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Με σχετική Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 

(ΦΕΚ Α’ 84/18.07.2015),  λήγει το καθεστώς 

Τραπεζικής Αργίας, όπως είχε καθοριστεί με τις 

Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ A’ 

65/28.06.2015, 66/30.06.2015 & 79/14.07.2015). 

Οι Τράπεζες θα είναι ανοικτές για το κοινό 

αλλά παρέμειναν οι περιορισμοί σε αναλήψεις 

μετρητών και κίνηση κεφαλαίων.  

Συνακόλουθα, με απόφαση της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς, παραμένουν κλειστές οι 

διάφορες αγορές του Χρηματιστηρίου 

Αθηνών και συνεχίζεται η αναστολή εξαγοράς 

μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, εν αναμονή 

σχετικής αποφάσεως του Υπουργού Οικονομικών. 

Οι επιβαλλόμενοι περιορισμοί αφορούν 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 και λειτουργούν νόμιμα στην 

Ελλάδα. Στους παρακάτω περιορισμούς, ωστόσο, 

δεν υπόκειται η Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης  

Εύξεινου Πόντου (Black Sea Trade and 

Development Bank).  

 

 By virtue of a relative Legislative Act 

(Government Gazette A’ 84/18.07.2015) 

the Bank Holiday, as it was in force by 

virtue of Legislative Acts (Government 

Gazette A’ 65/28.06.2015, 

66/30.06.2015 & 79/14.07.2015), is 

now ended. Banks in Greece are now 

open to the public, but the imposed 

restrictions on cash withdrawals and 

transfers of capital shall remain in 

force. 

Furthermore, the various markets of 

the Athens Exchange shall remain 

closed and the redemption of units of 

mutual funds will continue to be 

suspended while a relative decision by 

the Finance Minister is still pending. 

The imposed restrictions regard all 

credit institutions duly operating in 

Greece, including branches of foreign 

credit institutions (both EU and non-EU) 

established in Greece, the Consignment 

Deposits and Loans Fund, payment 

services institutions, e-payment 

institutions and branches of said 

institutions established in other states 

and lawfully operating in Greece. 

However, the Black Sea Trade and 

Development Bank (BSTDB) is not 

subject to the restrictions in question. 

 



 
 

 

 

Χρηματικές Αναλήψεις & Εμβάσματα 

Οι χρηματικές αναλήψεις, στην Ελλάδα και στο 

εξωτερικό, περιορίζονται στο ποσό των 60 ευρώ 

ημερησίως ανά καταθέτη (Customer ID), ανά 

πιστωτικό ίδρυμα, με δυνατότητα σωρευτικής 

ανάληψης μετρητών που δεν αναλήφθηκαν 

κάποια ημέρα ή ημέρες, μέχρι του ποσού των 420 

ευρώ ανά εβδομάδα. Η απαγόρευση εφαρμόζεται 

και σε κάθε άλλη πληρωμή μετρητών, 

ανεξαρτήτως νομίσματος, συμπεριλαμβανομένων 

εισπράξεων επιταγών και των πληρωμών βάσει 

εγγυητικών επιστολών, οι οποίες κατατίθενται σε 

τραπεζικό λογαριασμό.  Επίσης, απαγορεύονται οι 

αναλήψεις μετρητών με χρήση πιστωτικών και 

προπληρωμένων καρτών στην Ελλάδα και στο 

εξωτερικό. 

Επιτρέπεται, όμως, η διακίνηση χρηματικών 

εμβασμάτων στο εσωτερικό με καταβολή 

μετρητών στους δικαιούχους, υπό την 

προϋπόθεση ότι ο πληρωτής έχει καταθέσει το 

σύνολο του ποσού σε φυσική μορφή. Επίσης, 

επιτρέπεται η καταβολή μετρητών από τα 

ιδρύματα πληρωμών στους δικαιούχους, από 

έμβασμα εξωτερικού, εάν έχει προηγηθεί εισαγωγή 

του αντίστοιχου ποσού σε φυσική μορφή από το 

εξωτερικό, από την έναρξη ισχύος της παρούσας 

ΠΝΠ, με σχετική δήλωση της εν λόγω εισαγωγής 

στην Τράπεζα της Ελλάδος. 

