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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 220424/2597 (1)

Οικονομική ενίσχυση ρητινεργατών.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και 

Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 137), όπως προστέθηκε με το 
άρθρο 27 του Ν. 2081/92 ρύθμιση του θεσμού των επιμε−
λητηρίων, τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1712/1987 για 
τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων 
των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών 
και άλλες διατάξεις (Α 154) που τροποποιήθηκε με το 

άρθρο 1 του Ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση 
της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 38).

β) Του Ν.Δ. 131/74 (Α 320) «Περί παροχής οικονομι−
κών ενισχύσεων στη γεωργική, δασική, κτηνοτροφική 
και αλιευτική παραγωγή» όπως τροποποιήθηκε με το 
Ν. 1409/83 (Α΄ 199).

γ) Της παρ. 10 του άρθρου 39 του Ν. 2065/92 «Αναμόρφω−
ση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 113).

δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).

ε) Το Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (Α΄ 194).

2. Το Π.Δ. 63/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 145/Α΄/2011).

3. Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων με το οποίο η Γενική 
Δ/νση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φ.Π. με−
ταφέρεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 221/Α΄/2009).

4. Την Υ350/8.7.2011 απόφαση του Πρωθυπουργού «Κα−
θορισμός αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών Υπουργών 
Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου» 
(ΦΕΚ 1603/Α΄/11−7−2011).

5. Το γεγονός ότι έχει εγγραφεί στον Κ.Α. 2111: «Οικονομι−
κές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα» του Κρατικού Προϋ−
πολογισμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής, αρχική πίστωση ύψους 2.400.000 €, 
η οποία ανήλθε στο ποσό των 2.640.000 €, μετά την 
00031000080/13−7−2011 απόφαση του Υπουργού Οικονο−
μικών και τελικά διαμορφώθηκε σε 2.256.000 ευρώ, μετά 
την 00031000097/30−8−2011 απόφαση Υπουργείου Οικονο−
μικών. Με την τελευταία απόφαση το ποσοστό διάθεσης 
διαμορφώνεται στο 100% της συνολικής πίστωσης. 

6. Την 39614/Α/14−9−2011 απόφαση Ανάληψης Υποχρέ−
ωσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής (ΑΔΑ: 4Α8Η0−4ΛΣ).

7. Το γεγονός ότι το 2010 παρήχθηκαν στα ελληνικά δάση 
από τους ρητινεργάτες και παραδόθηκαν στις εγχώριες 
βιομηχανίες επεξεργασίας ρητίνης 4.420.803 κιλά ρητίνης 
σύμφωνα με τα σχετικά έγγραφα των βιομηχανιών.

8. Την αριθμ. 9518/20−07−95 απόφαση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής σχετική με κρατικές ενισχύσεις στην Ελλάδα 
για την προστασία των δασών από πυρκαγιές.



37116 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

9. Το ενημερωτικό σημείωμα της αρμόδιας υπηρεσίας 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματι−
κής Αλλαγής, αποφασίζουμε:

Την παροχή ενίσχυσης στους ρητινεργάτες που πραγ−
ματοποίησαν εργασίες πυροπροστασίας των δασών, 
κατά το έτος 2010, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους 
και προϋποθέσεις: 

1) Στόχοι: Προστασία των δασών από πυρκαγιές και 
καθαρισμός υπορόφου των πυρόπληκτων δασών σε πο−
σοστό 20% περίπου, που πραγματοποιήθηκε το έτος 
2010.

2) Δικαιούχοι: Ρητινεργάτες μέλη Αγροτοδασικών Συ−
νεταιρισμών καθώς και μεμονωμένοι ρητινεργάτες, οι 
οποίοι πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

2.1 Είναι μόνιμοι κάτοικοι Δήμων και Κοινοτήτων των 
περιοχών του άρθρου 3 της οδηγίας 75/268/Ε.Ε. των 
νομών Ευβοίας, Κορινθίας, Βοιωτίας, Χαλκιδικής, Ηλείας, 
Αχαΐας, Λέσβου, Φθιώτιδας, Αργολίδας, Μαγνησίας και 
Αττικής και εργάζονται σε ορεινές περιοχές.

2.2 Κατέχουν ή ασκούν το δικαίωμα της δουλείας ή 
ενοικιάζουν τα ρητινευόμενα δάση και αξιοποιούν έκτα−
ση πευκοδάσους στις παραπάνω ορεινές περιοχές.

2.3 Έχουν επαρκή επαγγελματική ικανότητα.
2.4 Δεν ενισχύθηκαν για την ίδια δραστηριότητα από 

άλλο πρόγραμμα για το έτος 2010.
2.5 Ανέλαβαν την υποχρέωση και καθάρισαν τον υπό−

ροφο του πευκοδάσους, σε ποσοστό περίπου 20% της 
συνολικής έκτασης που ρητίνευσαν, οσάκις δε εκδη−
λώθηκε πυρκαγιά επενέβησαν αμέσως, αμισθί, και σύμ−
φωνα με τις υποδείξεις των αρμοδίων υπηρεσιών για 
την καταστολή της.

