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ΕΓΚΤΚΛΙΟ 

 

ΘΕΜΑ: «Διακριτι  παρακολοφκθςθ δαπανών φορζων Γενικισ Κυβζρνθςθσ λόγω υλοποίθςθσ μζτρων προςταςίασ 
τθσ δθμοςίασ υγείασ και τθσ οικονομίασ από τον COVID-19» 

 

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ 
 

Με τον ςυμπλθρωματικό κρατικό προχπολογιςμό οικονομικοφ ζτουσ 2020 (άρκρο 7 ν.4682 /2020, 

Αϋ76)  αυξάνονται οι εγγεγραμμζνεσ πιςτϊςεισ και ςυνεπϊσ το όριο εξόδων του τακτικοφ προχπολογιςμοφ 

του Τπουργείου Οικονομικϊν, υπό ειδικό φορζα 1023 711 0000000 «Γενικζσ Κρατικζσ Δαπάνεσ» και 

αναλυτικό λογαριαςμό εξόδων (ΑΛΕ) 2910601058 «Πιςτϊςεισ για δράςεισ που ςχετίηονται με τθν υλοποίθςθ 

μζτρων προςταςίασ τθσ δθμόςιασ υγείασ από τον κορωνοϊό» κατά πζντε διςεκατομμφρια (5.000.000.000) 

ευρϊ. Με τον ςυμπλθρωματικό προχπολογιςμό δίνεται, από δθμοςιονομικισ πλευράσ, θ  δυνατότθτα ςτουσ 

εμπλεκόμενουσ φορείσ να υλοποιιςουν με άμεςο και αποτελεςματικό τρόπο τα μζτρα που ζχουν 

νομοκετθκεί για τθν αντιμετϊπιςθ των αρνθτικϊν ςυνεπειϊν που προκφπτουν για τθ δθμόςια υγεία και τθν 

οικονομία από τθν πανδθμία του κορωνοϊοφ (Covid-19). 

Με τθν παροφςα εγκφκλιο παρζχονται οδθγίεσ για τθ μθνιαία και ςωρευτικι καταγραφι των 

δαπανϊν που ςχετίηονται με τθν ενςκιψαςα πανδθμία του κορωνοϊοφ, προκειμζνου να καταςτεί δυνατι θ 

ορκι και ομοιόμορφθ παρακολοφκθςι τουσ. τισ εν λόγω δαπάνεσ περιλαμβάνονται κυρίωσ όςεσ ςχετίηονται 

με τα μζτρα οικονομικισ ςτιριξθσ φυςικϊν και νομικϊν προςϊπων που πλιττονται –κοινωνικζσ ομάδεσ και 

επιχειριςεισ- κακϊσ και με τθν ενίςχυςθ του Εκνικοφ υςτιματοσ Τγείασ. Καταγράφονται όλεσ οι δαπάνεσ 

που ζχουν ιδθ πραγματοποιθκεί από το ςφνολο των φορζων τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ (ΦΓΚ) ανεξαρτιτωσ 

προζλευςθσ χρθματοδότθςθσ, κακϊσ και όςεσ κα πραγματοποιθκοφν ςτο προςεχζσ διάςτθμα και κα 

καλφπτονται από πιςτϊςεισ του ΑΛΕ 2910601058 «Πιςτϊςεισ για δράςεισ που ςχετίηονται με τθν υλοποίθςθ 

μζτρων προςταςίασ τθσ δθμόςιασ υγείασ από τον κορωνοϊό» των Γενικϊν Κρατικϊν Δαπανϊν ι άλλεσ ιδθ 

εγγεγραμμζνεσ πιςτϊςεισ των φορζων. 

θμειϊνεται ότι, αν και ο ςυμπλθρωματικόσ προχπολογιςμόσ αφορά ςτθν αφξθςθ του ορίου των 

Γενικϊν Κρατικϊν Δαπανϊν του Σακτικοφ Προχπολογιςμοφ του Τπουργείου Οικονομικϊν, ζχουν ιδθ 

προβλεφκεί και διατάξεισ για τθ χρθματοδότθςθ ζκτακτων δράςεων για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ υγειονομικισ 
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κρίςθσ και από το Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων (ΠΔΕ). Τπό αυτό το πρίςμα, θ παροφςα εγκφκλιοσ 

αναφζρεται και ςτισ ςχετικζσ δαπάνεσ που πραγματοποιοφνται ςε βάροσ του ΠΔΕ, οι οποίεσ κα 

καταγράφονται ςε διακριτό πίνακα. 

 

Β. ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΙΣΩΕΩΝ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 

Η μεταφορά πιςτϊςεων ςτον τακτικό προχπολογιςμό των φορζων τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ 

διενεργείται κατά τθ ςυνικθ διαδικαςία, ιτοι οι Γενικζσ Διευκφνςεισ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν (ΓΔΟΤ) των 

φορζων τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ αποςτζλλουν αίτθμα για αφξθςθ πιςτϊςεων του προχπολογιςμοφ τουσ ι 

των εποπτευομζνων φορζων τουσ με τθ μορφι του αιτιματοσ Π1 ςφμφωνα με τθν εγκφκλιο εκτζλεςθσ του 

Προχπολογιςμοφ 2020. 

Οι ενιςχφςεισ πιςτϊςεων, που αφοροφν δαπάνεσ κάλυψθσ μιςκοδοςίασ προςωπικοφ, είτε για το 

υφιςτάμενο προςωπικό (πχ ζκτακτθ οικονομικι ενίςχυςθ άρκρου τζταρτου τθσ ΠΝΠ τθσ 30.3.2020, ΦΕΚ Αϋ 

75), είτε για νζεσ προςλιψεισ προςωπικοφ με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου (ΙΔΟΧ), 

καλφπτονται  από  τισ  Γενικζσ  Κρατικζσ  Δαπάνεσ  (ΕΦ: 1023-711-0000000 – ΑΛΕ : 2910601058), ςε 

περίπτωςθ που ο φορζασ αδυνατεί να τισ καλφψει από τισ ιδθ εγγεγραμμζνεσ πιςτϊςεισ. Σα ποςά που 

καταβάλλονται ωσ ζκτακτθ οικονομικι ενίςχυςθ ςε προςωπικό φορζων τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ, των οποίων 

θ μιςκοδοςία βαρφνει τον Σακτικό Προχπολογιςμό, κα εμφανιςτοφν ςτουσ αντίςτοιχουσ ΑΛΕ τθσ μείηονοσ 

κατθγορίασ 21. 

Οι ανάγκεσ για ενίςχυςθ των εποπτευόμενων από τθν Κεντρικι Διοίκθςθ φορζων αναφορικά με τθν 

κάλυψθ δαπανϊν που προκφπτουν από τθν υγειονομικι κρίςθ, καλφπτονται, ομοίωσ, από πιςτϊςεισ του 

ανωτζρω ΑΛΕ των Γενικϊν Κρατικϊν Δαπανϊν. 

 

Γ. ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΔΑΠΑΝΩΝ - ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 

Με τθν εν λόγω εγκφκλιο κακιερϊνεται διακριτι μθνιαία παρακολοφκθςθ των δαπανϊν των φορζων 

τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ που αφοροφν ςτο ςφνολο των δαπανϊν που ιδθ ζγιναν και κα προκφψουν από τθ 

λιψθ και υλοποίθςθ μζτρων προςταςίασ τθσ δθμόςιασ υγείασ και οικονομίασ από τον COVID-19. H μθνιαία 

παρακολοφκθςθ κα πραγματοποιείται με τθ ςυμπλιρωςθ των πινάκων του Παραρτιματοσ, που 

αποςτζλλονται ςυνθμμζνα ςτθν παροφςα εγκφκλιο. 

Επιςθμαίνεται ότι κατά τθν πρώτθ εφαρμογι τθσ παρακολοφκθςθσ των δαπανϊν του ςυνόλου των 

φορζων τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ, μζςω των ςχετικϊν πινάκων, τα αναλυτικά ςτοιχεία ςτισ ςτιλεσ πλθρωμϊν 

του μινα αναφοράσ κα αφοροφν αποκλειςτικά ςτο μινα Μάρτιο 2020. Συχόν πλθρωμζσ  που διενεργικθκαν 

κατά το προθγοφμενο διάςτθμα κα εμφανίηονται ςυμπεριλαμβανομζνου του μθνόσ Μαρτίου, ςτισ ςτιλεσ 

που αφοροφν ςτισ ςωρευτικζσ πλθρωμζσ ζτουσ του εκάςτοτε πίνακα.  

 

Γ.1. Παρακολοφκθςθ δαπανών ςτθν Κεντρικι Διοίκθςθ 

Οι ΓΔΟΤ των φορζων τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ παρακολουκοφν ανά μινα και αποςτζλλουν 

θλεκτρονικά ςτθ Διεφκυνςθ Προχπολογιςμοφ Γενικισ Κυβζρνθςθσ (ΔΠΓΚ) του ΓΛΚ, ςτισ αποκλειςτικζσ 

προκεςμίεσ που ορίηονται ςτθν παρ. Δ τθσ παροφςασ, ςτοιχεία που αφοροφν πλθρωμζσ του φορζα τουσ για 

τισ ανωτζρω αιτίεσ.  

Για λόγουσ ομοιόμορφθσ παρακολοφκθςθσ τα ςτοιχεία καταγράφονται ςτουσ ςχετικοφσ πίνακεσ του 

Παραρτιματοσ και επιγραμματικά αφοροφν ςτα ακόλουκα: 
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ΣΑΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ (ΣΠ) 

i) Πίνακασ 1: «Δαπάνεσ Σακτικοφ Προχπολογιςμοφ κατά μείηονα κατθγορία για τθν αντιμετώπιςθ 

του κορωνοϊοφ COVID- 19» 

υμπλθρϊνεται, με βάςθ τισ οδθγίεσ που παρατίκενται ςτο ςχετικό πίνακα, ο φορζασ τθσ Κεντρικισ 

Διοίκθςθσ και ο μινασ αναφοράσ και καταγράφονται οι πλθρωμζσ δαπανϊν κατά μείηονα κατθγορία, που 

ςχετίηονται αποκλειςτικά με τισ ανάγκεσ που προζκυψαν λόγω τθσ πανδθμίασ. Ο πίνακασ ςυμπλθρϊνεται 

ςυγκεντρωτικά από τθ ΓΔΟΤ κάκε φορζα τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ  για το ςφνολο των ειδικών φορζων του. 

ii) Πίνακασ 2: «Δαπάνεσ Σακτικοφ Προχπολογιςμοφ κατά Αναλυτικό Λογαριαςμό Εξόδου για τθν 

αντιμετώπιςθ του  κορωνοϊοφ COVID- 19» 

Καταγράφονται, με βάςθ τισ οδθγίεσ που παρατίκενται ςτο ςχετικό πίνακα, αναλυτικά ανά ΑΛΕ και ειδικό 

φορζα κάκε φορζα τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ, οι πλθρωμζσ που διενεργικθκαν κατά τον μινα αναφοράσ. 

Επίςθσ καταγράφεται το ςφνολο των ςωρευτικϊν πλθρωμϊν ζτουσ. 

θμειϊνεται ότι ςτον εν λόγω πίνακα θ ςτιλθ 6 : «Απλιρωτεσ  υποχρεώςεισ 31/12/2020»,   ςυμπλθρϊνεται 

μόνο κατά τθν υποβολι των ςτοιχείων μθνόσ Δεκεμβρίου 2020, με το φψοσ των απλιρωτων υποχρεϊςεων 

ςτισ 31/12/2020. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ (ΠΔΕ) 

i) Πίνακασ 3: «Δαπάνεσ Προγράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων-Εκνικό κζλοσ, για τθν 
αντιμετώπιςθ του κορωνοϊοφ COVID-19» 

 
υμπλθρϊνονται μόνο ςυνολικά ποςά, τόςο για τισ πλθρωμζσ του μινα αναφοράσ, όςο και για τισ 

ςωρευτικζσ πλθρωμζσ από τθν αρχι του ζτουσ μζχρι και το μινα αναφοράσ, με διάκριςθ αφενόσ ςε 

πλθρωμζσ του φορζα και αφετζρου ςε επιχορθγιςεισ του φορζα προσ νομικά πρόςωπα, κατά τθν ζννοια του 

άρκρου 79 παρ.3 του ν.4270/2014 όπωσ ιςχφει. Η καταγραφι των επιχορθγιςεων αφορά τα ποςά τα οποία 

τα υποκείμενα ν.π. λογίηουν ζςοδά τουσ, ϊςτε ςτο κλείςιμο του ζτουσ να υπάρχει ςυμφωνία με τα ςχετικά 

ςτοιχεία που κα ζχουν καταχωρθκεί ςτθ ςτιλθ (4) του Πίνακα 7. 

Ο Πίνακασ περιλαμβάνει πεδίο για πλθροφορίεσ ςχετικά με τα ενάρικμα ζργα ΠΔΕ που αφοροφν τισ 
πλθρωμζσ του μινα αναφοράσ, κακϊσ και τισ ςχετικζσ νομοκετικζσ και κανονιςτικζσ διατάξεισ ςφμφωνα με τι 
οποίεσ χρθματοδοτοφνται οι ςχετικζσ δράςεισ από τα ζργα αυτά. 

