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Θέμα: Τξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο πνπ εκπίπηνπλ ζηε ζπλήζε επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα 
ζην πιαίζην ηνπ θεθαιαηαθψλ ειέγρσλ ζην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. 
 
 
Αμηφηηκε θ. Υπνπξγέ,  
 
Η επηβνιή πεξηνξηζκψλ ζηε δηαθίλεζε θεθαιαίσλ έρεη δεκηνπξγήζεη αλππέξβιεηα 
πξνβιήκαηα ζηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο. Η έιιεηςε ξεπζηφηεηαο δπζρεξαίλεη ηελ ηήξεζε 
εκπνξηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ φξσλ κε πειάηεο θαη πξνκεζεπηέο, αλαηξεί ηηο πσιήζεηο θαη ηηο 
εμαγσγέο, νδεγεί ζηε κείσζε ηεο βηνκεραληθήο θαη κεηαπνηεηηθήο παξαγσγήο θαη απεηιεί 
άκεζα ην ζχλνιν ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο κέζα απφ ηελ απαίηεζε πιεξσκψλ «ηνηο 
κεηξεηνίο». Δπίζεο, κε ηελ «αξγία» ησλ ηξαπεδψλ, ππάξρεη δπζθνιία ζηε δηαδηθαζία 
θαηαβνιήο κηζζψλ, θαζψο θαη ζηελ νινθιήξσζε επελδχζεσλ.  
 
Η ζεκεξηλή θαηάζηαζε ήδε πιήηηεη αλεπαλφξζσηα ηελ αμηνπηζηία ησλ βηνκεραληθψλ θαη 
κεηαπνηεηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζην εμσηεξηθφ. Οη εηζαγσγέο θαη εμαγσγέο θαζπζηεξνχλ ή θαη 
αθπξψλνληαη, νη φξνη ζπλαιιαγψλ κε πξνκεζεπηέο ηνπ εμσηεξηθνχ ρεηξνηεξεχνπλ κέξα ηελ 
εκέξα, πξνθχπηνπλ πξνβιήκαηα ζηελ εμφθιεζε ησλ εηζαγσγψλ θαη θαζπζηεξήζεηο πνπ 
απεηινχλ ηα εππαζή πξντφληα θαη πξψηεο χιεο. Φπζηθά επεξεάδεηαη αξλεηηθά θαη ε 
δπλαηφηεηα εκπξφζεζκεο θαηαβνιήο εηζθνξψλ ππέξ δεκνζίνπ (ΙΚΑ, ΦΠΑ θηι). Έηζη, ηα 
ήδε κεγάια πξνβιήκαηα ζηελ ηήξεζε εκπνξηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ φξσλ θαη ζπκθσληψλ ζε 
ζχληνκν δηάζηεκα ζα θαηαζηνχλ αλππέξβιεηα. 
 
Η θεηική καηάληξη ηων διαππαγμαηεύζεων ηηρ σώπαρ μαρ με ηοςρ εηαίποςρ μαρ και η 
ζηήπιξη ηηρ πεςζηόηηηαρ ηος ελληνικού ηπαπεζικού ζςζηήμαηορ από ηην ΕΚΤ 
αποηελούν sine qua non όπο για να μην καηαππεύζει πλήπωρ η ελληνική οικονομία.  
 
Για ηιρ ζςναλλαγέρ ενηόρ Ελλάδαρ είλαη επηβεβιεκέλν ην άμεζο άνοιγμα ηων ηπαπεζών 
γηα ηελ εθθαζάξηζε ζπλαιιαγψλ θαη επηηαγψλ, ηελ έθδνζε εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ, ηελ 
εμππεξέηεζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ γθηζέ, θηι παξάιιεια κε ηελ ειεχζεξε θαη 
απξφζθνπηε δηαθίλεζε θεθαιαίσλ κέζσ web-banking.  
 
Για ζςνήθειρ επισειπημαηικέρ δπαζηηπιόηηηερ πος απαιηούν ζςναλλαγέρ εκηόρ 
Ελλάδαρ, ν ΣΔΒ πξνηείλεη ηελ πηνζέηεζε πξαθηηθψλ αλάινγσλ κε απηψλ ηεο Κχπξνπ. 



       

Δλδεηθηηθά,  πξνηείλεηαη (α) ε έγθξηζε δηαζπλνξηαθψλ ζπλαιιαγψλ απφ ηηο ίδηεο ηηο ηξάπεδεο 
γηα κηθξφηεξα πνζά (β) ε δεκηνπξγία Δηδηθήο Οκάδαο δηαζθάιηζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο 
αγνξάο (εληφο ηεο πθηζηάκελεο Δπηηξνπήο Δγθξίζεσλ Τξαπεδηθψλ Σπλαιιαγψλ) ε νπνία 
ζα παξέρεη εκπεξηζηαησκέλεο απαληήζεηο εληφο 24 σξψλ ζε αηηήκαηα κεγαιχηεξσλ 
ζπλαιιαγψλ.   
 
