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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 2750
17 Δεκεμβρίου 2015

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Γ456/οικ. 75721/5488/15
Τροποποίηση της Απόφασης του Υφυπουργού Υποδο−
μών, Μεταφορών και Δικτύων Αριθ. Γ456/34931/3345/13
«Καθιέρωση του ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σήμα−
τος των Ειδικών Τουριστικών Λεωφορείων Δ.Χ. κα−
θώς και ο καθορισμός του τύπου, του περιεχομέ−
νου, της διαδικασίας, των όρων, των προϋποθέσεων
και των φορέων χορήγησης και ανανέωσης αυτών.»
(ΦΕΚ 2257Β΄) όπως ισχύει.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 2 του άρθρου 13 του Ν. 711/1977 (Α΄ 284)
«Περί Ειδικών Τουριστικών Λεωφορείων», όπως τελευ−
ταία προστέθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 119 του
Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82 Α΄) «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επι−
κοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες
διατάξεις.»,
β) του Π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) «Ανασύσταση των
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και
του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περι−
βάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιο−
μηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού»,
γ) του Π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβερνήσεως, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών.»,
δ) του Π.δ. 75/2015 (Α΄ 117) «Διορισμός Υφυπουργών»,
ε) την υπ’ αριθμ. οικ.68225/1135/9−11−2015 απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών, Μετα−
φορών και Δικτύων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυ−

πουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Παναγιώτη
Σγουρίδη» (Β΄ 2405),
στ) την υπ’ αριθμ. οικ. 26398/28−4−2015 (ΤΥΕΘΟΔΦ 315)
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Αναπλη−
ρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και
Τουρισμού «Διορισμός Γενικής Γραμματέως του πρώην
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
2. Την ανάγκη τροποποίησης της Απόφασης του
Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Αριθ.
Γ456/34931/3345/13 «Καθιέρωση του ηλεκτρονικά ανα−
γνώσιμου σήματος των Ειδικών Τουριστικών Λεωφο−
ρείων Δ.Χ. καθώς και ο καθορισμός του τύπου, του
περιεχομένου, της διαδικασίας, των όρων, των προϋ−
ποθέσεων και των φορέων χορήγησης και ανανέωσης
αυτών.» (ΦΕΚ 2257Β΄) όπως ισχύει.
3. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
1) Την Τροποποίηση του άρθρου 5 της απόφασης
του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
αριθ. Γ456/34931/3345/13 «Καθιέρωση του ηλεκτρονικά
αναγνώσιμου σήματος των Ειδικών Τουριστικών Λεω−
φορείων Δ.Χ. καθώς και ο καθορισμός του τύπου, του
περιεχομένου, της διαδικασίας, των όρων, των προϋ−
ποθέσεων και των φορέων χορήγησης και ανανέωσης
αυτών.» (ΦΕΚ 2257Β΄) όπως ισχύει ως εξής:
Το άρθρο 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι ιδιοκτήτες των Ειδικών Τουριστικών Λεωφορείων
Δ.Χ. υποχρεούνται έως τις 30−6−2016, να έχουν εφοδιά−
σει τα Ειδικά Τουριστικά Λεωφορεία τους με το ηλε−
κτρονικό αναγνώσιμο σήμα. Μετά την προαναφερθείσα
καταληκτική ημερομηνία (ήτοι από 1−7−2016), εφόσον
διαπιστωθεί από Φορέα Ελέγχου μη ύπαρξη ή αλλοίωση
του ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σήματος, τότε, πέραν
άλλων διοικητικών κυρώσεων, επιβάλλεται πρόστιμο
500 ευρώ και αφαιρούνται τα στοιχεία κυκλοφορίας του
τουριστικού λεωφορείου (άδεια κυκλοφορίας και κρατι−
κές πινακίδες) τα οποία διαβιβάζονται στην αρμόδια Πε−
ριφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της
έδρας του λεωφορείου. Τα στοιχεία κυκλοφορίας επι−
στρέφονται, εφόσον ο ιδιοκτήτης ή νομίμως εξουσιοδο−
τημένο από αυτόν πρόσωπο, προσκομίσει βεβαίωση του
Φορέα Χορήγησης ότι εγκαταστάθηκε το ηλεκτρονικά
αναγνώσιμο σήμα στο εν λόγω λεωφορείο ή προσκομί−
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σει την βεβαίωση (α) του άρθρου 3 της παρούσας από−
φασης. Η καταλογιστική πράξη επιβολής του προστίμου
επέχει θέση στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος για
χρονικό διάστημα επτά (7) ημερών, κατά τη διάρκεια
του οποίου απαγορεύεται η έξοδος του οχήματος από
τη χώρα. Η ύπαρξη ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σήματος
σε ισχύ, θα αποτελεί προϋπόθεση για την ολοκλήρωση
της διαδικασίας ελέγχου των τουριστικών λεωφορείων
από τα Κ.Τ.Ε.Ο., μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας
χορήγησής του, ήτοι από 1−7−2016».
2) Κατά τα λοιπά, ισχύει η αριθ. Γ456/34931/3345/13
απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων «Καθιέρωση του ηλεκτρονικά αναγνώσιμου

σήματος των Ειδικών Τουριστικών Λεωφορείων Δ.Χ.
καθώς και ο καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου,
της διαδικασίας, των όρων, των προϋποθέσεων και των
φορέων χορήγησης και ανανέωσης αυτών.» (ΦΕΚ 2257Β΄)
όπως ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2015
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
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