Σα ςτοιχεία του Πίνακα αναφζρονται ςτο εκνικό ςκζλοσ του ΠΔΕ. 
 

ii) Πίνακασ 4: «Ανάλυςθ επιχορθγιςεων από το ΠΔΕ – Εκνικό κζλοσ, κατά υποτομζα, για τθν 
αντιμετώπιςθ του κορωνοϊοφ COVID-19» 

 
 υμπλθρϊνονται τα ποςά επιχοριγθςθσ του φορζα προσ νομικά πρόςωπα, με διάκριςθ ςτουσ υποτομείσ τθσ 

γενικισ κυβζρνθςθσ, κακώσ και ςε νομικά πρόςωπα εκτόσ γενικισ κυβζρνθςθσ που τυχόν επιχορθγικθκαν 

από το φορζα για δράςεισ ςχετιηόμενεσ με το αντικείμενο τθσ παροφςασ εγκυκλίου. Σα ποςά αναφζρονται 

τόςο ςτισ επιχορθγιςεισ του μινα αναφοράσ, όςο ςτισ ςωρευτικζσ επιχορθγιςεισ από τθν αρχι του ζτουσ 

μζχρι και το μινα αναφοράσ. 
 

Ο Πίνακασ περιλαμβάνει πεδίο για τθν καταγραφι πρόςκετων ειδικότερων πλθροφοριϊν κατά υποτομζα 

Γ.Κ., κατά τθν κρίςθ του φορζα. 

 

Σα ςτοιχεία του Πίνακα αναφζρονται ςτο εκνικό ςκζλοσ του ΠΔΕ. 
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iii) Πίνακασ 5: «Δαπάνεσ Προγράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων-υγχρθματοδοτοφμενο κζλοσ, για 
τθν αντιμετώπιςθ του κορωνοϊοφ COVID-19» 

 
υμπλθρϊνονται μόνο ςυνολικά ποςά, τόςο για τισ πλθρωμζσ του μινα αναφοράσ, όςο και για τισ 

ςωρευτικζσ πλθρωμζσ από τθν αρχι του ζτουσ μζχρι και το μινα αναφοράσ, με διάκριςθ αφενόσ ςε 

πλθρωμζσ του φορζα και αφετζρου ςε επιχορθγιςεισ του φορζα προσ νομικά πρόςωπα, κατά τθν ζννοια του 

άρκρου 79 παρ.3 του ν.4270/2014 όπωσ ιςχφει. Η καταγραφι των επιχορθγιςεων αφορά τα ποςά τα οποία 

τα υποκείμενα ν.π. λογίηουν ζςοδά τουσ, ϊςτε ςτο κλείςιμο του ζτουσ να υπάρχει ςυμφωνία με τα ςχετικά 

ςτοιχεία που κα ζχουν καταχωρθκεί ςτθ ςτιλθ (4) του Πίνακα 7. 

Ο Πίνακασ περιλαμβάνει πεδίο για πλθροφορίεσ ςχετικά με τα ενάρικμα ζργα ΠΔΕ που αφοροφν τισ 
πλθρωμζσ του μινα αναφοράσ, κακϊσ και τισ ςχετικζσ νομοκετικζσ και κανονιςτικζσ διατάξεισ ςφμφωνα με τι 
οποίεσ χρθματοδοτοφνται οι ςχετικζσ δράςεισ από τα ζργα αυτά. 

Σα ςτοιχεία του Πίνακα αναφζρονται ςτο ςυγχρθματοδοτοφμενο ςκζλοσ του ΠΔΕ. 

iv) Πίνακασ 6: «Ανάλυςθ επιχορθγιςεων από το ΠΔΕ - υγχρθματοδοτοφμενο κζλοσ, κατά 
υποτομζα, για τθν αντιμετώπιςθ του κορωνοϊοφ COVID-19» 

 
 υμπλθρϊνονται τα ποςά επιχοριγθςθσ του φορζα προσ νομικά πρόςωπα, με διάκριςθ ςτουσ υποτομείσ τθσ 

γενικισ κυβζρνθςθσ, κακώσ και ςε νομικά πρόςωπα εκτόσ γενικισ κυβζρνθςθσ που τυχόν επιχορθγικθκαν 

από το φορζα για δράςεισ ςχετιηόμενεσ με το αντικείμενο τθσ παροφςασ εγκυκλίου. Σα ποςά αναφζρονται 

τόςο ςτισ επιχορθγιςεισ του μινα αναφοράσ, όςο ςτισ ςωρευτικζσ επιχορθγιςεισ από τθν αρχι του ζτουσ 

μζχρι και το μινα αναφοράσ. 

Ο Πίνακασ περιλαμβάνει πεδίο για τθν καταγραφι πρόςκετων ειδικότερων πλθροφοριϊν κατά υποτομζα 

Γ.Κ., κατά τθν κρίςθ του φορζα. 

 

Σα ςτοιχεία του Πίνακα αναφζρονται ςτο ςυγχρθματοδοτοφμενο ςκζλοσ του ΠΔΕ. 

 

Γ.2. Παρακολοφκθςθ δαπανών ςτθ Γενικι Κυβζρνθςθ 

1. Οι οικονομικζσ υπθρεςίεσ των φορζων τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ (ΟΣΑ, ΟΚΑ, Νοςοκομεία και λοιπά 

Νομικά Πρόςωπα) παρακολουκοφν ανά μινα, αναλυτικά τισ ωσ άνω ζκτακτεσ πλθρωμζσ και ςυγκεκριμζνα 

καταγράφουν τισ πλθρωμζσ ανά κωδικό αρικμό εξόδου ςφμφωνα με το ιςχφον κωδικολόγιο. Σα νομικά 

πρόςωπα ιδιωτικοφ δικαίου καταγράφουν τισ τιμολογιςεισ (δεδουλευμζνθ βάςθ), κατά αναλυτικό 

λογαριαςμό Λογιςτικοφ χεδίου, όπωσ τθρείται από τουσ φορείσ. Επίςθσ, κα πρζπει να δοκεί ιδιαίτερθ 

προςοχι ϊςτε να καταγράφονται διακριτά οι πλθρωμζσ ι οι τιμολογιςεισ που διενεργοφνται ανάλογα με 

τθν πθγι χρθματοδότθςισ τουσ. 

θμειϊνεται ότι  ειδικά για τουσ φορείσ του Κεφαλαίου Αϋ του Ν. 3429/2005, οι οικονομικζσ 

υπθρεςίεσ τουσ κα παρακολουκοφν  τισ τιμολογιςεισ, είτε πρόκειται για φορείσ εντόσ, είτε για φορείσ εκτόσ 

Γενικισ Κυβζρνθςθσ. 

Για τθν ομοιόμορφθ παρακολοφκθςθ των εν λόγω δαπανϊν ςυμπλθρϊνονται οι πίνακεσ του 

Παραρτιματοσ και αποςτζλλονται ςτισ αρμόδιεσ ΓΔΟΤ των εποπτευόντων υπουργείων, εντόσ των 

αποκλειςτικϊν προκεςμιϊν τθσ παρ. Δ  τθσ παροφςασ. 

 Οι προσ ςυμπλιρωςθ Πίνακεσ είναι οι ακόλουκοι: 

i) Πίνακασ 9 : « Ζςοδα ν.π. για τθν αντιμετώπιςθ του κορωνοϊοφ COVID- 19»  

Καταγράφονται από τθν οικονομικι υπθρεςία του νομικοφ προςώπου, με βάςθ τισ οδθγίεσ που 

παρατίκενται ςτο ςχετικό πίνακα, ςυνολικά και όχι ανά ΚΑΕ / αναλυτικό λογαριαςμό του Λογιςτικοφ 
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χεδίου, τα ζςοδα του ΝΠ, που τυχόν προζκυψαν κατά το μινα αναφοράσ, λόγω τθσ ιςχφοσ ζκτακτων μζτρων 

ςτο πλαίςιο αντιμετϊπιςθσ τθσ υγειονομικισ κρίςθσ.  Επίςθσ καταγράφονται τα ςυνολικά ζςοδα μζχρι και το 

μινα αναφοράσ. 

ii) Πίνακασ 10: «Δαπάνεσ ν.π για τθν αντιμετώπιςθ του κορωνοϊοφ COVID- 19» 

Καταγράφονται από τθν οικονομικι υπθρεςία του νομικοφ προςώπου, με βάςθ τισ οδθγίεσ που 

παρατίκενται ςτο ςχετικό πίνακα, αναλυτικά ανά ΚΑΕ / αναλυτικό λογαριαςμό Λογιςτικοφ χεδίου οι 

πλθρωμζσ/τιμολογιςεισ, που διενεργικθκαν κατά το μινα αναφοράσ κακϊσ και οι ςωρευτικζσ πλθρωμζσ/ 

τιμολογιςεισ μζχρι και το μινα αναφοράσ. Όπωσ προαναφζρκθκε απαιτείται διακριτι καταγραφι ςτισ 

δαπάνεσ που ςχετίηονται με πιςτϊςεισ από διαφορετικι πθγι, δθλαδι από μεταφερόμενεσ πιςτϊςεισ από 

τον  τακτικό προχπολογιςμό, το ΠΔΕ κ.ο.κ. Τπογραμμίηεται ότι κατά τθν πρϊτθ εφαρμογι τθσ 

παρακολοφκθςθσ δαπανϊν/τιμολογιςεων αποςτζλλονται αναλυτικά ςτοιχεία μθνόσ Μαρτίου 2020. Οι τυχόν 

πλθρωμζσ/ τιμολογιςεισ  προθγοφμενων μθνϊν κα εμφανίηονται - ςυμπεριλαμβανομζνου του μθνόσ 

Μαρτίου -ςτισ ςτιλεσ που αφοροφν ςτισ ςωρευτικζσ  πλθρωμζσ/ τιμολογιςεισ  ζτουσ του πίνακα. 

θμειϊνεται ότι ςτον εν λόγω πίνακα θ ςτιλθ 10 : «Απλιρωτεσ  υποχρεώςεισ  ΝΠΔΔ 31/12/2020»,   

ςυμπλθρϊνεται μόνο κατά τθν υποβολι των ςτοιχείων μθνόσ Δεκεμβρίου 2020, με το φψοσ των απλιρωτων 

υποχρεϊςεων του ΝΠΔΔ  ςτισ 31/12/2020. 

2.  Οι ΓΔΟΤ των Τπουργείων αφοφ παραλάβουν τα ανωτζρω ςτοιχεία ςυντάςςουν τουσ 

ςυγκεντρωτικοφσ πίνακεσ που ακολουκοφν, ανά υποτομζα τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ ι ανά εποπτευόμενο 

Νομικό Πρόςωπο, και τουσ αποςτζλλουν ςτθ ΔΠΓΚ του ΓΛΚ, εντόσ των  προκεςμιϊν και ςφμφωνα με τθ 

διαδικαςία που περιγράφονται, ςτθν παρ. Δ τθσ παροφςασ. Για τουσ φορείσ του κεφαλαίου Αϋ του Ν. 

3429/2005,  οι ΓΔΟΤ  των Τπουργείων αποςτζλλουν αναλυτικά ςτοιχεία ανά νομικό πρόςωπο είτε πρόκειται 

για φορείσ εντόσ , είτε για φορείσ εκτόσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ. 

Οι ςυγκεντρωτικοί πίνακεσ κα αποςτζλλονται με τθν εξισ ομαδοποίθςθ: 

α.  Τποτομζασ ΟΣΑ :  υνολικά ςτοιχεία για όλουσ τουσ ΟΣΑ α’ και β’  βακμοφ και τα  νομικά πρόςωπα 

αυτϊν. 

β.  Τποτομζασ ΟΚΑ : Αναλυτικά ςτοιχεία ανά νομικό πρόςωπο κάκε Τπουργείου που ανικει ςτον 

υποτομζα  

γ.   Τποτομζασ Κεντρικισ Κυβζρνθςθσ – Λοιποί Φορείσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ (νομικά πρόςωπα 

δθμοςίου και ιδιωτικοφ δικαίου) 

1. Νοςοκομεία :  Αναλυτικά ςτοιχεία ανά νοςοκομείο και ςυγκεντρωτικά ανά ΤΠΕ 

2. Λοιπά νομικά πρόςωπα δθμοςίου και ιδιωτικοφ δικαίου: Αναλυτικά ςτοιχεία ανά νομικό πρόςωπο 

δ.   Φορείσ του κεφαλαίου Α΄ του Ν. 3429/2005 εκτόσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ: Αναλυτικά ςτοιχεία ανά 

νομικό πρόςωπο 

 

Οι πίνακεσ που κα αποςτζλλονται είναι οι εξισ: 

i) Πίνακασ 7: «υνολικά ζςοδα υποτομζα για τθν αντιμετώπιςθ του κορωνοϊοφ COVID- 19» 

Οι ΓΔΟΤ ςυγκεντρώνουν, με βάςθ τισ οδθγίεσ που παρατίκενται ςτο ςχετικό πίνακα, από τουσ φορείσ 

εποπτείασ τουσ ςτοιχεία που αφοροφν τυχόν ζςοδα που δθμιουργικθκαν κατά το μινα αναφοράσ και 

ςχετίηονται με τθν πανδθμία και τα καταγράφουν, ανά Νομικό Πρόςωπο ι υποτομζα κατά περίπτωςθ με τα 
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ςυνολικά ποςά, όχι ανά ΚΑΕ / αναλυτικό λογαριαςμό Λογιςτικοφ χεδίου, ςτον εν λόγω πίνακα. Επίςθσ 

καταγράφονται τα ςυνολικά ζςοδα μζχρι και το μινα αναφοράσ. 

ii) Πίνακασ 8: «υνολικζσ δαπάνεσ υποτομζα για τθν αντιμετώπιςθ του κορωνοϊοφ COVID- 19» 

Οι ΓΔΟΤ ςυγκεντρώνουν, με βάςθ τισ οδθγίεσ που παρατίκενται ςτο ςχετικό πίνακα τα ςχετικά 

ςτοιχεία και ςυντάςςουν τον πίνακα των πλθρωμϊν/ τιμολογιςεων που διενιργθςαν λόγω τθσ ζκτακτθσ 

κατάςταςθσ οι εποπτευόμενοι φορείσ τουσ, κατά τον μινα αναφοράσ. Καταγράφονται, με βάςθ τισ οδθγίεσ 

που παρατίκενται ςτο ςχετικό πίνακα, αναλυτικά ανά ΚΑΕ / αναλυτικό λογαριαςμό Λογιςτικοφ χεδίου οι 

πλθρωμζσ/τιμολογιςεισ , που διενεργικθκαν  κατά το μινα αναφοράσ από τουσ εποπτευόμενουσ φορείσ 

τουσ. Επίςθσ καταγράφονται και οι ςωρευτικζσ πλθρωμζσ/ τιμολογιςεισ  μζχρι και το μινα αναφοράσ. 

