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 Έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις:
α) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-

βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με 
το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α’ 98),

β) του ν. 3861/ 2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνει-
ας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ-
γάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύει,

γ) του ν. 1730/1987(Α’ 145) «Ελληνική Ραδιοφωνία-Τη-
λεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ-Α.Ε.)»,

δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 1, καθώς και του 
άρθρου 14Β του ν. 3429/2005 (Α’ 314) «Δημόσιες Επιχει-
ρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)», όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν, 

ε) της οικ. 02/11.6.2013 (Β’1414) υπουργικής από-
φασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουρ-

γού στον Πρωθυπουργό περί κατάργησης της δημό-
σιας επιχείρησης «Ελληνική Ραδιοφωνία-Τηλεόραση, 
Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ-Α.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει,

στ) του ν. 4173/2013 (Α’ 169) «Νέα Ελληνική Ραδιο-
φωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει,

ζ) του άρθρου 14 του ν. 4324/2015 (Α΄44), «Ρυθμίσεις 
θεμάτων Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνι-
κή Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία και τρο-
ποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και άλλες 
διατάξεις», με το οποίο προστέθηκε άρθρο 16 Α στο 
ν. 4173/2013, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με 
το άρθρο 134 του ν. 4537/15-5-2018 (Α΄84), καθώς και 
της παρ. 3 του άρθρου 1 του ίδιου νόμου από την οποία 
προκύπτει ο δημόσιος χαρακτήρας της επιχείρησης Ε.Ρ.Τ. 
Α.Ε. και η σχέση εποπτείας αυτής από το Κράτος,

η) της αριθμ. 8946/27.5.2015 ερμηνευτικής εγκυκλί-
ου του Γενικού Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινω-
νίας «Διευκρινιστικές οδηγίες για την εφαρμογή του 
ν. 4324/2015»,

θ) του ν. 4024/2011 (Α΄ 226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμί-
σεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο και άλλες διατάξεις»,

ι) του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομι-
κής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγί-
ας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

ια) των άρθρων 7 του Β΄ κεφαλαίου και 24, του ν. 4354/
2015 (A’ 176) περί επιστροφής αχρεωστήτως κατα-
βληθέντων ποσών, σε συνδυασμό με το Κεφ. Α’ του 
ν. 3429/2005 (Α’ 314),

ιβ) του άρθρου 31 του ν.δ. 2698/1953 (ΦΕΚ 315 Β’) 
«Περί διοικήσεως του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλί-
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σεων, μεταρρυθμίσεως της περί αυτού νομοθεσίας, ως 
και άλλων τινών διατάξεων»,

ιγ) του π.δ. 73/2015 (Α’ 116) περί διορισμού Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών,

ιδ) του π.δ. 125/2016 (Α΄210) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

ιε) του π.δ. 123/2016 (Α’ 208) «Ανασύσταση και μετο-
νομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του 
Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μετανα-
στευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτι-
κής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία 
Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υπο-
δομών, Μεταφορών και Δικτύων», όπως ισχύει,

ιστ) της 2606/3.9.2018 (Β’ 3819) απόφασης του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπι-
κοινωνιών και Ενημέρωσης «Καθορισμός αρμοδιοτήτων 
Υφυπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και 
Ενημέρωσης Ελευθερίου Κρέτσου»,

ιζ) της Υ29/9.10.2015 (Β’ 2168) απόφασης του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη»,

ιη) της οικ. 44549/Δ9.12193 (Β΄ 2169) από 8-10-2015 
απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργα-
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύ-
ης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
Αναστάσιο Πετρόπουλο», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει,

ιθ) του π.δ. 142/2017 (Α΄ 181) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Οικονομικών κ.λπ.»,

κ) του π.δ. 82/2017 (Α΄ 117) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέ-
ρωσης»,

κα) του π.δ. 134/2017 (Α’ 168) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης»,