Δπίζεο, ε ηακηική αναθεώπηζη ηων οπίων διαζςνοπιακών ζςναλλαγών (θαη’ αλαινγία 
ηεο πεξίπησζεο ηεο Κχπξνπ), ζε ζπλεξγαζία κε ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη ηηο επηρεηξήζεηο 
αλακέλεηαη λα δηεπθνιχλεη ζεκαληηθά ηελ εγρψξηα παξαγσγή.  
 
Σαο θνηλνπνηνχκε ζπλεκκέλα ηελ αλαιπηηθή θαηαγξαθή ησλ επηπηψζεσλ πνπ έρνπλ 
επηθέξεη νη έιεγρνη θεθαιαίσλ ζηηο επηρεηξήζεηο – κέιε ηνπ ΣΔΒ (Παξάξηεκα Ι) θαζψο θαη 
ηελ απνθσδηθνπνίεζε ησλ Γηαηαγκάησλ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο γηα ηνπο ειέγρνπο 
θεθαιαίσλ ζηηο ζπλήζεηο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (Παξάξηεκα ΙΙ). Οη πξαθηηθέο ηεο 
Κχπξνπ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ρξήζηκν νδεγφ γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 
ζπλαιιαγψλ ζηελ Διιάδα.  
 
Δίκαζηε ζηε δηάζεζή ζαο λα ζπδεηήζνπκε απφ θνληά ηηο πξνηάζεηο ηνπ ΣΔΒ. 
 
 
Με εθηίκεζε, 
 
 
 
Φξήζηνο-Γεψξγηνο Σθέξηζνο 
Γεληθφο Γηεπζπληήο 
 
 
 
Κνηλνπνίεζε: Αλαπιεξσηή Υπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ,  
 θ. Γ. Μάξδα 
  
 Αλαπιεξψηξηα Υπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ 
 θα. Ν. Βαιαβάλε  
 
 ΓΓ Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο 
 Κ. Γ. Θενραξάθεο 
 
  Γηεχζπλζε Δπνπηείαο ΤηΔ 
 θ. Φ 
 
 Υπνπξγφ Οηθνλνκίαο, Υπνδνκψλ, Ναπηηιίαο θαη Τνπξηζκνχ 
 θ. Γεψξγην Σηαζάθε 
 
 Πξφεδξν Διιεληθήο Έλσζεο Τξαπεδψλ 
 θα Λνχθα Καηζέιε 
 



       

 θα Σηαπξνχια Μειηάθνπ 
 Γεληθή Γηεπζχληξηα Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο θαη Πξνυπνινγηζκνχ 
 Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο 
 
 
 
 
 
 

 



 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
Καταγραφή επιπτώσεων στις επιχειρήσεις από την επιβολή capital controls  

 

Καταγραφή: 8/7/15  Σελίδα 1 

I. Επιπτώσεις στην Παραγωγή: 
1. ΝΕΟ! Η απαίτηση «τοις μετρητοίς» πλέον πλήττει και τις μεγαλύτερες μεταποιητικές / βιομηχανικές 

μονάδες, σε κλάδους με παραδοσιακή διεθνή παρουσία και εδραιωμένη ανταγωνιστικότητα  
2. ΕΝΤΕΙΝΕΤΑΙ ! Η συνεχιζόμενη δυσκολία στη διακίνηση Α΄ υλών στην εσωτερική αγορά επιβραδύνει 

ακόμα περισσότερο την τοπική παραγωγή    
3. ΕΝΤΕΙΝΕΤΑΙ ! Η μη εξαίρεση της βιομηχανίας από τους περιορισμούς της ΠΝΠ διευρύνει τα ήδη μεγάλα 

προβλήματα στην τήρηση εμπορικών και οικονομικών όρων και παραδόσεων στο εξωτερικό.  
 

II. Επιπτώσεις στη Διάθεση: 
4. ΝΕΟ! Επεκτείνεται σε όλους τους τομίες η μείωση της διανομής προϊόντων, λόγω συνεχούς πτώσης των 

παραγγελιών αλλά και της ακύρωσης παραδόσεων.   
5. ΝΕΟ! Συνεχώς μειούμενη διαθεσιμότητα φορτηγών (συνεπώς και δυνατότητα μεταφορών) παρά τη 

μειωμένη ζήτηση. Το πρόβλημα μέχρι σήμερα ξεκινά κυρίως σε περιοχές/δρομολόγια επαρχίας ή 
μικρότερους μεταφορείς.    

