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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 390715 (1)
Ανανέωση της απαγόρευσης θήρας ορισμένου 

χρόνου περιοχής Πενταπλατάνου Γιαννιτσών. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΣΩΝ ΤΟΥ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 5 του άρθρου 258 του ν.δ. 86/1969 «Δασι-

κός Κώδικας» (Α’ 7), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7 
του άρθρου 3 του ν. 177/1975 «Περί αντικαταστάσεως 
και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του ν.δ. 86/1969 
(Α’ 205).

2. Την υπ’ αρ. 414985/29-11-1985 κοινή υπουργική 
απόφαση (Β’ 757) του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας 
και του Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας περί «Μέτρων 
Διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» όπως αυτή τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ’ αρ. 366599/16-12-1996 
(Β’  1188), 294283/23-12-1997 (Β’  68) και 87578/703/ 
6-3-2007 (Β’ 581), οι οποίες εκδόθηκαν κατ’ επιταγή της 
υπ’ αρ. 79/409/2-4-1979/ΕΟΚ Οδηγίας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης «περί διατήρησης των άγριων πτηνών) κοινή 
υπουργική απόφαση των Υπ. Εθνικής Οικονομίας και 
Γεωργίας.

3. Την υπό στοιχεία Η.Π. 37338/1807/Ε. 103/1-9-2010 
(Β’ 1495) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οι-
κονομικών - Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας - Περι-
βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής αλλαγής περί «Κα-
θορισμού μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της 
άγριας ορνιθοπανίδας Κ.Λ.Π.» όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει με την υπό στοιχεία Η.Π. 8353/276/Ε.103/23.2.2012 
(Β’ 415) απόφαση.

4. Την υπ’ αρ. 78006/2538/7-7-1994 διαταγής του 
Υπουργού Γεωργίας «Απαγορεύσεις κυνηγίου ορισμέ-
νου χρόνου.

5. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/80188/2575/1-8-2022 
(Β’ 4132) απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας «Ρυθμίσεις Θήρας περιόδου 2022-2023».

6. Τον ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α΄ 87).

7. Τα άρθρα 28 και 28 α του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρα-
τισμός της Διοίκησης Καταπολέμηση της Γραφειοκρατίας 
και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 47).

8. Τον ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του 
κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 21).

9. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δι-
κτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση 
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία 
του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 
Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδο-
μών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγω-
γικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά 
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικο-
νομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄ 114).

10. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, Συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

11. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).

12. Το π.δ. 6/2022 άρθρο 1 «Σύσταση Γενικής Γραμμα-
τείας Δασών στο Υ.Π.ΕΝ (Α’ 17).

13. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/11835/1139/8.2.2022 
απόφαση του Πρωθυπουργού «Διορισμός Γενικού Γραμ-
ματέα Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας (Υ.Ο.Δ.Δ. 76).

14. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/74135/6765/30.7.2020 
απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του ΥΠΕΝ 
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«Ορισμός Αναπληρωτή Προϊσταμένου Γενικής Δι-
εύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος» 
ΑΔΑ:6ΡΛ34653Π8-028).

15. Τον ν. 4727/2020 Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσω-
μάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρο-
νικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.

16. Τον ν. 4824/2021 με το οποίο κυρώθηκε η από 
13/08/2021 πράξη νομοθετικού περιεχομένου (Α’ 143) 
«Έκτακτα μέτρα για την αποτελεσματική προστασία και 
την ταχεία αποκατάσταση του δασικού περιβάλλοντος, 
την άμεση στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές Ιου-
λίου/Αυγούστου 2021 και συναφείς διατάξεις» (Α’ 156).

17. Το π.δ.  29/2022 (Α’ 77) «Τροποποίηση του 
π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» (Α’ 160)».

18. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/48478/3594/ 16.5.2022 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών - Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας - Εσωτερικών «Καθορισμός των διοικητι-
κών λεπτομερειών μεταφοράς των δασικών Υπηρεσιών, 
του αντιστοίχου προσωπικού και λοιπών θεμάτων της 
παρ. 5 του άρθρου τρίτου της από 13.8.2021 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 143), η οποία κυρώθηκε 
με το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 (Α’ 156)» (Β’ 2415).

