
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2005 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1099613/681/Τ & Ε.Φ. 
1.ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ∆/ΝΣΕΙΣ:-ΤΕΛΩΝ & 
ΕΙ∆. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ & Β΄ 

ΠΟΛ. 1133 

- ΕΙΣΠΡ. ∆ΗΜ. ΕΣΟ∆ΩΝ (16η) ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ & ∆΄  
2. ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ∆/ΝΣΗ 
ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Α΄ 

 

3.ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Υ.∆.Ε.Α.∆.  
4.ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ∆/ΝΣΕΙΣ: - ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (30η) – 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ (31η) 
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Η/Υ (32η) 

 

ΘΕΜΑ: ∆ιάθεση ειδικών σηµάτων τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχηµάτων και 
µοτοσικλετών έτους 2006. 

Κοινοποιούµε κατωτέρω την 1099369/6600-5/0016/20-10-2005 απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας 
και Οικονοµικών (που θα δηµοσιευθεί), µε την οποία ανατίθεται η διάθεση των ανωτέρω ειδικών 
σηµάτων στις Τράπεζες, στο Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο Ελλάδος και τα Ελληνικά Ταχυδροµεία 
(ΕΛ.ΤΑ.). 

Παράλληλα, κρίνουµε σκόπιµο να υπενθυµίσουµε τα βασικότερα σηµεία των οδηγιών που έχουν 
δοθεί µέχρι τώρα για τα ειδικά σήµατα των προηγουµένων ετών των αυτοκινήτων και µοτοσικλετών, 
κατά το µέρος που εξακολουθούν να ισχύουν και για τα σήµατα του 2006, συµπληρώνοντας και 
τροποποιώντας τις οδηγίες αυτές όπου κρίνεται απαραίτητο, ενόψει και των οριζοµένων στην 
ανωτέρω απόφαση. 

Ι. ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

1. Απόφαση Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών 1099369/6600-5/0016/20-10-2005.

Με την απόφαση αυτή ανατίθεται η διάθεση των ειδικών σηµάτων τελών κυκλοφορίας Ι.Χ. 
αυτοκινήτων οχηµάτων και µοτοσικλετών, έτους 2006, στις Τράπεζες: ΑΓΡΟΤΙΚΗ, ALPHA BANK, 
ASPIS BANK, ΑΤΤΙΚΗΣ, CITIBANK, ΓΕΝΙΚΗ, ΕΓΝΑΤΙΑ, ΕΘΝΙΚΗ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, 
ΚΥΠΡΟΥ, ΛΑΪΚΗ, NOVA BANK, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ, PROBANK και ΩΜΕΓΑ, στο 
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ∆ΟΣ καθώς και στα ΕΛ.ΤΑ.  
Με την ίδια απόφαση παρέχεται στους ανωτέρω φορείς η δυνατότητα να διαθέτουν τα ειδικά σήµατα 
και µέσω διαδικτύου (internet) ή call center.  
 

ΙΙ. ∆ΙΑΘΕΣΗ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2006

1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Υποχρεούνται στην προµήθεια ειδικού σήµατος όλα τα αυτοκίνητα οχήµατα και οι µοτοσικλέτες, 
συµπεριλαµβανοµένων και των επιβατικών Ι.Χ. αυτοκινήτων που εισάγονται από το αλλοδαπό 
προσωπικό των εµποροβιοµηχανικών επιχειρήσεων των εγκατεστηµένων στην Ελλάδα, βάσει του 
Α.Ν. 89/1967, όπως ισχύει (χαρακτηριστικές πινακίδες ΕΥ και ΕΥΥ). 



 

Εξαιρετικά, δεν υποχρεούνται να προµηθευτούν ειδικό σήµα τελών κυκλοφορίας τα αλλοδαπά 
φορτηγά αυτοκίνητα, τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στην Ελλάδα µε το καθεστώς της προσωρινής 
χρησιµοποίησης ή της προσωρινής εισαγωγής και τα δίτροχα και τρίτροχα µοτοποδήλατα. 

Τα οχήµατα δεν υποχρεούνται να εφοδιασθούν µε ειδικό σήµα, µόνο στις κατωτέρω 
περιπτώσεις:

- Όταν από τις πινακίδες κυκλοφορίας τους προκύπτει ότι πρόκειται για οχήµατα που 
ανήκουν σε πρόσωπα απαλλασσόµενα από τα τέλη κυκλοφορίας.

Από το συνδυασµό των διατάξεων του άρθρου 17 του Ν. 2367/1953, όπως ισχύει και του Π.∆. 
351/6.10.90 «Προσδιορισµός των διαφόρων κατηγοριών αυτοκινήτων οχηµάτων, των υπ΄ αυτών 
ρυµουλκούµενων και των µοτοσικλετών, µε βάση τον αριθµό κυκλοφορίας τους», προκύπτει ότι 
ειδικά για τις κατωτέρω κατηγορίες των οχηµάτων, που φέρουν χαρακτηριστικές πινακίδες αριθµού 
κυκλοφορίας, προβλέπεται απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας: 

α) αυτοκίνητα και µοτοσικλέτες Κρατικών Υπηρεσιών µε την ένδειξη Κ.Υ. και Μ.Κ.Υ. 
β)           »                   »         ∆ιπλωµατικού Σώµατος        »      » ∆.Σ. 
γ)           »                   »         Προξενικού Σώµατος           »      »  Π.Σ. 
δ)           »                   »         Ξένων Αποστολών               »      »  Ξ.Α. 
ε)           »                   »         Aναπήρων πολέµου              »      » ΑΝ.Π. 
  

Εποµένως, στα αυτοκίνητα και στις µοτοσικλέτες, που κυκλοφορούν µε τις ως άνω χαρακτηριστικές 
πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας, δεν θα χορηγείται ειδικό σήµα τελών κυκλοφορίας. 

Επισηµαίνεται ότι τα αυτοκίνητα που δεν ανήκουν σε Κρατική Υπηρεσία και παρόλα αυτά 
έχουν πινακίδες µε την ένδειξη Κ.Υ., διότι δεν έχουν ακόµα αντικαταστήσει αυτές, 
οφείλουν να καταβάλλουν τέλη κυκλοφορίας και να προµηθευτούν ειδικό σήµα.  

- Όταν τεθούν σε ακινησία (εκούσια ή αναγκαστική) κατά τις διατάξεις των παρ. 1 έως και 6 του 
άρθρου 22 του ν. 2367/1953 για ολόκληρο το έτος 2006.

Εποµένως, για να µην οφείλονται τέλη κυκλοφορίας και ως εκ τούτου για να µην υπάρχει 
υποχρέωση προµήθειας ειδικού σήµατος για κάποιο από τα οχήµατα αυτά, πρέπει να έχει τεθεί σε 
ακινησία, κατά τα ανωτέρω, πριν από την 1.1.2006 και να παραµείνει σε ακινησία για 
ολόκληρο το 2006.

Ειδικά, για τις περιπτώσεις αναγκαστικής ακινησίας κατά τη διάταξη της παρ.6 του άρθρου 22 του ν. 
2367/1953 (κλοπή, υπεξαίρεση, κατάσχεση κ.τ.λ.), δεν οφείλονται τέλη κυκλοφορίας και εποµένως 
δεν υπάρχει υποχρέωση προµήθειας ειδικού σήµατος, εφόσον το γεγονός της ακινησίας (π.χ. 
υποβολή µήνυσης κατ΄ αγνώστου, σε περίπτωση κλοπής) έχει λάβει χώρα πριν από την έναρξη 
του έτους και το όχηµα παραµείνει σε ακινησία για όλο το έτος.

Η κατά τα ανωτέρω ακινησία δεν αίρεται εάν ο κάτοχος του οχήµατος δεν προµηθευτεί 
προηγουµένως το ειδικό σήµα τελών κυκλοφορίας του έτους κατά το οποίο γίνεται η άρση. Στην 
περίπτωση αυτή το σήµα του έτους αυτού χορηγείται χωρίς πρόστιµο. 

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, εφόσον δεν τηρηθεί η προαναφερόµενη διαδικασία της ακινησίας πριν από 
την έναρξη του ηµερολογιακού έτους, οι κάτοχοι των οχηµάτων δεν µπορούν να επικαλεσθούν 
ακινησία για το έτος αυτό, έστω και αν πράγµατι για διαφόρους λόγους (απουσία, ασθένεια, βλάβη 
του οχήµατος κ.τ.λ.), δεν εκινήθησαν τα οχήµατα. 