6. ΝΕΟ! Οι δυσμενείς όροι έχουν επεκταθεί στην εφοδιαστική αλυσίδα και ειδικότερα στις διεθνείς 
μεταφορές (forwarding)   

7. ΝΕΟ! Η έλλειψη ανταλλακτικών για μηχανήματα διακίνησης εμπορευμάτων (πχ περονοφόρα, κλαρκ, κτλ), 
δημιουργεί καθυστερήσεις στις παραγγελειοληψίες   

8. ΕΝΤΕΙΝΕΤΑΙ ! Από τη στιγμή που τα εμβάσματα δεν εκκαθαρίζονται στους (εκτός συνόρων) τραπεζικούς 
λογαριασμούς των προμηθευτών οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να εκτελωνίσουν φορτία. Αυτό συνεπάγεται 
σημαντικές καθυστερήσεις στα τελωνεία με επιπτώσεις στα ευπαθή προϊόντα  

 
III. Επιπτώσεις στις Εισαγωγές/Εξαγωγές: 

9. ΝΕΟ! Συσσωρεύονται πολλά προβλήματα στην εξόφληση των εισαγωγών λόγω καθυστερήσεων της 
απαιτούμενης έγκρισης από την αρμόδια Επιτροπή, αλλά και λόγω έλλειψης ρητής πρόνοιας για εγκρίσεις 
συνηθισμένων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στο ΠΝΠ (όπως στην περίπτωση της Κύπρου) 

10. ΝΕΟ! Καθυστέρηση αποπληρωμής υποχρεώσεων του Δημοσίου σε συγχρηματοδοτούμενες επενδύσεις 
και προγράμματα με σημαντική επιβάρυνση του cash-flow των επιχειρήσεων. Ενώ οι δράσεις έχουν 
εξοφληθεί στο 100% από τις επιχειρήσεις, λόγω αδυναμίας καταβολής της εθνικής συμμετοχής καθυστερεί 
η εκταμίευση του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους. Αυτό δημιουργεί αφαίμαξη της ρευστότητας των 
επιχειρήσεων με αποτέλεσμα την αναβολή/ακύρωση επενδυτικών πλάνων, τη δυσφήμιση σε προμηθευτές 
του εξωτερικού από διαρκείς αναβολές/ακυρώσεις, την πτώση πωλήσεων/εξαγωγών, κτλ  

11. ΕΝΤΕΙΝΕΤΑΙ ! Εντείνονται οι καθυστερήσεις στις διαδικασίες εισαγωγών Α’ και Β’ υλών από το εξωτερικό 
(εντός και εκτός Ε.Ε.) και σε πολλές περιπτώσεις, ακυρώσεις από την πλευρά των προμηθευτών 

12. ΕΝΤΕΙΝΕΤΑΙ ! Διευρύνεται η ακύρωση παραγγελιών λόγω μεγάλης δυσλειτουργίας στη διαχείριση των 
αντικαταβολών.  

13. ΕΝΤΕΙΝΕΤΑΙ ! Συνεχίζεται η αδυναμία προστασίας έναντι συναλλαγματικών και παρεμφερών κινδύνων 
για αγορές και πωλήσεις σε νόμισμα διαφορετικό του € (USD, GBP, SEK κλπ).  

 
IV. Επιπτώσεις στη Ρευστότητα και στις Πληρωμές: 

14. ΝΕΟ! Προμηθευτές του εξωτερικού ήδη ζητούν δυσμενέστερους όρους συναλλαγών, ακόμη και 100% 
προπληρωμή, ακόμα και σε μεγαλύτερες και φερέγγυες ελληνικές επιχειρήσεις  



 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
Καταγραφή επιπτώσεων στις επιχειρήσεις από την επιβολή capital controls  

 

Καταγραφή: 8/7/15  Σελίδα 2 

15. ΕΝΤΕΙΝΕΤΑΙ ! Διευρύνονται τα προβλήματα πληρωμών σε όσους εισπράττουν είτε μετρητά είτε 
πληρώνονται μέσω αντικαταβολής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι μεταφορείς. Αυτό συνεπάγεται με 
αδυναμία αποστολής προϊόντων σε πελάτες του εξωτερικού  

16. ΕΝΤΕΙΝΕΤΑΙ ! Σε εταιρίες με παρουσία σε χώρες του εξωτερικού απαιτούνται διαρκώς μετακινήσεις και 
ταξίδια στελεχών. Η έλλειψη ρευστότητας και η μη χρήση (ή/και αποδοχή) ελληνικών πιστωτικών καρτών 
στο εξωτερικό συνεχίζει να προκαλεί αναβολές και ματαιώσεις ταξιδιών, καθυστερήσεις προθεσμιών, 
αθετήσεις συμβατικών υποχρεώσεων και φυσικά ανάσχεση/αναστολή επιχειρηματικής δραστηριότητας 

 
V. Επιπτώσεις στις Επενδύσεις: 

17. ΝΕΟ! Η αβεβαιότητα αλλά και οι έλεγχοι κεφαλαίων καθυστερεί ή/και αναστέλλει την έναρξη νέων 
(εγκεκριμένων) συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Αυτό εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους λήξης 
προθεσμιών με αποτέλεσμα την οριστική απώλεια πόρων και πτώση πωλήσεων μακροχρόνια 

 
VI. Επιπτώσεις στο Ανθρώπινο Δυναμικό: 

18. ΝΕΟ! Λόγω μείωσης της παραγωγής, πτώσης των πωλήσεων, δυσκολιών διάθεσης, κτλ η κάλυψη των 
αναγκών συχνά γίνεται από προσωπικό ασφαλείας.  

