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ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΑΝΕΙΩΝ 
 

 

ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ –  

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ  

ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  

                                               (Π.Ν.Π. 84/Α΄/18-07-2015) 

 
Α̟ό τη ∆ευτέρα 20 Ιουλίου 2015 λήγει η τρα̟εζική αργία, η ο̟οία κηρύχθηκε 

µε την α̟ό 28 Ιουνίου 2015 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 65/Α/28-6-2015) και ̟λέον όλα τα 

Καταστήµατα του Τ.Π.&∆ανείων είναι ανοιχτά για το συναλλακτικό κοινό. Με 

τη νέα Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 84/Α΄/18-7-2015) καθορίζονται τα εξής:  

 

Α. ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 

 

Α.1.  ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ 

� Ανάληψη µετρητών έως 60€/ηµέρα ανά καταθέτη (δικαιούχο ή 

συνδικαιούχο) για το σύνολο των λογαριασµών ταµιευτηρίου ̟ου 

αυτός τηρεί ή έως 420€/εβδοµάδα κατ΄ ανώτατο όριο, µε εξαίρεση την 

̟ρώτη εβδοµάδα κατά την ο̟οία µ̟ορεί να γίνει αθροιστική ανάληψη 

µετρητών µέχρι του ̟οσού των 300€ ,την Παρασκευή 24/7/2015.    

� Ανάληψη ̟οσού α̟ό λογαριασµό ταµιευτηρίου ή όψεως µε έκδοση 

ε̟ιταγής στο όνοµα του δικαιούχου του λογαριασµού 

� Α̟οδοχή καταθέσεων σε µετρητά, µε ιδιωτική ε̟ιταγή ή µε τρα̟εζική 

ε̟ιταγή  και µε ηλεκτρονική ̟ληρωµή 

� Μεταφορά κεφαλαίων σε ̟ίστωση λογαριασµού ̟ου τηρείται στην 

Ελλάδα µέσω εµβασµάτων, Ethnofiles ή DCT 

� Α̟όδοση ̟οσού για κάλυψη εξόδων νοσηλείας είτε στο εσωτερικό 

είτε στο εξωτερικό α) ανεξαρτήτως ̟οσού, σε ̟ίστωση λογαριασµού 

̟ου τηρεί στο εξωτερικό το Νοσηλευτικό Ίδρυµα  και β) ά̟αξ, έως 

2000€ σε µετρητά για ένα συνοδό   

� Α̟όδοση ̟οσού για  ̟ληρωµή διδάκτρων σε Πανε̟ιστήµια του 
εξωτερικού ανεξαρτήτως ̟οσού, σε ̟ίστωση λογαριασµού ̟ου τηρεί 

στο εξωτερικό το Εκ̟αιδευτικό Ίδρυµα  
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� Α̟όδοση ̟οσού µεγίστου ύψους 5000€ ανά ηµερολογιακό τρίµηνο 

συνολικά, για έξοδα διαµονής και διαβίωσης, σε ̟ίστωση 

λογαριασµού ̟ου τηρεί ο φοιτητής-δικαιούχος στο εξωτερικό  

� Α̟οδοχή ̟ροθεσµιακής κατάθεσης µόνο στην ̟ερί̟τωση ̟ου οι 

δικαιούχοι της ταυτίζονται µε τους δικαιούχους του τροφοδότη 

λογαριασµού της (καταθετικού ή όψεως), ανανέωση ̟ροθεσµιακής 

κατάθεσης ̟ου έχει λήξει,  αυτόµατη ανανέωση ̟ροθεσµιακής 

κατάθεσης σύµφωνα µε τις υφιστάµενες διαδικασίες. 

� Πρόωρη µερική λήξη ̟ροθεσµιακής κατάθεσης, α̟οκλειστικά για την 

ισό̟οση εξόφληση  

• οφειλών ̟ρος το ∆ηµόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς 

• τρέχουσας δόσης και ληξι̟ρόθεσµων οφειλών δανείου του 

Τ.Π.&∆ανείων 

• ̟ληρωµής νοσηλείων και διδάκτρων στην Ελλάδα και στο 

εξωτερικό 

• ̟ληρωµής ̟ροµηθευτών ̟ου τηρούν λογαριασµό στο 

Τ.Π.&∆ανείων έναντι τιµολογιών ή ισοδύναµων ̟αραστατικών, 

υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση ότι δεν υφίστανται ε̟αρκή διαθέσιµα σε 

λογαριασµό ταµιευτηρίου ή όψεως  

� Για τις ̟ροθεσµιακές καταθέσεις µηνιαίου εισοδήµατος διάρκειας 16 

µηνών για ̟οσά άνω των 25.000,00€ και ̟ροθεσµιακές καταθέσεις 10 

δεκατετραηµέρων (10 x 14ηµέρων) για ̟οσά άνω των 30.000,00€, 

ισχύει η δυνατότητα ως κατωτέρω: 

∆υνατότητα µερικής ανάληψης κεφαλαίου στην ε̟έτειο του ̟ροϊόντος 
σύµφωνα µε τους όρους του ̟ροϊόντος, ό̟ως καθιερώθηκαν µε τις υ̟’ 
αριθ. 3403 /2011 α̟οφάσεις του ∆.Σ. του Τ. Π. & ∆ανείων και 
διευκρινίζεται ότι το υ̟ολει̟όµενο κεφάλαιο δεν µ̟ορεί να είναι 
µικρότερο του ελάχιστου ορίου της αρχικής κατάθεσης. Η ως άνω 
ανάληψη θα γίνεται σύµφωνα µε τους ̟εριορισµούς της ΠΝΠ  ΦΕΚ 
84/Α΄/18-07-2015 (µε ε̟ιταγή, κατάθεση σε υφιστάµενο λογαριασµό 
στο ΤΠ∆ ή µε ηλεκτρονική µεταφορά σε λογαριασµό άλλου Πιστωτικού 
Ιδρύµατος κατό̟ιν σχετικού αιτήµατος. 

