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14 Μαΐου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Κατανομή πενήντα έξι (56) Δόκιμων Δικαστικών
Πληρεξουσίων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) του Υπουργείου Οικονομικών.

2

Τροποποίηση της αριθμ. Β-οικ.60195/5172/2013
(Β’ 3067) υπουργικής απόφασης «Βασικοί όροι
ανάληψης υποχρέωσης μεταφοράς προσώπων
με λεωφορεία ενταγμένα στις ΚΤΕΛ Α.Ε.».

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./59/16849
(1)
Κατανομή πενήντα έξι (56) Δόκιμων Δικαστικών
Πληρεξουσίων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) του Υπουργείου Οικονομικών.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 και του
άρθρου 11 παρ. 5 εδάφιο δεύτερο του ν. 3833/2010
«Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα
για την αντιμετώπιση της δημοσιονομική κρίσης» (ΦΕΚ
40/Α΄/15-3-2010),όπως αναριθμήθηκε με τις διατάξεις
του άρθρου 3 της παρ.4 περ. γ του ν. 3899/2010 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της
ελληνικής οικονομίας» (ΦΕΚ 212/Α΄/17-12-2010).
2. Τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενάτου του
ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α') «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου».
3. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α΄/04-11-2016) με θέμα
«Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ... κ.λπ.», το π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α΄/23-9-2015)
«Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» και το
π.δ. 88/2018 (ΦΕΚ 160/Α΄/29-08-2018) «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Την ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ.4573/01-3-2011 (ΦΕΚ 323/
Β΄/1-3-2011) απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οι-
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κονομικών για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων και
των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.
5. Την ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ./279/32309 /24-10-2018 εγκριτική
απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ33/2006, όπως ισχύει.
β. Την 403/15-11 -2018 απόφαση με θέμα «Προκήρυξη
διαγωνισμού για την πλήρωση πενήντα έξι (56) κενών
οργανικών θέσεων Δόκιμων Δικαστικών Πληρεξούσιων
στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), (ΦΕΚ 1389/
Γ΄/22-11-2018»,
7. Το με αριθμ. 78270 /22-04-2019 έγγραφο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
8. Τον πίνακα επιτυχόντων υποψηφίων (ΦΕΚ 567/
Γ΄/12-04-2019) της προκήρυξης του διαγωνισμού για
την πλήρωση πενήντα έξι (56) κενών οργανικών θέσεων
Δόκιμων Δικαστικών Πληρεξούσιων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) (ΦΕΚ 1389/Γ’/22-11-2018).
9. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης κατανομής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη,
αποφασίζουμε:
Την κατανομή πενήντα έξι (56) Δόκιμων Δικαστικών
Πληρεξουσίων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
(Ν.Σ.Κ.), σύμφωνα με τον πίνακα επιτυχόντων υποψηφίων (ΦΕΚ 567/Γ΄/12-04-2019) του διαγωνισμού που
προκηρύχθηκε με την αριθμ. 403/15-11-2018 (ΦΕΚ 1389
Γ΄/22-11-2018) απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Μαΐου 2019
Η Υπουργός
ΜΑΡΙΑ-ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Ι

