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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Α−35295/3208
(1)
Οριστικοποίηση δαπανών − εσόδων − αντισταθμιστι−
κής καταβολής χρήσης 2004 και επαναπροσδιο−
ρισμός αντισταθμιστικής καταβολής χρήσης 2005
στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλο−
νίκης (ΟΑΣΘ).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του ν.δ. 3721/1957 (Α΄ 142) «περί συστάσεως Οργανι−
σμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.)»,
όπως τροποποιήθηκε με το ν.δ. 716/70 (Α΄ 238), το ν.866/
1979 και το ν. 2898/2001 (Α΄ 71) και ειδικότερα την από
30.4.2001 σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και
του Ο.Α.Σ.Θ. και την υπ’ αριθμ. Α−Οικ. 46179/3494/4.8.2003
συμπληρωματική οικονομική συμφωνία.
2. Του άρθρου 22 του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λο−
γιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 247).
3. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
4. Της υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (ΦΕΚ Β΄
1432) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του

Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός
αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών».
5. Της υπ’ αριθμ. Α–68587/5029/4.7.2003 (934 Β)΄ κοινής
απόφασης των Υφυπουργών Οικονομικών και Μεταφο−
ρών και Επικοινωνιών «Μεταβολή περιοχής εκτέλεσης
αστικής συγκοινωνίας από τον Οργανισμό Αστικών
Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.)» και υπ’ αριθμ.
Α−Οικ. 46179/3494/4.8.2003 συμπληρωματικής οικονομι−
κής συμφωνίας.
7. Το αριθμ. 5202/10.5.2005 έγγραφο του Ο.Α.Σ.Θ. περί
υποβολής του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων
Χρήσης της 31.12.2004, ως και την από 22.4.2005 έκθε−
ση του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή Εμμανουήλ Κα−
πανταή.
8. Την από 8.6.2005 αίτηση του Ο.Α.Σ.Θ. προς τους
Υπουργούς Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινω−
νιών, περί οριστικοποίησης δαπανών – εσόδων – αντι−
σταθμιστικής καταβολής 2004 και την, με ίδια ημερο−
μηνία, αίτησή του περί επαναπροσδιορισμού αυτών για
τη χρήση 2005.
9. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της απόφασης
αυτής προκαλείται αύξηση της δαπάνης σε βάρος του
Κρατικού Προϋπολογισμού, σε σχέση με την εκτιμη−
θείσα, προϋπολογιστικά, δαπάνη της αντισταθμιστικής
καταβολής των ετών 2004 και 2005 σύμφωνα με τις υπ΄
αριθμ. Α − 33515/2668/25.11.2004 και Α−59040/5155/04/
11.2.2005 κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας
και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, κατά
το ποσό των επτά εκατομμυρίων οκτακοσίων ενενήντα
οκτώ χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα οκτώ και εξήντα
επτά λεπτών Ευρώ (7.898.378,67 €), αποφασίζουμε:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 2004
1. Οριστικοποιούνται τα συμβατικά έσοδα χρήσης
2004, στο ποσό των Ευρώ πενήντα εκατομμυρίων εξα−
κοσίων τριάντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα τρι−
ών και ογδόντα λεπτά (50.637.863,80 €).