19. Τα άρθρα 47 έως 55 του ν. 4915/2022 «Εθνικό Στρα-
τηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς, διατάξεις 
για θέματα ανθρώπινου δυναμικού και Οργανισμών Το-
πικής Αυτοδιοίκησης, νομοθετικό πλαίσιο εκπαίδευσης 
των σπουδαστών/σπουδαστριών της Εθνικής Σχολής 
Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για την ένταξη 
στον κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών, διατάξεις για την 
ολοκλήρωση της μεταφοράς των δασικών Υπηρεσιών 
στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διατάξεις 
για του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 
«Ελλάδα 2.0», Εθνική Σύνταξη Ομογενών και άλλες επεί-
γουσες διατάξεις» (Α΄ 63).

20. Το άρθρο 87 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσί-
ων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων 
Ν.Π.Δ.Δ.» (Α΄ 51/2010) (ν. 3528/2007, Α΄ 26).

21. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/50878/3749/20.5.2022 
«Εγκύκλιες οδηγίες για την λειτουργία των Περιφερεια-
κών Δασικών Υπηρεσιών, χρήση λογοτύπου» Εγκύκλιο 
διαταγή του ΥΠΕΝ (ΑΔΑ:ΓΒΩ4653Π8-ΩΧ6).

22. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/8988/2740/ 
26.08.2022 απόφαση «Εξουσιοδότηση υπογραφής «με 
εντολή Υπουργού» του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, «Με εντολή Υφυπουργού» του Υφυπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και «Με εντολή Γενικού 
Γραμματέα Δασών» του Γενικού Γραμματέα Δασών του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατά λόγο 
αρμοδιότητας στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυν-
σης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος της Γενικής 
Γραμματείας Δασών του Υ.Π.ΕΝ, στους Προϊσταμένους 

των Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής και 
στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων, Δασαρχείων 
και Τμημάτων που υπάγονται σε αυτές (Β΄ 4528).

23. Την υπ’ αρ. 54717/30.8.2017 απόφαση του Συντο-
νιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης 
περί ανανέωσης απαγόρευσης θήρας στην εν θεμάτι 
περιοχή (Β΄ 3194) και την υπ’ αρ. 13885/26-9-2017 (ΑΔΑ: 
7ΦΖ2ΟΡ1Υ-ΠΝ3) Δασική Απαγορευτική Διάταξη Θήρας 
(Αρ. ΔΑΔ 25/2017) Δασαρχείου Έδεσσας σε ισχύ.

24. Την υπ’ αρ. 354778/13-10-2022 αναφορά - πρό-
ταση του Δασαρχείου Έδεσσας για την ανανέωση της 
απαγόρευσης θήρας ορισμένου χρόνου περιοχής Πε-
νταπλατάνου Γιαννιτσών.

25. Την ανάγκη ενίσχυσης του πληθυσμού της άγριας 
πανίδας της περιοχής, αποφασίζουμε:

Ανανεώνουμε την απαγόρευση του κυνηγιού 
όλων των θηραμάτων, για άλλα πέντε (5) χρόνια έως 
20-8-2027, στην έκταση 2.9330 στρεμμάτων στην περι-
οχή Πενταπλατάνου, Δημοτικής Ενότητας Γιαννιτσών, 
Δήμου Πέλλας, η οποία απεικονίζεται στο απόσπασμα 
ορθοφωτοχάρτη κλίμακας 1:25.000 το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας και οριοθετείται 
περιγραφικά ως ακολούθως:

Με αφετηρία το εκκλησάκι του Αγίου Δημητρίου (δω-
ρητής Κατσαρός) Τ.Κ. Πενταπλατάνου Δήμου Πέλλας, 
που βρίσκεται 500 μέτρα από τη διασταύρωση Ασβε-
σταριού - Ελευθεροχωρίου, ακολουθεί την ασφαλτο-
στρωμένη επαρχιακή οδό προς Ελευθεροχώρι για μήκος 
1.500 μέτρων, μέχρι τη διασταύρωση με την αγροτική 
οδό που οδηγεί στον παλαιό σκουπιδότοπο όπου και ο 
«πολυχώρος» του Κυνηγετικού Συλλόγου Γιαννιτσών. 
Από εκεί ακολουθεί την αγροτική οδό, συναντά το ρέμα 
και συνεχίζει προς το ύψωμα με κατεύθυνση βοριοανα-
τολική για μήκος 450 μέτρων μέχρι την επόμενη ράχη. 
Στο σημείο αυτό διασταυρώνεται με αγροτική οδό την 
οποία και ακολουθεί με κατεύθυνση Βόρεια για μήκος 
2.000 μέτρων. Στη συνέχεια διασταυρώνεται με αγροτική 
οδό την οποία και ακολουθεί με κατεύθυνση Δυτική, κα-
τεβαίνει στο ρέμα και συνεχίζει μέχρι την επόμενη ράχη 
όπου στην δασική θέση «εκκλησάκι», συναντά αγροτική 
οδό την οποία και ακολουθεί με κατεύθυνση Νότια για 
μήκος 4.000 μέτρων, διέρχεται δεξιά του φράγματος Πε-
νταπλατάνου, κατεβαίνει στο ρέμα «Πλατανώνας» όπου 
και συναντά την αγροτική οδό, που συνδέει το φράγμα 
με το σημείο αφετηρίας και την ακολουθεί μέχρι την 
αφετηρία με κατεύθυνση Νότια - Νοτιοδυτική.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η τήρηση και εφαρμογή της παρούσας, ανατίθεται στη 
Δασική Υπηρεσία, Αστυνομία, στην ΣΤ’ ΚΟΜΑΘ, στους 
Κυνηγετικούς Συλλόγους του Νομού και σε κάθε φιλό-
νομο πολίτη.

Οι παραβάτες αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμ-
φωνα με τις περί Θήρας ισχύουσες διατάξεις.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Έδεσσα, 2 Νοεμβρίου 2022

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δασών
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης 
Δασών Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας

ΜΑΡΙΑ ΒΑΡΟΥΤΣΙΔΟΥ   

Ι

 Αριθμ. 341900 (2)
Στοιχεία κυκλοφορίας οχημάτων ιστορικού εν-

διαφέροντος. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 39 του ν. 4850/2021 

(Α’ 208).
2. Την παρ. 1 και τις περ. γ’ έως ε’ της παρ. 2 του άρθρου 

49, την παρ. 2 του άρθρου 88 και την παρ. 2 του άρθρου 
90 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, (ν. 2696/1999, Α’ 57).

3. Το άρθρο 55 του ν. 4818/2021 (Α’ 124).
4. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσω-

μάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024 - Ηλεκτρονι-
κές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’  184) 
και ιδίως του Κεφαλαίου ΣΤ’ και της παρ. 19 του άρθρου 
107 του νόμου αυτού.

5. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα» (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το 
οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

6. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).

7. Το άρθρο 70 του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151).

8. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

9. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

10. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώ-
τριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

11. Την υπ’ αρ. 317/22-09-2021 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Με-
ταφορών, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Υποδομών και Μεταφορών, Μιχαήλ Παπαδόπουλο» 
(Β’ 4383).

12. Την υπό στοιχεία ΣΤ/1831/31-01-1978 (Β’  72) 
απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών «Περί καθορι-
σμού τρόπου και διαδικασίας χορηγήσεως των αδειών 

κυκλοφορίας των αυτοκινήτων οχημάτων και των υπ’ 
αυτών ρυμουλκούμενων».

13. Το από 16-12-2021 έγγραφο της Διεθνούς Ομο-
σπονδίας Μοτοσυκλέτας (Δ.Ο.Μ.).

14. Το από 10-02-2022 έγγραφο της Διεθνούς Ομο-
σπονδίας Παλαιών Οχημάτων (Δ.Ο.Π.Ο.).

15. Το από 22-06-2022 έγγραφο της Διεθνούς Ομο-
σπονδίας Αυτοκινήτου (Δ.Ο.Α.).

