
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

8 Φεβρουαρίου 2023 ΤΕΥΧΟΣ  Υ.Ο.Δ.Δ. Αρ. Φύλλου 98

423

ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1  Προεδρία της Κυβέρνησης

2  Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

1  ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Αριθμ.    Ε/26 
Καθορισμός αποδοχών του Προέδρου, του Δι-

ευθύνοντος Συμβούλου και αποζημιώσεων των 

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρεί-

ας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ 

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)». 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ 

 Έχοντας υπόψη:
Ι. Τις διατάξεις
1. του ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργα-

νισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (Α’ 314),
2. της παρ. 12 του άρθρου 9 του ν. 4173/2013 «Ελλη-

νική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία (Ε.Ρ.Τ. 
Α.Ε.)» (Α’ 169),

3. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

4. του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών 
οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» (Α’ 133) 
και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 28 του νόμου αυτού,

5. της παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015 «Δια-
χείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων/δημόσιες 
συμβάσεις/μισθολογικά κ.λπ.» (Α’ 176),

6. της παρ. 3 του άρθρου 45 του ν. 4779/2021 «Ενσωμά-
τωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 10ης Μαρτίου 2010 για τον συντονισμό ορισμένων 
νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων 
των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών 
οπτικοακουστικών μέσων, όπως έχει τροποποιηθεί με 
την Οδηγία (ΕΕ) 2018/1808 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 2018 και 
άλλες διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας 
Επικοινωνίας και Ενημέρωσης» (Α’ 27),

7. της παρ. 3 του άρθρου 46 και της παρ. 1 του άρ-
θρου 3 του ν. 4972/2022 «Εταιρική διακυβέρνηση των 
Ανωνύμων Εταιρειών του Δημοσίου και των λοιπών 
θυγατρικών της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και 
Περιουσίας, διαχείριση συμμετοχών του Δημοσίου 
σε ανώνυμες εταιρείες και ρυθμίσεις για την Ελληνική 
Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας, αξιολόγηση της 
έναντι του Δημοσίου φερεγγυότητας και πιστοληπτι-
κής ικανότητας φυσικών και νομικών προσώπων και σύ-
σταση Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, 
ίδρυση και λειτουργία Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων, 
Συμπληρωματικός κρατικός προϋπολογισμός οικονο-
μικού έτους 2022 και λοιπές διατάξεις οικονομικού και 
αναπτυξιακού χαρακτήρα» (Α’ 181),

8. του π.δ. 98/2020 «Οργανισμός της Προεδρίας της 
Κυβέρνησης» (Α’ 236),

9. του π.δ. 56/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυ-
πουργών» (Α’ 142),

10. της υπό στοιχεία Υ 26/2021 απόφασης του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
στον Πρωθυπουργό, Ιωάννη Οικονόμου» (Β’ 3788),

11. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 181),

12. του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155),

13. της υπό στοιχεία Υ70/2020 απόφασης του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

ΙΙ. Την υπό στοιχεία 2/65598/ΔΕΠ/05.11.2015 (Υ.Ο.Δ.Δ. 805) 
κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 
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και του Υπουργού Επικρατείας «Καθορισμός αμοιβών Προ-
έδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου και μελών του Διοικητι-
κού Συμβουλίου της «Ελληνικής Ραδιοφωνίας, Τηλεόρασης 
Ανώνυμη Εταιρεία (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)», καθώς και την υπ’ αρ. 12/
23.01.2019 (Y.O.Δ.Δ. 23) συμπλήρωση- τροποποίησή της.

ΙΙΙ. Την ανάγκη καθορισμού των αποδοχών του Προέ-
δρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και αποζημιώσεων 
των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με 
την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. 
(Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)».

IV. Την υπ’  αρ. 689/20-1-2023 προβλεπόμενη στην 
περ. ε’ της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) 
εισήγηση δημοσιονομικών επιπτώσεων της επιπτώσεων 
της Μονάδας Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης 
της Προεδρίας της Κυβέρνησης.

V. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης προκαλείται δαπάνη ύψους εκατόν είκοσι οκτώ 
χιλιάδων εκατόν ενενήντα οκτώ ευρώ και ενενήντα πέ-
ντε λεπτών (128.198,95€) για το τρέχον οικονομικό έτος 
η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της εταιρείας 
με την επωνυμία «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση 
Ανώνυμη Εταιρεία (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.), και θα καλυφθεί από τις 
εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων 
τρέχοντος οικονομικού έτους του ως άνω φορέα. Για 
καθένα δε από τα επόμενα έτη προκαλείται ετήσια δα-
πάνη ύψους εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων 
ογδόντα ευρώ (135.780,00€), η οποία θα καλυφθεί από 
τις πιστώσεις των αντίστοιχων μελλοντικών ετήσιων 
προϋπολογισμών της ΕΡΤ ΑΕ., αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε τη μικτή μηνιαία αμοιβή του Προέ-
δρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και των μελών 
του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της εταιρείας με την 
επωνυμία «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση, Ανώνυμη 
Εταιρεία (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)», ως ακολούθως:

α. Η μικτή μηνιαία αμοιβή του Προέδρου του Διοικη-
τικού Συμβουλίου, στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι 
πάσης φύσεως αποδοχές, καθώς και οι αμοιβές για τη 
συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και οι νόμιμες 
κρατήσεις, καθορίζεται στο ποσό των 5.100,00 ευρώ.

β. Η μικτή μηνιαία αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβού-
λου, στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι πάσης φύσεως 
αποδοχές, καθώς και οι αμοιβές για τη συμμετοχή στις 
συνεδριάσεις του Δ.Σ. και οι νόμιμες κρατήσεις, καθορί-
ζεται στο ποσό των 6.650,00 ευρώ.

2. Καθορίζουμε τη μικτή μηνιαία αποζημίωση των λοι-
πών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., 
ως ακολούθως:

α. Η μικτή μηνιαία αποζημίωση για τη συμμετοχή στις 
συνεδριάσεις του Δ.Σ. των τριών (3) μελών του Διοικη-
τικού Συμβουλίου της περ. (γ) της παρ. 1 του άρθρου 9 
του ν. 4173/2013 όπως ισχύει, καθορίζεται στο ποσό των 
2.000,00 ευρώ.

β. Η μικτή μηνιαία αποζημίωση για τη συμμετοχή στις 
συνεδριάσεις του Δ.Σ. των δύο (2) μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου της περ. (δ) της παρ. 1 του άρθρου 9 του 
ν. 4173/2013 όπως ισχύει, καθορίζεται στο ποσό των 
900,00 ευρώ.

3. Ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα λοι-
πά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. δεν 
δικαιούνται καμία άλλη χρηματική απολαβή, αμοιβή ή 

προνόμιο πέραν των καθοριζόμενων με την παρούσα 
αμοιβών και αποζημιώσεων, αντίστοιχα.

4. Η υπό στοιχεία 2/65598/ΔΕΠ/05.11.2015 κοινή 
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 
και του Υπουργού Επικρατείας «Καθορισμός αμοιβών 
Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου και μελών του Δι-
οικητικού Συμβουλίου της “Ελληνικής Ραδιοφωνίας, Τη-
λεόρασης Ανώνυμη Εταιρεία (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)”» (Υ.Ο.Δ.Δ. 805), 
καθώς και η υπ’ αρ. 12/23.01.2019 (Y.O.Δ.Δ. 23) συμπλή-
ρωση - τροποποίησή της, καταργούνται.

5. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την ημερομηνία 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2023

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός στον
Οικονομικών Πρωθυπουργό

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ   

 

   Αριθμ. Ε/27 
Καθορισμός αποδοχών των ανώτατων στελε-

χών της Διοίκησης της εταιρείας με την επωνυ-

μία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. 

(Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)». 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ 

 Έχοντας υπόψη:
Ι. Τις διατάξεις
1. του ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργα-

νισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (Α’ 314),
2. του ν. 4173/2013 «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση 

Ανώνυμη Εταιρεία (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)» (Α’ 169), 
3. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

4. του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών 
οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» (Α’  133) 
και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 28 του νόμου αυτού,

5. της παρ. 7 του άρθρου 22 του ν. 4354/2015 «Δια-
χείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων/δημόσιες 
συμβάσεις/μισθολογικά κ.λπ.» (Α’ 176),

6. της παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 4779/2021 «Ενσωμά-
τωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 10ης Μαρτίου 2010 για τον συντονισμό ορισμένων 
νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων 
των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών 
οπτικοακουστικών μέσων, όπως έχει τροποποιηθεί με 
την Οδηγία (ΕΕ) 2018/1808 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 2018 και 
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άλλες διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας 
Επικοινωνίας και Ενημέρωσης» (Α’ 27),

7. της παρ. 3 του άρθρου 46 και της παρ. 1 του άρθρου 3 
του ν. 4972/2022 «Εταιρική διακυβέρνηση των Ανωνύμων 
Εταιρειών του Δημοσίου και των λοιπών θυγατρικών της 
Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας, διαχεί-
ριση συμμετοχών του Δημοσίου σε ανώνυμες εταιρείες 
και ρυθμίσεις για την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και 
Περιουσίας, αξιολόγηση της έναντι του Δημοσίου φερεγ-
γυότητας και πιστοληπτικής ικανότητας φυσικών και νομι-
κών προσώπων και σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Πιστο-
ληπτικής Αξιολόγησης, ίδρυση και λειτουργία Κεντρικού 
Μητρώου Πιστώσεων, Συμπληρωματικός κρατικός προϋ-
πολογισμός οικονομικού έτους 2022 και λοιπές διατάξεις 
οικονομικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα» (Α’ 181),

8. τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικού της εταιρείας με 
την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 
Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)» (ΑΔΑ: ΨΓ7Ρ465Θ1Ε-ΛΨ5),

9. του π.δ. 98/2020 «Οργανισμός της Προεδρίας της 
Κυβέρνησης» (Α’ 236),

10. του π.δ. 56/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυ-
πουργών» (Α’ 142),

11. της υπ’ αρ. Υ 26/2021 απόφασης του Πρωθυπουρ-
γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό στον 
Πρωθυπουργό, Ιωάννη Οικονόμου» (Β’ 3788),

12. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 181),

13. του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155),

14. της υπό στοιχεία Υ70/2020 απόφασης του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

ΙΙ. Το υπ’ αρ. 5/19-1-2023 έγγραφο της εταιρείας με 
την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 
Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)», μετά της συνημμένης από 19-1-2023 
εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας 
(υπ’ αρ. 319/2023 πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου - 
ΑΔΑ: ΩΧΕ5465Θ1Ε-3ΟΙ).

ΙΙΙ. Την ανάγκη καθορισμού των αποδοχών των προ-
σώπων που είναι εξουσιοδοτημένα να σχεδιάζουν, να δι-
ευθύνουν και να ασκούν διοίκηση όπως αυτή προκύπτει 
από την ιεραρχία της οργανωτικής δομής της εταιρείας 
με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 
Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)».

IV. Την υπ’  αρ. 658/20-1-2023 προβλεπόμενη στην 
περ. ε’ της παρ. 5. του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) 
εισήγηση δημοσιονομικών επιπτώσεων της Μονάδας Δι-
οικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Προεδρίας 
της Κυβέρνησης.

V. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης προκαλείται δαπάνη ύψους τριακοσίων εξήντα 
δύο χιλιάδων οκτακοσίων εννέα ευρώ και σαράντα εν-
νέα λεπτών (362.809,49€) για το τρέχον οικονομικό έτος 
η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της εταιρείας 
με την επωνυμία «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση 
Ανώνυμη Εταιρεία (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.), και θα καλυφθεί από τις 
εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων 
τρέχοντος οικονομικού έτους του ως άνω φορέα. Για κα-
θένα δε από τα επόμενα έτη προκαλείται ετήσια δαπάνη 
ύψους τριακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσί-

ων εξήντα τεσσάρων ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών 
(384.264,24€), η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις 
των αντίστοιχων μελλοντικών ετήσιων προϋπολογισμών 
της ΕΡΤ ΑΕ., αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής

Με τις διατάξεις της παρούσας ρυθμίζονται οι απο-
δοχές των προσώπων της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟ-
ΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.(Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)» που είναι εξουσιο-
δοτημένα να σχεδιάζουν, να διευθύνουν και να ασκούν 
διοίκηση, όπως αυτή προκύπτει από την ιεραρχία της 
οργανωτικής δομής της εταιρείας, που προσδιορίζεται 
στο άρθρο 12 του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού της, 
όπως εκάστοτε ισχύει. Με αποφάσεις των αρμοδίων ορ-
γάνων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. τα πρόσωπα αυτά τοποθετούνται 
στις θέσεις ευθύνης, που καθορίζονται στον εκάστοτε 
ισχύοντα Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.

Άρθρο 2
Μηνιαία Αμοιβή Θέσης Ευθύνης

α. Στα πρόσωπα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμο-
γής του άρθρου 1 καταβάλλεται μηνιαίως Μικτή Αμοιβή 
Θέσης Ευθύνης, σε δωδεκάμηνη βάση, στην οποία πε-
ριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως επιδόματα, εκτός του 
οικογενειακού επιδόματος, ως ακολούθως:

Μικτή Μηνιαία Αμοιβή Θέσης 
Ευθύνης Θέση ευθύνης

4.300,00€ Γενικός Διευθυντής

3.800,00€ Αναπληρωτής 
Γενικός Διευθυντής

Επίπεδο 1 3.300,00 €

ΔιευθυντήςΕπίπεδο 2 2.900,00 €

Επίπεδο 3 2.500,00 €

Επίπεδο 1 2.600,00 € Υποδιευθυντής

Επίπεδο 2 2.400,00 €

Επίπεδο 3 2.200,00 €
α.1. Η ένταξη κάθε Υπηρεσιακής Μονάδας επιπέδου Διεύ-

θυνσης και Υποδιεύθυνσης, όπως αυτές ορίζονται από τον 
Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, στο αντίστοιχο επίπεδο 
Μικτής Μηνιαίας Αμοιβής Θέσης Ευθύνης, καθορίζεται με 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., με 
βάση τις αρμοδιότητες κάθε Διεύθυνσης/Υποδιεύθυνσης, 
τη σπουδαιότητα του αντικειμένου της σε σχέση με την 
συμβολή της στην παροχή της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής 
υπηρεσίας, καθώς και τις εν γένει συνθήκες λειτουργίας της.

α.2. Το μέγιστο ποσοστό πλήθους των θέσεων επιπέ-
δου Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης που θα ενταχθεί σε 
έκαστο επίπεδο αμοιβής, καθορίζεται ως εξής:

Θέση ευθύνης Επίπεδο Μικτής 
Μηνιαίας Αμοιβής

Μέγιστο ποσοστό 
πλήθους θέσεων 

επιπέδου

Διεύθυνση
1 20%
2 50%
3 30%
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Υποδιεύθυνση

1 20%

2 50%

3 30%

Ειδικά, στην περίπτωση που το πλήθος κάλυψης είναι 
μικρότερο από το μέγιστο ανά επίπεδο, η διαφορά αυτή 
δύναται να μεταφέρεται στο αμέσως χαμηλότερο επίπε-
δο μικτής μηνιαίας αμοιβής.

β. Για το έκτακτο προσωπικό που εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής του άρθρου 1 και στο οποίο ανατίθενται κα-
θήκοντα θέσης ευθύνης επιπέδου Τμήματος, το ύψος της 
Μικτής Μηνιαίας Αμοιβής καθορίζεται στα 2.000,00€, 
στο οποίο περιλαμβάνονται τα πάσης φύσεως επιδόμα-
τα, εκτός του οικογενειακού επιδόματος.

γ. Στην περίπτωση που οι αποδοχές του προσώπου 
που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 1, συ-
μπεριλαμβανομένου και του επιδόματος ευθύνης του 
άρθρου 16 του ν. 4354/2015, είναι μεγαλύτερες από τις 
προβλεπόμενες στην παρούσα κοινή υπουργική απόφα-
ση, τότε λαμβάνει το μεγαλύτερο εξ αυτών ποσό.