θμειϊνεται ότι ςτον εν λόγω πίνακα θ ςτιλθ 11 : «Απλιρωτεσ  υποχρεώςεισ  ΝΠΔΔ 31/12/2020»,   

ςυμπλθρϊνεται μόνο κατά τθν υποβολι των ςτοιχείων μθνόσ Δεκεμβρίου 2020, με το φψοσ των απλιρωτων 

υποχρεϊςεων του ΝΠΔΔ  ςτισ 31/12/2020. 

 

Δ. ΠΡΟΘΕΜΙΕ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ  ΣΟΙΧΕΙΩΝ 

Σα ανωτζρω ςτοιχεία υποβάλλονται από τισ ΓΔΟΤ των φορζων τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ ςτθ ΔΠΓΚ του ΓΛΚ, με 

θλεκτρονικά αρχεία ςε επεξεργάςιμθ μορφι (excel) ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ: dpgk@glk.gr. 

 Ειδικότερα : 

  Σα ςτοιχεία για τισ ΔΕΚΟ και τα ΝΠΙΔ του Κεφαλαίου Αϋ του ν.3429/2005 κα αποςτζλλονται  και ςτθν     

θλεκτρονικι διεφκυνςθ deko@glk.gr. 

 Σα ςτοιχεία για τα νομικά πρόςωπα που ανικουν ςτον  υποτομζα  ΟΚΑ εποπτείασ άλλου  

Τπουργείου, κα πρζπει να κοινοποιοφνται και  ςτο  Τπουργείο Εργαςίασ και Κοινωνικϊν  Τποκζςεων.  

 

Προκεςμίεσ υποβολισ ςτοιχείων 

Σα ςτοιχεία που αφοροφν πλθρωμζσ φορζων τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ αποςτζλλονται από τισ αρμόδιεσ ΓΔΟΤ, 

μζχρι τθν 15θ μζρα  κάκε μινα και αφοροφν πλθρωμζσ που διενεργικθκαν από τουσ φορείσ τουσ κατά τον 

προθγοφμενο μινα. 

Σα ςτοιχεία που αφοροφν πλθρωμζσ ι τιμολογιςεισ από φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ αποςτζλλονται από 

τισ οικονομικζσ υπθρεςίεσ τουσ ςτισ αρμόδιεσ ΓΔΟΤ των εποπτευόντων υπουργείων, εντόσ του πρϊτου 

δεκαθμζρου κάκε μινα και αφοροφν πλθρωμζσ ι τιμολογιςεισ που διενεργικθκαν από τουσ φορείσ αυτοφσ 

κατά τον προθγοφμενο μινα. Οι ΓΔΟΤ του Τπουργείων παραλαμβάνουν τα ςτοιχεία από τουσ 

εποπτευόμενουσ φορείσ τουσ, ςυντάςςουν τουσ ςυγκεντρωτικοφσ πίνακεσ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου 

και τουσ αποςτζλλουν θλεκτρονικά, μζχρι τθν 15ι μζρα κάκε μινα, ομοίωσ για πλθρωμζσ ι τιμολογιςεισ του 

προθγοφμενου μινα. 

Ειδικά για τα ςτοιχεία που αφοροφν πλθρωμζσ από ΑΔΑ που δεν αποτελοφν ειδικό φορζα υπουργείου, θ 

αποςτολι των ςτοιχείων κα γίνεται από τισ οικονομικζσ υπθρεςίεσ τουσ ςτο ΓΛΚ, μζχρι τθν 15ι θμζρα κάκε 

μινα, για πλθρωμζσ ι τιμολογιςεισ  του προθγοφμενου μινα. 

 

 

mailto:deko@glk.gr
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Επιςθμαίνεται ότι κατά τθν πρώτθ αποςτολι των ςτοιχείων  θ εν λόγω καταγραφι δαπανών, κα αφορά 

πλθρωμζσ ι τιμολογιςεισ μθνόσ Μαρτίου 2020 και κα διενεργθκεί μζχρι τθν 27θ Απριλίου 2020 για το 

ςφνολο των φορζων τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ. 

Η παροφςα εγκφκλιοσ είναι διακζςιμθ ςτο διαδικτυακό τόπο του Τπουργείου Οικονομικϊν (www.minfin.gr → 

Νομικό Πλαίςιο → Εγκφκλιοι). 

Ο Τφυπουργόσ Οικονομικών 
Θεόδωροσ κυλακάκθσ 

ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΑΤΣΟΣΔΛΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΙ ΑΡΥΔΙΟΤ 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ (με θλεκτρονικό ταχυδρομείο) 

1) Προεδρία Δθμοκρατίασ  
 Τπθρεςία Διοικθτικϊν και Οικονομικϊν Τποκζςεων 

2) Βουλι των Ελλινων 
 Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν 

3) Όλα τα Τπουργεία 

 α) Γραφεία Τπουργϊν 

 β) Γραφεία Αναπλθρωτϊν Τπουργϊν και Τφυπουργϊν 

 γ) Γραφεία Τπθρεςιακϊν Γραμματζων 

 δ) Γραφεία Προϊςταμζνων Γενικϊν Διευκφνςεων Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν/Οικονομικϊν και Διοικθτικϊν 

Τπθρεςιϊν/Οικονομικϊν– Διοικθτικϊν Τπθρεςιϊν και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ 

  (με τθν υποχρζωςθ να τθν κοινοποιιςουν ςε όλεσ τισ Ανεξάρτθτεσ Αρχζσ που αποτελοφν ειδικοφσ 

φορείσ του προχπολογιςμοφ τουσ, τισ περιφερειακζσ υπθρεςίεσ και ςε όλουσ τουσ φορείσ Γενικισ 

Κυβζρνθςθσ εποπτείασ τουσ) 

4)  ΓΕ, ΓΕΝ, ΓΕΑ, ΕΛΑ, Π, Λ 

  α) Γραφεία Αρχθγϊν 

  β) ΓΔΟΕ, ΓΔΟΤ, Διευκφνςεισ Οικονομικοφ 

5) Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ 

 α) Γραφεία υντονιςτϊν των Αποκεντρωμζνων Διοικιςεων 

 β) Γενικζσ Διευκφνςεισ Εςωτερικισ Λειτουργίασ  

  (με τθν υποχρζωςθ να τθν κοινοποιιςουν ςτισ Διευκφνςεισ Οικονομικοφ αρμοδιότθτάσ τουσ)  

6) Ελεγκτικό υνζδριο  

7) Ανεξάρτθτθ Αρχι Δθμοςίων Εςόδων 

8) Εκνικι Αναλογιςτικι Αρχι 

9) Εκνικι Επιτροπι Σθλεπικοινωνιϊν και Σαχυδρομείων 

10) Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι 

11) Ενιαία Ανεξάρτθτθ Αρχι Δθμοςίων υμβάςεων 

12) Επιτροπι ανταγωνιςμοφ 

13) Επιτροπι Εποπτείασ και Ελζγχου Παιγνίων 

14) Ρυκμιςτικι Αρχι Ενζργειασ 

15) Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων 

 

ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ (με θλεκτρονικό ταχυδρομείο): 
- Γραφείο Τφυπουργοφ Οικονομικϊν, κ. Θ. κυλακάκθ 
- Γραφείο Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςιονομικισ Πολιτικισ, κ. Α. Πετραλιά 
- Γραφείo Προϊςταμζνθσ  Γενικισ Διεφκυνςθσ  Δθμοςιονομικισ Πολιτικισ και Προχπολογιςμοφ 
- Διεφκυνςθ Προχπολογιςμοφ Γενικισ Κυβζρνθςθσ/Όλα τα τμιματα  
- Διεφκυνςθ Προγραμματιςμοφ και Δθμοςιονομικϊν τοιχείων 
- Διεφκυνςθ Αξιολόγθςθσ Δράςεων Γενικισ  

- Όλεσ τισ ΔΤΕΕ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 
 

Πίνακασ 1: «Δαπάνεσ Σακτικοφ Προχπολογιςμοφ κατά μείηονα κατθγορία για τθν αντιμετώπιςθ του 

κορωνοϊοφ COVID- 19» -    ςυμπλθρϊνεται από τισ ΓΔΟΤ των φορζων τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ 

Πίνακασ 2: «Δαπάνεσ Σακτικοφ Προχπολογιςμοφ κατά Αναλυτικό Λογαριαςμό Εξόδου για τθν 

αντιμετώπιςθ του  κορωνοϊοφ COVID- 19» - ςυμπλθρϊνεται από τισ ΓΔΟΤ των φορζων τθσ Κεντρικισ 

Διοίκθςθσ 

Πίνακασ 3: «Δαπάνεσ Προγράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων-Εκνικό κζλοσ, για τθν αντιμετώπιςθ 
του κορωνοϊοφ COVID-19» - ςυμπλθρϊνεται από τισ ΓΔΟΤ των φορζων τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ 
 

Πίνακασ 4: «Ανάλυςθ επιχορθγιςεων από το ΠΔΕ – Εκνικό κζλοσ, κατά υποτομζα, για τθν 
αντιμετώπιςθ του κορωνοϊοφ COVID-19» - ςυμπλθρϊνεται από τισ ΓΔΟΤ των φορζων τθσ Κεντρικισ 
Διοίκθςθσ 
 
Πίνακασ 5: «Δαπάνεσ Προγράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων-υγχρθματοδοτοφμενο κζλοσ, για τθν 
αντιμετώπιςθ του κορωνοϊοφ COVID-19» - ςυμπλθρϊνεται από τισ ΓΔΟΤ των φορζων τθσ Κεντρικισ 
Διοίκθςθσ 
 
Πίνακασ 6: «Ανάλυςθ επιχορθγιςεων από το ΠΔΕ - υγχρθματοδοτοφμενο κζλοσ, κατά υποτομζα, 
για τθν αντιμετώπιςθ του κορωνοϊοφ COVID-19 » -ςυμπλθρϊνεται από τισ ΓΔΟΤ των φορζων τθσ 
Κεντρικισ Διοίκθςθσ 
 
Πίνακασ 7: «υνολικά ζςοδα υποτομζα για τθν αντιμετώπιςθ του κορωνοϊοφ COVID- 19» - 

ςυμπλθρϊνεται από τισ ΓΔΟΤ Τπουργείων για τουσ εποπτευόμενουσ φορείσ τουσ 

Πίνακασ 8: «υνολικζσ δαπάνεσ υποτομζα για τθν αντιμετώπιςθ του κορωνοϊοφ COVID- 19»- 

ςυμπλθρϊνεται από τισ ΓΔΟΤ Τπουργείων για τουσ εποπτευόμενουσ φορείσ τουσ 

Πίνακασ 9 : « Ζςοδα ν.π. για τθν αντιμετώπιςθ του κορωνοϊοφ COVID- 19» - ςυμπλθρϊνεται από τισ 

οικονομικζσ υπθρεςίεσ φορζων τθσ Γενικισ κυβζρνθςθσ 

Πίνακασ 10: «Δαπάνεσ ν.π για τθν αντιμετώπιςθ του κορωνοϊοφ COVID- 19» -ςυμπλθρϊνεται από 

τισ οικονομικζσ υπθρεςίεσ φορζων τθσ Γενικισ κυβζρνθςθσ 
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Πίλαθας 1: Δαπάλες Ταθηηθού Προϋποιογηζκού θαηά κείδολα θαηεγορία γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηοσ θορωλοϊού COVID-19 (ζε €)

α/α Λογαρηαζκός Περηγραθή

Μεηαθερζείζες 

πηζηώζεης από 

ΥΠΟΙΚ γηα 

αληηκεηώπηζε 

θορολοϊού

Πιερωκές κήλα 

αλαθοράς
1
 : 

…………

Σωρεσηηθές 

πιερωκές 

έηοσς
1

Υπόιοηπο 

πηζηώζεωλ 

προς δηάζεζε

Πιερωκές από 

ίδηες πηζηώζεης 

κήλα 

αλαθοράς: 

…………

Σωρεσηηθές 

πιερωκές 

έηοσς από ίδηες 

πηζηώζεης

Σσλοιηθές 

πιερωκές κήλα 

αλαθοράς : 

…………

Σσλοιηθές 

ζωρεσηηθές 

πιερωκές 

έηοσς

1 2 3 4=1-3 5 6 7=2+5 8=3+6

1 21 Παροτές ζε εργαδοκέλοσς 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1A 21101 + 21201 + 21301 Ταθηηθέο απνδνρέο 0,00 0,00 0,00

1B 21102 + 21202 + 21302 Πξόζζεηεο απνδνρέο 0,00 0,00 0,00

1Γ 21103 + 21203 + 21303 Απνδνρέο ζε είδνο 0,00 0,00 0,00

1Γ 21304 Παξνρέο θιεξσηώλ 0,00 0,00 0,00

1E 21901 + 21902 + 21903 Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1E. 1 2190101 + 2190201 + 2190301 ΔΦΚΑ 0,00 0,00 0,00

1E. 2 2190102 + 2190202 + 2190302 ΔΟΠΥΥ 0,00 0,00 0,00

1E. 3 2190103 + 2190203 + 2190303 ινηπά ηακεία 0,00 0,00 0,00

2 22 Κοηλωληθές Παροτές 0,00 0,00 0,00

3 23 Μεηαβηβάζεης 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3A 231
Τξέρνπζεο εγρώξηεο κεηαβηβάζεηο