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

Άρθρο 1
Φορέας χαρακτηρισμού οχήματος ιστορικού 
ενδιαφέροντος

Αρμόδιοι φορείς στην ελληνική επικράτεια σχετικά με 
το χαρακτηρισμό οχημάτων ως ιστορικού ενδιαφέρο-
ντος ορίζονται η Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητι-
σμού Ελλάδος (Ο.Μ.Α.Ε.), η Αθλητική Μοτοσυκλετιστική 
Ομοσπονδία Ελλάδος (Α.ΜΟΤ.Ο.Ε.) και η Ελληνική Ομο-
σπονδία Φίλων Παλαιού Αυτοκινήτου και Μοτοσυκλέτας 
(Ε.Ο.ΦΙΛ.Π.Α.).

Άρθρο 2
Βεβαίωση χαρακτηρισμού οχήματος
ιστορικού ενδιαφέροντος

Οι φορείς του άρθρου 1 χορηγούν Βεβαίωση χαρα-
κτηρισμού οχήματος ως ιστορικού ενδιαφέροντος, από 
την οποία προκύπτει ο χαρακτηρισμός του ως ιστορι-
κού, και περιλαμβάνει τα στοιχεία του οχήματος και του 
κυρίου αυτού. Το περιεχόμενο της εν λόγω βεβαίωσης 
καθορίζεται στο Παράστημα Ι του άρθρου 7. Οι φορείς 
διατηρούν στο αρχείο τους αντίγραφα των βεβαιώσεων 
που έχουν χορηγήσει.

Άρθρο 3
Πιστοποιητικό συμμόρφωσης - χαρακτηρισμού 
οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος

Το Πιστοποιητικό συμμόρφωσης - χαρακτηρισμού 
οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος, εκδίδεται και χορη-
γείται από τους φορείς του άρθρου 1 της παρούσας και 
πιστοποιεί ότι το κυκλοφορούν όχημα εξακολουθεί να 
πληροί τις προϋποθέσεις χαρακτηρισμού του ως ιστορι-
κό και δεν έχει υποστεί μεταβολές οι οποίες αλλοιώνουν 
το χαρακτηρισμό του.

Το περιεχόμενο του εν λόγω πιστοποιητικού καθορί-
ζεται στο Παράστημα ΙΙ του άρθρου 7 της παρούσας. 
Οι φορείς διατηρούν στο αρχείο τους αντίγραφα των 
πιστοποιητικών συμμόρφωσης - χαρακτηρισμού που 
έχουν χορηγήσει.

Άρθρο 4
Διαδικασία και δικαιολογητικά χορήγησης 
στοιχείων κυκλοφορίας

1. Προκειμένου για τη χορήγηση στοιχείων κυκλοφο-
ρίας σε όχημα ιστορικού ενδιαφέροντος ο κύριος αυτού 
υποβάλλει αίτηση σε οποιαδήποτε Υπηρεσία Μεταφο-
ρών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της 
Χώρας συνοδευόμενη από τα αποδεικτικά στοιχεία της 
παρ. 3 του άρθρου 34 του ν, 4850/2021 (Α’ 208) και τα 
εξής δικαιολογητικά:



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 58349Τεύχος B’ 5729/09.11.2022

(α) Για οχήματα που έχουν ήδη χαρακτηριστεί ως ιστο-
ρικού ενδιαφέροντος πριν από την έναρξη ισχύος του 
ν. 4850/2021 (Α’ 208):

αα) Αποδεικτικό, από το οποίο προκύπτει ο χαρακτη-
ρισμός του οχήματος ως ιστορικού οχήματος, το οποίο 
έχει χορηγηθεί από τους ορισμένους κατά το προγενέ-
στερο θεσμικό πλαίσιο αρμόδιους για τον χαρακτηρισμό 
φορείς,

αβ) Δελτίο τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) του οχήματος, εκ-
δοθέν κατ’ εφαρμογή του άρθρου 35 του ν. 4850/2021 
(Α’ 208),

αγ) Αποδεικτικό της παρ. 2 του άρθρου 5 σχετικά με τη 
διαγραφή από το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημά-
των του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,

αδ) Αποδεικτικό καταβολής τέλους αδείας, σύμφωνα 
με το άρθρο 16 του ν. 2753/1999 (Α’ 249), το άρθρο 26 
του ν. 2873/2000 (Α’ 285), το άρθρο 27 του ν. 3220/2004 
(Α’ 15) και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτών εκδοθείσες 
υπουργικές αποφάσεις.

