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         Πειραιάς, 20 Ιουλίου 2015  
 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΜΕΛΗ Ε.Β.Ε.Π. 
 
ΘΕΜΑ: «ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ε.Β.Ε.Π. ΠΡΟΣ ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ, 
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΠΙΤΑΓΩΝ & ΤΕΙΡΕΣΙΑ» 
 
«Αγαπητοί Συνάδελφοι, 
Με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου λήγει και τυπικά σήμερα Δευτέρα, 20/07/2015 η 
τραπεζική αργία, που είχε επιβληθεί στις 28 Ιουνίου. 
Το ημερήσιο όριο αναλήψεων δεν μεταβάλλεται, αλλά μπορούν οι καταθέτες να βγάζουν 
σωρευτικά μέχρι 420 ευρώ την εβδομάδα. Επίσης, δεν θα γίνονται αναλήψεις μετρητών με 
πιστωτική κάρτα. 
Οι τραπεζικές εργασίες που θα επιτρέπονται αναφέρονται αναλυτικά στη νέα ΠΝΠ: 
 
1. Επιβάλλεται περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων κατά τα 
προβλεπόμενα στην παρούσα ΠΝΠ. 
2. Από τη Δευτέρα δεν επιτρέπονται οι κάθε μορφής αναλήψεις μετρητών από κατάστημα ή από 
Αυτόματες Ταμειολογιστικές Μηχανές (ΑΤΜ) που υπερβαίνουν το ποσό των εξήντα (60) ευρώ 
ανά καταθέτη (CustomerID), ανά πιστωτικό ίδρυμα, ανά ημέρα, από τα ιδρύματα στην Ελλάδα 
και στο εξωτερικό. 
3. Μετρητά που δεν αναλήφθηκαν κάποια ημέρα ή ημέρες μπορούν να αναληφθούν σωρευτικά 
έως του ποσού των τετρακοσίων είκοσι ευρώ (420) ανά εβδομάδα. 
4. Η απαγόρευση ανάληψης μετρητών εφαρμόζεται και σε κάθε άλλη πληρωμή μετρητών από τα 
ιδρύματα, ανεξαρτήτως νομίσματος, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των εισπράξεων 
επιταγών και των πληρωμών βάσει εγγυητικών επιστολών, οι οποίες κατατίθενται σε τραπεζικό 
λογαριασμό, για τις αναλήψεις από τον οποίο ισχύουν οι περιορισμοί της προηγούμενης 
παραγράφου. 
5. Επίσης, απαγορεύονται οι αναλήψεις μετρητών με χρήση πιστωτικών και προπληρωμένων 
καρτών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 
Σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομικών υπενθυμίζει ότι παράλληλα, λειτουργεί στο 
ΥΠΟΙΚ, η Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών για αιτήματα συναλλαγών πέραν όσων 
επιτρέπονται από την ΠΝΠ. Επισημαίνεται ακόμα, ότι παρατείνονται μέχρι και την τρίτη 
εργάσιμη ημέρα από την λήξη της τραπεζικής αργίας οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων 
στην φορολογική διοίκηση οφειλών και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων 
ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στη φορολογική 
διοίκηση, όπως προβλέπεται από την Υπουργική Απόφαση ΠΟΛ.1136/30.6.2015. 
 
 
Επίσης, στη νέα ΠΝΠ προβλέπονται μεταξύ άλλων και τα εξής: 
•   Η  εφαρμογή των νέων διατάξεων για το ΦΠΑ που αρχίζει από τη Δευτέρα 20 Ιουλίου 2015. 
• Η υπαγωγή των ξενοδοχείων στον συντελεστή 6%, έως 30 Σεπτεμβρίου 2015. 
•   Η παράταση της προθεσμίας καταβολής του φόρου εισοδήματος έως 31 Αυγούστου, για όσους 
υποβάλλουν δήλωση μετά την έκδοση της ΠΝΠ. 

http://www.pcci.gr/evepimages/FEK84_2015_F25351..pdf
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Το Ε.Β.Ε.Π., με επιστολή του, ζητά από τους Yπουργούς Οικονομικών & Οικονομίας, καθώς 
και από την Πρόεδρο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, την άμεση διευθέτηση του 
προβλήματος, που αντιμετωπίζουν χιλιάδες επιχειρήσεις να βρεθούν στη μαύρη λίστα 
του Τειρεσία, χωρίς να ευθύνονται, λόγω «λήξης» των επιταγών, που έχουν εκδώσει. 
Όπως εξηγείται στην επιστολή, λόγω της παρατεταμένης τραπεζικής αργίας ένας πολύ 
μεγάλος αριθμός επιταγών, εμπορικών συναλλαγών αξίας που ίσως ξεπερνούν σε τζίρο 
τα 6 δις ευρώ, οι οποίες έχουν εκδοθεί και οπισθογραφηθεί από πολλές επιχειρήσεις, 
έχουν λήξει από 30/6 έως 20/7. Με το υπάρχον καθεστώς, οι επιταγές αυτές θα πρέπει να 
εξοφληθούν εντός 8 ημερών από το άνοιγμα των τραπεζών. Με δεδομένη, ωστόσο, τη 
μαζική συσσώρευση των υποχρεώσεων, που έχουν οι επιχειρήσεις και την αναστάτωση 
που έχει προκληθεί στην αγορά, αυτό είναι αδύνατον πρακτικά και κατά συνέπεια είναι 
επιτακτική η ανάγκη να δοθεί και άλλος χρόνος, τουλάχιστον μέχρι τέλος του μήνα, 
προκειμένου να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους και 
να ισορροπήσει η αγορά. 
Στην επιστολή  τονίζεται επίσης, ότι είναι ταυτόχρονα αναγκαίο να επιτραπεί κατά 
προτεραιότητα στις επιχειρήσεις να πάρουν από τις θυρίδες τους, τις επιταγές πελατών 
τους, που έχουν εναποθέσει πριν το κλείσιμο των τραπεζών. Επιβάλλεται, να υπάρξει 
νομοθετική ρύθμιση, ώστε οι επιχειρήσεις που βρίσκονται σε αυτή τη δύσκολη θέση, 
χωρίς δική τους υπαιτιότητα, αλλά λόγω της τραπεζικής αργίας, να μην μπαίνουν στον 
Τειρεσία για το διάστημα μέχρι να επανέλθει η κανονικότητα στις τραπεζικές 
συναλλαγές.  
Ακόμη, κρίνεται σκόπιμο, επειδή από σήμερα θα πιστωθούν εμβάσματα από το 
εξωτερικό σε λογαριασμούς ελληνικών επιχειρήσεων και επίσης υπάρχει η δυνατότητα 
από επιχειρήσεις να καταθέτουν μετρητά, να μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα αυτά 
τα ποσά και για εμβάσματα πληρωμής των προμηθευτών στο εξωτερικό. Με αυτόν τον 
τρόπο και με τη δημιουργία ενός εξω-λογιστικού λογαριασμού, θα αυξηθεί η ρευστότητα 
των τραπεζών, ενώ παράλληλα, θα υπάρξει διευθέτηση για τα χιλιάδες φορτία, που 
παραμένουν στα λιμάνια της Χώρας, χωρίς δυνατότητα παραλαβής. 
Τέλος, το Ε.Β.Ε.Π. επισημαίνει, ότι επιβάλλεται η πρόβλεψη ορίου ανάληψης μετρητών 
από εταιρικούς λογαριασμούς όψεως για τις καθημερινές ανάγκες των επιχειρήσεων». 
 
                                                         Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Β.Ε.Π. 
 
   ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΡΚΙΔΗΣ 


