναγκαιότητα τροποποίησης της υπό (4) Από−
φασης προς διευκόλυνση της εφαρµογής των σχετικών 
ρυθµίσεων.

7. Την αναγκαιότητα αύξησης του συνολικού ύψους 
ποσού των αιτηµάτων για κάθε πελάτη σε κάθε Π.Ι. ανά 
εργάσιµη ηµέρα, µε µία ή περισσότερες συναλλαγές.

8. Την αναγκαιότητα αναπροσαρµογής των υφιστάµε−
νων εβδοµαδιαίων εγκριτικών ορίων για την έγκριση 
συγκεκριµένων συναλλαγών από τις Ειδικές Υποεπι−
τροπές των Π.Ι.

9. Το γεγονός ότι µε τις διατάξεις της παρούσας από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισµού, αποφασίζουµε:

Την αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 768/30.09.2015 (Β΄ 
2118) απόφασης της επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών 
Συναλλαγών (Ε.Ε.Τ.Σ.) περί «Αντικατάστασης της υπ’ 
αριθ. 664/21.07.2015 απόφασης «Σύσταση ανά πιστωτι−
κό ίδρυµα ειδικής υποεπιτροπής για την έγκριση συ−
ναλλαγών και άλλα συναφή ζητήµατα» (Β΄ 1563), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει», ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Σύσταση Ειδικών Υποεπιτροπών

Συστήνεται Ειδική Υποεπιτροπή, ανά Πιστωτικό ίδρυµα 
(Π.Ι.) που λειτουργεί στην Ελλάδα, συµπεριλαµβανοµέ−
νου του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων, µε αρµο−
διότητα την έγκριση συγκεκριµένων συναλλαγών που 
εµπίπτουν στην παράγραφο 12 του άρθρου πρώτου του 
άρθρου 4 του Νόµου 4350/2015 (Α΄161) , κατά τις ειδικό−
τερες ρυθµίσεις των επόµενων άρθρων.

Άρθρο 2
Σύνθεση Ειδικών Υποεπιτροπών

Κάθε Ειδική Υποεπιτροπή απαρτίζεται, ανά πιστωτικό 
ίδρυµα, από τον/την Πρόεδρο και από τουλάχιστον δύο 
ακόµα µέλη. Ο Πρόεδρος της Ειδικής Υποεπιτροπής 
κατέχει θέση κατ’ ελάχιστο Βοηθού ή Αναπληρωτή Γε−
νικού ∆ιευθυντή ή Συµβούλου ∆ιοίκησης ενώ δύο από 
τα µέλη της κατέχουν κατ’ ελάχιστον θέση ∆ιευθυντή. 
Ο Πρόεδρος της Ειδικής Υποεπιτροπής δύναται να κα−
λεί στις συνεδριάσεις της Υποεπιτροπής εκπροσώπους 
άλλων υπηρεσιακών µονάδων του Π.Ι. ή άλλων φορέων, 
εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Άρθρο 3
Αιτήµατα νοµικών προσώπων ατοµικών επιχειρήσεων

και ελευθέρων επαγγελµατιών

1. Οι Ειδικές Υποεπιτροπές εξετάζουν αιτήµατα νοµι−
κών προσώπων κάθε νοµικής µορφής και αντικειµένου 
δραστηριότητας, όπως και ατοµικών επιχειρήσεων και 
ελευθέρων επαγγελµατιών, οι οποίοι αιτούνται µετα−
φορές κεφαλαίων στο εξωτερικό για:

α) εκτέλεση πληρωµών έναντι παραστατικών (π.χ. 
τιµολόγια, προτιµολόγια, φορτωτικές, καταστάσεις µι−
σθοδοσίας, κ.λπ.),
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β) άνοιγµα νέων ενέγγυων πιστώσεων και πιστώσεων 
σε αναµονή,

γ) έκδοση νέων εγγυητικών επιστολών, και
δ) προθεσµιακές υποχρεώσεις από διακανονισµό αξι−

ών προς είσπραξη και τριτεγγυηµένα και λοιπά χρηµα−
τόγραφα που συνδέονται µε εισαγωγές, στο πλαίσιο 
των δραστηριοτήτων τους, εφόσον το συνολικό ύψος 
των αιτηµάτων για κάθε πελάτη σε κάθε Π.Ι. δεν υπερ−
βαίνει το ποσό των 250.000 ευρώ ανά εργάσιµη ηµέρα, 
µε µία ή περισσότερες συναλλαγές.