β) Για οχήματα τα οποία χαρακτηρίζονται ως ιστορικού 
ενδιαφέροντος με τον ν. 4850/2021 (Α’ 208):

βα) Η βεβαίωση χαρακτηρισμού οχήματος ιστορικού 
ενδιαφέροντος του άρθρου 2 της παρούσης,

ββ) Δελτίο τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) του οχήματος, εκ-
δοθέν κατ’ εφαρμογή του άρθρου 35 του ν. 4850/2021 
(Α’ 208),

βγ) Αποδεικτικό της παρ. 2 του άρθρου 5 σχετικά με τη 
διαγραφή από το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημά-
των του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

βδ) Αποδεικτικό καταβολής τέλους αδείας, σύμφωνα 
με το άρθρο 16 του ν. 2753/1999 (Α’ 249), το άρθρο 26 
του ν. 2873/2000 (Α’ 285), το άρθρο 27 του ν. 3220/2004 
(Α’ 15) και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτών εκδοθείσες 
υπουργικές αποφάσεις.

2. Στον αιτούντα χορηγείται:
α) Έντυπο άδειας κυκλοφορίας της υπ’  αρ. 33824/ 

2683/2004 (Β’ 1514) κοινής απόφασης των Υπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επι-
κοινωνιών, με συμπληρωμένο τον κοινοτικό κωδικό «Η» 
[ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ] κατά τα 
προβλεπόμενα στις παρ. 5 και 6, κατά περίπτωση, του 
άρθρου 34 του ν. 4850/2021.

β. Ζεύγος πινακίδων οχημάτων ιστορικού ενδιαφέρο-
ντος του άρθρου 7 της υπ’ αρ. 4700/330/2004 (Β’ 192) 
απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

3. Σε κάθε περίπτωση απώλειας, κλοπής, φθοράς ή κα-
ταστροφής πινακίδων κυκλοφορίας οχημάτων ιστορικού 
ενδιαφέροντος, χορηγούνται νέες πινακίδες με νέο αριθμό 
κυκλοφορίας, κατόπιν υποβολής των δικαιολογητικών της 
περ. Α της παρ. 3 του Κεφαλαίου ΙΙ της υπ’ αρ. 19800/1982 
(Β’ 455) απόφασης του Υπουργού Συγκοινωνιών.

Άρθρο 5
Διαδικασία διαγραφής
οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος

1. Οχήματα χαρακτηρισθέντα ως ιστορικού ενδια-
φέροντος δύνανται να διαγράφονται από το Μητρώο 
Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων του Υπουργείου Υπο-
δομών και Μεταφορών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

περ. βγ της παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 4850/2021 
(Α’ 208). Για τη διαγραφή του οχήματος ο κύριος αυτού 
υποβάλλει σε οποιαδήποτε Υπηρεσία Μεταφορών και 
Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας 
τα εξής δικαιολογητικά:

α. Αίτηση για τη διαγραφή του οχήματος ιστορικού 
ενδιαφέροντος.

β. Στοιχεία κυκλοφορίας (άδεια και πινακίδες κυκλο-
φορίας) του οχήματος, εφόσον το όχημα δεν βρίσκεται 
φορολογικά σε ακινησία.

γ. Βεβαίωση χαρακτηρισμού του άρθρου 2 της παρού-
σας - για οχήματα τα οποία χαρακτηρίζονται ως ιστο-
ρικού ενδιαφέροντος με τον ν. 4850/2021 (Α’ 208) - ή 
αποδεικτικό από το οποίο προκύπτει ο χαρακτηρισμός 
του οχήματος ως ιστορικού οχήματος, το οποίο έχει 
χορηγηθεί από τους ορισμένους κατά το προγενέστε-
ρο θεσμικό πλαίσιο αρμόδιους για τον χαρακτηρισμό 
φορείς - για οχήματα που έχουν ήδη χαρακτηριστεί ως 
ιστορικού ενδιαφέροντος πριν από την έναρξη ισχύος 
του ν. 4850/2021 (Α’ 208).