2. Οριστικοποιούνται οι συμβατικές δαπάνες χρήσης
2004, στο ποσό των Ευρώ εκατόν είκοσι έξι εκατομμυ−
ρίων πεντακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων εννιακόσιων
ενενήντα δύο και πενήντα εννέα λεπτών (126.585.992,59),
αναλυόμενες ως εξής:
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α. Μισθώματα αμαξοστασίων και
€ 1.650.964,44
γραφείων Διοίκησης (Α1):
β. Δαπάνες προσωπικού (Α2):
€ 80.886.133,74
γ. Πάγιες δαπάνες (Α3):
€ 2.057.565,75
δ. Γενικές Δαπάνες (Α4):
€ 7.034.139,01
ε. Μεταβλητές δαπάνες (Β):
€ 11.647.175,40
στ. Επιχειρηματικό Κέρδος (Γ):
€ 11.434.054,63
ζ. Αποσβέσεις (Δ):
€ 11.875.959,62
3. Οριστικοποιείται η συμβατική αντισταθμιστική κα−
ταβολή χρήσης 2004, στο ποσό των Ευρώ έξι εκατομ−
μυρίων εξακοσίων είκοσι χιλιάδων διακοσίων ογδόντα
τεσσάρων και ογδόντα δύο λεπτών (6.620.284,82 €),
προκύπτουσα ως εξής:
α. Ύψος συμβατικών δαπανών:
€ 126.585.992,59
β. Ύψος συμβατικών εσόδων:
€ 50.637.863,80
Αντισταθμιστική καταβολή (προ
€ 75.948.128,79
Φ.Π.Α.):
Χορηγηθείσα αντισταθμιστική κατα−
βολή (προ Φ.Π.Α.) δια της αριθμ. Α
€ 69.874.472,99
33515/2668/25.11.2004 Κ.Υ.Α.:
Οφειλόμενη αντισταθμιστική κατα−
€ 6.073.655,80
βολή (προ Φ.Π.Α.):
Πλέον Φ.Π.Α. 9%:
€ 546.629,02
Τελική οφειλόμενη αντισταθμιστική
€ 6.620.284,82
καταβολή 2004:
4. Αναγνωρίζεται η υποχρέωση του Ελληνικού Δημοσί−
ου επί πλέον αντισταθμιστικής καταβολής του ως άνω
ποσού (6.620.284,82 €).
5. Η ως άνω αντισταθμιστική καταβολή ποσού
6.620.284,82 €, μειώνεται κατά το ποσό των 341.223,84
€ πλέον Φ.Π.Α. 9% (ή ποσό 30.710,15 €), ήτοι κατά το
ποσό των 371.933,99 € που προκύπτει από το ποσοστό
του 20% που αποδίδεται στο Ελληνικό Δημόσιο από το
πλεόνασμα χρήσης 2004.
Ήτοι το Ελληνικό Δημόσιο υποχρεούται στην καταβο−
λή επί πλέον αντισταθμιστικής καταβολής για τη χρήση
του 2004, ποσού Ευρώ έξι εκατομμυρίων διακοσίων σα−
ράντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων πενήντα και ογδόντα
τριών λεπτών (6.248.350,83 €).
6. Η ως άνω επιπλέον αντισταθμιστική καταβολή χρή−
σης 2004 ποσού 6.248.350,83 Ευρώ, περιλαμβανομένου
και του Φ.Π.Α. 9%, καταβληθεί (συμψηφιστεί) στην προ−
βλεπόμενη (επόμενη) μηνιαία δόση αντισταθμιστικής
χρήσεως 2005 από την ημερομηνία ισχύος της απόφα−
σης αυτής, ως στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρ−
θρου τέταρτου της οικονομικής συμφωνίας ορίζεται.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005.
1. Επαναπροσδιορίζονται τα συμβατικά έσοδα χρήσης
2005, στο ποσό των Ευρώ πενήντα εκατομμυρίων τετρα−
κοσίων πενήντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα
έξι και ογδόντα πέντε λεπτών (50.453.996,85 €).
