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Με νέα απόφαση υπ' αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π.0001258ΕΞ 

2015/Χ.Π.2672 (ΦΕΚ Β' 2100/25.09.2015) (η 

«Υπουργική Απόφαση»), ο Υπουργός 

Οικονομικών, προχώρησε σε τροποποίηση των 

περιορισμών και απαγορεύσεων συναλλαγών και 

πράξεων που προβλέπονται:  

i. στην από 18 Ιουλίου 2015 Πράξη 

Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α' 

84/18.07.2015), καθώς και 

ii. στην υπ' αριθμ. ΓΔΟΠ 0001062ΕΞ2015/ 

ΧΠ2412/31.7.2015 απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών «για τη διενέργεια συναλλαγών 

στις ελληνικές οργανωμένες αγορές επί 

χρηματοπιστωτικών μέσων». 

 

 By virtue of a decision issued by the Greek 

Finance Minster (Government Gazette, issue B' 

2100/25.09.2015) (the “Ministerial 

Decision”), an amendment of the capital 

controls framework, provided in: 

i. the Legislative Act, dated July 18, 2015 

(Government Gazette A' 84/18.07.2015), 

and 

ii. the Minister of Finance decision Γ∆ΟΠ 

0001062ΕΞ2015/ ΧΠ2412/31.7.2015 "for 

transactions on financial instruments in the 

Greek organized markets" 

was effected. 

 

Μεταφορές κεφαλαίων στο εξωτερικό 

 

Επιτρέπεται ειδικώς η αποδοχή και εκτέλεση 

εντολών μεταφοράς κεφαλαίων προς το 

εξωτερικό από πιστωτικά ιδρύματα έως του 

ποσού των πεντακοσίων (500) ευρώ ανά 

καταθέτη (Customer ID) και ανά ημερολογιακό 

μήνα, μέχρι μηνιαίου ορίου σε ευρώ για το σύνολο 

των πιστωτικών ιδρυμάτων, το οποίο θα 

κατανέμεται ανά πιστωτικό ίδρυμα με απόφασή 

της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών. 

Υπό τους ίδιους όρους επιτρέπονται υπηρεσίες 

εμβασμάτων (money remittances) από τα 

εποπτευόμενα από την Τράπεζα της Ελλάδος 

ιδρύματα πληρωμών, καθώς και από ιδρύματα 

πληρωμών άλλων κρατών μελών της ΕΕ που 

παρέχουν νομίμως υπηρεσίες εμβασμάτων μέσω 

αντιπροσώπων τους στην Ελλάδα ή μέσω της 

εταιρείας Ελληνικά Ταχυδρομεία ΑΕ. 

 

 Transfers of funds abroad 

 

The acceptance and execution of fund transfer 

orders abroad from credit institutions is 

exceptionally permitted, up to the amount of 

euro five hundred (€500) per depositor 

(Customer ID) per calendar month and up to a 

monthly limit in euro for all credit institutions 

determined by the Banking Transactions 

Approval Committee for each credit 

institution. On the same terms, money 

remittances are permitted via payment 

institutions supervised by the Bank of Greece 

and payment institutions of other EU Member 

States, which provide legally remittance 

services via their representatives in Greece or 

via Hellenic Post SA. 

 

 

 



 
 

 

Επεκτείνεται η ισχύουσα ρύθμιση για χρηματικά 

ποσά που μεταφέρονται από την αλλοδαπή στην 

Ελλάδα, και μεταφέρονται εκ νέου, εν μέρει ή εν 

συνόλω, σε λογαριασμό που τηρείται σε πιστωτικό 

ίδρυμα που λειτουργεί στο εξωτερικό. Στο πλαίσιο 

αυτό επιτρέπεται η μεταφορά κεφαλαίων εκτός 

Ελλάδος από ίδρυμα, για την αγορά 

χρηματοπιστωτικών μέσων του εξωτερικού, κατά 

την έννοια του άρθρου 5 του ν. 3606/2007, όπως 

ισχύει, εφόσον ο τραπεζικός λογαριασμός του 

δικαιούχου, από τον οποίο πραγματοποιείται η 

μεταφορά, ή ο λογαριασμός πελατείας που τηρεί ο 

παρέχων τις επενδυτικές υπηρεσίες σε ίδρυμα, από 

τον οποίο πραγματοποιείται η μεταφορά, για 

λογαριασμό του δικαιούχου, έχει πιστωθεί μετά την 

έναρξη της τραπεζικής αργίας της 28ης Ιουνίου 

2015 με κεφάλαια που προέρχονται από έμβασμα 

εξωτερικού, περιλαμβανόμενων των περιπτώσεων 

μεταφοράς πιστώσεως λόγω πωλήσεως, εξαγοράς 

ή εξόφλησης χρηματοπιστωτικών μέσων του 

εξωτερικού ή εισπράξεως χρηματικών διανομών 

που σχετίζονται με τα ως άνω χρηματοπιστωτικά 

μέσα. 

