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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π. 00009000 ΕΞ 2015 (1)
  Παράταση του Προγράμματος ενίσχυσης της ρευστό−

τητας σύμφωνα με τον Ν. 3723/2008. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη: 
1. Τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 5 και 7 του Ν. 3723/2008 «Ενίσχυση 

της ρευστότητας της οικονομίας για την αντιμετώπι−
ση των επιπτώσεων της Διεθνούς Χρηματοπιστωτι−
κής κρίσης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ Α’ 
250/9.12.2008).

2. Την παρ. 8 του τέταρτου άρθρου του Ν. 3845/2010 
«Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της 
ελληνικής οικονομίας από τα κράτη−μέλη της Ζώνης του 
ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο» (ΦΕΚ Α΄ 65).

3. Το άρθρο 7 του Ν. 3872/2010 «Εκτέλεση περιηγητι−
κών πλόων από πλοία με σημαία τρίτων χωρών με αφε−
τηρία ελληνικό λιμένα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 148).

4. Το άρθρο 19 του Ν. 3965/2011 «Αναμόρφωση πλαισί−
ου λειτουργίας Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, 
Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, Δημοσίων 
Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Σύσταση Γενικής Γραμ−
ματείας Δημόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α΄ 113).

5. Το Π.δ. 25 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνη−
σης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουρ−
γών» (ΦΕΚ Α΄21/27.1.2015).

6. Το Π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ Α΄ 178/29.8.2014), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

7. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005, «Κωδικοποίηση 
νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ−

γανα» (ΦΕΚ Α΄ 98/22.4.2005), και το γεγονός ότι από την 
Απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό 
Προϋπολογισμό.

8. Την υπ’ αριθμ. C(2015) 79 − SA.40030 (2014/N) έγκριση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

9. Την υπ’ αριθμ. C(2015) 4452 – SA. 42215 (2015/N) 
έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

10. Την υπ’ αριθμ. ΕΜΠ. 3557/27.05.2015 εισήγηση του 
Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, αποφασίζουμε:

Την παράταση των προθεσμιών που ορίζονται για τη 
συμμετοχή των πιστωτικών ιδρυμάτων στις διατάξεις 
του άρθρου 2 του Ν. 3723/2008 (ΦΕΚ 250 Α/9−12−2008) 
«Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας για την 
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρημα−
τοπιστωτικής κρίσης και άλλες διατάξεις», έτσι όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, μέχρι τις 31.12.2015.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 30 Ιουνίου 2015

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΗΣ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ 

F
Aριθμ. Γ.Δ.Ο.Π. 0000902ΕΞ2015 (2)
   Ρύθμιση θεμάτων συναλλαγών κατά την διάρκεια της 

τραπεζικής αργίας.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. των παραγράφων 1, 2 και 7 της Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου της 28ης Ιουνίου 2015 « Τραπεζική αργία 
βραχείας διαρκείας» (Α΄ 65) όπως ισχύουν,

β. του Π.δ. 111/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο−
μικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Α΄ 178),

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 ρυθμιστούν θέματα σχετικά για την 
καταβολή των συντάξεων στους δικαιούχους που δεν 
έχουν χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες.
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3. Την ανάγκη να ρυθμιστούν τεχνικά θέματα για την 
πραγματοποίηση επιτρεπόμενων συναλλαγών σύμφωνα 
με την υπό στοιχείο 1 α Πράξη Νομοθετικού Περιεχο−
μένου.

4. Την εισήγηση του Συμβουλίου Συστημικής Ευστά−
θειας.

5. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Το συνολικό εφάπαξ καταβλητέο ποσό συντάξεως 
σε καθέναν από τους δικαιούχους κατά το διάστημα 
της τραπεζικής αργίας μέσω των υποκαταστημάτων 
των πιστωτικών ιδρυμάτων που θα λειτουργήσουν για 
το σκοπό αυτό, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρά−
φου 1 του άρθρου πρώτου της από 28 Ιουνίου 2015 ΠΝΠ 
(Α 65), ορίζεται σε 120 ευρώ.

2. Τα πιστωτικά ιδρύματα θα προβούν άμεσα στην 
έκδοση χρεωστικών καρτών στους δικαιούχους κατα−
βολής συντάξεως, με τις οποίες αυτοί θα μπορούν να 
προβαίνουν σε αναλήψεις μετρητών σύμφωνα με την 
περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου πρώτου 
της ως άνω ΠΝΠ.

3. Κατά το διάστημα της τραπεζικής αργίας, πέραν 
των περιπτώσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 2 
του άρθρου πρώτου της ως άνω ΠΝΠ, δύναται να πραγ−
ματοποιούνται από τα πιστωτικά ιδρύματα και η εξής 
πράξη: καταβολή ημερησίας αποζημίωσης καθώς και 
των οδοιπορικών εξόδων στους δικαιούχους, σύμφωνα 
με την αρ. 21775/29.6.2015 κοινή απόφαση των Υπουρ−
γών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και 
Οικονομικών «Καθορισμός του ύψους της ειδικής αποζη−
μίωσης και των οδοιπορικών εξόδων των διοριζομένων, 
εφόρων, αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, γραμ−
ματέων κ.λπ. για τη διενέργεια του Δημοψηφίσματος 
της 5ης Ιουλίου 2015, καθώς και του τρόπου καταβολής 
τους» (Β΄ 1290).

Άρθρο 2

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Ιουνίου 2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ    
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