 

Ειδικά για τις περιπτώσεις αναγκαστικής ακινησίας, εφόσον τα στοιχεία κυκλοφορίας είναι 
κατατεθειµένα στη ∆.Ο.Υ. δεν θα επιστρέφονται, εάν δεν γίνει προηγούµενα προµήθεια του σήµατος. 

Στην περίπτωση, όµως, που τα στοιχεία κυκλοφορίας δεν είναι κατατεθειµένα στη ∆.Ο.Υ., δεν 
καθίσταται δυνατή η προµήθεια του σήµατος πριν από την άρση της ακινησίας. Για το λόγο αυτό οι 
κάτοχοι των ως άνω οχηµάτων µπορούν να προµηθευτούν το σήµα χωρίς πρόστιµο, εντός 10 
ηµερών από τη λήξη της ακινησίας (π.χ. προκειµένου περί κλοπής, από την απόδοση του οχήµατος 
στον κάτοχο) (παρ.1, άρθρο 40, Ν. 2214/1994 – σχετική διαταγή µας 
1066578/5748/0014/8.6.1994, ΠΟΛ. 1147). 

Τα τέλη κυκλοφορίας για τα επαγγελµατικά οχήµατα, µε εξαίρεση τα τέλη για τη δοκιµαστική 
κυκλοφορία και τα τέλη για τα δίτροχα, τρίτροχα µοτοποδήλατα, περιορίζονται κατά 50%, εφόσον 
τα οχήµατα δεν κυκλοφόρησαν για ολόκληρο ηµερολογιακό εξάµηνο, λόγω διαγραφής τους κατά το 
πρώτο ηµερολογιακό εξάµηνο, θέσης σε κυκλοφορία τους κατά το δεύτερο ηµερολογιακό εξάµηνο ή 
θέσης σε ακινησία για ολόκληρο ηµερολογιακό εξάµηνο. 

- Όταν κυκλοφορούν µε το καθεστώς της προσωρινής χρησιµοποίησης ή εισαγωγής 
(αλλοδαπά οχήµατα ταξινοµηµένα στην αλλοδαπή). 

Εφόσον για τα αυτοκίνητα αυτά δηµιουργείται από τις ισχύουσες διατάξεις (ΑΥΟ ∆247/1988-ΦΕΚ 
195/Β/88, που κυρώθηκε µε το ν. 1839/1989-ΦΕΚ 90/Α/89) υποχρέωση καταβολής τελών 
κυκλοφορίας, οι κάτοχοί τους θα καταβάλλουν για κάθε επιπλέον µήνα της κυκλοφορίας τους στην 
Ελλάδα, πέρα του χρόνου κατά τον οποίο προβλέπεται απαλλαγή, το 1/12 των οριζοµένων ως 
κατωτέρω, κατά περίπτωση, τελών κυκλοφορίας. 

∆ιευκρινίζεται ότι τµήµα µηνός θα λογίζεται ως ακέραιος µήνας. 

Τονίζεται ότι, οι κάτοχοι µοτοποδηλάτων, για τα οποία η άδεια κυκλοφορίας εκδίδεται από 
την Αστυνοµική Αρχή, δεν υποχρεούνται να εφοδιασθούν µε ειδικό σήµα τελών 
κυκλοφορίας.

Ειδικά για τα τύπου JEEP φορτηγά Ι.Χ. αυτοκίνητα διευκρινίζονται τα εξής:
Για όσα από τα αυτοκίνητα αυτά αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας η ένδειξη «τύπου JEEP», 
αρκεί αυτή για την υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας, µε βάση τα κλιµάκια που ορίζονται 
κατωτέρω στο κεφάλαιο 6. 
Εφόσον στην άδεια κυκλοφορίας τους δεν αναγράφεται τέτοια ένδειξη και ο κάτοχος φορτηγού Ι.Χ. 
αυτοκινήτου αµφισβητεί την υποχρέωσή του για καταβολή τελών κυκλοφορίας µε βάση τα κατωτέρω 
κλιµάκια, διότι υποστηρίζει ότι το αυτοκίνητό του δεν είναι τύπου JEEP, η αρµόδια ∆.Ο.Υ. θα 
αποφαίνεται για το θέµα, µε βάση όσα ορίζονται στο 1015436/147/Τ.& Ε.Φ./7.2.1997/ΠΟΛ. 1048 
έγγραφό µας, εκδίδοντας και τη σχετική βεβαίωση, όπου απαιτείται και σε περίπτωση προσφυγής θα 
αποφαίνονται τα διοικητικά δικαστήρια. 

2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΗΜΑΤΩΝ

Από το έτος 2002 έχουν καθιερωθεί δύο κατηγορίες ειδικών σηµάτων τελών κυκλοφορίας 
αυτοκινήτων: 

- ένα µε την ονοµασία «ΕΙ∆ΙΚΟ ΣΗΜΑ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ι.Χ. ΑΥΤ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤ/ΤΩΝ», 
που αφορά όλα τα Ι.Χ. οχήµατα, 

- ένα µε την ονοµασία «ΕΙ∆ΙΚΟ ΣΗΜΑ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ∆.Χ. ΑΥΤ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤ/ΤΩΝ», 
που αφορά όλα τα ∆.Χ. οχήµατα. 

http://www.e-forologia.gr/login.php?app=lawdb&code=NA2214/1994/40/1//


 

3. ΥΛΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Για την κατασκευή των ειδικών σηµάτων χρησιµοποιείται διαφανές µαλακό Film PVC ή POLYESTER 
πάχους 0,1 mm. 
Εξάλλου τα σήµατα φέρουν µαχαιρωτές εγκοπές, ώστε να µην µπορεί να αποκολληθούν χωρίς να 
καταστραφούν. 
 
4. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ
Όπως ορίζεται στην 1065738/1119/Τ.&Ε.Φ./6.8.2002 (ΦΕΚ 1113 Β΄) απόφαση του Υπουργού 
Οικονοµίας και Οικονοµικών, ο βασικός χρωµατισµός του σήµατος για τα Ι.Χ. αυτοκίνητα οχήµατα 
και µοτοσικλέτες έτους 2003 και εποµένων είναι ασηµί. 
Ο βασικός χρωµατισµός του σήµατος για τα ∆.Χ. αυτοκίνητα οχήµατα και µοτοσικλέτες είναι 
κίτρινο. 
Το χρώµα των ψηφίων που καθορίζουν το έτος, καθώς και των λοιπών ενδείξεων είναι µπλέ σκούρο. 
Η κυκλική επιφάνεια, κάτω από το έµβληµα του Κράτους και τις λέξεις «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», 
είναι µεταξοτυπία χρώµατος ασηµί. 

5. ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΕΙ∆ΙΚΟ ΣΗΜΑ - 
ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ

Επί των σηµάτων και κάτω από τα δύο τελευταία ψηφία του έτους υπάρχει ειδικό ορθογώνιο 
διαφανές πλαίσιο για την τοποθέτηση του αριθµού κυκλοφορίας του οχήµατος. 
Ο αριθµός κυκλοφορίας του οχήµατος, ο οποίος είτε θα είναι προεκτυπωµένος στα ειδοποιητήρια 
αυτοκινήτων, σε ειδικά αποκοπτόµενο τµήµα, είτε θα συµπληρώνεται από τον κάτοχο του οχήµατος 
στην τριπλότυπη υπεύθυνη δήλωση - απόδειξη πληρωµής, πάλι σε ειδικά αποκοπτόµενο τµήµα ή θα 
αναγράφεται από τον ίδιο σε λευκό κοµµάτι χάρτου, κατάλληλων διαστάσεων, θα τοποθετείται στο 
ως άνω πλαίσιο, από το παράθυρο στο πίσω µέρος του ειδικού σήµατος. 
Ακολούθως, το σήµα θα επικολλάται στην εσωτερική όψη του πρόσθιου αλεξηνέµου του οχήµατος. 
Εξαιρετικά για τις µοτοσικλέτες και τα τροχόσπιτα το σήµα επικολλάται σε εµφανές σηµείο αυτών. 
Επισηµαίνεται ότι το σήµα πρέπει να έχει επικολληθεί, όπως ορίζεται ανωτέρω και όχι να 
βρίσκεται απλώς στο όχηµα. 
Σηµειώνουµε ότι σχετικές αναλυτικές οδηγίες αναγράφονται στο πίσω µέρος των τριπλοτύπων 
υπεύθυνων δηλώσεων-αποδείξεων πληρωµής και των σηµάτων, για ενηµέρωση των κατόχων των 
οχηµάτων. 

6. ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Α. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

α) Επιβατικά αυτοκίνητα και δίκυκλες-τρίκυκλες µοτοσικλέτες: 

Κατηγορία Κινητήρας σε κυβ. εκατοστά Τέλη κυκλοφορίας 
Α΄  έως 300 15 ευρώ 
Β΄ 301 - 785 38 ευρώ 
Γ΄ 786 - 1.357 93 ευρώ 
∆΄ 1.358 - 1.928 168 ευρώ 
Ε΄ 1.929 - 2.357 372 ευρώ 
ΣΤ΄ 2.358 και άνω 483 ευρώ 

Ρυµουλκούµενα, ηµιρρυµουλκούµενα (τροχόσπιτα) : 93 ευρώ. 



 

Στα ανωτέρω αυτοκίνητα περιλαµβάνονται και τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα που 
εισάγονται από το αλλοδαπό προσωπικό των εµποροβιοµηχανικών επιχειρήσεων των 
εγκαταστηµένων στην Ελλάδα µε βάση τον Α.Ν. 89/1967 (ΦΕΚ 132 Α΄). 

Επίσης περιλαµβάνονται και τα τύπου Jeep αυτοκίνητα, ανεξάρτητα από το χαρακτηρισµό τους ως 
επιβατικών ή φορτηγών.

β) Φορτηγά αυτοκίνητα και µοτοσικλέτες: 

Κατηγορία Μικτό βάρος σε χιλιόγραµµα Τέλη κυκλοφορίας 
Α΄                                       έως      1.500 51 ευρώ 
Β΄ 1.501 - 3.500 73 ευρώ 
Γ΄ 3.501 - 10.000 205 ευρώ 
∆΄ 10.001 - 20.000 410 ευρώ 
Ε΄ 20.001 - 30.000 645 ευρώ 
ΣΤ΄ 30.001 - 40.000 909 ευρώ 
Ζ΄ 40.001 και άνω 1.027 ευρώ 

Ρυµουλκά (τράκτορ) : 205 ευρώ. 

γ) Λεωφορεία  

Κατηγορία Θέσεις καθηµένων Τέλη κυκλοφορίας 
Α΄                                 έως         33 146 ευρώ 
Β΄ 34 - 50 278 ευρώ 
Γ΄ 51 και άνω 352 ευρώ 

δ) Αυτοκίνητα που δεν ανήκουν στις πιο πάνω κατηγορίες : 366 ευρώ 

Β. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

α) Επιβατικά (µε ή χωρίς µετρητή) : 196,60 ευρώ 

β) Φορτηγά αυτοκίνητα και µοτοσικλέτες: 

ΚατηγορίαΜικτό βάρος σε χιλιόγραµµαΤέλη κυκλοφορίας
Α΄ έως 3.500 88 ευρώ 
Β΄ 3.501 - 10.000 132 ευρώ 
Γ΄ 10.001 - 19.000 234 ευρώ 
∆΄ 19.001 - 26.000 340 ευρώ 
Ε΄ 26.001 - 33.000 450 ευρώ 
ΣΤ΄ 33.001 - 40.000 640 ευρώ 
Ζ΄ 40.001 Και άνω 1.000 ευρώ 

γ) Λεωφορεία  

ΑΣΤΙΚΑΘέσεις καθηµένων και ορθίωνΤέλη κυκλοφορίας
Α΄ έως 50 146 ευρώ 
Β΄ 51 και άνω 264 ευρώ 



 

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ Θέσεις καθηµένων και ορθίων Τέλη κυκλοφορίας 
Α΄ έως 50 146 ευρώ 
Β΄ 51 και άνω 205 ευρώ 

   
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ Θέσεις καθηµένων Τέλη κυκλοφορίας 

 έως 40 293 ευρώ 
 41 και άνω 410 ευρώ 

δ) Αυτοκίνητα που δεν ανήκουν στις πιο πάνω κατηγορίες : 205 ευρώ 

Γ. Για τα οχήµατα για τα οποία δεν καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας γιατί έχει χορηγηθεί 
απαλλαγή (επισυνάπτεται σχετικός πίνακας) : 3 ευρώ. 

Όπως, όµως, προαναφέρθηκε για όσα οχήµατα προκύπτει από τις πινακίδες κυκλοφορίας τους, ότι 
ανήκουν σε πρόσωπα που απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας, δεν υπάρχει υποχρέωση 
προµήθειας ειδικού σήµατος. 

∆ιευκρινίζεται ότι για όσα επιβατικά αυτοκίνητα στην άδεια κυκλοφορίας δεν αναγράφεται 
κυλινδρισµός κινητήρα (κυβικά εκατοστά), αλλά µόνο φορολογήσιµοι ίπποι, θα λαµβάνεται υπόψη η 
εξής αντιστοιχία: 

ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΙΜΟΙ 
ΙΠΠΟΙ 

ΚΥΛΙΝ∆ΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (ΚΥΒΙΚΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ) ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 

3 - 5 358 - 785 38 ευρώ 
6 - 9 786 - 1.357 93 ευρώ 
10 - 13 1.358 - 1.928 168 ευρώ 
14 - 16 1.929 - 2.357 372 ευρώ 
17 και άνω 2.358 και άνω 483 ευρώ 

7. ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ

Τα ειδικά σήµατα τελών κυκλοφορίας έτους 2006 όλων των αυτοκινήτων οχηµάτων και 
µοτοσικλετών θα διατεθούν από 01.11.2005 και µέχρι 30.12.2005.

8. ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΘΑ ∆ΙΑΘΕΣΟΥΝ ΤΑ ΕΙ∆ΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

Τα ειδικά σήµατα τελών κυκλοφορίας έτους 2006 κατασκευάστηκαν από την Υπηρεσία Εκτύπωσης 
Εντύπων και Αξιών του ∆ηµοσίου (Υ.Ε.Ε.Α.∆.) και θα προωθηθούν από την Υπηρεσία ∆ιαχείρισης 
Εντύπων και Αξιών του ∆ηµοσίου (Υ.∆.Ε.Α.∆.) στα πρόσωπα τα οποία θα τα διαθέσουν στους 
υποχρέους. 
Ειδικότερα, το έργο της είσπραξης των εσόδων από τη διάθεση του ειδικού σήµατος τελών 
κυκλοφορίας Ι.Χ. αυτοκινήτων και µοτοσικλετών έτους 2006, ανατίθεται στις Τράπεζες: 
ΑΓΡΟΤΙΚΗ, ALPHA BANK, ASPIS BANK, ΑΤΤΙΚΗΣ, CITIBANK, ΓΕΝΙΚΗ, ΕΓΝΑΤΙΑ, ΕΘΝΙΚΗ, 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΚΥΠΡΟΥ, ΛΑΪΚΗ, NOVA BANK, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 
PROBANK και ΩΜΕΓΑ, στο ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ∆ΟΣ καθώς και στα ΕΛ.ΤΑ. 

Ύστερα από τα ανωτέρω, τα ειδικά σήµατα τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων έτους 2006 θα 
διατεθούν από τις ως άνω Τράπεζες, το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο, τα ΕΛ.ΤΑ. και από τις 
∆ΟΥ. 

 



 

Ειδικότερα: 

Ι. Οι Τράπεζες, το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο και τα ΕΛ.ΤΑ. θα χορηγήσουν τα ειδικά σήµατα 
τελών κυκλοφορίας Ι.Χ. αυτοκινήτων και µοτοσικλετών από 01.11.2005 µέχρι 30.12.2005, 
πλην των περιπτώσεων που, σύµφωνα µε όσα ορίζονται κατωτέρω, τα σήµατα θα χορηγηθούν µόνο 
από τις ∆.Ο.Υ. 
Σηµειώνεται ότι, οι Τράπεζες, το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο και τα ΕΛ.ΤΑ. δεν θα χορηγήσουν ειδικά 
σήµατα τελών κυκλοφορίας για τα ∆.Χ. αυτοκίνητα.

ΙΙ. Οι ∆.Ο.Υ. θα χορηγήσουν τα ειδικά σήµατα 

- Όλων των ∆.Χ. αυτοκινήτων, από 1.11.2005. 

- Των Ι.Χ. αυτοκινήτων µόνο στις κατωτέρω περιπτώσεις: 

α) Όταν γίνεται εκπρόθεσµη προµήθεια σήµατος. 

β) Όταν ο κάτοχος του οχήµατος δεν λάβει ειδοποιητήριο µέχρι 15.12.2005 ή το έχει απολέσει ή 
γενικότερα όταν δεν το προσκοµίσει. 