 

The exception, currently in force, allowing for 

the remittance of funds into an account held 

with a financial institution operating abroad, in 

part or in whole, provided these funds were 

initially transferred from abroad to Greece is 

broadened. Within this framework, it is 

permitted to transfer funds abroad for the 

purchase of financial instruments outside 

Greece, as defined in article 5 of Greek Law 

3606/2007, as in force, provided the bank 

account of the beneficiary, from which the 

transfer is made, or the customer account 

maintained by the investment services 

provider in a credit institution, from which the 

transfer shall be made on behalf of the 

beneficiary, is credited following the 

commencement of the banking holiday dated 

June 28, 2015, with funds transferred from 

abroad, including credits resulting from the 

sale, purchase or redemption of foreign 

financial instruments or the collection of cash 

distributions related with such financial 

instruments. 

Αναλήψεις μετρητών 

 

Επιτρέπεται η πραγματοποίηση ανάληψης 

μετρητών έως του ποσοστού 10% συνολικά, από 

χρηματικά ποσά τα οποία, μετά την έναρξη ισχύος 

της ως άνω Υπουργική Απόφασης, μεταφέρονται 

από την αλλοδαπή με μεταφορά πίστωσης σε 

υφιστάμενους λογαριασμούς, που τηρούνται σε 

πιστωτικό ίδρυμα στην Ελλάδα. 

 

Επιτρέπεται επίσης η καταβολή από εποπτευόμενα 

από την Τράπεζα της Ελλάδος ιδρύματα πληρωμών, 

καθώς και από ιδρύματα πληρωμών άλλων κρατών 

μελών της ΕΕ που παρέχουν νομίμως υπηρεσίες 

εμβασμάτων μέσω αντιπροσώπων τους στην 

Ελλάδα ή μέσω της εταιρείας Ελληνικά 

Ταχυδρομεία Α.Ε. μετρητών στους δικαιούχους από 

έμβασμα εξωτερικού, εάν έχει προηγηθεί εισαγωγή 

από το ίδρυμα πληρωμών τουλάχιστον ισόποσου 

ποσού σε φυσική μορφή από το εξωτερικό από 

την έναρξη ισχύος της Υπουργικής Απόφασης ή 

είσπραξη σε μετρητά τουλάχιστον ισόποσου ποσού 

 Cash withdrawals & remittances 

 

Cash withdrawals from funds credited, after 

entry into force of the above Ministerial 

Decision, from abroad to existing accounts 

held with credit institutions in Greece, are 

permitted up to the percentage of 10%. 

 

The payment in cash to beneficiaries of money 

remittances via payment institutions 

supervised by the Bank of Greece as well as 

other payment institutions of other Member 

States of the EU, which provide legally 

remittance services via their representatives in 

Greece, or via Hellenic Post SA, is permitted, 

conditional upon the importation by the 

payment institution, as from the date of entry 

into force of the above Ministerial Decision, in 

cash of the equivalent amount from abroad or 

upon the collection in cash of at least the 

equivalent amount from their customers, 

making remittances abroad, up to a 



 
 

 

από πελάτες τους πληρωτές εμβασμάτων προς το 

εξωτερικό, έως κατ' ανώτατο του ποσού των 

χιλίων οκτακοσίων (1.800) ευρώ ανά πελάτη 

τους δικαιούχο εμβάσματος, ανά ημερολογιακό 

μήνα. 

 

maximum amount of euro one thousand 

eight hundred (€1.800) per remittance 

receiving customer, per calendar month. 

Νέοι λογαριασμοί 

 

Διευρύνονται οι περιπτώσεις όπου επιτρέπεται το 

άνοιγμα νέων λογαριασμών, εφόσον δεν υπάρχει 

άλλος διαθέσιμος. Οι σημαντικότερες περιπτώσεις 

έχουν ως εξής: 

1 Για την εξυπηρέτηση νεοϊδρυθεισών, ατομικών 

επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών με 

έναρξη δραστηριότητας/επαγγέλματος μετά 

την 1η Μαΐου 2015, 

2 Το άνοιγμα λογαριασμού όψεως ή καταθέσεως 

σε πρόσωπα που αποκτούν για πρώτη φορά 

την ιδιότητα του φοιτητή σε πρόσωπα που 

αποκτούν για πρώτη φορά την ιδιότητα του 

φοιτητή κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015−2016, 

εφόσον ο τόπος σπουδών είναι διαφορετικός 

από τον μέχρι τώρα τόπο μόνιμης κατοικίας 

τους ή σε φοιτητές που κατά το ακαδημαϊκό 

έτος 2015-2016 θα συμμετέχουν σε 

προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών ERASMUS 

και η ύπαρξη λογαριασμού αποτελεί 

προϋπόθεση για την καταβολή της 

προβλεπόμενης αποζημίωσης ή σε οπλίτες που 

καλούνται να υπηρετήσουν τη στρατιωτική 

τους θητεία, μετά την έναρξη ισχύος της 

παρούσας, 

3 το άνοιγμα λογαριασμού για το σκοπό της 

διενέργειας εράνων υπέρ φυσικών προσώπων 

που πάσχουν από ανίατες ασθένειες, για λόγους 

γενικού φιλανθρωπικού σκοπού ή εκτέλεσης 

έργου κοινής ωφελείας. 