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3A. 1 23101
Μεηαβηβάζεηο ζηελ Κεληξηθή 

Γηνίθεζε 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3A. 1α 2310180 Αποδόζεις ζηην Κενηρική Διοίκηζη 0,00 0,00 0,00

3A. 2α 23102 Μεηαβηβάζεηο ζε λνζνθνκεία 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3A. 2αα 2310201+2310204+2310205+2310270
Επιτορηγήζεις (πλην σπερωριών 

και εθημεριών)
0,00 0,00 0,00

3A. 2αβ 2310202 + 2310203
Επιτορηγήζεις σπερωριών και 

εθημεριών
0,00 0,00 0,00

3A. 2β 23103
Μεηαβηβάζεηο ζηηο Υγεηνλνκηθέο 

Πεξηθέξεηεο-Πξσηνβάζκην Δζληθό 

Γίθηπν Υγείαο (ΥΠΔ-ΠΔΓΥ)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3A. 2βα 2310301+2310304+2310305+2310370
Επιτορηγήζεις (πλην σπερωριών 

και εθημεριών)
0,00 0,00 0,00

3A. 2ββ 2310302 + 2310303
Επιτορηγήζεις σπερωριών και 

εθημεριών
0,00 0,00 0,00

3A. 3 23104 Μεηαβηβάζεηο ζε Οξγαληζκνύο 

Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Τ.Α.)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3A. 3α 23104 πλην 2310480 Επιτορηγήζεις ζε ΟΤΑ 0,00 0,00 0,00

3A. 3β 2310480 Αποδόζεις ζε ΟΤΑ 0,00 0,00 0,00

3A. 4 23105 Μεηαβηβάζεηο ζε ΟΚΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3A. 4α 23105 πλην 2310580 Επιτορηγήζεις ζε ΟΚΑ 0,00 0,00 0,00

3A. 4β 2310580 Αποδόζεις ζε OKA 0,00 0,00 0,00

3A. 5 23108
Μεηαβηβάζεηο ζε ινηπά λνκηθά 

πξόζσπα
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3A. 5α 23108 πλην 2310880
Επιτορηγήζεις ζε λοιπά νομικά 

πρόζωπα
0,00 0,00 0,00

3A. 5β 2310880
Αποδόζεις ζε λοιπούς θορείς με 

νομική προζωπικόηηηα
0,00 0,00 0,00

3A. 6 23109 Λνηπέο κεηαβηβάζεηο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3A. 6α 23109 πλην 2310980 Λοιπές επιτορηγήζεις 0,00 0,00 0,00

3A. 6β 2310980

Αποδόζεις ζε θσζικά πρόζωπα 

και θορείς τωρίς νομική 

προζωπικόηηηα

0,00 0,00 0,00

3B 232

Τξέρνπζεο κεηαβηβάζεηο πξνο 

νξγαληζκνύο θαη θξάηε-κέιε ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ)

0,00 0,00 0,00

3Γ 233
Τξέρνπζεο κεηαβηβάζεηο ζε θνξείο 

ηνπ εμσηεξηθνύ
0,00 0,00 0,00

3Γ 234
Δπηρνξεγήζεηο επελδύζεσλ 

εζσηεξηθνύ 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3Γ. 1 234 πιελ 2340480
Δπηρνξεγήζεηο επελδύζεσλ 

εζσηεξηθνύ 
0,00 0,00 0,00

3Γ. 2 2340480

Κεληξηθνί Απηνηειείο Πόξνη 

(Κ.Α.Π.) γηα επελδπηηθέο δαπάλεο 

Γήκσλ
0,00 0,00 0,00

3Δ 236
Δπηρνξεγήζεηο επελδύζεσλ 

εμσηεξηθνύ
0,00 0,00 0,00

3ΣΤ 239
Λνηπέο θεθαιαηαθέο κεηαβηβάζεηο

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3ΣΤ. 1 23901 Καηαπηώζεηο εγγπήζεσλ 0,00 0,00 0,00

3ΣΤ. 2 23902 Αλαιήςεηο ρξεώλ 0,00 0,00 0,00

3ΣΤ. 3 23905
Απνδεκηώζεηο ιόγσ δηθαζηηθώλ 

απνθάζεσλ
0,00 0,00 0,00

3ΣΤ. 4 23903 + 23904 + 23909

Κεθαιαηνπρηθέο εληζρύζεηο - 

Γσξεέο -Λνηπέο θεθαιαηαθέο 

κεηαβηβάζεηο δηάθνξεο
0,00 0,00 0,00

4 24
Αγορές αγαζώλ θαη σπερεζηώλ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4Α 24 πλην 24302

Αγνξέο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ 

πιελ πξνκεζεηώλ γηα 

Φξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο
0,00 0,00 0,00

4Β 24302
Πξνκήζεηεο γηα 

Φξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο
0,00 0,00 0,00

5 25 Επηδοηήζεης 0,00 0,00 0,00

6 26 Τόθοη (ζε αθαζάρηζηε βάζε) 0,00 0,00 0,00

7 27 Λοηπές Δαπάλες 0,00 0,00 0,00

8 29 Πηζηώζεης σπό θαηαλοκή 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8A 29101 Απνζεκαηηθό 0,00 0,00 0,00

8B 29102

Πηζηώζεηο ππό θαηαλνκή γηα 

δαπάλεο πιήξσζεο ζέζεσλ 

πξνζσπηθνύ
0,00 0,00 0,00

8Γ 29103
Πηζηώζεηο ππό θαηαλνκή γηα 

ινηπέο δαπάλεο απνδνρώλ 
0,00 0,00 0,00

8Γ 29104

Πηζηώζεηο ππό θαηαλνκή γηα 

κεηαβηβάζεηο ζε εθηέιεζε 

θνηλνηηθώλ θαη ινηπώλ 

πξνγξακκάησλ

0,00 0,00 0,00

8Δ 29105
Πηζηώζεηο ππό θαηαλνκή γηα 

κεηαβηβάζεηο 
0,00 0,00 0,00

8ΣΤ 29106
Λνηπέο πηζηώζεηο ππό θαηαλνκή

0,00 0,00 0,00

9 31 Πάγηα περηοσζηαθά ζηοητεία 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9A 3130101001 + 3130101002
Αγνξέο νπιηθώλ ζπζηεκάησλ από 

πξνγξάκκαηα εμνπιηζκνύ
0,00 0,00 0,00

9B 31 πιελ 3130101001, 3130101002
Λνηπά πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

0,00 0,00 0,00

10 33 Τηκαιθή 0,00 0,00 0,00

Α Σπλνιηθέο Γαπάλεο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Β Πξσηνγελείο Γαπάλεο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 41 Εηδηθά ηραβεθηηθά δηθαηώκαηα 0,00 0,00 0,00

12 43 Φρεωζηηθοί ηίηιοη 0,00 0,00 0,00

13 44 Δάλεηα 0,00 0,00 0,00

14 45 Σσκκεηοτηθοί ηίηιοη θαη κερίδηα 0,00 0,00 0,00

15 49 Προθαηαβοιές θαη ιοηπές 0,00 0,00 0,00

16 51 Εηδηθά ηραβεθηηθά δηθαηώκαηα 0,00 0,00 0,00

17 52 Υποτρεώζεης από Νόκηζκα θαη 0,00 0,00 0,00

18 53 Φρεωζηηθοί ηίηιοη 0,00 0,00 0,00

19 54 Δάλεηα 0,00 0,00 0,00

20 57 Φρεκαηοοηθολοκηθά παράγωγα 0,00 0,00 0,00

Γ

Σύλνιν Γαπαλώλ 

(κε Φξεκαηννηθνλνκηθέο θαη 

Φξεκαηννηθνλνκηθέο)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Οδεγίεο ζπκπιεξσζεο:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Φορέας Κεντρικής Διοίκησης……………………………………………………………………………………………………

Μήνας αναυοράς:……………………………………..2020

Σπκπιεξώλεηαη ην ζύλνιν ησλ κεηαθεξόκελσλ πηζηώζεσλ από ην Υπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ πξνο ηνλ θνξέα ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο, γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ θνξσλντνύ, από ηελ αξρή ηνπ έηνπο έσο ην ηέινο ηνπ κήλα αλαθνξάο.

Σπκπιεξώλνληαη νη ζπλνιηθέο πιεξσκέο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ θνξσλντνύ, εληόο ηνπ κήλα αλαθνξάο, νη νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ηελ ρξήζε ησλ κεηαθεξόκελσλ πηζηώζεσλ από ην Υπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ.

Πξνθύπηεη απηόκαηα.

Σπκπιεξώλνληαη νη ζσξεπηηθέο ζπλνιηθέο πιεξσκέο από ηελ αξρή ηνπ έηνπο έσο ην ηέινο ηνπ κήλα αλαθνξάο, γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ θνξσλντνύ, νη νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ηελ ρξήζε ησλ κεηαθεξόκελσλ πηζηώζεσλ από ην Υπνπξγείν 

Οηθνλνκηθώλ.

Πξνθύπηεη απηόκαηα.

Σπκπιεξώλνληαη νη ζπλνιηθέο πιεξσκέο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ θνξσλντνύ, εληόο ηνπ κήλα αλαθνξάο, νη νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ηελ ρξήζε ηδίσλ πηζηώζεσλ ηνπ θνξέα ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο.

Σπκπιεξώλνληαη νη ζσξεπηηθέο ζπλνιηθέο πιεξσκέο από ηελ αξρή ηνπ έηνπο έσο ην ηέινο ηνπ κήλα αλαθνξάο, γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ θνξσλντνύ, νη νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ηελ ρξήζε ηδίσλ πηζηώζεσλ ηνπ θνξέα ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο.

Πξνθύπηεη απηόκαηα.

ΑΔΑ: 9ΨΤΚΗ-7ΒΘ



Πίνακαρ 2: Δαπάνερ Τακηικού Πποϋπολογιζμού καηά Αναλςηικό Λογαπιαζμό Εξόδος για ηην ανηιμεηώπιζη ηος κοπωνοϊού COVID-19 (ζε €)

α/α Ειδικόρ Φοπέαρ ΑΛΕ Σκοπόρ ηων πληπωμών ηος μήνα αναθοπάρ

Σςνολικέρ 

πληπωμέρ μήνα 

αναθοπάρ : 

…………

Σςνολικέρ ζωπεςηικέρ 

πληπωμέρ έηοςρ

Απλήπωηερ ςποσπεώζειρ 

31/12/2020
Παπαηηπήζειρ

1 2 3 4 5 6 7

ΣΥΝΟΛΟ 0,00 0,00 0,00

Οδηγίερ ζςμπληπωζηρ:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Σςμπληπώνονηαι οι ζςνολικέρ πληπωμέρ για ηην ανηιμεηώπιζη ηος κοπωνοϊού, ενηόρ ηος μήνα αναθοπάρ, οι οποίερ ππαγμαηοποιήθηκαν ενηόρ ηος Ε.Φ. / ΑΛΕ. Οι ζςνολικέρ πληπωμέρ αςηήρ ηηρ ζηήληρ θα ππέπει να ζςμθωνούν με ηιρ ζςνολικέρ πληπωμέρ ηηρ 

ζηήληρ α/α 7 ηος πίνακα 1.

Σςμπληπώνονηαι οι ζωπεςηικέρ ζςνολικέρ πληπωμέρ από ηην απσή ηος έηοςρ έωρ ηο ηέλορ ηος μήνα αναθοπάρ, για ηην ανηιμεηώπιζη ηος κοπωνοϊού, οι οποίερ ππαγμαηοποιήθηκαν ενηόρ ηος Ε.Φ. / ΑΛΕ. Οι ζςνολικέρ πληπωμέρ αςηήρ ηηρ ζηήληρ θα ππέπει να 

ζςμθωνούν με ηιρ ζςνολικέρ πληπωμέρ ηηρ ζηήληρ α/α 8 ηος πίνακα 1.

Σηιρ παπαηηπήζειρ δύναηαι να αναθέπεηαι ηο νομοθεηικό πλαίζιο ή οποιαδήποηε άλλη πληποθοπία θεωπείηαι σπήζιμη.

Φορέας Κεντρικής Διοίκησης……………………………………………………………………………………………………

Μήνας αναυοράς:……………………………………..2020

Σςμπληπώνεηαι ο Ειδικόρ θοπέαρ ζε βάπορ ηος οποίος έγινε πληπωμή για ηην ανηιμεηώπιζη ηος κοπωνοϊού.

Σςμπληπώνεηαι ο Αναλςηικόρ Λογαπιαζμόρ εξόδος ζε βάπορ ηος οποίος έγινε πληπωμή για ηην ανηιμεηώπιζη ηος κοπωνοϊού.

Σςμπληπώνεηαι ζύνηομη πεπιγπαθή ηος ζκοπού ηηρ πληπωμήρ π.σ. ςγειονομικό ςλικό, έξοδα ηηλεπγαζίαρ κλπ. Καηά ηην πεπίπηωζη όπος ενηόρ ηων πληπωμών ηος ίδιος Ε.Φ./Α.Λ.Ε. ςπάπσοςν παπαπάνω ηος ενόρ ζκοποί, αθιεπώνονηαι πεπιζζόηεπερ γπαμμέρ, 

έηζι ώζηε να ςπάπσει έναρ ζκοπόρ πληπωμήρ ανά γπαμμή.

Καηά ηην αποζηολή ηων ζηοισείων με μήνα αναθοπάρ ηο Δεκέμβπιο ηος 2020, ζςμπληπώνονηαι οι απλήπωηερ ςποσπεώζειρ ηος θοπέα ζηιρ 31/12/2020 πος αθοπούν δαπάνερ για ηην ανηιμεηώπιζη ηος κοπωνοϊού.