Τα αιτήµατα που αφορούν τις ανωτέρω υπό β), γ) 
και δ) κατηγορίες θα υποβάλλονται κατά το άνοιγµα 
ή έκδοση στην Υποεπιτροπή του Π.Ι. ή στην Επιτροπή 
Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών, µέσω του Π.Ι., ανά−
λογα µε το ύψος της συναλλαγής και θα καλύπτουν 
όλες τις παρεπόµενες µε τη συναλλαγή πράξεις (τρο−
ποποίηση, εκτέλεση, πληρωµή) εφόσον δεν αλλάζει το 
ύψος της συναλλαγής.

2. Τα Π.Ι. υποχρεούνται να τηρούν αναλυτικό αρχείο 
µε τα αιτήµατα που διαχειρίζονται, τις αποφάσεις επί 
των αιτηµάτων αυτών, καθώς και τις εκταµιεύσεις πο−
σών για εγκεκριµένες συναλλαγές. Για τις απορριπτικές 
αποφάσεις απαιτείται ειδική αιτιολόγηση.

3. Τα Π.Ι. υποχρεούνται να αποστέλλουν καθηµερινά 
στην Ε.Ε.Τ.Σ. το αναλυτικό αρχείο της παρ. 2 πλήρως 
ενηµερωµένο µε την ηµερήσια κίνηση.

Άρθρο 4
Εβδοµαδιαίο εγκριτικό όριο ανά Π.Ι.

1. Το εβδοµαδιαίο εγκριτικό όριο των Ειδικών Υπο−
επιτροπών για κάθε Π.Ι για την έγκριση των ως άνω 
συναλλαγών, ορίζεται ως ακολούθως:

Κωδικός 
Αριθµός

Όνοµα Πιστωτικού Ιδρύµατος Εβδοµαδιαίο 
όριο ποσού 

σε ευρώ

011 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. 80.000.000,00

014 ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 80.000.000,00

016 ATTICA BANK, ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

6.300.000,00

017 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 80.000.000,00

026 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. 80.000.000,00

034 ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. 840.000,00

056 AEGEAN BALTIC BANK Α.Τ.Ε. 840.000,00

069 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε.

1.400.000,00

075 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.ΠΕ.

840.000,00

087 ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ.ΠΕ.

2.800.000,00

088 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
Ν. ΕΒΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε.

840.000,00

089 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.

840.000,00

091 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.

840.000,00

092 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε.

840.000,00

094 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ − 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝ.Π.Ε.

840.000,00

095 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
∆ΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.

840.000,00

099 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε.

840.000,00

064 THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC 1.680.000,00

071 HSBC BANK PLC 3.500.000,00

072 UNICREDIT BANK A.G. 1.680.000,00

084 CITIBANK INTERNATIONAL LIMITED 5.500.000,00

081 BANK OF AMERICA N.A. 280.000,00

107 KEDR OPEN JOINT−STOCK 
COMPANY COMMERCIAL BANK

280.000,00

109 T.C. ZIRAAT BANKASI A.S. 280.000,00

116 PROCREDIT BANK (BULGARIA) EAD 280.000,00

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΟ ΟΡΙΟ        352.380.000

2. Τα Π.Ι. υποχρεούνται να αποστέλλουν στην Ε.Ε.Τ.Σ. 
κάθε Πέµπτη και µέχρι ώρα 17.00, αναφορά στην οποία 
θα αναγράφεται α) το συνολικό αναλωθέν ποσό της 
συγκεκριµένης εβδοµάδας, συµπεριλαµβανοµένης της 
ίδιας Πέµπτης, β) το εκτιµώµενο ποσό ανάλωσης για την 
Παρασκευή της ίδιας εβδοµάδας και γ) το τυχόν επιπλέ−
ον εφάπαξ εβδοµαδιαίο ποσό που απαιτείται ώστε να 
εκτελέσουν πληρωµές εγκρίσεων αιτηµάτων της ίδιας 
εβδοµάδας.

