
 Εγκφκλιοσ 12/2019: Δελτία τεχνικήσ ταυτότητασ (ΔΤΤ) και ιςτορικά τεχνικά βιβλιάρια (ΗΤΡ) 

 

Σελίδα 1 / 7 

EΓKYKΛIO 12/2019: 
ΔΕΛΣΙΑ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ (ΔΣΣ) & ΙΣΟΡΙΚΑ ΣΕΧΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ (ΗΣΡ) 

 
1

η
 ζκδοςη: Φεβρουάριοσ 2019 

Αλλαγζσ ςε ςχζςη με 2018 
 
1 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΣΑ ΔΣΣ 
Σο Δελτίο Σεχνικισ Σαυτότθτασ (ΔΣΣ) ςυνοδεφει κάκε αυτοκίνθτο ςε όλεσ τισ αγωνιςτικζσ εκδθλϊςεισ ςτισ οποίεσ 
ςυμμετζχει και πρζπει να παρουςιάηεται ςτουσ Σ.Ε. του αγϊνα ι ςτα άλλα εντεταλμζνα όργανα, όταν ηθτείται. 
 
κοπόσ του ΔΣΣ είναι: 
 

 Να διευκολφνει τον τεχνικό ζλεγχο του αυτοκινιτου, βεβαιϊνοντασ πωσ τα ςυςτιματα αςφαλείασ ζχουν 
ελεγχκεί εξονυχιςτικά και βρζκθκαν ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ. Επίςθσ χρειάηεται προςοχι το γεγονόσ 
πωσ, για διαφορετικά είδθ αγϊνων (πχ. ράλλυ ι ταχφτθτεσ – αναβάςεισ) οριςμζνοι κανονιςμοί αςφαλείασ 
διαφζρουν (πχ. ωσ προσ το ςφςτθμα πυρόςβεςθσ), οπότε ςτο ΔΣΣ πρζπει να αναφζρεται, αν τίκεται τζτοιο 
ηιτθμα, για ποιό είδοσ αγϊνα το αυτοκίνθτο βρζκθκε ςφμφωνο με τουσ κανονιςμοφσ. Οι Σ.Ε. οφείλουν να 
εξετάηουν το ςθμείο αυτό. 

 Να περιλαμβάνει φωτογραφίεσ του αυτοκινιτου, ϊςτε να διαπιςτϊνεται θ ςυμφωνία με τουσ κανονιςμοφσ 
τθσ εξωτερικισ του όψθσ. 

 Να παρουςιάηει το ακριβζσ ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ του αυτοκινιτου, κακϊσ και τουσ επιτρεπόμενουσ 
χριςτεσ με κατάλλθλθ  εξουςιοδότθςθ του ιδιοκτιτθ (υπεφκυνθ διλωςθ με κεωρθμζνο το γνιςιο τθσ 
υπογραφισ από νόμιμθ αρχι). 

 Να περιλαμβάνει καταγραφι των προβλθμάτων – ελλείψεων που κατά καιροφσ διαπιςτϊνονται ςτο 
αυτοκίνθτο από τουσ Σ.Ε., ζτςι ϊςτε να είναι ενιμεροι, τόςο ο κάτοχοσ και ο χριςτθσ του αυτοκινιτου, όςο 
και οι Σ.Ε. επόμενων αγϊνων, για τα προβλιματα αυτά. Ο Σ.Ε. είναι υποχρεωμζνοσ να αναφζρει τυχόν μθ 
αποκατάςταςθ τζτοιων προβλθμάτων – ελλείψεων ςτουσ Αγωνοδίκεσ. 

 Να παρουςιάηει τθν πλιρθ αγωνιςτικι ιςτορία του αυτοκινιτου. 
 
Σονίηεται πωσ θ φπαρξθ του ΔΣΣ δεν απαλλάςςει τουσ Σ.Ε. του εκάςτοτε αγϊνα από τθν υποχρζωςι τουσ για 
πλιρθ και ενδελεχι τεχνικό ζλεγχο, τελικό αποτζλεςμα του οποίου μπορεί να είναι, μετά τθ ςχετικι απόφαςθ 
των Αγωνοδικϊν, κάποια ποινι που μπορεί να φτάνει και ωσ τθν απαγόρευςθ εκκίνθςθσ ι ςυνζχιςθσ του αγϊνα. 
Θ τεχνικι καταλλθλότθτα κάκε αυτοκινιτου κρίνεται ςε κάκε αγϊνα και όχι μόνο κατά τθν ζκδοςθ του ΔΣΣ. 
Απλά, το ΔΣΣ επιτρζπει τθν επιτάχυνςθ των ελζγχων αυτϊν. 
 