δ. Βεβαίωση περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας, 
εκδοθείσα από την αρμόδια Φορολογική Αρχή. Η βε-
βαίωση της περίπτωσης αυτής δεν απαιτείται αν πραγ-
ματοποιείται, μεταξύ των συναρμόδιων Υπηρεσιών, 
διασταύρωση περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας με 
ηλεκτρονικά μέσα.

2. Ο αρμόδιος υπάλληλος της Διεύθυνσης Μεταφορών 
και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, 
μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών της παρ. 1 προβαί-
νει στη διαγραφή του οχήματος από το Μητρώο Αδει-
ών Κυκλοφορίας Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών 
και Μεταφορών - διαδικασία η οποία καταγράφεται στο 
Μητρώο - και στη χορήγηση στον αιτούντα σχετικού 
αποδεικτικού από το οποίο προκύπτει η διαγραφή του 
οχήματος από το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημά-
των του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

3. Τα οχήματα τα οποία τελούν σε καθεστώς φορολογι-
κής ακινησίας, προκειμένου να διαγραφούν δυνάμει της 
παρούσας, υποβάλλεται από τους κατόχους αυτών, βε-
βαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. περί φορολογικής ακινησίας.

Άρθρο 6
Διαδικασία αφαίρεσης στοιχείων κυκλοφορίας

1. Το μέτρο αφαίρεσης των στοιχείων κυκλοφορίας 
οχήματος ιστορικού ενδιαφέροντος, επιβάλλεται, μεταξύ 
άλλων, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζο-
νται δυνάμει των περ. δ, ε, και στ της παρ. 1 του άρθρου 
38 του ν. 4850/2021 (Α’ 208). Ειδικότερα, η αφαίρεση είναι 
οριστική στην περ. δ (πλαστή βεβαίωση ιστορικότητας 
ή πλαστό πιστοποιητικό συμμόρφωσης) και ετήσια στις 
περ. ε (απόκλιση της νομικής ή πραγματικής κατάστασης 
του οχήματος σε σχέση με την αποτύπωση στη βεβαί-
ωση χαρακτηρισμού) και στ (δημόσια κυκλοφορία οχή-
ματος ιστορικού ενδιαφέροντος χωρίς ισχύουσα άδεια 
κυκλοφορίας).

2. Η επιβολή του μέτρου της αφαίρεσης διενεργείται 
από τα όργανα ελέγχου και επιβολής των κυρώσεων της 
παρ. 4 του άρθρου 38 του ν. 4850/2021 (Α’ 208) κατά πε-
ρίπτωση. Το αρμόδιο όργανο, μετά το πέρας του ελέγχου 
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κατά τον οποίο διαπιστώθηκε η παράβαση, αφαιρεί τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος και τα διαβιβάζει στην 
Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών όπου αρχικώς αυτά εξεδόθησαν, τηρουμένης της διαδικασίας του άρθρου 
103 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

3. Στις περιπτώσεις προσωρινής αφαίρεσης, ο κύριος του οχήματος από το οποίο αφαιρέθηκαν τα στοιχεία κυ-
κλοφορίας, δύναται να αιτηθεί την επαναχορήγησή τους από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών όπου 
αυτά τηρούνται, εφόσον έχει παρέλθει το εκ του νόμου οριζόμενο χρονικό διάστημα και έχουν καταβληθεί τυχόν 
επιβληθέντα πρόστιμα ή έχει γίνει δεκτή τυχόν υποβληθείσα ένσταση κατά το άρθρο 103 του Κ.Ο.Κ. Η διαδικασία 
επαναχορήγησης διενεργείται κατ’ αναλογίαν με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της παρούσας.

