ΟΔΗΓΙΕ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟΤ ΙΣΟΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΣΩΝ
Ζνα όχθμα μπορεί να χαρακτθριςκεί ςαν Ιςτορικοφ ενδιαφζροντοσ αν ζχει θλικία άνω των τριάντα
ετϊν, είναι άριςτα ςυντθρθμζνο και δεν ζχει υποςτεί μετατροπζσ από τθν αρχικι του μορφι.
Η διαδικαςία χαρακτθριςμοφ ενόσ οχιματοσ ςαν ιςτορικοφ ενδιαφζροντοσ διζπεται από τισ
διατάξεισ τθσ ΚΤΑ 94748-4130/4.02.2019 και πιςτοποιείται από τα νομικά πρόςωπα που
εκπροςωποφν νόμιμα ςτθν Ελλάδα:
- τθν Διεκνι Ομοςπονδία Αυτοκινιτου (Fédération Internationale de l' Automobile (FIA)), τθσ
οποίασ εκπρόςωποσ είναι θ ΟΜΑΕ.
- τθν Διεκνι Ομοςπονδία Μοτοςυκλζτασ (Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM)), τθσ
οποίασ εκπρόςωποσ είναι θ ΑΜΟΣΟΕ και
- τθν Διεκνι Ομοςπονδία Παλαιοφ Αυτοκινιτου (Fédération Internationale des Véhicules Anciens
(FIVA)), τθσ οποίασ εκπρόςωποσ είναι θ Ε.Ο.ΦΙΛΠΑ.
υγκεκριμζνα θ FIAεκπροςωπείται από τθν ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΣΟΤ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ
ΕΛΛΑΔΟ(ΟΜΑΕ) όπωσ προκφπτει και από τθν από 18/3/2019 απαντθτικι επιςτολι τθσ FIA προσ το
Τπουργείο Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν, όπου διευκρινίηεται ότι ςτθν Ελλάδα εκπρόςωπόσ τθσ
είναι θ ΟΜΑΕ.
Γενικά ζνα όχθμα που φζρει πινακίδεσ κυκλοφορίασ Ιςτορικοφ οχιματοσ επιτρζπεται να
κυκλοφορεί μόνο για ςυμμετοχι ςε επίςθμα αδειοδοτθμζνεσ εκδθλϊςεισ όπωσ επίςθσ και για
αναγκαίεσ μετακινιςεισ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ. Κυκλοφορεί επίςθσ οριςμζνεσ θμζρεσ του μινα
όπωσ προςδιορίηεται από τθν προαναφερκείςα ΚΤΑ 94748-4130/4.02.2019
τόχοσ τθσ ΟΜΑΕ είναι, μζςω τθσ ΕΓΚΤΡΗ και ΑΞΙΟΠΙΣΗ πιςτοποίθςθσ των Ιςτορικϊν Οχθμάτων,
να «κωρακιςκεί» ο κεςμόσ των Οχθμάτων Ιςτορικοφ ενδιαφζροντοσ. Με τθν ορκι χριςθ τθσ
δυνατότθτασ χαρακτθριςμοφ ενόσ οχιματοσ ςαν ιςτορικοφ ενδιαφζροντοσ, αρχικά προςδίδεται
προςτικζμενθ αξία λόγω των πιςτοποιιςεων, αλλά και προςφζρεται υπθρεςία ςτον τουριςμό και
μθχανοκίνθτο ακλθτιςμό ςτθ χϊρα μασ, μιασ και τα οχιματα τθσ κατθγορίασ αυτισ κεωροφνται
«μνθμεία του μθχανοκίνθτου πολιτιςμοφ»
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΗ ΙΣΟΡΙΚΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ
φμφωνα με τθν ΚΤΑ 94748-4130/4.02.2019,με τθν οποία ορίηονται οι προχποκζςεισ
χαρακτθριςμοφ αδειοδοτιςεων και κίνθςθσ οχθμάτων που ζχουν χαρακτθριςκεί ςαν ιςτορικοφ
ενδιαφζροντοσ, κα πρζπει για το χαρακτθριςμό αυτό να ακολουκθκοφν τα παρακάτω βιματα:
1. Σο όχθμα να αποκτιςει Δελτίο Ιςτορικοφ Οχιματοσ είτε τθσ FIAπου εκδίδεται από τθν ΟΜΑΕ,
είτε τθσ FIVA που εκδίδεται από τθν Ε.Ο.ΦΙΛΠΑ. Η κάρτα αυτι ζχει ιςχφ 10 ζτθ από τθν ζκδοςι
τθσ.
