
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας δι-
ενέργειας του περιοδικού τεχνικού ελέγχου των 
οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος.

2 Καθορισμός ημερομηνιών έναρξης της Ανάρτησης, 
των στοιχείων κτηματογράφησης για ακίνητα στους 
Καλλικρατικούς Δήμους Θάσου, Αρριανών, Ιάσμου, 
Κομοτηνής (στους Προκαποδιστριακούς ΟΤΑ Αγίων 
Θεοδόρων, Γρατινής, Θρυλορίου, Κάλχαντος, Καρυ-
διάς, Κοσμίου, Νέας Καλλίστης, Νέου Σιδηροχωρίου, 
Πανδρόσου, Φαναρίου), Μαρώνειας  - Σαπών των 
Περιφερειακών Ενοτήτων Θάσου και Ροδόπης της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
και έκδοση απόφασης περί καθορισμού της ημερο-
μηνίας μέχρι την οποία είναι επιτρεπτή η υποβολή 
εκπρόθεσμων δηλώσεων και η κατάθεση αιτήσεων 
διόρθωσης προδήλου σφάλματος για την ανωτέ-
ρω υπό κτηματογράφηση περιοχή (κωδικός σύμ-
βασης ΚΤ5-02) (άρθρα 2 παρ. 8β και 6Α παρ. 5 του 
ν. 2308/1995).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 358999 (1)
   Καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας δι-

ενέργειας του περιοδικού τεχνικού ελέγχου των 

οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 4 του άρθρου 39 του ν. 4850/2021 «Οδη-

γώντας με ασφάλεια: Εκσυγχρονισμός πλαισίου εκπαί-
δευσης και εξέτασης υποψήφιων οδηγών και οδηγών 
για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, διατάξεις 
σχετικά με την οδήγηση ατόμων με αναπηρία, ρυθμίσεις 
για την ταξινόμηση και την κυκλοφορία οχημάτων ιστο-
ρικού ενδιαφέροντος, λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επεί-
γουσες ρυθμίσεις» (Α’ 208).

β. Του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση 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).

γ. Του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151).

δ. Του άρθρου 4 του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και 
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθ-
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύστα-
ση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονο-
μασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α’ 208).

ε. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

στ. Του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

ζ. Της υπ’ αρ. 317/2021 απόφασης του Πρωθυπουργού 
και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφο-
ρών, Μιχαήλ Παπαδόπουλο» (Β’ 4383).

2. Την υπ’ αρ. 340984/1-11-2022 Εισηγητική Έκθεση 
Δημοσιονομικών Επιπτώσεων της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1
Σκοπός - Πεδίο Εφαρμογής

1. Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορι-
σμός των στοιχείων και της διαδικασίας διενέργειας 
του τεχνικού ελέγχου των οχημάτων ιστορικού ενδια-
φέροντος και της καταγραφής των αποτελεσμάτων του 
ελέγχου.

2. Ο τεχνικός έλεγχος που προβλέπεται στην παρού-
σα απόφαση δεν εφαρμόζεται στα οχήματα ιστορικού 
ενδιαφέροντος που δεν έχουν σχεδιαστεί και κατασκευ-
αστεί για τη μεταφορά επιβατών και τυγχάνουν υψηλής 
ιστορικής και πολιτιστικής αξίας.
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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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Άρθρο 2 
Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης νοούνται ως:
α. «Όχημα ιστορικού ενδιαφέροντος»: Κάθε όχημα που 

έχει ηλικία τριάντα (30) τουλάχιστον ετών από το έτος 
κατασκευής του, ο ειδικός τύπος του δεν κατασκευά-
ζεται πλέον, από ιστορικής απόψεως συντηρείται και 
διατηρείται στην αρχική του κατάσταση, δεν έχει υποστεί 
ουσιαστική αλλαγή στα τεχνικά χαρακτηριστικά των κα-
τασκευαστικών του στοιχείων και πληροί το σύνολο των 
νομικών προϋποθέσεων και τεχνικών προδιαγραφών 
των διεθνών κανονισμών που θέτουν η Δ.Ο.Α. (Διεθνής 
Ομοσπονδία Αυτοκινήτου), η Δ.Ο.Μ. (Διεθνής Ομοσπον-
δία Μοτοσικλέτας), η Δ.Ο.Π.Ο. (Διεθνής Ομοσπονδία Πα-
λαιών Οχημάτων) και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, κατά 
περίπτωση, και χαρακτηρίζεται ως τέτοιο από τον φορέα 
χαρακτηρισμού οχήματος ιστορικού ενδιαφέροντος.

