
Προς: Λέσχες της ΕΟΦΙΛΠΑ 

 

Αθήνα, 23/2/2019 

 

Αγαπητοί φίλοι, 

 

Οπως οι περισσότεροι γνωρίζετε, ο ΣΙΣΑ πήρε την πρωτοβουλία οργάνωσης συνάντησης 

στις 19 Φεβρουαρίου, στην οποία συµµετείχαν πολλές λέσχες και πολλοί ιδιοκτήτες 

ιστορικών οχηµάτων. 

 

Στις 20 Φεβρουαρίου στην αντίστοιχη συνάντηση που έγινε µε πρωτοβουλία της ΦΙΛΠΑ 

έγινε απόλυτα ξεκάθαρο σε όλους µας ότι η νέα επερχόµενη ΚΥΑ είναι χειρότερη από την 

ισχύουσα και εκ του αποτελέσµατος κρίνεται ότι δυστυχώς οι Φορείς δεν χειρίσθηκαν 

αποτελεσµατικά το θέµα µέχρι τώρα. 

 

Για τα µέλη µας, κατόχους ιστορικών αυτοκινήτων, η κατάσταση έγινε πολύ δύσκολη µε 

την επερχόµενη απαγόρευση της κυκλοφορίας κατά την µεταβατική περίοδο της 

επεναπιστοποίησης οχηµάτων µετά το 1970 και για όσους δεν πιστοποιηθούν τα οχήµατά 

τους υπάρχει κίνδυνος να γίνει αφόρητη. 

 

Οφείλουµε να αντιµετωπίσουµε άµεσα, ουσιαστικά και µε επαγγελµατισµό το γιγαντιαίο 

αυτό θέµα που απειλεί τα δικαιώµατα αλλά και την περιουσία των µελών µας. 

 

Όπως σας εξήγησα, µετά τη διαβούλευση που είχαµε στις 19 Φεβρουαρίου µε λέσχες και 

προσωπικότητες του χώρου, καταλήξαµε στο συµπέρασµα ότι όχι µόνο η ΕΟΦΙΛΠΑ αλλά 

και οι άλλοι Φορείς χρειάζονται την υποστήριξη µίας Οµάδας Εργασίας, αποτελούµενης 

το πολύ από πέντε µέλη (για να είναι λειτουργική) µε εµπειρία στον χώρο, επαγγελµατική 

καταξίωση, µεγάλο δίκτυο επαφών και ικανότητα προώθησης θέσεων και διαχείρισης 

διαπραγµατεύσεων. Πιστέυουµε ότι τα µέλη πρέπει να ανήκουν σε σωµατεία αλλά να µην 

έχουν διοικητικές θέσεις σε αυτά. 

 

Η Οµάδα Εργασίας θα έχει σκοπό: 

α. Να οργανώσει, παρακολουθήσει και υποστηρίξει την αίτηση ακύρωσης της ΚΥΑ στο 

Συµβούλιο Της Επικρατείας 

β. Την επίσηµη συλλογή, αποδελτίωση και σύγκριση των αντίστοιχων νοµοθεσιών άλλων 

Ευρωπαϊκών κρατών, που επιλύει όλα τα θέµατα του ιστορικού αυτοκινήτου 

γ. Την προετοιµασία ενός σχεδίου νόµου που επιλύει όλα τα θέµατα του ιστορικού 

αυτοκινήτου 

δ. Την επικοινωνία, και υποστήριξη των θέσεων µας σε Υπουργεία, οργανισµούς, 

πολιτικούς, δηµοσιογράφους και διαµορφωτές γνώµης. 

 

Η Οµάδα Εργασίας, αφού διαµορφώσει τις θέσεις, που θα απηχούν τις απόψεις των µελών 

των λεσχών, θα στηρίξει την ΕΟΦΙΛΠΑ και τους άλλους Φορείς στην θεσµική προώθησή 

τους. 

 



Θεωρούµε την δηµιουργία της Οµάδας Εργασίας, υπό την αιγίδα της ΕΟΦΙΛΠΑ, άµεση 

ανάγκη και κατονοµάζουµε ως µέλη που προτάθηκαν στις 19/2 τους κ.κ.: 

1. ∆. Παπανδρέου 

2. Σπ. ∆εσύλλα 

3. ∆. Χριστοφορίδη 

4. Γ. ∆ραζίνο 

5. ∆. Ραζή 

6. Β. Ρηγινό 

7. Κ. ∆ανιηλίδη 

8. Χ. Λάµαρη 

Είναι αυτονόητο ότι περιµένουµε αντίστοιχες προτάσεις από τις άλλες λέσχες. 

 

Προτείνουµε οι λέσχες της ΕΟΦΙΛΠΑ να βρεθούµε το αργότερο έως την Πέµπτη 28 

Φεβρουαρίου σε χρονο και τόπο που θα οριστεί άµεσα, ώστε να αποφασίσουµε τελικά τα 

µέλη της Οµάδας Εργασίας και να επιβεβαιώσουµε τον σκοπό αυτής. 

 

Επειδή πρέπει επιτέλους να κάνουµε κάτι δυνατό που να εκφράζει τα µέλη µας, 

παρακαλούµε να προχωρήσουµε γρήγορα. 

 

Μιχάλης Μουζούκης 

Πρόεδρος ΣΙΣΑ. 

 
Η παρούσα επιστολή δεν φέρει υπογραφή, γιατί αποστέλλεται ηλεκτρονικά. 

 