γ) Όταν ο κάτοχος λάβει ειδοποιητήριο αλλά ο αριθµός κυκλοφορίας που αναγράφεται δεν ανήκει σε 
αυτοκίνητό του ή αναγράφεται λανθασµένα το οφειλόµενο ποσό των τελών κυκλοφορίας. 

δ) Όταν στο ειδοποιητήριο έχει αναγραφεί λανθασµένος Α.Φ.Μ. ή ο Α.Φ.Μ. άλλου προσώπου, όπως 
του συζύγου αντί της συζύγου. 

Επισηµαίνεται ότι, για τις περιπτώσεις (γ) και (δ), καθώς και στην περίπτωση που ο κάτοχος, για 
λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. ταξίδι στο εξωτερικό κ.λ.π.) επιθυµεί άµεσα την προµήθεια του ειδικού 
σήµατος και δεν έχει ακόµα λάβει το ειδοποιητήριο ή το έχει απολέσει, οι ∆.Ο.Υ. θα χορηγούν 
σήµατα από 1-11-2005. 

∆ιευκρινίζεται ότι σε περίπτωση λάθους ή έλλειψης στοιχείου επί των ειδοποιητηρίων, εκτός των 
προαναφερθεισών περιπτώσεων, το ειδικό σήµα χορηγείται από τις ως άνω Τράπεζες, το 
Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο και τα ΕΛ.ΤΑ.

Για να µην επαναληφθούν τα λάθη τον επόµενο χρόνο, θα πρέπει οι ενδιαφερόµενοι να 
ενηµερώσουν τις ∆.Ο.Υ., µετά τη λήξη του χρονικού διαστήµατος της εµπρόθεσµης διάθεσης των 
σηµάτων (30.12.2005). 

Εξαιρετικά, τα ειδικά σήµατα τελών κυκλοφορίας θα χορηγηθούν αποκλειστικά από τις 
ΑΡΜΟ∆ΙΕΣ ∆.Ο.Υ. ή τα ΚΛΙΜΑΚΙΑ των ∆.Ο.Υ. στις κατωτέρω περιπτώσεις: 

- Όταν όχηµα Ι.Χ. ή ∆.Χ. τεθεί πρώτη φορά σε κυκλοφορία (έκδοση άδειας κυκλοφορίας) κατά το 
χρονικό διάστηµα από 1.11.2005 έως 30.12.2005 ή τεθεί εκ νέου σε κυκλοφορία, κατά το ίδιο 
χρονικό διάστηµα, ύστερα από αποχαρακτηρισµό του (π.χ. για επιβατικό ∆.Χ. που έχει 
αποχαρακτηρισθεί, εκδίδεται νέα άδεια κυκλοφορίας, ως επιβατικό Ι.Χ.). και ο κάτοχός του επιθυµεί 
κατά τη χορήγηση της άδειας κυκλοφορίας, µαζί µε το σήµα του 2005, να προµηθευτεί και το σήµα 
του 2006. Σε αντίθετη περίπτωση ο κάτοχος του οχήµατος οφείλει να προµηθευτεί εµπρόθεσµα το 
ειδικό σήµα έτους 2006 µέχρι 30.12.2005 από οποιαδήποτε ∆.Ο.Υ.  



 

- Όταν το όχηµα απαλλάσσεται από τα τέλη κυκλοφορίας και συντρέχει µία από τις ανωτέρω 
περιπτώσεις (β), (γ) ή (δ), το σήµα χορηγείται µόνο από την αρµόδια, για τη φορολογία του 
εισοδήµατος του κατόχου του, ∆.Ο.Υ. 

Τέλος, για τα αυτοκίνητα οχήµατα ∆ηµοσίων Υπηρεσιών, ∆ιπλωµατικού Σώµατος και Ξένων 
Αποστολών, που απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας και έχουν συµβατικές πινακίδες 
αριθµού κυκλοφορίας, χορηγούνται δωρεάν σήµατα. 

Τα ανωτέρω σήµατα χορηγούνται: 

- Από την Α΄ ∆.Ο.Υ. Αθηνών, εάν η δικαιούµενη υπηρεσία βρίσκεται στο νοµό Αττικής. 

- Από τη ∆.Ο.Υ. έδρας νοµών ή σε περίπτωση περισσοτέρων ∆.Ο.Υ. από την Α΄ ∆.Ο.Υ. για τη λοιπή 
Ελλάδα. 

Η χορήγηση των σηµάτων αυτών θα πραγµατοποιείται ύστερα από την υποβολή αναλόγου αιτήµατος 
µε σχετικό πρωτόκολλο, στο οποίο θα αναγράφονται οι αριθµοί των αυτοκινήτων και ο συνολικός 
αριθµός των χορηγουµένων σηµάτων. Το πρωτότυπο πρωτόκολλο θα παραµένει στις ∆.Ο.Υ. ως 
δικαιολογητικό χορήγησης. 

Μετά τη δωρεάν χορήγηση των ανωτέρω σηµάτων, οι ∆.Ο.Υ. θα ενηµερώνουν σχετικά τη ∆/νση 
Τελών & Ε.Φ.- Τµήµα Β΄ (Σίνα 2-4, 10672 ΑΘΗΝΑ). 

Τα ειδικά σήµατα που θα διατίθενται στους υπόχρεους από τις ∆.Ο.Υ. θα καταχωρούνται 
ηµερησίως, από τους υπαλλήλους που έχουν ορισθεί για τη διάθεσή τους, σε ειδική κατάσταση. 
Μετά το πέρας της ηµερήσιας συναλλαγής θα εκδίδεται από τις χειρόγραφες ∆.Ο.Υ. αποδεικτικό 
είσπραξης τύπου Α΄ για το ποσό της κάθε ηµερήσιας κατάστασης, το οποίο θα εισάγεται στον 
κρατικό προϋπολογισµό στον Κ.Α.Ε. 1363 «Τέλη κυκλοφορίας κάθε είδους οχηµάτων που 
καταβάλλονται µε τη χορήγηση ειδικού σήµατος» και στον Κ.Α.Ε. 2415 «Έσοδο από τη χορήγηση 
ειδικού σήµατος τελών κυκλοφορίας και κάρτας ελέγχου καυσαερίων (Ν. 2052/92, αρθρ. 3, παρ. 4)» 
(για τα σήµατα που χορηγούνται στα απαλλασσόµενα οχήµατα µε την καταβολή ποσού 3 ευρώ). 
 
∆ιευκρινίζεται ότι τα σήµατα που θα χορηγούνται δωρεάν για οποιαδήποτε αιτία (αντικατάσταση 
λόγω κλοπής, απώλειας ή καταστροφής) θα καταχωρούνται σε ενιαία (για όλο το χρονικό 
διάστηµα της διάθεσης) ξεχωριστή κατάσταση, που αποτελεί δικαιολογητικό λογιστικής 
τακτοποίησης των παραληφθέντων σηµάτων. 

9. ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΕΙ∆ΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ 

Το σήµα καταρχήν χορηγείται στον ιδιοκτήτη - κάτοχο του οχήµατος. 
Μπορεί, όµως, να χορηγηθεί και σε άλλο πρόσωπο, χωρίς να απαιτείται προσκόµιση σχετικής 
εξουσιοδότησης. 
 
Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του οχήµατος έχει αποβιώσει και δεν έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας 
στο όνοµα των κληρονόµων, το σήµα θα χορηγείται σ΄ αυτούς, έστω και αν δεν έχουν υποβάλει 
δήλωση φόρου κληρονοµιάς. 
Εξάλλου, σε περίπτωση θανάτου αναπήρου, στον οποίο είχε χορηγηθεί απαλλαγή από τα τέλη 
κυκλοφορίας για Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητό του, λόγω της αναπηρίας του, οι κληρονόµοι, στους 
οποίους περιέρχεται αυτό, οφείλουν τέλη κυκλοφορίας από το επόµενο του θανάτου του 
κληρονοµουµένου ηµερολογιακό έτος. 



 

Για τη χορήγηση του σήµατος πρέπει απαραίτητα να προσκοµίζονται: 

α) Σε περίπτωση που η προµήθεια του σήµατος γίνεται από την Τράπεζα, από το Ταχυδροµικό 
Ταµιευτήριο ή τα ΕΛ.ΤΑ., το προεκτυπωµένο ειδοποιητήριο-απόδειξη πληρωµής, που θα έχει 
αποσταλεί από τη Γ.Γ.Π.Σ. στον ιδιοκτήτη του οχήµατος. 
Σηµειώνεται ότι αν ο ενδιαφερόµενος επιλέξει να προµηθευτεί το ειδικό σήµα από τους ανωτέρω 
φορείς µέσω Internet ή call center, θα ακολουθήσει τη διαδικασία που προβλέπεται από τον 
αντίστοιχο φορέα. 

