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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
21 Μαΐου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΣΤ/1831/31-1-1978
(Β’ 72) απόφασης του Υπουργού Συγκοινωνιών
«περί καθορισμού τρόπου και διαδικασίας χορηγήσεως των αδειών κυκλοφορίας των αυτοκινήτων
οχημάτων και των υπ’ αυτών ρυμουλκούμενων».

2

Καθορισμός ειδικότερων θεμάτων σχετικά με
τα παράβολα της παρ. 5 του άρθρου 20 του
ν. 4282/2014 (Α’ 182).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 129897
(1)
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. ΣΤ/1831/31-1-1978
(Β' 72) απόφασης του Υπουργού Συγκοινωνιών
«περί καθορισμού τρόπου και διαδικασίας χορηγήσεως των αδειών κυκλοφορίας των αυτοκινήτων οχημάτων και των υπ' αυτών ρυμουλκούμενων».
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 2 του άρθρου 88, της παρ. 2 του άρθρου
90 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του ν. 2696/1999 (Α’ 57).
β) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 - Α’ 98),
όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4320/2015 (Α’ 29) και
ισχύει.
γ) Του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις»
(Α’ 131).
δ) του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184)
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ε) Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
στ) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
ζ) Του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151).
η) Της υπό στοιχεία ΔΝΣα/οικ.59172/7775/ΦΝ459/
2019 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Ιωάννη
Κεφαλογιάννη» (Β’ 3058).
2. Την ανάγκη τροποποίησης της υπό στοιχεία
ΣΤ/1831/31-1-1978 (Β’ 72) απόφασης, προκειμένου να
είναι δυνατή η πρόσβαση αυτοκινήτων που έχουν λάβει
άδεια κυκλοφορίας κατ’ εφαρμογή της περ. δ’ της παρ. 6
σε χώρους συνεργείων πλησίον του κλειστού χώρου κυκλοφορίας τους.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Στο τέλος της περ. δ’ της παρ. 6 της υπό στοιχεία
ΣΤ/1831/31-1-1978 (Β’ 72) απόφασης του Υπουργού
Συγκοινωνιών, προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Τα οχήματα του προηγούμενου εδαφίου δύναται να
κυκλοφορούν, κενά φορτίου και επιβατών, εκτός του
κλειστού χώρου που αναφέρεται στην ειδική άδεια κυκλοφορίας που τους έχει χορηγηθεί, αποκλειστικά και
μόνο για τις ανάγκες ελέγχου και συντήρησης τους σε
χώρους συνεργείων που βρίσκονται σε ακτίνα μικρότερη
του ενός (1) χλμ. από τα όρια του ως άνω κλειστού χώρου.
Α. Για τη μετάβαση του οχήματος στο χώρο ελέγχου
και συντήρησης, ο οδηγός του οχήματος υποχρεούται
να φέρει έγγραφη βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου
της επιχείρησης στην οποία ανήκει το όχημα, όπου αναγράφονται: η ημερομηνία, η ώρα, ο λόγος εξόδου και ο
προορισμός (ακριβής διεύθυνση του χώρου ελέγχου ή
συντήρησης.
Β. Για την επιστροφή του οχήματος από το χώρο
ελέγχου και συντήρησης, ο οδηγός του οχήματος υποχρεούται να φέρει, πέραν της βεβαίωσης της περ. Α., τα
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παραστατικά, στα οποία θα αναγράφεται η ημερομηνία
ολοκλήρωσης των εργασιών ελέγχου και συντήρησης
του συγκεκριμένου οχήματος.».
Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να έχει εφαρμογή η υπό
στοιχεία ΣΤ/1831/1978 (Β΄ 72) απόφαση του Υπουργού
Συγκοινωνιών, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Μαΐου 2021
Ο Υφυπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
Ι

