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Άργοσ 25/5/2021 

Αρ. Πρωτ. 1 

 ΡΟΣ :  Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α. 

ΧΟΛΙΑ –ΠΡΟΣΑΕΙ   AC3 ΕΠΙ ΣΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΝΟΜΟΤ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΙ  ΡΤΘΜΙΕΙ  ΓΙΑ 

ΣΗΝ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ  ΚΑΙ ΣΗΝ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ ΣΩΝ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΙΣΟΡΙΚΟΤ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ  

           Α. ΤΟΡΟΡΟΙΗΣΕΙΣ 
Άρκρο 26 παρ.2.γ. (διαγραφι του οχιματοσ από το Μθτρώο Αδειών Κυκλοφορίασ 
Οχθμάτων του Τπουργείου Τποδομών και Μεταφορών).  
 
Ρρόκειται για την παράγραφο που θα κρίνει την απόφαςη πολλϊν κατόχων ΙΟ, 
εάν θα προχωρήςουν ςε οριςτική διαγραφή.  
Να προταθεί και να εξεταςτεί από το Υπουργείο, η   επανεγγραφή τουλάχιςτον 
ΑΡΑΞ  του ιςτορικοφ οχήματοσ ςτο Μητρϊο Αδειϊν Κυκλοφορίασ Οχημάτων του 
Υπουργείου Υποδομϊν και Μεταφορϊν, φζρνοντασ τουσ ωσ παράδειγμα την 
παρακάτω παρεμφερή  διαδικαςία :  
Αποχαρακτηριςμόσ Επιβατηγοφ Δημόςιασ Χρήςησ (ΤΑΞΙ)  (Άρθρο 19 του ν. 
4530/2018 (Αϋ 59)) . 
Σα Ε.Δ.Χ. όταν αντικακίςτανται  αποχαρακτθρίηονται, και εγγράφονται -δφνανται να 
κυκλοφοροφν ωσ Ε.Ι.Χ με αντίςτοιχεσ πινακίδεσ.  
 
Άρθρο 29  Τεχνικόσ ζλεγχοσ 
    -O τεχνικόσ ζλεγχοσ των οχημάτων να γίνεται κάθε 2  ζτη,  διότι διανφουν λίγα 

χλμ. ανά  ζτοσ  και οπωςδήποτε κάτω από τον μ.ο . των λοιπϊν ΙΧΕ.   

Ζχει γραφεί κατά κόρον ςτον ειδικό τφπο, ότι πρόθεςη τησ Κυβζρνηςησ είναι όλα 

τα οχήματα 15ετίασ και άνω, να περνοφν ΚΤΕΟ ανά ζτοσ. ΑΝ τοφτο καθοριςτεί με 

μελλοντική ΥΑ,  ΤΟΤΕ  ασ  ιςχφει και για τα ιςτορικά.   

Άρθρο 30 Τζλη κυκλοφορίασ οχήματοσ ιςτορικοφ ενδιαφζροντοσ 
-Ελάχιςτα  ιςτορικά αυτοκίνητα είναι ζωσ 999 κ.εκ.   Να επεκταθεί « με κυβιςμό 

ζωσ και 1300  κ.εκ.»  για δικαιότερη κλιμάκωςη των τελϊν (50,οο ευρϊ).  
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-Οι ςφγχρονεσ  μοτοςυκλζτεσ μζχρι 785 κ.εκ.  πληρϊνουν 55,οο ευρϊ. Τα τζλη 

κυκλοφορίασ όλων των δίτροχων ιςτορικϊν να  είναι φψουσ 30,οο ευρϊ για 

δικαιότερη κλιμάκωςη ςε ςχζςη με τα αυτοκίνητα.  

                Β. ΡΟΣΘΗΚΕΣ  

Άρθρο 32  Εξουςιοδοτικζσ διατάξεισ 

9. Με απόφαςθ του Τπουργοφ Τποδομών και Μεταφορών κακορίηονται το 
περιεχόμενο τθσ βεβαίωςθσ χαρακτθριςμοφ και του πιςτοποιθτικοφ ςυμμόρφωςθσ 
οχιματοσ ιςτορικοφ ενδιαφζροντοσ, θ διαδικαςία και τα δικαιολογθτικά για τθ 
χοριγθςθ ςτοιχείων κυκλοφορίασ ιςτορικοφ οχιματοσ, θ διαδικαςία διαγραφισ του 
οχιματοσ από το Μθτρώο Αδειών Κυκλοφορίασ Οχθμάτων του Τπουργείου 
Τποδομών και Μεταφορών πριν τθν καταχώρθςι του ωσ οχιματοσ ιςτορικοφ 
ενδιαφζροντοσ, κακώσ και κάκε άλλθ ςχετικι λεπτομζρεια για τθν κυκλοφορία των 
οχθμάτων αυτών. 