β) Στην περίπτωση που η προµήθεια του σήµατος γίνεται από τη ∆.Ο.Υ., η άδεια κυκλοφορίας του 
οχήµατος ή φωτοαντίγραφο αυτής. 

10. ΚΛΟΠΗ, ΑΠΩΛΕΙΑ, ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ κ.τ.λ. ΤΩΝ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ
Σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής του ειδικού σήµατος ο κάτοχος δεν 
απαλλάσσεται από την υποχρέωση προµήθειας νέου σήµατος. 
Στην περίπτωση αυτή επιβάλλεται πρόστιµο 30 ευρώ, ενώ το νέο σήµα χορηγείται χωρίς άλλη 
επιβάρυνση.  
Εάν για το όχηµα προβλέπονται τέλη κυκλοφορίας κατώτερα του ανωτέρω προστίµου των 30 ευρώ, 
το πρόστιµο σε περίπτωση προµήθειας νέου σήµατος περιορίζεται στο ύψος των τελών κυκλοφορίας. 
Εννοείται ότι, στην περίπτωση αυτή το νέο σήµα θα χορηγείται µόνο από τις ∆.Ο.Υ., εφόσον 
προσκοµισθεί η σχετική απόδειξη πληρωµής του κλαπέντος, απωλεσθέντος ή καταστραφέντος 
σήµατος, µε την επιφύλαξη, όµως, της επιβολής προστίµου για µη επικόλληση (περί του οποίου 
κατωτέρω). 
 
Στη νέα υπεύθυνη δήλωση ή το διπλότυπο θα αναγράφεται απαραίτητα ότι το νέο σήµα χορηγείται 
δωρεάν σε αντικατάσταση καταστραφέντος, απωλεσθέντος ή κλαπέντος. 

Υπενθυµίζεται ότι, για την εξυπηρέτηση κατόχων οχηµάτων που δηλώνουν ότι έχουν χάσει τις 
αποδείξεις των σηµάτων που αγόρασαν αρχικά, έχει καθορισθεί η κατωτέρω διαδικασία : 

α. Ο ενδιαφερόµενος θα δηλώνει στη ∆.Ο.Υ., από την οποία επιθυµεί να προµηθευτεί το νέο σήµα, 
την απώλεια της ως άνω απόδειξης πληρωµής. 
β. Η ∆.Ο.Υ. από την σύνδεσή της µε τη Γ.Γ.Π.Σ. (µέσω Η/Υ) θα εκτυπώνει πληροφοριακό δελτίο µε 
τις καταβολές τελών κυκλοφορίας. Το πληροφοριακό αυτό δελτίο, εφόσον βέβαια από αυτό 
προκύπτει η καταβολή των τελών κυκλοφορίας, θα σφραγίζεται και θα αντικαθιστά την απόδειξη 
πληρωµής των τελών κυκλοφορίας, για την προµήθεια του νέου σήµατος. 
γ. Εάν η ∆.Ο.Υ. δεν έχει δυνατότητα εκτύπωσης του προαναφερθέντος πληροφοριακού δελτίου, θα 
επικοινωνεί αµέσως µε την 32η ∆ιεύθυνση της Γ.Γ.Π.Σ., είτε τηλεφωνικά (2104802656) είτε µε FAX 
(2104802669) και θα ζητάει πληροφορίες για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας του 
συγκεκριµένου οχήµατος, δηλώνοντας τον αριθµό του FAX της. 

Εννοείται ότι η ανωτέρω διαδικασία θα ακολουθείται και όταν, για οποιοδήποτε άλλο λόγο, ζητείται η 
διαπίστωση της καταβολής τελών κυκλοφορίας µε προµήθεια ειδικού σήµατος, λόγω απώλειας της 
σχετικής απόδειξης πληρωµής. 

11. ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Οι κάτοχοι των οχηµάτων όλων των ανωτέρω κατηγοριών πρέπει να προµηθευτούν το ειδικό σήµα 
µέχρι 30.12.2005. 
Από 1.1.2006 τα οχήµατα αυτά δεν µπορούν να κυκλοφορούν χωρίς το ειδικό σήµα του 2006. 
Υπενθυµίζεται ότι, εφόσον κάποιο όχηµα δεν κυκλοφορήσει καθόλου µέσα στο 2006, λόγω θέσης 
του σε ακινησία (εκούσια ή αναγκαστική), κατά τα οριζόµενα στις διατάξεις των παραγρ. 1 έως και 6 



 

του άρθρου 22 του Ν. 2367/1953, πριν από την έναρξη του 2006, ο ιδιοκτήτης του δεν υποχρεούται 
να καταβάλει τέλη κυκλοφορίας και να εφοδιασθεί µε ειδικό σήµα. 
Σε αντίθετη περίπτωση, εάν δηλαδή κυκλοφορήσει έστω και για ελάχιστο χρόνο χωρίς το ειδικό 
σήµα, οι πινακίδες και η άδεια κυκλοφορίας του οχήµατος αφαιρούνται µε πράξη της Αστυνοµικής 
Αρχής, από την οποία επιστρέφονται µόνο εάν ο ενδιαφερόµενος προσκοµίσει το σήµα (βάσει του 
οποίου το όχηµα θα µπορούσε να κυκλοφορεί κατά την ηµέρα αφαίρεσης των πινακίδων) και το 
αποδεικτικό πληρωµής του κατά περίπτωση προστίµου. 
Ειδικότερα, σε περίπτωση εκπρόθεσµης (µετά δηλαδή την 30.12.2005) προµήθειας του 
ειδικού σήµατος (έτους 2006), καθώς και στην περίπτωση καταβολής µειωµένων τελών 
κυκλοφορίας επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιµο ως εξής:
Για τα Ι.Χ. επιβατικά και µοτοσικλέτες, καθώς και τα τύπου Jeep:
α. Για οχήµατα µε κυλινδρισµό κινητήρα µέχρι 785 κυβ.εκατ., το πρόστιµο ανέρχεται σε 30 ευρώ 
. 
β. Για οχήµατα µε κυλινδρισµό κινητήρα από 786 κυβ.εκατ. και άνω, το πρόστιµο ανέρχεται 
στο ύψος των τελών κυκλοφορίας, που αντιστοιχούν στον κυλινδρισµό του κινητήρα του 
οχήµατος. 
γ. Στην περίπτωση που το όχηµα απαλλάσσεται από τα τέλη κυκλοφορίας, το πρόστιµο για την 
εκπρόθεσµη προµήθεια του ειδικού σήµατος είναι ίσο µε το ένα δεύτερο (1/2) των τελών 
κυκλοφορίας που αντιστοιχούν στον κυλινδρισµό του, πλην της περίπτωσης που το όχηµα έχει 
κυλινδρισµό µέχρι 785 κυβ. εκατ., οπότε το πρόστιµο, όπως προαναφέρθηκε, ανέρχεται σε 30 
ευρώ. 
Έτσι, για αυτοκίνητο µε κυλινδρισµό κινητήρα 2.000 κυβ. εκατ. που ανήκει σε πρόσωπο 
απαλλασσόµενο από τα τέλη κυκλοφορίας, εφόσον γίνει εκπρόθεσµη προµήθεια του ειδικού σήµατος 
(µε την καταβολή 3 ευρώ) το πρόστιµο ανέρχεται σε 186 ευρώ. 
 
Για τα λοιπά οχήµατα:
α. Το πρόστιµο περιορίζεται στις περιπτώσεις αυτές στο ήµισυ των κατά περίπτωση οφειλοµένων 
τελών κυκλοφορίας.
β. Στην ειδική περίπτωση, όµως, που γίνεται εκπρόθεσµη προµήθεια ειδικού σήµατος για όχηµα της 
κατηγορίας αυτής, το οποίο, όµως, απαλλάσσεται των τελών κυκλοφορίας (όπως η περ. ε της 
παρ. 1 του άρθρου 17 του Ν. 2367/53, π.χ. φορτηγά υδροφόρα, αυτοκίνητα καθαριότητος και 
πυροσβεστικά που ανήκουν σε ∆ήµους, Κοινότητες κλπ) το πρόστιµο αυτό περιορίζεται στο 25% 
των τελών κυκλοφορίας που αντιστοιχούν σε µη απαλλασσόµενο όχηµα. 