Δεν αύξησαν την παραγωγή ρητίνης σε σχέση με 
τον μέσο όρο της τελευταίας τριετίας και δέχθηκαν 
ανεπιφύλακτα ελέγχους από εθνικά όργανα.

3) Ύψος ενίσχυσης για τον καθαρισμό των δασών 
έτους 2010:

Το ύψος ενίσχυσης, ανά δικαιούχο, καθορίζεται σε 
0,50€ ανά κιλό ρητίνης (2.256.000€/4.420.803 κιλά ρη−
τίνης).

4) Επιπτώσεις από την αθέτηση των όρων και προ−
ϋποθέσεων:

Οι δικαιούχοι οι οποίοι θα αθετήσουν τους όρους, 
ή δηλώσουν ψευδή στοιχεία, ή διώκονται για πράξεις 
εξαπάτησης του Δημοσίου, για εμπορία ή καλλιέργεια 
ναρκωτικών, κλοπή ή καταστροφή του περιβάλλοντος, 
αποβάλλονται από την ενίσχυση και υποχρεούνται στην 
επιστροφή εντόκως των ενισχύσεων που έχουν λάβει 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 356/74 «Περί Κώ−
δικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων».

5) Συνολική πίστωση του προγράμματος:
Εγκρίνεται η διάθεση πίστωσης ύψους μέχρι 2.256.000 

ευρώ για την υλοποίηση του προγράμματος και θα βα−
ρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής, Κ.Α. 2111 έτους 2011.

6) Γενικά:
6.1 Εξουσιοδοτείται ο Ειδικός Γραμματέας Δασών να 

καθορίσει με απόφασή του τα δικαιολογητικά και τον 
τρόπο πληρωμής της οικονομικής ενίσχυσης των ρητι−
νεργατών ορισμένων νομών της χώρας για πυροπρο−
στασία των δασών έτους 2010.

6.2 Η πληρωμή των δικαιούχων θα γίνει από την Α.Τ.Ε. 

της οποίας η αμοιβή ορίζεται σε 0,25% επί του συνολι−
κού ύψους των πληρωμών που θα πραγματοποιηθεί.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

    Ö 
Αριθμ. 110717/Ε5 (2)
 Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 90666/Ε5/02−09−2009 

(ΦΕΚ 1919 τΒ΄/08−09−2009) υπουργικής απόφασης: 
«Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Τμήματος Λογιστικής του Τ.Ε.Ι. Κρήτης με τίτ−
λο: «Λογιστική και Ελεγκτική», όπως έχει διορθωθεί 
με το ΦΕΚ 2222 τ.Β΄/2−10−2009».

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. του πρώτου εδαφίου της παρ. 11α του άρθρου 80 

του ν.4009/2011 (Α΄195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση 
της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώ−
τατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων».

2. Του ν. 3685/2008 (Α΄ 148), και ιδίως του άρθρου 
7, «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», 
όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 
του ν. 3696/2008 (Α΄177), του άρθρου 27 του ν.3794/2009 
(Α΄156) και της παρ. 5 του άρθρου 37 του ν.3848/2010 
(Α΄ 71).

3. Του ν. 3374/2005 (Α΄189), «Διασφάλιση της ποιότη−
τας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων − Παράρτημα 
Διπλώματος», όπως ισχύει.

4. Την με αριθ. πρωτ. Φ5/89656/Β3/2007 (Β΄1466) υπουρ−
γική απόφαση «Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς 
και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98)

6. Την με αριθ. πρωτ. 90666/Ε5/02−09−2009 (ΦΕΚ 1919 
τΒ΄/08−09−2009) υπουργική απόφαση: «Έγκριση Προγράμ−
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Λογιστι−
κής του Τ.Ε.Ι. Κρήτης με τίτλο: «Λογιστική και Ελεγκτική», 
όπως έχει διορθωθεί με το ΦΕΚ 2222 τΒ΄/2−10−2009».

7. Το με αριθ. 11/15−04−2011 πρακτικό της Γενικής Συ−
νέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) του Τμήματος Λο−
γιστικής του Τ.Ε.Ι. Κρήτης.

8. Την με αριθ. 6/19−5−2011 πράξη της Συνέλευσης Ει−
δικής Σύνθεσης του Τ.Ε.Ι. Κρήτης.

9. Την με αριθ. πρωτ. 3111/20−06−11 ειδική έκθεση του 
Διευθυντή του Π.Μ.Σ.

10. Τα με αριθ. πρωτ. 441/03−06−2009 και 989/5−7−2011 
αντίστοιχα έγγραφα της Αρχής Διασφάλισης της Ποι−
ότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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Τροποποιούμε την με αριθ. πρωτ. 90666/Ε5/02−09−2009 
(ΦΕΚ 1919 τΒ΄/08−09−2009) υπουργική απόφαση: «Έγκριση 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος 
Λογιστικής του Τ.Ε.Ι. Κρήτης με τίτλο: «Λογιστική και 
Ελεγκτική», όπως έχει διορθωθεί με το ΦΕΚ 2222 τΒ΄/ 
2−10−2009», ως ακολούθως: Το τελευταίο εδάφιο του 
άρθρου 5 « Χρονική διάρκεια» αντικαθίσταται ως εξής:

«Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και 31−12−2012, οπότε 
θα αξιολογηθεί η δυνατότητα συνέχισης της λειτουρ−
γίας του».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 1 Νοεμβρίου 2011

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

    Ö 
Αριθμ. 106316/Α1 (3)
 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης τακτικών υπαλλή−

λων του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρί−
ας Τήνου για το έτος 2011.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 

297/Α) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 3833/2010 
(Α΄40) καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 38 του νόμου 
3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α΄).