19.  ΝΕΟ! Λόγω μείωσης της παραγωγής οι επιχειρήσεις προχωρούν σε αναθεώρηση των βαρδιών, των 
αδειών, κτλ.  

20. ΕΝΤΕΙΝΕΤΑΙ ! Με την «αργία» των τραπεζών εντείνονται ακόμα περισσότερο τα προβλήματα καταβολής 
μισθών (για εταιρείες χωρίς e-banking).  

 
VII. Επιπτώσεις της Τραπεζικής «Αργίας»: 

21. ΝΕΟ! Αδυναμία πληρωμής παρόχων υπηρεσιών ΤΠΕ (πχ cloud) και on-line διαφήμισης στο εξωτερικό.  
22. ΝΕΟ! Λόγω της τραπεζικής «αργίας» παρατηρούνται πλέον σημαντικές δυσκολίες στην εκτέλεση 

πληρωμών λόγω διαφορετικών πολιτικών ανά Τράπεζα στις μεταφορές χρημάτων.  
23. ΕΝΤΙΝΕΤΑΙ ! Στον τομέα των εισπράξεων, απαιτήσεις που έχουν ωριμάσει (πχ επιταγές), καθυστερούν 

και επηρεάζουν πλέον καταλυτικά τις χρηματοροές, τις λοιπές πληρωμές, κτλ.  
24. ΕΝΤΕΙΝΕΤΑΙ ! Η αδυναμία πρόσβασης σε λοιπά τραπεζικά προϊόντα (πχ εγγυητικές επιστολές) έχει σαν 

αποτέλεσμα τον αποκλεισμό επιχειρήσεων από διαγωνισμούς σε Ελλάδα και εξωτερικό. 
25. ΕΝΤΕΙΝΕΤΑΙ ! Διευρύνεται η ανάγκη για επιπρόσθετα μέτρα ασφάλειας (security) ειδικά για καταστήματα 

λιανικής που συγκεντρώνουν μετρητά αλλά έχουν δυσχερή πρόσβαση σε τραπεζικά καταστήματα για 
κατάθεση των μετρητών  

26. ΕΝΤΕΙΝΕΤΑΙ ! Οι εξαγωγές καθώς και οι παραγγελίες με ενέγγυες πιστώσεις (LC) εξακολουθούν να μην 
μπορούν να εκτελεστούν λόγω της «αργίας» των τραπεζών. Το ίδιο ισχύει για όλους τους όρους 
πληρωμής που περιλαμβάνουν εμπλοκή της τράπεζας (π.χ. CAD). 

 
 



 
 
   
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI  Σύγκριση Περιοριστικών Μέτρων στην Ελλάδα και στην Κύπρο 
                   (Μόνο για επαγγελματική δραστηριότητα) 

Καταγραφή: 8/7/15                      Σελίδα 1 

ΕΛΛΑΔΑ  

Α/Α Ημερ/νία 
έκδοσης 

Ημερήσια 
ανάληψη (μη 

μεταφερόμενη) 

Εξαργύρωση 
επιταγών 
Ελληνικού   
ιδρύματος 

Εξαργύρωση 
επιταγών 

ξένου 
ιδρύματος  

Ελεύθερη 
μεταφορά 
χρημάτων 

εκτός χώρας 

Πληρωμή/μεταφορά 
χρημάτων εκτός χώρας 
με δικαιολογητικά και 
έγκριση από Τράπεζα 

Πληρωμή/μεταφορά χρημάτων 
εκτός χώρας με έγκριση του 

καταλόγου της Τράπεζας από 
την Επιτροπή  

Πληρωμή/μεταφορά χρημάτων 
εκτός χώρας με έγκριση κάθε 
αιτήματος από την Επιτροπή  

Μισθοδοσία  
Πληρωμή/μεταφορά χρημάτων σε 

άλλο πιστωτικό ίδρυμα εντός 
χώρας 

1 28/6/15 €60 ΟΧΙ ΟΧΙ  ΟΧΙ  ΟΧΙ  ΟΧΙ Εφόσον πρόκειται για δημόσιο ή 
κοινωνικό συμφέρον 

ΝΑΙ (web-
banking) ΝΑΙ (web-banking)   

2 30/6/15 €60 ΟΧΙ ΟΧΙ  ΟΧΙ  ΟΧΙ  ΟΧΙ Εφόσον πρόκειται για δημόσιο ή 
κοινωνικό συμφέρον 