Σα ακόλουκα αυτοκίνθτα ζχουν υποχρζωςθ να διακζτουν ΔΣΣ: 
 

Είδοσ αγώνων Αυτοκίνητα με υποχρζωςη να διαθζτουν ΔΣΣ 

Ράλλυ, ράλλυ ςπριντ, 
αναβάςεισ, ταχφτθτεσ 

 Ομάδα Α 

 Ομάδα Ν 

 Ομάδα Ε 

 Ομάδα R 

 Ομάδα Formula Saloon 

 Ομάδεσ T1, T2, Σ3S, T3P 

 Ομάδα ΣΗ1 

 Ομάδα SSV 

 Ομάδεσ Formula (για αγϊνεσ ταχφτθτασ) 

 Oλα τα ιςτορικά sporting αυτοκίνθτα, αςχζτωσ αν διακζτουν ΘΣΡ (Historic 
Technical Passport) ι όχι. Τπενκυμίηεται ότι όλα τα ιςτορικά αυτοκίνθτα, που 
ςυμμετζχουν ςε αγϊνεσ sporting ράλλυ, ράλλυ ςπριντ, αναβάςεων και 
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Είδοσ αγώνων Αυτοκίνητα με υποχρζωςη να διαθζτουν ΔΣΣ 

ταχφτθτασ υποχρεοφνται να διακζτουν ΘΣΡ. 

Εκτόσ δρόμου 4x4 (Cross 
Country Rally, Enduro 
4X4, Σrial, Trophy, Wild 
Terrain) 

 Ομάδα ΣZ1 

 Ομάδεσ T1, T2, Σ3S, T3P 

 Ομάδα SSV 

 Ομάδεσ Trophy και Trophy Pro κακϊσ και τα ανοικτά οχιματα τθσ Trophy 
Hobby 

 Ομάδεσ Entry, WT-36 και WT-Open 

 Παντόσ είδουσ “buggy” 

 Παντόσ είδουσ ιδιοκαταςκευζσ 

 Παντόσ είδουσ ανοικτά οχιματα 

Ατομικισ χρονομζτρθςθσ  Ομάδα Racing 

Dragster  Ομάδα Α (Βελτιωμζνα) 

 Ομάδα Open 

 Oλα τα αυτοκίνθτα, ανεξαρτιτωσ ομάδασ, που, λόγω επιδόςεων, είναι 
υποχρεωμζνα να διακζτουν κλωβό αςφαλείασ (roll cage) 

Drift  Ολα τα αυτοκίνθτα, που ςυμμετζχουν ςε διαδικαςίεσ διπλϊν περαςμάτων και 
άρα υποχρεοφνται να φζρουν κλωβό αςφαλείασ (roll cage) 

Ολοι οι αγϊνεσ  Ολα τα αυτοκίνθτα, που φζρουν αγωνιςτικζσ πινακίδεσ. Θ φπαρξθ του ΔΣΣ 
πιςτοποιεί τον αγωνιςτικό χαρακτιρα του αυτοκινιτου, ϊςτε να δικαιοφται τθ 
χριςθ αγωνιςτικϊν πινακίδων. Τπενκυμίηεται ότι όλα τα αυτοκίνθτα, των 
οποίων τα ςτοιχεία τθσ άδειασ κυκλοφορίασ (για παράδειγμα: κυβιςμόσ) δεν 
ςυμφωνοφν με το αυτοκίνθτο, πρζπει να διακζτουν αγωνιςτικζσ πινακίδεσ 

 
 
2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΣΣ 
Σο ΔΣΣ είναι ζνα βιβλιάριο 16 ςελίδων και περιλαμβάνει τα ακόλουκα κεφάλαια: 

 
1. Γενικά ςτοιχεία του αυτοκινήτου: Σο πεδίο το οποίο ταυτοποιεί κάκε αυτοκίνθτο είναι ο αρικμόσ 

κυκλοφορίασ του, είτε πρόκειται για ςυμβατικζσ πινακίδεσ κυκλοφορίασ, είτε για ειδικζσ πινακίδεσ, είτε για 
αγωνιςτικζσ πινακίδεσ είτε πινακίδεσ άλλου κράτουσ. Αλλά γενικά ςτοιχεία είναι: το εργοςτάςιο καταςκευισ, 
ο τφποσ, το μοντζλο, ο ακριβισ κυλινδριςμόσ (όπωσ φαίνεται ςτο δελτίο αναγνϊριςθσ ι, ελλείψει αυτοφ, 
ςτθν άδεια κυκλοφορίασ), ο αρικμόσ του δελτίου αναγνϊριςθσ (αν υπάρχει), ο πλιρθσ αρικμόσ πλαιςίου και 
οι ομάδεσ ςτισ οποίεσ ςυμμετζχει το αυτοκίνθτο με τθν παροφςα μορφι του. ε περίπτωςθ απουςίασ 
αρικμοφ πλαιςίου (πχ. ςε παλαιότερα αυτοκίνθτα) είναι δυνατι θ ταυτοποίθςθ του αυτοκινιτου με χριςθ 
κατάλλθλθσ ςφράγιςθσ. 

2. Οι τεχνικοί ζφοροι που ζχουν εκδϊςει ή ανανεϊςει το ΔΤΤ 
3. Φωτογραφίεσ του αυτοκινήτου: Περιλαμβάνονται δφο φωτογραφίεσ του αυτοκινιτου τραβθγμζνεσ από 

εμπρόσ διαγϊνια και πίςω διαγϊνια. 
4. Ιδιοκτηςιακό καθεςτϊσ: Περιλαμβάνονται πλιρεισ πλθροφορίεσ (με αρικμό αγωνιςτικισ άδειασ, αν υπάρχει, 

και τθλζφωνο) για όλουσ τουσ κατά καιροφσ ιδιοκτιτεσ του αυτοκινιτου. Είναι ςαφείσ οι πλθροφορίεσ για 
αλλαγι του ιδιοκτθςιακοφ κακεςτϊτοσ. 

