
 
 
 

 
 
 

 

NEWSLETTER 

Μέτρα τραπεζικής αργίας 

βραχείας διάρκειας της 28.06.2015 
 

Capital control measures  

of  28.06.2015 

 

Αθήνα,  29 Ιουνίου 2015 
 

 

Athens, June 29,  2015 

 

Η Ελληνική Κυβέρνηση εξέδωσε την Πράξη 

Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ A’ 

65/28.06.2015), η οποία ρυθμίζει τη διαδικασία 

ελέγχου εξαγωγής κεφαλαίων και επιβολής 

τραπεζικής αργίας βραχείας διάρκειας σε όλα 

τα πιστωτικά ιδρύματα της Ελλάδας.  

Σύμφωνα με την ΠΝΠ 65/28.06.2015 

προβλέπεται ότι: 

A) Η χρονική περίοδος από 28 Ιουνίου έως και 6 

Ιουλίου κηρύσσεται τραπεζική αργία. Η 

τραπεζική αργία καταλαμβάνει όλα τα 

πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην 

Ελλάδα με οποιαδήποτε μορφή, 

περιλαμβανομένων των υποκαταστημάτων 

αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων το Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων, τα ιδρύματα 

πληρωμών και τα ιδρύματα ηλεκτρονικού 

χρήματος, τα υποκαταστήματα και τους 

αντιπροσώπους ιδρυμάτων πληρωμών και 

ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος που 

εδρεύουν σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα. 

 

B) Κατά την περίοδο της τραπεζικής αργίας τα 

ιδρύματα θα παραμείνουν κλειστά για το κοινό. 

Με απόφαση του Υπ. Οικονομικών η ως άνω 

περίοδος μπορεί να συντμηθεί ή να παραταθεί.  

 

Γ) Επιτρεπόμενες συναλλαγές κατά την 

περίοδο τραπεζικής αργίας:  

 Αναλήψεις μετρητών από τα ATM’s 

 
The Greek Government issued Legislative 

Act no 65/02.06.2015 which provides for 

exceptional capital control measures and 

the imposition of a short term Bank Holiday 

applied to all credit institutions in Greece. 

Legislative Act no 65/28.06.2015 stipulates 

that: 

A) The period from 28.06.2015 to 

06.07.2015 is a mandatory Bank Holiday 

for all credit institutions duly operating in 

Greece, including branches of foreign and 

EU credit institutions established in Greece, 

the Consignment Deposits and Loans 

Fund, branches of payment services and e-

payment institutions established in EU 

member- states.  

B) During this period all credit institutions 

in Greece will remain close for the public. By 

virtue of a Decision by the Minister of 

Finance the aforementioned period may be 

shortened or extended.  

C) Eligible transactions during the Bank 

Holiday: 

 Cash withdrawals from ATMs with a 

daily cap at €60 per card. The ceiling 

of €60 can be re-adjusted following 

a decision by the Minister of 

Finance. 

 



 
 

 
υποκείμενες σε ημερήσιο όριο € 60 

ευρώ ανά κάρτα.  

 Συναλλαγές άνευ περιορισμών, πέραν 

αυτών που ίσχυαν πριν την έκδοση της 

παρούσας με πιστωτικές και 

χρεωστικές κάρτες για πληρωμές στο 

εσωτερικό της χώρας, δηλαδή για 

πληρωμές σε πίστωση λογαριασμού 

που τηρείται στην Ελλάδα.  

 Πληρωμές με τη χρήση προπληρωμένων 

καρτών αποκλειστικά έως του ποσού 

που εμφανιζόταν ως υπόλοιπο πριν από 

την έναρξη της τραπεζικής αργίας. Νέες 

προπληρωμένες κάρτες δεν μπορούν να 

εκδοθούν.  

 Αναλήψεις μετρητών μέσω καρτών που 

έχουν εκδοθεί στο εξωτερικό από ΑΤΜ’s.  

Περιορισμοί στα όρια ανάληψης αυτών 

των καρτών δύναται να καθορίζονται με 

απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.  

