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Τροποποίηση των περιορισμών 

στην ανάληψη μετρητών και στην 

κίνηση κεφαλαίων στην 

κατεύθυνση της χαλάρωσής τους 

 Amendment to the restrictions on 

cash withdrawals and transfers of 

capital towards their relaxation 

 

Αθήνα,  18 Μαρτίου 2016 
  

Athens,  18 March 2016 
 

Με σχετική υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β’ 684/ 

15.03.2016), μετριάζονται μερικώς οι 

περιορισμοί στην ανάληψη μετρητών και τη 

μεταφορά κεφαλαίων. Πιο συγκεκριμένα, οι 

διαδικασίες που επηρεάζονται από τις νέες 

τροποποιήσεις είναι οι εξής: 

 Pursuant to a new ministerial decision 

published on 5th March 2016, the 

restrictions on cash withdrawals and 

transfers of funds are partially relaxed, 

affecting the following procedures: 

Α) Μεταφορά Κεφαλαίων από φυσικά και 

νομικά πρόσωπα και επιτηδευματίες προς το 

εξωτερικό, 

Β) Άνοιγμα Νέων Λογαριασμών, 

Γ) Πρόωρη Εξόφληση Δανείου, 

Δ) Προθεσμιακές Καταθέσεις, 

 A) Transfers of Capital Abroad by 

individuals and businesses; 

B) Opening of New Bank Accounts; 

C) Loan Prepayment; 

D) Time Deposits; 

για τις οποίες πλέον  ισχύουν τα εξής:  which from now on will have as follows: 

Μεταφορά Κεφαλαίων προς το Εξωτερικό 

Φυσικά Πρόσωπα 

Αυξάνεται από €500 σε €1.000 το 

επιτρεπόμενο για μεταφορά προς το εξωτερικό 

ποσό, ανά κωδικό πελάτη (Customer ID), ανά 

ημερολογιακό μήνα, μέσω πιστωτικών 

ιδρυμάτων. Ομοίως, αυξάνεται από  €500 σε 

€1.000 το επιτρεπόμενο ανά φυσικό πρόσωπο/ 

πληρωτή, ανά ημερολογιακό μήνα, ποσό για 

μεταφορά προς το εξωτερικό από τα 

εποπτευόμενα από την Τράπεζα της Ελλάδος 

ιδρύματα πληρωμών καθώς και από ιδρύματα 

πληρωμών άλλων κρατών μελών της Ε.Ε. που 

παρέχουν νομίμως μέσω αντιπροσώπων τους 

στην Ελλάδα ή μέσω της εταιρείας Ελληνικά 

Ταχυδρομεία Α.Ε. υπηρεσίες εμβασμάτων.  Τα 

ανωτέρω όρια εξακολουθούν να υπόκεινται σε 

αθροιστικό μηνιαίο όριο για το σύνολο των 

 Transfers of Capital Abroad 

Natural Persons 

The maximum total amount permitted to be 

transferred abroad by a credit institution is 

increased from €500 to €1,000, per 

Customer ID, per calendar month. Likewise, 

the maximum total amount  permitted to be 

transferred abroad per natural person/ 

payer, per calendar month, by a payment 

institution supervised by the Bank of Greece, 

as well as by payment institutions of other 

EU member states duly offering remittance 

services via representatives in Greece or via 

Hellenic Post, is also increased from €500 

to €1,000. The abovementioned ceilings 

continue to be subject to an aggregate 

monthly limit applying to all aforementioned 

institutions, which shall be determined and 



 
 

 

ανωτέρω ιδρυμάτων, το οποίο ορίζεται και 

κατανέμεται ανά πιστωτικό ίδρυμα και ίδρυμα 

πληρωμών αντιστοίχως, με απόφαση της 

Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών. 

Νομικά Πρόσωπα/ Επιτηδευματίες 

Αυξάνεται από €5.000 σε €10.000 το ανώτατο 

επιτρεπόμενο όριο συναλλαγών προς το 

εξωτερικό για νομικά πρόσωπα/επιτηδευματίες 

στο πλαίσιο των επιχειρηματικών τους 

δραστηριοτήτων, ανά πελάτη, ανά  ημέρα. Η 

υποχρέωση τεκμηρίωσης των ανωτέρω 

συναλλαγών με συγκεκριμένα έγγραφα, 

παραμένει ως είχε. 

allocated accordingly to each respective 

credit and payment institution pursuant to a 

decision by the Committee for the Approval 

of Banking Transactions. 

Legal Entities/ Professionals 

The maximum total value of outbound 

transactions permitted to be executed daily 

by legal entities/professionals within the 

scope of their business activity, for each 

customer, is increased from €5,000 to 

€10,000. The requirement for providing 

supporting documentation remains 

unchanged. 

Άνοιγμα Λογαριασμών 

Γενική Απαγόρευση 

Η απαγόρευση ανοίγματος νέων λογαριασμών 

και προσθήκης συνδικαιούχων σε υφιστάμενους, 

περιορίζεται πλέον μόνο στις περιπτώσεις 

όπου με τη συγκεκριμένη ενέργεια 

δημιουργείται νέος κωδικός πελάτη 

(Customer ID). Επομένως, όλες οι έως τώρα 

προβλεπόμενες εξαιρέσεις από την παραπάνω 

απαγόρευση, αφορούν πλέον κατ’ αναγκαιότητα 

την περίπτωση όπου το άνοιγμα νέου 

λογαριασμού ή προσθήκη συνδικαιούχου σε 

υφιστάμενο λογαριασμό οδηγεί στη δημιουργία 

νέου κωδικού πελάτη (Customer ID).  