5. Χρήςτεσ – οδηγοί. Περιλαμβάνονται οι αντίςτοιχεσ πλθροφορίεσ για όλουσ τουσ χριςτεσ - οδθγοφσ του 
αυτοκινιτου, αν είναι διαφορετικοί από τουσ ιδιοκτιτεσ. ε περίπτωςθ αλλαγισ ιδιοκτιτθ ακυρϊνονται οι 
προθγοφμενεσ δυνατότθτεσ χριςθσ. Οι χριςτεσ - οδθγοί προκφπτουν από κατάλλθλθ προσ αυτό 
εξουςιοδότθςθ του ιδιοκτιτθ (υπεφκυνθ διλωςθ με κεωρθμζνο το γνιςιο τθσ υπογραφισ), ο οποίοσ 
δθλϊνει για ποιοφσ αγϊνεσ και για πόςο διάςτθμα επιτρζπεται θ αγωνιςτικι χριςθ του αυτοκινιτου από το 
ςυγκεκριμζνο άτομο. Μόνο ςε περίπτωςθ που θ προβλεπόμενθ χριςθ είναι για περιςςότερουσ από ζναν 
αγϊνεσ αναγράφεται ο ςυγκεκριμζνοσ χριςτθσ ςτο ΔΣΣ. Χριςτθσ – οδθγόσ που ζχει αναγραφεί ςτο ΔΣΣ δεν 
χρειάηεται να προςκομίηει εξουςιοδότθςθ ςε κάκε αγϊνα. 
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6. Συςτήματα αςφαλείασ: Περιλαμβάνονται λεπτομερείσ πλθροφορίεσ για τα “μόνιμα” ςυςτιματα αςφάλειασ 
και ςυγκεκριμζνα για τον κλωβό αςφάλειασ, το εγκατεςτθμζνο ςφςτθμα πυρόςβεςθσ, τα κακίςματα και τισ 
βάςεισ τουσ, τισ ηϊνεσ αςφαλείασ, τθ δεξαμενι καυςίμων, τθν προςταςία των ςωλθνϊςεων και τθν 
προςταςία από φωτιά. 

7. Ελλείψεισ - προβλήματα τεχνικϊν ελζγχων:  Αναγράφονται λεπτομερϊσ οι κατά καιροφσ παρατθριςεισ των 
Σ.Ε. για το ςυγκεκριμζνο αυτοκίνθτο και ιδιαίτερα διάφορεσ ελλείψεισ που διαπιςτϊκθκαν. Ο ιδιοκτιτθσ 
είναι υποχρεωμζνοσ να αποκαταςτιςει τισ ελλείψεισ μζχρι τον επόμενο αγϊνα ςτον οποίο ςυμμετζχει, 
διαφορετικά ο Σ.Ε. είναι υποχρεωμζνοσ να αναφζρει το γεγονόσ τθσ μθ αποκατάςταςθσ των ελλείψεων 
ςτουσ Αγωνοδίκεσ, οι οποίοι πρζπει οπωςδιποτε να επιβάλλουν κάποια ποινι, θ οποία μπορεί να φτάςει 
και μζχρι τθν απαγόρευςθ εκκίνθςθσ ςτον αγϊνα. Επίςθσ αναφζρονται οπωςδιποτε τυχόν ςθμαντικά 
ατυχιματα ςτα οποία ζχει εμπλακεί το αυτοκίνθτο. 

8. Συμμετοχή ςε αγϊνεσ – αγωνιςτική ιςτορία: Για κάκε αγϊνα ςτον οποίο το αυτοκίνθτο παρουςιάηεται ςτον 
ζλεγχο εξακρίβωςθσ, ο Σ.Ε. που εξετάηει το αυτοκίνθτο, ςε όποια κατθγορίασ εμπειρίασ και αν ανικει, 
ςυμπλθρϊνει τα ςτοιχεία του αγϊνα ςτθν κατάλλθλθ κζςθ και υπογράφει, ϊςτε να πιςτοποιείται θ 
ςυμμετοχι του αυτοκινιτου ςτον αγϊνα. 

 
Επίςθσ το ΔΣΣ ςυνοδεφεται από κατάλλθλο αυτοκόλλθτο, το οποίο επικολλάται ςε εμφανζσ ςθμείο του κλωβοφ 
αςφάλειασ και δείχνει πωσ το ςυγκεκριμζνο αυτοκίνθτο ςυνοδεφεται από ΔΣΣ. Σο αυτοκόλλθτο αυτό αποτελεί 
τεκμιριο ταυτοποίθςθσ του πλαιςίου του αυτοκινιτου ςε περίπτωςθ που αυτό πρζπει να διατθρείται το ίδιο 
κατά τθ διάρκεια ενόσ αγϊνα (πχ. διαδικαςία “Rally 2” ςε αγϊνεσ ράλλυ). 
 