Η μεταφορά κεφαλαίων ή μετρητών στο 

εξωτερικό απαγορεύεται, περιλαμβανομένης της 

εντολής μεταφοράς κεφαλαίων σε λογαριασμούς 

που τηρούνται σε πιστωτικά ιδρύματα στο 

εξωτερικό, καθώς και της μεταφοράς κεφαλαίων 

με τη χρήση καρτών για διασυνοριακές πληρωμές. 

Ωστόσο, επιτρέπεται η χρήση πιστωτικών και 

χρεωστικών καρτών στο εξωτερικό για αγορές 

αγαθών ή υπηρεσιών χωρίς μετρητά έως το 

ανώτατο όριο που ορίζεται ανά πιστωτικό ίδρυμα 

με απόφαση της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών 

Συναλλαγών. Κατ’ εξαίρεση, όσον αφορά 

Cash Withdrawals & Remittances  

Cash withdrawals in Greece and abroad 

are restricted to the amount of €60 daily 

per depositor (Customer ID), at each 

credit institution, while an accumulated 

withdrawal of cash that has not been 

withdrawn on some day(s), is permitted 

up to the amount of €420 per week. The 

restriction is also imposed on any other 

cash payment, regardless of currency, 

including collection of cheques and 

payments on the basis of letters of 

guarantee, which are deposited to a bank 

account. Moreover, cash withdrawals by 

use of credit and prepaid cards in Greece 

or abroad are prohibited. 

However, a cash remittance within Greek 

territory, with the payment of the full 

amount in cash to the beneficiaries is 

permitted, given that the payer has 

deposited the total amount in physical 

form. Moreover, payment of cash by the 

credit institutions to the beneficiaries of 

a remittance from abroad is permitted, 

provided the respective amount had 

been imported in physical form from 

abroad since the issuance of this 

Legislative Act, with a declaration for the 

import to the Bank of Greece. 

Transfers of capital or cash abroad are 

prohibited, including orders for transfers 

of capital to accounts held with credit 

institutions abroad, as well as transfer of 

capital by use of cards for cross-border 

payments. Nevertheless, use of credit and 

debit cards abroad is permitted for 

purchases of goods or services without 

cash and up to the maximum limit 

stipulated for each credit institution by 

the Banking Transactions Approval 



 
 

 

 

χρηματικά ποσά που μεταφέρονται από την 

αλλοδαπή σε λογαριασμούς που τηρούνται σε 

πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα, 

επιτρέπεται η μεταφορά εκ νέου σε λογαριασμό 

που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα στο εξωτερικό. 

Η σχετική τεκμηρίωση της συναλλαγής εισροής 

κεφαλαίων από την αλλοδαπή και εκροής εκ νέου 

στην αλλοδαπή, θα είναι ευθύνη του πιστωτικού 

ιδρύματος και πρέπει να είναι πλήρης. 

Με πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος 

δύναται να προβλέπονται περιορισμοί στη 

μεταφορά χαρτονομισμάτων σε ευρώ ή και σε ξένο 

συνάλλαγμα εκτός της Ελληνικής Επικράτειας. 

Νέοι Λογαριασμοί 

Παράλληλα, απαγορεύεται το άνοιγμα νέων 

λογαριασμών, όψεως ή καταθετικών, η προσθήκη 

συνδικαιούχων στους υφιστάμενους και η 

ενεργοποίηση αδρανών λογαριασμών. Εξαιρείται 

το άνοιγμα λογαριασμών σε ειδικές ρητά 

αναφερόμενες περιπτώσεις ή κατόπιν εγκρίσεως 

της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών 

Συναλααγών. Επιτρέπεται το άνοιγμα 

λογαριασμών, μεταξύ άλλων, (i) για πληρωμή 

μισθοδοσίας προσωπικού, (ii) πίστωση ποσών 

από την αλλοδαπή ύψους τουλάχιστον δέκα 

χιλιάδων ευρώ ή του ισόποσου σε ξένο νόμισμα,  

(iii) εξυπηρέτηση νεοϊδρυθέντων, μετά την 1η 

Μαΐου, 2015, νομικών προσώπων, (iv) εκκαθάριση 

συναλλαγών καρτών από νέες συμβάσεις 

αποδοχής (acquiring) και (v) η κατάθεση 

μετρητών ως εξασφάλιση (cash collateral) 

εγγυητικής επιστολής, ενέγγυας πίστωσης ή 

δανείου στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα.  