δ. Σε περίπτωση που ανατεθούν σε πρόσωπο που 
εμπίπτει στις διατάξεις της παρούσας καθήκοντα και 
άλλης θέσης ευθύνης διαφορετικού ή ίδιου επιπέδου 
ιεραρχίας, τότε καταβάλλεται το ανώτερο εξ αυτών 
ποσό.

ε. Μετά τη λήξη των καθηκόντων ευθύνης τους τα 
πρόσωπα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρ-
θρου 1 εκτελούν υπηρεσιακό έργο της ειδικότητας τους 
και αμείβονται σύμφωνα με το μισθολογικό καθεστώς 
του κλάδου που ανήκουν.

Άρθρο 3
Οικογενειακή Παροχή

Στα πρόσωπα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
του άρθρου 1, καταβάλλεται οικογενειακή παροχή σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4354/2015.

Άρθρο 4
Ανώτατο όριο αποδοχών

Οι πάσης φύσεως αποδοχές, πρόσθετες αμοιβές, απο-
λαβές και σύνταξη που καταβάλλονται στα πρόσωπα 
του πεδίου εφαρμογής της παρούσας, δεν πρέπει να 
υπερβαίνουν τις εκάστοτε αποδοχές Γενικού Γραμμα-
τέα Υπουργείου.

Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δη-
μοσίευσή της. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2023

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός στον
Οικονομικών Πρωθυπουργό

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 

2  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

   Αριθμ. 7586 
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 23057/9-03-2022 από-

φασης «Συγκρότηση της Τριμελούς Επιτροπής 

Ελέγχου Οικονομικής Διαχείρισης της Εστίας 

Ναυτικών και του ΕΛΟΕΝ για τα έτη 2015, 2016, 

2017, 2018 και 2019» (Υ.Ο.Δ.Δ. 2018). 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 8 του ν. δ. 92/1973 «Περί ιδρύσεως Εστί-

ας Ναυτικών» (Α’ 169),
β. της παρ. 5 του άρθρου 5 του π.δ. 213/1983 «Οργά-

νωση και λειτουργία ΕΛΟΕΝ» (Α’ 77),
γ. την παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 3863/2010 «Νέο 

ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις 
στις εργασιακές σχέσεις» (Α’ 115), όπως αντικαταστάθηκε 
με την παρ. 1 του άρθρου 213 του ν. 4072/2012 (Α’ 86) 
και συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 38 του 
ν. 4144/2013 (Α’ 88),

δ. την υπ’ αρ. 486/2012 γνωμοδότηση του Νομικού 
Συμβουλίου του Κράτους,

ε. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

στ. του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

ζ. του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

η. την υπ’ αρ. 71672/27-09-2021 απόφαση «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων, Παναγιώτη Τσακλόγλου» (Β’ 4443).

2. Την υπ’ αρ. 23057/9-03-2022 απόφαση «Συγκρότηση 
της Τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου Οικονομικής Διαχείρι-
σης της Εστίας Ναυτικών και του ΕΛΟΕΝ για τα έτη 2015, 
2016, 2017, 2018 και 2019» (Υ.Ο.Δ.Δ. 2018).

3. Την από 19/01/2023 αίτηση παραίτησης της Αλατζά 
Δέσποινας, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 23057/9-03-2022 από-
φασης και στον ορισμό στην Τριμελή Επιτροπή Ελέγχου 
Οικονομικής Διαχείρισης της Εστίας Ναυτικών και του 
ΕΛΟΕΝ για τα έτη 2015, 2016, 2017, 2018 και 2019 του 
Ραγκούση Σπυρίδωνα του Νικολάου με ΑΔΤ Χ 025928, 
υπάλληλος ΠΕ κατηγορίας με Α βαθμό, του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σε αντικατάσταση 
της Αλατζά Δέσποινας του Παντελή με ΑΔΤ ΑΗ 588250, 
λόγω παραίτησης.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 23057/9-03-2022 απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2023

Ο Υφυπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *14000980802230004*
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