Αριθμ. 543/130093
(2)
Καθορισμός ειδικότερων θεμάτων σχετικά με
τα παράβολα της παρ. 5 του άρθρου 20 του
ν. 4282/2014 (Α’ 182).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 11 και της παρ. 2 του άρθρου 87 του
ν. 4442/2016 «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» (Α’ 230),
όπως το άρθρο 87 προστέθηκε με το άρθρο 1 του
ν. 4711/2020 (Α’ 145).
β) Της παρ. 5 του άρθρου 20 του ν. 4282/2014 «Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις» (Α’ 182),
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 86 του ν. 4442/2016.
γ) Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος:
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης,
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης» (Α’ 133).
2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
3. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).
4. Την υπ’ αρ. 5359/12.8.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Φωτεινή Αραμπατζή» (Β’ 3374).
5. Την υπό στοιχεία Α.1047/21/3.2020 κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονομικών και Επικρατείας «Όροι και
διαδικασία είσπραξης-επιστροφής για την εφαρμογή
του ηλεκτρονικού παραβόλου» (Β’ 979)
6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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Άρθρο 1
Ειδικά θέματα που αφορούν τα παράβολα
της παρ. 5 του άρθρου 20 του ν. 4282/2014
1. Για την υποβολή αίτησης χορήγησης έγκρισης
ίδρυσης μονάδας υδατοκαλλιέργειας, εντατικής ή ημιεντατικής μορφής, σε πλωτές ή χερσαίες εγκαταστάσεις,
καταβάλλεται άπαξ από τον φορέα υδατοκαλλιέργειας
παράβολο, το ποσό του οποίου καθορίζεται ως εξής:
α) Πενήντα (50) ευρώ, για αίτηση έγκρισης ίδρυσης
πλωτής μονάδας υδατοκαλλιέργειας του άρθρου 21 του
ν. 4282/2014, για μίσθωση υδάτινης έκτασης μέχρι τριάντα (30) στρέμματα,
β) Εκατό (100) ευρώ, για αίτηση έγκρισης ίδρυσης
πλωτής μονάδας υδατοκαλλιέργειας του άρθρου 21 του
ν. 4282/2014, για μίσθωση υδάτινης έκτασης άνω των
τριάντα (30) στρεμμάτων,
γ) Πενήντα (50) ευρώ, για αίτηση έγκρισης ίδρυσης
μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας ή ιχθυογεννητικού σταθμού ειδών γλυκού νερού σε χερσαίες εγκαταστάσεις της
παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 4282/201.
δ) Εκατό (100) ευρώ, για αίτηση έγκρισης ίδρυσης
ιχθυογεννητικού σταθμού θαλάσσιων ειδών ή μονάδας
υδατοκαλλιέργειας άλλων ειδών, πλην των ψαριών, σε
χερσαίες εγκαταστάσεις της παρ. 1 του άρθρου 22 του
ν. 4282/2014.
2. Για την υποβολή γνωστοποίησης ίδρυσης μονάδας
υδατοκαλλιέργειας γλυκού νερού της παρ. 3 του άρθρου
22 του ν. 4282/2014 καταβάλλεται άπαξ από τον φορέα
υδατοκαλλιέργειας παράβολο, το ποσό του οποίου καθορίζεται ως εξής:
α) Εκατό (100) ευρώ, για υποβολή γνωστοποίησης
ίδρυσης μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας.
β) Εκατόν πενήντα (150) ευρώ, για υποβολή γνωστοποίησης ίδρυσης μονάδας υδατοκαλλιέργειας άλλων
ειδών, πλην των ψαριών, ή ειδών που υπόκεινται σε ειδικούς περιορισμούς, όπως είναι τα μη ενδημικά είδη και
τα είδη που τελούν υπό καθεστώς προστασίας.
3. Τα παράβολα των παρ. 1 και 2 εκδίδονται στο όνομα
του φορέα της υδατοκαλλιέργειας ηλεκτρονικά, μετά από
υποβολή σχετικού αιτήματος μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο) στη
διαδικτυακή πύλη www.gsis.gr της Γενικής Γραμματείας
Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ή www.aade.gr
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
Αν πρόκειται για παράβολο της παρ. 1, ο φορέας υδατοκαλλιέργειας πρέπει να καταβάλει το κατά περίπτωση αντίτιμο και να καταθέσει το αποδεικτικό καταβολής
του στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων
της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης μαζί με την
αίτηση χορήγησης έγκρισης για την ίδρυση μονάδας
υδατοκαλλιέργειας. Παράβολο δεν καταβάλλεται κατά
την ανανέωση των εγκρίσεων.
Αν πρόκειται για παράβολο της παρ. 2, ο φορέας υδατοκαλλιέργειας πρέπει να καταβάλει το κατά περίπτωση
αντίτιμο πριν την υποβολή της γνωστοποίησης ίδρυσης,
προκειμένου στη συνέχεια να συμπληρώσει το σχετικό

Τεύχος B’ 2120/21.05.2021

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

πεδίο στη φόρμα της γνωστοποίησης ίδρυσης που υποβάλλει προς την αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Ο φορέας
υδατοκαλλιέργειας τηρεί το αποδεικτικό καταβολής του
παραβόλου στην έδρα του μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά. Παράβολο δεν καταβάλλεται στις περιπτώσεις
μεταβολών της γνωστοποίησης ίδρυσης.
4. Το σύνολο των εσόδων από το κατά περίπτωση παράβολο των παρ. 1 και 2 αποτελεί έσοδο του κρατικού
προϋπολογισμού. Ποσοστό 20% των εσόδων αυτών εγγράφεται σε ύψος στον προϋπολογισμό του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΛΕ 1450113001), για την
κάλυψη σχετικών δαπανών της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, σύμφωνα με το άρθρο 11 ν. 4442/2016.
5. Η επιστροφή τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων
ποσών πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις της
υπό στοιχεία Α.1047/12.3.2020 (Β’ 979) κοινής απόφασης
των Υπουργών Οικονομικών και Επικρατείας.
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Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Μαΐου 2021
Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

Ανάπτυξης
και Επενδύσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Υφυπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ

24408
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02021202105210004*

