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Νέες επιτρεπόμενες συναλλαγές 

Με νέα του απόφαση (ΦΕΚ Β’ 1561/24.07.2015), ο 

Υπουργός Οικονομικών  προέβη σε ορισμένες 

τροποποιήσεις και προσθήκες  στις ρυθμίσεις που 

αφορούν στους περιορισμούς στην ανάληψη μετρητών 

και τη μεταφορά κεφαλαίων που θεσπίστηκαν με την 

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 18.07.2015 

(ΦΕΚ Α 84). Πιο συγκεκριμένα: 

 προστίθεται περιορισμός έως του ποσού των 2.000 

ευρώ ή ισόποσου σε ξένο νόμισμα για τη μεταφορά 

χαρτονομισμάτων, ανά φυσικό πρόσωπο και ανά 

ταξίδι στο εξωτερικό, μέχρι την έκδοση Πράξης του 

Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην ως άνω  ΠΝΠ.. Από τον 

περιορισμό αυτόν εξαιρούνται οι μόνιμοι κάτοικοι 

εξωτερικού. 

 Θεσπίζεται εξαίρεση ειδικώς για τις ναυτιλιακές 

εταιρίες που αναφέρονται στους Ν. 27/1975, 

959/1979 και στο Ν.Δ. 2687/1953, οι οποίες 

δύνανται να προβούν σε ανάληψη μετρητών μέχρι 

ποσού των 50.000 ευρώ ημερησίως, από ποσά που 

μεταφέρονται από την αλλοδαπή με μεταφορά 

πίστωσης σε λογαριασμούς που τηρούνται σε 

πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα. 

Υπενθυμίζεται ότι έχει ήδη προβλεφθεί η 

δυνατότητα μεταφοράς των «εισαγομένων» 

ποσών εκ νέου,  εν μέρει ή εν συνόλω, σε 

λογαριασμό που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που 

λειτουργεί στο εξωτερικό. Περαιτέρω, με απόφαση 

της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών 

η ανάληψη τέτοιων ποσών δύναται να επιτραπεί 

και για άλλους κλάδους επιχειρήσεων.  

 New permitted transactions 

With a new decision (Government Gazette Vol. 

B’ 1561/24.07.2015) the Finance Minister has 

proceeded to specific amendments and 

additions in regard to the restrictions on cash 

withdrawals and transfers of capital provided 

for by the Legislative Act dated 18.07.2015 

(Government Gazette Vol. A’ 84). In particular: 

 a restriction is imposed on the transfer of 

cash abroad amounting to €2,000 or the 

equivalent in foreign currency, per natural 

person, per travel, until the issuance of a 

relevant Act of the Governor of the Bank of 

Greece, as provided for in the above 

Legislative Act. Permanent residents 

abroad are exempted from this restriction. 

 An exemption is enacted specifically for 

shipping companies regulated by Laws 

27/1975 and 959/1979 and the 

Legislative Decree 2687/1953, which are 

allowed to withdraw amounts up to 

€50,000 per day in cash from amounts 

transferred from abroad to accounts held 

with a credit institution operating in 

Greece by transfer of credit. It is reminded 

that such “imported” amounts may be 

transferred again, in part or in total, to an 

account held with a credit institution 

operating abroad. Moreover, such cash 

withdrawals may be permitted for other 

business sectors as well, by means of a 

decision of the Banking Transactions 



 
 

 

 Αποσαφηνίζεται ότι η απαγόρευση ανάληψης 

μετρητών στην Ελλάδα και το εξωτερικό με χρήση 

πιστωτικών και προπληρωμένων καρτών, αφορά 

αποκλειστικά πιστωτικές και προπληρωμένες  

κάρτες που έχουν εκδοθεί από πιστωτικά ιδρύματα 

που εδρεύουν και λειτουργούν στην Ελλάδα. 

 

Σύσταση Ειδικών Υποεπιτροπών Εγκρίσεως 

Συναλλαγών εντός των πιστωτικών ιδρυμάτων 

Περαιτέρω, η Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών 

Συναλλαγών εξέδωσε απόφαση (ΦΕΚ Β’ 

1563/24.07.2015), με την οποία  συστήνονται Ειδικές 

Υποεπιτροπές ανά πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην 

Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένου του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων, οι αρμοδιότητες των 

οποίων (Υποεπιτροπών) συνίστανται στην έγκριση 

συγκεκριμένων συναλλαγών που κρίνονται αναγκαίες για 

τη διαφύλαξη ενός δημόσιου ή κοινωνικού συμφέροντος.  