Μόνο Σ.Ε. Αυξθμζνθσ εμπειρίασ ζχουν δικαίωμα να: 

 Εκδίδουν ι ανανεϊνουν ΔΣΣ 

 Γράφουν οτιδιποτε ςτα κεφάλαια 1, 2, 3, 4, 5 και 6 του ΔΣΣ 

 Πιςτοποιοφν τθν αποκατάςταςθ τυχόν ελλείψεων – προβλθμάτων ςτο κεφάλαιο 7 
 
Οποιοςδιποτε Σ.Ε. ζχει δικαίωμα να: 

 Επιςθμαίνει οποιοδιποτε ζλλειψθ ι πρόβλθμα ςτο κεφάλαιο 7  

 υμπλθρϊνει τισ ςυμμετοχζσ ςε αγϊνεσ ςτο κεφάλαιο 8. 
 
Δόκιμοι Σ.Ε. δεν ζχουν δικαίωμα εγγραφισ ςε ΔΣΣ. 
 
Σονίηεται ότι το κεφάλαιο 8 για τθ ςυμμετοχι ςε αγϊνεσ δεν ςυμπλθρϊνεται από τθ γραμματεία του αγϊνα 
αλλά από τον Σ.Ε. κατά τθ διάρκεια του ελζγχου εξακρίβωςθσ. 
 
τισ ακόλουκεσ κατθγορίεσ αυτοκινιτων ορίηονται Σ.Ε. ωσ επιβλζποντεσ τθσ διαδικαςίασ ζκδοςθσ ΔΣΣ. Οι Σ.Ε. 
που ςε κάκε περίπτωςθ εκδίδουν τα ΔΣΣ πρζπει να απευκφνονται ςτουσ εν λόγω επιβλζποντεσ ςε περιπτϊςεισ 
αποριϊν, διαφωνιϊν κτλ. και για ςυντονιςμό τθσ διαδικαςίασ ζκδοςθσ (πχ. για μεμονωμζνεσ εκδόςεισ ΔΣΣ εκτόσ 
ειδικϊν εκδθλϊςεων). Οι Σ.Ε. αυτοί είναι: 
– Για αυτοκίνθτα Dragster ο κ. Δθμιτρθσ Παπαςτεφανάκθσ 
– Για αυτοκίνθτα Drift ο κ. Μίλτοσ πθλιωτόπουλοσ 
– Για αυτοκίνθτα 4x4 ο κ. πφροσ Κατςιμαλισ 
 
 
3 ΕΚΔΟΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ ΣΟΤ ΔΣΣ 
Ολα τα αυτοκίνθτα που υποχρεοφνται να διακζτουν ΔΣΣ, πρζπει να εκδϊςουν εντόσ του 2019, αν δεν ζχουν ιδθ 
εκδϊςει. ΔΣΣ εκδοκζντα εντόσ του 2015 είναι αποδεκτά, ΔΣΣ εκδοκζντα προ του 2015 όχι. 
 
Θ διαδικαςία ζκδοςθσ ΔΣΣ περιλαμβάνει δφο ςτάδια, τα οποία δεν είναι απαραίτθτο να ςυμβαίνουν ςτον ίδιο 
τόπο και χρόνο: 
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1

ο
 ςτάδιο: Καταγραφι του αυτοκινιτου ςε βάςθ δεδομζνων και ζκδοςθ του βιβλιαρίου του ΔΣΣ με 

ςυμπλθρωμζνθ τθν 1θ ςελίδα 
2ο ςτάδιο: Λεπτομερισ τεχνικόσ ζλεγχοσ, για ςυμμόρφωςθ του αυτοκινιτου με τουσ τεχνικοφσ κανονιςμοφσ και 

ιδιαίτερα με τουσ κανονιςμοφσ αςφάλειασ, και ςυμπλιρωςθ των λοιπϊν ςελίδων του ΔΣΣ. 
 
Σονίηεται ότι το ΔΣΣ δεν κεωρείται ότι ζχει εκδοκεί αν δεν ζχουν ολοκλθρωκεί και τα δφο ςτάδια. 
 
Ειδικά για τα αυτοκίνθτα 4x4, τα ΔΣΣ τουσ για να ζχουν ιςχφ πρζπει να είναι επιπλζον καταχωρθμζνα ςτθν ειδικι 
βάςθ δεδομζνων  ΔΣΣ 4x4 και να φζρουν επιπλζον αρικμό μθτρϊου ΔΣΣ 4x4. 
 
ε ό,τι αφορά τον λεπτομερι τεχνικό ζλεγχο του αυτοκινιτου, αυτόσ προτιμάται να γίνεται εκτόσ του πλαιςίου 
κάποιου ςυγκεκριμζνου αγϊνα, ϊςτε να υπάρχει ο χρόνοσ και θ επάρκεια και εμπειρία προςωπικοφ που κα 
επιτρζψουν τθν ελαχιςτοποίθςθ τυχόν παραλείψεων και λακϊν κατά τον ζλεγχο. Για το λόγο αυτό 
οργανϊνονται από τθν Σεχνικι Επιτροπι τθσ ΕΠΑ ειδικζσ εκδθλϊςεισ τεχνικοφ ελζγχου ΔΣΣ ςε διάφορεσ πόλεισ, 
όπου τα αυτοκίνθτα ελζγχονται εξονυχιςτικά από ομάδεσ Σ.Ε. Αυξθμζνθσ εμπειρίασ και εκδίδεται το ΔΣΣ τουσ. Οι 
αγωνιηόμενοι οφείλουν να προςκομίςουν το αυτοκίνθτό τουσ ςε οποιαδιποτε από αυτζσ τισ εκδθλϊςεισ. 
 