2. Επαναπροσδιορίζονται οι συμβατικές δαπάνες
χρήσης 2005, στο ποσό των Ευρώ εκατόν είκοσι έξι
εκατομμυρίων εννιακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιά−
δων εξακοσίων σαράντα και σαράντα τριών λεπτών
(126.984.640,43 €) αναλυόμενες ως εξής:

α. Μισθώματα αμαξοστασίων και
γραφείων Διοίκησης (Α1):
β. Δαπάνες προσωπικού (Α2):
γ. Πάγιες δαπάνες (Α3):
δ. Γενικές Δαπάνες (Α4):
ε. Μεταβλητές δαπάνες (Β):
στ. Επιχειρηματικό Κέρδος (Γ):
ζ. Αποσβέσεις (Δ):
Σύνολο επαναπροσδιοριζόμενων
συμβατικών δαπανών 2005:

€ 1.701.608,57
€ 81.619.357,92
€ 2.226.320,78
€ 6.895.451,19
€ 9.487.533,03
€ 12.604.848,32
€ 12.449.520,62
€ 126.984.640,43

3. Επαναπροσδιορίζεται η αντισταθμιστική καταβολή
χρήσης 2005 προ Φ.Π.Α., στο ποσό των Ευρώ εβδομή−
ντα έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων τριάντα χιλιάδων
εξακοσίων σαράντα τριών και πενήντα οκτώ λεπτών
(76.530.643,58 €), προκύπτουσα ως εξής:
α. Συμβατικές δαπάνες:
€ 126.984.640,43
β. Συμβατικά έσοδα:
€ 50.453.996,85
Επαναπροσδιορισμένη αντισταθμι−
€ 76.530.643,58
στική καταβολή 2005 (προ Φ.Π.Α.):
Αντισταθμιστική καταβολή κα−
ταβληθείσα έως 30.6.2005 (προ
€ 37.595.052,84
Φ.Π.Α.):
Υπόλοιπο οφειλόμενης αντισταθμι−
€ 38.935.590,74
στικής καταβολής (προ Φ.Π.Α.):
Πλέον Φ.Π.Α. 9%:
€ 3.504.203,17
(Με Φ.Π.Α. 9%) από 1.7.2005 έως
€ 42.439.793,91
31.12.2005):
4. Η προκύπτουσα διαφορά μεταξύ της επαναπροσδι−
ορισθείσας αντισταθμιστικής καταβολής και της προϋ−
πολογισθείσας με την αριθμ. Α – 59040/5155/04/11.2.2005
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομι−
κών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, για το διάστημα
από 1.7.2005 έως 31.12.2005, ποσού Ευρώ σαράντα δύο
εκατομμυρίων τετρακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων
επτακοσίων ενενήντα τριών και ενενήντα ενός λεπτών
(42.439.793,91 €) καταβάλλεται στις έξι (6) τελευταίες
δόσεις χρήσης 2005, οι οποίες ορίζονται στο ποσό των
Ευρώ επτά εκατομμυρίων εβδομήντα τριών χιλιάδων
διακοσίων ενενήντα οκτώ και ενενήντα εννέα λεπτών
(7.073.298,99 €).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2005.
Η αντισταθμιστική καταβολή του μηνός Ιουλίου της
χρήσης 2005, ορίζεται στο ποσό των Ευρώ δέκα τριών
εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι μιας χιλιάδων εξακοσίων
σαράντα εννέα και ογδόντα δύο λεπτών (13.321.649,82 €),
προκύπτουσα ως εξής:
α. Επαναπροσδιορισθείσα με την
παρούσα απόφαση αντισταθμιστική
€ 7.073.298,99
καταβολή μηνός Ιουλίου 2005:
β. Συμψηφισμός (πρόσθεση) διαφοράς
αντισταθμιστικής καταβολής, ως παρ.
€ 6.248.350,83
6 του ΚΕΦ. Α παρούσας απόφασης,
ήτοι:
Αντισταθμιστική καταβολή Ιουλίου
€ 13.321.649,82
2005:
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 2005
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΙΑΠΗΣ

F
Αριθμ. 72009/7816
(2)
Τροποποίηση της 71703/8028/03 υπουργικής απόφασης
«Τρόπος, διαδικασία και πιστοποίηση του τεχνικού
ελέγχου των οχημάτων από τα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 86 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
που κυρώθηκε με το ν. 2696/99 (Α΄ 57).
β. Της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 2963/22.11.2001
(Α΄ 268) «Οργάνωση και λειτουργία των δημοσίων επι−
βατικών μεταφορών με λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος
οχημάτων και ασφάλεια χερσαίων μεταφορών και άλλες
διατάξεις».
γ. Του άρθρου 90 του «κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κωδικο−
ποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδι−
κοποίηση της Νομοθεσίας» (Α 98).
δ. Του ν. 2472/1997 (Α΄ 50) «Προστασία του ατόμου από
την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»,
όπως ισχύει.