ΑΔΑ: 9ΨΤΚΗ-7ΒΘ



Πίνακας 3: Δαπάνες Προγράμμαηος Δημοζίων Επενδύζεων-Εθνικό Σκέλος, για ηην ανηιμεηώπιζη ηοσ κορωνοϊού COVID-19 (ζε €)

Πληρωμές μήνα 

αναθοράς  πλην 

επιτορηγήζεων

Παραηηρήζεις

Πληρωμές μήνα 

αναθοράς για 

επιτορήγηζη  

νομικών προζώπων

Παραηηρήζεις
Σύνολο πληρωμών 

μήνα αναθοράς

Σωρεσηικές 

πληρωμές έηοσς 

πλην 

επιτορηγήζεων

Σωρεσηικές 

πληρωμές έηοσς για 

επιτορήγηζη 

νομικών προζώπων

Σσνολικές 

ζωρεσηικές 

πληρωμές έηοσς

1 1.1 2 2.1 3=1+2 4 5 6=4+5

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Οδηγίες ζσμπληρωζης:

5.   Σςμπληπώνεηαι ηο ζςνολικό ποζό επισοπηγήζεων νομικών πποζώπων από ηο θοπέα από ηο εθνικό ζκέλορ ηος ΠΔΕ και ανηιζηοισούν ζηοςρ  μήνερ από ηην απσή ηος έηοςρ (1/1/2020) μέσπι και ηο μήνα αναθοπάρ. Για ηην ππώηη εθαπμογή ηηρ εγκςκλίος καηασωπίζονηαι οι πληπωμέρ 

ηων ζσεηικών δαπανών πος διενεπγήθηκαν από ηην απσή ηος έηοςρ έωρ και 31 Μαπηίος 2020. Η καηατώριζη αθορά ηα ποζά ηα οποία ηα σποκείμενα ν.π. λογίζοσν έζοδά ηοσς, ώζηε ζηο κλείζιμο ηοσ έηοσς να σπάρτει ζσμθωνία με ηα ζτεηικά ζηοιτεία ποσ θα έτοσν 

καηατωρηθεί ζηη ζηήλη (4) ηοσ Πίνακα 7.

6.   Άθποιζμα ηων 4 και 5.

1.1 & 2.1 Να αναθεπθούν ηα ενάπιθμα έπγα ΠΔΕ πος αθοπούν ηιρ πληπωμέρ ηος μήνα αναθοπάρ, καθώρ και οι ζσεηικέρ νομοθεηικέρ και κανονιζηικέρ διαηάξειρ ηιρ οποίερ ςλοποιούν (ελεύθεπο επεξηγημαηικό κείμενο).

Φοπέαρ Κενηπικήρ Διοίκηζηρ……………………………………………………………………………………………………

Μήναρ αναθοπάρ: …………………..2020

1.   Σςμπληπώνεηαι ηο ζςνολικό ποζό πληπωμών ηος θοπέα (καηά ηην έννοια ηος άπθπος 79 παπ.3 ηος άπθπος 79 παπ.3 ηος ν.4270/2014 όπωρ ιζσύει) από ηο εθνικό ζκέλορ ηος ΠΔΕ -καηά ηο μήνα αναθοπάρ, με ζημείο έναπξηρ ηο Μάπηιο ηος 2020.

2.   Σςμπληπώνεηαι ηο ζςνολικό ποζό επισοπηγήζεων νομικών πποζώπων από ηο θοπέα (καηά ηην έννοια ηος άπθπος 79 παπ.3 ηος άπθπος 79 παπ.3 ηος ν.4270/2014 όπωρ ιζσύει) από ηο εθνικό ζκέλορ ηος ΠΔΕ -καηά ηο μήνα αναθοπάρ, με ζημείο έναπξηρ ηο Μάπηιο ηος 2020. 

3.   Άθποιζμα ηων πποηγούμενων.

4.   Σςμπληπώνεηαι ηο ζςνολικό ποζό πληπωμών ηος θοπέα από ηο εθνικό ζκέλορ ηος ΠΔΕ και ανηιζηοισούν ζηοςρ  μήνερ από ηην απσή ηος έηοςρ (1/1/2020) μέσπι και ηο μήνα αναθοπάρ. Για ηην ππώηη εθαπμογή ηηρ εγκςκλίος καηασωπίζονηαι οι πληπωμέρ ηων ζσεηικών δαπανών πος 

διενεπγήθηκαν από ηην απσή ηος έηοςρ έωρ και 31 Μαπηίος 2020.

ΑΔΑ: 9ΨΤΚΗ-7ΒΘ



α/α Επιτορηγήζεις καηά σποηομέα

Πληρωμές μήνα αναθοράς 

για επιτορήγηζη  νομικών 

προζώπων

Σωρεσηικές πληρωμές 

έηοσς για επιτορήγηζη 

νομικών προζώπων

Παραηηρήζεις

1 2 3

Ι.
Υποηομέας Κενηρικής Κσβέρνηζης – Λοιποί Φορείς Γενικής Κσβέρνηζης (νομικά 

πρόζωπα δημοζίοσ και ιδιωηικού δικαίοσ)
0,00 0,00

Νοζοκομεία Κενηρικής Κσβέρνηζης 0,00 0,00

Λοιπά Νομικά Πρόζωπα δημοζίοσ και ιδιωηικού δικαίοσ 0,00 0,00

ΙΙ. Υποηομέας ΟΤΑ 0,00 0,00

IIΙ. Υποηομέας ΟΚΑ 0,00 0,00

IV. Επιτορήγηζη Νομικών Προζώπων εκηός Γενικής Κσβέρνηζης 0,00 0,00

Σύνολο Επιτορηγήζεων ΝΠ 0,00 0,00

Οδηγίες ζσμπληρωζης:

3.  Να αναθεπθούν ηα ζςγκεκπιμένα ενάπιθμα έπγα ηος εθνικού ζκέλοςρ ηος ΠΔΕ πος αθοπούν ηιρ επισοπηγήζειρ νομικών πποζώπων από ηο θοπέα καηά ηο μήνα αναθοπάρ, καθώρ και οι ζσεηικέρ νομοθεηικέρ και κανονιζηικέρ διαηάξειρ ηιρ οποίερ 

ςλοποιούν (ελεύθεπο επεξηγημαηικό κείμενο).

Πίνακας 4: Ανάλσζη επιτορηγήζεων από ηο ΠΔΕ - Εθνικό Σκέλος, καηά σποηομέα, για ηην ανηιμεηώπιζη ηοσ κορωνοϊού COVID-19 (ζε €)

Φοπέαρ Κενηπικήρ Διοίκηζηρ……………………………………………………………………………………………………

Μήναρ αναθοπάρ: ……………………...2020

1.   Σςμπληπώνεηαι ηο ποζό επισοπήγηζηρ από ηο θοπέα (από ηο εθνικό ζκέλορ ηος ΠΔΕ) και ανηιζηοισεί ζηο μήνα αναθοπάρ με ζημείο έναπξηρ ηο Μάπηιο ηος 2020. Το σύνολο της στήλης θα πρέπει να σσμυωνεί με το ποσό της στήλης 2 τοσ 

Πίνακα 3 (κελί C6).

2.   Σςμπληπώνεηαι ηο ποζό ηηρ επισοπήγηζηρ από ηο θοπέα (από ηο εθνικό ζκέλορ ηος ΠΔΕ) και ανηιζηοισεί ζηοςρ  μήνερ από ηην απσή ηος έηοςρ (1/1/2020) μέσπι και ηο μήνα αναθοπάρ. Για ηην ππώηη εθαπμογή ηηρ εγκςκλίος καηασωπίζονηαι οι 

πληπωμέρ ηων ζσεηικών δαπανών πος διενεπγήθηκαν από ηην απσή ηος έηοςρ έωρ και 31 Μαπηίος 2020.

ΑΔΑ: 9ΨΤΚΗ-7ΒΘ



Πίνακας 5: Δαπάνες Προγράμμαηος Δημοζίων Επενδύζεων-Σσγτρημαηοδοηούμενο Σκέλος, για ηην ανηιμεηώπιζη ηοσ κορωνοϊού COVID-19 (ζε €)

Πληρωμές μήνα 

αναθοράς  πλην 

επιτορηγήζεων

Παραηηρήζεις

Πληρωμές μήνα 

αναθοράς για 

επιτορήγηζη  

νομικών προζώπων

Παραηηρήζεις
Σύνολο πληρωμών 

μήνα αναθοράς

Σωρεσηικές 

πληρωμές έηοσς 

πλην 

επιτορηγήζεων

Σωρεσηικές 

πληρωμές έηοσς για 

επιτορήγηζη 

νομικών προζώπων

Σσνολικές 

ζωρεσηικές 

πληρωμές έηοσς

1 1.1 2 2.1 3=1+2 4 5 6=4+5

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Οδηγίες ζσμπληρωζης:

5.   Σςμπληπώνεηαι ηο ζςνολικό ποζό επισοπηγήζεων νομικών πποζώπων από ηο θοπέα από ηο ζςγσπημαηοδοηούμενο ζκέλορ ηος ΠΔΕ και ανηιζηοισούν ζηοςρ  μήνερ από ηην απσή ηος έηοςρ (1/1/2020) μέσπι και ηο μήνα αναθοπάρ. Για ηην ππώηη εθαπμογή ηηρ εγκςκλίος καηασωπίζονηαι 

οι πληπωμέρ ηων ζσεηικών δαπανών πος διενεπγήθηκαν από ηην απσή ηος έηοςρ έωρ και 31 Μαπηίος 2020. Η καηατώριζη αθορά ηα ποζά ηα οποία ηα σποκείμενα ν.π. λογίζοσν έζοδά ηοσς, ώζηε ζηο κλείζιμο ηοσ έηοσς να σπάρτει ζσμθωνία με ηα ζτεηικά ζηοιτεία ποσ θα 

έτοσν καηατωρηθεί ζηη ζηήλη (4) ηοσ Πίνακα 7.

6.   Άθποιζμα ηων 4 και 5.

1.1 & 2.1 Να αναθεπθούν ηα ενάπιθμα έπγα ΠΔΕ πος αθοπούν ηιρ πληπωμέρ ηος μήνα αναθοπάρ, καθώρ και οι ζσεηικέρ νομοθεηικέρ και κανονιζηικέρ διαηάξειρ ηιρ οποίερ ςλοποιούν (ελεύθεπο επεξηγημαηικό κείμενο).

Φοπέαρ Κενηπικήρ Διοίκηζηρ……………………………………………………………………………………………………

Μήναρ αναθοπάρ: …………………..2020

1.   Σςμπληπώνεηαι ηο ζςνολικό ποζό πληπωμών ηος θοπέα (καηά ηην έννοια ηος άπθπος 79 παπ.3 ηος άπθπος 79 παπ.3 ηος ν.4270/2014 όπωρ ιζσύει) από ηο ζςγσπημαηοδοηούμενο ζκέλορ ηος ΠΔΕ -καηά ηο μήνα αναθοπάρ, με ζημείο έναπξηρ ηο Μάπηιο ηος 2020.

2.   Σςμπληπώνεηαι ηο ζςνολικό ποζό επισοπηγήζεων νομικών πποζώπων από ηο θοπέα (καηά ηην έννοια ηος άπθπος 79 παπ.3 ηος άπθπος 79 παπ.3 ηος ν.4270/2014 όπωρ ιζσύει) από ηο ζςγσπημαηοδοηούμενο ζκέλορ ηος ΠΔΕ -καηά ηο μήνα αναθοπάρ, με ζημείο έναπξηρ ηο Μάπηιο ηος 

2020.

3.   Άθποιζμα ηων πποηγούμενων.

4.   Σςμπληπώνεηαι ηο ζςνολικό ποζό πληπωμών ηος θοπέα από ηο ζςγσπημαηοδοηούμενο ζκέλορ ηος ΠΔΕ και ανηιζηοισούν ζηοςρ  μήνερ από ηην απσή ηος έηοςρ (1/1/2020) μέσπι και ηο μήνα αναθοπάρ. Για ηην ππώηη εθαπμογή ηηρ εγκςκλίος καηασωπίζονηαι οι πληπωμέρ ηων ζσεηικών 

δαπανών πος διενεπγήθηκαν από ηην απσή ηος έηοςρ έωρ και 31 Μαπηίος 2020.

ΑΔΑ: 9ΨΤΚΗ-7ΒΘ



α/α Επιτορηγήζεις καηά σποηομέα

Πληρωμές μήνα αναθοράς 

για επιτορήγηζη  νομικών 

προζώπων

Σωρεσηικές πληρωμές 

έηοσς για επιτορήγηζη 

νομικών προζώπων

Παραηηρήζεις

1 2 3

Ι.
Υποηομέας Κενηρικής Κσβέρνηζης – Λοιποί Φορείς Γενικής Κσβέρνηζης (νομικά 

πρόζωπα δημοζίοσ και ιδιωηικού δικαίοσ)
0,00 0,00

Νοζοκομεία Κενηρικής Κσβέρνηζης 0,00 0,00

Λοιπά Νομικά Πρόζωπα δημοζίοσ και ιδιωηικού δικαίοσ 0,00 0,00

ΙΙ. Υποηομέας ΟΤΑ 0,00 0,00

IIΙ. Υποηομέας ΟΚΑ 0,00 0,00

IV. Επιτορήγηζη Νομικών Προζώπων εκηός Γενικής Κσβέρνηζης 0,00 0,00

Σύνολο Επιτορηγήζεων ΝΠ 0,00 0,00

Οδηγίες ζσμπληρωζης:

3.  Να αναθεπθούν ηα ζςγκεκπιμένα ενάπιθμα έπγα ηος ζςγσπημαηοδοηούμενος ζκέλοςρ ηος ΠΔΕ πος αθοπούν ηιρ επισοπηγήζειρ νομικών πποζώπων από ηο θοπέα καηά ηο μήνα αναθοπάρ, καθώρ και οι ζσεηικέρ νομοθεηικέρ και κανονιζηικέρ 

διαηάξειρ ηιρ οποίερ ςλοποιούν (ελεύθεπο επεξηγημαηικό κείμενο).