ε περίπτωςθ μθ προςκόμιςθσ του αυτοκινιτου ςε ειδικι εκδιλωςθ, είναι δυνατόν να γίνει θ αρχικι ζκδοςθ του 
ΔΣΣ του αυτοκινιτου, περιλαμβανομζνου του ςχετικοφ εξονυχιςτικοφ ελζγχου, από Σεχνικό Ζφορο Αυξθμζνθσ 
εμπειρίασ, μεμονωμζνα, ςε τόπο και χρόνο που κα ςυμφωνθκεί (ςε κάκε περίπτωςθ για όλα τα αυτοκίνθτα και 
ιδιαίτερα για τα αυτοκίνθτα 4x4 εκτόσ αρχικϊν τεχνικϊν ελζγχων αγϊνων), κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν Σεχνικι 
Επιτροπι τθσ ΕΠΑ, με ευκφνθ του ιδιοκτιτθ του αυτοκινιτου. 
 
Σο 1

ο
 ςτάδιο τθσ ζκδοςθσ του ΔΣΣ δθλ. θ καταγραφι του αυτοκινιτου ςε βάςθ δεδομζνων και θ ζκδοςθ του 

βιβλιαρίου του ΔΣΣ με ςυμπλθρωμζνθ τθν 1
θ
 ςελίδα γίνεται κατά προτίμθςθ ταυτόχρονα με το 2

ο
 ςτάδιο, δθλ. 

το λεπτομερι τεχνικό ζλεγχο. Ωςτόςο μπορεί να γίνει και ξεχωριςτά, είτε απευκείασ ςτα γραφεία τθσ ΟΜΑΕ είτε, 
προκειμζνου για αγωνιηόμενουσ, που δεν βρίςκονται ςτθν Ακινα, ςτα γραφεία ςωματείου – μζλουσ τθσ ΟΜΑΕ 
ςτθν πόλθ τουσ. Αυτό είναι πρακτικά απαραίτθτο, ςε περίπτωςθ, που το αυτοκίνθτο διακζτει αγωνιςτικζσ 
πινακίδεσ. 
 
Για τθν ζκδοςθ ΔΣΣ εκτόσ ειδικισ εκδιλωςθσ, οι ενδιαφερόμενοι πρζπει να ζχουν αποςτείλει ςτθν ΟΜΑΕ (ςτο 
email: info@omae-epa.gr) τα παρακάτω δικαιολογθτικά, 10 θμζρεσ πριν από τον αγϊνα ςτον οποίο επικυμοφν 
να ςυμμετάςχουν: 
1. Αίτθςθ για ζκδοςθ ΔΣΣ (υποχρεωτικι ςυμπλιρωςθ όλων των πεδίων) 
2. Άδεια κυκλοφορίασ ι αρικμόσ αγωνιςτικισ πινακίδασ 
3. Διλωςθ ακινθςίασ του αυτοκινιτου από τθν Εφορία (αν υπάρχει) 
4. Τπεφκυνθ διλωςθ επικυρωμζνθ από ΚΕΠ περί νομίμου κατοχισ 
5. Εξουςιοδότθςθ επικυρωμζνθ από ΚΕΠ όταν ο ιδιοκτιτθσ είναι διαφορετικόσ από τον χριςτθ 
6. 2 ψθφιακζσ φωτογραφίεσ (JPG format) του αυτοκινιτου διαςτάςεων 10Χ15, 3/4 εμπρόσ όλο το αυτοκίνθτο 

και 3/4 πίςω όλο το αυτοκίνθτο 
7. Σο προβλεπόμενο παράβολο 70€ μζςω λογαριαςμοφ τραπζηθσ προσ ΟΜΑΕ 
Επιςθμαίνεται ότι το αυτοκίνθτο και μετά τθν ολοκλιρωςθ των παραπάνω κα ελεγχκεί από τον εντεταλμζνο Σ.Ε. 
ςτον επόμενο αγϊνα που κα ςυμμετάςχει μετά τθν ζκδοςθ του ΔΣΣ. 
Η ζκδοςη των ΔΣΣ θα πραγματοποιείται μόνο κάθε Σετάρτη, και ςε κάθε περίπτωςη όχι αργότερα από 10 
ημζρεσ πριν από τη λήξη τησ προθεςμίασ δήλωςησ ςυμμετοχήσ του αγώνα ςτον οποίο ο ενδιαφερόμενοσ 
επιθυμεί να ςυμμετάςχει. 
 
