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Με νέα σχετική υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β’ 

2625/07.12.2015), αίρονται οι περιορισμοί για τη 

διενέργεια συναλλαγών στις ελληνικές 

οργανωμένες αγορές επί χρηματοπιστωτικών 

μέσων, όπως είχαν επιβληθεί με προηγούμενη Πράξη 

Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 84/18.7.2015). 

Με τις νέες διατάξεις, απελευθερώνονται ορισμένες 

κατηγορίες μεταφορών κεφαλαίων που κρίνονται 

απαραίτητες ενόψει της ολοκλήρωσης της διαδικασίας 

ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, καθώς και της 

προσπάθειας για τόνωση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς 

προς την αναγκαία εναρμόνιση της με τις διεθνείς 

αγορές. 

Πιο συγκεκριμένα, παρότι εξακολουθούν να ισχύουν οι 

απαγορεύσεις προς:  

Α) μεταφορά κεφαλαίων ή μετρητών προς το 

εξωτερικό με κάθε τρόπο (εκτός συγκεκριμένων 

εξαιρέσεων), 

Β) άνοιγμα νέων λογαριασμών όψεως ή καταθετικών, 

προσθήκη συνδικαιούχων σε ήδη υφιστάμενους ή 

ενεργοποίηση αδρανών λογαριασμών (πέραν των 

περιπτώσεων που ρητώς επιτρέπεται), 

Γ) μεταφορά κεφαλαίων για την απόκτηση 

χρηματοπιστωτικών μέσων μέσω οργανωμένων 

αγορών και πολυμερών μηχανισμών διαπραγμάτευσης 

ή επαγγελματιών που διαθέτουν τέτοια 

χρηματοπιστωτικά μέσα, όπως Οργανισμούς 

Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.), 

 With a new ministerial decision (Gov. 

Gazette, Vol. B’ 2625/ 07.12.2015) the 

restrictions imposed on transactions in 

financial instruments on Greek regulated 

markets, as introduced by a prior 

Legislative Act (Gov. Gazette, Vol. A’ 84/ 

18.07.2015), are now lifted. 

With the new provisions, a number of 

transactions regarding transfers of capital 

abroad, namely those necessary for the 

completion of recapitalization of the Greek 

banks, and also capable to boost the Greek 

capital market in order to align it with global 

markets, are now permitted. 

More specifically, by way of derogation from 

the prohibition on: 

A) transfer of funds or cash abroad, by any 

means (subject to the particular exemptions 

stipulated by law), 

B) opening a new (sight or deposit) bank 

account, adding a new beneficiary to an 

existing one or activating a dormant account 

(unless specifically permitted),  

C) transfer of funds for the purchase of 

financial instruments through a regulated 

market or a multilateral trading facility or 

professionals trading in such financial 

instruments, such as undertakings for the 

collective investments in transferable 

securities (UCITS), 



 
 

επιτρέπονται πλέον ειδικώς οι παρακάτω 

μεταφορές κεφαλαίων (από πιστωτικό ιδρύματα 

υποκείμενο στο υφιστάμενο καθεστώς περιορισμών 

στην ανάληψη μετρητών και μεταφορά κεφαλαίων): 

Για μεταφορές κεφαλαίων εντός Ελλάδας 

i) Για την εκκαθάριση, συμπεριλαμβανομένης της 

διαχείρισης ασφαλειών (margin), και το 

διακανονισμό, μέχρι και τον τελικό δικαιούχο, 

συναλλαγών επί χρηματοπιστωτικών μέσων του 

άρθρου 5 του νόμου 3606/2007 τα οποία 

αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε 

Οργανωμένες Αγορές και Πολυμερείς Μηχανισμούς 

Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) στην Ελλάδα (εφεξής 

«Χρηματοπιστωτικά Μέσα»), 

ii) Για την εκπλήρωση υποχρεώσεων καταβολής 

χρημάτων και εν γένει χρηματικών διανομών από 

τους εκδότες προς τους δικαιούχους 

Χρηματοπιστωτικών Μέσων (ενδεικτικά πληρωμές 

τοκομεριδίων ή μερισμάτων), 

iii) Για την ικανοποίηση υφιστάμενων κατά την 

28.6.2015 (ημερομηνία έναρξης της τραπεζικής 

αργίας με την οποία εισήχθησαν οι περιορισμοί στις 

μεταφορές κεφαλαίων και αναλήψεις μετρητών) 

