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Η Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Ν. Βαλαβάνη 

εξέδωσε σχετική απόφαση (ΦΕΚ Β’ 1420/08.07.2015) 

με την οποία παρατείνεται μέχρι και τη Δευτέρα 13 

Ιουλίου 2015 το καθεστώς τραπεζικής αργίας, για 

την προστασία του ελληνικού χρηματοπιστωτικού 

συστήματος και της ελληνικής οικονομίας εν γένει λόγω 

έλλειψης ρευστότητας.  

Συγκεκριμένα παρατείνεται η ισχύς των  Πράξεων 

Νομοθετικού Περιεχομένου που ρυθμίζουν τη 

διαδικασία ελέγχου εξαγωγής κεφαλαίων (ΦΕΚ A’ 

65/28.06.2015 και A’ 66/30.06.2015) και συνεπώς 

εξακολουθούν οι επελθόντες αυστηροί περιορισμοί στις 

επιτρεπόμενες τραπεζικές εργασίες. 

Επιπλέον, με την παρούσα απόφαση ορίζεται ότι στις 

επιτρεπόμενες τραπεζικές εργασίες 

συμπεριλαμβάνονται στο εξής και οι ακόλουθες: 

 η μετατροπή σε ευρώ ποσού σύνταξης 

καταβαλλόμενης σε ξένο νόμισμα από 

ασφαλιστικό φορέα του εξωτερικού, η 

μεταφορά αυτού του ποσού σε άλλο 

υπάρχοντα καταθετικό λογαριασμό και η άπαξ 

ανάληψη από αυτόν ποσού μέχρι 120€, 

 η άπαξ καταβολή του συνολικού ποσού 

συντάξεως 120€ σε κάθε δικαιούχο-

συνταξιούχο, καθώς και στους δικαιούχους 

επιδομάτων-παροχών του ΟΑΕΔ, που δεν είναι 

κάτοχοι  κάρτας αναλήψεως μετρητών από 

ATM. 

 

 The deputy Finance Minister, N. Valavani 

issued a new decision (Government Gazette 

Β’ 1420/08.07.2015), by virtue of which the 

short-term Bank Holiday is now 

extended until Monday July 13th 

midnight, in order to protect the cash-

strapped Greek financial system and the 

Greek economy in general. 

In particular, the Legislative Acts regulating 

the capital controls (Government Gazette Α’ 

65/28.06.2015 and A’ 66/30.06.2015) 

remain in effect and thus the strict 

restrictions imposed on the permitted bank 

services are retained. 

Additionally, by virtue of the new decision 

the following services shall be included 

within the permitted bank services: 

 conversion of a pension payable by a 

foreign insurer in foreign currency 

into Euro, transfer of this amount to 

another (already existing) 

depository bank account and the 

withdrawal of €120, 

 a €120 lump-sum payment to 

pensioners and beneficiaries of the 

Greek Unemployment Fund, who do 

not possess cash withdrawal cards. 
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