 

Κατά τη διάρκεια της τραπεζικής αργίας 

καμία άλλη τραπεζική εργασία δεν μπορεί να 

διενεργηθεί  με εξαίρεση τις κάτωθι 

περιπτώσεις: 

 Συναλλαγές με την Τράπεζα της Ελλάδος. 

 Διασυνοριακές εντολές πληρωμών που 

αφορούν αποκλειστικά στην πίστωση 

ενός λογαριασμού που τηρείται σε 

πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην 

Ελλάδα. 

 Εκκαθάριση συναλλαγών, οι οποίες έχουν 

καταχωρηθεί στα οικεία κεντρικά 

συστήματα πληρωμών (TARGET2−GR, 

EURΟ1, ΔΙΑΣ) και διακανονισμών, 

ενδεικτικά όπως Κεντρικό Αποθετήριο 

Αθηνών και Σύστημα Παρακολούθησης 

Συναλλαγών επί τίτλων με Λογιστική 

 Unrestricted transactions performed 

by credit and debit cards for 

payments within Greek territory, i.e. 

transactions that credit a bank 

account held in Greece. 

 Payments by pre-paid cards up to 

the amount of the balance existing 

before the commencement of the 

Bank Holiday. New pre-paid cards 

cannot be issued. 

 Remote transactions (e-banking or 

phone-banking) for payments 

within the Greek territory, i.e. 

payments crediting a bank account 

held in Greece. 

 Cash withdrawals from ATMs via 

cards issued outside Greece. 

Restrictions to these transactions 

can be imposed following a 

subsequent decision to be issued by 

the Minister of Finance. 

During the bank holiday NO OTHER 

banking transaction can be 

performed except to the following 

limited cases: 

 Transactions with the Bank of 

Greece; 

 Cross-border orders for payment 

regarding exclusively the credit of a 

bank account held with a credit 

institution in Greece (inbound wire-

transfers); 

 Clearance of transactions registered 

with the relevant central payment 

and settlement systems; (TARGET2-

GR, EURO1, DIAS, Central Securities 

Depository, Monitoring System of 

Transactions in Book-entry 



 
 

 

Μορφή/ Άυλοι Τίτλοι. 

 Συγκεκριμένες συναλλαγές, οι οποίες 

κρίνονται αναγκαίες με απόφαση της 

Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών 

Συναλλαγών.  

 Συναλλαγές της Ελληνικής Δημοκρατίας. 

Επιμέρους ρυθμίσεις: 

 Δεν θα οφείλεται τόκος υπερημερίας 

για τη διάρκεια της τραπεζικής αργίας σε 

ό,τι αφορά απαιτήσεις που καθίστανται 

απαιτητές κατά τη διάρκειά της.  

 Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα 

αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης, 

εμφάνισης και πληρωμής αξιόγραφων και 

αναστέλλονται οι δικαστικές 

προθεσμίες. 

 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 

ρυθμίζεται κάθε άλλο ζήτημα που αφορά την 

εφαρμογή των  ρυθμίσεων της ΠΝΠ 

65/28.06.2015. 

Με εξαίρεση ορισμένων  περιπτώσεων, τα 

ελληνικά δικαστήρια θα παραμείνουν κλειστά 

μέχρι τις 8 Ιουλίου 2015. 

securities);  

 Transactions ad hoc approved as 

essential according to a decision 

issued by the Approval of Banking 

Transactions Committee; 

 Transactions performed by the 

Hellenic Republic. 

Additional provisions: 

 NO interests for late payment shall 

become due in regard to claims 

which become payable during the 

Bank Holiday.  

 For the same period all deadlines 

for the appearance and payment of 

negotiable instruments, as well as 

the judicial deadlines are 

postponed. 

 

By decision of the Minister of Finance 

any other detail concerning the 

application of this Legislative Act may 

be regulated. 

Subject to certain exceptions Greek 

Courts will remain close until the 8th of 

July 2015. 
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