2. Την υπ’ αριθμ. 18/7−9−2011 απόφαση της Διοικούσας 
Επιτροπής του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελι−
στρίας Τήνου, σύμφωνα με την οποία οι λόγοι που επι−
βάλλουν την υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων του 
εν λόγω Ιδρύματος είναι: α) η εξασφάλιση της ομαλής 
και ασφαλούς λειτουργίας των υπηρεσιών του προκει−
μένου για την εξυπηρέτηση χιλιάδων προσκυνητών και 
β) το γεγονός ότι υπάρχουν στο εν λόγω ίδρυμα κενές 
οργανικές θέσεις και ως εκ τούτου για την απρόσκοπτη 
λειτουργία των υπηρεσιών του θα πρέπει να εργαστεί 
υπερωριακά το σύνολο των υπηρετούντων υπαλλήλων 
του.

3. Το αριθ. πρωτ. 2029/29−9−2011 έγγραφο του Πανελ−
ληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου, απο−
φασίζουμε:

Εγκρίνουμε υπερωριακή απασχόληση για υπαλλήλους 
του Πανελλήνιου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τή−
νου για το έτος 2011 ως εξής:

α) Για υπερωριακή απογευματινή εργασία μέχρι την 
22α ώρα και μέχρι 31−12−2011 (ΚΑΕ0261).

1. Τεσσάρων (4) υπαλλήλων κλάδου ΠΕ2 Διοικ/κού−
Λογ/κού για 250 ώρες.

2. Ενός (1) υπαλλήλου κλάδου ΠΕ3 Μηχανικών για 60 
ώρες.

3. Ενός (1) υπαλλήλου κλάδου ΠΕ4 Αρχειοφύλακα για 
20 ώρες.

4. Ενός (1) υπαλλήλου κλάδου ΤΕ2 Μουσικών και Συ−
ντηρητή έργων τέχνης για 20 ώρες.

5. Δέκα (10) υπαλλήλων κλάδου ΔΕ1 Διοικ/κού−Λογ/κού 
για 270 ώρες.

6. Δύο (2) υπαλλήλων κλάδου ΔΕ2 Δακτυλογράφων 
για 40 ώρες.

7. Ενός (1) υπαλλήλου κλάδου ΔΕ4 Συντηρητή Ηλε−
κτρονικών Εγκαταστάσεων για 80 ώρες.

8. Τεσσάρων (4) υπαλλήλων κλάδου ΥΕ1 Κλητήρων−
νυχτοφυλάκων−νεωκόρων για 260 ώρες

9. Τεσσάρων (4) υπαλλήλων κλάδου ΥΕ2 Κηροποιών−
Κηροδοτών για 120 ώρες. 

10. Τεσσάρων (4) υπαλλήλων κλάδου ΥΕ3 Συντηρητή−
κηπουρών−εκθέτη για 140 ώρες.

11. Οκτώ (8) υπαλλήλων κλάδου ΥΕ4 Καθαριστών για 
500 ώρες.

β) Για εργασία, Κυριακών − Αργιών, προς συμπλήρωση 
της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής, μέχρι 31−12−2011 (ΚΑΕ 
0263):

Δύο (2) νυκτοφυλάκων κλάδου ΥΕ1 Κλητήρων−νυχτο−
φυλάκων−νεωκόρων για 350 ώρες.

γ) Για εργασία νυχτερινή εργασίμων ημερών, προς 
συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής, μέχρι 
31−12−2011 (ΚΑΕ 0263)

Δύο (2) νυκτοφυλάκων κλάδου ΥΕ1 Κλητήρων−νυχτο−
φυλάκων−νεωκόρων για 800 ώρες.

Η δαπάνη ύψους 12.370 ευρώ θα βαρύνει τον προϋ−
πολογισμό του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγε−
λιστρίας Τήνου, στον οποίο έχουν εγγραφεί σχετικές 
πιστώσεις συνολικού ποσού 66.000 ευρώ για το 2011. 
Η έγκριση της εν λόγω δαπάνης χορηγείται υπό την 
προϋπόθεση ότι το σύνολο των καταβαλλομένων πάσης 
φύσεων αμοιβών για υπερωριακή εργασία, καθώς και 
για εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες 
στους προαναφερόμενους υπαλλήλους δεν θα υπερβεί 
σε ποσοστό το δέκα τοις εκατό (10%) των πάσης φύσε−
ως αποδοχών, επιδομάτων, αποζημιώσεων και αμοιβών 
τους για το έτος 2011. 