 

 New bank accounts 

 

Further exceptions to the opening of new 

bank accounts restrictions are implemented. 

It is allowed to open new accounts, as long as 

no other existing account is available, as 

follows: 

1 For the facilitation of transactions of newly 

established sole proprietorships and self-

employed professionals with – 

business/profession commencement date 

after May 1, 2015; 

2 The opening of sight or deposit accounts for 

people who become university students for 

the first time during the academic year 

2015-2016, provided that the place of their 

studies is different from the place of their 

permanent residence up to now, or 

students participating in the ERASMUS 

student exchange program during the 

academic year 2015-2016, provided that 

the existence of an account constitutes a 

condition for the payment of the 

compensation provided for, or individuals 

conscripted to serve their mandatory 

military service after the entry into force of 

the Ministerial Decision; 

3 The opening of an account for the purpose 

of carrying out fundraising for individuals 

suffering from incurable diseases, for 

general charitable purposes or for 

performance of works of public interest. 

 

Λήξη προθεσμιακών καταθέσεων 

 

Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η πρόωρη μερική λήξη 

προθεσμιακής κατάθεσης: 

1 Για κάλυψη εξόδων διαβίωσης έως κατ’ 

ανώτατο όριο ποσού χιλίων οκτακοσίων 

(1.800) ευρώ ανά ημερολογιακό μήνα και η 

 Termination of term deposits 

 

It is exceptionally permitted to terminate 

early in part or in full, a term deposit: 

1 In order to provide for living expenses up to 

a maximum amount of euro one thousand 

eight hundred (€1,800) per calendar 



 
 

 

μεταφορά του εν λόγω ποσού σε υφιστάμενο 

λογαριασμό ταμιευτηρίου ή όψεως του 

δικαιούχου, υπό την προϋπόθεση ότι δεν 

υφίστανται επαρκή διαθέσιμα σε λογαριασμό 

ταμιευτηρίου ή όψεως του δικαιούχου σε 

οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα  

2 Για αγορά ακινήτου έως κατ’ ανώτατο όριο 

του ποσού που αναγράφεται στο συμβόλαιο 

αγοραπωλησίας και στα σχετικά 

παραστατικά, πλέον των συμβολαιογραφικών 

και άλλων εξόδων, και η μεταφορά του εν 

λόγω ποσού σε υφιστάμενο λογαριασμό 

ταμιευτηρίου ή όψεως του πωλητή του 

ακινήτου και, κατά περίπτωση, του 

συμβολαιογράφου, του δικηγόρου και του 

Δημοσίου. 

 

month, followed by the transfer of the said 

amount to an existing deposit or sight 

account of the beneficiary, should no 

adequate funds exist in a beneficiary's 

deposit or sight account in any credit 

institution. 

2 To facilitate the purchase of real estate 

property, up to a maximum amount 

indicated in the purchase notarial deed and 

the documents evidencing relevant 

expenses increased by the notarial and 

other expenses, followed by the transfer of 

the said amount to an existing deposit or 

sight account of the property's seller and, 

where applicable, the notary public, the 

lawyer and the public authorities. 

Επιτρεπόμενες συναλλαγές 

 

Επιτρέπονται συναλλαγές νομικών προσώπων ή 

επιτηδευματιών προς το εξωτερικό στο πλαίσιο 

των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων, 

που δεν υπερβαίνουν τις πέντε χιλιάδες (5.000) 

ευρώ η καθεμία, κατόπιν προσκόμισης των 

σχετικών τιμολογίων και λοιπών παραστατικών και 

δικαιολογητικών. 

 

Εξίσου, επιτρέπονται συναλλαγές φυσικών 

προσώπων που επιβάλλονται από σοβαρούς 

λόγους υγείας ή εξαιρετικούς κοινωνικούς λόγους 

και αφορούν εκτέλεση πληρωμών προς το 

εξωτερικό ή ανάληψη μετρητών, με την 

προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών. 

Το μηνιαίο όριο καθορίζεται σε δύο χιλιάδες (2.000) 

ευρώ ανά φυσικό πρόσωπο (με μία ή περισσότερες 

συναλλαγές) στο σύνολο των πιστωτικών 

ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα. 