Πίνακας 6: Ανάλσζη επιτορηγήζεων από ηο ΠΔΕ - Σσγτρημαηοδοηούμενο Σκέλος, καηά σποηομέα, για ηην ανηιμεηώπιζη ηοσ κορωνοϊού COVID-19 (ζε €)

Φοπέαρ Κενηπικήρ Διοίκηζηρ……………………………………………………………………………………………………

Μήναρ αναθοπάρ: ……………………...2020

1.   Σςμπληπώνεηαι ηο ποζό επισοπήγηζηρ από ηο θοπέα (από ηο ζςγσπημαηοδοηούμενο ζκέλορ ηος ΠΔΕ) και ανηιζηοισεί ζηο μήνα αναθοπάρ με ζημείο έναπξηρ ηο Μάπηιο ηος 2020. Το σύνολο της στήλης θα πρέπει να σσμυωνεί με το ποσό της 

στήλης 2 τοσ Πίνακα 5 (κελί C6).

2.   Σςμπληπώνεηαι ηο ποζό ηηρ επισοπήγηζηρ από ηο θοπέα (από ηο ζςγσπημαηοδοηούμενο ζκέλορ ηος ΠΔΕ) και ανηιζηοισεί ζηοςρ  μήνερ από ηην απσή ηος έηοςρ (1/1/2020) μέσπι και ηο μήνα αναθοπάρ. Για ηην ππώηη εθαπμογή ηηρ εγκςκλίος 

καηασωπίζονηαι οι πληπωμέρ ηων ζσεηικών δαπανών πος διενεπγήθηκαν από ηην απσή ηος έηοςρ έωρ και 31 Μαπηίος 2020.

ΑΔΑ: 9ΨΤΚΗ-7ΒΘ



Πίλαθας 7:  Σσλοιηθά έζοδα θαηεγορίας λοκηθώλ προζώπωλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηοσ θορωλοϊού COVID-19 (ζε €)

Κατηγορία Νομικών Προσώπων:
Νομικά Πρόσωπα εκτός Γενικής 

Κσβέρνησης τοσ Κευ. Α΄ τοσ 

ν.3429/2005

(επιλογή από λίστα)

α/α Νοκηθό Πρόζωπο

Πεγές τρεκαηοδόηεζες γηα 

ηελ αληηκεηώπηζε ηοσ 

θορωλοϊού Covid-19

Έζοδα κήλα αλαθοράς : 

…………
Σωρεσηηθά έζοδα Παραηερήζεης

(1) (2) (3) (4) (5)

1. Νοκηθό Πρόζωπο 1 Ταθηηθός προϋποιογηζκός

ΠΓΔ-Δζληθό Σθέιος

ΠΓΔ-Σσγτρεκ/λο Σθέιος

Σύλοιο 0,00 0,00

2. Νοκηθό Πρόζωπο 2 Ταθηηθός προϋποιογηζκός

ΠΓΔ-Δζληθό Σθέιος

ΠΓΔ-Σσγτρεκ/λο Σθέιος

Σύλοιο 0,00 0,00

3. Νοκηθό Πρόζωπο... Ταθηηθός προϋποιογηζκός

ΠΓΔ-Δζληθό Σθέιος

ΠΓΔ-Σσγτρεκ/λο Σθέιος

Σύλοιο 0,00 0,00

Γεληθό ζύλοιο εζόδωλ: 0,00 0,00

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Γεληθές Παραηερήζεης: 
1. Τα ζηοητεία ηοσ πίλαθα ζα πρέπεη λα ζσκθωλούλ θαηά γρακκή θαη θαηά λ.π.  κε ηα αληίζηοητα ηοσ πηλαθα 9

2.

Γηα ηελ θάζε θαηεγορία λ.π. (Νοζοθοκεία/ΝΠΓΓ & ΝΠΙΓ/ΟΤΑ/ΟΚΑ/λ.π. εθηός ΓΚ ηοσ Κεθ. Α΄ ηοσ λ.3429/2005) ζσκπιερώλεηαη τωρηζηό θύιιο ζσλοιηθώλ εζόδωλ ζηο 

αρτείο.

Σςμπληπϊνονηαι ψλα ηα έζοδα ηυν ν.π. πος ανηιζηοισοων ζηοςρ  μήνερ απψ ηην απσή ηος έηοςρ (1/1/2020) μέσπι και ηο μήνα αναθοπάρ. Για ηην ππϊηη εθαπμογή ηηρ εγκςκλίος καηασυπίζονηαι ηα έζοδα για ηην 

ανηιμεηϊπιζη ηος κοπυνοφοω πος ανηιζηοισοων ζηοςρ μήνερ Ιανοςάπιο έυρ και Μάπηιο ηος 2020. Το ωτορ ηυν ζυπεςηικϊν εζψδυν ηηρ καηηγοπίαρ ππέπει να ζςμθυνεί με ηο άθποιζμα ηυν ζυπεςηικϊν εζψδυν 

ψλυν ηυν ν.π. ηηρ καηηγοπίαρ πος εμπίπηοςν ζηην απμοδιψηηηα ηος θοπέα Κενηπικήρ Διοίκηζηρ

Σςμπληπϊνονηαι ζηοισεία πος αθοποων ηην ηεκμηπίυζη ηηρ νομιμψηηηαρ ηηρ δαπάνηρ (λ.σ. ΠΝΠ, κςπυηικψρ νψμορ αςηήρ, κανονιζηικέρ ππάξειρ) και οποιεζδήποηε άλλερ παπαηηπήζειρ ηος θοπέα

Ο σποηοκέας ηωλ ΟΤΑ δελ θαηαγράθεηαη ζηολ πίλαθα αλά λ.π., αιιά ζσγθεληρωηηθά γηα όιοσς ηοσς ΟΤΑ ΄θαη Β΄ βαζκού τωρίς δηάθρηζε. 

Ο σποηοκέας ηωλ ΟΚΑ θαηαγράθεηαη ζηολ πίλαθα αλαισηηθά αλά λ.π (ΟΚΑ)

Τα λοζοθοκεία θαηαγράθοληαη αλαισηηθά αλά λ.π. (λοζοθοκείο) θαη ζσγθεληρωηηθά αλά Υγεηολοκηθή Περηθέρεηα (ΥΠΔ). Η ΥΠΔ Καηατωρίδεηαη ζε τωρηζηή γρακκή 

ως άζροηζκα θάηω από ηα λοζοθοκεία ποσ εποπηεύεη.

Τα ιοηπά ΝΠΓΓ θαη ΝΠΙΓ ηες Κεληρηθής Κσβέρλεζες θαηατωρίδοληαη αλαισηηθά αλά λ.π.

Η θαεγορία ηωλ λ.π. εθηός Γεληθής Κσβέρλεζες ηοσ Κεθ. Α΄ ηοσ λ.3429/2005 θαηατωρίδεηαη αλαισηηθά αλά λ.π.

Φορέας Κεντρικής Διοίκησης:………………………………………………………………………………………

Σςμπληπϊνονηαι ηα έζοδα ηυν ν.π. για ηην ανηιμεηϊπιζη ηος κοπυνοφοω πος ανηιζηοισοων ζηο μηνα αναθοπάρ με ζημείο έναπξηρ ηο Μάπηιο ηος 2020. Το ωτορ ηυν εζψδυν ηηρ καηηγοπίαρ ππέπει να ζςμθυνεί με 

ηο άθποιζμα ηυν εζψδυν ηος μήνα αναθοπάρ ψλυν ηυν ν.π. ηηρ καηηγοπίαρ πος εμπίπηοςν ζηην απμοδιψηηηα ηος θοπέα Κενηπικήρ Διοίκηζηρ

Μήνας αναυοράς:………………………... 2020

Οδηγίερ ζςμπλήπυζηρ:

Σςμπληπϊνεηαι η ονομαζία ηος νομικοω πποζϊπος. Βλ. Γενική παπαηήπηζη.

Εμθανίζονηαι οι 2 πηγέρ σπημαηοδψηηζηρ ηυν ν.π. για για ηην ανηιμεηϊπιζη ηος κοπυνοφοω (covid-19), δηλ. ο ηακηικψρ πποχπολογιζμψρ ηυν θοπέυν ηηρ Κενηπικήρ Διοίκηζηρ και ηο ππψγπαμμα δημοζίυν 

επενδωζευν καηά εθνικψ/ ζςγσπημαηοδοηοωμενο ζκέλορ

ΑΔΑ: 9ΨΤΚΗ-7ΒΘ



Κατηγορία Νομικών Προσώπων:
Νομικά Πρόσωπα εκτός Γενικής Κσβέρνησης τοσ Κευ. Α΄ 

τοσ ν.3429/2005
(επιλογή από λίστα)

α/α Ννκηθό Πξόζωπν
Κωδηθόο Aξηζκόο Eμόδνπ ή Αλαιπηηθόο 

Λνγαξηαζκόο Λνγηζηηθνύ Σρεδίνπ

Πιεξωκέο/Τηκνινγήζεηο 

κήλα αλαθνξάο  από 

ρξεκαηνδνηήζεηο ΤΠ : 

…………

Σωξεπηηθέο 

πιεξωκέο/ηηκνινγήζεηο 

έηνπο από 

ρξεκαηνδνηήζεηο TΠ

Πιεξωκέο κήλα 

αλαθνξάο/ηηκνινγήζεηο 

από ρξεκαηνδνηήζεηο 

ΠΓΔ                         

……………

Σωξεπηηθέο 

πιεξωκέο/ηηκνινγήζεηο 

έηνπο από 

ρξεκαηνδνηήζεηο ΠΓΔ

Πιεξωκέο/ηηκνινγήζεηο από 

ίδηα έζνδα/ίδηεο πηζηώζεηο/ 

ίδηα δηαζέζηκα κήλα 

αλαθνξάο: 

…………

Σωξεπηηθέο 

πιεξωκέο/ηηκνινγήζεηο 

έηνπο από ίδηα έζνδα/ ίδηεο 

πηζηώζεηο/ ίδηα δηαζέζηκα

Σπλνιηθέο 

πιεξωκέο/ηηκνινγήζεηο 

κήλα αλαθνξάο : 

…………

Σπλνιηθέο 

ζωξεπηηθέο 

πιεξωκέο/ 

ηηκνινγήζεηο 

έηνπο

Απιήξωηεο 

ππνρξεώζεηο 

ΝΠΓΓ  

31/12/2020

Παξαηεξήζεηο

1 2 3 4 5 6 7 8 9=3+5+7 10=4+6+8 11 12

1. Ννκηθό Πξόζωπν 1 0261 0,00 0,00

1311 0,00 0,00

1351 0,00 0,00

7123 0,00 0,00

Σύλνιν 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Ννκηθό πξόζωπν 2 60.01.41 0,00 0,00

25.09.01 0,00 0,00

25.09.04 0,00 0,00

14.09.03 0,00 0,00

Σύλνιν 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Ννκηθό Πξόζωπν…… …….. 0,00 0,00

……… 0,00 0,00

……… 0,00 0,00

Σύλνιν 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Οδεγίεο ζπκπιεξσζεο:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

1.

2.

3.

Σπκπιεξψλνληαη φιεο νη πιεξσκέο ησλ δαπαλψλ ησλ λ.π. πνπ πξνήιζαλ απφ ρξεκαηνδνηήζεηο απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνχπνινγηζκφ θνξέσλ θεληξηθήο δηνίθεζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θνξσλντνχ θαη αληηζηνηρνχλ ζηνπο  κήλεο απφ ηελ αξρή ηνπ έηνπο (1/1/2020) κέρξη θαη ην κήλα αλαθνξάο. Γηα ηελ πξψηε εθαξκνγή ηεο εγθπθιίνπ θαηαρσξίδνληαη νη πιεξσκέο ησλ δαπαλψλ απφ ρξεκαηνδνηήζεηο 

ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θνξσλντνχ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηνπο κήλεο Ιαλνπάξην έσο θαη Μάξηην ηνπ 2020. Τν χςνο ησλ ζσξεπηηθψλ πιεξσκψλ ηεο θαηεγνξίαο πξέπεη λα ζπκθσλεί κε ην άζξνηζκα ησλ ζσξεπηηθψλ πιεξσκψλ φισλ ησλ λ.π. ηεο θαηεγνξίαο πνπ εκπίπηνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ θνξέα Κεληξηθήο Γηνίθεζεο. Δπίζεο, ζηε γξακκή πνπ βξίζθεηαη ε ιέμε 

"Σχλνιν" ζηε ζηήιε (2), εηζάγεηαη ηχπνο γηα ην άζξνηζκα φισλ ησλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ ηνπ λ.π. γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θνξσλντνχ.

Σπκπιεξψλνληαη νη πιεξσκέο ησλ δαπαλψλ ησλ λ.π. πνπ πξνήιζαλ απφ ρξεκαηνδνηήζεηο απφ ην πξφγξακκα δεκνζίσλ επελδχζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θνξσλντνχ θαη αληηζηνηρνχλ ζην κελα αλαθνξάο κε ζεκείν έλαξμεο ην Μάξηην ηνπ 2020. Τν χςνο ησλ πιεξσκψλ απφ ρξεκαηνδνηήζεηο ΠΓΔ ηεο θαηεγνξίαο πξέπεη λα ζπκθσλεί κε ην άζξνηζκα ησλ πιεξσκψλ απφ ρξεκαηνδνηήζεηο ΠΓΔ 

ηνπ κήλα αλαθνξάο φισλ ησλ λ.π. ηεο θαηεγνξίαο πνπ εκπίπηνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ θνξέα Κεληξηθήο Γηνίθεζεο. Δπίζεο, ζηε γξακκή πνπ βξίζθεηαη ε ιέμε "Σχλνιν" ζηε ζηήιε (2), εηζάγεηαη ηχπνο γηα ην άζξνηζκα φισλ ησλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ ηνπ λ.π. γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θνξσλντνχ.