Η απόφαση ισχύει αναδρομικά ένα (1) μήνα πριν τη 
δημοσίευσή της. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 31 Οκτωβρίου 2011 

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 

   Ö 
Αριθμ. 124570/ΙΒ (4)
 Τροποποίηση καθορισμού ύψους κρατικής επιχορήγη−

σης στο Δημόσιο Πρότυπο Παιδικό Γυμναστήριο ΚΑΙ−
ΣΑΡΙΑΝΗΣ και στο Εθνικό Γυμναστήριο Ο.Ι. ΦΩΚΙΑ−
ΝΟΣ για το οικον. Έτος 2011.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 4 του A.N. 1835/39 (ΦΕΚ 294/Α/39) «Περί 

του τρόπου διοικήσεως και λειτουργίας του Δημόσιου 
Πρότυπου Παιδικού Γυμναστηρίου Καισαριανής.

2. Του άρθρου 4 του Ν.Δ. 561/41 (ΦΕΚ 335/Α/41) «Περί 
του Δημοσίου Γυμναστηρίου Αθηνών Ο.Ι. ΦΩΚΙΑΝΟΣ».

3. Της παρ.3 του άρθρου 63 του Ν.1566/85 (ΦΕΚ167/
Α/85) «Δομή και λειτουργία της Π.Ε. και Δ.Ε. κ.λπ.».

4. Του A.N. 585/68 (ΦΕΚ 225/Α/68).
5. Τις διατάξεις του Νόμου 2362/1995 (ΦΕΚ 247/τ.Α΄/ 

27−11−95) «Περί δημόσιου Λογιστικού, κ.τ.λ.» όπως τρο−
ποιήθηκε με τον νόμο 3871/2010 (ΦΕΚ 141/τ.Α΄/17−8−2010) 
και ισχύει.
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6. Την αριθμ. 2/54497/0004/26−7−2011 απόφαση «Μετα−
βίβαση αρμοδιοτήτων και της εξουσίας να υπογραφούν 
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και της εξουσίας να υπο−
γράφουν με «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στο 
Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής κ.λπ. (ΦΕΚ 
Β΄1792/8−8−2011).

7. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού ύψους 
199.920,00 €. Για την ανωτέρω δαπάνη έχει εγγραφεί 
πίστωση στον τακτικό προϋπολογισμό οικονομικού 
έτους 2011 του ΥΠΔΒΜΘ στον ΚΑΕ 2482 του Ειδικού 
Φορέα 19−220.

8. Την αριθ. Φ1/Α/1443/166054/ΙΒ/30−12−10 υπουργική 
απόφαση περί κατανομής πιστώσεων τακτικού προ−
ϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 του Υπουργείου 
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σε 
επιμέρους ΚΑΕ.

9. Την αρ. 2/59784/0020/22−8−2011 απόφαση του Ανα−
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Μεταβολές εκτελού−
μενου Προϋπολογισμού».

10. Το άρθρο 50 παρ. 8 του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66/
τ.Α΄/31−03−2011) «τροποποίηση διατάξεων του Νόμου 
2362/1995», αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθμ. 32427/ΙΒ/18−3−2011 κοινή από−
φαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και της 
Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμά−
των (ΦΕΚ 475 τ.Β΄/28−3−2011) και ανακαθορίζουμε για το 
έτος 2011 το ύψος της ετήσιας κρατικής επιχορήγησης 
προς τα Γυμναστήρια αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων κατά 
ανώτατο όριο ως ακολούθως:

1. Για το Δημόσιο Παιδικό Γυμναστήριο Καισαριανής: 
149.940,00€.

2. Για το Εθνικό Γυμναστήριο Αθηνών «Ο.Ι. ΦΩΚΙΑΝΟΣ»: 
49.980,00€.

Η δαπάνη αυτή θα βαρύνει τον Ειδικό Φορέα 19−220 
και ΚΑΕ 2482 τον Προϋπολογισμό εξόδων χρήσης 2011 
του ΥΠΔΒΜΘ και η τμηματική καταβολή στα ανωτέρω 
Γυμναστήρια, θα γίνει στα πλαίσια του εκάστοτε εγκε−
κριμένου ποσοστού διάθεσης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 1 Νοεμβρίου 2011 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

    Ö 
 Αριθμ. 125133/ΙΑ (5)
Χορήγηση άδειας λειτουργίας Κέντρου Μεταλυκεια−

κής Εκπαίδευσης.

  Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του ν.3696/2008 

(ΦΕΚ 177 Α΄) «Ίδρυση και λειτουργία Κολλεγίων και άλλες 
διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 
45 του ν. 3848/2010.

2. Την υπ’ αριθ. 63893/ΙΑ/03−06−2010 (ΦΕΚ 774 Β΄) από−
φαση της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευμάτων με θέμα «Εξειδίκευση των κριτηρίων για 
τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε Κέντρα Μεταλυ−
κειακής Εκπαίδευσης (ΚΕ.Μ.Ε.) που έχουν λάβει άδεια 

ίδρυσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 
του άρθρου 6 του ν.3696/2008 όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει».

3. Την υπ’αριθ. 24610/ΙΑ/1−3−2011 (ΦΕΚ 435 Β΄) άδεια 
ίδρυσης Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης.