Θ διαδικαςία και τα ςχετικά παράβολα φαίνονται λεπτομερϊσ ςτθ ςυνζχεια: 
 

mailto:info@omae-epa.gr
https://www.omae-epa.gr/index.php/nea/enimerosi-kanonismon/item/1237-sympliromatiki-diefkrinisi-tis-egkykliou-12-gia-ta-dtt
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Περί-
πτωςη 

1ο ςτάδιο: Καταγραφή – ζκδοςη 
βιβλιαρίου ΔΣΣ 

2ο ςτάδιο: Λεπτομερήσ 
τεχνικόσ ζλεγχοσ 

Παράβολο 

1 
ε ειδικι εκδιλωςθ τεχνικοφ 
ελζγχου 

ε ειδικι εκδιλωςθ τεχνικοφ 
ελζγχου 

€30 

2α τα γραφεία τθσ ΟΜΑΕ ςτθν 
Ακινα 

ε ειδικι εκδιλωςθ 

€70 και επιςτρζφονται τα €40 
όταν το αυτοκίνθτο προςκομιςτεί 

ςε ειδικι εκδιλωςθ άρα τελικά 
€30 

2β Μεμονωμζνα  €70 

3α 

Σα ςτοιχεία του αυτοκινιτου 
αποςτζλλονται με e-Mail ςτθν 
ΟΜΑΕ θ οποία εκδίδει το 
βιβλιάριο, το οποίο αποςτζλλεται 
ταχυδρομικά ςτο ςωματείο, για 
να το παραλάβει ο ιδιοκτιτθσ του 
αυτοκινιτου ι απευκείασ ςτον 
ιδιοκτιτθ 

ε ειδικι εκδιλωςθ 

€70 και επιςτρζφονται τα €40 
όταν το αυτοκίνθτο προςκομιςτεί 

ςε ειδικι εκδιλωςθ άρα τελικά 
€30 

3β Μεμονωμζνα  €70 

 
θμείωςθ 1: Αν το ΔΣΣ ζχει εκδοκεί χωριςτά από τον τεχνικό ζλεγχο, πρζπει να προςκομιςτεί για να μπορεί να 

γίνει ο τεχνικόσ ζλεγχοσ. 
θμείωςθ 2: Μόνο όταν υπάρχει βιβλιάριο ΔΣΣ με ςυμπλθρωμζνθ κανονικά τθν 1

θ
 ςελίδα είναι δυνατι θ 

ζκδοςθ αγωνιςτικϊν πινακίδων. Σο βιβλιάριο του ΔΣΣ πρζπει να προςκομιςτεί για τθ διαδικαςία 
αυτι, ωσ απόδειξθ του αγωνιςτικοφ χαρακτιρα του ΔΣΣ. Όταν γίνει γνωςτόσ ο αρικμόσ των 
αγωνιςτικϊν πινακίδων, ο ιδιοκτιτθσ του αυτοκινιτου υποχρεοφται να επικοινωνιςει με τθν 
ΟΜΑΕ για να ενθμερωκεί θ βάςθ δεδομζνων των ΔΣΣ με τον αρικμό αυτό. 

θμείωςθ 3: ε περίπτωςθ ειδικισ εκδιλωςθσ, το αυτοκίνθτο φωτογραφίηεται και οι φωτογραφίεσ 
εντάςςονται ςτο ΔΣΣ. Αν δεν υπάρχει πρόκεςθ / δυνατότθτα ςυμμετοχισ ςε ειδικι εκδιλωςθ, ο 
ιδιοκτιτθσ πρζπει να αποςτείλει με θλεκτρονικό ταχυδρομείο ςτθ διεφκυνςθ info@omae-epa.gr 
δφο ψθφιακζσ φωτογραφίεσ του αυτοκινιτου, τραβθγμζνεσ από μπροςτά αριςτερά και από 
πίςω δεξιά (να μθν “κόβεται” κανζνα μζροσ του αυτοκινιτου), με εμφανι και τοποκετθμζνο τον 
αρικμό κυκλοφορίασ ι αγωνιςτικϊν πινακίδων και αναφζροντασ τον αρικμό κυκλοφορίασ ι 
αγωνιςτικϊν πινακίδων. 

θμείωςθ 4: Σο παράβολο μειϊνεται ςτο μιςό (50% δθλ. €15 και €35) προκειμζνου για ιςτορικό αυτοκίνθτο 
με ΘΣΡ ςε ιςχφ. 

 
Για αποφυγι ςυνωςτιςμοφ και κακυςτεριςεων, οι ενδιαφερόμενοι για ζκδοςθ ΔΣΣ πρζπει οπωςδιποτε να 
τθλεφωνοφν ςτθ Γραμματεία τθσ ΟΜΑΕ τθλ. 210 6892000-1 για να κλείνουν ραντεβοφ για τθν πόλθ, θμερομθνία 
και ϊρα, που τουσ ενδιαφζρει. 
 