ΝΑΙ (web-
banking) ΝΑΙ (web-banking) 

 

ΚΥΠΡΟΣ 

Α/Α Ημερ/νία 
έκδοσης 

Ημερήσια 
ανάληψη 

(μεταφερόμενη) 

Εξαργύρωση 
επιταγών 

Κυπριακού  
ιδρύματος 

Εξαργύρωση 
επιταγών 

ξένου 
ιδρύματος  

Για όλες τις συνήθεις επιχειρηματικές δραστηριότητες  

Μισθοδοσία   
Πληρωμή/μεταφορά χρημάτων σε 

άλλο πιστωτικό ίδρυμα εντός 
χώρας 

Ελεύθερη 
μεταφορά 
χρημάτων 

εκτός χώρας 

Πληρωμή/μεταφορά 
χρημάτων εκτός χώρας 
με δικαιολογητικά και 
έγκριση από Τράπεζα 

Πληρωμή/μεταφορά χρημάτων 
εκτός χώρας με έγκριση του 

καταλόγου της Τράπεζας από 
την Επιτροπή  

Πληρωμή/μεταφορά χρημάτων 
εκτός χώρας με έγκριση κάθε 
αιτήματος από την Επιτροπή  

1 27.3.2013 300€ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ Μέχρι 5.000€ ημερησίως Από 5.001€ μέχρι 200.000€ Από 200.001€ και άνω ΝΑΙ 
Μέχρι 5.000€ χωρίς περιορισμό. Από 
5.001€ και άνω με έγκριση της 
Επιτροπής 

2 29.3.2013 300€ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ Μέχρι 5.000€ ημερησίως Από 5.001€ μέχρι 200.000€ Από 200.001€ και άνω ΝΑΙ 
Μέχρι 5.000€ χωρίς περιορισμό. Από 
5.001€ και άνω με έγκριση της 
Επιτροπής 

3 2.4.2013 300€ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ Μέχρι 5.000€ ημερησίως Από 5.001€ μέχρι 200.000€ Από 200.001€ και άνω ΝΑΙ 
Μέχρι 25.000€ ημερησίως χωρίς 
περιορισμό. Από 25.001€ και άνω με 
έγκριση της Επιτροπής 

4 3.4.2013 300€ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ Μέχρι 5.000€ ημερησίως Από 5.001€ μέχρι 200.000€ Από 200.001€ και άνω ΝΑΙ 
Μέχρι 25.000€ ημερησίως χωρίς 
περιορισμό. Από 25.001€ και άνω με 
έγκριση της Επιτροπής 

5 5.4.2013 300€ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ Μέχρι 5.000€ ημερησίως Από 5.001€ μέχρι 200.000€ Από 200.001€ και άνω ΝΑΙ 
Μέχρι 25.000€ ημερησίως χωρίς 
περιορισμό. Από 25.001€ και άνω με 
έγκριση της Επιτροπής 

6 11.4.2013 300€ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ Μέχρι 20.000€ ημερησίως Από 20.001€ μέχρι 300.000€ Από 300.001€ και άνω ΝΑΙ 
Μέχρι 300.000€ χωρίς περιορισμό. 
Από 300.001€ και άνω με έγκριση 
της Επιτροπής 

7 12.4.2013 300€ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ Μέχρι 20.000€ ημερησίως Από 20.001€ μέχρι 300.000€ Από 300.001€ και άνω ΝΑΙ 
Μέχρι 300.000€  χωρίς περιορισμό. 
Από 300.001€ και άνω με έγκριση 
της Επιτροπής 



 
 
   
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI  Σύγκριση Περιοριστικών Μέτρων στην Ελλάδα και στην Κύπρο 
                   (Μόνο για επαγγελματική δραστηριότητα) 

Καταγραφή: 8/7/15                      Σελίδα 2 

Α/Α Ημερ/νία 
έκδοσης 

Ημερήσια 
ανάληψη 

(μεταφερόμενη) 

Εξαργύρωση 
επιταγών 

Κυπριακού  
ιδρύματος 

Εξαργύρωση 
επιταγών 

ξένου 
ιδρύματος  

Για όλες τις συνήθεις επιχειρηματικές δραστηριότητες  

Μισθοδοσία   
Πληρωμή/μεταφορά χρημάτων σε 

άλλο πιστωτικό ίδρυμα εντός 
χώρας 

Ελεύθερη 
μεταφορά 
χρημάτων 

εκτός χώρας 

Πληρωμή/μεταφορά 
χρημάτων εκτός χώρας 
με δικαιολογητικά και 
έγκριση από Τράπεζα 

Πληρωμή/μεταφορά χρημάτων 
εκτός χώρας με έγκριση του 

καταλόγου της Τράπεζας από 
την Επιτροπή  

Πληρωμή/μεταφορά χρημάτων 
εκτός χώρας με έγκριση κάθε 
αιτήματος από την Επιτροπή  