Σπκπιεξψλνληαη φιεο νη πιεξσκέο ησλ δαπαλψλ ησλ λ.π. πνπ πξνήιζαλ απφ ρξεκαηνδνηήζεηο απφ ην πξφγξακκα δεκνζίσλ επελδχζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θνξσλντνχ θαη αληηζηνηρνχλ ζηνπο  κήλεο απφ ηελ αξρή ηνπ έηνπο (1/1/2020) κέρξη θαη ην κήλα αλαθνξάο. Γηα ηελ πξψηε εθαξκνγή ηεο εγθπθιίνπ θαηαρσξίδνληαη νη πιεξσκέο ησλ δαπαλψλ απφ ρξεκαηνδνηήζεηο ΠΓΔ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ θνξσλντνχ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηνπο κήλεο Ιαλνπάξην έσο θαη Μάξηην ηνπ 2020. Τν χςνο ησλ ζσξεπηηθψλ πιεξσκψλ ηεο θαηεγνξίαο πξέπεη λα ζπκθσλεί κε ην άζξνηζκα ησλ ζσξεπηηθψλ πιεξσκψλ φισλ ησλ λ.π. ηεο θαηεγνξίαο πνπ εκπίπηνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ θνξέα Κεληξηθήο Γηνίθεζεο. Δπίζεο, ζηε γξακκή πνπ βξίζθεηαη ε ιέμε "Σχλνιν" ζηε ζηήιε (2), εηζάγεηαη ηχπνο γηα 

ην άζξνηζκα φισλ ησλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ ηνπ λ.π. γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θνξσλντνχ.

Σπκπιεξψλνληαη νη πιεξσκέο ησλ δαπαλψλ ησλ λ.π. γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θνξσλντνχ πνπ πξνήιζαλ απφ ρξεκαηνδνηήζεηο απφ ίδηα έζνδα, ίδηεο πηζηψζεηο ή ρξήζε ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ  θαη αληηζηνηρνχλ ζην κελα αλαθνξάο κε ζεκείν έλαξμεο ην Μάξηην ηνπ 2020. Τν χςνο ησλ πιεξσκψλ απφ ίδηα έζνδα,ίδηεο πηζηψζεηο ή ρξήζε ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ ηεο θαηεγνξίαο πξέπεη λα ζπκθσλεί κε 

ην άζξνηζκα ησλ πιεξσκψλ απφ ρξεκαηνδνηήζεηο απφ ίδηα έζνδα, ίδηεο πηζηψζεηο ή ρξήζε ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ ηνπ κήλα αλαθνξάο φισλ ησλ λ.π. ηεο θαηεγνξίαο πνπ εκπίπηνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ θνξέα Κεληξηθήο Γηνίθεζεο. Δπίζεο, ζηε γξακκή πνπ βξίζθεηαη ε ιέμε "Σχλνιν" ζηε ζηήιε (2), εηζάγεηαη ηχπνο γηα ην άζξνηζκα φισλ ησλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ ηνπ λ.π. γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

θνξσλντνχ.

Σπκπιεξψλνληαη φιεο νη πιεξσκέο ησλ δαπαλψλ ησλ λ.π. γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θνξσλντνχ πνπ πξνήιζαλ απφ ρξεκαηνδνηήζεηο απφ ίδηα έζνδα, ίδηεο πηζηψζεηο ή ρξήζε ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ θαη αληηζηνηρνχλ ζηνπο  κήλεο απφ ηελ αξρή ηνπ έηνπο (1/1/2020) κέρξη θαη ην κήλα αλαθνξάο. Γηα ηελ πξψηε εθαξκνγή ηεο εγθπθιίνπ θαηαρσξίδνληαη νη πιεξσκέο ησλ δαπαλψλ απφ ίδηα έζνδα, ίδηεο 

πηζηψζεηο ή ρξήζε ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θνξσλντνχ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηνπο κήλεο Ιαλνπάξην έσο θαη Μάξηην ηνπ 2020. Τν χςνο ησλ ζσξεπηηθψλ πιεξσκψλ ηεο θαηεγνξίαο πξέπεη λα ζπκθσλεί κε ην άζξνηζκα ησλ ζσξεπηηθψλ πιεξσκψλ φισλ ησλ λ.π. ηεο θαηεγνξίαο πνπ εκπίπηνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ θνξέα Κεληξηθήο Γηνίθεζεο. Δπίζεο, ζηε γξακκή πνπ βξίζθεηαη 

ε ιέμε "Σχλνιν" ζηε ζηήιε (2), εηζάγεηαη ηχπνο γηα ην άζξνηζκα φισλ ησλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ ηνπ λ.π. γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θνξσλντνχ.

Τα λνζνθνκεία θαηαγξάθνληαη αλαιπηηθά αλά λ.π. (λνζνθνκείν) θαη ζπγθεληξωηηθά αλά Υγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα (ΥΠΔ) Η ΥΠΔ Καηαρωξίδεηαη ζε ρωξηζηή γξακκή ωο άζξνηζκα θάηω από ηα λνζνθνκεία πνπ επνπηεύεη.

Τα ινηπά ΝΠΓΓ θαη ΝΠΙΓ ηεο Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο θαηαρωξίδνληαη αλαιπηηθά αλά λ.π.

Γηα ηελ θάζε θαηεγνξία λ.π. (Ννζνθνκεία/ΝΠΓΓ & ΝΠΙΓ/ΟΤΑ/ΟΚΑ/λ.π. εθηόο ΓΚ ηνπ Κεθ. Α΄ ηνπ λ.3429/2005) ζπκπιεξώλεηαη ρωξηζηό θύιιν ζπλνιηθώλ δαπαλώλ ζην αξρείν.

Τα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα ζα πξέπεη λα ζπκθωλνύλ θαηά γξακκή θαη θαηά λ.π.  κε ηα αληίζηνηρα ηνπ πηλαθα 10

Η δηάθξηζε ζε πιεξωκέο/ηηκνινγήζεηο αληαλαθιά ην δηαθνξεηηθό ηξόπν θαηάξηηζεο θαη εθηέιεζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηωλ λ.π. ζε ηακεηαθή ή δεδνπιεπκέλε βάζε αληίζηνηρα.

Ο ππνηνκέαο ηωλ ΟΚΑ θαηαγξάθεηαη ζηνλ πίλαθα αλαιπηηθά αλά λ.π (ΟΚΑ)

Η θαεγνξία ηωλ λ.π. εθηόο Γεληθήο Κπβέξλεζεο ηνπ Κεθ. Α΄ ηνπ λ.3429/2005 θαηαρωξίδεηαη αλαιπηηθά αλά λ.π.

Γεληθέο παξαηεξήζεηο: 

Ο ππνηνκέαο ηωλ ΟΤΑ δελ θαηαγξάθεηαη ζηνλ πίλαθα αλά λνκηθό πξόζωπν, αιιά ζπγθεληξωηηθά γηα όινπο ηνπο ΟΤΑ ΄θαη Β΄ βαζκνύ ρωξίο δηάθξηζε. 

Σπκπιεξψλεηαη απηφκαηα. Πξφθεηηαη γηα ην άζξνηζκα ησλ πιεξσκψλ ησλ δαπαλψλ ησλ λ.π. γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θνξσλντνχ πνπ πξνήιζαλ απφ ρξεκαηνδνηήζεηο ηνπ ηαθηηθνχ πξνχπνινγηζκνχ, ηνπ πξνγξάκκαηνο δεκνζίσλ επελδχζεσλ θαη απφ ίδηα έζνδα, ίδηεο πηζηψζεηο ή ρξήζε ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ θαη αληηζηνηρνχλ ζην κήλα αλαθνξάο  κε ζεκείν έλαξμεο ην Μάξηην ηνπ 2020. Τν χςνο 

ησλ ζπλνιηθψλ πιεξσκψλ ηεο θαηεγνξίαο γηα ην κήλα αλαθνξάο πξέπεη λα ζπκθσλεί κε ην άζξνηζκα ησλ ζπλνιηθψλ πιεξσκψλ φισλ ησλ λ.π. ηεο θαηεγνξίαο πνπ εκπίπηνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ θνξέα Κεληξηθήο Γηνίθεζεο. Δπίζεο, ζηε γξακκή πνπ βξίζθεηαη ε ιέμε "Σχλνιν" ζηε ζηήιε (2), εηζάγεηαη ηχπνο γηα ην άζξνηζκα φισλ ησλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ ηνπ λ.π. γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

θνξσλντνχ.

Σπκπιεξψλεηαη απηφκαηα. Πξφθεηηαη γηα ην άζξνηζκα ησλ πιεξσκψλ ησλ δαπαλψλ ησλ λ.π. γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θνξσλντνχ πνπ πξνήιζαλ απφ ρξεκαηνδνηήζεηο ηνπ ηαθηηθνχ πξνχπνινγηζκνχ, ηνπ πξνγξάκκαηνο δεκνζίσλ επελδχζεσλ θαη απφ ίδηα έζνδα, ίδηεο πηζηψζεηο ή ρξήζε ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ θαη αληηζηνηρνχλ ζηνπο κήλεο απφ ηελ απφ ηελ αξρή ηνπ έηνπο (1/1/2020) κέρξη θαη ην 

κήλα αλαθνξάο. Γηα ηελ πξψηε εθαξκνγή ηεο εγθπθιίνπ ζα θαηαγξάθνληαη νη πιεξσκέο ησλ δαπαλψλ απφ ηηο ελ ιφγσ πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηνπ κήλεο Ιαλνπάξην έσο θαη Μάξηην ηνπ 2020.Τν χςνο ησλ ζπλνιηθψλ ζσξεπηηθψλ πιεξσκψλ ηεο θαηεγνξίαο γηα ην κήλα αλαθνξάο πξέπεη λα ζπκθσλεί κε ην άζξνηζκα ησλ ζπλνιηθψλ ζσξεπηηθψλ πιεξσκψλ φισλ ησλ λ.π. ηεο 

θαηεγνξίαο πνπ εκπίπηνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ θνξέα Κεληξηθήο Γηνίθεζεο. Δπίζεο, ζηε γξακκή πνπ βξίζθεηαη ε ιέμε "Σχλνιν" ζηε ζηήιε (2), εηζάγεηαη ηχπνο γηα ην άζξνηζκα φισλ ησλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ ηνπ λ.π. γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θνξσλντνχ.

Καηά ηελ απνζηνιή ησλ ζηνηρείσλ κε κήλα αλαθνξάο ην Γεθέκβξην ηνπ 2020, ζπκπιεξψλνληαη νη απιήξσηεο ππνρξεψζεηο ησλ λ.π.δ.δ. ζηηο 31/12/2020 πνπ αθνξνχλ δαπάλεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θνξσλντνχ.

Σπκπιεξψλνληαη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ ηεθκεξίσζε ηεο λνκηκφηεηαο ηεο δαπάλεο (ι.ρ. ΠΝΠ, θπξσηηθφο λφκνο απηήο, θαλνληζηηθέο πξάμεηο) θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο παξαηεξήζεηο ηνπ θνξέα

Σπκπιεξψλεηαη ν Κσδηθφο Αξηζκφο Δμφδνπ (ΝΠΓΓ) ή ν Αλαιπηηθφο Λνγαξηαζκφο Λνγηζηηθνχ Σρεδίνπ (ΝΠΙΓ), ζε βάξνο ηνπ νπνίνπ έγηλε πιεξσκή γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θνξσλντνχ (covid-19). Ο ΚΑΔ απνηειείηαη απφ 4 ςεθία (xxxx) θαη ζε πεξίπησζε πνπ ην 1ν ςεθίν ηνπ θσδηθνχ είλαη 0 (ι.ρ. 0211), απηφ ζα πξέπεη λα θαηαρσξίδεηαη. Η κνξθή κε ηελ νπνία θαηαρσξίδνληαη νη αλαιπηηθνί 

ινγαξηαζκνί ηνπ ινγηζηηθνχ ζρεδίνπ είλαη ε εμήο: xx.xx.xx. (ι.ρ. 25.09.02). Μεηά ηελ θαηαγξαθή φισλ ησλ ΚΑΔ/Λνγαξηαζκψλ ζε βάξνο ησλ νπνίσλ έγηλε πιεξσκή, θαηαρσξίδεηαη ε ιέμε "Σχλνιν"   (βι. παξαδείγκαηα)

Σπκπιεξψλνληαη νη πιεξσκέο ησλ δαπαλψλ ησλ λ.π. πνπ πξνήιζαλ απφ ρξεκαηνδνηήζεηο απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ θνξέσλ ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θνξσλντνχ θαη αληηζηνηρνχλ ζην κελα αλαθνξάο κε ζεκείν έλαξμεο ην Μάξηην ηνπ 2020. Τν χςνο ησλ πιεξσκψλ απφ ρξεκαηνδνηήζεηο ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο θαηεγνξίαο πξέπεη λα ζπκθσλεί κε ην άζξνηζκα 

ησλ πιεξσκψλ απφ ρξεκαηνδνηήζεηο ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ κήλα αλαθνξάο φισλ ησλ λ.π. ηεο θαηεγνξίαο πνπ εκπίπηνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ θνξέα Κεληξηθήο Γηνίθεζεο. Δπίζεο, ζηε γξακκή πνπ βξίζθεηαη ε ιέμε "Σχλνιν" ζηε ζηήιε (2), εηζάγεηαη ηχπνο γηα ην άζξνηζκα φισλ ησλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ ηνπ λ.π. γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θνξσλντνχ.

