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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθ. ΟΙΚ.5/19.6.2013
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. ΟΙΚ. 02/11.6.2013 κοινής από−

φασης του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και του 
Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 1414) σχετικά με την κα−
τάργηση της δημόσιας επιχείρησης «Ελληνική Ραδι−
οφωνία – Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ – Α.Ε.)», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’αριθμ. 
ΟΙΚ. 03/12.6.2013 κοινή απόφαση του Υφυπουργού 
στον Πρωθυπουργό και του Υπουργού Οικονομικών
(Β΄  1423) σε εκτέλεση της από 17.6.2013 προσωρι−
νής διαταγής του Προέδρου του Συμβουλίου της 
Επικρατείας.

   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ −

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

   Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. α) Του άρθρου 14Β του Ν.3429/2005 «Δημόσιες Επι−

χειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (Α' 314), όπως αυτό 
προστέθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 
66 του Ν.4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής 
νομοθεσίας του Δημοσίου − Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη 
και τη δημοσιονομική εξυγίανση − Θέματα αρμοδιότητας 
Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (Α' 180), τροποποι−
ήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 1 της από 
31.12.2011 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις 
κατεπειγόντων θεμάτων εφαρμογής του Ν.4024/2011 
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμο−
λόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρ−
μογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής 
στρατηγικής 2012−2015» και των Υπουργείων Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσω−
τερικών, Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης 
και Θρησκευμάτων που αφορούν την εφαρμογή του 
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγι−
κής 2012−2015» (Α΄ 268), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 
δεύτερο του ν. 4047/2012 (Α,  31) και αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο 1 της από 10.6.2013 Πράξη Νομοθετικού 
Περιεχομένου «Τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 
14Β του ν.3429/2005»(Α΄ 139). 

β) Του Ν.1730/1987 «Ελληνική Ραδιοφωνία – Τηλεόραση, 
Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ−Α.Ε.)» (Α΄145). 

γ) Του Ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισί−
ου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα 
Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθε−
σμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016» 
(Α΄222), όπως ισχύει. 

2. Του Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141/Α/21−6−2012) περί διορισμού 
Υπουργών, αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.

3. Του Π.Δ 90/2012 (ΦΕΚ 144/Α/5−07−2012) περί διορι−
σμού Υπουργού και Υφυπουργού.

4. Της υπ’ αριθ. Υ70/11−07−2012 απόφασης του Πρωθυ−
πουργού «Ανακαθορισμός αρμοδιοτήτων του Υπουργού 
Επικρατείας Δημητρίου Σταμάτη και καθορισμός αρμο−
διοτήτων του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό Συμεών 
Κεδίκογλου» (Β΄ 2116). 

5. Της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ. 02/11.6.2013 κοινής απόφασης 
του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και του Υπουργού 
Οικονομικών (Β΄ 1414) «Κατάργηση της δημόσιας επιχεί−
ρησης «Ελληνική Ραδιοφωνία – Τηλεόραση, Ανώνυμη 
Εταιρεία (ΕΡΤ – Α.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με την υπ’ αριθμ. ΟΙΚ03/12.6.2013 κοινή απόφαση του 
Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και του Υπουργού Οι−
κονομικών «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ 02/11.6.2013 
κοινής απόφασης του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό 
και του Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 1414) σχετικά με την 
κατάργηση της δημόσιας επιχείρησης “Ελληνική Ραδι−
οφωνία – Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ – Α.Ε.)”» 
(Β΄ 1423).

6. Της προσωρινής διαταγής της 17ης Ιουνίου 2013 του 
Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας. 

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης 
αποφάσεως προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να 
προσδιοριστεί, αποφασίζουμε:

Άρθρο πρώτο 

Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 
4 Α της υπ’αριθμ ΟΙΚ. 02/11.6.2013 (Β΄ 1414) κοινής υπουρ−
γικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αριθμ. 
ΟΙΚ 03/12.6.2013 (Β’ 1423) προστίθεται εδάφιο, ως εξής: 

«Ειδικότερα τα δικαιώματά της, σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 του άρθρου 1 της παρούσας, καταργη−
θείσας ΕΡΤ Α.Ε. που έχουν μεταβιβαστεί στο Δημόσιο 
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και αφορούν: α) την μετάδοση των ραδιοτηλεοπτικών 
εκπομπών και τη λειτουργία διαδικτυακών ιστότοπων 
της καταργηθείσας ΕΡΤ Α.Ε. έως τη σύσταση νέου δη−
μόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα και β) τις συχνότητες 
της καταργηθείσας ΕΡΤ Α.Ε. που παραμένουν ενεργές 
μέχρι τη σύσταση του νέου ραδιοτηλεοπτικού φορέα 
ασκούνται από τον Ειδικό Διαχειριστή για λογαριασμό 
του Ελληνικού Δημοσίου.» 

Άρθρο δεύτερο

Το άρθρο 5 της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ. 02/11.6.2013 κοινής από−
φασης του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και του 
Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 1414) αντικαθίσταται, από 
τότε που ίσχυσε, ως εξής: 

« Άρθρο 5
Ανταποδοτικό τέλος

Η χρέωση του ανταποδοτικού τέλους (εισφορά) υπέρ 
της ΕΡΤ Α.Ε., που γίνεται μέσω των λογαριασμών της 
Δ.Ε.Η. βάσει του ν. 1730/1987, αναστέλλεται από 11.6.2013 
και έως τη σύσταση νέου φορέα παροχής της δημόσιας 
ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας.» 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Ιουνίου 2013

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
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