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ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 44 παρ. 1 του Συντάγµατος.
2. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και 

απρόβλεπτης ανάγκης να προστατευθεί το ελληνικό 
χρηµατοπιστωτικό σύστηµα και η ελληνική οικονοµία 
εν γένει από την έλλειψη ρευστότητας που προκάλεσε 
η απόφαση του Eurogroup της 27ης Ιουνίου 2015 να 
αρνηθεί την επέκταση της δανειακής συµφωνίας της 
Ελλάδας.

3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου, 
αποφασίζουµε:

Άρθρο πρώτο

1. Η χρονική περίοδος από 28 Ιουνίου έως και 6 Ιουλίου 
κηρύσσεται τραπεζική αργία. Η τραπεζική αργία κατα−
λαµβάνει όλα τα πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν 
στην Ελλάδα µε οποιαδήποτε µορφή, περιλαµβανοµέ−
νων των υποκαταστηµάτων αλλοδαπών πιστωτικών 
ιδρυµάτων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του 
ν. 4261/2014 (Α΄ 107), το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆α−
νείων, τα ιδρύµατα πληρωµών του ν. 3862/2010 (Α΄ 113) 
και τα ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος του ν. 4021/2011 
(Α΄ 218), τα υποκαταστήµατα και τους αντιπροσώπους 
ιδρυµάτων πληρωµών και ιδρυµάτων ηλεκτρονικού χρή−
µατος που εδρεύουν σε άλλα κράτη µέλη της Ευρω−
παϊκής Ένωσης και λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα 
(στο εξής, τα «ιδρύµατα»). Με απόφαση του Υπουργού 
Οικονοµικών η ως άνω χρονική περίοδος δύναται να 
συντµηθεί ή να παραταθεί. Κατά την τραπεζική αργία τα 
ιδρύµατα θα παραµείνουν κλειστά για το κοινό και θα 
έχει πρόσβαση σε αυτά µόνον το προσωπικό που είναι 
αναγκαίο για την εφαρµογή της παρούσας πράξης και 
την προετοιµασία για την επανέναρξη των συναλλαγών 
µε το κοινό µετά τη λήξη της τραπεζικής αργίας.

Η καταβολή των συντάξεων εξαιρείται από τους πε−
ριορισµούς τραπεζικών συναλλαγών της παρούσας. Οι 
διοικήσεις των πιστωτικών ιδρυµάτων θα ανακοινώσουν 
τον τρόπο καταβολής των συντάξεων και τα συγκεκρι−
µένα ανά περιοχή υποκαταστήµατά τους, τα οποία θα 
λειτουργήσουν για το σκοπό αυτό.

2. Κατά την τραπεζική αργία δύνανται να πραγµατο−
ποιούνται:

α) αναλήψεις µετρητών από τις αυτόµατες ταµει−
ολογιστικές µηχανές, υποκείµενες σε ηµερήσιο όριο 
ανά κάρτα το οποίο ορίζεται σε 60 ευρώ, δυνάµενο να 
τροποποιείται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. 
Οι αυτόµατες ταµειολογιστικές µηχανές θα λειτουργή−
σουν εντός το πολύ δώδεκα (12) ωρών κατά την πρώτη 
µέρα ισχύος της παρούσας.

β) συναλλαγές άνευ περιορισµών, πέραν αυτών που 
ίσχυαν πριν την έκδοση της παρούσας µε πιστωτικές και 
χρεωστικές κάρτες για πληρωµές στο εσωτερικό της 
χώρας, δηλαδή για πληρωµές σε πίστωση λογαριασµού 
που τηρείται στην Ελλάδα.

γ) πληρωµές µε τη χρήση προπληρωµένων καρτών 
αποκλειστικά έως του ποσού που εµφανιζόταν ως 
υπόλοιπο πριν από την έναρξη της τραπεζικής αργίας. 
Νέες προπληρωµένες κάρτες δεν µπορούν να εκδοθούν.

δ) συναλλαγές από απόσταση (ηλεκτρονικής τραπεζι−
κής − Web Banking − ή συναλλαγές διά της τηλεφωνίας), 
για πληρωµές στο εσωτερικό της χώρας, δηλαδή για 
πληρωµές σε πίστωση λογαριασµού που τηρείται στην 
Ελλάδα.

ε) αναλήψεις µετρητών µέσω καρτών που έχουν εκ−
δοθεί στο εξωτερικό από τις αυτόµατες ταµειολογι−
στικές µηχανές. Περιορισµοί στα όρια ανάληψης αυτών 
των καρτών δύναται να καθορίζονται µε απόφαση του 
Υπουργού Οικονοµικών.

Κατά την τραπεζική αργία δεν µπορεί να διενεργηθεί 
καµία άλλη τραπεζική εργασία.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών δύνανται 
να εξαιρούνται και άλλες κατηγορίες συναλλαγών, µε 
την ίδια, δε, απόφαση καθορίζεται και η διαδικασία που 
ακολουθείται στις περιπτώσεις αυτές.