4. Την με αριθμό 165823/ΙΑ/30−12−2010 αίτηση της 
Ένωσης Προσώπων «HELLENIC AMERICAN EDUCATION 
CENTER (ΕΛΛΕΝΙΚ ΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΝΤΟΥΚΕΪΣΟΝ ΣΕΝΤΕΡ)» 
με διακριτικό τίτλο «HELLENIC AMERICAN EDUCATION» 
με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά σχετικά με 
χορήγηση άδειας λειτουργίας Κέντρου Μεταλυκειακής 
Εκπαίδευσης.

5. Το υπ’ αριθ. 612/1/21−10−2011 πρακτικό με το οποίο δι−
ατυπώθηκε η γνώμη του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης 
Δομών Δια Βίου Μάθησης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ) του άρθρου 12 του 
ν. 3696/2008 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Τη με αριθμό Υ274/30−9−2010 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων της Αναπληρωτού 
Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμά−
των Φωτεινής Γεννηματά» (Β΄ 1595).

7. Την ανάγκη χορήγησης άδειας λειτουργίας Κέντρου 
Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:

Χορηγούμε άδεια λειτουργίας Κέντρου Μεταλυκειακής 
Εκπαίδευσης τριετούς διαρκείας με έναρξη ισχύος την 
1η Σεπτεμβρίου 2011 στην Ένωση Προσώπων «HELLENIC 
AMERICAN EDUCATION CENTER (ΕΛΛΕΝΙΚ ΑΜΕΡΙΚΑΝ 
ΕΝΤΟΥΚΕΪΣΟΝ ΣΕΝΤΕΡ)» με διακριτικό τίτλο «HELLENIC 
AMERICAN EDUCATION» με έδρα την Αθήνα, σύμφωνα 
με την υπ’ αριθ. 612/1 /21−10−2011 γνώμη του Εθνικού Κέ−
ντρου Πιστοποίησης Δομών Δια Βίου Μάθησης (Ε.ΚΕ.
ΠΙΣ).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 1 Νοεμβρίου 2011

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ

    Ö 
Αριθμ. 94960 (6)
 Αντικατάσταση αναπληρωματικών μελών του Ανωτά−

του Ειδικού Δικαστηρίου για το υπόλοιπο χρονικό 
διάστημα ήτοι μέχρι τις 31−12−2011.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, 
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις: 
α) του άρθρου 100 του Συντάγματος και 
β) των παραγράφων 2 και 5 του άρθρου 2 του 

ν. 345/1976 όπως η παράγραφος 2 του άρθρου αυτού 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 37 του νόμου 2172/1993 
(ΦΕΚ 207 Α΄).

2) Το με αριθμό 151/2011 πρακτικό συνεδριάσεως της 
Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας σε Συμ−
βούλιο και σε Δημόσια Συνεδρίαση, που αφορά τη συ−
μπληρωματική κλήρωση για την αντικατάσταση του 
πρώτου και τρίτου αναπληρωματικού μέλους της εκ των 
Συμβούλων της Επικρατείας συνθέσεως του Ανωτάτου 
Ειδικού Δικαστηρίου για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα 
ήτοι μέχρι τις 31/12/2011, αποφασίζουμε:
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Ορίζουμε τους Συμβούλους της Επικρατείας: α) Κων−
σταντίνο Πισπιρίγκο του Αλεξάνδρου ως πρώτο αναπλη−
ρωματικό μέλος του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου για 
το χρονικό διάστημα έως τις 31/12/2011 σε αντικατάστα−
ση του Αναστασίου Γκότση του Ευσταθίου Συμβούλου 
της Επικρατείας ο οποίος είχε κληρωθεί πρώτο ανα−
πληρωματικό μέλος του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρί−
ου για τη διετία 2010−2011 και ο οποίος με προεδρικό 
διάταγμα της 13ης Ιουλίου 2011 (Α΄ 463) προήχθη σε 
θέση Αντιπροέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας 
και β) Μαργαρίτα Γκορτζολίδου του Δημητρίου ως 
τρίτο αναπληρωματικό μέλος του Ανωτάτου Ειδικού 
Δικαστηρίου για το χρονικό διάστημα έως τις 31/12/2011 
σε αντικατάσταση της Αιρήν−Έβελυν−Μικέλα−Μαίρης 
Σάρπ του Γκόρντον−Χένρυ Συμβούλου της Επικρατείας η 
οποία είχε κληρωθεί τρίτο αναπληρωματικό μέλος του 
Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου για τη διετία 2010−2011 
και η οποία με το προεδρικό διάταγμα της 16ης Σεπτεμ−
βρίου 2011 (Γ΄ 692) προήχθη σε θέση Αντιπροέδρου του 
Συμβουλίου της Επικρατείας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2011 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

    Ö 
Αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜΕΕΠ/Γ2/Φ32/95728/1065 (7)
 Έγκριση επανακαθορισμού εισιτηρίου στον Αρχαιολο−

γικό Χώρο Ματάλων, αρμοδιότητας ΚΓ΄ Εφορείας 
Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε−

σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 
(Φ.Ε.Κ. 98/Α/22.4.2005).