8 14.4.2013 300€ ΟΧΙ ΝΑΙ Μέχρι 2.000€ 
μηνιαίως Μέχρι 20.000€ ημερησίως Από 20.001€ μέχρι 300.000€ Από 300.001€ και άνω ΝΑΙ 

Μέχρι 300.000€ ανά συναλλαγή 
χωρίς περιορισμό. Από 300.001€ και 
άνω με έγκριση της Επιτροπής 

9 20.4.2013 300€ ΟΧΙ ΝΑΙ Μέχρι 2.000€ 
μηνιαίως Μέχρι 20.000€ ημερησίως Από 20.001€ μέχρι 300.000€ Από 300.001€ και άνω ΝΑΙ 

Μέχρι 300.000€ ανά συναλλαγή 
χωρίς περιορισμό. Από 300.001€ και 
άνω με έγκριση της Επιτροπής 

10 25.4.2013 500€ ΟΧΙ ΝΑΙ Μέχρι 5.000€ 
μηνιαίως Μέχρι 500.000€ ημερησίως Από 500.001€ μέχρι 1 εκατ. € Από 1 εκατ. € και άνω ΝΑΙ 

Μέχρι 300.000€ ανά συναλλαγή για 
την αγορά αγαθών ή/και υπηρεσιών. 
Από 300.001€ και άνω με έγκριση 
της Επιτροπής 

11 10.5.2013 500€ ΟΧΙ ΝΑΙ Μέχρι 5.000€ 
μηνιαίως Μέχρι 500.000€ ημερησίως Από 500.001€ μέχρι 1 εκατ. € Από 1 εκατ. € και άνω ΝΑΙ 

Μέχρι 300.000€ ανά συναλλαγή για 
την αγορά αγαθών ή/και υπηρεσιών. 
Από 300.001€ και άνω με έγκριση 
της Επιτροπής 

12 17.5.2013 500€ ΟΧΙ ΝΑΙ Μέχρι 5.000€ 
μηνιαίως Μέχρι 500.000€ ημερησίως Από 500.001€ μέχρι 1 εκατ. € Από 1 εκατ. € και άνω ΝΑΙ 

Μέχρι 300.000€ ανά συναλλαγή για 
την αγορά αγαθών ή/και υπηρεσιών. 
Από 300.001€ και άνω με έγκριση 
της Επιτροπής 

13 24.5.2013 500€ ΟΧΙ ΝΑΙ Μέχρι 5.000€ 
μηνιαίως Μέχρι 500.000€ ημερησίως Από 500.001€ μέχρι 1 εκατ. € Από 1 εκατ. € και άνω ΝΑΙ 

Μέχρι 300.000€ ανά συναλλαγή για 
την αγορά αγαθών ή/και υπηρεσιών. 
Από 300.001€ και άνω με έγκριση 
της Επιτροπής 

14 31.5.2013 500€ ΟΧΙ ΝΑΙ Μέχρι 5.000€ 
μηνιαίως Μέχρι 500.000€ ημερησίως Από 500.001€ μέχρι 1 εκατ. € Από 1 εκατ. € και άνω ΝΑΙ 

Μέχρι 300.000€ ανά συναλλαγή για 
την αγορά αγαθών ή/και υπηρεσιών. 
Από 300.001€ και άνω με έγκριση 
της Επιτροπής 

15 7.6.2013 500€ ΟΧΙ ΝΑΙ Μέχρι 5.000€ 
μηνιαίως Μέχρι 500.000€ ημερησίως Από 500.001€ μέχρι 1 εκατ. € Από 1 εκατ. € και άνω ΝΑΙ 

Μέχρι 300.000€ ανά συναλλαγή για 
την αγορά αγαθών ή/και υπηρεσιών. 
Από 300.001€ και άνω με έγκριση 
της Επιτροπής 

16 21.6.2013 500€ ΟΧΙ ΝΑΙ Μέχρι 5.000€ 
μηνιαίως Μέχρι 500.000€ ημερησίως Από 500.001€ μέχρι 1 εκατ. € Από 1 εκατ. € και άνω ΝΑΙ 

Μέχρι 300.000€ ανά συναλλαγή για 
την αγορά αγαθών ή/και υπηρεσιών. 
Από 300.001€ και άνω με έγκριση 
της Επιτροπής 

17 5.7.2013 500€ ΟΧΙ ΝΑΙ Μέχρι 5.000€ 
μηνιαίως Μέχρι 500.000€ ημερησίως Από 500.001€ μέχρι 1 εκατ. € Από 1 εκατ. € και άνω ΝΑΙ 

Μέχρι 300.000€ ανά συναλλαγή για 
την αγορά αγαθών ή/και υπηρεσιών. 
Από 300.001€ και άνω με έγκριση 
της Επιτροπής 

