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Η Ελληνική Κυβέρνηση εξέδωσε νέα Πράξη 

Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ  Α’  79/14.07.2015), η 

οποία ρυθμίζει  περαιτέρω  το καθεστώς Τραπεζικής 

Αργίας βραχείας διάρκειας. 

Συγκεκριμένα παρατείνεται έως και 16 Ιουλίου 

2015  η διάρκεια της Τραπεζικής Αργίας που κηρύχτηκε 

με την από 28 Ιουνίου 2015 Πράξη Νομοθετικού 

Περιεχομένου,  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Επιπλέον, με την νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 

ορίζεται ότι στις επιτρεπόμενες τραπεζικές 

εργασίες συμπεριλαμβάνονται στο εξής και οι 

ακόλουθες, οι οποίες δύνανται να πραγματοποιούνται 

από τα υποκαταστήματα των πιστωτικών ιδρυμάτων 

που λειτουργούν για το σκοπό αυτό: 

 η άπαξ καταβολή ποσού 120€ στους 

δικαιούχους (συνταξιούχους και δικαιούχους 

επιδομάτων – παροχών του ΟΑΕΔ) δεν έχει 

καταβληθεί , 

 οι πληρωμές ληξιπρόθεσμων και τρεχουσών 

δόσεων από τη χρήση πιστωτικής κάρτας και 

κάθε είδους δάνειο, όπως και οφειλών προς το 

δημόσιο, προς ΔΕΚΟ, προς ασφαλιστικούς 

οργανισμούς και προς ιδιωτικές ασφαλιστικές 

εταιρείες, με κατάθεση μετρητών ή με εντολή 

μεταφοράς χρηματικού ποσού από τραπεζικό 

λογαριασμό, 

 η εντολή μεταφοράς κεφαλαίων από 

λογαριασμό ταμιευτηρίου ή όψεως σε άλλο 

αντίστοιχο λογαριασμό που τηρείται στο ίδιο 

πιστωτικό ίδρυμα. 

Επιπροσθέτως, η νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 

επιφέρει αλλαγές αναφορικά με τη σύσταση και 

λειτουργία της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών 

 The Greek Government issued a new 

Legislative Act (Government Gazette no 

79/14.07.2015), which regulates further the 

short-term Bank Holiday. 

In particular, the Bank Holiday, which was 

introduced by the Legislative Act dated 

28.06.2015 as currently in force, is now 

extended until July 16th 2015. 

Moreover, the latest Legislative Act 

stipulates than within the permitted  bank 

services the following shall also be 

included and shall be performed by the 

branches of the credit institutions operating 

for this purpose: 

 a €120 lump-sum payment to 

beneficiaries (pensioners and 

beneficiaries of the Greek 

Unemployment Fund) that have not yet 

received this amount, 

 payment of due or current installments 

arising from the use of credit cards or 

loans of any kind, as well as due 

payments to the Greek State, to Public 

Utilities, social security organizations 

and private insurance companies, by 

cash deposit or order for transfer of an 

amount from a bank account, 

 order for transfer of capitals from a 

savings or sight bank account to 

another account held with the same 

credit institution. 

Moreover, the latest Legislative Act 

introduces changes in regard to the 



 
 

Συναλλαγών («Επιτροπή Έγκρισης»). Πιο 

συγκεκριμένα: 

 η Επιτροπή Έγκρισης εφεξής θα είναι 

εξαμελής,, ενώ για την υποστήριξη του έργου 

της συνιστάται Ομάδα Υποστήριξης. 

