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ΘΕΜΑ: Καταγραφή εσόδων και δαπανών λόγω υλοποίησης μέτρων προστασίας της 

δημοσίας υγείας και της οικονομίας από τον COVID-19. 

ΣΧΕΤ: Το αρ. 24943/21.04.2020 έγγραφο του ΥΠΕΣ. 

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι οικονομικές υπηρεσίες των Δήμων, των Περιφερειών και των λοιπών 
νομικών προσώπων του υποτομέα των ΟΤΑ, υποχρεούνται να υποβάλλουν σε μηνιαία βάση 
συμπληρωμένους τους πίνακες «9Α. Έσοδα ΟΤΑ για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19» 
και «10Α. Δαπάνες ΟΤΑ για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19», οι οποίοι είναι 
διαθέσιμοι στην διαδρομή https://www.ypes.gr/apokentromeni-dioikisi-aytodioikisi/oikonomika-
stoicheia-ota/diakriti-parakoloythisi-dapanon-ota-logo-covid-19 , στη Διεύθυνση Οικονομικών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΔΟΙΚΤΑ) του Υπουργείου Εσωτερικών, σε επεξεργάσιμη μορφή (excel), 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: lgsdata@ypes.gr, εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη του μήνα 
αναφοράς. 

Από τα μέχρι σήμερα στοιχεία προκύπτει ότι πολλοί από τους υπόχρεους φορείς είτε δεν 
ανταποκρίνονται σε αυτή την υποχρέωση είτε υποβάλλουν τα στοιχεία με καθυστέρηση, με 
αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή η πλήρης καταγραφή των επιπτώσεων της τρέχουσας 
υγειονομικής κρίσης στα οικονομικά του υποτομέα των ΟΤΑ.  

Σε συνέχεια των ανωτέρω, παρακαλούμε για την από εδώ και πέρα πλήρη συνέπεια των φορέων, 
ως προς την υποχρέωση και τον χρόνο υποβολής των ανωτέρω πινάκων, αρχής γενομένης από τα 
στοιχεία Αυγούστου, τα οποία πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι 15.09.2020. 

 

 

 
 
 
 
 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ              
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

 
 

ΜΙΧΑΛΗΣ Ι. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
 
ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
1. Δήμοι και Περιφέρειες της Χώρας (με την παράκληση να ενημερώσουν επίσης τα νομικά τους 
πρόσωπα που είναι ενταγμένα στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, 
συμπεριλαμβανομένων των συνδέσμων και των διαδημοτικών επιχειρήσεων όπου συμμετέχουν 
και είτε έχουν αναλάβει την οικονομική τους διαχείριση είτε η έδρα τους είναι εντός των 
διοικητικών ορίων του ΟΤΑ). 
2. Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης της χώρας 
3. Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος και Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων (με την παράκληση για 

άμεση διαβίβαση του παρόντος από την Κ.Ε.Δ.Ε. στις Π.Ε.Δ.). 
4. Ένωση Περιφερειών Ελλάδος 
5. Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης 
 
Υπόψη: 1. Γραφεία Δημάρχων 
                2. Προϊσταμένων Οικονομικών Υπηρεσιών 
 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
- Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών 
- Γραφείο Υφυπουργού Εσωτερικών 
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Εσωτερικών και Οργάνωσης 
- Γενικό Διευθυντή Οικονομικών ΤΑ και Αναπτυξιακής Πολιτικής 
- Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

 
 


