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A) Η Ελληνική Κυβέρνηση εξέδωσε χθές το 

απόγευμα δεύτερη Πράξη Νομοθετικού 

Περιεχομένου με το ΦΕΚ A 66/30.06.2015, 

η οποία περιέχει μερικές επιπρόσθετες 

επιτρεπόμενες συναλλαγές κατά την 

τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας που 

έχει επιβληθεί σε όλα τα πιστωτικά 

ιδρύματα της Ελλάδας.  

Πλέον, στις επιτρεπόμενες συναλλαγές 

περιλαμβάνονται οι ακόλουθες: 

 Αποδοχή καταθέσεων σε ATMs, καθώς και 

εν γένει αποδοχή καταθέσεων σε 

υπηρεσίες των πιστωτικών ιδρυμάτων, 

σύμφωνα με διαδικασία που θα ορισθεί 

από τις διοικήσεις αυτών. 

 

 Έκδοση νέων πιστωτικών και 

χρεωστικών καρτών σε Υπηρεσίες των 

πιστωτικών ιδρυμάτων και σύμφωνα με 

διαδικασία που θα ορισθεί από τις 

διοικήσεις αυτών. 

 A) The Greek Government issued 

yesterday evening a second Legislative 

Act No 66/30.06.2015, which provides 

for a few additional eligible 

transactions during the short-term Bank 

Holiday applied to all credit institutions 

in Greece. 

 

The eligible transactions now also 

include the following: 

 Approval of deposits to ATMs and 

in general to Agencies of the 

credit institutions, in accordance 

with the procedure to be 

prescribed by their management. 

 Issuance of new credit and debit 

cards by Agencies of the credit 

institutions and in accordance 

with the procedure to be 

prescribed by their management. 
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 Εκτέλεση πληρωμών σε λογαριασμούς 

καταθέσεων στο εσωτερικό της χώρας με 

κεντρική εντολή (μη ηλεκτρονική) –

ενδεικτικά μισθοδοσία προσωπικού – σε 

αρμόδια Υπηρεσία των πιστωτικών 

ιδρυμάτων και σύμφωνα με διαδικασία 

που θα ορισθεί από τις διοικήσεις αυτών. 

 

 

 

Επιπροσθέτως ορίζεται, ότι όποιος κατά το 

διάστημα της τραπεζικής αργίας αρνείται την 

πληρωμή: 

i. με πιστωτικές και χρεωστικές 

κάρτες για πληρωμές στο 

εσωτερικό της χώρας,  

ii. με προπληρωμένες κάρτες 

αποκλειστικά έως του ποσού που 

εμφανιζόταν ως υπόλοιπο πριν από 

την έναρξη της τραπεζικής αργίας,  

iii. από απόσταση (ηλεκτρονικής 

τραπεζικής – Web banking – ή 

συναλλαγές δια της τηλεφωνίας), 

για πληρωμές στο εσωτερικό της 

χώρας, 

 

τιμωρείται κατά τις διατάξεις του Ποινικού 

Κώδικα και άλλων ποινικών νόμων, 

συμπεριλαμβανομένων των αναφερομένων σε 

παρεμπόδιση αποτροπής κοινού κινδύνου και 

 Execution of payments to deposit 

accounts held within Greek 

territory by virtue of a central 

order (non-electronic) – for 

example, employee payroll – to a 

competent Agency of the credit 

institutions and in accordance 

with the procedure to be 

prescribed by their management.  

It is also provided that during the 

Bank Holiday, whoever declines a 

payment by means  of: 

i. credit and debit cards for 

payments within Greek 

territory, 

ii. pre-paid cards up to the 

amount of the balance 

existing before the 

commencement of the 

present Bank Holiday, 

iii. remote transactions (e-

banking or phone-banking) 

for payments within the 

Greek territory, 

 

will be facing criminal charges 

under a series of provisions of 

Greek Penal Code and other 

criminal laws, including 
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παράλειψη παροχής οφειλόμενης βοήθειας, όπως 

επίσης και άρνηση αποδοχής νόμιμου νομίσματος . 

 

Β) Επιπροσθέτως, η Ελληνική Ένωση 

Τραπεζών εξέδωσε εγκύκλιο στις 29.06.2015 

σχετικά με τη διαδικασία έγκρισης συναλλαγών 

από την Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών 

Συναλλαγών (εφεξής η «Επιτροπή»). Η Επιτροπή 

αποτελείται από δυο (2) εκπροσώπους του 

Υπουργείου Οικονομικών και από έναν (1) 

εκπρόσωπο από τους ακόλουθους φορείς:  

Τράπεζα της Ελλάδος, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 

και Ελληνική Ένωση Τραπεζών. Η Επιτροπή είναι 

αρμόδια για την έγκριση συγκεκριμένων 

συναλλαγών, τις οποίες θα αιτούνται τα 

πιστωτικά ιδρύματα, τα ιδρύματα πληρωμών και 

τα ιδρύματα έκδοσης ηλεκτρονικού χρήματος και 

θα κρίνονται αναγκαίες για τη διαφύλαξη ενός 

δημόσιου ή κοινωνικού συμφέροντος ( ως τέτοιοι 

ενδεικτική αναφορά γίνεται σε συναλλαγές για την 

πληρωμή ιατρικών εξόδων ή εισαγωγή 

φαρμακευτικών ειδών). 

 

Η αίτηση έγκρισης συναλλαγής επισυνάπτεται στη 

σχετική εγκύκλιο και η αποστολή της μπορεί να 

γίνεται όλο το εικοσιτετράωρο.  

Προς το παρόν δεν έχει λάβει χώρα καμία αίτηση 

έγκρισης συναλλαγής από τραπεζικό ίδρυμα προς 

obstruction and omission to 

provide due assistance as well as 

denial to accept legal currency. 

 

B) Moreover, the Hellenic Bank 

Association published on 29.06.2015 a 

newsletter regarding the process of ad 

hoc approval of transactions by the 

Approval Committee of Banking 

Transactions (hereinafter the 

“Committee”). The Committee is 

comprised of two (2) representatives 

from the Ministry of Finance and one (1) 

representative from each of the following 

bodies: the Bank of Greece, the Hellenic 

Capital Market Committee and the 

Hellenic Bank Association. The 

Committee is competent for the approval 

of specific transactions requested by 

credit, payment and electronic money 

institutions that will be considered as 

necessary for the safekeeping of public or 

social interests (indicative reference is 

made to transactions regarding medical 

expenses and pharmaceuticals). 

A template application form for the 

transaction approval is attached in the 

relative newsletter and its submission is 

accepted all day long. 
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την Επιτροπή. Αναφορικά με τη διαδικασία καθ’ 

εαυτή, η σχετική αίτηση έγκρισης δεν θα 

κατατίθεται από τον ενδιαφερόμενο απευθείας 

στην Επιτροπή αλλά στην εκάστοτε τράπεζα με 

την οποία η συναλλαγή πρόκειται να λάβει χώρα. 

 Η Επιτροπή θα συνεδριάζει σε ημερήσια βάση και 

όσες φορές απαιτηθεί προκειμένου να αξιολογήσει 

και εγκρίνει ή απορρίψει τα αιτήματα που θα 

παραλαμβάνει. 

 No applications have yet been filed with 

the Banks for the approval by the 

Committee.  Procedurally, any relevant 

requests for approval would not be filed 

by the interested party to the Committee 

itself, but rather to each bank with which 

a transaction is intended to take place. 

The Committee will meet on a daily basis 

and as many times required in order to 

evaluate and approve or reject the 

applications to be submitted for 

approval.  
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