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 186/2009 (ΦΕΚ 213/Α/07.10.2009) 
«Συγχώνευση του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουριστι−
κής Ανάπτυξης».

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 187/2009 (ΦΕΚ 214/Α/07.10.2009) 
«Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 46, παρ. 2 του Ν. 3028/02 
«Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (Φ.Ε.Κ. 153/Α/28.06.02).

5. Το Π.Δ. 191/2003 (Φ.Ε.Κ. 146/Α/13.06.03) «Οργανισμός 
του Υπουργείου Πολιτισμού».

6. Την με αριθ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/49610/28.11.1990 (Φ.Ε.Κ. 743/
Β/29.11.1990) «Περί εξαιρέσεως από τον περιορισμό των 
τριών υπογραφών».

7. Τις διατάξεις της παρ. στ’ του άρθρου 8 του 
ν. 736/1977 (Φ.Ε.Κ. 316/Α/15.10.1977) «Περί Οργανισμού 
Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων».

8. Το Π.Δ. 185/2009 (Φ.Ε.Κ. 213/Α/7.10.2009) «Ανασύστα−
ση του Υπουργείου Οικονομικών κ.λπ.».

9. Το Π. Δ. 63/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (Φ.Ε.Κ. 145/Α/17.06.2011).

10. Την με αριθ. Υ350/08.07.2011 (Φ.Ε.Κ. 1603/Β/11.07.2011) 
απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτή−

των των αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου».

11. Το υπ’ αριθ. Φ1/8/3164/30.05.2011 έγγραφο της ΚΓ΄ 
Ε.Π.Κ.Α.

12. Την υπ’ αριθ. 24/12.07.2011 ομόφωνη γνωμοδότηση 
του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου.

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται καμία δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τον επανακαθορισμό εισιτηρίου στον 
Αρχαιολογικό Χώρο Ματάλων, αρμοδιότητας της ΚΓ΄ 
Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, 
ως εξής:

• Αρχαιολογικός Χώρος Ματάλων, μεμονωμένο κύριο 
εισιτήριο τρία (3) ευρώ και μεμονωμένο μειωμένο δύο 
(2) ευρώ.

Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2011

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ  ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ

    Ö 
Αριθμ. 14340 (8)

 Διαδικασία έγκρισης θέσης σε κυκλοφορία ειδικών 
τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπ’ όψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.711/1977 «Περί Ειδικών Τουρι−

στικών Λεωφορείων», όπως ισχύει (ΦΕΚ 284/Α) και ει−
δικότερα του άρθρου 4 παρ. 3, όπως αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο 14 παρ. 10γ του Ν.4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α) 
«Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του 
Δημοσίου − Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσι−
ονομική εξυγίανση − Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων 
Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας 
και Κοινωνικής Ασφάλισης».

2. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α) «Ενίσχυση 
της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδι−
οικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ’Πρόγραμμα Διαύγεια’ 
και λοιπές διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του Ν.3270/2004 (ΦΕΚ 187/Α) «Αρμο−
διότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και 
θέματα τουρισμού».

4. Την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του Ν.2690/1999 
(ΦΕΚ 45/Α) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικα−
σίας και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του Ν.2160/1993 (ΦΕΚ 118/Α) «Ρυθμίσεις 
για τον τουρισμό και άλλες διατάξεις».

6. Το π.δ. 15/2010 (ΦΕΚ 35/Α) «Σύσταση Γενικής Γραμ−
ματείας Τουρισμού στο Υπουργείο Πολιτισμού και Του−
ρισμού».

7. Το π.δ. 186/2009 (ΦΕΚ 213/Α) «Συγχώνευση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης».

8. Το π.δ. 187/2009 (ΦΕΚ 214/Α) «Διορισμός Υπουργών 
και Υφυπουργών».

9. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε 
με το π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 29/Α).
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10. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/01−10−2002 (ΦΕΚ 1276/
Β) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης «Καθορισμός του τύπου και του περι−
εχομένου της Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του 
Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α)».

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο

1. Η έγκριση θέσης σε κυκλοφορία ειδικού τουριστικού 
λεωφορείου δημόσιας χρήσης χορηγείται με απόφαση 
του Προϊσταμένου της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσί−
ας Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) του Ε.Ο.Τ. σε τουριστικά γραφεία ή 
Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.), 
εφόσον υποβληθεί στην οικεία Π.Υ.Τ. του Ε.Ο.Τ. αίτη−
ση − υπεύθυνη δήλωση, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης 
δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986. Στην 
ανωτέρω αίτηση − υπεύθυνη δήλωση αναγράφονται τα 
στοιχεία του αιτούντος φυσικού ή νομικού προσώπου, 
ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και η Δημό−
σια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) στην οποία ανήκει, 
καθώς και ο αριθμός του Ειδικού Σήματος Λειτουργί−
ας (Ε.Σ.Λ.) της επιχείρησης. Για τα νομικά πρόσωπα η 
αίτηση υποβάλλεται από τον κατά περίπτωση νόμιμο 
εκπρόσωπο. Συνημμένα υποβάλλονται τα παρακάτω 
δικαιολογητικά:

α) Αντίγραφο άδειας οδικού μεταφορέα επιβατών, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 346/2001 (ΦΕΚ 233/Α), 
όπως ισχύει.