Άρθρο 7
Παραρτήματα
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Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02057290911220008*

Άρθρο 8
Ισχύς

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2022

Ο Υφυπουργός
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ   

Ι

 Αριθμ. απόφ. 2394 (3)
Προσθήκη στην μουσική σχολή με την επωνυμία 

«Μουσική Σχολή Αλιβερίου Δήμητρα Γαλιτοπού-

λου», σχολών και τμημάτων σπουδών. 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
α. Το στοιχείου 28 του τομέα στ της παρ. Ι του άρθρου 

75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, 
Α΄ 114),

β. την παρ. 1ζ του άρθρου 58 και της παρ. 1 του άρ-
θρου 95 του ν. 3852/2010 (Α’ 87),

γ. τον ν. 299/1976 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αφο-
ρώντων εις τον κανονισμό λειτουργίας των ιδιωτικών 
μουσικών ιδρυμάτων» (Α’ 90) και του β.δ. 16/1966 «Περί 
ιδρύσεως ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων» (Α’ 7),

δ. το άρθρο 10 του ν. 3207/2003 «Ρύθμιση θεμάτων 
Ολυμπιακής προετοιμασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 302),

ε. την υπό στοιχεία ΥΠΠΟ/78036/2473/19.10.2004 
υπουργική απόφαση «Καθορισμός προδιαγραφών κτι-
ρίων για στέγαση Μουσικού Εκπαιδευτηρίου» (Β’ 1595),

στ. την υπό στοιχεία ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/7388/7.2.1994 
απόφαση «Καθορισμός παραβόλου για ίδρυση Ανωτέ-
ρων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης και ιδιωτικών 
Μουσικών Εκπαιδευτηρίων» (Β’ 123),

ζ. την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΤ/οικ.38573/1216/31.3.2011 
κοινή υπουργική απόφαση «Διεκπεραίωση και απλού-
στευση της διοικητικής διαδικασίας χορήγησης 
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Ωδείων, Μουσικών Σχολών 
ή Παραρτημάτων αυτών) μέσω των Ενιαίων Κέντρων 
Εξυπηρέτησης» (Β’ 693),

η. την υπό στοιχεία ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/40721/2383/1985 
(Β’ 520) απόφαση του ΥΠ.ΠΟ. με την οποία χορηγήθηκε 
άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας Ωδείου στην Σοφία Γαλι-
τοπούλου με την επωνυμία «Μουσική Σχολή Αλιβερίου»,

θ. την υπ’ αρ. 898/2012 (Β’ 3590) απόφαση για την 
έγκριση της μεταβίβασης της άδειας ιδρύσεως και λει-
τουργίας της μουσικής σχολής, η οποία στεγάζεται στο 
Αλιβέρι, σε κτίριο της οδού Κ. Μπακόλα αρ. 22 από την 
Γαλιτοπούλου Σοφία στη Γαλιτοπούλου Δήμητρα,

ι. την υπ’  αρ. 7275/10.1.2022 (Β’  77) απόφαση του 
ΥΠ.ΠΟ.Α., με την οποία καθορίζονται οι προϋποθέσεις 
λειτουργίας των Σχολών Παραδοσιακής Μουσικής στα 
Ωδεία και τις Μουσικές Σχολές της Χώρας,

κ. την υπ’ αρ. 15982/12.10.2022 Δήμου Κύμης - Αλιβε-
ρίου, αίτηση της Γαλιτοπούλου Δήμητρας του Ιωάννη 
με θέμα «Προσθήκη Παραδοσιακής Σχολής με όλα τα 
παραδοσιακά τμήματα σπουδών», αποφασίζουμε:

Την προσθήκη στην μουσική σχολή με την επωνυμία 
«Μουσική Σχολή Αλιβερίου Δήμητρα Γαλιτοπούλου», 
σχολών και τμημάτων σπουδών ως εξής:

Σχολή Παραδοσιακής Μουσικής με τα Τμήματα Σπου-
δών:

1. Τμήμα Τραγουδιού και Οργάνων πανελληνίου και 
ευρύτερου ανατολικού ρεπερτορίου.

2. Τμήμα Οργάνων τοπικών παραδοσιακών ρεπερτο-
ρίων.

3. Τμήμα Οργάνων του ειδικού ρεπερτορίου της Νεο-
ελληνικής λαϊκής Αστικής Μουσικής.

4. Τμήμα Θεωρητικών Ελληνικής Παραδοσιακής Μου-
σικής.

Από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δα-
πάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Κύμης 
Αλιβερίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αλιβέρι, 12 Οκτωβρίου 2022

Ο Δήμαρχος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ   
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