κβ) της 920/24-4-2017 (Β’ 1387) υπουργικής απόφασης 
των Υπουργών Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών 
και Ενημέρωσης και Οικονομικών για την ρύθμιση της 
διαδικασίας προσδιορισμού των εκκρεμών οικονομικών 
απαιτήσεων που προκύπτουν από την αναβίωση των 
συμβάσεων εργασίας ή έμμισθης εντολής του προσω-
πικού της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.,

κγ) της 2/17805/0022/13.3.2013 κοινής υπουργικής 
απόφασης (Β΄662) «Καθορισμός αποδοχών δημοσιο-
γράφων»,

κδ) του ν. 4387/2016 (Α’85) «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνι-
κής Ασφάλειας-Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού συνταξι-
οδοτικού. Σύσταση ΕΦΚΑ».

2. Την ανάγκη ρύθμισης του τρόπου πληρωμής των 
οικονομικής φύσης θεμάτων, καθώς και της διαδικα-
σίας εκκαθάρισης και απόδοσης των ασφαλιστικών ει-
σφορών, που προκύπτουν από την κατ’ άρθρο 14 του 
ν. 4324/2015 (A’44), όπως ισχύει, αναβίωση των κάθε 
είδους συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου ή έμμισθης εντολής του προσωπικού που απα-

σχολείτο στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. την 11.6.2013 και λύθηκαν με 
το άρθρο 3 της οικ. 2/11.6.2013 υπουργικής απόφασης 
του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον 
Πρωθυπουργό.

3. Την αριθμ. Γ.Δ.Ο.Υ. 859/26-7-2018 εισήγηση της 
Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με την 
οποία από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού του 
Υπουργείου Οικονομικών.

4. Την αριθμ. 93/Η/21-2-2019 εισήγηση της Γ.Δ.Ο.Υ. του 
Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και 
Ενημέρωσης, σύμφωνα με την οποία από τις διατάξεις 
της παρούσας απόφασης προκαλείται επιβάρυνση σε βά-
ρος του προϋπολογισμού της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., αποφασίζουμε:

Α. Καθορίζουμε τον τρόπο καταβολής της χρηματικής 
διαφοράς που προκύπτει, κατά περίπτωση, προς ή από 
τους εργαζομένους που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέ-
σεις, μετά τον συμψηφισμό που θα διενεργηθεί βάσει της 
920/24-4-2017 (Β’ 1387) κοινής υπουργικής απόφασης, 
και αφορά την χρονική περίοδο από την 11η Ιουνίου 
2013 μέχρι την ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων 
τους, λόγω της αναβίωσης των συμβάσεων εργασίας 
αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4324/2015, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, ως ακολούθως:

1. Το τελικώς οφειλόμενο ποσό προς τους εργαζό-
μενους, καταβάλλεται από την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. εφάπαξ, μέχρι 
του ποσού των 1.500,00€, ανά εργαζόμενο, και τμη-
ματικά μέσω της μισθοδοσίας αυτών, έως και δώδεκα 
(12) μηνιαίες δόσεις για κάθε μεγαλύτερο ποσό, με την 
προϋπόθεση ότι η δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη 
των 500 €.

2. Το συνολικά οφειλόμενο ποσό, προς τον Κρατικό 
Προϋπολογισμό, των αποζημιώσεων απόλυσης των 
εργαζομένων που αναβίωσε η εργασιακή τους σχέση, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4324/2015, όπως ισχύει, 
αποδίδεται στο λογαριασμό 1590789001 (πρώην ΚΑΕ 
Εσόδων 3249) του Κρατικού Προϋπολογισμού, ή όποιον 
ειδικότερο λογαριασμό ήθελε δημιουργηθεί για την εύ-
ρυθμη παρακολούθηση της απόδοσης, ως εξής:

α) Το ποσό της αποζημίωσης που έλαβαν οι εργαζό-
μενοι και το οποίο συμψηφίζεται με την προκύπτουσα 
υποχρέωση προς καταβολή μισθών από την ΕΡΤ Α.Ε., 
επιστρέφεται εξ ολοκλήρου από την ΕΡΤ Α.Ε., με εφάπαξ 
ή τμηματική καταβολή του στον Κρατικό προϋπολογι-
σμό, εντός του έτους που διενεργήθηκε ο συμψηφισμός.