ε. Της Φ2/64580/2288/99 (Β΄ 1523) απόφασης των
Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Μεταφορών και Επι−
κοινωνιών «Τεχνικός έλεγχος μηχανοκίνητων οχημάτων
και των ρυμουλκούμενών τους σε συμμόρφωση προς
την οδηγία 96/96/ΕΚ», όπως ισχύει.
στ. Της ΥΑ 44800/123/1985 (B΄ 781) «τρόπος, διαδικασία
και πιστοποίηση διενέργειας του Περιοδικού Τεχνικού
Ελέγχου Οχημάτων» όπως ισχύει.
ζ. Της ΥΑ 58413/7516/02 (Β΄ 1350) «Τεχνικές προδια−
γραφές συστήματος μηχανογράφησης Ιδιωτικών ΚΤΕΟ.
Συγκέντρωση επεξεργασία και αποστολή στοιχείων των
διενεργουμένων τεχνικών ελέγχων».
η. Της αριθμ. 18674/4176/04 (Β΄ 535) απόφασης του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Μεταφορών και Επι−
κοινωνιών για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυ−
πουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών.
2. Το γεγονός ότι:
α. Η ενσωματωμένη σε έντυπα υδατογράφηση είναι
επίπεδο ασφαλείας με υψηλό κόστος και χρησιμοποι−
είται συνήθως σε έντυπα, η διάρκεια ισχύος των οποί−
ων δεν είναι περιορισμένη όπως των Δελτίων Τεχνικού
Ελέγχου (ΔΤΕ).
β. Οι προμηθευτές υδατογραφημένων εντύπων είναι
περιορισμένοι και βρίσκονται εκτός Ελλάδος.
γ. Η επαλήθευση των στοιχείων των ΔΤΕ, προς διαπί−
στωση τυχόν παραποιήσεων είναι εφικτή με τη βοήθεια
του Μηχανογραφικού Συστήματος των ΙΚΤΕΟ.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Η υπ’ αριθμ. 71703/8028/03 απόφαση του Υπουργού
Μεταφορών και Επικοινωνιών «Τρόπος, διαδικασία και
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πιστοποίηση του τεχνικού ελέγχου των οχημάτων από
τα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ.» (Β΄ 1824), όπως ισχύει, τροποποιείται
ως ακολούθως:
1. Στο Παράρτημα Ι του άρθρου 4:
α. Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η μορφή του ΔΤΕ έχει ως εξής:
α. To έντυπο είναι διαστάσεων Α4 με δυνατότητα
αύξησης του ύψους μέχρι 304,8 χιλιοστόμετρα (mm)
(12 ίντσες) στην περίπτωση μηχανογραφικού εντύπου.
Αποτελείται από το πρωτότυπο φύλλο που παραδίδεται
στον ενδιαφερόμενο και το αντίγραφό του που αρχει−
οθετείται στο ΙΚΤΕΟ (σύνολο 2 φύλλα). Προαιρετικά
είναι επιτρεπτή η χρήση και δεύτερου φύλλου με το
αντίγραφό του (σύνολο 4 φύλλα) για την καταγραφή
πρόσθετων τεχνικών πληροφοριών και στοιχείων που
προκύπτουν από τη διενέργεια του τεχνικού ελέγχου.
Το δεύτερο αυτό φύλλο δεν έχει ισχύ ΔΤΕ.
β. Το πρωτότυπο φύλλο έχει κατ΄ ελάχιστο ως επίπεδο
ασφαλείας την εμφάνιση σε περίπτωση φωτοτυπίας του
ΔΤΕ, με κατάλληλο τρόπο της λέξης «VOID» ή «COPY»
που δε φαίνεται με γυμνό οφθαλμό, αλλά εμφανίζεται
στη φωτοτυπία.»
β. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3α αντικα−
θίσταται ως εξής:
«Για λόγους που αφορούν την παρακολούθηση της
διακίνησης των ΔΤΕ, καθίσταται υποχρεωτική, με ευ−
θύνη του ΙΚΤΕΟ η αναγραφή από τον προμηθευτή του
ΔΤΕ, στο κάτω αριστερό τμήμα του ΔΤΕ, ενός προτυ−
πωμένου αύξοντα αριθμού. Πριν από τον αριθμό αυτόν
επιτρέπεται η αναγραφή ενός ή δύο γραμμάτων, που
ταυτοποιούν, εναλλακτικά, είτε τον ίδιο τον προμηθευ−
τή του ΔΤΕ είτε το Ιδιωτικό ΚΤΕΟ για το οποίο αυτό
προορίζεται.
Το ΙΚΤΕΟ υποχρεούται να εξασφαλίζει την πρόσβαση
στους χώρους αποθήκευσης των ΔΤΕ των εποπτικών
οργάνων του ΥΜΕ που προβλέπονται από τις διατάξεις
της παρ. 3, του άρθρου 38, του ν.2963/2001 και να θέτει
στη διάθεση τους όποτε του ζητηθούν:
i) Τα σχετικά παραστατικά κάθε παραγγελίας ΔΤΕ
στην οποία προβαίνει στον προμηθευτή του, το πε−
δίο αρίθμησης των ως άνω προτυπωμένων αριθμών
παρακολούθησης εντός των οποίων θα υλοποιηθεί η
παραγγελία του από τον προμηθευτή.
ii) Κατά το στάδιο υλοποίησης της παραγγελίας του,
τους συγκεκριμένους προτυπωμένους αριθμούς των
ΔΤΕ τα οποία θα χρησιμοποιήσει.
iii) Tα αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία για την όλη
διαδικασία παραγωγής και διακίνησης των ΔΤΕ που
χρησιμοποιεί, από το στάδιο εκτύπωσης του αριθμού
παρακολούθησης διακίνησης των ΔΤΕ.
Κάθε εξάμηνο, το ΙΚΤΕΟ υποχρεούται να υποβάλλει
στη ΔΑΧΜ, προς έλεγχο, έκθεση συνοδευόμενη από όλα
τα αναγκαία στοιχεία που να αποδεικνύουν τη σωστή
προμήθεια και διάθεση των ΔΤΕ.»
γ. Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Το πρωτότυπο φύλλο στην οπίσθια όψη του φέρει:
α. Προεκτυπωμένο ενημερωτικό κείμενο για τους πολί−
τες, που συντάσσεται από τη Δ/νση Ασφάλειας Χερσαίων
Μεταφορών, στο οποίο περιλαμβάνεται και αναφορά
σύμφωνη με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του ν.2472/1997
(Α΄ 50) για την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με την
επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, στα
πλαίσια των διατάξεων της ΥΑ 58413/7516/02 (Β΄ 1350).
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β. Τυχόν πρόσθετο κείμενο του ενδιαφερόμενου Ι.
ΚΤΕΟ.»
2. Η παρ. 1 του άρθρου 5 καταργείται.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβέρνησεως.
Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2005
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ

F
Αριθμ. 25815
(3)
Καθορισμός πρόσθετων απολαβών του Διοικητικού και
Επιστημονικού προσωπικού του Εθνικού Συμβουλίου
Ραδιοτηλεοράσεως (ΕΣΡ).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 4 παρ. 4 του ν. 3051/2002 «Συνταγματικά
κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και
συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο Δημό−
σιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις», (ΦΕΚ Α΄ 220), όπως
ισχύει.
β) της υπ’ αριθμ. 2/58268/0022/11.10.1999 κοινής απόφα−
σης των Υπουργών Οικονομικών και Τύπου και Μέσων
Μαζικής Ενημέρωσης «Καθορισμός αμοιβής του Προέ−
δρου, των μελών και του επιστημονικού προσωπικού του
Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης» (ΦΕΚ Β΄ 1867).
γ) του ν. 3205/2003 «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουρ−
γών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.,
μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντι−
στοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού
και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις
(ΦΕΚ Α΄ 297).
δ) του ν. 1866/1989 «Ίδρυση Εθνικού Συμβουλίου Ραδι−
οτηλεοράσεως και παροχή αδειών για την ίδρυση και
λειτουργία τηλεοπτικών σταθμών», (ΦΕΚ Α΄ 222).
