
 
    ΘΕΩΡΗΣΗ ΓΝΗΣΙΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ 

 
   Προς την  Ε.Ο.  ΦΙΛ.Π.Α. (Ελλ. Ομοσπονδία Φίλων Παλαιού Αυτοκινήτου & Μοτοσικλέτας) 
              ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ (ANF) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ FIVA 
                                        Κυβέλης 6, Γέρακας, 153 44, Aττική 

 
ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 

 
Με την παρούσα υπεύθυνα δηλώνω ότι: 

1. Είμαι ο νόμιμος κάτοχος αυτοκινήτου με τα κατωτέρω χαρακτηριστικά: 

για το οποίο έχει εκδοθεί από την Ε.Ο. ΦΙΛΠΑ κάρτα αναγνώρισης αυθεντικότητας  
αυτοκινήτου αρ. ........................    την ........................... 

2. Αποδέχομαι ότι οι υπ’ όψη  πινακίδες αποτελούν ιδιοκτησία της Ε.Ο. ΦΙΛΠΑ. 

3. Θα κάνω χρήση των πινακίδων όπως ορίζει η σχετική Κ.Υ.Α Α Οικ. 82350-3809 (ΦΕΚ 
Β΄4948/31.12.2019), της οποίας παρέλαβα φωτοαντίγραφο. 

4. Δεν θα κάνω χρήση των συγκεκριμένων πινακίδων σε άλλο αυτοκίνητο, από αυτό για το 

οποίο έχουν δοθεί. 

5. Υποχρεούμαι να διατηρώ σε ισχύ ασφαλιστήριο του ανωτέρω αυτοκινήτου σε Ελληνική 
Ασφαλιστική Εταιρεία. 

6. Θα επιστρέψω τις πινακίδες αμέσως μόλις ζητηθούν από την Ε.Ο. ΦΙΛΠΑ. 

7. Οι εν λόγω πινακίδες δεν αποτελούν πινακίδες κυκλοφορίας καθημερινής χρήσης ή 
άλλης, εκτός των οριζόμενων στη σχετική Υπουργική Απόφαση. 

8. Αποδέχομαι ότι για κάθε κακή χρήση των πινακίδων η Ε.Ο. ΦΙΛΠΑ δικαιούται να τις 
αποσύρει και εγώ οφείλω να τις παραδώσω αμέσως. Σε περίπτωση μη εκούσιας 
παράδοσης, οι πινακίδες θα ακυρώνονται και θα ενημερώνονται οι Αρμόδιες Αρχές, όπως 
έχουμε υποχρέωση. 

9. Σε περίπτωση πώλησης του αυτοκινήτου, οι πινακίδες επιστρέφονται στην Ε.Ο. ΦΙΛΠΑ. 

10. Ουδέποτε θα προβώ σε ταυτόχρονη χρήση και άλλων -οιωνδήποτε πινακίδων.  

11. Σε περίπτωση αλλαγής της διεύθυνσής μου ή των τηλεφωνικών μου αριθμών θα 
ενημερώνω πάραυτα την E.O. ΦΙΛΠΑ. 

12. Εφ’ όσον η Ελληνική Πολιτεία θέσει ως προϋπόθεση κτήσης ή διατήρησης των πινακίδων 
κυκλοφορίας συλλεκτικών οχημάτων, την απόδειξη του τρόπου κτήσης της κυριότητας του 

οχήματος μου, θα προσκομίσω τα σχετικά παραστατικά.  

13. Το όχημα δεν προέρχεται από απόσυρση, σε οποιοδήποτε στάδιο αυτής. Εάν προέρχεται 
από εισαγωγή από αλλοδαπή, δηλώνω ότι έχουν καταβληθεί οι αναλογούντες δασμοί. 

14. Βεβαιώνω την αλήθεια και ακρίβεια όλων των ανωτέρω και αναγνωρίζω ότι η παρούσα 

υπέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης. 

15. Τα προσωπικά δεδομένα που απαιτούνται είναι τα ελάχιστα δυνατά που απαιτούν τόσο η 
Ελληνική Νομοθεσία όσο και ο Κανονισμός της F.I.V.A για το χαρακτηρισμό οχήματος ως 
ιστορικού και τη χορήγηση πινακίδων – ενάριθμου διακριτικού γνωρίσματος. Τα παρέχω 
στα πλαίσια της σχετικής κατά τα άνω νομικής υποχρέωσης, αυτοβούλως και με τη 
συναίνεση μου και θα παραμείνουν στο αρχείο της Ε.Ο ΦΙΛ.Π.Α για όσο χρόνο ο Νόμος 
απαιτεί. Διατηρώ το δικαίωμά μου πρόσβασης σε αυτά και το δικαίωμα «λήθης» μετά την 
οριστική επιστροφή των ανωτέρω πινακίδων για οποιονδήποτε λόγο, εφ’ όσον ο Νόμος το 

επιτρέπει. 

Σήμερα την ……………..παραλήφθηκαν οι πινακίδες Ε.Ο. ΦΙΛΠΑ αριθμός: .................. 

Ο Παραλαβών/Δηλών: 

Διεύθυνση:                                                                        Τηλέφωνο : 

Υπογραφή 

 

 

Κατασκευαστής:                                       Τύπος: 

 

Αριθμ. Πλαισίου:                                                               Έτος: 

 

Αριθμ. Κινητήρα:                                                   