18 26.7.2013 500€ ΟΧΙ ΝΑΙ Μέχρι 5.000€ 
μηνιαίως Μέχρι 500.000€ ημερησίως Από 500.001€ μέχρι 1 εκατ. € Από 1 εκατ. € και άνω ΝΑΙ 

Μέχρι 300.000€ ανά συναλλαγή για 
την αγορά αγαθών ή/και υπηρεσιών. 
Από 300.001€ και άνω με έγκριση 
της Επιτροπής 



 
 
   
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI  Σύγκριση Περιοριστικών Μέτρων στην Ελλάδα και στην Κύπρο 
                   (Μόνο για επαγγελματική δραστηριότητα) 

Καταγραφή: 8/7/15                      Σελίδα 3 

Α/Α Ημερ/νία 
έκδοσης 

Ημερήσια 
ανάληψη 

(μεταφερόμενη) 

Εξαργύρωση 
επιταγών 

Κυπριακού  
ιδρύματος 

Εξαργύρωση 
επιταγών 

ξένου 
ιδρύματος  

Για όλες τις συνήθεις επιχειρηματικές δραστηριότητες  

Μισθοδοσία   
Πληρωμή/μεταφορά χρημάτων σε 

άλλο πιστωτικό ίδρυμα εντός 
χώρας 

Ελεύθερη 
μεταφορά 
χρημάτων 

εκτός χώρας 

Πληρωμή/μεταφορά 
χρημάτων εκτός χώρας 
με δικαιολογητικά και 
έγκριση από Τράπεζα 

Πληρωμή/μεταφορά χρημάτων 
εκτός χώρας με έγκριση του 

καταλόγου της Τράπεζας από 
την Επιτροπή  

Πληρωμή/μεταφορά χρημάτων 
εκτός χώρας με έγκριση κάθε 
αιτήματος από την Επιτροπή  

19 2.8.2013 500€ ΟΧΙ ΝΑΙ Μέχρι 5.000€ 
μηνιαίως Μέχρι 500.000€ ημερησίως Από 500.001€ μέχρι 1 εκατ. € Από 1 εκατ. € και άνω ΝΑΙ 

Μέχρι 300.000€ ανά συναλλαγή για 
την αγορά αγαθών ή/και υπηρεσιών. 
Από 300.001€ και άνω με έγκριση 
της Επιτροπής 

20 30.8.2013 500€ ΟΧΙ ΝΑΙ Μέχρι 5.000€ 
μηνιαίως Μέχρι 500.000€ ημερησίως Από 500.001€ μέχρι 1 εκατ. € Από 1 εκατ. € και άνω ΝΑΙ 

Μέχρι 300.000€ ανά συναλλαγή για 
την αγορά αγαθών ή/και υπηρεσιών. 
Από 300.001€ και άνω με έγκριση 
της Επιτροπής 

21 27.9.2013 500€ ΟΧΙ ΝΑΙ Μέχρι 5.000€ 
μηνιαίως Μέχρι 500.000€ ημερησίως Από 500.001€ μέχρι 1 εκατ. € Από 1 εκατ. € και άνω ΝΑΙ 

Μέχρι 300.000€ ανά συναλλαγή για 
την αγορά αγαθών ή/και υπηρεσιών. 
Από 300.001€ και άνω με έγκριση 
της Επιτροπής 

22 25.10.2013 500€ ΟΧΙ ΝΑΙ Μέχρι 5.000€ 
μηνιαίως Μέχρι 1 εκατ. € ημερησίως Πάνω από 1 εκατ. € Καταργείται ο περιορισμός ΝΑΙ Ανεξαρτήτως ποσού για την αγορά 

αγαθών ή/και υπηρεσιών 

23 22.11.2013 500€ ΟΧΙ ΝΑΙ Μέχρι 5.000€ 
μηνιαίως Μέχρι 1 εκατ. € ημερησίως Πάνω από 1 εκατ. € Καταργείται ο περιορισμός ΝΑΙ Ανεξαρτήτως ποσού για την αγορά 

αγαθών ή/και υπηρεσιών 

24 20.12.2013 Καταργείται ο 
περιορισμός ΟΧΙ ΝΑΙ Μέχρι 5.000€ 

μηνιαίως Μέχρι 1 εκατ. € ημερησίως Πάνω από 1 εκατ. € Καταργείται ο περιορισμός ΝΑΙ Ανεξαρτήτως ποσού για την αγορά 
αγαθών ή/και υπηρεσιών 

25 17.1.2014 Καταργείται ο 
περιορισμός ΟΧΙ ΝΑΙ Μέχρι 5.000€ 

μηνιαίως Μέχρι 1 εκατ. € ημερησίως Πάνω από 1 εκατ. € Καταργείται ο περιορισμός ΝΑΙ Ανεξαρτήτως ποσού για την αγορά 
αγαθών ή/και υπηρεσιών 