10. Με απόφαςθ του Τπουργοφ Τποδομών και Μεταφορών κακορίηονται τα 
ςτοιχεία και θ διαδικαςία του τεχνικοφ ελζγχου των οχθμάτων ιςτορικοφ 
ενδιαφζροντοσ, θ καταγραφι των αποτελεςμάτων του τεχνικοφ ελζγχου, οι 
κυρώςεισ ςε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ με τισ ςχετικζσ ρυκμίςεισ, κακώσ και 
κάκε άλλθ αναγκαία λεπτομζρεια για τον τεχνικό ζλεγχο των οχθμάτων αυτών. 

-Να ςυμπεριληφθοφν ςτο νόμο ςε παραρτήματα τα περιεχόμενα τησ  βεβαίωςησ 

χαρακτηριςμοφ και του πιςτοποιητικοφ ςυμμόρφωςησ οχήματοσ ιςτορικοφ 

ενδιαφζροντοσ. 

-  Να ςυμπεριληφθοφν ςτο νόμο  ςε παράρτημα  τα ςτοιχεία και η διαδικαςία του 

τεχνικοφ ελζγχου των οχημάτων ιςτορικοφ ενδιαφζροντοσ, η καταγραφή των 

αποτελεςμάτων του τεχνικοφ ελζγχου, οι κυρϊςεισ ςε περίπτωςη μη 

ςυμμόρφωςησ με τισ ςχετικζσ ρυθμίςεισ, καθϊσ και κάθε άλλη αναγκαία 

λεπτομζρεια για τον τεχνικό ζλεγχο των οχημάτων αυτϊν. 

           Γ.  ΔΙΕΥΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΤΠΣ ΤΩΝ ΑΘΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ  

- Η ακινηςία  και η άρςη ακινηςίασ να  είναι  δεδομζνη για τα οχήματα με 

κρατικζσ ιςτορικζσ πινακίδεσ, όπωσ ιςχφει και για τα λοιπά με κρατικζσ πινακίδεσ. 
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-Να  θεωρείται δεδομζνη η  προςωρινή άδεια κυκλοφορίασ  «Μ» με τισ 

αντίςτοιχεσ προβλζψεισ  για την ανακαταςκευή ή επιςκευή ή ςυντήρηςη  των 

ιςτορικϊν οχημάτων για τα οποία ζχει υποβληθεί δήλωςη  ακινηςίασ.  

               Δ. ΛΟΙΡΑ  ΘΕΜΑΤΑ  

Κφριοι,  

Με  δεδομζνο τα χρονικά διαςτιματα  που  κακορίηει ο νόμοσ,  κρίνεται ςκόπιμο 

όπωσ η Ομοςπονδία, λάβει  απόφαςη ςτην Τακτική  Γ.Σ.  ςχετικά με το κόςτοσ  τησ  

Βεβαίωςησ  Χαρακτηριςμοφ και του Πιςτοποιητικοφ Συμμόρφωςησ, προσ  ζγκαιρθ 

ενθμζρωςθ των ενδιαφερομζνων, οι οποίοι αναμζνουν τθν ιςχφ του νόμου ώςτε  να 

αποκτιςουν ςτοιχεία κυκλοφορίασ οχιματοσ ιςτορικοφ ενδιαφζροντοσ για 1θ φορά. 

Επίςθσ εκτιμάται ότι τα παραπάνω ζγγραφα κα πρζπει να περιζχουν τα ελάχιςτα 

απαραίτθτα ςτοιχεία προσ διευκόλυνςθ των κατόχων και λοιπών εμπλεκομζνων 

ςτθν διαδικαςία ζκδοςθσ. 

 Δοκείςθσ τθσ ευκαιρίασ ςασ επιςθμαίνουμε και πάλι τθν δυςαρζςκεια που 

επικρατεί ςτισ τάξεισ των μελών μασ, ςχετικά με τθν ΜΗ  ενθμζρωςθ μασ για τισ 

προτάςεισ ι αντιρριςεισ που ζχετε εκφράςει γραπτώσ προσ το Τπουργείο επί του 

κζματοσ.  Χαρακτθριςτικά αναφζρουμε  τθν  Πρόταςη νομοθετικήσ ρφθμιςησ για 

την κυκλοφορία των οχημάτων ιςτορικοφ ενδιαφζροντοσ, τθν οποία ςασ ζςτειλε το 

Τπουργείο ςτισ 08/10/2020 και  ηθτοφςε τθν παροχι εκ μζρουσ ςασ παρατθριςεων 

και προτάςεων επί των προτεινομζνων ρυκμίςεων ζωσ τισ 16/10/2020. Ουδζποτε 

ηθτιςατε από τα ωματεία-Μζλθ τθσ Ομοςπονδίασ  τθν υποβολι προτάςεων –

παρατθριςεων, οφτε τουσ κοινοποιιςατε τθν απάντθςθ ςασ προσ το Τπουργείο. 

 
Με εκτίμθςθ για τον AC3 

     Ο Πρόεδροσ                 O Γραμματζασ 

 

 Γεώργιοσ Ντανάκασ                                                        Αποςτόλθσ  Λακαςάσ  


