
 

 

 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    2/22377/0025 
 Παροχή της Εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση ύψους 342.618.750,00 € 

στο πλαίσιο του κανονισμού 2020/672 του Ευρω-

παϊκού Συμβουλίου σχετικά με την θέσπιση ευ-

ρωπαϊκού μέσου προσωρινής στήριξης για τον 

μετριασμό των κινδύνων ανεργίας σε κατάστα-

ση έκτακτης ανάγκης (SURE) λόγω της επιδημι-

κής έκρηξης της νόσου COVID-19.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1) Το άρθρο 122 παράγραφοι 1 και 2 της Συνθήκης 

για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C 202 της 
07-06-2016).

2) Τον Κανονισμό του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ΕΕ 2020/672/19.05.2020.

3) Τις διατάξεις:
(α) των άρθρων 91Α του ν. 4549/2018, «Διατάξεις για 

την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στό-
χων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων» (Α' 105) όπως 
προστέθηκε με το άρθρο 10 του ν. 4690/2020 (Α' 104), 

(β) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005, «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα» (Α' 98),

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

(δ) της υπ’ αρ. 340/2019 υπουργικής απόφασης, «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεό-
δωρο Σκυλακάκη» (Β' 3051)

4. Την από 2.6.2020 απόφαση της 14ης Συνεδρία-
σης της Διυπουργικής επιτροπής του άρθρου 96 του 
ν. 4549/2018, αποφασίζουμε:

Ι. Παρέχεται η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση για το ποσό των 342.618.750,00 € 
στο πλαίσιο του κανονισμού 2020/672 του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου σχετικά με την θέσπιση ευρωπαϊκού μέσου 
προσωρινής στήριξης για τον μετριασμό των κινδύνων 
ανεργίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (SURE) λόγω 
της επιδημικής έκρηξης της νόσου COVID-19.

Σκοπός του μέσου προσωρινής στήριξης είναι η αντι-
μετώπιση της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης λόγω 
της επιδημικής έκρηξης της νόσου COVID-19, και ειδι-

κότερα των δυσμενών επιπτώσεων αυτής στον τομέα 
της απασχόλησης.

Το προαναφερθέν μέσο δίνει τη δυνατότητα στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει την κρίση στην αγορά 
εργασίας αλληλέγγυα για όλα τα κράτη μέλη μέσω δανείου 
που θα χορηγείται από την Ένωση σε κάθε ενδιαφερόμενο 
κράτος μέλος και επομένως και στη Χώρα μας. Το προϊόν 
του δανείου θα χρησιμοποιηθεί από το ενδιαφερόμενο 
κράτος μέλος για τη χρηματοδότηση ενός τμήματος της 
απώλειας εισοδήματος των εργαζομένων, λόγω των μειω-
μένων ωρών απασχόλησης αυτών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προτίθεται να δανει-
στεί από τις κεφαλαιαγορές ή από χρηματοοικονομικούς 
οργανισμούς για το σκοπό αυτό 100 δις €. Προκειμένου 
να έχει επαρκείς πόρους στην περίπτωση κατά την οποία 
κάποιο κράτος μέλος δεν ανταποκριθεί στην υποχρέωση 
αποπληρωμής του δανείου του, θα συνάψει σε προγενέ-
στερο στάδιο με όλα τα κράτη μέλη και το καθένα ξεχω-
ριστά συμφωνία εγγύησης συνολικού ύψους 25 δις € για 
το σύνολο των κρατών μελών, η οποία θα πρέπει να είναι 
ανέκκλητη, άνευ όρων και εκτελεστή κατόπιν αιτήσεως.

II. Με την απόφαση αυτή και κατά τα ειδικότερα ορι-
ζόμενα στη Σύμβαση Εγγύησης μεταξύ του Ελληνικού 
Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ελληνικό Δη-
μόσιο εγγυάται την καταβολή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κα-
τόπιν αιτήσεώς της, εντός 10 εργάσιμων ημερών έως και 
το 100% του ποσού των 342.618.750,00 € σε περίπτωση 
αθέτησης καταβολής πληρωμής από ένα κράτος μέλος.

III. Για την παρεχόμενη εγγύηση δεν καταβάλλεται στο 
Ελληνικό Δημόσιο προμήθεια.

IV. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αποστείλει στην ανω-
τέρω Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 
θεωρημένο αντίγραφο της Σύμβασης Εγγύησης του 
Ελληνικού Δημοσίου για την συμμετοχή της στο μέσο 
προσωρινής στήριξης για τον μετριασμό των κινδύνων 
ανεργίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (SURE) ύψους 
342.618.750,00 €.

V. Από τις διατάξεις της παρούσας δύναται να προκλη-
θεί δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού το 
ύψος της οποίας υπολογίζεται σε 342.618.750,00 € πλέον 
τυχόν τόκων και εξόδων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 3 Ιουνίου 2020

Ο Υφυπουργός

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ   

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

4 Ιουνίου 2020 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2167

22367
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*02021670406200002*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,