β) Το εναπομείναν οφειλόμενο ποσό της αποζημίωσης 
που έλαβαν οι εργαζόμενοι, όπως αυτό προκύπτει μετά 
τον συμψηφισμό που διενεργήθηκε κατά τα ανωτέρω και 
το οποίο υπερβαίνει τον οφειλόμενο μισθό από την ΕΡΤ 
Α.Ε., επιστρέφεται εξ ολοκλήρου από τους εργαζόμενους 
στην ΕΡΤ Α.Ε. και αποδίδεται στον Κρατικό Προϋπολο-
γισμό. Το ποσό δύναται κατόπιν επιλογής των εργαζο-
μένων να εξοφληθεί:

I. εξ ολοκλήρου, με εφάπαξ καταβολή.
II. τμηματικά, με παρακράτηση μέσω μισθοδοσίας του 

10% αυτού, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος 
φόρου, με ελάχιστη καταβολή εκ μέρους του εργαζο-
μένου του ποσού των 100,00€ μηνιαίως μέχρι και της 
τελικής εξόφλησής του.
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III. συνδυαστικά, με την καταβολή ενός ποσού εφά-
παξ και του υπολοίπου σε δόσεις, όπως περιγράφεται 
ανωτέρω.

- Με την ολοκλήρωση του συμψηφισμού κατά τα ανω-
τέρω, η ΕΡΤ Α.Ε. οφείλει να υποβάλει, στις αρμόδιες υπη-
ρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου 
Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, 
στοιχεία για τα προκύπτοντα προς απόδοση ποσά στον 
Κρατικό Προϋπολογισμό, κατά περίπτωση. Ιδιαίτερα για 
την περίπτωση (β), αναλυτικά τα προβλεπόμενα προς 
απόδοση ποσά ανά έτος. Περαιτέρω οφείλει να υποβάλ-
λει, επίσης, απολογιστικά στοιχεία των καταβληθέντων 
ποσών, ανά τετράμηνο.

3. Σε περίπτωση οικειοθελούς ή μη αποχώρησης εργα-
ζομένου υποκείμενου στην παρούσα ρύθμιση εξοφλεί-
ται το οφειλόμενο ποσό στο σύνολό του, ενώ σε αντίθετη 
περίπτωση ισχύουν τα προβλεπόμενα από τον ΚΕΔΕ.

4. Σε περίπτωση συνταξιοδότησης εργαζομένου 
υποκείμενου στην παρούσα ρύθμιση, συμψηφίζεται το 
εναπομείναν οφειλόμενο ποσό με την προκύπτουσα 
αποζημίωση απόλυσης λόγω συνταξιοδότησης και εν 
συνεχεία αυτό αποδίδεται από την ΕΡΤ Α.Ε. στον κρατικό 
προϋπολογισμό και μη επαρκούντος του ποσού αυτού, 
ο συνταξιούχος οφείλει την καταβολή του υπολοίπου 
ποσού, στον κρατικό προϋπολογισμό σύμφωνα με τα 
διαλαμβανόμενα στα εδάφια Ι, ΙΙ, ΙΙΙ της παραγράφου 2β 
της παρούσας. Στην περίπτωση επιλογής από τον εργα-
ζόμενο της τμηματικής καταβολής, θα παρακρατείται το 
10% της μηνιαίας σύνταξης συμπεριλαμβανομένου του 
αναλογούντος φόρου. Άλλως εφαρμόζονται οι διατάξεις 
περί ΚΕΔΕ επί του οφειλόμενου ποσού.