Πίλαθαο 8: Σπλνιηθέο δαπάλεο θαηεγνξίαο λνκηθώλ πξνζώπωλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ θνξωλνϊνύ COVID-19 (ζε €)

Φορέας Κεντρικής Διοίκησης:………………………………………………………………………………………

Μήνας αναυοράς:………………………... 2020

Γενικό ζύνολο δαπανών :

Σπκπιεξψλεηαη ε νλνκαζία ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. Βι. Γεληθή παξαηήξεζε 3.

ΑΔΑ: 9ΨΤΚΗ-7ΒΘ



           Πίνακας 9: Έζοδα ν.π. για ηην ανηιμεηώπιζη ηοσ κορωνοϊού COVID-19 (ζε €)

Κατηγορία Νομικών Προσώπων:
Νομικά Πρόσωπα εκτός Γενικής Κσβέρνησης τοσ 

Κευ. Α΄ τοσ ν.3429/2005
(επιλογή από λίστα)

Πηγές τρημαηοδόηηζης για ηην 

ανηιμεηώπιζη ηοσ κορωνοϊού Covid-

19

Έζοδα μήνα αναθοράς : 

…………
Σωρεσηικά έζοδα Παραηηρήζεις

(1) (2) (3)

Τακηικός προϋπολογιζμός

ΠΔΕ-Εθνικό Σκέλος

ΠΔΕ-Σσγτρημ/νο Σκέλος

Σύνολο εζόδων νομικού προζώποσ 0,00 0,00

Οδηγίερ ζςμπλήπωζηρ:

(1)

(2)

(3)

Φορέας Κεντρικής Διοίκησης:………………………………………………………………………………………

Νομικό Πρόσωπο:…………………………………………………………………..

Μήνας αναυοράς:………………………... 2020

Σςμπληπώνονηαι ηα έζοδα ηος νομικού πποζώπος για ηην ανηιμεηώπιζη ηος κοπωνοϊού (covid-19) πος ανηιζηοισούν ζηο μηνα αναθοπάρ με ζημείο 

έναπξηρ ηο Μάπηιο ηος 2020. 

Σςμπληπώνονηαι όλα ηα έζοδα ηος ν.π. πος ανηιζηοισούν ζηοςρ μήνερ από ηην απσή ηος έηοςρ (1/1/2020) μέσπι και ηο μήνα αναθοπάρ. Για ηην ππώηη 

εθαπμογή ηηρ εγκςκλίος καηασωπίζονηαι ηα έζοδα για ηην ανηιμεηώπιζη ηος κοπωνοϊού πος ανηιζηοισούν ζηοςρ μήνερ Ιανοςάπιο έωρ και Μάπηιο ηος 

2020.

Σςμπληπώνονηαι ζηοισεία πος αθοπούν ηην ηεκμηπίωζη ηηρ νομιμόηηηαρ ηηρ δαπάνηρ (λ.σ. ΠΝΠ, κςπωηικόρ νόμορ αςηήρ, κανονιζηικέρ ππάξειρ) και 

οποιεζδήποηε άλλερ παπαηηπήζειρ ηος θοπέα

ΑΔΑ: 9ΨΤΚΗ-7ΒΘ



Πίνακαρ 10: Δαπάνερ ν.π. για ηην ανηιμεηώπιζη ηος κοπωνοϊού COVID-19 (ζε €)

Κατηγορία Νομικών Προσώπων: Νομικά Πρόσωπα εκτός Γενικής Κσβέρνησης 

τοσ Κευ. Α΄ τοσ ν.3429/2005
(επιλογή από λίστα)

……………………………….

α/α

Κωδικόρ Aπιθμόρ Eξόδος ή 

Αναλςηικόρ Λογαπιαζμόρ 

Λογιζηικού Σσεδίος

Πληπωμέρ/Τιμολογήζειρ μήνα 

αναθοπάρ  από σπημαηοδοηήζειρ 

ΤΠ : 

…………

Σωπεςηικέρ 

πληπωμέρ/ηιμολογήζειρ 

έηοςρ από 

σπημαηοδοηήζειρ TΠ

Πληπωμέρ μήνα 

αναθοπάρ/ηιμολογήζειρ 

από σπημαηοδοηήζειρ ΠΔΕ                         

……………

Σωπεςηικέρ 

πληπωμέρ/ηιμολογήζειρ 

έηοςρ από 

σπημαηοδοηήζειρ ΠΔΕ

Πληπωμέρ/ηιμολογήζειρ 

από ίδια έζοδα/ίδιερ 

πιζηώζειρ/ ίδια διαθέζιμα 

μήνα αναθοπάρ: 

…………

Σωπεςηικέρ 

πληπωμέρ/ηιμολογήζειρ 

έηοςρ από ίδια έζοδα/ ίδιερ 

πιζηώζειρ/ ίδια διαθέζιμα

Σςνολικέρ 

πληπωμέρ/ηιμολογήζειρ 

μήνα αναθοπάρ : 

…………

Σςνολικέρ 

ζωπεςηικέρ 

πληπωμέρ/ 

ηιμολογήζειρ 

έηοςρ

Απλήπωηερ 

ςποσπεώζειρ 

ΝΠΔΔ ζηιρ 

31/12/2020

Παπαηηπήζειρ

1 2 3 4 5 6 7 8=2+4+6 9=3+5+7 10 11

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Οδεγίεο ζπκπιήξσζεο:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Γενική Παπαηήπηζη:

Σπκπιεξψλεηαη απηφκαηα. Πξφθεηηαη γηα ην άζξνηζκα ησλ πιεξσκψλ ησλ δαπαλψλ ηνπ λ.π. γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θνξσλντνχ πνπ πξνήιζαλ απφ ρξεκαηνδνηήζεηο ηνπ ηαθηηθνχ πξνχπνινγηζκνχ, ηνπ πξνγξάκκαηνο δεκνζίσλ επελδχζεσλ θαη απφ ίδηα έζνδα, ίδηεο πηζηψζεηο ή ρξήζε ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ θαη αληηζηνηρνχλ ζηνπο κήλεο απφ ηελ απφ ηελ 

αξρή ηνπ έηνπο (1/1/2020) κέρξη θαη ην κήλα αλαθνξάο. Γηα ηελ πξψηε εθαξκνγή ηεο εγθπθιίνπ ζα θαηαγξάθνληαη νη πιεξσκέο ησλ δαπαλψλ απφ ηηο ελ ιφγσ πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηνπο κήλεο Ιαλνπάξην έσο θαη Μάξηην ηνπ 2020.

Σπκπιεξψλνληαη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ ηεθκεξίσζε ηεο λνκηκφηεηαο ηεο δαπάλεο (ι.ρ. ΠΝΠ, θπξσηηθφο λφκνο απηήο, θαλνληζηηθέο πξάμεηο) θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο παξαηεξήζεηο ηνπ θνξέα

Η διάκπιζη ζε πληπωμέρ/ηιμολογήζειρ ανηανακλά ηο διαθοπεηικό ηπόπο καηάπηιζηρ και εκηέλεζηρ ηος πποϋπολογιζμού ηων ν.π. ζε ηαμειακή ή δεδοςλεςμένη βάζη ανηίζηοισα.

Σπκπιεξψλνληαη φιεο νη πιεξσκέο ησλ δαπαλψλ ηνπ λ.π. πνπ πξνήιζαλ απφ ρξεκαηνδνηήζεηο απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνχπνινγηζκφ θνξέσλ θεληξηθήο δηνίθεζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θνξσλντνχ θαη αληηζηνηρνχλ ζηνπο  κήλεο απφ ηελ αξρή ηνπ έηνπο (1/1/2020) κέρξη θαη ην κήλα αλαθνξάο. Γηα ηελ πξψηε εθαξκνγή ηεο εγθπθιίνπ θαηαρσξίδνληαη νη πιεξσκέο 

ησλ δαπαλψλ απφ ρξεκαηνδνηήζεηο ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θνξσλντνχ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηνπο κήλεο Ιαλνπάξην έσο θαη Μάξηην ηνπ 2020. 

Σπκπιεξψλνληαη νη πιεξσκέο ησλ δαπαλψλ ηνπ λ.π. πνπ πξνήιζαλ απφ ρξεκαηνδνηήζεηο απφ ην πξφγξακκα δεκνζίσλ επελδχζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θνξσλντνχ θαη αληηζηνηρνχλ ζην κελα αλαθνξάο κε ζεκείν έλαξμεο ην Μάξηην ηνπ 2020. 

Σπκπιεξψλνληαη φιεο νη πιεξσκέο ησλ δαπαλψλ ηνπ λ.π. πνπ πξνήιζαλ απφ ρξεκαηνδνηήζεηο απφ ην πξφγξακκα δεκνζίσλ επελδχζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θνξσλντνχ θαη αληηζηνηρνχλ ζηνπο  κήλεο απφ ηελ αξρή ηνπ έηνπο (1/1/2020) κέρξη θαη ην κήλα αλαθνξάο. Γηα ηελ πξψηε εθαξκνγή ηεο εγθπθιίνπ θαηαρσξίδνληαη νη πιεξσκέο ησλ δαπαλψλ απφ 

ρξεκαηνδνηήζεηο ΠΔΕ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θνξσλντνχ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηνπο κήλεο Ιαλνπάξην έσο θαη Μάξηην ηνπ 2020. 

Σπκπιεξψλνληαη νη πιεξσκέο ησλ δαπαλψλ ηνπ λ.π. γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θνξσλντνχ πνπ πξνήιζαλ απφ ρξεκαηνδνηήζεηο απφ ίδηα έζνδα, ίδηεο πηζηψζεηο ή ρξήζε ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ  θαη αληηζηνηρνχλ ζην κελα αλαθνξάο κε ζεκείν έλαξμεο ην Μάξηην ηνπ 2020. 

Σπκπιεξψλνληαη φιεο νη πιεξσκέο ησλ δαπαλψλ ηνπ λ.π. γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θνξσλντνχ πνπ πξνήιζαλ απφ ρξεκαηνδνηήζεηο απφ ίδηα έζνδα, ίδηεο πηζηψζεηο ή ρξήζε ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ θαη αληηζηνηρνχλ ζηνπο  κήλεο απφ ηελ αξρή ηνπ έηνπο (1/1/2020) κέρξη θαη ην κήλα αλαθνξάο. Γηα ηελ πξψηε εθαξκνγή ηεο εγθπθιίνπ θαηαρσξίδνληαη νη πιεξσκέο 

ησλ δαπαλψλ απφ ίδηα έζνδα, ίδηεο πηζηψζεηο ή ρξήζε ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θνξσλντνχ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηνπο κήλεο Ιαλνπάξην έσο θαη Μάξηην ηνπ 2020. 

Σπκπιεξψλεηαη απηφκαηα. Πξφθεηηαη γηα ην άζξνηζκα ησλ πιεξσκψλ ησλ δαπαλψλ ηνπ λ.π. γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θνξσλντνχ πνπ πξνήιζαλ απφ ρξεκαηνδνηήζεηο ηνπ ηαθηηθνχ πξνχπνινγηζκνχ, ηνπ πξνγξάκκαηνο δεκνζίσλ επελδχζεσλ θαη απφ ίδηα έζνδα, ίδηεο πηζηψζεηο ή ρξήζε ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ θαη αληηζηνηρνχλ ζην κήλα αλαθνξάο  κε ζεκείν 

έλαξμεο ην Μάξηην ηνπ 2020. 

Καηά ηελ απνζηνιή ησλ ζηνηρείσλ κε κήλα αλαθνξάο ην Δεθέκβξην ηνπ 2020, ζπκπιεξψλνληαη νη απιήξσηεο ππνρξεψζεηο ηνπ λ.π.δ.δ. ζηηο 31/12/2020 πνπ αθνξνχλ δαπάλεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θνξσλντνχ.

Σπκπιεξψλνληαη νη πιεξσκέο ησλ δαπαλψλ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ πνπ πξνήιζαλ απφ ρξεκαηνδνηήζεηο απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ θνξέσλ ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θνξσλντνχ θαη αληηζηνηρνχλ ζην κελα αλαθνξάο κε ζεκείν έλαξμεο ην Μάξηην ηνπ 2020. 

Φορέας Κεντρικής Διοίκησης:………………………………………………………………………………………

Νομικό Πρόσωπο

Μήνας αναυοράς:………………………... 2020

Σύνολο δαπανών νομικού προσώπου

Σπκπιεξψλεηαη ν Κσδηθφο Αξηζκφο Εμφδνπ (ΝΠΔΔ) ή ν Αλαιπηηθφο Λνγαξηαζκφο Λνγηζηηθνχ Σρεδίνπ (ΝΠΙΔ), ζε βάξνο ηνπ νπνίνπ έγηλε πιεξσκή γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θνξσλντνχ (covid-19). Ο ΚΑΕ απνηειείηαη απφ 4 ςεθία (xxxx) θαη ζε πεξίπησζε πνπ ην 1ν ςεθίν ηνπ θσδηθνχ είλαη 0 (ι.ρ. 0211), απηφ ζα πξέπεη λα θαηαρσξίδεηαη. Η κνξθή κε ηελ νπνία 

θαηαρσξίδνληαη νη αλαιπηηθνί ινγαξηαζκνί ηνπ ινγηζηηθνχ ζρεδίνπ είλαη ε εμήο: xx.xx.xx. (ι.ρ. 25.09.02) 

ΑΔΑ: 9ΨΤΚΗ-7ΒΘ
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