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Με σχετική Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 
(ΦΕΚ Β’ 1721/17.08.2015),  επέρχονται 
τροποποιήσεις στο καθεστώς των 
περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και 
μεταφορά κεφαλαίων, όπως αυτό είχε 
καθοριστεί με την από 18 Ιουλίου 2015 Πράξη 
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ A’ 
84/18.07.2015). Ειδικότερα, μειώνονται οι 
περιορισμοί που αφορούν τις καθημερινές 
τραπεζικές συναλλαγές (διακίνηση 
εμβασμάτων στο εξωτερικό, συναλλαγές για 
εξυπηρέτηση υφιστάμενων δανείων και οφειλών)  
και διευκολύνεται η διαχείριση ρευστότητας 
των πιστωτικών ιδρυμάτων.  

Νέοι Λογαριασμοί – Εξυπηρέτηση Δανείων & 
Οφειλών 

Στις προϋποθέσεις υπό τις οποίες επιτρέπεται το 
άνοιγμα νέων λογαριασμών, προστίθενται οι 
ακόλουθες περιπτώσεις:  

 το άνοιγμα αποκλειστικά και μόνον ενός 
λογαριασμού, χωρίς δικαίωμα ανάληψης, για 
την εξυπηρέτηση δανείου που ήδη έχει ληφθεί πριν 
την έναρξη ισχύος της ως άνω Υπουργικής 
Απόφασης από το πιστωτικό ίδρυμα όπου 
ανοίγεται ο λογαριασμός, ακόμη και σε περίπτωση 
ύπαρξης λογαριασμού σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα, 
και 

 το άνοιγμα λογαριασμού ειδικού σκοπού για 
την εξυπηρέτηση ρυθμίσεων οφειλών σε φορείς 
κοινωνικής ασφάλισης και στο Ελληνικό Δημόσιο, 
είτε από φυσικό πρόσωπο, χωρίς δικαίωμα 
ανάληψης, είτε από φορείς κοινωνικής 
ασφάλισης αποκλειστικά για την είσπραξη 
ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών οφειλών.  

 By virtue of a relevant decision issued by the 

Greek Finance Minster (Government Gazette B’ 
1721/17.08.2015), the restrictive regime on 
withdrawal and transfer of capital, as in force 
by virtue of the Legislative Act dated 18 July 
2015 (Government Gazette A’ 84/18.07.2015) 
is amended.  Restrictions regarding the day-
to-day banking transactions (transfers of 
capital abroad, transactions regarding the 
servicing of loans and debts) are loosened and 
the liquidity management of the credit 
institutions is facilitated. 

 

New accounts – Loans & Debt Servicing  

The following exemptions to the restrictions on 
the opening of new bank accounts are added to 
the existing ones: 

 the opening of exclusively one single 
account, with no withdrawal rights, is allowed 
for the purposes of servicing a loan which had 
been granted by a credit institution prior to the 
entry into force of the above ministerial 
decision, even if an account with another credit 
institution already exists; and  

 the opening of new special purpose 
accounts is permitted in order to meet 
payments to social security institutions or the 
Greek State. Such accounts are opened either by 
individuals, who will not be entitled to any 
withdrawals, or by the social security 
institutions, for the sole purpose of collecting 
social security and other contributions. 



 
 

 

 

 

Περαιτέρω, η πρόωρη, μερική ή ολική, εξόφληση 
δανείου σε πιστωτικό ίδρυμα, επιτρέπεται πλέον 
όχι μόνο με μετρητά ή έμβασμα από το εξωτερικό, 
όπως ίσχυε μέχρι σήμερα, αλλά και μέσω 
χορήγησης νέου δανείου, με σκοπό την 
αναδιάρθρωση, με την προϋπόθεση ότι το ποσό 
του νέου δανείου θα είναι ίσο τουλάχιστον με το 
ποσό του ανεξόφλητου κεφαλαίου του αρχικού 
δανείου. 

Διαχείριση Ρευστότητας 

Εξαιρούνται των απαγορεύσεων και περιορισμών 
στην κίνηση κεφαλαίων που θεσπίστηκαν με την 
από 18 Ιουλίου 2015 Πράξη Νομοθετικού 
Περιεχομένου (ΦΕΚ A’ 84/18.07.2015), 
συναλλαγές οι οποίες στοχεύουν στη διασφάλιση 
της ομαλής και εύρυθμης λειτουργίας του 
πιστωτικού ιδρύματος. Ειδικότερα, επιτρέπονται, 
μεταξύ άλλων,  

 συναλλαγές που αφορούν σε διαχείριση 
ρευστότητας πιστωτικών ιδρυμάτων που 
λειτουργούν στην Ελλάδα  και σε υποχρεώσεις 
πληρωμών στο πλαίσιο διαχείρισης συμβάσεων,  

 σύναψη και διακανονισμός νέων 
διατραπεζικών συναλλαγών ή πρόωρος 
τερματισμός ή μεταβολή όρων υφιστάμενων,  

 οποιαδήποτε άλλη διατραπεζική συναλλαγή 
είναι απαραίτητη για τη διαχείριση της 
ρευστότητας και της χρηματοοικονομικής και  
συναλλαγματικής θέσης των πιστωτικών 
ιδρυμάτων που προκύπτουν από εκτέλεση 
επιτρεπτών πράξεων με φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα,  

 εξυπηρέτηση πληρωμών σε σχέση με τίτλους 
και τιτλοποιήσεις που έχουν εκδοθεί άμεσα ή 
έμμεσα από το πιστωτικό ίδρυμα και τις 
θυγατρικές του, όπως π.χ. πληρωμές κουπονιών, 
καθώς και  

 χρεώσεις/πιστώσεις Nostro – Vostro Accounts 
θυγατρικών και τρίτων πιστωτικών ιδρυμάτων, 
μέσω εντολών μηνυμάτων, ανεξαρτήτως 

 

Furthermore, partial or full prepayment of 
loans is allowed not only when made in cash or 
by a remittance from abroad, as was the case 
until now,  but  also by granting of a new loan for 
the sole purpose of refinancing an existing loan, 
provided that the amount of the new loan will 
be at least equal to the outstanding principal 
amount of the initial loan. 

Liquidity Management 

Transactions aiming to ensure the smooth and 
orderly functioning of credit institutions  are 
exempted from the prohibitions and restrictions 
set out by the Legislative Act dated 18 July 2015 
(Government Gazette A’ 84/18.07.2015).  In 
detail, the following qualify as permitted 
transactions: 

 transactions concerning liquidity 
management of credit institutions operating in 
Greece and payment obligations in the context 

of contracts management; 

 conclusion and settlement of new interbank 
transactions or early termination or 
amendment of the terms of existing ones; 

 any other interbank transaction required for 
the liquidity management and financial and 

exchange position of credit institutions arising 
from the execution of non-restricted 
transactions with individuals or legal entities;  

 debt servicing with regard to securitizations 

and instruments issued directly or indirectly by 
the credit institution and its subsidiaries, such as 
coupon payments; and 

 debiting/crediting of Nostro – Vostro 
Accounts held by subsidiaries and third-party 
credit institutions, via orders, irrespective of 
currency in which the account is denominated.  

 
 



 
 

 

 

νομίσματος.  

Εφόσον δεν επηρεάζεται ουσιωδώς η ρευστότητα 
του πιστωτικού ιδρύματος, οι συναλλαγές του ως 
άνω πλαισίου εκτελούνται χωρίς ειδική 
ενημέρωση, ωστόσο στο τέλος της ημέρας θα 
κοινοποιούνται στην Επιτροπή Έγκρισης 
Τραπεζικών Συναλλαγών.  

Στο πλαίσιο των ανωτέρω η διενέργεια 
συναλλαγών που αφορούν πελάτες του 
πιστωτικού ιδρύματος δεν επιτρέπεται. 

Εμβάσματα 

Επιτρέπεται η εντολή μεταφοράς κεφαλαίων από 
τα εποπτευόμενα από την Τράπεζα της Ελλάδος 
ιδρύματα πληρωμών προς το εξωτερικό, έως του 
ποσού των πεντακοσίων ευρώ (500 €) ανά 
συναλλασσόμενο φυσικό πρόσωπο ανά μήνα. 
Περαιτέρω, αναφορικά με τους φοιτητές του 
εξωτερικού, το μέγιστο ποσό που δύναται να 
μεταφερθεί αυξάνεται από πέντε χιλιάδες (5.000 
€), που ίσχυε μέχρι τώρα, σε οκτώ χιλιάδες ευρώ 
(8.000 €) (ή το ισόποσό του σε ξένο νόμισμα), ανά 
ημερολογιακό τρίμηνο, για έξοδα διαμονής και 
διαβίωσης στην περίπτωση που τα ως άνω ποσά 
δεν πιστώνονται σε λογαριασμό με δικαιούχο το 
φοιτητή, αλλά απευθείας σε λογαριασμό 
φοιτητικής εστίας ή εκμισθωτή κατοικίας φοιτητή 
με την προσκόμιση μισθωτηρίου συμβολαίου ή 
άλλων σχετικών δικαιολογητικών. 

 

In case the liquidity of the credit institutions is 
not materially affected, such transactions are 
effected without special notice being required; 
however, at the close of business on a daily basis 
said transactions have to be disclosed to the 
Banking Transactions Approval Committee.  
 
In the above context of exemptions, conclusion 
of transactions concerning clients of credit 
institutions is prohibited. 

 
Remittances  

Orders for transfers of funds abroad given by 
the credit institutions supervised by the Bank of 
Greece are permitted, up to the amount of € 
500 per individual per month. Furthermore, 
as regards individuals who study abroad, they 
are entitled to transfer the amount of € 8.000, 
instead of € 5.000 as was the case until now, per 
calendar quarter, to cover their living and 
residence expenses, provided that such amount 
is not credited to their own bank accounts 

abroad, but directly to the bank accounts held 
by student residencies or lessors and provided 
that they submit to the credit institution the 

respective lease agreement or other supporting 
documentation. 
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