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Συνέχεια στη θέσπιση 

περιορισμών στην ανάληψη 

μετρητών και μεταφορά 

κεφαλαίων – No. 9.2 

 Following the imposition of 

restrictions on cash withdrawals 

and transfers of capital – No. 9.2 

 

Αθήνα,  21 Ιουλίου 2015 
  

Athens, 21st July 2015 
 

Με σχετική απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης 

και Οικονομικών (ΦΕΚ Β’ 1525/21.07.2015),  λόγω 

των περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη 

μεταφορά κεφαλαίων που καθιστούν εξαιρετικά 

δυσχερή την καταβολή χρηματικών ποσών για την 

εκπλήρωση υποχρεώσεων απέναντι στο δημόσιο 

και σε ιδιώτες, αναστέλλεται από 21 Ιουλίου 

2015 έως 31 Ιουλίου 2015 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.   

Ακόμη, αναστέλλεται η υποχρέωση καταβολής 

πάσης φύσης εγγυοδοσιών  ή εφάπαξ ή σε δόσεις 

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 ή και μετά τη λήξη 

της. Οι υπόχρεοι υποχρεούνται να καταβάλουν 

τα  ως άνω ποσά εντός πέντε (5) εργασίμων 

ημερών από τη λήξη του διαστήματος της 

 By joint decision of the Ministers of 

Justice and Finance (Government 

Gazette B’ 1525/21.07.2015) any 

enforcement act, particularly auctions, 

foreclosures, evictions and detentions, is 

postponed from 21st July 2015 until 

31st July 2015, in view of the fact that 

the imposed restrictions on cash 

withdrawals and transfers of capital 

render the payment of obligations to the 

Greek State and individuals extremely 

difficult.  

On the whole, obligations on the side of 

attorneys or litigant parties to pay court 

stamp duties, contributions or other fees 

and legal expenses related to lodging 

and hearing of an appeal or remedial 

action or representation by a lawyer, are 

also postponed.  

Furthermore, any obligation to pay any 

kind of bail or amount (in once or in 

installments) deriving from conversion of 

a criminal penalty to monetary fee, if the 

relevant obligation emerged or its 

deadline lapsed during the Bank Holiday 

or even after its end, is also postponed. 

The above amounts have to be 

brought before the competent 

authority within five (5) business 
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αναστολής. 

Σημειώνεται ότι με βάση τις διατάξεις του Κώδικα 

Πολιτικής Δικονομίας δεν επιτρέπεται η διενέργεια 

οποιασδήποτε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης 

κατά τον μήνα Αύγουστο. 

 

 

days after the lapse of the 

postponement period. 

It is also noted that according to the 

provisions of the Greek Civil Procedure Code 

any enforcement act cannot be performed 

throughout August.   
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