Επίσης, αυτοτελές πρόστιµο ύψους 30 ευρώ επιβάλλεται και στην περίπτωση που αφαιρούνται οι 
πινακίδες και η άδεια κυκλοφορίας του οχήµατος, µε πράξη της Αστυνοµικής Αρχής, επειδή δεν 
έφερε επικολληµένο το ειδικό σήµα, η προµήθεια του οποίου, όµως, είχε γίνει πριν από την 
αφαίρεση, εµπρόθεσµα ή εκπρόθεσµα. 

Εννοείται, βέβαια, ότι σε περίπτωση αφαίρεσης των στοιχείων κυκλοφορίας οχήµατος µε πράξη 
Αστυνοµικής Αρχής, επειδή δεν έφερε ειδικό σήµα, λόγω µη προµήθειας αυτού, επιβάλλεται µόνο το 
ως άνω, κατά περίπτωση, προβλεπόµενο πρόστιµο για την εκπρόθεσµη προµήθεια του σήµατος και 
όχι και το πρόστιµο για µη επικόλληση. 

Υπενθυµίζεται ότι επιβάλλεται πρόστιµο 30 ευρώ και στην περίπτωση προµήθειας νέου 
σήµατος λόγω απώλειας, κλοπής ή καταστροφής του ήδη χορηγηθέντος. 
Τα ως άνω πρόστιµα όλων των κατηγοριών για τα ειδικά σήµατα καταβάλλονται στη ∆.Ο.Υ. χωρίς 
ειδική πράξη, µε την έκδοση αποδεικτικού είσπραξης (διπλότυπο είσπραξης τύπου Α) και 
εισάγονται στον κρατικό προϋπολογισµό στον Κ.Α.Ε. 1717 «Πρόστιµα και χρηµατικές ποινές στους 
Εµµέσους Φόρους». 
Τέλος, για τα οχήµατα για τα οποία, παρότι υπάρχει υποχρέωση δεν έγινε προµήθεια ειδικού σήµατος 
ή καταβλήθηκαν µειωµένα τέλη κυκλοφορίας, το οφειλόµενο ποσό τελών κυκλοφορίας, καθώς και το 
κατά περίπτωση προβλεπόµενο πρόστιµο θα βεβαιωθούν από την αρµόδια ∆.Ο.Υ. 



 

Με την προβλεπόµενη από τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 2873/2000 απόφαση του Υπουργού 
Οικονοµίας και Οικονοµικών θα καθορισθούν ο τρόπος και ο χρόνος βεβαίωσης και καταβολής των 
ανωτέρω ποσών. 

12. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΑ

Με την 1104001/1460/Τ.&Ε.Φ./12.11.2001 (ΦΕΚ Β΄ 1554) Α.Υ.Ο., η οποία σας κοινοποιήθηκε µε το 
1021481/1561 π.ε./Τ.&Ε.Φ./4.3.2002/ΠΟΛ. 1081 έγγραφό µας και τροποποιήθηκε µε την 
1047256/573/Τ.&Ε.Φ./20.5.2003 Α.Υ.Ο.Ο. (κοινοποιήθηκε µε το 1058003/787/Τ.&Ε.Φ./23.6.2003 
έγγραφό µας), καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιστροφής των ως άνω ποσών. 

13. ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

• Σε περίπτωση µεταβολής οποιουδήποτε οχήµατος, µε βάση την οποία µεταβάλλεται το ύψος των 
τελών κυκλοφορίας, τα νέα τέλη οφείλονται από το νέο ηµερολογιακό έτος. 

• Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, για τα τέλη κυκλοφορίας και το τυχόν πρόστιµο ευθύνονται εις 
ολόκληρο όλοι οι συνιδιοκτήτες του αυτοκινήτου οχήµατος. 

14. ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ Τ.Κ.

14.1. ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η Υ.∆.Ε.Α.∆. θα προµηθεύσει µε σήµατα κάθε κατάστηµα Τράπεζας, του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου 
και των ΕΛ.ΤΑ. (µε βάση τους πίνακες καταστηµάτων και διευθύνσεων που έχουν δοθεί από τις 
Τράπεζες, το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο και τα ΕΛ.ΤΑ.), καθώς και τις αρµόδιες ∆.Ο.Υ. 
Για επιπλέον ανεφοδιασµό σηµάτων και εφόσον υπάρχουν ελλείψεις τα καταστήµατα των Τραπεζών, 
του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου και των ΕΛ.ΤΑ. θα επικοινωνούν τηλεφωνικά µε την Υ.∆.Ε.Α.∆. 
(τηλ. 2105140436, 2105152183) για τον άµεσο εφοδιασµό τους. 

Απαγορεύεται ο δανεισµός σηµάτων ενός σηµείου διάθεσης από άλλο. 

Επισηµαίνεται ότι τα δέµατα περιέχουν 20 τεµάχια. 
Η διανοµή των σηµάτων θα γίνεται µέσω των ΕΛ.ΤΑ. 

Αρµόδιος για την παραλαβή της αποστολής θα είναι για µεν τις Τράπεζες, το Ταχυδροµικό 
Ταµιευτήριο και τα ΕΛ.ΤΑ. ο ∆ιευθυντής του καταστήµατος, για δε τις ∆.Ο.Υ. ο Προϊστάµενος της 
∆.Ο.Υ. ή ο αναπληρωτής του. 

Για την απρόσκοπτη διακίνηση των αποστολών θα πρέπει θα ληφθεί µέριµνα ώστε να είναι παρών ο 
ένας από τους δύο. 

Η διακίνηση της αποστολής (παράδοση-παραλαβή) θα πιστοποιείται από την απόδειξη παραλαβής 
(ειδικό έντυπο των ΕΛ.ΤΑ), η οποία θα υπογράφεται και θα σφραγίζεται από τους παραπάνω 
αρµοδίους. 

Σε κάθε αποστολή σηµάτων από την Υ.∆.Ε.Α.∆. θα εσωκλείεται στο δέµα και ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ/ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ (επισυνάπτεται υπόδειγµα) εις διπλούν, στο οποίο θα αναγράφονται οι 
ποσότητες των αποσταλέντων σηµάτων, σε δέµατα και τεµάχια. 

http://www.e-forologia.gr/login.php?app=lawdb&code=EB1081/2002////


 

Κατά την παραλαβή θα συµπληρώνονται, στις αντίστοιχες θέσεις του αντιγράφου του πρωτοκόλλου, 
οι ποσότητες που παρελήφθησαν. Το πρωτόκολλο αυτό υπογεγραµµένο θα αποστέλλεται 
συστηµένο (Ταχυδροµικά ή µε Courier) για ενηµέρωση στην: 

Υ.∆.Ε.Α.∆. Κλεοµήδους 8 – 104 43 ΑΘΗΝΑ 
(υπόψη κας Ε. Χρησίµου ή κου Ι. Κούβαλη) 

Σε περίπτωση που κατά την παραλαβή διαπιστωθούν διαφορές στις αποσταλείσες ποσότητες, οι 
διαφορές αυτές θα γνωστοποιούνται αµέσως στην Υ.∆.Ε.Α.∆. µε FAX, που θα στέλνεται στους 
αριθµούς 2105153344 - 2105145872, χρησιµοποιώντας είτε το συµπληρωµένο πρωτόκολλο 
αποστολής/παραλαβής είτε ελεύθερο κείµενο. 

14.2. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ

14.2.1. Από τις Τράπεζες, το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο και τα ΕΛ.ΤΑ. (∆εκαπενθήµερη 
ενηµέρωση)

Κάθε δεύτερη ∆ευτέρα ή την αµέσως επόµενη εργάσιµη ηµέρα, σε περίπτωση αργίας, θα 
αποστέλλεται µαγνητική δισκέτα µε τη διάθεση των σηµάτων του δεκαπενθηµέρου µέχρι και την 
προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα, από όλα τα καταστήµατα. 
Η πρώτη ηµέρα αποστολής των δισκετών θα είναι η µεθεπόµενη ∆ευτέρα της 1ης ηµέρας διάθεσης. 
Στη µαγνητική δισκέτα θα περιέχονται όλα τα καταστήµατα που είχαν κίνηση και µόνο αυτά. 
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του αρχείου που θα περιέχει η δισκέτα και η γραµµογράφηση του Record 
έχουν ήδη δοθεί στις Τράπεζες, το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο και τα ΕΛ.ΤΑ. 
Μαζί µε τη δισκέτα θα παραδίδεται και συνοδευτική εκτύπωση στην οποία θα αναγράφονται τα εξής: 
 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ - ΠΛΗΘΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ  
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ, καθώς και µία γραµµή ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ. 