26 7.2.2014 Καταργείται ο 
περιορισμός ΟΧΙ ΝΑΙ Μέχρι 5.000€ 

μηνιαίως Μέχρι 1 εκατ. € ημερησίως Πάνω από 1 εκατ. € Καταργείται ο περιορισμός ΝΑΙ Ανεξαρτήτως ποσού για την αγορά 
αγαθών ή/και υπηρεσιών 

27 21.2.2014 Καταργείται ο 
περιορισμός ΟΧΙ ΝΑΙ Μέχρι 5.000€ 

μηνιαίως Μέχρι 1 εκατ. € ημερησίως Πάνω από 1 εκατ. € Καταργείται ο περιορισμός ΝΑΙ Ανεξαρτήτως ποσού για την αγορά 
αγαθών ή/και υπηρεσιών 

28 28.3.2014 Καταργείται ο 
περιορισμός ΟΧΙ ΝΑΙ Μέχρι 5.000€ 

μηνιαίως Μέχρι 1 εκατ. € ημερησίως Πάνω από 1 εκατ. € Καταργείται ο περιορισμός ΝΑΙ Ανεξαρτήτως ποσού για την αγορά 
αγαθών ή/και υπηρεσιών 

29 2.5.2014 Καταργείται ο 
περιορισμός ΝΑΙ ΝΑΙ Μέχρι 5.000€ 

μηνιαίως Μέχρι 1 εκατ. € ημερησίως Πάνω από 1 εκατ. € Καταργείται ο περιορισμός ΝΑΙ Καταργείται ο περιορισμός 



 
 
   
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI  Σύγκριση Περιοριστικών Μέτρων στην Ελλάδα και στην Κύπρο 
                   (Μόνο για επαγγελματική δραστηριότητα) 

Καταγραφή: 8/7/15                      Σελίδα 4 

Α/Α Ημερ/νία 
έκδοσης 

Ημερήσια 
ανάληψη 

(μεταφερόμενη) 

Εξαργύρωση 
επιταγών 

Κυπριακού  
ιδρύματος 

Εξαργύρωση 
επιταγών 

ξένου 
ιδρύματος  

Για όλες τις συνήθεις επιχειρηματικές δραστηριότητες  

Μισθοδοσία   
Πληρωμή/μεταφορά χρημάτων σε 

άλλο πιστωτικό ίδρυμα εντός 
χώρας 

Ελεύθερη 
μεταφορά 
χρημάτων 

εκτός χώρας 

Πληρωμή/μεταφορά 
χρημάτων εκτός χώρας 
με δικαιολογητικά και 
έγκριση από Τράπεζα 

Πληρωμή/μεταφορά χρημάτων 
εκτός χώρας με έγκριση του 

καταλόγου της Τράπεζας από 
την Επιτροπή  

Πληρωμή/μεταφορά χρημάτων 
εκτός χώρας με έγκριση κάθε 
αιτήματος από την Επιτροπή  

30 30.5.2014 Καταργείται ο 
περιορισμός ΝΑΙ ΝΑΙ Μέχρι 5.000€ 

μηνιαίως Μέχρι 1 εκατ. € ημερησίως Πάνω από 1 εκατ. € Καταργείται ο περιορισμός ΝΑΙ Καταργείται ο περιορισμός 

31 29.8.2014 Καταργείται ο 
περιορισμός ΝΑΙ ΝΑΙ Μέχρι 5.000€ 

μηνιαίως Μέχρι 1 εκατ. € ημερησίως Πάνω από 1 εκατ. € Καταργείται ο περιορισμός ΝΑΙ Καταργείται ο περιορισμός 

32 5.12.2014 Καταργείται ο 
περιορισμός ΝΑΙ ΝΑΙ Μέχρι 10.000€ 

μηνιαίως Μέχρι 2 εκατ. € ημερησίως Πάνω από 2 εκατ. € Καταργείται ο περιορισμός ΝΑΙ Καταργείται ο περιορισμός 

33 9.1.2015 Καταργείται ο 
περιορισμός ΝΑΙ ΝΑΙ Μέχρι 20.000€ 

μηνιαίως Καταργείται ο περιορισμός Καταργείται ο περιορισμός Καταργείται ο περιορισμός ΝΑΙ Καταργείται ο περιορισμός 

34 13.2.2015 Καταργείται ο 
περιορισμός ΝΑΙ ΝΑΙ Μέχρι 50.000€ 

μηνιαίως Καταργείται ο περιορισμός Καταργείται ο περιορισμός Καταργείται ο περιορισμός ΝΑΙ Καταργείται ο περιορισμός 

35 13.3.2015 Καταργείται ο 
περιορισμός ΝΑΙ ΝΑΙ Μέχρι 1 εκατ. € 

μηνιαίως Καταργείται ο περιορισμός Καταργείται ο περιορισμός Καταργείται ο περιορισμός ΝΑΙ Καταργείται ο περιορισμός 
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