β. «Φορέας χαρακτηρισμού οχήματος ιστορικού εν-
διαφέροντος»: Φορέας ο οποίος υποδεικνύεται από τη 
Δ.Ο.Α., τη Δ.Ο.Μ., τη Δ.Ο.Π.Ο. και το Υπουργείο Εθνικής 
Άμυνας, αρμόδιος για να χαρακτηρίζει οχήματα ιστορι-
κού ενδιαφέροντος, να εκδίδει και να χορηγεί τη βεβαί-
ωση χαρακτηρισμού καθώς και το πιστοποιητικό συμ-
μόρφωσης οχήματος ιστορικού ενδιαφέροντος.

γ. «Βεβαίωση χαρακτηρισμού οχήματος ιστορικού εν-
διαφέροντος»: Βεβαίωση που εκδίδεται και χορηγείται 
από τους φορείς χαρακτηρισμού οχήματος ιστορικού 
ενδιαφέροντος δια της οποίας χαρακτηρίζεται ένα όχη-
μα ως ιστορικού ενδιαφέροντος.

Άρθρο 3
Ημερομηνία και συχνότητα τεχνικού ελέγχου

1. Τα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος όλων των κα-
τηγοριών υπόκεινται σε περιοδικό τεχνικό έλεγχο στα 
Δημόσια και Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημά-
των (ΚΤΕΟ) της χώρας. Ο έλεγχος διενεργείται πρώτη 
φορά πριν την αρχική ταξινόμηση του οχήματος και 
έκτοτε ετησίως.

2. Εξαιρούνται της ανωτέρω υποχρέωσης για περιοδι-
κό τεχνικό έλεγχο τα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος 
τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σε μικρά νη-
σιά, υπό την προϋπόθεση ότι δεν λειτουργούν σε αυτά 
ΚΤΕΟ ή Κινητές Μονάδες Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων 
(ΚΜΤΕΟ). Η εξαίρεση αυτή παύει να ισχύει όταν τα εν 
λόγω οχήματα κυκλοφορούν σε περιοχές της χώρας στις 
οποίες εφαρμόζεται ο τεχνικός έλεγχος σε ΚΤΕΟ ή σε 
ΚΜΤΕΟ.

3. Κάτοχοι οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος τα 
οποία κυκλοφορούν αποκλειστικά σε περιοχές της χώ-
ρας όπου δεν εφαρμόζεται ο περιοδικός τεχνικός έλεγ-
χος, λόγω της μη λειτουργίας ΚΤΕΟ ή ΚΜΤΕΟ, με έδρα ή 
διεύθυνση κατοικίας τους σε περιοχή που εφαρμόζεται 
ο τεχνικός έλεγχος, δύνανται να αποφύγουν τις περί εκ-
προθέσμου συνέπειες του νόμου, εφόσον εκδοθεί νέα 
άδεια κυκλοφορίας με έδρα ή διεύθυνση κατοικίας τους 
την περιοχή αυτή. Η ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου απο-
δεικνύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ισχύουσες 
κάθε φορά κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 4
Δικαιολογητικά για τη διενέργεια 
του περιοδικού τεχνικού ελέγχου

Για τη διενέργεια του περιοδικού τεχνικού ελέγχου 
(αρχικού ή επανελέγχου) των οχημάτων ιστορικού ενδι-
αφέροντος και την έκδοση του Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου 
(ΔΤΕ) προσκομίζονται και επιδεικνύονται στο ΚΤΕΟ τα 
εξής στοιχεία:

1. Η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος που είναι ταξι-
νομημένο στη χώρα μας και είναι εφοδιασμένο με άδεια 
και πινακίδα (-ες) κυκλοφορίας ή σε περίπτωση κατά-
θεσής της ή παρακράτησής της ή αφαίρεσής της από 
Δημόσια Αρχή, φωτοαντίγραφο αυτής με την παρατή-
ρηση «Ισχύει μόνο για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματος 
από ΚΤΕΟ» και με σφραγίδα της υπηρεσίας. Ειδικά για 
τα επιβατηγά οχήματα και τις μοτοσικλέτες μπορεί να 
προσκομίζεται άδεια κυκλοφορίας με την παρατήρη-
ση «ΟΧΙ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ» σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 7 της υπ’ αρ. οικ. 19111/192/2019 (Β’ 1003) 
υπουργικής απόφασης. Είναι δυνατή η προσκόμιση προ-
σωρινής άδειας κυκλοφορίας που έχει χορηγηθεί από 
τον προϊστάμενο της αρμόδιας Υπηρεσίας της Φορο-
λογικής Διοίκησης, ενάριθμου αυτοκινήτου ιδιωτικής 
χρήσης ή μοτοσικλέτας που βρίσκεται σε κατάσταση 
ακινησίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4254/2014 
(Α’ 85) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 
και άλλες διατάξεις». Αντίστοιχα είναι δυνατή η προσκό-
μιση των στοιχείων (άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας) 
για δοκιμαστική κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων 
ή μοτοσικλετών που χορηγούνται για τον σκοπό αυτό.

Κατά τον πρώτο τεχνικό έλεγχο πριν την ταξινόμηση του 
οχήματος ως ιστορικού ενδιαφέροντος σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στον ν. 4850/2021, αντί της άδειας κυκλοφορίας, 
επιδεικνύεται η βεβαίωση χαρακτηρισμού οχήματος ιστο-
ρικού ενδιαφέροντος, η οποία χορηγείται από τους φορείς 
χαρακτηρισμού οχήματος ιστορικού ενδιαφέροντος, σύμ-
φωνα με τα οριζόμενα σε απόφαση του Υπουργού Υποδο-
μών και Μεταφορών που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση των 
παρ. 1 και 3 του άρθρου 39 του ν. 4850/2021.

2. Για ανάριθμο μεταχειρισμένο όχημα (πριν από την 
ταξινόμησή του για έκδοση πρώτης άδειας κυκλοφορίας 
στη χώρα μας) ο τίτλος κυριότητας του οχήματος ήτοι:

α. Το πιστοποιητικό ταξινόμησης Τελωνείου για μετα-
χειρισμένα εισαγωγής οχήματα και πρωτότυπη άδεια 
κυκλοφορίας της χώρας εισαγωγής τους ή επικυρωμένο 
φωτοαντίγραφο αυτής, ή

β. Το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον Οργανι-
σμό Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού (ΟΔΔΥ) ή τα Τελωνεία, 
προκειμένου για εκποιούμενα από τους φορείς αυτούς 
οχήματα, ή

γ. Το πιστοποιητικό στρατιωτικής αρχής για οχήματα 
που εκποιούνται από τον Ελληνικό Στρατό.

δ. Είναι δυνατή και η προσκόμιση προσωρινής άδειας 
κυκλοφορίας για ανάριθμα αυτοκίνητα ή μοτοσικλέτες, 
εφόσον έχει χορηγηθεί τέτοια από τον προϊστάμενο 
της αρμόδιας Υπηρεσίας της Φορολογικής Διοίκησης 
όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 4254/2014 
(Α’ 85) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 
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οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 
και άλλες διατάξεις».

Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο για την ολοκλή-
ρωση του ελέγχου, υποβάλλεται και έντυπος κατάλογος 
του εργοστασίου κατασκευής.

3. Το παραστατικό ότι καταβλήθηκε το προβλεπόμε-
νο από το νόμο τέλος για τη διενέργεια του περιοδικού 
τεχνικού ελέγχου, ανάλογα με την κατηγορία του οχή-
ματος (για Δημόσια ΚΤΕΟ), ή η απόδειξη ή το τιμολόγιο 
παροχής υπηρεσιών (για Ιδιωτικά ΚΤΕΟ).

Εφόσον το όχημα προσκομίζεται εκπρόθεσμα για τε-
χνικό έλεγχο, επιδεικνύεται επιπλέον και το αποδεικτικό 
στοιχείο ότι καταβλήθηκε το προβλεπόμενο από το νόμο 
πρόσθετο ειδικό τέλος για τη διενέργεια εκπρόθεσμου 
ελέγχου (για Δημόσια και Ιδιωτικά ΚΤΕΟ).

Σε περίπτωση που τα προαναφερόμενα τέλη κατα-
βάλλονται με ηλεκτρονικά παράβολα, πριν την έναρξη 
του τεχνικού ελέγχου του οχήματος θα πρέπει να έχει 
ολοκληρωθεί η δέσμευση του παραβόλου.

4. Το ΔΤΕ του προηγούμενου τεχνικού ελέγχου, εφόσον 
το όχημα έχει τη σχετική υποχρέωση. Στην περίπτωση 
που δεν προσκομίζεται το ΔΤΕ, τότε τα στοιχεία του προ-
ηγούμενου ελέγχου αντλούνται από το Μηχανογραφικό 
Σύστημα (Μ.Σ.) του Υπουργείου Υποδομών και Μετα-
φορών.

5. Η αστυνομική ταυτότητα του προσκομίζοντος το 
όχημα ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που εναλλακτι-
κά μπορεί να γίνει αποδεκτό για την ταυτοπροσωπία, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, όπως διαβατήριο, 
άδεια οδήγησης, άδεια παραμονής κ.λπ.

6. Εκτός των δικαιολογητικών που επιδεικνύονται, πρέ-
πει να υποβάλλονται στο ΚΤΕΟ και αντίγραφα των εξής 
δικαιολογητικών:

α. Η αίτηση του ενδιαφερόμενου μόνο στην περίπτω-
ση που ζητείται η διενέργεια ελέγχου σε χρόνο συντομό-
τερο του προβλεπόμενου, δηλαδή τρείς (3) εβδομάδες 
πριν από την ημερομηνία υποχρέωσης διενέργειας του 
ελέγχου.

β. Το ΔΤΕ του προηγούμενου τεχνικού ελέγχου μόνο 
στις εξής περιπτώσεις:

αα. όταν η εισαγωγή των στοιχείων προηγούμενου 
ελέγχου γίνεται από τον υπάλληλο στην περίπτωση αιτι-
ολογημένης μη επικοινωνίας με το Μ.Σ. του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών.

ββ. όταν το ΔΤΕ που προσκομίζει ο πολίτης δεν συμ-
φωνεί με αυτό του προηγούμενου τεχνικού ελέγχου που 
αντλήθηκε από το Μ.Σ. του Υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών. Στην περίπτωση δε αυτή το ΚΤΕΟ ενημε-
ρώνει και τις αρμόδιες αρχές.

γ. Το πιστοποιητικό ταξινόμησης Τελωνείου, η ξένη 
άδεια κυκλοφορίας, το πιστοποιητικό που εκδίδει ο 
ΟΔΔΥ ή τα Τελωνεία για εκποιούμενα από τους φορείς 
αυτούς οχήματα, ο έντυπος κατάλογος του εργοστασίου 
κατασκευής όπου από τις διατάξεις επιβάλλεται.

δ. Τα έγγραφα δημοσίων φορέων για την τεκμηρίωση 
ότι το όχημα δεν θεωρήθηκε εκπρόθεσμο όταν εμπίπτει 
στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας (π.χ. ακινησία οχήματος, 
εντεταλμένη υπηρεσία κατόχου, νοσηλεία, παρακράτη-
ση στοιχείων κυκλοφορίας, απώλεια ή κλοπή).

ε. Η σύμβαση που συνάπτει το ΙΚΤΕΟ με φυσικό ή νομι-
κό πρόσωπο για τη παροχή εκπτώσεων στην περίπτωση 
ελέγχου πολλών οχημάτων ή η δήλωση για τον ίδιο λόγο 
που υποβάλλεται στο Δημόσιο ΚΤΕΟ, το φωτοαντίγραφο 
ισχύοντος δελτίου ανεργίας (για Δημόσια και Ιδιωτικά 
ΚΤΕΟ).

στ. Η βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας Μεταφορών 
και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας ότι δεν 
συντρέχουν λόγοι απαγόρευσης της κυκλοφορίας του 
οχήματος.

ζ. Η βεβαίωση μηχανοτεχνίτη που σύμφωνα με τα ορι-
ζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 5 υποβάλλεται για τα 
οχήματα που τέθηκαν σε κυκλοφορία για πρώτη φορά 
πριν το 1940.

7. Πλην των παραπάνω δικαιολογητικών που υποχρε-
ωτικά πρέπει να διατηρούν τα ΚΤΕΟ, μπορούν να δια-
τηρούν και όποιο άλλο δικαιολογητικό θεωρούν απα-
ραίτητο για τη διασφάλιση του τεχνικού ελέγχου (από 
διοικητικής άποψης) και στα πλαίσια του προτύπου που 
εφαρμόζεται, ακόμη και αν για το δικαιολογητικό αυτό 
προβλέπεται μόνο η επίδειξή του.

8. Εφόσον τα παραπάνω απαιτούμενα για τον έλεγχο 
δικαιολογητικά δεν επιδεικνύονται ή δεν προσκομίζο-
νται, ο τεχνικός έλεγχος των οχημάτων ιστορικού ενδι-
αφέροντος δεν διενεργείται.

Άρθρο 5
Διενέργεια περιοδικού τεχνικού ελέγχου - 
Κριτήρια για την καταλληλότητα του οχήματος - 
Πιστοποίηση διενέργειας του ελέγχου

1. Κατά τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο των οχημάτων 
ιστορικού ενδιαφέροντος ελέγχονται, ανάλογα με την 
κατηγορία του οχήματος, όλα τα σημεία των Πινάκων 
των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ του άρθρου 13 της υπ’ αρ. οικ. 
19111/192/2019 υπουργικής απόφασης, πλην των Κεφα-
λαίων 8.2 «Εκπομπές καυσαερίων» και 13000 «Ρύπανση 
περιβάλλοντος» του Παραρτήματος Ι και των σημείων 
9103 «Ο τοποθετημένος από τον κατασκευαστή εξοπλι-
σμός ελέγχου των εκπομπών καυσαερίων λείπει ή είναι 
εμφανώς ελαττωματικός» και 9104 «Εκπομπές καυσαερί-
ων από την εξάτμιση υψηλότερες από τα επιτρεπόμενα 
όρια σύμφωνα με τη Νομοθεσία» του Παραρτήματος ΙΙ.

2. Tα σημεία των ανωτέρω Παραρτημάτων Ι και ΙΙ ελέγ-
χονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ίσχυαν κατά την 
ημερομηνία της έγκρισης τύπου του οχήματος, την τα-
ξινόμηση ή τη θέση του σε κυκλοφορία για πρώτη φορά 
ή τις απαιτήσεις για τον μετεξοπλισμό.

3. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου κατά τον οποίο 
δεν διαπιστώνονται ελλείψεις ή διαπιστώνονται δευτε-
ρεύουσες ελλείψεις χορηγείται στο όχημα καταλληλότη-
τα διάρκειας ενός (1) έτους ανεξαρτήτως της κατηγορίας 
του οχήματος.

4α. Τα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος που τέθηκαν 
σε κυκλοφορία για πρώτη φορά πριν το 1940 πρέπει να 
προσκομίσουν και να υποβάλουν στο ΚΤΕΟ βεβαίωση 
μηχανοτεχνίτη του ν. 1575/1985 (Α’ 207), με την οποία 
πιστοποιείται η καλή κατάσταση και λειτουργία του οχή-
ματος. Η βεβαίωση πρέπει να έχει εκδοθεί κατ’ ανώτα-
το ένα μήνα πριν τη διενέργεια του τεχνικού ελέγχου. 
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Υπόδειγμα της βεβαίωσης παρατίθεται στο Παράρτημα 
Α της παρούσας.

β. Συστήνεται για λόγους διαφάνειας και απλούστευ-
σης διαδικασιών, η έκδοση ψηφιακά υπογεγραμμένης 
βεβαίωσης. Η έκδοση πραγματοποιείται από πιστοποι-
ημένους χρήστες μέσω της διαδικτυακής πύλης gov.gr 
ή με το δικαίωμα χρήσης ψηφιακής υπογραφής. Η απο-
στολή των ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων δύ-
ναται να εκτελείται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρο-
μείου (e-mail). Για τα ψηφιακά υπογεγραμμένα έγγραφα 
ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του ν. 2672/1998 
(Α’ 290), στο π.δ. 150/2001 (Α’ 125) και στον Κανονισμό 
(ΕΕ) 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 σχετικά με την ηλε-
κτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης 
για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγο-
ρά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/93/ΕΚ (L 257). 
Στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα έκδοσης 
ψηφιακά υπογεγραμμένης βεβαίωσης, αυτή θεωρεί-
ται για το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή. 
Επισημαίνεται ότι δεν είναι αποδεκτά από τα ΚΤΕΟ και 
τις αρμόδιες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών 
φωτοαντίγραφα ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων. 
Η ως άνω βεβαίωση που εκδίδεται από μηχανοτεχνίτη 
πρέπει να συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο της άδειας 
άσκησης ή της αναγγελίας έναρξης της ειδικότητάς του.

γ. Ο έλεγχος που διενεργεί το ΚΤΕΟ στα οχήματα ιστο-
ρικού ενδιαφέροντος που τέθηκαν σε κυκλοφορία για 
πρώτη φορά πριν το 1940 περιλαμβάνει μόνον τα σημεία 
των οπτικών ελέγχων των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ του 
άρθρου 13 της υπ’ αρ. οικ. 19111/192/2019 υπουργικής 
απόφασης.

5. Πλην των ανωτέρω καθοριζόμενων, για τα λοιπά 
θέματα που αφορούν στη διενέργεια του περιοδικού 
τεχνικού ελέγχου των οχημάτων ιστορικού ενδιαφέ-
ροντος και την πιστοποίηση διενέργειας του ελέγχου 

αυτού, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στα άρθρα 3 και 4 
της υπ’ αρ. οικ. 19111/192/2019 υπουργικής απόφασης.

Άρθρο 6
Διενέργεια περιοδικού τεχνικού ελέγχου 
μεταχειρισμένων οχημάτων πριν την έκδοση 
άδειας κυκλοφορίας για πρώτη φορά στη χώρα 
μας

1. Για την ταξινόμηση μεταχειρισμένου οχήματος ιστο-
ρικού ενδιαφέροντος για πρώτη φορά στη χώρα μας, 
απαιτείται η υποβολή στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφο-
ρών και Επικοινωνιών, μαζί με τα άλλα προβλεπόμενα 
δικαιολογητικά, και φωτοαντίγραφου ΔΤΕ από Δημόσιο 
ή Ιδιωτικό ΚΤΕΟ, στο οποίο δεν σημειώνονται σοβαρές 
ή επικίνδυνες ελλείψεις.

2. Μετά την έκδοση της άδειας και των πινακίδων κυ-
κλοφορίας, η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών 
επικολλά το Ενδεικτικό Σήμα Τεχνικού Ελέγχου (ΕΣΤΕ) 
στην οπίσθια πινακίδα του οχήματος.

Άρθρο 7
Λοιπές ρυθμίσεις

Για την απαλλαγή των ιδιοκτητών οχημάτων ιστορικού 
ενδιαφέροντος από την καταβολή του πρόσθετου ειδι-
κού τέλους για λόγους ανωτέρας βίας, για τον τεχνικό 
έλεγχο ενάριθμων ιστορικών οχημάτων κατά τη μετα-
βίβαση, για τις λοιπές γενικές διατάξεις της διαδικασίας 
του περιοδικού τεχνικού ελέγχου και για τον ελάχιστο 
χρόνο διενέργειας του περιοδικού ελέγχου των οχημά-
των ιστορικού ενδιαφέροντος ισχύουν τα καθοριζόμε-
να στα άρθρα 5, 7, 8 και 9, αντίστοιχα, της υπ’ αρ. οικ. 
19111/192/2019 υπουργικής απόφασης.

