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ΘΕΜΑ: 
 

Τροποποίηση της Απόφασης του Υφυπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και 
∆ικτύων Αριθ. Γ456/34931/3345/13 «Καθιέρωση του ηλεκτρονικά αναγνώσιµου 
σήµατος των Ειδικών Τουριστικών Λεωφορείων ∆.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 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ 

 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις: 

α) της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 711/77 (Α’ 284) «Περί Ειδικών Τουριστικών Λεωφορείων», 
όπως τελευταία προστέθηκε µε την παρ. 8 του άρθρου 119 του ν.4070/2012 (ΦΕΚ 82 Α’) «Ρυθµίσεις 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ∆ηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις.» 

β) του π.δ. 70/2015 (Α’ 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισµού και Αθλητισµού, 
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, 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, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Μεταφορά Γενικής 
Γραµµατείας Βιοµηχανίας στο Υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού», 

γ) του π.δ. 73/2015 (Α΄116) «∆ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβερνήσεως, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.», 

δ) του π.δ. 18/2016 (A’ 27) περί διορισµού της Μαρίνας Χρυσοβελώνη στη θέση της Υφυπουργού 
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων.»,  

ε) την υπ’ αριθµ. οικ.19273/565/17-3-2016 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων «Καθορισµός αρµοδιοτήτων Υφυπουργού Υποδοµών, Μεταφορών 
και ∆ικτύων Μαρίνας Χρυσοβελώνη» (Β΄710), 

στ) την υπ’ αριθµ. οικ.26398/28-4-2015 (ΤΥΕΘΟ∆Φ 315) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και 
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού «∆ιορισµός Γενικής 
Γραµµατέως του πρώην Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων». 

 
2. Την ανάγκη τροποποίησης της Απόφασης του Υφυπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων 
Αριθ. Γ456/34931/3345/13 «Καθιέρωση του ηλεκτρονικά αναγνώσιµου σήµατος των Ειδικών 
Τουριστικών Λεωφορείων ∆.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. 
 

3. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισµού. 



ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 
1) Την Τροποποίηση του άρθρου 5 της Απόφασης του Υφυπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και 
∆ικτύων Αριθ. Γ456/34931/3345/13 «Καθιέρωση του ηλεκτρονικά αναγνώσιµου σήµατος των Ειδικών 
Τουριστικών Λεωφορείων ∆.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 ως εξής: 
 
Το άρθρο 5 αντικαθίσταται ως εξής: 
 
«Οι ιδιοκτήτες των Ειδικών Τουριστικών Λεωφορείων ∆.Χ. υποχρεούνται έως τις 30/9/2016, να έχουν 
εφοδιάσει τα Ειδικά Τουριστικά Λεωφορεία τους µε το ηλεκτρονικό αναγνώσιµο σήµα. Μετά την 
προαναφερθείσα καταληκτική ηµεροµηνία (ήτοι από 1/10/2016), 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 κρατικές πινακίδες) τα οποία διαβιβάζονται στην αρµόδια 
Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της έδρας του λεωφορείου. Τα στοιχεία 
κυκλοφορίας επιστρέφονται, εφόσον ο ιδιοκτήτης ή νοµίµως εξουσιοδοτηµένο από αυτόν πρόσωπο, 
προσκοµίσει βεβαίωση του Φορέα Χορήγησης ότι εγκαταστάθηκε το ηλεκτρονικά αναγνώσιµο σήµα στο 
εν λόγω λεωφορείο ή προσκοµίσει την βεβαίωση (α) του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης. 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». 

 
2) Κατά τα λοιπά, ισχύει η Αριθ. Γ456/34931/3345/13 Απόφαση του Υφυπουργού Υποδοµών, 
Μεταφορών και ∆ικτύων «Καθιέρωση του ηλεκτρονικά αναγνώσιµου σήµατος των Ειδικών Τουριστικών 
Λεωφορείων ∆.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. 
 

 
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ 
  

 
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ 
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