Άρθρο 5
∆ιακρίσεις συναλλαγών

1. Για συναλλαγές που υπερβαίνουν τις 20.000 ευρώ, 
το µηνιαίο εγκριτικό όριο της Ειδικής Υποεπιτροπής 
ανά πελάτη νοµικό πρόσωπο ή ατοµική επιχείρηση ή 
ελεύθερο επαγγελµατία δεν µπορεί να υπερβαίνει τη 
µέγιστη µηνιαία αξία των εισαγωγών και ενδοκοινο−
τικών αποκτήσεων της ετήσιας περιόδου 01/07/2014−
30/06/2015, µέσω Π.Ι. που λειτουργούν στην Ελλάδα, 
προσαυξηµένη κατά 40%.

2. Ειδικότερα για την απόκτηση παγίων στοιχείων και 
πραγµατοποίηση δαπανών/ συνδροµών από νοµικά πρό−
σωπα, συµπεριλαµβανοµένων των µη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα, όπως και από ατοµικές επιχειρήσεις και 
ελεύθερους επαγγελµατίες στο πλαίσιο των επιχει−
ρηµατικών τους δραστηριοτήτων, καθώς και για ιδρυ−
θέντα µετά την 1η Οκτωβρίου 2014 νοµικά πρόσωπα, 
ατοµικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελµατίες 
δεν ισχύει το στοιχείο ιστορικότητας της περιόδου 
01/07/2014−30/06/2015 της περ. β της παρ. 1 του παρό−
ντος άρθρου.

Άρθρο 6
∆ιαδικασία και δικαιολογητικά

1. Για την εξέταση αιτηµάτων ποσού από 5.000,01 έως 
και 20.000 ευρώ από τις Υποεπιτροπές των Π.Ι., κα−
θώς και στην περίπτωση εξέτασης αιτηµάτων από την 
Ε.Ε.Τ.Σ. κατόπιν εισήγησης των Π.Ι., η αίτηση του πελάτη 
πρέπει να συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α) τιµολόγια και παραστατικά τεκµηρίωσης της αι−
τούµενης συναλλαγής,
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β) υπεύθυνη δήλωση του πελάτη µε την οποία να 
δηλώνει, µεταξύ άλλων ότι:

i. τα προσκοµισθέντα τιµολόγια, παραστατικά και δι−
καιολογητικά είναι γνήσια,

ii. δεν έχει προσκοµίσει προς έγκριση σε άλλο Π.Ι. που 
λειτουργεί στην Ελλάδα τα ίδια παραστατικά µεταφο−
ράς κεφαλαίων στο εξωτερικό,

iii. το συνολικό ανά µήνα χρηµατικό ποσό, εξαιρουµέ−
νων τυχόν δασµών, που µετέφερε στο εξωτερικό από 
πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν στην Ελλάδα, 
κατά τη διάρκεια της περιόδου 01/07/2014−30/06/2015 
στο πλαίσιο των επιχειρηµατικών του δραστηριο−
τήτων, αποτυπώνεται στο συνηµµένο Πίνακα 1, ο 
οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρού−
σας απόφασης,

iv. αποδέχεται πως πιθανή έγκριση του αιτήµατός 
του ισχύει για δώδεκα (12) εργάσιµες ηµέρες από την 
κοινοποίησή της, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 
7 της παρούσας.