 

 

 

Committee. Exceptionally, in regard to 

amounts being transferred from abroad 

to an account held with a credit 

institution operating in Greece, transfer 

anew to an account held with a credit 

institution abroad is permitted. 

Responsibility for relevant 

documentation for the inflow from 

abroad and outflow abroad anew, lies 

with the credit institution and needs to 

be complete. 

By decision of the Governor of the Bank 

of Greece, limitations on the transport of 

euro bills and/or foreign currency bills, 

outside the Greek territory may be 

provided. 

New accounts 

At the same, it is prohibited to open a 

new sight or deposit account, to add a 

new beneficiary to a joint bank account 

or to activate dormant accounts. 

However, the opening of accounts is 

permitted for explicitly cited cases or 

with the consent of the Banking 

Transactions Approval Committee. 

Specifically, it is allowed to open 

accounts (i) for payroll payment, (ii) to 

remit at least EUR 10,000, or the euro 

equivalent, from abroad, (iii) for newly 

established, after May 1, 2015, legal 

entities, (iv) to settle card payment 

transactions produced by new card 

payment services contracts (acquiring) 

and (v) to deposit cash as collateral for a 

letter of guarantee, letter of credit or loan 

to the same credit institution. 

 

 



 
 

 

 

Λοιπές Ρυθμίσεις  

Απαγορεύεται η πρόωρη, μερική ή ολική, 

εξόφληση δανείου σε πιστωτικό ίδρυμα, 

πλην αποπληρωμής με μετρητά ή έμβασμα 

από το εξωτερικό.  

Απαγορεύεται η πρόωρη, μερική ή ολική, 

λήξη προθεσμιακής κατάθεσης, πλην για 

ρητά καθορισμένες περιπτώσεις. 

Απαγορεύεται η μεταφορά στο εξωτερικό 

θεματοφυλακής τίτλων που τελούν υπό 

διαπραγμάτευση σε οργανωμένες αγορές 

εντός και εκτός Ελλάδος. 

Σε περίπτωση κατασχέσεως χρηματικής 

απαίτησης εις χείρας πιστωτικού 

ιδρύματος, ως τρίτου, η καταβολή του 

ποσού γίνεται με έκδοση επιταγής είτε 

πιστώνεται υποχρεωτικά σε τραπεζικό 

λογαριασμό του κατάσχοντος 

Η κατάρτιση συμβάσεων αποδοχής 

συναλλαγών με κάρτες πληρωμών θα 

συνάπτεται μόνο εφόσον περιλαμβάνει 

εκκαθάριση με πίστωση λογαριασμού που 

τηρείται εντός Ελλάδος. 

Επιτρέπονται οι συναλλαγές πιστωτικών 

ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα 

για υποχρεώσεις πληρωμών στο πλαίσιο 

διαχείρισης συμβάσεων που προϋπήρχαν 

της θέσης σε ισχύ της από 28.06.2015 ΠΝΠ 

(ΦΕΚ Α 65) όπως ενδεικτικά εξυπηρέτηση 

πληρωμών σε σχέση με τίτλους και 

τιτλοποιήσεις που εξέδωσε το πιστωτικό 

ίδρυμα, εκκαθάριση συναλλαγών με κάρτες 

πληρωμών διεθνών σχημάτων καρτών, και 

συναλλαγές ανταλλαγής περιθωρίου 

ασφάλισης στο πλαίσιο εξυπηρέτησης 

διεθνών συμβάσεων ISDA, CSA, GMRA, 

Escrow, EIB με πιστωτικά ιδρύματα της 

αλλοδαπής, σύμφωνα με διαδικασία που θα  

Other provisions 

The early, partial or full, repayment of 

loans is prohibited, other than a 

repayment in cash or by a remittance 

from abroad. 

The early, partial or full, redemption of 

term deposits is prohibited, except under 

explicitly defined circumstances. 

The transfer of a portfolio of securities, 

which are traded on a regulated market 

inside and outside Greece, to a 

depositary of securities abroad, is 

prohibited. 