Αριθμ. οικ. 33800/1491
(2)
Τροποποίηση της αριθμ. Β-οικ.60195/5172/2013
(Β’ 3067) υπουργικής απόφασης «Βασικοί όροι
ανάληψης υποχρέωσης μεταφοράς προσώπων
με λεωφορεία ενταγμένα στις ΚΤΕΛ Α.Ε.».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 3 παράγραφος 2 περίπτωση β εδάφιο
iii του ν. 2963/2001 (Α΄ 268) «Οργάνωση και λειτουργία
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των δημοσίων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία,
τεχνικός έλεγχος οχημάτων και ασφάλεια χερσαίων
μεταφορών και άλλες διατάξεις», όπως το άρθρο αυτό
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις παραγράφους
5 και 6 του άρθρου 52 του ν. 4199/2013 (Α΄ 216),
β) της Β-οικ.60195/5172/2013 (Β’ 3067) υπουργικής
απόφασης «Βασικοί όροι ανάληψης υποχρέωσης μεταφοράς προσώπων με λεωφορεία ενταγμένα στις ΚΤΕΛ Α.Ε.»,
γ) του π.δ. 123/2016 (Α’ 208) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του
Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία
Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»,
δ) του π.δ. 125/2016 (Α΄210) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
ε) της οικ.20871 (Υ.Ο.Δ.Δ. 153/29-03-2017) απόφασης
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και
Μεταφορών «Διορισμός Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών»,
στ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που εκδόθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98),
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 της Β-οικ.60195/
5172/2013 (Β΄ 3067) απόφασης του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, «Βασικοί όροι ανάληψης υποχρέωσης μεταφοράς προσώπων με λεωφορεία
ενταγμένα στις ΚΤΕΛ Α.Ε.» αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Τον ιδιοκτήτη - μέτοχο της Α.Ε. βαρύνουν οι δαπάνες μισθοδοσίας και ασφάλισης του οδηγού που αυτός
προσλαμβάνει και οι λειτουργικές δαπάνες του οχήματος (καύσιμα, συντήρηση και φύλαξη του οχήματος),
πλην των πρόσθετων αποδοχών και των αντίστοιχων
με αυτές ασφαλιστικών εισφορών που επιβαρύνουν τις
Α.Ε. σύμφωνα με την παρ. 6 περ. α’ έως γ’ του παρόντος
άρθρου. Για τον καθορισμό της χιλιομετρικής αποζημίωσης θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ο πίνακας συντελεστών
δαπανών λεωφορείου κατά κλάση, τύπο και ηλικία, όπως
περιγράφεται στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου,
καθώς και οι συνολικές ακαθάριστες εισπράξεις της ΚΤΕΛ
Α.Ε. για τη συγκεκριμένη διαχειριστική περίοδο που αντιστοιχεί στην χιλιομετρική αποζημίωση.»
2. Τα εδάφια α’, β’, γ’, δ’ και ε’ της περίπτωσης α’ της παρ.
6 του άρθρου 3 της Β-οικ.60195/5172/2013 (Β΄ 3067)
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απόφασης του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων, «Βασικοί όροι ανάληψης υποχρέωσης μεταφοράς προσώπων με λεωφορεία ενταγμένα στις ΚΤΕΛ
Α.Ε.» αντικαθίστανται ως εξής:
«6. α. Από τις συνολικές ακαθάριστες εισπράξεις της
ΚΤΕΛ Α.Ε. (από εισιτήρια, αποσκευές, εκδρομές κ.λπ.)
αφαιρούνται, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των
μετόχων, οι εξής δαπάνες οι οποίες επιβαρύνουν αποκλειστικά το νομικό πρόσωπο:
- Αποδοχές και λοιπές αποζημιώσεις του προσωπικού
και αναλυτικότερα, οι τακτικές αποδοχές όλου του προσωπικού, εκτός από τους οδηγούς που δεν είναι υπάλληλοι της ΚΤΕΛ Α.Ε., οι τακτικές αποδοχές όλων των
οδηγών της δεύτερης φυλακής και εφεδρικής δύναμης.
Οι πρόσθετες αποδοχές (υπερωρίες, αποζημιώσεις για
νυκτερινή εργασία, προσαυξήσεις εξαιρέσιμων, αποζημίωση για διανυκτερεύσεις εκτός έδρας, επίδομα άνευ
εισπράκτορα κ.λπ.) όλου του προσωπικού που απασχολείται στην ΚΤΕΛ Α.Ε., συμπεριλαμβανομένων και των
οδηγών, οι αποζημιώσεις των απολυμένων και συνταξιοδοτούμενων εκτός από τους οδηγούς που δεν είναι
υπάλληλοι της ΚΤΕΛ Α.Ε. Οι εργοδοτικές εισφορές στα
οικεία ασφαλιστικά ταμεία (πλην ΤΣΑ) συμπεριλαμβανομένων και των πρόσθετων αποδοχών των προηγούμενων εδαφίων, το χαρτόσημο ΟΓΑ, για όλο το προσωπικό,
εξαιρουμένου μόνο εκείνου του προσωπικού που δεν
είναι υπάλληλοι της ΚΤΕΛ Α.Ε., οι στολές του προσωπικού
κινήσεως, οι προμήθειες των πρακτόρων και οι αποζημιώσεις των νομικών συμβούλων. Ειδικά προκειμένου περί
ΚΤΕΛ Α.Ε. που εκμεταλλεύονται μόνο αστικές γραμμές,
δεν αφαιρούνται οι καταβαλλόμενες στους δικαιούχους
τακτικές αποδοχές των πάσης φύσεως οδηγών καθώς και
οι αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία, το χαρτόσημο και οι εισφορές υπέρ ΟΓΑ».
3. Στο άρθρο 3 παράγραφο 6 περίπτωση β της υπουργικής απόφασης Β-Οικ. 60195/5172/2013 (Β’ 3067), προστίθεται νέο προτελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης εκάστου Αστικού
ΚΤΕΛ Α.Ε., ο συντελεστής δαπανών δύναται, για λεωφορεία ΚΛΑΣΗΣ 5 άνω των 23 ετών, ενταγμένα σε ΚΤΕΛ Α.Ε.
που εκμεταλλεύονται μόνο αστικές λεωφορειακές γραμμές, να παραμένει στο 1,20».
4. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Απριλίου 2019
Ο Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
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