Σα δικαιολογθτικά, που απαιτοφνται για τθν ζκδοςθ ΔΣΣ είναι τα ακόλουκα: 

 Πρωτότυπθ άδεια κυκλοφορίασ. ε περίπτωςθ κατάκεςθσ πινακίδων ςτθ ΔΟΤ, το πρωτότυπο ςχετικό 
ζγγραφο, όπου να αναγράφεται ο αρικμόσ κυκλοφορίασ, μαηί με φωτοαντίγραφο τθσ άδειασ κυκλοφορίασ, 
όπου να φαίνεται ευκρινϊσ ο αρικμόσ πλαιςίου (VIN) του αυτοκινιτου 

 ε περίπτωςθ ζλλειψθσ άδειασ κυκλοφορίασ για λόγο άλλο από κατάκεςθ ςτθ ΔΟΤ, άλλο νόμιμο 
αποδεικτικό τθσ ιδιοκτθςίασ του αυτοκινιτου και του αρικμοφ πλαιςίου του (πχ. τελωνειακό ζγγραφο, 
τιμολόγιο αγοράσ) 

 ε περίπτωςθ που ο ιδιοκτιτθσ και ο χριςτθσ δεν είναι το ίδιο πρόςωπο, εξουςιοδότθςθ χριςθσ του 
αυτοκινιτου για αγϊνεσ με ιςχφ για όλο το 2019 και κεωρθμζνο το νόμιμο τθσ υπογραφισ. Αν ο ιδιοκτιτθσ 
είναι νομικό πρόςωπο, ςχετικά ζγγραφα που αποδεικνφουν τθ νομιμότθτα τθσ εξουςιοδότθςθσ (πχ. 
καταςτατικό) 

mailto:info@omae-epa.gr
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 Προθγοφμενο και νζο ΔΣΣ (αν υπάρχουν) 

 ΘΣΡ (μόνο για ιςτορικά αυτοκίνθτα) 

 Δελτίο αναγνϊριςθσ (homologation) (αν προβλζπεται) 
 
ε περίπτωςθ, που το αυτοκίνθτο δικαιολογθμζνα δεν διακζτει αρικμό πλαιςίου (VIN), ο Σ.Ε. που εκδίδει το ΔΣΣ 
ςφραγίηει κατάλλθλα το πλαίςιο του αυτοκινιτου και ο αρικμόσ τθσ ςφραγίδασ καταγράφεται ωσ αρικμόσ 
πλαιςίου για αγωνιςτικι χριςθ 
 
ε περίπτωςθ απϊλειασ του ΔΣΣ, είναι υποχρεωτικι θ επανζκδοςι του (δεν εκδίδεται αντίγραφο). ε περίπτωςθ 
απϊλειασ  το παράβολο αντικατάςταςθσ κακορίηεται ςε € 30. ε περίπτωςθ φκοράσ είναι δωρεάν. 
 
ε περίπτωςθ, που ζνα αυτοκίνθτο δεν διακζτει ΔΣΣ, ενϊ όφειλε, ο Σ.Ε. του αγϊνα αναφζρει το γεγονόσ ςτουσ 
αγωνοδίκεσ, οι οποίοι επιβάλλουν χρθματικι ποινι €100. 
 
Θ ιςχφσ των ΔΣΣ είναι εννιαετισ από τθν αρχικι ζκδοςι τουσ. τθ ςυνζχεια ανανεϊνονται για τρία ζτθ κατόπιν 
ςχετικισ επικεϊρθςθσ Σεχνικοφ Εφόρου Αυξθμζνθσ εμπειρίασ ωσ προσ τα ςυςτιματα αςφάλειασ και τθ 
γενικότερθ κατάςταςθ του αυτοκινιτου. Επιτρζπονται μζχρι 2 ανανεϊςεισ και ςτθ ςυνζχεια απαιτείται 
επανζκδοςθ του ΔΣΣ. Κατά ςυνζπεια θ μζγιςτθ ιςχφσ του ΔΣΣ είναι 9 ζτθ. 
 
Θ Σεχνικι Επιτροπι τθσ ΕΠΑ ζχει δικαίωμα να ανακαλζςει ανά πάςα ςτιγμι τθν ιςχφ οποιουδιποτε ΔΣΣ και να 
ηθτιςει τον επανζλεγχο του αυτοκινιτου αν κρίνει πωσ ςθμαντικά γεγονότα κατζςτθςαν το ΔΣΣ μθ ζγκυρο. 
Παράδειγμα τζτοιων γεγονότων είναι (α) θ αλλαγι ομάδασ ι κφριων τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν του αυτοκινιτου 
(β) θ αλλαγι ςυςτθμάτων αςφάλειασ (γ) κάποιο ςθμαντικό ατφχθμα του αυτοκινιτου. 
 
Ο Επικεφαλισ Σ.Ε. κάκε αγϊνα οφείλει μετά τον αγϊνα να αναφζρει ςτθν Σεχνικι Επιτροπι τθσ ΕΠΑ τυχόν 
ςθμαντικζσ παρατθριςεισ που προζκυψαν για διάφορα αυτοκίνθτα, που διζκεταν ΔΣΣ όπωσ (α) αλλαγι ομάδασ 
ι κφριων τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν (β) αλλαγι ςυςτθμάτων αςφαλείασ (γ) ςθμαντικό ατφχθμα (ε) οτιδιποτε 
άλλο υποπζςει ςτθν αντίλθψθ τθσ ομάδασ των Σ.Ε. του αγϊνα. Ανάλογα με το αν είναι Αυξθμζνθσ εμπειρίασ ι 
όχι ζχει δικαίωμα εγγραφισ ςτα διάφορα κεφάλαια του ΔΣΣ (βλ. παράγραφο 1) οπότε ςε όλεσ τισ παραπάνω 
περιπτϊςεισ ενθμερϊνει αντίςτοιχα το ΔΣΣ. 
 
