
 

 

 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. οικ.2/16250/ΔΛΤΠ 
Σύσταση λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλά-

δος για την είσπραξη δωρεών προς αποπληρω-

μή εκτάκτων δαπανών για την αντιμετώπιση του 

κορωνοϊού COVID-19. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 69 Α του ν. 4270/2014 (Α’ 143), όπως 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 80 του ν.  4549/2018 
(Α’ 105),

β) της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιε-
χομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κο-
ρωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» 
(Α’ 75),

γ) της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχο-
μένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των 
συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρη-
ματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας 
της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68),

δ) της από 14.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχο-
μένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης 
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» 
(Α’ 64),

ε) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α’ 98),

στ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Α’ 178),

ζ) του π.δ.  83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121),

η) της αριθμ. 340/2019 απόφασης του Πρωθυπουργού 
και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτή-
των στον Υφυπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακά-
κη» (Β’ 3051).

2. Το αριθμ. 2/16227/02-04-2020 έγγραφο της Διεύ-
θυνσης Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού 
προς την Τράπεζα της Ελλάδος για άνοιγμα λογαριασμού 

με τίτλο «Είσπραξη δωρεών προς αποπληρωμή έκτα-
κτων δαπανών για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού 
COVID-19».

3. Το από 02-04-2020 απαντητικό ηλεκτρονικό έγγρα-
φο της Τράπεζας της Ελλάδος.

4. Το γεγονός ότι συντρέχει έκτακτη περίπτωση εξαι-
ρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για την 
αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς 
του κορωνοϊού COVID-19.

5. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Άνοιγμα και σκοπός του Λογαριασμού.

1. Τη σύσταση ειδικού λογαριασμού στην Τράπεζα της 
Ελλάδος υπό την ομάδα λογαριασμών του Ελληνικού 
Δημοσίου 234 «Διάφοροι Ειδικοί Λογαριασμοί» No 23/ 
2341216317, με ΙΒΑΝ GR8901000230000002341216317 
και ονομασία «Είσπραξη δωρεών προς αποπληρωμή 
εκτάκτων δαπανών για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού 
COVID-19».

2. Σκοπός του λογαριασμού είναι η συγκέντρωση χρη-
μάτων από δωρεές πάσης φύσεως φυσικών προσώπων, 
νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, νομικών προ-
σώπων δημοσίου δικαίου κ.λπ., για τη χρηματοδότηση 
έκτακτων δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού προς 
αντιμετώπιση των συνεπειών του κορωνοϊού COVID-19.

Άρθρο 2
Κίνηση του λογαριασμού

Τον καθορισμό της κίνησης του λογαριασμού ως ακο-
λούθως:

- Πιστώνεται, με ποσά από δωρεές πάσης φύσεως φυ-
σικών προσώπων, νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, 
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου κ.λπ.

- Χρεώνεται, με εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος, 
από την αρμόδια Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμει-
ακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους, σε πίστωση του Λογαριασμού 200/1 «Ελληνικό 
Δημόσιο Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών», με 
ΙΒΑΝ: GR9001000230000000000200548 «Λοιπά έσοδα 
Τακτικού Προϋπολογισμού».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Άρθρο 3
Εγγραφή στα έσοδα του κρατικού 
προϋπολογισμού

Με την αναγγελία της Τράπεζας Ελλάδος για την 
πίστωση του λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου 
Νο200 «Ε.Δ.- Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών», 
τα ποσά αυτής εμφανίζονται στα έσοδα του κρατικού 
προϋπολογισμού.

Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 3 Απριλίου 2020

Ο Υφυπουργός
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ   
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