Τα ανωτέρω ισχύουν καθόσον δεν ̟ρόκειται για ̟ερί̟τωση   ̟ρόωρης 
µερικής «λήξης» ̟ροθεσµιακής κατάθεσης. 

 

Α.2 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ - ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ 

� Σύσταση χρηµατικών και τελωνειακών ̟αρακαταθηκών µε µετρητά, 

µε τρα̟εζική ε̟ιταγή σε διαταγή Τ. Π.& ∆ανείων, µε  µεταφορά α̟ό 

λογαριασµό ταµιευτηρίου του Τ.Π.&∆ανείων, µε ηλεκτρονική 
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̟ληρωµή και µόνο για τις τελωνειακές ̟αρακαταθήκες, µε ιδιωτική 

ε̟ιταγή σε διαταγή του ∆ιευθυντή του Τελωνείου  

� Σύσταση και α̟όδοση αυτουσίων ̟αρακαταθηκών  

� Α̟όδοση ̟αρακαταθηκών,  µε έκδοση ε̟ιταγής σε διαταγή του 

δικαιούχου ή µε µεταφορά του ̟οσού µε έκδοση ε̟ιταγής σε διαταγή 

της Τρά̟εζας ό̟ου τηρεί λογαριασµό ο δικαιούχος και σχετική εντολή 

̟ρος αυτήν για ̟ίστωση του ως άνω λογαριασµού 

 

Α.3 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ∆ΑΝΕΙΩΝ 

� Α̟οδοχή καταθέσεων για ̟ληρωµή τρέχουσας δόσης ή 

ληξι̟ρόθεσµης οφειλής δανείου µε µετρητά, µε ιδιωτική ή τρα̟εζική 

ε̟ιταγή, µε ε̟ιταγή  Τρα̟έζης Ελλάδος, µέσω κωδικών ηλεκτρονικής 

̟ληρωµής    

� Α̟οδοχή καταθέσεων για µερική ή ολική εξόφληση δανείου µόνο µε 

µετρητά ή έµβασµα α̟ό το εξωτερικό  

Α.4. ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 

� Πρόσβαση στις θυρίδες θησαυροφυλακίου µε τήρηση σειράς 

̟ροτεραιότητας  

� ∆ιενέργεια συγκεκριµένων συναλλαγών, ̟λην των αναφερόµενων 

στην ̟αρούσα ενότητα, οι ο̟οίες κρίνονται αναγκαίες µε α̟όφαση της 

Ε̟ιτρο̟ής Έγκρισης Τρα̟εζικών Συναλλαγών του Γενικού 

Λογιστηρίου του Κράτους 

� ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ 

∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ Π.Ν.Π. (Φ.Ε.Κ. 84/Α/18-07-2015) 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ Τ. Π. & ∆ΑΝΕΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 

ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΕΙΜΕΝΗΣ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 

 

 

Β. ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 

 

Α̟αγορεύονται:  

� Η ανάληψη µετρητών ̟οσού άνω των 60€/ηµέρα ή 420€/εβδοµάδα ανά 

καταθέτη για το σύνολο των λογαριασµών όψεως ή ταµιευτηρίου ̟ου 

αυτός τηρεί 

� Η α̟όδοση ̟αρακαταθηκών ή κάθε άλλου είδους ̟ληρωµή µε καταβολή 

µετρητών, ανεξαρτήτως ̟οσού 



Αθήνα, 22/07/2015 

4 

� Το άνοιγµα νέων λογαριασµών, όψεως ή καταθετικών, ̟λην των 

̟ερι̟τώσεων ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στην ̟αρ. 7 της Π.Ν.Π. (Φ.Ε.Κ. 84/Α/18-

07-2015) και εφόσον ̟ληρούνται, οι ̟ροϋ̟οθέσεις της κείµενης 

νοµοθεσίας του Τ. Π. & ∆ανείων.  

� Η ̟ροσθήκη συνδικαιούχων σε υφιστάµενους λογαριασµούς 

� Η ενεργο̟οίηση αδρανών λογαριασµών  

� Η ̟ρόωρη, µερική ή ̟λήρης, λήξη ̟ροθεσµιακών καταθέσεων µε 

εξαίρεση τις ̟ερι̟τώσεις ̟ου αναφέρονται στην ενότητα «Α.1 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ»  

� Η ̟ρόωρη, ολική ή µερική, εξόφληση δανείου µε εξαίρεση τις ̟ερι̟τώσεις 

̟ου αναφέρονται στην ενότητα «Α.3. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ∆ΑΝΕΙΩΝ» 