2. Να εκδοκεί για το όχθμα ΒΕΒΑΙΩΗ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟΤ ΟΧΗΜΑΣΟ ΑΝ ΙΣΟΡΙΚΟΤ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ. Η βεβαίωςθ αυτι ζχει διετι ιςχφ.
3. Σο όχθμα να διακζτει κρατικζσ πινακίδεσ ι να αποκτιςει πινακίδεσ ιςτορικοφ οχιματοσ.
4. Να εκδοκεί για το όχθμα ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΚΑΣΑΧΩΡΗΗ ΙΣΟΡΙΚΟΤ ΟΧΗΜΑΣΟ, ϊςτε να ζχει
τθ δυνατότθτα να λαμβάνει μζροσ ςε εκδθλϊςεισ όπου ςυμμετζχουν οχιματα ιςτορικοφ
ενδιαφζροντοσ. Σο πιςτοποιθτικό αυτό ζχει επίςθσ διετι ιςχφ.
Διευκρινίηεται ότι από τθν θμερομθνία εκδόςεωσ τθσ ΚΥΑ (94748-4130/4.02.2019) και εντεφκεν θ
ΕΛΠΑ δεν ζχει πλζον το δικαίωμα τθσ ζκδοςθσ ιςτορικϊν πινακίδων όπωσ και πιςτοποίθςθσ
ιςτορικότθτασ. Είχε μόνον τθ δυνατότθτα, βάςει τθσ παραγράφου 4 του Άρκρου 4, (για μζχρι δφο

μινεσ από τθν ζκδοςθ τθσ ΚΥΑ) να εκδίδει μόνον αντίγραφα βεβαιϊςεων ιςτορικότθτασ ενόσ
οχιματοσ. Πάντωσ λόγω τθσ προφανοφσ ςφγχυςθσ για το ιςχφον κακεςτϊσ θ Ομοςπονδία
προτίκεται να διεκπεραιϊνει τθν όλθ διαδικαςία, εφόςον φυςικά πλθροφνται οι όροι και οι
προχποκζςεισ χαρακτθριςμοφ του αυτοκινιτου ωσ ιςτορικοφ ςφμφωνα με τθν ΚΥΑ που ιςχφει, με
αντικατάςταςθ των πινακίδων ΙΟ και ζκδοςθσ των λοιπϊν πιςτοποιθτικϊν ζναντι καταβολισ 100
ευρϊγια μζλθ Σωματείων τθσ ΟΜΑΕ ι 120 ευρϊ για μθ μζλθ. Με τον τρόπο αυτό επιλφονται
αςάφειεσ και προβλιματα με παράλλθλο αποτζλεςμα τθν ζγκυρθ πιςτοποίθςθ τθσ περιουςίασ από
ζνα αξιόπιςτο Οργανιςμό εγκεκριμζνο από τθν διεκνι Ομοςπονδία και το κράτοσ.
τθ ςυνζχεια αναλφονται οι προχποκζςεισ για τθν υλοποίθςθ των παραπάνω:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
1. ΒΕΒΑΙΩΗ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟΤ ΟΧΗΜΑΣΟ ΑΝ ΙΣΟΡΙΚΟΤ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ
Προκειμζνου να χαρακτθριςκεί ζνα όχθμα ςαν ιςτορικοφ ενδιαφζροντοσ, απαιτείται θ ζκδοςθ
ΒΕΒΑΙΩΗ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟΤ ΣΟΤ ΟΧΗΜΑΣΟ Ω ΙΣΟΡΙΚΟΤ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ που εκδίδεται
κάτω από τισ εξισ προχποκζςεισ:
1.1 ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΤΜΒΑΣΙΚΕ ΠΙΝΑΚΙΔΕ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ
Ο ιδιοκτιτθσ ενόσ οχιματοσ που φζρει ςυμβατικζσπινακίδεσ και πλθροί τισ προχποκζςεισ τθσ
προθγουμζνθσ παραγράφου απευκφνεται ςε μια από τισ πιο πάνω Ομοςπονδίεσ,εκπροςϊπουσ των
διεκνϊν Ομοςπονδιϊνόπωσ αυτζσ αναφζρονται ςτθν 1θ παράγραφο του παρόντοσ, προκειμζνου να
του χορθγθκεί θ ςχετικι βεβαίωςθ Ιςτορικότθτασ.