3. Η παράγραφος 2 δεν εφαρµόζεται στις εξής πε−
ριπτώσεις:

α. συναλλαγές µε την Τράπεζα της Ελλάδος,
β. διασυνοριακές εντολές πληρωµών που αφορούν 

αποκλειστικά στην πίστωση ενός λογαριασµού που 
τηρείται σε πιστωτικό ίδρυµα που λειτουργεί στην Ελ−
λάδα,

γ. εκκαθάριση συναλλαγών, οι οποίες έχουν κατα−
χωρηθεί στα οικεία κεντρικά συστήµατα πληρωµών 
(TARGET2−GR, EURΟ1, ∆ΙΑΣ) και διακανονισµών, ενδει−
κτικά όπως Κεντρικό Αποθετήριο Αθηνών και Σύστηµα 
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Παρακολούθησης Συναλλαγών επί Τίτλων µε Λογιστική 
Μορφή/΄Αϋλοι Τίτλοι, πριν τη θέση σε ισχύ της παρού−
σας Πράξης,

δ. συγκεκριµένες συναλλαγές, οι οποίες κρίνονται 
αναγκαίες µε απόφαση της Επιτροπής της εποµένης 
παραγράφου, και

ε. συναλλαγές της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας.
4. Συνιστάται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 

Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών. Αρµο−
διότητα της ως άνω Επιτροπής αποτελεί η έγκριση 
των κατά την παράγραφο 3, στοιχείο δ της παρούσας 
συναλλαγών κατά τη διάρκεια της τραπεζικής αργίας, 
υπό την προϋπόθεση ότι οι ως άνω συναλλαγές κρίνο−
νται αναγκαίες για τη διαφύλαξη ενός δηµοσίου ή κοι−
νωνικού συµφέροντος, συµπεριλαµβανοµένων, µεταξύ 
άλλων, συναλλαγών για την πληρωµή ιατρικών εξόδων 
ή εισαγωγών φαρµακευτικών ειδών. Η Επιτροπή είναι 
πενταµελής και συγκροτείται από τα εξής πρόσωπα:

α) τον Γενικό ∆ιευθυντή ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής και 
Προϋπολογισµού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 
του Υπουργείου Οικονοµικών, ως Πρόεδρο, µε τον ∆ι−
ευθυντή Προϋπολογισµού του Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους του Υπουργείου Οικονοµικών ως αναπληρωτή 
του, β) τον Γενικό ∆ιευθυντή Οικονοµικής Πολιτικής του 
Υπουργείου Οικονοµικών, µε τον ∆ιευθυντή της ∆ιεύ−
θυνσης Πιστωτικών και ∆ηµοσιονοµικών Υποθέσεων του 
Υπουργείου Οικονοµικών, ως αναπληρωτή του, γ) τον 
∆ιευθυντή της ∆ιεύθυνσης Εποπτευόµενων Εταιρειών 
της Τράπεζας της Ελλάδος και τον Τµηµατάρχη της 
∆ιεύθυνσης Χρηµατοοικονοµικών ∆ραστηριοτήτων της 
Τράπεζας της Ελλάδος, ως αναπληρωτή του, δ) έναν 
εκπρόσωπο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και έναν 
εκπρόσωπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που ορί−
ζονται µε απόφαση των Προέδρων τους. Ο Πρόεδρος 
της Επιτροπής ορίζει περαιτέρω έναν υπάλληλο από το 
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, κατηγορίας πανεπιστη−
µιακής εκπαίδευσης (Π.Ε.), ως γραµµατέα της Επιτροπής.

5. ∆εν θα οφείλεται τόκος υπερηµερίας για τη διάρ−
κεια της τραπεζικής αργίας σε ό,τι αφορά απαιτήσεις 
που καθίστανται απαιτητές κατά τη διάρκειά της.

Κατά το ίδιο χρονικό διάστηµα αναστέλλονται οι προ−
θεσµίες λήξης, εµφάνισης και πληρωµής αξιόγραφων και 
αναστέλλονται οι δικαστικές προθεσµίες.

6. Η Τράπεζα της Ελλάδος επιβάλλει στα πιστωτικά 
ιδρύµατα για κάθε παράβαση της παρούσας πρόστιµο 
ύψους έως του ενός δεκάτου του ποσού της αντίστοιχης 
συναλλαγής. Επιπλέον, το πιστωτικό ίδρυµα υποχρεού−
ται να καταγγείλει την σύµβαση εργασίας ή έργου του 
προσώπου που ευθύνεται για την παράβαση.

7. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ρυθµίζε−
ται κάθε άλλο ζήτηµα που αφορά την εφαρµογή των 
ρυθµίσεων της παρούσας.

Άρθρο δεύτερο

Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νοµοθετικά 
κατά το άρθρο 44 παρ. 1 του Συντάγµατος, αρχίζει από 
τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 28 Ιουνίου 2015
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