Στοιχεία Παραλαβής-Υπογραφής. 

Η διεύθυνση στην οποία θα γίνεται η αποστολή των µαγνητικών δισκετών και των αντίστοιχων 
εκτυπώσεων είναι: 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
Θεσσαλονίκης & Χανδρή 1 

183 10 ΜΟΣΧΑΤΟ 
(Υπόψη κας Μαυροπούλου) 

14.2.2. Από ∆.Ο.Υ. και Κλιµάκια των ∆.Ο.Υ.

14.2.2.1. Εβδοµαδιαία ενηµέρωση (για τις διαθέσεις από 1.11.2005 µέχρι 30.12.2005)

Κάθε ∆ευτέρα όλες οι ∆.Ο.Υ. θα ενηµερώνουν την Υ.∆.Ε.Α.∆. για τις ποσότητες των σηµάτων που 
έχουν διατεθεί κατά την προηγούµενη εβδοµάδα (από όλους τους εντεταλµένους για τη διάθεση των 
σηµάτων υπαλλήλους). Η ενηµέρωση θα γίνεται µε δύο διαφορετικές διαδικασίες αναλόγως µε το αν 
η ∆.Ο.Υ. είναι µηχανογραφηµένη (ενταγµένη στο TAXIS) ή όχι. Εάν η ∆.Ο.Υ. είναι 
µηχανογραφηµένη, η ενηµέρωση θα γίνεται µηχανογραφικά, µέσα από τον Internet Explorer. 
∆ιαφορετικά, θα γίνεται µε το ειδικό για τη διαδικασία αυτή έντυπο «FAX» (επισυνάπτεται 
υπόδειγµα). 



 

Παρακάτω σας περιγράφουµε τις διαδικασίες µέσω Internet Explorer, που στη συνέχεια θα 
αποκαλείται «WEB» και της συµπλήρωσης και αποστολής του εντύπου που στη συνέχεια θα 
αποκαλείται «FAX». 

14.2.2.1.α Μηχανογραφηµένες ∆.Ο.Υ.

Εάν η ∆.Ο.Υ. είναι µηχανογραφηµένη (ενταγµένη στο TAXIS), η ενηµέρωση θα γίνεται 
µηχανογραφικά µέσα από το σύστηµα Ο.Π.Σ.Α. (Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Αποθηκών) 
και µέσω του Internet Explorer. 

Η διαδικασία αυτή θα ακολουθείται και από τις ∆.Ο.Υ. Α΄ Πατρών (2331) και Β΄ Πατρών (2332), οι 
οποίες θα προµηθεύουν µε σήµατα το κλιµάκιο της ∆ιεύθυνσης Συγκοινωνιών Ν. Αχαΐας, για τους 
µήνες Νοέµβριο και ∆εκέµβριο 2005, αντίστοιχα, βάσει της υπ. αριθµ. 2992/3.10.95 απόφασης 
του Περιφερειακού ∆/ντη Νοµού Αχαΐας. Στην ενηµέρωση που θα αποστέλλουν οι ∆.Ο.Υ. Α΄ και Β΄ 
Πατρών θα συνυπολογίζουν και τις ποσότητες διάθεσης του κλιµακίου. 

Η σύνδεση κάθε ∆.Ο.Υ. µε το σύστηµα Ο.Π.Σ.Α. επιτυγχάνεται µέσω του δικτύου TAXIS. Ο αρµόδιος 
χρήστης (τεχνικός διαχειριστής) πληκτρολογεί στο Internet Explorer την ακόλουθη διεύθυνση: 

http://opsa_mail.opsa.gr/opsa/walrus.login

Μόλις γίνει η σύνδεση εµφανίζεται η παρακάτω οθόνη στην οποία ο χρήστης πρέπει να καταχωρήσει 
το «Όνοµα χρήστη» και το «Συνθηµατικό» (τα οποία θα είναι διαφορετικά για κάθε ∆.Ο.Υ.). 

 

Το «Όνοµα χρήστη» θα είναι το ελληνικό Κεφαλαίο γράµµα ∆ µαζί µε τον κωδικό της αντίστοιχης 
∆.Ο.Υ. (για παράδειγµα η ∆.Ο.Υ. µε κωδικό 1101 θα βάλει Όνοµα χρήστη ∆ 1101). 

http://opsa_mail.opsa.gr/opsa/walrus.login


 

Το προκαθορισµένο «Συνθηµατικό» θα είναι ο κωδικός της αντίστοιχης ∆.Ο.Υ. (για παράδειγµα η 
∆.Ο.Υ µε κωδικό 1101 θα βάλει συνθηµατικό 1101). 

Πατώντας το πλήκτρο «Σύνδεση» εξασφαλίζεται από το σύστηµα η πρόσβαση σε εφαρµογές και 
δεδοµένα που αφορούν στην αντίστοιχη ∆.Ο.Υ. όπου ανήκει ο χρήστης.  

Εάν ο χρήστης καταχωρήσει λανθασµένη πληροφορία ή δεν είναι σίγουρος για την ορθότητα της 
καταχώρησης του Ονόµατος Χρήστη ή του Συνθηµατικού, µπορεί να πατήσει το πλήκτρο 
«Καθάρισµα» και να ξαναπροσπαθήσει. 

Στην περίπτωση που ο χρήστης πληκτρολογήσει λανθασµένο Όνοµα Χρήστη ή Συνθηµατικό, τότε 
εµφανίζεται η παρακάτω οθόνη µε το µήνυµα «Άγνωστος Χρήστης ή Λανθασµένο Συνθηµατικό – 
Παρακαλώ προσπαθήστε ξανά». 

 
Ο χρήστης πρέπει να επανέλθει στην αρχική οθόνη µέσω της επιλογής «Πίσω» που εµφανίζεται στο 
άνω αριστερό µέρος της οθόνης και να καταχωρήσει την ορθή πληροφορία. 
Μόλις επιτευχθεί η σύνδεση εµφανίζεται η παρακάτω οθόνη µε τις ακόλουθες διαθέσιµες επιλογές: 
 
- Αιτήµατα χορήγησης αναλωσίµων  
- Πωλήσεις Σηµάτων Τελών Κυκλοφορίας Αυτοκινήτων Ι.Χ. 
- Πωλήσεις σηµάτων Τελών Κυκλοφορίας Επαγγελµατικών Οχηµάτων ∆.Χ. 
- Πωλήσεις Σηµάτων Τεχνικών Παιγνίων 
- Έξοδος 
- Αλλαγή Συνθηµατικού 



 

 

Ο χρήστης µπορεί να επιλέξει είτε το αντικείµενο µε το οποίο ενδιαφέρεται να ασχοληθεί, οπότε και 
εµφανίζεται η αντίστοιχη οθόνη, είτε «Έξοδος» οπότε και αποσυνδέεται, είτε «Αλλαγή 
Συνθηµατικού».  

Εάν ο χρήστης επιλέξει να αλλάξει συνθηµατικό, τότε εµφανίζεται η οθόνη «Αλλαγή 
Συνθηµατικού», όπως φαίνεται παρακάτω. Στην οθόνη αυτή ο χρήστης θα πρέπει να καταχωρήσει 
αρχικά το Τρέχον Συνθηµατικό και κατόπιν το Νέο Συνθηµατικό εις διπλούν. 



 

 

Εάν ο χρήστης καταχωρήσει λανθασµένη πληροφορία ή δεν είναι σίγουρος για την ορθότητα της 
καταχώρησης του Συνθηµατικού, µπορεί να πατήσει το πλήκτρο «Καθάρισµα» και να 
ξαναπροσπαθήσει.  

Από τις διαθέσιµες επιλογές, αυτές που µας ενδιαφέρουν είναι: 
α. «Πωλήσεις Σηµάτων Τελών Κυκλοφορίας Αυτοκινήτων Ι.Χ.».  
β. «Πωλήσεις Σηµάτων Τελών Κυκλοφορίας Επαγγελµατικών Οχηµάτων ∆.Χ.». 

Αρχικά εµφανίζεται η παρακάτω οθόνη, της οποίας τα πεδία (Υπηρεσία και Ηµεροµηνία) είναι ήδη 
συµπληρωµένα. Η «Ηµεροµηνία» µπορεί να µεταβληθεί εάν απαιτείται. 