Για τθν ζκδοςθ βεβαίωςθσ ιςτορικότθτασ από τθν ΟΜΑΕ απαιτοφνται τα εξισ δικαιολογθτικά:


ε περίπτωςθ που το όχθμα δε διακζτει ςε ιςχφ Δελτίο τθσ FIA ι τθσ FIVA Ιςτορικοφ Οχιματοσ,
αίτηςη χορήγηςησ δελτίου Ιςτορικοφ Οχήματοσ HRCP (Historic Regularity CarPass) ι HTP
(Historic Technical Passport) προκειμζνου για αγωνιςτικά οχιματα. (ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 1) Σο δελτίο
HRCP ζχει ιςχφ δζκα ετϊν, ι μζχρι τθν αλλαγι ιδιοκτιτου. Σο δελτίο αυτόείναι ςυμπλθρωμζνο
με Αγγλικοφσ χαρακτιρεσ προκειμζνου να παρζχεται θ δυνατότθτα χριςεωσ ςε
εκδθλϊςεισ/αγϊνεσ ςτο εξωτερικό.
Για τθν ζκδοςθ δελτίου HRCP, καταβάλλεται παράβολο φψουσ 100 ευρϊ.




-

Αίτηςη χορήγηςησ τησ ΒΕΒΑΙΩΗ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟΤ ΟΧΗΜΑΣΟ ΑΝ ΙΣΟΡΙΚΟΤ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ με τα ςτοιχεία του ιδιοκτιτθ και του οχιματοσ (ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 2)
Δφο (2) Φωτογραφίεσ (9Χ13) πλαγιομετωπικζσ Μπροςτά Αριςτεράκαι Πίςω Δεξιά ςε ζντυπθ
μορφι.
Νομιμοποιθτικά ιδιοκτηςιακά ζγγραφα του οχήματοσ, ιτοι:
Άδεια κυκλοφορίασ οχιματοσ
Αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο ςε ιςχφ
Βεβαίωςθ ΚΣΕΟ ςε ιςχφ.
Κάρτα καυςαερίων ςε ιςχφ.
1.2ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΙΣΟΡΙΚΕ ΠΙΝΑΚΙΔΕ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ

Ο ιδιοκτιτθσ ενόσ οχιματοσ που επικυμεί να εκδϊςει ΒΕΒΑΙΩΗ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟΤ ΟΧΗΜΑΣΟ
ΑΝ ΙΣΟΡΙΚΟΤ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ από τθν ΟΜΑΕ και ιδθ διακζτει πινακίδεσ ιςτορικοφ οχιματοσ,
απαιτείται να κατακζςει τα παρακάτω δικαιολογθτικά:

 ε περίπτωςθ που το όχθμα δε διακζτει ςε ιςχφ Δελτίο τθσ FIA ι τθσ FIVA Ιςτορικοφ Οχιματοσ,
αίτηςη χορήγηςησ δελτίου Ιςτορικοφ Οχήματοσ HRCP (Historic Regularity CarPass) ι HTP
(Historic Technical Passport) προκειμζνου για αγωνιςτικά οχιματα. (ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 1) Σο δελτίο
HRCP ζχει ιςχφ δζκα ετϊν, ι μζχρι τθν αλλαγι ιδιοκτιτου. Σα Δελτίο αυτό είναι ςυμπλθρωμζνο
με Αγγλικοφσ χαρακτιρεσ προκειμζνου να παρζχεται θ δυνατότθτα χριςεωσ ςε
εκδθλϊςεισ/αγϊνεσ ςτο εξωτερικό.
Για τθν ζκδοςθ Δελτίου HRCP, καταβάλλεται παράβολο φψουσ 100 ευρϊ.
 Αίτηςη χορήγηςησ τησ ΒΕΒΑΙΩΗ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟΤ ΟΧΗΜΑΣΟ ΑΝ ΙΣΟΡΙΚΟΤ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ με τα ςτοιχεία του ιδιοκτιτθ και του οχιματοσ(ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 2)
 Δφο (2) Φωτογραφίεσ (9Χ13) πλαγιομετωπικζσ Μπροςτά Αριςτερά ςε ζντυπθ μορφι.
 Νομιμοποιθτικά ιδιοκτηςιακά ζγγραφα του οχήματοσ, ιτοι:
- Απογραφικό δελτίο Οχιματοσ (εκδίδεται από το Τπουργείο Μεταφορϊν μετά από ςχετικι
αίτθςθ)
- Βιβλιάριο κυκλοφορίασ και μεταβιβάςεων ιςτορικοφ οχιματοσ.
- Αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο ςε ιςχφ
1.3 ΟΧΗΜΑΣΑ ΙΣΟΡΙΚΑ ΧΩΡΙ ΠΙΝΑΚΙΔΕ
Οχιματα που δεν διακζτουν πινακίδεσ και ο ιδιοκτιτθσ του οχιματοσ επικυμεί να εκδϊςει
ΒΕΒΑΙΩΗ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟΤ ΟΧΗΜΑΣΟ ΑΝ ΙΣΟΡΙΚΟΤ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ από τθν ΟΜΑΕ,
απαιτείται να κατακζςει τα παρακάτω δικαιολογθτικά:
 Αίτηςη χορήγηςησ Δελτίου Ιςτορικοφ Οχήματοσ HRCP (Historic Regularity CarPass) ι HTP
(Historic Technical Passport) προκειμζνου για αγωνιςτικά οχιματα. (ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 1) Σο Δελτίο
αυτό ζχει ιςχφ δζκα ετϊν, ι μζχρι τθν αλλαγι ιδιοκτιτου. Σα δελτία αυτά είναι ςυμπλθρωμζνα
με Αγγλικοφσ χαρακτιρεσ προκειμζνου να παρζχεται θ δυνατότθτα χριςεωσ ςε
εκδθλϊςεισ/αγϊνεσ ςτο εξωτερικό.
Για τθν ζκδοςθ ΔελτίουHRCP, καταβάλλεται παράβολο φψουσ 100 ευρϊ.
 Αίτηςη χορήγηςησ τησ ΒΕΒΑΙΩΗ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟΤ ΟΧΗΜΑΣΟ ΑΝ ΙΣΟΡΙΚΟΤ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ με τα ςτοιχεία του ιδιοκτιτθ και του οχιματοσ (ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 2)
 Δφο (2) Φωτογραφίεσ (9Χ13) πλαγιομετωπικζσ Μπροςτά Αριςτερά ςε ζντυπθ μορφι.
 Νομιμοποιθτικά ιδιοκτηςιακά ζγγραφα του οχήματοσ, ιτοι:
- Φωτοτυπία τελευταίασ αδείασ κυκλοφορίασ
- Απογραφικό δελτίο Οχιματοσ (εκδίδεται από το Τπουργείο Μεταφορϊν μετά από ςχετικι
αίτθςθ)
Σα ανωτζρω (περιπτϊςεισ 1.1, 1.2 & 1.3) κατατίκενται ςτθ Γραμματεία τθσ ΟΜΑΕ ςε αντίγραφα
επικυρωμζνα από ΚΕΠ ι άλλεσ αρμόδιεσ αρχζσ.
Για τθν ζκδοςθ Βεβαίωςθσ Χαρακτθριςμοφ Οχιματοσ ςαν Ιςτορικοφ Ενδιαφζροντοσ,, καταβάλλεται
παράβολο φψουσ 20 ευρϊ για μζλθ ωματείων τθσ ΟΜΑΕ ι 30 ευρϊ για μθ μζλθ.
Ακολουκεί ζλεγχοσ ιδιοκτθςιακοφ κακεςτϊτοσ και καταςτάςεωσ του οχιματοσ. Ενδεχόμενεσ
ελλείψεισ ςθμειϊνονται ςτο ζντυπο για τακτοποίθςθ, θ επανζλεγχο κατά περίπτωςθ.Αν απαιτθκεί
μετακίνθςθ ςτελεχϊν για ζλεγχο του οχιματοσ άνω των 20 χλμ καταβάλλεται θ ςχετικι
αποηθμίωςθ κίνθςθσ ςτελεχϊν βάςει τθσ Εγκυκλίου 3.

Μετά τθν κατάκεςθ των προβλεπομζνων δικαιολογθτικϊν και τουσ αντίςτοιχουσ ελζγχουσ.
εκδίδεται θ ςχετικι βεβαίωςθ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3) με οκταψιφιο αρικμό όπου για τθν ΟΜΑΕ αρχίηει
με τουσ αρικμοφσ 1 και 2 ακολουκοφμενθ από ζξι αρικμοφσ. Δθλαδι πχ 12000001
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
2. ΕΚΔΟΗ ΝΕΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΙΣΟΡΙΚΟΤ ΟΧΗΜΑΣΟ
φμφωνα με τθν ΚΤΑ 94748-4130/4.02.2019 θ ΕΚΔΟΗ ΝΕΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΙΣΟΡΙΚΟΤ
ΟΧΗΜΑΣΟμπορεί να γίνει μόνο από τισ Ομοςπονδίεσ ΟΜΑΕ, Ε.Ο.ΦΙΛΠΑ,ΕΟΕΕ και ΑΜΟΣΟΕ.
2.1 ΟΧΗΜΑ ΠΟΤ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΕ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΠΙΝΑΚΙΔΕ
Για τθν ζκδοςθ πινακίδασ κυκλοφορίασ ιςτορικοφ Οχιματοσ από τθν ΟΜΑΕ απαιτοφνται τα εξισ
δικαιολογθτικά,αν το όχθμα κυκλοφοροφςε με Ελλθνικζσ Πινακίδεσ. (Δικαιολογθτικά των οχθμάτων
που υπάρχουν ςτο φάκελο τθσ ΟΜΑΕ κα ανακτϊνται από εκεί)
 Αίτηςη χορήγηςησ πινακίδων οχιματοσ Ιςτορικοφ ενδιαφζροντοσ. με τα ςτοιχεία του ιδιοκτιτθ
και του οχιματοσ (ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 4).
 Προςκόμιςθ Δελτίου Ιςτορικοφ Οχήματοσ τθσ FIA, HRCP (Historic Regularity Car Pass) ι HTP
(Historic Technical Passport),που χορθγείται από τθν ΟΜΑΕ ι τθσ FIVA που χορθγείται από τθν
Ε.Ο ΦΙΛΠΑ.
 Επικυρωμζνθ από ΚΕΠ Φωτοτυπία τησ βεβαίωςησ χαρακτηριςμοφ του Κεφάλαιο 1.
 Δφο (2) Φωτογραφίεσ (9Χ13) πλαγιομετωπικζσ Μπροςτά Αριςτερά ςε ζντυπθ μορφι.
 Νομιμοποιθτικά ιδιοκτηςιακά ζγγραφα του οχιματοσ, ιτοι
- Φωτοτυπία τελευταίασ αδείασ
- Απογραφικό δελτίο Οχιματοσ (εκδίδεται από το Τπουργείο Μεταφορϊν μετά από ςχετικι
αίτθςθ)
Σα ανωτζρω υποβάλλονται ςε φωτοτυπία κεωρθμζνθ από ΚΕΠ ι άλλθ αντίςτοιχθ υπθρεςία.
Ακολουκεί ζλεγχοσ ιδιοκτθςιακοφ κακεςτϊτοσ και αρίςτθσ καταςτάςεωσ του οχιματοσ από
εξουςιοδοτθμζνα, από τθν ΟΜΑΕ, για το ςκοπό αυτό άτομα. Ενδεχόμενεσ ελλείψεισ ςθμειϊνονται
ςτο ζντυπο για τακτοποίθςθ, θ επανζλεγχο κατά περίπτωςθ. Αν απαιτθκεί μετακίνθςθ ςτελεχϊν για
ζλεγχο του οχιματοσ άνω των 20 χλμ καταβάλλεται θ ςχετικι αποηθμίωςθ κίνθςθσ ςτελεχϊν βάςει
τθσ Εγκυκλίου 3.
2.2 ΟΧΗΜΑ ΠΟΤ ΠΡΟΕΡΧΕΣΑΙ ΑΠΟ ΣΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΗΚΕΙ Ε ΕΛΛΗΝΑ
Εάν το όχθμα προζρχεται από το εξωτερικό και ανικει ςε Ζλλθνα που διαμζνει μόνιμα ςτθν
Ελλάδα, προθγείται ο προβλεπόμενοσ βάςει του νόμου εκτελωνιςμόσ με τθν κακοδιγθςθ τθσ
Ομοςπονδίασ ςε ςχζςθ με τισ νόμιμεσ διαδικαςίεσ του εκτελωνιςμοφ.
τθ ςυνζχεια ακολουκείται θ διαδικαςία τθσ παραγράφου 2.1, όπου τα νομιμοποιθτικά
ιδιοκτθςιακά ζγγραφα αντικακίςτανται από τα ζγγραφα εκτελωνιςμοφ.
