
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 29820/
1983 «Καθορισμός και άλλων περιπτώσεων που 
χορηγείται άδεια κυκλοφορίας σε μηχανοκίνητα 
οχήματα χωρίς τη σύνταξη πρακτικού επιθεώρη-
σης του οχήματος» (Β’ 512).

2 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής του Αντιπε-
ριφερειάρχη Φθιώτιδας, στους Προϊσταμένους 
οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης Οικονομι-
κού - Δημοσιονομικού Ελέγχου Περιφέρειας Στε-
ρεάς Ελλάδας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

     Αριθμ. οικ. 10042/668  (1)
Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 29820/

1983 «Καθορισμός και άλλων περιπτώσεων που 

χορηγείται άδεια κυκλοφορίας σε μηχανοκίνητα 

οχήματα χωρίς τη σύνταξη πρακτικού επιθεώρη-

σης του οχήματος» (Β' 512). 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) της παραγράφου 2 του άρθρου 88 του Κώδικα Οδι-

κής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.), που κυρώθηκε με το άρθρο 
πρώτο του ν. 2696/1999 (Α' 57), 

β) της 29820/1983 υπουργικής απόφασης «Καθορι-
σμός και άλλων περιπτώσεων που χορηγείται άδεια κυ-
κλοφορίας σε μηχανοκίνητα οχήματα χωρίς τη σύνταξη 
πρακτικού επιθεώρησης του οχήματος» (Β' 512),

γ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιή-
θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98), όπως 
τροποποιήθηκε με το ν. 4320/2015 (Α' 29) και ισχύει, 

δ) το άρθρο 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, 
Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α' 131), 

ε) τα άρθρα 2, 3, και 4 του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της 
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοι-
κητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ" 
και άλλες διατάξεις (Α' 112), 

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 ΔΝΣα/οικ.59172/7775/ΦΝ459/2019 απόφασης 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Με-
ταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υπο-
δομών και Μεταφορών Ιωάννη Κεφαλογιάννη» (Β' 3058).

2. Την ανάγκη απλοποίησης της διαδικασίας έκδοσης 
άδειας κυκλοφορίας φορτηγών οχημάτων κατηγορίας 
N1 (με μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος 
[ΜΑΜΦΟ] κάτω των τρεισήμισι χιλιάδων χιλιόγραμμων).

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 

2 του άρθρου 1 της υπουργικής απόφασης 29820/1983, 
αντικαθίσταται ως εξής: «Χρησιμοποιείται ειδική δήλωση 
που είναι σύμφωνη με το κατά την παράγραφο 5 του 
άρθρου αυτού υπόδειγμα και την οποία συμπληρώνει ο 
εισαγωγέας ή ο αντιπρόσωπος ή ο εκπρόσωπος του ερ-
γοστασίου κατασκευής ή συναρμολόγησης ή του ΟΔΔΥ, 
χωρίς την απαίτηση λήψης αποτυπώματος του αριθμού 
πλαισίου του οχήματος. Μέχρι αλλαγής του εντύπου της 
δήλωσης θα χρησιμοποιείται το ισχύον.»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Παπάγου, 11 Φεβρουαρίου 2020 

Ο Υφυπουργός 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
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