β) Απόδειξη κατάθεσης παραβόλου υπέρ του Ελληνι−
κού Δημοσίου ποσού τριακοσίων ευρώ (€ 300,00) πλέ−
ον χαρτοσήμου, το οποίο κατατίθεται σε οποιαδήποτε 
Δ.Ο.Υ. στον κωδικό 3741. Ποσοστό πενήντα τοις εκατό 
(50%) του εν λόγω ποσού μεταφέρεται από το Ελληνικό 
Δημόσιο στον προϋπολογισμό του Ε.Ο.Τ.

γ) Απόδειξη κατάθεσης παραβόλου υπέρ Ταμεί−
ου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρή−
σεων Κοινής Ωφέλειας (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.) ποσού εξήντα 
ευρώ (€ 60,00), το οποίο κατατίθεται στο λογαριασμό 
040/546025−54 της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδας.

δ) Εγγυητική επιστολή ύψους χιλίων ευρώ (1000€) για 
κάθε όχημα σύμφωνα με την παράγραφο 2 της απόφα−
σης αυτής, εφ’ όσον η αίτηση για την έγκριση θέσης σε 
κυκλοφορία ειδικού τουριστικού λεωφορείου δημοσίας 
χρήσης υποβάλλεται από ΤΕΟΜ.

2. α) Η εγγυητική επιστολή της περίπτωσης δ) της 
ανωτέρω παραγράφου 1 έχει πενταετή διάρκεια και 
εκδίδεται υπέρ Ε.Ο.Τ. από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 
εγκατεστημένα σε κράτος − μέλος της Ε.Ε., σύμφωνα 
με το υπόδειγμα του Παραρτήματος που προσαρτάται 
στην απόφαση αυτή και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
αυτής. Το συνολικό ποσό της εγγυητικής επιστολής δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τις έξι χιλιάδες ευρώ (6.000€) για 
το σύνολο των οχημάτων της επιχείρησης.

β) Στην εγγυητική επιστολή αναφέρεται ότι η ισχύς 
της παρατείνεται αυτοδίκαια για ένα επιπλέον εξάμηνο 
μετά την ημερομηνία ανάκλησης της έγκρισης θέσης 
σε κυκλοφορία τουριστικού λεωφορείου ή του Ε.Σ.Λ. 
της επιχείρησης για οποιονδήποτε λόγο, καθώς επίσης 
εάν πριν τη λήξη της ισχύος της δεν κατατεθεί άλλη 
εγγυητική επιστολή πενταετούς ισχύος. Σε περίπτωση 
μη έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας του τουριστικού 
λεωφορείου εντός της προθεσμίας που προβλέπεται 
στο άρθρο 5 του Ν. 711/1977, όπως ισχύει, η εγγυητική επι−

στολή επιστρέφεται με αίτηση του ενδιαφερομένου.
γ) Η εγγυητική επιστολή καταπίπτει με απόφαση του 

Προϊσταμένου της οικείας Π.Υ.Τ. προς κάλυψη τυχόν 
απαιτήσεων που απορρέουν από τις συναλλαγές της 
Τ.Ε.Ο.Μ. με τους αποδέκτες των υπηρεσιών.

δ) Πριν την έκδοση της απόφασης κατάπτωσης της 
εγγυητικής επιστολής ο Προϊστάμενος της οικείας Π.Υ.Τ. 
του Ε.Ο.Τ καλεί την επιχείρηση εντός προθεσμίας όχι 
μικρότερης του ενός (1) μηνός να τακτοποιήσει τις χρη−
ματικές απαιτήσεις που αναγγέλθηκαν σε βάρος της 
και αποδεικνύονται με επίσημα στοιχεία. Η ανωτέρω 
προθεσμία μπορεί να παραταθεί για έναν (1) επιπλέον 
μήνα με απόφαση του Προϊσταμένου της Π.Υ.Τ. Εάν πα−
ρέλθει άπρακτη η προθεσμία που έχει τεθεί, εκδίδεται 
η σχετική πράξη κατάπτωσης χωρίς άλλη ειδοποίηση 
του ενδιαφερόμενου. Με την απόφαση μερικής ή ολικής 
κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής η επιχείρηση κα−
λείται από την οικεία Π.Υ.Τ. να την αποκαταστήσει στο 
ακέραιο μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από 
την κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης. Εάν παρέλθει 
άπρακτη η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου, το 
Ε.Σ.Λ. της επιχείρησης ανακαλείται με απόφαση του 
Προϊσταμένου της οικείας Π.Υ.Τ., και επαναχορηγείται 
εφ’ όσον η επιχείρηση αποκαταστήσει στο ακέραιο το 
ποσό της εγγυητικής επιστολής μέσα σε προθεσμία 
τριών (3) μηνών από την αφαίρεση του. Σε διαφορετική 
περίπτωση ανακαλούνται οι άδειες κυκλοφορίας των 
τουριστικών λεωφορείων της επιχείρησης σύμφωνα με 
το άρθρο 9 του Ν. 711/1977, όπως ισχύει.