2. Για την εξέταση αιτηµάτων ποσού άνω των 20.000 
ευρώ από τις Υποεπιτροπές των Π.Ι., καθώς και στην 
περίπτωση εξέτασης αιτηµάτων από την Ε.Ε.Τ.Σ. κατό−
πιν εισήγησης των Π.Ι., η αίτηση του πελάτη πρέπει να 
συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α) τιµολόγια και παραστατικά τεκµηρίωσης της αι−
τούµενης συναλλαγής,

β) υπεύθυνη δήλωση του πελάτη µε την οποία να 
δηλώνει, µεταξύ άλλων ότι:

i. τα προσκοµισθέντα τιµολόγια, παραστατικά και δι−
καιολογητικά είναι γνήσια,

ii. δεν έχει προσκοµίσει προς έγκριση σε άλλο Π.Ι. που 
λειτουργεί στην Ελλάδα τα ίδια παραστατικά µεταφο−
ράς κεφαλαίων στο εξωτερικό,

iii. το συνολικό ανά µήνα χρηµατικό ποσό, εξαιρουµέ−
νων τυχόν δασµών, που µετέφερε στο εξωτερικό από 
πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν στην Ελλάδα, 
κατά τη διάρκεια της περιόδου 01/07/2014−30/06/2015 
στο πλαίσιο των επιχειρηµατικών του δραστηριοτήτων, 
αποτυπώνεται στο συνηµµένο Πίνακα 1, ο οποίος απο−
τελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας απόφασης,

iv. το ποσό της αιτούµενης µεταφοράς κεφαλαίων στο 
εξωτερικό, συναθροιζόµενο µε το ποσό που ήδη έχει 
εγκριθεί εντός του µήνα από το σύνολο του τραπεζικού 
συστήµατος της χώρας δεν υπερβαίνει σωρευτικά για 
τον ίδιο µήνα το 140% της µέγιστης µηνιαίας αξίας των 
εισαγωγών/ενδοκοινοτικών αποκτήσεων της περιόδου 
01/07/2014−30/06/2015, και

v. αποδέχεται πως πιθανή έγκριση του αιτήµατός του 
ισχύει για δώδεκα (12) εργάσιµες ηµέρες από την κοι−
νοποίησή της, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 7 
της παρούσας.

Το ανωτέρω σηµείο iv. του στοιχείου β) της παρ. 2 
του παρόντος άρθρου λαµβάνεται υπόψη, ωστόσο, δεν 
δεσµεύει την έγκριση αιτηµάτων από την Ε.Ε.Τ.Σ. κατό−
πιν εισήγησης των Π.Ι.

3. Ειδικότερα για αιτήµατα νοµικών προσώπων για 
την έγκριση µεταφορών κεφαλαίων στο εξωτερικό, στο 
πλαίσιο της επιχειρηµατικής τους δραστηριότητας, τα 
οποία περιλαµβάνουν τιµολόγια, παραστατικά ή δικαι−
ολογητικά που:

(α) υπερβαίνουν σε απόλυτο αριθµό τα πενήντα (50), 
και

(β) αφορούν πληρωµές προς το εξωτερικό έως και 
ένα µήνα από την ηµεροµηνία του αιτήµατος του νοµι−
κού προσώπου προς το Π.Ι. συνεργασίας του, δεν είναι 
απαραίτητο να προσκοµίζονται από το νοµικό πρόσωπο 
στο Π.Ι..

Ωστόσο, σε αυτές τις περιπτώσεις, το αιτούµενο τη 
µεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό νοµικό πρόσωπο 
πρέπει:

(i) να συµπληρώνει και προσκοµίζει, ως αναπόσπαστο 
µέρος του αιτήµατός του, τον επισυναπτόµενο Πίνακα 
3, και

(ii) να δηλώνει, στην υπεύθυνη δήλωση που προσκοµί−
ζει, πως «όλα τα µη προσκοµισθέντα τιµολόγια, παρα−
στατικά και δικαιολογητικά είναι γνήσια και, εφόσον 
του ζητηθεί, θα τα προσκοµίσει αµελλητί στο πιστωτικό 
ίδρυµα ή/και στην Ε.Ε.Τ.Σ. Κατά τα λοιπά ισχύουν, ανά−
λογα µε την περίπτωση, τα σηµεία ii) έως iv), στοιχείο 
β) της παρ. 1 και ii) έως v), στοιχείο β) της παρ. 2 του 
παρόντος άρθρου.