Σε αυτό το πλαίσιο, ορίζεται ότι για αιτήματα πελατών 

νομικών προσώπων ή επιτηδευματιών, οι οποίοι 

αιτούνται: 

 εκτέλεση πληρωμών έναντι παραστατικών 

(π.χ. τιμολόγια, προτιμολόγια, φορτωτικές, 

κ.λπ.),  

 άνοιγμα νέων ενέγγυων πιστώσεων και 

πιστώσεων σε αναμονή, και  

 έκδοση νέων εγγυητικών επιστολών, 

προς το εξωτερικό στο πλαίσιο επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, το ημερήσιο εγκριτικό όριο 

των Ειδικών Υποεπιτροπών για κάθε πιστωτικό 

ίδρυμα ανά εργάσιμη ημέρα ορίζεται σε 100.000 

ευρώ ανά πελάτη (με μία ή περισσότερες 

συναλλαγές), και εντός του ορίου ποσού που 

καθορίζεται και ανακοινώνεται από την 

Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών σε 

κάθε πιστωτικό ίδρυμα ξεχωριστά. Σε μηνιαία 

βάση, το εγκριτικό όριο των Ειδικών 

Υποεπιτροπών ανά πελάτη για κάθε πιστωτικό 

ίδρυμα  δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μέση μηνιαία 

αξία των εισαγομένων εμπορευμάτων και 

πρώτων και βοηθητικών υλών μέσω του 

Approval Committee. 

 It has been clarified that the prohibition 

on cash withdrawals in Greece and abroad 

by use of credit and prepaid cards, regards 

solely credit and prepaid cards issued by 

credit institutions established and 

operating in Greece. 

Establishment of Special Transactions 

Approval Sub-committees within the credit 

institutions 

Moreover, the Banking Transactions Approval 

Committee issued a decision (Government 

Gazette B’ 1563/24.07.2015), establishing 

Special Sub-committees in each credit 

institution operating in Greece, including the 

Consignment Deposits and Loans Fund, the 

responsibilities of which (Sub-committees) 

shall be the approval of particular transactions 

regarded as necessary for the preservation of a 

public or social interest. 

In this context, it is stated that for requests 

from clients legal entities or professionals, 

requesting: 

 • payments (due documentation is 

required, i.e. invoices, pro forma 

invoices, bills of lading, etc.); 

• the issuance of new letters of credit and 

stand-by letters of credit, and 

• the issuance of new letters of guarantee,  

to counter-parties abroad, in the course of 

regular business activities, the daily approval 

cap of the Special Sub-committees for each 

credit institution per working day is up to 

€100,000 per customer (regardless of the 

quantity of daily transactions) and within a 

limit specified for each credit institution 

separately, dictated by the Banking 

Transactions Approval Committee. On a 

monthly basis, the approval cap of the Special 

Sub-committees per customer, per credit 



 
 

 

συγκεκριμένου πιστωτικού ιδρύματος. 

Αναφορικά με πελάτες φυσικά πρόσωπα οι 

οποίοι αιτούνται εκτέλεση πληρωμών προς το 

εξωτερικό ή αναλήψεις μετρητών, επιτρέπεται η 

κατ’ εξαίρεση ικανοποίηση των αιτημάτων είτε 

πασχόντων από σοβαρά προβλήματα υγείας είτε 

για εξαιρετικούς κοινωνικούς λόγους. Το μηνιαίο 

όριο διαμορφώνεται στα 2.000 ευρώ ανά φυσικό 

πρόσωπο (με μία ή περισσότερες συναλλαγές) 

και δεν συμπεριλαμβάνεται στο ημερήσιο 

εγκριτικό όριο κάθε πιστωτικού ιδρύματος. 

Τα αιτήματα των πελατών πρέπει να 

συνοδεύονται από παραστατικά (πχ. τιμολόγια, 

φορτωτικές κλπ), επαρκή για την τεκμηρίωση της 

φύσης των συναλλαγών και της αναγκαιότητας 

εκτέλεσής τους, καθώς και από υπεύθυνη δήλωση 

του πελάτη στην οποία θα δηλώνει ότι τα εν λόγω 

παραστατικά δεν έχουν προηγουμένως 

υποβληθεί προς έγκριση μέσω έτερου πιστωτικού 

ιδρύματος. 

 

Χρηματιστήριο Αθηνών 

Mε 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

institution, may not exceed the average 

monthly value of imported goods and raw and 

auxiliary materials in the previous year, 

through the said credit institution. 

In regard to clients natural persons requesting 

execution of payments abroad or cash 

withdrawals, it is exceptionally permitted for 

requests of either sufferers from serious health 

problems or due to exceptional social reasons, 

to be satisfied. The monthly ceiling is 

stipulated to €2,000 per natural person 

(regardless of the quantity of daily 

transactions) and is not included in the daily 

approval cap for each credit institution. 

Customer requests must be accompanied by (i) 

due documentation (e.g. invoices, bills of 

lading, etc.) sufficient to verify the nature of 

the transactions and the necessity of their 

execution, as well as by (ii) an affirmation of 

the customer stating that these documents 

have not been previously submitted for 

approval to another credit institution. 

 

Athens Exchange 

The various markets of the Athens 

Exchange shall remain closed and the 

redemption of units of mutual funds will 

continue to be suspended as per decision of 

the Hellenic Capital Markets Commission, 

while a relative decision by the Finance 

Minister is still pending. 
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