ε) του ν. 2863/2000 «Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρα−
σης και άλλες αρχές και όργανα του τομέα παροχής ρα−
διοτηλεοπτικών υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α΄ 262), όπως ισχύει.
στ) του άρθρου 1 παρ. 2 και 6 και του άρθρου 2 του
ν.3242/2004 «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία
της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ»
(ΦΕΚ Α΄ 102) με το οποίο αντικαταστάθηκαν η παρ. 1 του
άρθρου 13 και το άρθρο 24 του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση
και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 137)
ζ) του π.δ. 121/2004 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ Α΄ 84).
η) της υπ’ αριθμ. Υ93/26.5.2004 απόφασης του Πρω−
θυπουργού «Καθορισμός Αρμοδιοτήτων του Υπουργού
Επικρατείας» (ΦΕΚ Β΄ 789).
θ) της υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ1264/14.10.2005 απόφασης
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και

Οικονομικών για τον «Καθορισμό αρμοδιοτήτων των
Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών», (ΦΕΚ Β΄
1432).
ι) των διατάξεων του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομο−
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ Α΄ 98).
2. Την ανάγκη αύξησης της παραγωγικότητας και απο−
δοτικότητας των υπαλλήλων αυτών, σε συνάρτηση με
τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες του Ε.Σ.Ρ.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης
προκαλείται δαπάνη περίπου 237.887,29 ευρώ για το
τρέχον οικονομικό έτος και 1.189.436,45 ευρώ για τα
επόμενα πέντε οικονομικά έτη, η οποία θα βαρύνει τον
αντίστοιχο προϋπολογισμό του Εθνικού Συμβουλίου
Ραδιοτηλεοράσεως (Ε.Σ.Ρ.), αποφασίζουμε:
1. Χορηγείται ειδική πρόσθετη μηνιαία αμοιβή στο
πάσης φύσεως διοικητικό προσωπικό που παρέχει τις
υπηρεσίες του με οποιαδήποτε σχέση και ανεξαρτήτως
κατοχής ή μη οργανικής θέσης στο Εθνικό Συμβούλιο
Ραδιοτηλεοράσεως (ΕΣΡ). Η ως άνω αμοιβή χορηγείται
ως εξής:
α. Κατηγορία ΠΕ και ΤΕ ποσό ύψους 470 ευρώ μη−
νιαίως.
β. Κατηγορία ΔΕ ποσό ύψους 420 ευρώ μηνιαίως.
γ. Κατηγορία ΥΕ ποσό ύψους 330 ευρώ μηνιαίως.
2. Χορηγείται ειδική πρόσθετη μηνιαία αμοιβή στο
Επιστημονικό Προσωπικό το οποίο απασχολείται στο
Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεοράσεως (ΕΣΡ) με οποιαδή−
ποτε σχέση εργασίας, ύψους 180 ευρώ μηνιαίως.
3. Το ανωτέρω επίδομα είναι ανεξάρτητο από το κί−
νητρο απόδοσης του άρθρου 12 παρ. 1 και 7 και του
άρθρου 24 παρ. 2 του ν. 3205/2003, όπως εκάστοτε
ισχύει και από την προβλεπομένη στην υπ’ αριθμ. 2/
58268/0022/11.10.1999 ΚΥΑ ειδική αποζημίωση και δεν
ενσωματώνεται σε αυτά.
4. Το ανωτέρω επίδομα καταβάλλεται με την απα−
ραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι του προσφέρουν
υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στο
Ε.Σ.Ρ.
5. Οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 12 του
ν.3205/2003 εφαρμόζονται αναλογικά και για τη χορή−
γηση της ειδικής πρόσθετης μηνιαίας αμοιβής.
6. Για την κατάταξη στα μισθολογικά κλιμάκια, του
ανωτέρω προσωπικού, προσμετράται και ο χρόνος κάθε
προηγούμενης απασχόλησης του υπαλλήλου σύμφωνα
με βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα.
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευση της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2005
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

Θ. ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ
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