
 

 

 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ    Αρ. Φύλλου 1420
8 Ιουλίου 2015

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.:Γ.Δ.Ο.Π.0000945ΕΞ 2015/Χ.Π. 2261
  Παράταση διάρκειας τραπεζικής αργίας βραχείας δι−

άρκειας και ρύθμιση θεμάτων συναλλαγών κατά τη 
διάρκεια αυτής.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της παραγράφου 1 του άρθρου πρώτου της Πρά−

ξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 28ης Ιουνίου 2015 
«Τραπεζική αργία βραχείας διαρκείας» (Α΄ 65), όπως τρο−
ποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την από 30 Ιουνίου 
2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 66) και ισχύει,

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

γ. του π.δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (Α΄ 21),

δ. του 45/2015 «Διορισμός Υπουργού Οικονομικών» (Α΄ 73),
ε. της παρ. 3 του άρθρου 45, της παρ. 4 του άρθρου 

46 και του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα» (Α΄ 98 ).

2. Την αρ. ΓΔΟΠ0000937ΕΞ 2015/ΧΠ 2256/6.7.2015 από−
φαση του Υπουργού Οικονομικών «Παράταση τραπεζι−
κής αργίας» (Β΄1391).

3. Την ανάγκη να παραταθεί περαιτέρω η διάρκεια 
της τραπεζικής αργίας για την προστασία του ελληνι−
κού χρηματοπιστωτικού συστήματος και της ελληνικής 
οικονομίας εν γένει από την έλλειψη ρευστότητας και 
να ρυθμισθούν θέματα τραπεζικών συναλλαγών κατά 
τη διάρκεια αυτής.

4. Την εισήγηση του Συμβουλίου Συστημικής Ευστά−
θειας.

5. Το γεγονός ότι ο Υπουργός Οικονομικών Ε. Τσακα−
λώτος απουσιάζει στο εξωτερικό στο πλαίσιο κυβερνη−
τικής αποστολής και αναπληρώνεται κατά την απουσία 
του αυτή από την Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών 
Όλγα Νάντια Βαλαβάνη. 

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

1. Παρατείνεται έως και 13 Ιουλίου 2015 η διάρκεια 
της τραπεζικής αργίας που κηρύχθηκε με την από 
28 Ιουνίου 2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τρα−
πεζική Αργία βραχείας διάρκειας» (Α΄ 65), όπως ισχύει 
και παρατάθηκε με την την αρ. ΓΔΟΠ0000937ΕΞ 2015/
ΧΠ 2256/6.7.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 
«Παράταση τραπεζικής αργίας» (Β΄1391).

2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας και μέχρι τη 
λήξη της τραπεζικής αργίας, πέραν των περιπτώσε−
ων που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 
πρώτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 
28ης Ιουνίου 2015 «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» 
(Α΄ 65), όπως τροποποιήθηκε με την από 30 Ιουνίου 2015 
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 66) και ισχύει και 
των Υπουργικών Αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξου−
σιοδότηση αυτής, δύναται να πραγματοποιούνται από 
τα υποκαταστήματα των πιστωτικών ιδρυμάτων που 
λειτουργούν για το σκοπό αυτό οι ακόλουθες πράξεις:

α. Η μετατροπή, με αίτηση του δικαιούχου, σε ευρώ 
ποσού σύνταξης καταβαλλόμενης σε ξένο νόμισμα από 
ασφαλιστικό φορέα του εξωτερικού, η μεταφορά αυτού 
του ποσού σε άλλο υπάρχοντα καταθετικό λογαριασμό 
του ίδιου δικαιούχου και η άπαξ ανάληψη από αυτόν 
ποσού μέχρι εκατόν είκοσι (120) ευρώ.

β. Η άπαξ καταβολή του συνολικού ποσού συντάξεως 
εκατόν είκοσι (120) ευρώ σε κάθε δικαιούχο.

γ. Η άπαξ καταβολή συνολικού ποσού εκατόν εί−
κοσι (120) ευρώ στα πρόσωπα της παρ. 1 της αρ. 
ΓΔΟΠ 0000929ΕΞ2015/ΧΠ 2243/2.7.2015 απόφασης του 
Υπουργού Οικονομικών (Β΄1343).

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Ιουλίου 2015

   Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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