πάγιων εντολών για μεταφορά κεφαλαίων από 

καταθετικούς λογαριασμούς προς Ο.Σ.Ε.Κ.Α. του 

νόμου 4099/2012, όπως ισχύει, ή προς αμοιβαία 

κεφάλαια unit-linked στο πλαίσιο αποταμιευτικών 

– επενδυτικών προγραμμάτων, 

iv) Για την απόκτηση α) νεοεκδιδόμενων 

Χρηματοπιστωτικών Μέσων που εκδίδονται  στο 

πλαίσιο αύξησης κεφαλαίου ή έκδοσης 

ομολογιακού δανείου, ή β) κάθε είδους τίτλων που 

εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν 

στην Ελλάδα προς ανακεφαλαιοποίησή τους, και 

v) Για την απόκτηση μεριδίων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. του νόμου  

4099/2012,  όπως ισχύει, που διατίθενται στην 

Ελλάδα, υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που 

προκύπτουν από νέες διαθέσεις μεριδίων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. 

δεν μπορούν να μεταφέρονται ή να επενδύονται 

στο εξωτερικό. 

which otherwise remain in force, the 

following transfers of funds (through 

credit institutions currently subject to the 

capital control regime) are now explicitly 

permitted: 

Transfer of funds within Greece 

i) For the clearing, including margin 

management and settlement up to the 

final beneficiary, of transactions in 

financial instruments which are traded 

in Regulated Markets and Multilateral 

Trading Facilities in Greece (hereinafter 

referred to as “Financial 

Instruments”), 

ii) For the fulfilment of obligations 

concerning money payments and 

generally cash distributions from 

issuers to holders of Financial 

Instruments (as indicatively coupons 

payments or dividend distributions), 

iii) For the payment of existing as at 

28.06.2015 (commencement of the 

Short-Term Bank Holiday which 

introduced the capital controls) 

standing orders for capital transfers 

from bank accounts to UCITS or to unit-

linked mutual funds in the context of 

savings – investment programs, 

iv) For the purchase of a) newly – issued 

Financial Instruments, issued in the 

context of a capital increase or a bond 

loan  issue, or b) any titles issued by a 

credit institution in Greece for the 

purpose of their recapitalization, and 

v) For the purchase of a participation in 

UCITS offered in Greece, on the 

condition that the funds derived from 

new issues of UCITS participations 

cannot be transferred or invested 

abroad. 



 
 

Για μεταφορές κεφαλαίων στο εξωτερικό 

Το προϊόν εκκαθάρισης και διακανονισμού συναλλαγών 

επί Χρηματοπιστωτικών Μέσων, καθώς και το ποσό σε 

περίπτωση χρηματικών διανομών, δύναται να 

πιστώνεται σε τραπεζικό λογαριασμό μέχρι και του 

τελικού δικαιούχου, και εκτός του ελληνικού 

τραπεζικού συστήματος, εφόσον μέσω του 

λογαριασμού αυτού γινόταν η εκκαθάριση και ο 

διακανονισμός των συναλλαγών του οικείου 

επενδυτικού λογαριασμού και πριν από την 28.06.2015. 

Η παραπάνω πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό εκτός 

του ελληνικού τραπεζικού συστήματος δύναται να 

πραγματοποιείται και για νέους επενδυτικούς 

λογαριασμούς,  εφόσον τα κεφάλαια μέσω των 

οποίων έχουν πραγματοποιηθεί οι αγορές ή το άνοιγμα 

θέσεων επί παραγώγων έχουν εισρεύσει από 

τραπεζικούς λογαριασμούς του εξωτερικού. 