Τα ανωτέρω ισχύουν και στην περίπτωση εκείνων που 
έκαναν χρήση του δικαιώματος της συνταξιοδότησης 
πριν την έκδοση της παρούσας κοινής υπουργικής από-
φασης και των οποίων είχαν αναβιώσει οι συμβάσεις 
εργασίας.

Β. Ρυθμίζουμε τον τρόπο και τη διαδικασία εκκαθάρι-
σης και απόδοσης των ασφαλιστικών εισφορών, καθώς 
και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις του άρθρου 16Α του ν. 4173/2013, όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει, με το άρθρο 134 του ν. 4537/2018, 
αναφορικά με τη χρονική περίοδο από την 11η Ιουνίου 
2013 μέχρι την ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων 
των εργαζομένων στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., λόγω της αναβίωσης 
των συμβάσεων εργασίας αυτών, ως ακολούθως:

1. Προσδιορίζεται ο οφειλόμενος μικτός μισθός που 
θα λάμβαναν κατά το ως άνω χρονικό διάστημα οι ερ-
γαζόμενοι της κατηγορίας αυτής, σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του ν. 4024/2011 (Α΄ 226) και της κοινής υπουργικής 
απόφασης 2/17805/0022/12-3-2013 (Β΄ 662), κατά τα 
οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 16Α του ν. 4173/2013, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και υπολογίζονται οι 
αναλογούσες εισφορές εργοδότη και εργαζομένου.

Οι αναλογούσες εισφορές εργαζομένου παρακρατού-
νται από την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και αποδίδονται μαζί με τις ανα-
λογούσες εισφορές εργοδότη, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις.

2. Οι εισφορές που έχουν καταβληθεί, κατά την ίδια 
ανωτέρω χρονική περίοδο, λόγω παροχής εξαρτημένης 

εργασίας σε τρίτους, λόγω επιχειρηματικής δραστηριό-
τητας ή ελευθερίου επαγγέλματος, δεν επιστρέφονται 
ούτε συμψηφίζονται, αλλά λαμβάνονται υπόψη κατά τον 
υπολογισμό της συνταξιοδοτικής παροχής, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α΄ 85).

3. Ειδικά σε περίπτωση παροχής εξαρτημένης εργα-
σίας, κατά την ίδια ανωτέρω χρονική περίοδο, στη Δ.Τ. 
ή και στη ΝΕΡΙΤ, ισχύουν τα εξής:

α) Προσδιορίζεται ο οφειλόμενος μικτός μισθός που 
θα λάμβαναν κατά το ως άνω χρονικό διάστημα οι ερ-
γαζόμενοι της κατηγορίας αυτής, σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του ν. 4024/2011 (Α΄ 226) και της κοινής υπουρ-
γικής απόφασης 2/17805/0022/12-3-2013 (Β΄ 662), 
κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 16Α του 
ν. 4173/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και υπο-
λογίζονται οι αναλογούσες εισφορές εργοδότη και ερ-
γαζομένου. 

β) Λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των δεδουλευμένων 
μικτών αποδοχών που έλαβαν οι εργαζόμενοι της κα-
τηγορίας αυτής από τη Δ.Τ. ή και τη ΝΕΡΙΤ, καθώς και οι 
εισφορές εργοδότη και εργαζομένου που έχουν κατα-
βληθεί για τις αποδοχές αυτές, όπως προκύπτουν από 
τις σχετικές βεβαιώσεις.

γ) Μετά τον συμψηφισμό των οφειλόμενων μικτών μι-
σθών (α) και των δεδουλευμένων μικτών αποδοχών (β), 
συμψηφίζονται και οι αναλογούσες επ’ αυτών εισφορές 
εργοδότη και εργαζομένου. Αν οι αναλογούσες εισφορές 
υπερβαίνουν τις καταβληθείσες, το υπολειπόμενο ποσό 
των αναλογουσών εισφορών αποδίδεται κατά τα προ-
βλεπόμενα. Αν οι αναλογούσες εισφορές υπολείπονται 
των καταβληθεισών, το επιπλέον ποσό που καταβλήθηκε 
δεν επιστρέφεται ούτε συμψηφίζεται περαιτέρω.