Αρμοδιότητα της τελευταίας αποτελεί η 

συγκέντρωση των αιτημάτων  έγκρισης 

συναλλαγών, ο έλεγχος πληρότητας των 

συνοδευτικών  εγγράφων, η ηλεκτρονική 

παρακολούθηση των αιτημάτων και η εν γένει 

συνδρομή στο έργο της Επιτροπής Έγκρισης, 

 ενώ έως τώρα η διαφύλαξη ενός δημοσίου ή 

κοινωνικού συμφέροντος ήταν απαραίτητη 

για να δοθεί  έγκριση σε κάποια συναλλαγή, 

πλέον ορίζεται ότι  τέτοιας φύσης συναλλαγές 

θα εξετάζονται κατά προτεραιότητα, 

χωρίς να αποκλείονται συναλλαγές άλλης 

φύσεως. Επιπλέον, στην ερμηνεία των  

συναλλαγών δημοσίου ή κοινωνικού 

συμφέροντος εντάσσονται πέραν εκείνων για 

την πληρωμή ιατρικών εξόδων ή εισαγωγών 

φαρμακευτικών ειδών, οι συναλλαγές για την 

πληρωμή εισαγωγών τροφίμων, πρώτων 

υλών και καυσίμων, 

 κατόπιν απόφασης της Επιτροπής Έγκρισης, 

μπορεί να συστήνεται ανά πιστωτικό 

ίδρυμα ειδική υποεπιτροπή για την 

έγκριση μέρους ή όλου των σχετικών 

συναλλαγών, τους όρους λειτουργίας των 

οποίων θα καθορίζει η Επιτροπή Έγκρισης. 

Τέλος, με τη νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, 

ορίζεται ότι για όσο χρόνο διαρκεί η Τραπεζική Αργία 

αναστέλλεται η διενέργεια κάθε πράξης 

αναγκαστικής εκτέλεσης, ιδίως η διενέργεια 

πλειστηριασμών, κατασχέσεων, εξώσεων και 

προσωπικών κρατήσεων. Επίσης αναστέλλεται η 

υποχρέωση έκδοσης και κατάθεσης εκ μέρους των 

δικηγόρων ή διαδίκων γραμματίων καταβολής 

δικαστικών ενσήμων, εισφορών, ή άλλων παραβόλων 

και εξόδων σχετικά με την άσκηση και εκδίκαση 

ενδίκων βοηθημάτων  και ενδίκων μέσων ή την 

εκπροσώπηση από συνήγορο. Οι υπόχρεοι 

υποχρεούνται να προσκομίσουν αυτά ενώπιον της 

composition and functioning of the 

Approval of Banking Transactions 

Committee (“Approval Committee”). In 

particular: 

 the Approval Committee will now 

constitute of six (6) members, 

while a Support Team shall be 

established to facilitate its 

functioning. The latter will be 

responsible for the collection of 

requests for transaction approval, 

cross-check of the accompanying 

documents, electronic monitoring of 

the requests and in general 

facilitation of the operation of the 

Approval Committee; 

 whereas, as yet, necessity in the 

context of public or social 

interests was required for an 

approval to be granted, from now on 

requests for such transactions will 

merely be examined at priority, 

while other transactions  are not 

precluded a priori. Additionally, 

within the scope of transactions in 

the context of public or social 

interests, besides those for payment 

of medical expenses and import of 

pharmaceutical products, 

transactions for payment of import 

of foods, raw materials and fuel are 

now included; 

 following a decision by the Approval 

Committee, it is possible for a 

tailored sub-committee to be 

established within each credit 

institution for the approval of 

part or all relevant transactions, 

while the operation of such sub-

committees shall be determined by 

the Approval Committee. 

Finally, the latest Legislative Act stipulates 

that any enforcement act, particularly 



 
 

αρμόδιας αρχής εντός τριών (3) εργασίμων 

ημερών από τη λήξη της Τραπεζικής Αργίας.  

Ακόμη, αναστέλλεται η υποχρέωση καταβολής πάσης 

φύσης εγγυοδοσιών  και χρηματικών ποσών από 

μετατροπή στερητικής της ελευθερίας ποινής,  εφόσον η 

σχετική υποχρέωση γεννήθηκε ή η συμπλήρωση της 

προθεσμίας εκπλήρωσής της ανέκυψε στο διάστημα 

της Τραπεζικής Αργίας. 

 

  

 

 

 

 

 

 

auctions, foreclosures, evictions and 

detentions are postponed for as long as the 

Bank Holiday is in force. On the whole, 

obligations on the side of attorneys or 

litigant parties to pay court stamp duties, 

state dues and other contributions or fees 

and legal expenses related to lodging and 

hearing of an appeal or remedial action or 

representation by a lawyer, are also 

postponed. The above have to be brought 

before the competent authority within 

three (3) business days after the end of 

the Bank Holiday. Furthermore, any 

obligation to pay any kind of bail or amount 

deriving from conversion of criminal 

penalties to monetary fines, if the relevant 

obligation emerged or its deadline lapsed, 

during the Bank Holiday, is also postponed. 
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