 Opening of Bank Accounts 

General Prohibition 

The prohibition to open new accounts or 

add a beneficiary to an existing account is 

now restricted only to those cases which 

result in a new Customer ID to be created. 

Therefore, all already existing exemptions 

from the above prohibition now apply to 

those cases where the opening of a new 

account or the addition of a beneficiary to an 

existing account result in the creation of 

such a new Customer ID. 

Νομικά Πρόσωπα 

Επιτρέπεται πλέον κατ’ εξαίρεση το άνοιγμα 

λογαριασμών και στις περιπτώσεις όπου 

δημιουργείται νέος κωδικός πελάτη 

(Customer ID), για την εξυπηρέτηση νομικών 

προσώπων, όπως και ατομικών επιχειρήσεων 

και ελεύθερων επαγγελματιών, που δεν 

διαθέτουν λογαριασμό εξυπηρέτησης της 

δραστηριότητάς τους σε κανένα πιστωτικό 

ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα.  

 Legal Entities 

The opening of a new bank account is now 

permitted even in cases resulting in a new 

Customer ID to be created, for the servicing 

of legal entities, as well as personal 

businesses and freelancers, as long as they 

do not hold another account servicing 

their activity with any credit institution 

operating in Greece.  

Λογαριασμοί Μισθοδοσίας 

Εισάγεται νέα εξαίρεση στην απαγόρευση για 

άνοιγμα λογαριασμών στις περιπτώσεις όπου 

δημιουργείται νέος κωδικός πελάτη (Customer 

ID), όταν πρόκειται για μεταφορά 

λογαριασμού διαχείρισης μισθοδοσίας ενός 

 Payroll Accounts 

Further exemption to the prohibition of 

opening new accounts resulting in a new 

Customer ID is introduced for the cases 

where an employer’s payroll account is 

transferred from one credit institution to 



 
 

 

εργοδότη από ένα πιστωτικό ίδρυμα σε 

άλλο, στο οποίο αυτός ήδη τηρεί λογαριασμό, με 

επακόλουθη συνέπεια το άνοιγμα 

λογαριασμών μισθοδοσίας των 

εργαζομένων στο τελευταίο πιστωτικό ίδρυμα. 

Οι εργαζόμενοι σε αυτήν την περίπτωση θα 

έχουν δικαίωμα ανάληψης από το ένα από τα 

δύο πιστωτικά ιδρύματα (ο καθορισμός του 

οποίου θα γίνεται με υπεύθυνη δήλωση του 

εργαζόμενου που θα κατατίθεται και στα δύο 

πιστωτικά ιδρύματα), εκτός αν κωδικοί πελάτη 

(Customer ID) προϋπήρχαν και στα δύο 

πιστωτικά ιδρύματα. 

another, which the employer already holds 

an account with, and consequently payroll 

accounts are opened for the employees to 

the latter credit institution. In such cases, 

employees shall have withdrawal rights 

from one of the two credit institutions, 

which to be determined by the employee’s 

solemn declaration to be submitted to both 

institutions, except if Customer IDs 

preexisted at both credit institutions. 

 

Καταβολή Παροχών Υγείας από Δημόσιους 

Φορείς 

Εισάγεται νέα εξαίρεση στην απαγόρευση προς 

άνοιγμα λογαριασμών στις περιπτώσεις όπου 

δημιουργείται νέος κωδικός πελάτη (Customer 

ID), όταν πρόκειται για την καταβολή παροχών 

υγείας και επιδοτήσεων από δημόσιους 

φορείς, υπό την προϋπόθεση ότι  ο λογαριασμός 

θα τροφοδοτείται  μόνο από τον εν λόγω φορέα. 

 Payment of health benefits by Public 

Institutions 

Further exemption to the prohibition of 

opening new accounts resulting in a new 

Customer ID is introduced for the payment 

of health benefits and subsidies by public 

institutions, under the condition that this 

account shall be credited exclusively by the 

institution in question. 

 

Πρόωρη Εξόφληση Δανείου 

Η απαγόρευση πρόωρης εξόφλησης δανείου 

και οι προς αυτήν εξαιρέσεις, περιορίζονται 

πλέον μόνο σε ό,τι αφορά εξόφληση 

ποσοστού άνω του 50% του ανεξόφλητου 

κεφαλαίου δανείου σε πιστωτικό ίδρυμα, όπως 

αυτό έχει διαμορφωθεί στις 11/03/2016.   

 Loan Prepayment 

The prohibition on loan prepayment and the 

exemptions thereto are now restricted 

exclusively to the prepayment of a 

percentage above 50% of the unpaid 

principal amount of the loan to a credit 

institution, as this stood at 11/03/2016. 

Προθεσμιακές Καταθέσεις 

Εξαλείφεται κάθε περιορισμός που αφορούσε 

σε πρόωρη, μερική ή πλήρη, λήξη προθεσμιακών 

καταθέσεων. 

 Time Deposits 

Every restriction on early, partial or total, 

termination of a time deposit is now lifted. 

Οι νέες διατάξεις έχουν άμεση εφαρμογή με την 

δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 The new provisions are entering into force 

with immediate effect. 
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Disclaimer: This newsletter contains general information only and is not intended to provide specific legal, or other professional 
advice or services, nor is it suitable for such professional advice, and should not be used as a basis for any decision or action that 
may affect you or your business. Before making any decision or taking any action that may affect you or your business, you 
should consult a qualified professional advisor. We remain at your disposal should you require any further information or 
clarification in this regard.    
 
 

 

      © Kyriakides Georgopoulos, 2016
 

 

 

 

 

 

 

mailto:k.vouterakos@kglawfirm.gr
mailto:i.antonopoulou@kglawfirm.gr
mailto:k.issaias@kglawfirm.gr
http://www.kglawfirm.gr/