Οι πινακίδεσ κυκλοφορίασ ιςτορικοφ οχιματοσ τθσ ΟΜΑΕ είναι λευκζσ με μπλε γράμματα και
αρικμοφσ Ξεκινοφν με ΟΜ και ακολουκοφν τζςςερισ ι πζντε αρικμοί πχ ΟΜ1001
Ακολουκεί θ παραλαβι των πινακίδων κυκλοφορίασ και θ υπογραφι ςχετικϊν εγγράφων αποδοχισ
καλισ χριςεωσ και κυκλοφορίασ του οχιματοσ (Τπόδειγμα 5) από τον ιδιοκτιτθ. Απαραίτθτθ θ
παράλλθλθ αςφάλιςθ του οχιματοσ. Κόςτοσ αρχικήσ ζκδοςησ ιςτορικϊν πινακίδων 100€ για τα
μζλη ςωματείων τησ ΟΜΑΕ και 120€ για τα μη μζλη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
1. ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΚΑΣΑΧΩΡΗΗ ΙΣΟΡΙΚΟΤ ΟΧΗΜΑΣΟ
Σο πιςτοποιθτικό αυτό εκδίδεται από τον φορζα που χοριγθςε τθ βεβαίωςθ του ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ 1
αυτισ τθσ ανακοίνωςθσ, προκειμζνου να νομιμοποιείται θ ςυμμετοχι οχθμάτων ιςτορικοφ
ενδιαφζροντοσ ςε αγωνιςτικζσ ι πάςθσ φφςεωσ εκδθλϊςεισ νομίμωσ αδειοδοτθμζνεσ. Ζχει ιςχφ
δφο ετϊν και προκειμζνου να ανανεωκεί απαιτείται επανζλεγχοσ του οχιματοσ για να πιςτοποιθκεί
θ καλι του κατάςταςθ. Εκδίδεται εισ διπλοφν και αναρτάται ςτο εμπρόσ και πίςω τηάμι του
οχιματοσ.
Η αίτθςθ (ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 1) ςυνοδεφεται από δυο πλαγιομετωπικζσ φωτογραφίεσ (9Χ13)
3.1 ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΙΣΟΡΙΚΕ ΠΙΝΑΚΙΔΕ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ
Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ χοριγθςθσ πινακίδων κυκλοφορίασ ακολουκεί θ ζκδοςθ
ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟΤ ΚΑΣΑΧΩΡΗΗ ΙΣΟΡΙΚΟΤ ΟΧΗΜΑΣΟ.
Για οχιματα που διακζτουν πινακίδα ΟΜΑΕ το πιςτοποιθτικό εκδίδεται αυτόματα μετά τθν
καταβολι του ςχετικοφ παραβόλου. Ύψουσ 40€
Για οχιματα που διακζτουν πινακίδα άλλου φορζα το πιςτοποιθτικό εκδίδεται μετά από τον
προβλεπόμενο ζλεγχο τθσ παραγράφου 1.2.
3.2 ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΤΜΒΑΣΙΚΕ ΠΙΝΑΚΙΔΕ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ
Προκειμζνου να εκδοκεί το ςχετικό πιςτοποιθτικό απαιτείται θ προςκόμιςθ επικυρωμζνουςε ΚΕΠ
αντιγράφου τθσ ΒΕΒΑΙΩΗ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟΤ ΣΟΤ ΟΧΗΜΑΣΟ Ω ΙΣΟΡΙΚΟΤ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ.
Σε περίπτωςθ που θ ςχετικι Βεβαίωςθ Ιςτορικοφ δεν ζχει εκδοκεί ι ζχει λιξει κα πρζπει να
προθγθκεί θ διαδικαςία τθσ παραγράφου 1.1.
Σα πιςτοποιθτικά αυτά που εκδίδονται από τθν ΟΜΑΕ μεκόςτοσ 40€ για τα μζλθ ςωματείων τθσ
ΟΜΑΕ και 50€ για τα μθ μζλθ, είναι ενάρικμα με οκτϊ αρικμοφσ με πρϊτουσ δφο τουσ 2 και 4. Πχ
24000001
ΚΟΣΟΛΟΓΙΑ
1. Για μζλθ των ωματείων τθσ ΟΜΑΕ ζκδοςθ Δελτίου HRCP, βεβαίωςθσ Ιςτορικότθτασ
οχιματοσ και πιςτοποιθτικό καταχϊριςθσ, 140€
2. Για μθ μζλθ τθσ ΟΜΑΕ ζκδοςθ Δελτίου HRCP, βεβαίωςθσ Ιςτορικότθτασ οχιματοσ και
πιςτοποιθτικό καταχϊριςθσ, 190€
Για μεμονωμζνεσ εκδόςεισ των ανωτζρω, κατά περίπτωςθ.