In the event of seizure of monetary 

claims held by a credit institution, as a 

third party, payment shall be made by 

issuance of a check or shall be 

compulsorily credited to the account of 

the creditor. 

New card payment services contracts 

shall be required to perform the 

transaction settlement by crediting an 

account held in Greece. 

The transactions of credit institutions, 

operating in Greece, in regard to 

liabilities for preexisting the capital 

controls contracts, such as servicing 

payments related to securities and 

securitizations issued by the said credit 

institutions, the clearing of card 

payments of multinational card 

processing companies, and swap margin 

transactions under agreements such as 

ISDA, CSA, GMRA, Escrow, EIB with 

foreign credit institutions are explicitly 

permitted, according to the procedure to 

be determined by the management of 

each credit institution and notified to the 



 
 

 

 

ορισθεί από τη διοίκηση εκάστου 

πιστωτικού ιδρύματος και θα κοινοποιηθεί 

στην Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών 

Συναλλαγών. Προς απόδειξη της φύσης των 

ως άνω συναλλαγών θα πρέπει να 

υφίσταται πλήρης τεκμηρίωση η οποία 

κοινοποιείται στην Επιτροπή Έγκρισης 

Τραπεζικών Συναλλαγών.   

Διατηρείται σε ισχύ η Επιτροπή Έγκρισης 

Τραπεζικών Συναλλαγών, υπό το 

προϋπάρχον καθεστώς λειτουργίας της. 

Εποπτεία - Ποινές  

Η Τράπεζα της Ελλάδος θα πραγματοποιεί 

δειγματοληπτικούς ελέγχους για τη 

συμμόρφωση των ιδρυμάτων με τους 

περιορισμούς αναλήψεως μετρητών και 

μεταφοράς κεφαλαίων και επιβάλλει σε 

αυτά για κάθε παράβαση πρόστιμο ύψους 

έως του ενός δεκάτου του ποσού της 

αντίστοιχης συναλλαγής. Επίσης, 

θεσπίζεται ποινική ευθύνη του παραβάτη, 

καθώς προβλέπεται ποινή φυλάκισης 

τουλάχιστον 3 μήνες και χρηματική ποινή 

έως του ενός  δεκάτου του ποσού της 

αντίστοιχης συναλλαγής, ενώ επιπλέον το 

πιστωτικό ίδρυμα υποχρεούται να 

καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας ή έργου 

του υπεύθυνου προσώπου. 

Τέλος, ορίζεται ότι με απόφαση του 

Υπουργού Οικονομικών δύναται να 

αίρονται, τροποποιούνται ή καταργούνται 

περιορισμοί και απαγορεύσεις συναλλαγών 

και πράξεων που προβλέπονται από τις 

διατάξεις. Οι δραστηριότητες που δεν 

ρυθμίζονται με τη νέα ΠΝΠ (π.χ. θυρίδες) 

συνεχίζουν να διενεργούνται υπό τους 

όρους και προϋποθέσεις της κείμενης 

νομοθεσίας. 

Banking Transactions Approval 

Committee. To establish the nature of 

these transactions the credit institution 

should have the complete documentation 

communicated to the Banking 

Transactions Approval Committee. 

The Banking Transactions Approval 

Committee shall remain operational 

under the pre-existing framework.  

Supervision - Penalties 

The Bank of Greece will carry out 

random checks to confirm the 

compliance of the credit institutions with 

the above restrictions. Infringement of 

the capital controls framework will result 

in a fine not exceeding the one tenth 

(1/10) of the amount of the relevant 

transaction. Any such breach will lead to 

the criminal liability of the involved 

employee, the offense being punishable 

with imprisonment of at least three (3) 

months and a fine not exceeding the one 

tenth (1/10) of the amount of the 

respective transaction. In addition the 

credit institution is obliged to terminate 

the employment contract of the person 

responsible for such breach.  

The capital control exceptional measures 

are subject to lifting, amendment or 

abolishment by decision to be issued by 

the Minister of Finance. Any transactions 

not regulated in the new Legislative Act 

(e.g. bank safe deposit boxes), shall 

continue to be carried out under the 

terms and conditions of existing 

legislation. 
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