
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΝΕΟ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 

 
Αγαπητοί φίλοι. 
 
Η δηµοσίευση του νέου νόµου για τα ιστορικά οχήµατα είναι πλέον γεγονός και 
κατανοούµε την αγωνία σας για το µέλλον.  
 
Μόλις πραγµατοποιήθηκε η δηµοσίευση του νέου νόµου σε ΦΕΚ ο ΣΙΣΑ έστειλε 
επιστολή στην ΕΟ.ΦΙΛΠΑ για άµεση συνάντηση αντιπροσώπων των σωµατείων. Η 
ΕΟΦΙΛΠΑ απάντησε ότι εξετάζει το αίτηµα µας και αναµένουµε ενέργειες της. 
Εννοείται πως αν και όταν πραγµατοποιηθεί  αυτή η συνάντηση θα σας 
ενηµερώσουµε σχετικά. Μέχρι τότε θα προσπαθήσουµε να δώσουµε µία πρόχειρη 
ερµηνεία του νόµου, αποφεύγοντας να σχολιάσουµε αν τον θεωρούµε καλό ή όχι. 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 33, όλα τα ιστορικά οχήµατα (µε ιστορικές πινακίδες 
οµοσπονδιών) θα λάβουν άδεια κυκλοφορίας, εκτός από αυτα που δεν έχουν 
σχεδιαστεί για µεταφορά επιβατών (πχ βαρέα στρατιωτικά οχήµατα), όπου αυτά θα 
παραµείνουν στο ισχύον καθεστώς (µε ιστορικές πινακίδες οµοσπονδιών και 
περιορισµένη κυκλοφορία). 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 34, για τη χορήγηση νέων στοιχείων κυκλοφορίας τα Ι.Ο. θα 
πρέπει να είναι ήδη χαρακτηρισµένα πριν τη λήξη του 18µηνου απο την δηµοσίευση 
του νόµου σε ΦΕΚ και θα πρέπει να διαγραφούν από το Μητρώο Οχηµάτων του 
Υπουργείου. Υποθέτουµε ότι θα δηµιουργηθεί νέο Μητρώο Ιστορικών Οχηµάτων του 
Υπουργείου, ισότιµο µε το υπάρχον. Σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρο 34 θα 
γίνουν δεκτά ιδιωτικά συµφωνητικά, τιµολόγια και φυσικά εκτελωνισµοί, οπότε 
πιθανολογούµε ότι θα λυθεί το πρόβληµα οχηµάτων που δεν έχουν «άρτιους» 
τίτλους κυριότητας. 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 35 θα περνάµε ΚΤΕΟ κάθε χρόνο. Πιθανολογούµε ότι θα είναι 
«ελαφρύ» ΚΤΕΟ σε χαµηλότερη τιµή απο αυτήν που όλοι γνωρίζουµε ότι ισχύει 
σήµερα για τα ΙΧ. 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 36 θα πληρώνουµε τέλη κυκλοφορίας από 25€ για τις µοτο 
και από 50€ έως 200€ για τα αυτοκίνητα. Από τα τέλη κυκλοφορίας θα εξαιρούνται τα 
Ι.Ο. άνω των 45 ετών. 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 37 προβλέπεται να κυκλοφορούµε ελεύθερα, γεγονός που 
ακούγεται απολύτως λογικό αφού θα πληρώνουµε τέλη κυκλοφορίας. 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 39 και εκτός άλλης εξέλιξης κατανοούµε ότι αυτήν τη στιγµή 
µόνοι αρµόδιοι για την πιστοποίηση είναι η ΑΜΟΤΟΕ, η ΟΜΑΕ και φυσικά η 
ΕΟ.ΦΙΛΠΑ. Ελπίζουµε ότι αυτό θα αποτελέσει µία µοναδική ευκαιρία να γινει η 
ΕΟ.ΦΙΛΠΑ ισχυρή, µονιασµένη και εύρωστη. Προσέξαµε ότι το άρθρο 39 αναφέρει 
Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις που θα ακολουθήσουν και ελπίζουµε στο µέλλον να 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

µην καθυστερήσουν το χαρακτηρισµό και να µην επηρεάσουν την κυκλοφορία των 
Ι.Ο. 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 113 ο νέος νόµος αρχίζει να ισχύει σε 18 µήνες από την 
δηµοσίευση του σε ΦΕΚ, δηλαδή στις 5 Μαίου 2023. Αν καταλαβαίνουµε σωστά, 
τότε θα καταργηθεί και η ΚΥΑ 82350/3809/2019, δηλαδή αυτή που ισχύει τώρα και 
διέπει την έκδοση ιστορικών πινακίδων (οµοσπονδιών) και την κυκλοφορία των Ι.Ο. 
Άρα θεωρούµε µέχρι τότε πιστοποιούµε και κυκλοφορούµε όπως ορίζει η 
υφιστάµενη ΚΥΑ.  
 
∆εν γνωρίζουµε πότε θα αρχίσει αντικατάσταση των υφιστάµενων ιστορικών 
πινακίδων αλλά υποθέτουµε ότι πρώτα πρέπει να ενηµερωθούν οι αρµόδιες 
υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και αυτό θα πάρει αρκετούς µήνες. Με 
µεγάλη ασφάλεια υποθέτουµε ότι έως το τέλος του 2022 θα συνεχίσουµε να 
ασφαλίζουµε τα οχήµατα µας και να κινούµαστε σύµφωνα µε το υπάρχων καθεστώς 
(ΚΥΑ 82350/3809/2019).  
 
Ο ΣΙΣΑ παραµένει στο πλευρό των κατόχων των Ιστορικών Οχηµάτων και θα κάνει 
ότι είναι δυνατόν για την υπεράσπιση των συµφερόντων τους. Συνιστούµε υποµονή, 
αποφυγή βιαστικών συµπερασµάτων και δεσµευόµαστε να σας κρατάµε ενήµερους 
µε ότι εξελίξεις προκύπτουν. 

 