Παράρτημα ΔΣΣ: ε οριςμζνεσ ειδικζσ περιπτϊςεισ, οι οποίεσ επιςθμαίνονται ςτουσ αντίςτοιχουσ τεχνικοφσ 
κανονιςμοφσ, τα αυτοκίνθτα υποχρεοφνται να διακζτουν Παράρτθμα ΔΣΣ, το οποίο εκδίδεται είτε μαηί με το 
κυρίωσ ΔΣΣ είτε αυτόνομα και περιγράφει εκτενείσ και μθ αναγνωριςμζνεσ μετατροπζσ του αυτοκινιτου. Σζτοιεσ 
μπορεί να είναι: 

 Σο «βαςικό» αυτοκίνθτο (περιλαμβανομζνου του δελτίου αναγνϊριςισ του) πάνω ςτο οποίο βαςίηεται το 
εν λόγω αυτοκίνθτο 

 Χαρακτθριςτικά μεγζκθ: μικοσ, πλάτοσ, μεταξόνιο, πρόβολοι 

 Μθ αναγνωριςμζνα μθχανικά μζρθ: ςτροβιλοςυμπιεςτισ (turbo), υποπλαίςια, ψαλίδια κτλ. με 
φωτογραφίεσ τουσ. 

 Λεπτομερείσ φωτογραφίεσ, κατά το ςτάδιο τθσ καταςκευισ-μετατροπισ του αυτοκινιτου, από όλα τα 
ςθμεία του πλαιςίου, τα οποία ζχουν υποςτεί εκτενείσ τροποποιιςεισ 

 Βεβαίωςθ και ςφραγίδα διπλωματοφχου μθχανολόγου μθχανικοφ για τθν αςφάλεια του αυτοκινιτου και τθ 
δυνατότθτά του για οδικι κυκλοφορία 

 
 
 
4 ΕΘΝΙΚΑ ΙΣΟΡΙΚΑ ΣΕΧΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ (ΗΣΡ) 
Σο Ιςτορικό Σεχνικό Βιβλιάριο (Historical Technical Passport - ΘΣΡ) είναι ζνα βιβλιάριο 27 ςελίδων, που περιζχει 
ακριβι περιγραφι των εξαρτθμάτων, που απαρτίηουν το ιςτορικό αυτοκίνθτο (και που ςυνοδεφει υποχρεωτικά 
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κάκε ιςτορικό αυτοκίνθτο sporting, που λαμβάνει μζροσ ςε αγϊνεσ sporting. Σο ΘΣΡ είναι βεβαίωςθ τθσ 
αυκεντικότθτασ και ιςτορικότθτασ του κάκε ιςτορικοφ αυτοκινιτου. 
 
Σο ΘΣΡ μπορεί να είναι: 

 Διεκνοφσ ιςχφοσ, εκδιδόμενο ςτθν Ελλάδα από τον εκάςτοτε εκπρόςωπο τθσ FIA και επικυρωνόμενο από τθ 
FIA. Επιτρζπει τθν ςυμμετοχι ςε πάςθσ φφςθσ διεκνείσ αγϊνεσ sporting ςτθν Ελλάδα και το εξωτερικό 

 Εκνικισ ιςχφοσ, εκδιδόμενο ςτθν Ελλάδα και επικυρωνόμενο από τθν ΟΜΑΕ / ΕΠΑ. Επιτρζπει τθ ςυμμετοχι 
ςε πάςθσ φφςθσ εκνικοφσ αγϊνεσ sporting ςτθν Ελλάδα 

 
Οι ενδιαφερόμενοι για ζκδοςθ Διεκνοφσ ι Εκνικισ ιςχφοσ ΘΣΡ πρζπει να ζρχονται ςε επαφι με τθν ΟΜΑΕ. 
Προκειμζνου να προχωριςουν ςτθ διαδικαςία ζκδοςθσ ΘΣΡ πρζπει να ζχουν αποςτείλει ςτθν ΟΜΑΕ (ςτο 
email: info@omae-epa.gr) τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 
 
1. Αίτθςθ ζκδοςθσ ιςτορικοφ τεχνικοφ βιβλιαρίου  (υποχρεωτικι ςυμπλιρωςθ όλων των πεδίων). 
2. Άδεια κυκλοφορίασ ι αρικμόσ αγωνιςτικισ πινακίδασ 
3. Διλωςθ ακινθςίασ του αυτοκινιτου από τθν Εφορία (αν υπάρχει) 
4. Τπεφκυνθ διλωςθ επικυρωμζνθ από ΚΕΠ περί νομίμου κατοχισ 
5.Εξουςιοδότθςθ επικυρωμζνθ από ΚΕΠ όταν ο ιδιοκτιτθσ είναι διαφορετικόσ από τον χριςτθ 
6. Σο προβλεπόμενο παράβολο 150€ για εκνικά HTP και προκαταβολι 300€ προκειμζνου για Διεκνι HTP μζςω 
λογαριαςμοφ τραπζηθσ προσ ΟΜΑΕ 
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