ε) Η απόδοση στο δικαιούχο του προϊόντος της εγ−
γυητικής επιστολής που κατέπεσε υπέρ Ε.Ο.Τ. γίνεται 
με την υποβολή τελεσίδικης δικαστικής απόφασης. Εάν 
οι δικαιούχοι είναι περισσότεροι του ενός και το ποσό 
της εγγυητικής επιστολής δεν καλύπτει το σύνολο των 
απαιτήσεων, τούτο αποδίδεται συμμέτρως στους δι−
καιούχους.

3. Η έγκριση θέσης σε κυκλοφορία εκδίδεται εντός 
προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την πλήρη υποβολή 
των δικαιολογητικών της παραγράφου 1 της απόφασης 
αυτής.

4. Η έγκριση θέσης σε κυκλοφορία ανακαλείται με 
απόφαση του Προϊσταμένου της οικείας Π.Υ.Τ. στις 
περιπτώσεις της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 711/1977, 
όπως ισχύει.

5. Εντός 30 ημερών από την έκδοση της άδειας κυ−
κλοφορίας τουριστικού λεωφορείου κατά τη διαδικασία 
του άρθρου 5 του Ν.711/1977, όπως ισχύει, ο επιχειρημα−
τίας υποχρεούται να προσκομίσει στην οικεία Π.Υ.Τ. του 
Ε.Ο.Τ. αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας και απόδειξη 
κατάθεσης παραβόλου υπέρ Ε.Ο.Τ. ποσού εκατό ευρώ 
(100 €), το οποίο καταβάλλεται στο ταμείο του Ε.Ο.Τ. 
ή κατατίθεται στο λογαριασμό του Ε.Ο.Τ. με αρ. 0024−
261800 στην Τράπεζα της Ελλάδος, για την καταχώριση 
του τουριστικού λεωφορείου στο μητρώο του άρθρου 13 
του Ν.711/1977, όπως ισχύει. Η μη καταχώριση του τουρι−
στικού λεωφορείου στο μητρώο του ανωτέρω άρθρου 
επισύρει τις κυρώσεις του άρθρου 15 του Ν.711/1977, 
όπως ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2011
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΘΕΣΗΣ 
ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣ:  ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ........................................................

1. Με την παρούσα εγγυώμαστε ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα υπέρ της Τουριστικής Επιχείρησης Οδικών Με−
ταφορών (ΤΕΟΜ)  ........................................................................................................................................................................................................................................... 
που εδρεύει .................................................................................................................................................................................................................................................. 
και για ποσό μέχρι .................................................................................................................................................................. ευρώ ( ...................................................
.........€), για την έγκριση θέσης σε κυκλοφορία  ...................................................................................................  (αναγράφεται ο αριθμός των 
οχημάτων) ειδικού/ών τουριστικού/ών λεωφορείου/ων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 711/1977, όπως εκάστοτε 
ισχύει, και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτών εκδοθεισών αποφάσεων. Η παρούσα καλύπτει τις υποχρεώσεις της 
υπέρ ής η εγγύηση επιχείρησης που απορρέουν από κάθε συναλλαγή της με αποδέκτες υπηρεσιών στο πλαίσιο 
διενέργειας του μεταφορικού έργου των δημόσιας χρήσης τουριστικών λεωφορείων σύμφωνα με το Ν.711/1977, 
όπως εκάστοτε ισχύει.

2. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από  ................................................................................. και λήγει την ................................................................. 
(ισχύει για πέντε (5) έτη) και παρατείνεται αυτοδίκαια για ένα ακόμη εξάμηνο από την ημερομηνία λήξης της. 
Επίσης η παρούσα ισχύει για ένα εξάμηνο μετά την ημερομηνία ανάκλησης για οποιοδήποτε λόγο του Ειδικού 
Σήματος Λειτουργίας της επιχείρησης ή της έγκρισης θέσης σε κυκλοφορία του/των ειδικών τουριστικών λεω−
φορείων για την οποία εκδόθηκε η παρούσα.

3. Το ανωτέρω ποσό τηρείται στη διάθεση σας και δηλώνουμε ότι σε περίπτωση που θα ζητηθεί η καταβολή 
μέρους ή όλου του ποσού αυτού, υποσχόμαστε και υποχρεούμαστε να το καταβάλουμε σε εσάς ή σε αυτόν που 
θα μας υποδείξετε το αργότερο σε τρεις (3) ημέρες από τη σχετική απλή πρόσκληση σας, χωρίς να αιτιολογή−
σετε την πράξη σας αυτή και χωρίς να διερευνηθεί η νομιμότητα ή βασιμότητα του αιτήματος σας, παραιτού−
μενοι ρητά και ανεπιφύλακτα από το δικαίωμα διαιρέσεως και την ένσταση διζήσεως καθώς και από κάθε άλλο 
ευεργέτημα ή ένσταση.

4. Η τυχόν επιστροφή σε οποιονδήποτε χρόνο θα γίνεται μόνο με έγγραφο σας.

5. Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν εκδοθεί από την Τράπεζα μας προς 
το Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογιζομένου και του ποσού της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων 
που δικαιούμαστε να εκδίδουμε.  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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