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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. Φύλλου 1380

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

3 Ιουλίου 2015

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π.0000936ΕΞ2015/Χ.Π. 2251
Ρύθμιση επιτρεπόμενων τραπεζικών εργασιών από πι−
στωτικά ιδρύματα και το Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων κατά το διάστημα της τραπεζικής αργίας.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της παραγράφου 2 του άρθρου πρώτου της Πρά−
ξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 28ης Ιουνίου 2015
«Τραπεζική αργία βραχείας διαρκείας» (Α΄ 65), όπως
τροποποιήθηκε με την από 30 Ιουνίου 2015 Πράξη Νο−
μοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 66) και ισχύει,
β. του Π.δ. 111/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο−
μικών» (Α΄ 178), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
γ. του Π.δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 21),
δ. του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα» (Α΄98).
2. Την ανάγκη να επιτραπεί η διενέργεια συγκεκριμέ−
νων τραπεζικών εργασιών.
3. Την ανάγκη να ρυθμιστούν θέματα σχετικά για την
ανάληψη μετρητών από τους δικαιούχους που διατη−
ρούν λογαριασμούς καταθέσεων σε πιστωτικά ιδρύματα
τα οποία τεχνικά δεν έχουν τη δυνατότητα έκδοσης
χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών και στο Ταμείο Πα−
ρακαταθηκών και Δανείων.
4. Την εισήγηση του Συμβουλίου Συστημικής Ευστά−
θειας.
5. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο−
φασίζουμε:

1. Κατά το διάστημα της τραπεζικής αργίας, πέραν
των περιπτώσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 2
του άρθρου πρώτου της ως άνω ΠΝΠ, και των πράξεων
που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση, δύναται να πραγ−
ματοποιούνται από πιστωτικά ιδρύματα που θα λει−
τουργήσουν για το σκοπό αυτό οι ακόλουθες πράξεις:
α) η άπαξ μετατροπή ξένου νομίσματος μέχρι ποσού
ισότιμου των 120 ευρώ και η ανάληψή του από συντα−
ξιούχους, οι οποίοι λαμβάνουν τη σύνταξη τους από
ασφαλιστικό φορέα του εξωτερικού σε ξένο νόμισμα,
μέσω των υποκαταστημάτων των πιστωτικών ιδρυμά−
των που θα λειτουργήσουν για το σκοπό αυτό,
β) το άνοιγμα λογαριασμού μισθοδοσίας,
γ) η παραλαβή αιτήσεων για τοποθέτηση τερματικής
συσκευής εκκαθάρισης συναλλαγών χρεωστικών και
πιστωτικών καρτών (POS).
2. Ειδικά για τα πιστωτικά ιδρύματα τα οποία δεν
έχουν την τεχνική δυνατότητα έκδοσης χρεωστικών ή
πιστωτικών καρτών και το Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων επιτρέπεται η πραγματοποίηση των ακολού−
θων τραπεζικών εργασιών:
α) η άπαξ καταβολή ποσού 120 ευρώ στους δικαι−
ούχους − κατόχους λογαριασμών που τηρούνται στα
ανωτέρω πιστωτικά ιδρύματα και στο Ταμείο Παρακα−
ταθηκών και Δανείων,
β) η μετά την υπό στοιχείο α) συναλλαγή, ημερήσια
καταβολή ποσού, εντός του ορίου που καθορίστηκε
με την περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου
πρώτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της
28.6.2015 (Α΄ 65), στους ίδιους δικαιούχους.
3. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευση της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Ιουλίου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

Δ΄

110 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή
2.250 €

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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