 

 Permitted transactions 

 

Transactions of legal entities or 

entrepreneurs with entities abroad in the 

context of their business operations, not 

exceeding euro five thousand (€5,000) each, 

on presentation of relevant invoices and other 

documents. 

 

Correspondingly, transactions of individuals 

stipulated by serious health reasons or 

exceptional social reasons that dictate the 

making of payments abroad or the withdrawal 

of cash are permitted provided that relevant 

supporting documents are presented to the 

credit institution. The monthly limit is set at 

euro two thousand (€2,000) per individual in 

all credit institutions operating in Greece (for 

one or more transactions). 

Λοιπά 

 

1 Διευκρινίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (Εuropean 

Bank for Reconstruction and Development), 

καθώς και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 

(Εuropean Investment Bank) δεν εμπίπτουν 

στους περιορισμούς και τις απαγορεύσεις των 

 Other 

 

1 It clarified that the European Bank for 

Reconstruction and Development 

(EBRD), and the European Investment 

Bank (EIB) do not fall under the 

restrictions and prohibitions of capital 

controls. 



 
 

 

περιορισμών κινήσεως κεφαλαίων. 

 

2 Όσον αφορά τις ασφαλιστικές εταιρείες του 

Ν.Δ. 400/70, καθορίζεται ότι δύνανται να 

μεταφέρονται και εκτός Ελλάδος 

κεφάλαια, τα οποία συνδέονται με την 

ικανοποίηση υφιστάμενων κατά την έναρξη 

ισχύος της τραπεζικής αργίας στις 28.6.2015 

πάγιων εντολών μεταφοράς κεφαλαίων από 

καταθετικούς λογαριασμούς προς ΟΣΕΚΑ 

αδειοδοτημένους από την Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς, προς ΟΕΕ ή προς αμοιβαία 

κεφάλαια unit−linked, στο πλαίσιο 

αποταμιευτικών−επενδυτικών προγραμμάτων 

/ λογαριασμών, για να καθίσταται δυνατή η 

υλοποίηση των επενδύσεων 

(επανεπένδυση διαθεσίμων). Για την 

εφαρμογή της δυνατότητας μεταφοράς των 

σχετικών κεφαλαίων εκτός Ελλάδος, θα πρέπει 

οι ασφαλιστικές εταιρείες να χρησιμοποιούν τα 

εν λόγω κεφάλαια (α) για την εκπλήρωση 

συμβατικών υποχρεώσεων των, οι οποίες 

απορρέουν από υφιστάμενα κατά την έναρξη 

ισχύος της τραπεζικής αργίας στις 28 Ιουνίου 

2015 ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής 

περιοδικών καταβολών, συνδεδεμένα με 

επενδύσεις (unit−linked), του Κλάδου ΙΙΙ της 

παρ. 2 του άρθρου 13 του Ν.Δ. 400/70, και (β) 

μέχρι του ύψους των περιοδικών καταβολών 

ασφαλίστρων που ίσχυαν κατά την 

ημερομηνία αυτή. 

 

3 Τέλος, η προθεσμία δημοσιοποίησης των 

εξαμηνιαίων οικονομικών εκθέσεων της 

παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Ν. 

3556/2007 για το διάστημα 1.1.2015 − 

30.6.2015 των πιστωτικών ιδρυμάτων με 

εισηγμένες μετοχές στο Χρηματιστήριο Αθηνών 

παρατείνεται μέχρι την 31.10.2015. 

 

2 With regards to insurance undertakings 

of Legislative Decree 400/1970, it is set 

forth that it is permitted to transfer to 

institutions, including institutions 

abroad, funds connected with the 

fulfillment of standing orders existing at 

the time of the entry into force of the 

banking holiday on June 28, 2015, 

concerning the transfer of funds from 

deposit accounts to UCITS licensed by the 

Hellenic Capital Market Commission, to 

AIFs or mutual unit-linked funds under 

saving-investment programmes/ accounts, 

to facilitate the relevant investments 

(reinvestments of available funds). In 

order to transfer the relevant funds 

abroad, insurance undertakings ought to 

use the relevant funds (a) for the 

performance of contractual obligations 

stemming from, existing upon entry into 

force of the banking holiday of June 28, 

2015, Class III unit-linked life assurance 

contracts with periodical payments, 

according to Legislative Decree 400/1970, 

par. 2 of art. 13 and (b) up to the amount of 

the periodical payments of insurance 

premiums, effective on that previous date. 

 

3 Finally, the deadline for the publication of 

the 6-month financial reports of paragraph 

1 of article 5 of the Greek law 3556/2007 

of credit institutions with shares listed on 

the Athens Stock Exchange for the period 

Jan 1, 2015 – June 30, 2015 is extended 

until Oct 31, 2015.  
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