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ΕΡΩΤΗΣΗ 

ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Οικονοµικών 

Θέµα: «Περιορισµοί στην Κίνηση Κεφαλαίων και Συναλλαγές µε Κάρτα» 

Οι περιορισµοί στην κίνηση κεφαλαίων και οι κανόνες που τους διέπουν τα 
τελευταία 3 έτη έχουν δηµιουργήσει µια σειρά προβληµάτων στην εθνική 
οικονοµία, στα εγχώρια νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις. Πέραν τούτων 
έχουν δηµιουργήσει και ορισµένες στρεβλώσεις, λόγω κανονιστικών 
αστοχιών, οι οποίες θα µπορούσαν µε ευκολία να αρθούν. 

Λόγω, λοιπόν, περιορισµών στην κίνηση κεφαλαίων, ορισµένες συναλλαγές 
µε κάρτα σε κατηγορίες εµπόρων (Merchant Category Codes ή MCC) έχουν 
απαγορευθεί. Μία από αυτές τις κατηγορίες συναλλαγών είναι και οι 
πληρωµές µε κάρτα προς τα Ιδρύµατα Πληρωµών του εξωτερικού. Βέβαια 
αυτό αποτελεί στρέβλωση, καθώς οι πολίτες συνεχίζουν να αποστέλλουν 
χρήµατα σε λογαριασµούς που έχουν µε Ιδρύµατα Πληρωµών εξωτερικού 
κάνοντας τραπεζικό έµβασµα εντός των θεσπισµένων ορίων για µεταφορές 
στο εξωτερικό.  

Είναι δε χαρακτηριστικό πως η χρέωση της κάρτας για την πίστωση ποσών 
σε Ιδρύµατα Πληρωµών εξωτερικού δεν συνοδεύεται από χρέωση 
προµήθειας και άρα έχει µηδενικό κόστος, ενώ η πραγµατοποίηση 
τραπεζικού εµβάσµατος χρεώνεται πάντα µε ένα σχετικά υψηλό κόστος από 
την τράπεζα του αποστολέα. 

Υπό αυτό το πρίσµα, η συγκεκριµένη στρέβλωση δηµιουργεί πρόσθετες 
δυσκολίες και ένα πιο υψηλό κόστος στους πολίτες που προχωρούν σε 
συναλλαγές µε Ιδρύµατα Πληρωµών εξωτερικού. Προς αυτήν την 



κατεύθυνση θα έπρεπε να υπάρχει εναρµόνιση των κανόνων και πρόβλεψη 
ώστε να επιτραπούν οι συναλλαγές µε κάρτες προς Ιδρύµατα Πληρωµών και 
γενικά προς πιστωτικά ιδρύµατα εντός των ορίων που διέπουν σήµερα τους 
περιορισµούς κεφαλαίων, δηλαδή τη δυνατότητα για αποστολή κεφαλαίων 
µε έµβασµα στο εξωτερικό έως 2.000 ευρώ ανά δίµηνο. 

Με βάση τα ανωτέρω ερωτάται ο αρµόδιος Υπουργός: 

1. Ποια η πρόβλεψη να συµπεριληφθούν οι πληρωµές µε κάρτα προς 
Ιδρύµατα Πληρωµών εξωτερικού και γενικά προς πιστωτικά ιδρύµατα του 
εξωτερικού εντός των ορίων που διέπουν σήµερα τους περιορισµούς 
κεφαλαίων; Ποια η πρόθεση της ηγεσίας του Υπουργείου προς αυτή την 
κατεύθυνση; 

2. Τι εµποδίζει την εναρµόνιση του κανονισµού για ορισµένες συναλλαγές 
µε κάρτα ώστε να µην εξαιρούνται οι προαναφερθείσες κατηγορίες 
εµπόρων  Merchant Category Codes ή MCC ; 
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