4. Σε περίπτωση αυτασφάλισης των εργαζομένων 
της κατηγορίας αυτής, κατά την ίδια ανωτέρω χρονική 
περίοδο, οι καταβληθείσες εισφορές συμψηφίζονται 
με τις αναλογούσες εισφορές των εργαζομένων. Αν οι 
αναλογούσες εισφορές υπερβαίνουν τις καταβληθείσες, 
το υπολειπόμενο ποσό των αναλογουσών εισφορών 
αποδίδεται κατά τα προβλεπόμενα. Αν οι αναλογούσες 
εισφορές υπολείπονται των καταβληθεισών, το επιπλέον 
ποσό που καταβλήθηκε δεν επιστρέφεται ούτε συμψη-
φίζεται περαιτέρω.

5. Σε κάθε περίπτωση, ο χρόνος ασφάλισης που έχει 
διανυθεί κατά τη χρονική περίοδο από την 11η Ιουνίου 
2013 μέχρι την ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων 
των εργαζομένων στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. λόγω της αναβίωσης 
των συμβάσεων εργασίας, θεωρείται χρόνος ασφάλισης 
στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.

Για τις ανωτέρω περ. 3 και 4, προσκομίζονται από τους 
εργαζόμενους σωρευτικά ή διαζευκτικά, κατά την κρί-
ση των οικονομικών υπηρεσιών της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., τα εξής 
δικαιολογητικά:

I. Βεβαιώσεις ασφαλιστικών φορέων, για μισθωτούς 
πλην τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, από τις οποίες προκύπτουν οι ημέρες 
ασφάλισης και οι καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές.

ΙΙ. Απόσπασμα ατομικού λογαριασμού ασφάλισης, για 
μισθωτούς τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΙΙΙ. Αντίγραφα Φορολογικών Δηλώσεων των ετών που 
αφορούν στην ανωτέρω χρονική περίοδο.
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Η απεικόνιση της ανά μήνα και ανά εργαζόμενο ασφα-
λιστικής τακτοποίησης, με βάση τα περιγραφόμενα ανω-
τέρω, τόσο ως προς τις αποδοχές της περιόδου αναβίω-
σης των εργασιακών σχέσεων, κατά τα οριζόμενα στην 
ανωτέρω παράγραφο 1, όσο και ως προς τις διαφορές 
ημερών ασφάλισης, όπου απαιτηθεί, θα πραγματοποι-
ηθεί μέσω της υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δη-
λώσεων (Α.Π.Δ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3232/
2004 (ΦΕΚ 48/τ.Α’/12-02-2004) και της Φ11321/30819/
1997/02-03-2004 (Φ.Ε.Κ./496/τ.Β’/05-03-2004) απόφασης 
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Η διαδικασία της υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών 
Δηλώσεων (Α.Π.Δ.), της καταβολής των ασφαλιστικών 
εισφορών, της ασφαλιστικής τακτοποίησης καθώς και 
κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, δύναται να οριστεί 
με την έκδοση Εγκύκλιων Οδηγιών των αρμοδίων Υπη-
ρεσιών της Διοίκησης του Ε.Φ.Κ.Α. και του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.

Η τακτοποίηση των ασφαλιστικών εκκρεμοτήτων που 
προκύπτουν από την εφαρμογή του παρόντος συμψη-
φισμού απαλλάσσεται κάθε προστίμου εκπρόθεσμης 
υποβολής και καταβολής.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 8 Μαρτίου 2019

Οι Υπουργοί

Ψηφιακής Πολιτικής, Υφυπουργός Ψηφιακής 
Τηλεπικοινωνιών Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών 
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