Μεταφορά θεματοφυλακής εκτός Ελλάδος 

Η υφιστάμενη απαγόρευση της μεταφοράς 

θεματοφυλακής στο εξωτερικό για τίτλους που 

αποκτήθηκαν μετά από την 28.06.2015, καθώς και της 

μεταφοράς στο εξωτερικό θεματοφυλακής τίτλων που 

τελούν υπό διαπραγμάτευση σε οργανωμένες αγορές ή 

πολυμερείς μηχανισμούς που λειτουργούν και εντός και 

εκτός Ελλάδος, δεν καταλαμβάνει πλέον τη μεταφορά 

Χρηματοπιστωτικών Μέσων σε θεματοφύλακα εκτός 

Ελλάδος προς εκκαθάριση και διακανονισμό 

συναλλαγών επί των εν λόγω Χρηματοπιστωτικών 

Μέσων. Σε περίπτωση σύμβασης ενεχύρου, εφόσον το 

δάνειο  έχει συναφθεί πριν από την έναρξη της 

τραπεζικής αργίας της 28.06.2015, επιτρέπεται η 

μεταφορά Χρηματοπιστωτικών Μέσων  σε 

θεματοφύλακα εκτός Ελλάδος για την κάλυψη  

υποχρεώσεων που απορρέουν από την υποκείμενη 

σχέση,, εφόσον προσκομίζονται στον οικείο 

θεματοφύλακα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 

Επανεπένδυση Διαθεσίμων 

Επιτρέπονται υπό προϋποθέσεις οι μεταφορές 

κεφαλαίων και εκτός Ελλάδος για την επανεπένδυση 

διαθεσίμων: α) ΟΣΕΚΑ, β) ανωνύμων εταιρειών 

επενδύσεων χαρτοφυλακίου, γ) ασφαλιστικών 

Transfers of funds abroad 

The proceeds of clearing and settlement of 

transactions in Financial Instruments, and 

also the amount in case of cash distributions, 

may be credited into a bank account up to 

the final beneficiary, even outside the 

Greek banking system, on the condition 

that the clearing and settlement of the 

transactions entered into through the 

investment account in question were 

conducted through the said account before 

28.06.2015. 

The above credit to a bank account outside 

the Greek banking system can also take 

place in case of a new investment account, 

provided that the funds for the purchase or 

opening of positions in derivatives have 

originated from foreign bank accounts. 

Transfer of custody outside Greece 

The current prohibition on transferring 

abroad the custody of Financial Instruments 

purchased after 28.06.2015, as well as 

transferring abroad the custody of Financial 

Instruments traded on regulated markets or 

multilateral trading facilities operating both 

in Greece and abroad, does not anymore 

apply to transfers of Financial Instruments 

to a custodian outside Greece for the 

purpose of clearing and settlement of 

transactions in such Financial Instruments. 

In case of a pledge agreement, if the loan has 

been agreed upon before 28.06.2015, the 

transfer of Financial Instruments to a 

custodian outside Greece to fulfill 

obligations arising from the underlying 

agreement is permitted, given that 

supporting documentation is submitted to 

the relevant custodian. 

Re-investment of Reserves 

Transfers of funds outside Greece are 

permitted (under certain conditions) for the 

re-investment of funds available held by: a) 



 
 

εταιρειών, δ) ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης, και 

ε) ασφαλιστικών οργανισμών / φορέων κοινωνικής 

ασφάλισης,  τα οποία διαθέσιμα είναι τοποθετημένα σε 

Χρηματοπιστωτικά Μέσα του εξωτερικού. 

Σταδιακή Απελευθέρωση 

Παρότι οι νέες διατάξεις περιορίζονται στον τομέα της 

χρηματιστηριακής αγοράς, αποτελούν σαφή ένδειξη για 

την σταδιακή απελευθέρωση της αγοράς και την 

επάνοδο στην κανονική λειτουργία της. 

 

 

UCITS, b) Portfolio Investment Companies, 

c) Insurance Companies, d) Professional 

Insurance Funds, and e) Social Security 

Funds, which are invested in foreign 

Financial Instruments.  

Gradual Relaxation 

Notwithstanding the fact that the lifting of 

the restrictions is confined to the stock 

market, indeed it constitutes a definite step 

towards the relaxation of the capital control 

measures and liberalization of the market, 

which is expected to gradually return to 

normality. 
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