Άρθρο 7
∆ιάρκεια ισχύος έγκρισης

Η εκταµίευση εγκεκριµένης συναλλαγής από την 
Ε.Ε.Τ.Σ. και τις Ειδικές Υποεπιτροπές των Π.Ι. ισχύει για 
δώδεκα (12) εργάσιµες ηµέρες από την εποµένη της 
κοινοποίησης της έγκρισης στο Π.Ι. για λογαριασµό του 
ενδιαφερόµενου πελάτη της.

Άρθρο 8
Αξιολόγηση αιτηµάτων

1. Για την αξιολόγηση των αιτηµάτων που εµπίπτουν 
στις εγκριτικές αρµοδιότητες των Ειδικών Υποεπιτρο−
πών, απαιτείται να ικανοποιούνται οι ακόλουθες προ−
ϋποθέσεις:

α) Τα αιτήµατα των πελατών πρέπει να είναι σαφή 
και να συνοδεύονται από όλα τα παραστατικά και δι−
καιολογητικά (π.χ. τιµολόγια, φορτωτικές κ.λπ), επαρκή 
για την τεκµηρίωση της φύσης των συναλλαγών και 
της αναγκαιότητας εκτέλεσής τους.

β) Η Ειδική Υποεπιτροπή θεσπίζει διαδικασίες διαχεί−
ρισης και προτεραιοποίησης των αιτηµάτων πελατών, 
λαµβάνοντας υπόψη το χρονικό περιθώριο πληρωµής, 
π.χ. ληξιπρόθεσµα τιµολόγια, pro forma, cash on delivery 
(COD), κ.λπ. και, στις περιπτώσεις εισαγωγής, τη φύση 
του εισαγόµενου προϊόντος και την αναγκαιότητά του 
για τη διαφύλαξη του δηµόσιου και κοινωνικού συµφέ−
ροντος.

2. Προς διευκόλυνση των Π.Ι. επισυνάπτεται ενδεικτι−
κός πίνακας µε την ανά κατηγορία προτεραιοποίηση 
πληρωµών για εισαγόµενα αγαθά και υπηρεσίες (Πί−
νακας 2).

Άρθρο 9
Προσµέτρηση στο εγκριτικό όριο

1. Στο εγκριτικό όριο κάθε Π.Ι. της παρ. 1 του άρθρου 
4 προσµετρώνται µόνο:

α) οι συναλλαγές της παρ. 1 του άρθρου 3 της πα−
ρούσας,

β) οι πληρωµές που αφορούν στην κάλυψη ίδιων λει−
τουργικών εξόδων των Π.Ι..

Αντίθετα, δεν προσµετρώνται στο εγκριτικό όριο κάθε 
Π.Ι., αιτήµατα των στοιχείων β), γ) και δ) της παρ. 1 του 
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άρθρου 3 της παρούσας, τα οποία έχουν εγκριθεί πριν 
την 28η Ιουνίου 2015, δεδοµένου ότι οι εν λόγω πράξεις 
συνδέονται µε ανέκκλητες ανειληµµένες υποχρεώσεις 
των Π.Ι. που δηµιουργήθηκαν πριν την τραπεζική αργία 
έναντι αντισυµβαλλοµένων µερών, σύµφωνα µε τους 
οικείους Οµοιόµορφους Κανόνες του ∆ιεθνούς Εµπο−
ρικού Επιµελητηρίου (∆.Ε.Ε.) και τις διεθνείς εµπορικές 
πρακτικές.

Άρθρο 10

Από τη δηµοσίευση της παρούσας στην Εφηµερίδα 
κυβερνήσεως καταργείται η απόφαση 768/30.09.2015 

(Β΄ 2118) της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλ−
λαγών (Ε.Ε.Τ.Σ.) περί «Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 
664/21.07.2015 απόφασης «Σύσταση ανά πιστωτικό 
ίδρυµα ειδικής υποεπιτροπής για την έγκριση συναλ−
λαγών και άλλα συναφή ζητήµατα» (Β΄ 1563), όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει».

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2016

Η Πρόεδρος της Επιτροπής
ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ  
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