Άρθρο 8
Παράρτημα

Προσαρτάται το Παράρτημα Α που αποτελεί αναπό-
σπαστο μέρος της παρούσας.
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Άρθρο 9 
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει την ημερο-
μηνία εφαρμογής του Μέρους Γ’ του ν. 4850/2021.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως

  Παπάγου, 15 Νοεμβρίου 2022

Ο Υφυπουργός
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

    Αριθμ. απόφ. 205/11 (2)
Καθορισμός ημερομηνιών έναρξης της Ανάρτη-

σης, των στοιχείων κτηματογράφησης για ακί-

νητα στους Καλλικρατικούς Δήμους Θάσου, 

Αρριανών, Ιάσμου, Κομοτηνής (στους Προκα-

ποδιστριακούς ΟΤΑ Αγίων Θεοδόρων, Γρατινής, 

Θρυλορίου, Κάλχαντος, Καρυδιάς, Κοσμίου, Νέας 

Καλλίστης, Νέου Σιδηροχωρίου, Πανδρόσου, Φα-

ναρίου), Μαρώνειας - Σαπών των Περιφερειακών 

Ενοτήτων Θάσου και Ροδόπης της Περιφέρειας 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και έκδο-

ση απόφασης περί καθορισμού της ημερομηνί-

ας μέχρι την οποία είναι επιτρεπτή η υποβολή 

εκπρόθεσμων δηλώσεων και η κατάθεση αιτή-

σεων διόρθωσης προδήλου σφάλματος για την 

ανωτέρω υπό κτηματογράφηση περιοχή (κωδι-

κός σύμβασης ΚΤ5-02) (άρθρα 2 παρ. 8β και 6Α 

παρ. 5 του ν. 2308/1995).

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περ. β της παρ. 8 του άρθρου 2 

του ν. 2308/1995, «Κτηματογράφηση για τη δημιουργία 
Εθνικού Κτηματολογίου. Διαδικασία έως τις πρώτες εγ-
γραφές στα κτηματολογικά βιβλία και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 114), και της παρ. 5 του άρθρου 6A του ν. 2308/1995, 
καθώς και του άρθρου 13 του ν. 2308/1995 σε συνδυα-
σμό με τις διατάξεις των παρ. 1 και 11 του άρθρου 1 του 
ν. 4164/2013 «Συμπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού 
Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις» (Α’ 156).

2. Τις διατάξεις των παρ. 1, 3 και 4 του άρθρου 1 του 
ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρω-
τικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής 
Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» (Α’ 5).

3. Τις διατάξεις του άρθρου έκτου παρ.  2 του 
ν. 4617/2019 «Κύρωση του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια 
σχετικά με την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και 
τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των οφειλών που 
απορρέουν από τη χρησιμοποίησή τους, στη Σύμβαση 
των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιοποικιλότητα και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 88).

4. Το άρθρο 1 του π.δ. 3/2021 (Α΄ 3) προεδρικού δια-
τάγματος (Α΄ 3/2021) σύμφωνα με το οποίο μεταφέρε-
ται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο 
Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης η Εποπτεία του 
Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο».

5. Την υπ’ αρ. 2252341/04.11.2022 εισήγηση του Γενι-
κού Διευθυντή.

6. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 
Μόνο

Καθορίζεται η 30-10-2023, ως ημερομηνία μέχρι την 
οποία είναι επιτρεπτή η υποβολή εκπρόθεσμων δη-
λώσεων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ.  8 του 
ν. 2308/1995, όπως ισχύει, και η κατάθεση αίτησης διόρ-
θωσης προδήλου σφάλματος κατά τα οριζόμενα στα άρ-
θρα 2 παρ. 8 και 6A παρ. 5 του ν. 2308/1995 όπως ισχύουν, 
για ακίνητα στους Καλλικρατικούς Δήμους Θάσου, Αρρι-
ανών, Ιάσμου, Κομοτηνής (στους Προκαποδιστριακούς 
ΟΤΑ Αγίων Θεοδόρων, Γρατινής, Θρυλορίου, Κάλχαντος, 
Καρυδιάς, Κοσμίου, Νέας Καλλίστης, Νέου Σιδηροχωρίου, 
Πανδρόσου, Φαναρίου) και Μαρώνειας - Σαπών, των Πε-
ριφερειακών Ενοτήτων Θάσου και Ροδόπης της Περιφέ-
ρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2022

Ο Πρόεδρος 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ   
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*02060292811220008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,