 

 

Η «Οικονοµική χρήση» αφορά την τρέχουσα χρήση και πρέπει να συµπληρωθεί από τον χρήστη 
µε µεγάλη προσοχή. 

Επιλέγοντας «Επόµενη Σελίδα» εµφανίζεται η επόµενη οθόνη, στην οποία ο χρήστης θα 
καταχωρήσει τα απολογιστικά στοιχεία των πωλήσεων για τα Σήµατα Τελών Κυκλοφορίας.  

 



 

Στο πεδίο «Κατηγορία» επιλέγει υποχρεωτικά µία από τις «κατηγορίες των σηµάτων». Η επιλογή 
γίνεται από το κουµπί µε το βελάκι που υπάρχει στο πεδίο αυτό. 
Στο πεδίο «Ποσότητα» καταχωρείται η ποσότητα των σηµάτων που διατέθηκαν.  
Το πεδίο «Αξία» δεν συµπληρώνεται. 
Στο πεδίο «∆ωρεάν» δεν χρειάζεται να καταχωρηθεί η ποσότητα των δωρεάν σηµάτων που τυχόν 
διατέθηκαν (διότι δεν παρακολουθείται πλέον η αξία). Η ποσότητα των δωρεάν σηµάτων θα 
συνυπολογίζεται µε τα υπόλοιπα σήµατα και θα καταχωρείται σαν σύνολο στο πεδίο «Ποσότητα». 
Στο πεδίο «Άκυρα» καταχωρείται αντίστοιχα η ποσότητα των άκυρων σηµάτων. 
Μόλις ο χρήστης ολοκληρώσει την καταχώρηση όλων των στοιχείων επιλέγει «Καταχώρηση», 
οπότε και εµφανίζεται η παρακάτω οθόνη η οποία επιβεβαιώνει την επιτυχία της καταχώρησης και 
µέσα από την οποία µπορεί να επιλέξει τη διαδικασία µε την οποία επιθυµεί να συνεχίσει: 

 
Επιλέγοντας: 
- «Νέα Καταχώρηση» επιστρέφει στην αµέσως προηγούµενη οθόνη σε αναµονή επόµενης 
καταχώρησης. 
- «Μενού Επιλογών» εµφανίζεται η οθόνη του αρχικού ΄µενού΄ ώστε ο χρήστης να έχει τη 
δυνατότητα να επιλέξει νέα εργασία ή έξοδο. 
- «Έξοδος» επιστρέφει στην αρχική οθόνη και στη συνέχεια βγαίνει από τον Internet Explorer. 

Από το Internet Explorer µπορεί να αποσυνδεθεί είτε επιλέγοντας Αρχείο και Έξοδος, είτε 
κλείνοντας το παράθυρο µε το γνωστό τρόπο των Windows (πατώντας το πλήκτρο πάνω δεξιά στο 
µεγάλο παράθυρο). 

14.2.2.1.β Κλιµάκια των ∆.Ο.Υ και ∆.Ο.Υ. ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

• Συµπλήρωση του FAX

Τα στοιχεία που συµπληρώνονται είναι: 

1. Ο κωδικός του Κλιµακίου ή της ∆.Ο.Υ. σας, στο παράπλευρο παραλληλόγραµµο της λέξης 
«∆.Ο.Υ.». 



 

2. Ο τίτλος του Κλιµακίου ή της ∆.Ο.Υ. σας. 

3. Η Ηµ/νία ∆ιάθεσης µε µορφή π.χ. 0 4 | 1 1 | 2 0 0 5 
Η ηµεροµηνία αυτή θα είναι η ηµεροµηνία της Παρασκευής ή της τελευταίας εργάσιµης 
ηµέρας της προηγούµενης εβδοµάδας. 

4. Η Περίοδος ∆ιάθεσης θα συµπληρώνεται στις θέσεις «Από» και «Έως» µε τις ηµεροµηνίες της 
∆ΕΥΤΕΡΑΣ ή της πρώτης εργάσιµης ηµέρας, και της ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ή της τελευταίας εργάσιµης 
ηµέρας της προηγούµενης εβδοµάδας αντίστοιχα. 

Όπως φαίνεται και από την υποσηµείωση, η Ηµ/νία ∆ιάθεσης και η Ηµ/νία «Έως» της περιόδου 
πρέπει να είναι ίδιες. Εννοείται ότι ο τρόπος συµπλήρωσης είναι ίδιος µε αυτόν της Ηµ/νίας ∆ιάθεσης. 
Αν κατά τη διάρκεια της εβδοµάδας παρουσιαστεί έλλειψη σηµάτων, τότε θα συµπληρωθεί ένα 
«FAX» µε τις διαθέσεις από την επόµενη πρώτη εργάσιµη ηµέρα της προηγούµενης περιόδου 
(εβδοµάδας), µέχρι και την προηγούµενη ηµέρα της αποστολής του «FAX», η οποία φυσικά θα 
συµφωνεί µε την Ηµ/νία ∆ιάθεσης. Στην περίπτωση αυτή, θα συµπληρώνεται στο πάνω µέρος του 
«FAX» η ένδειξη ΕΠΕΙΓΟΝ. 
Στην περίπτωση αυτή, το επόµενο «FAX» θα αποσταλεί την επόµενη ∆ΕΥΤΕΡΑ µε στοιχεία διάθεσης, 
για την περίοδο από την επόµενη ηµέρα της καταληκτικής ηµ/νίας του ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ «FAX» έως την 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ:

α.ΕΠΕΙΓΟΝ «FAX»: (Αποστολή 11.11.05 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) 
 ΗΜ/ΝΙΑ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ: 10.11.05 
 ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ: Από 07.11.05 έως 10.11.05
β. ΕΠΟΜΕΝΟ «FAX»:(Αποστολή 14.11.05 ∆ΕΥΤΕΡΑ) 
 ΗΜ/ΝΙΑ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ: 11.11.05 
 ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ: Από 11.11.05 έως 11.11.05

5. Στη στήλη ΠΟΣΟΤΗΤΑ θα συµπληρώνεται η ποσότητα που διατέθηκε από τη ∆.Ο.Υ. σας στη 
συγκεκριµένη περίοδο (εβδοµάδα). 
6. Η στήλη ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ δεν θα συµπληρώνεται. 
7. Τέλος θα υπογράφεται και θα σφραγίζεται από τον Προϊστάµενο της ∆.Ο.Υ. 

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ότι η συµπλήρωση του FAX πρέπει να είναι ευκρινής και ευανάγνωστη, ώστε να 
µην υπάρχουν προβλήµατα κατά την εισαγωγή των στοιχείων αυτών. 

• Αποστολή του FAX. 

Το «FAX» θα αποστέλλεται (κάθε ∆ευτέρα ή για τα ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ τη συγκεκριµένη ηµέρα) σε ένα από 
τα «FAX» (2105153344 - 2105145872) που είναι τυπωµένα πάνω στο έντυπο. 

Τονίζεται ότι απαιτείται παρακολούθηση και προσοχή, ώστε το «FAX» να µην αποστέλλεται 2η φορά, 
γιατί αυτό θα δηµιουργήσει πρόβληµα στον έλεγχο και στην επεξεργασία των στοιχείων. 

Όπως γίνεται κατανοητό, από την επεξεργασία των στοιχείων των εβδοµαδιαίων διαθέσεων των 
σηµάτων, θα υπολογίζονται µηχανογραφικά οι ανάγκες σε σήµατα της κάθε ∆.Ο.Υ. και η Υ.∆.Ε.Α.∆. 
θα τροφοδοτεί τις συγκεκριµένες ∆.Ο.Υ. µε νέα αποστολή µέσω των ΕΛ.ΤΑ. 

ΕΙ∆ΙΚΑ, για τα κλιµάκια των ∆.Ο.Υ., που βρίσκονται στις υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών 
και Επικοινωνιών του Χολαργού, Αγ. Παρασκευής, Περιστερίου, Αγ. ∆ηµητρίου, Ιωνίας 



 

Θεσσαλονίκης και Ελευσίνας, προκειµένου να αποστέλλουν «FAX» µε την εβδοµαδιαία διάθεση των 
σηµάτων για τη µηχανογραφική παρακολούθηση των υπολοίπων τους και των αποστολών που κάνει 
η Υ.∆.Ε.Α.∆. έχουν δοθεί οι κωδικοί ∆.Ο.Υ.: 

Κλιµάκιο Χολαργού :9901
Κλιµάκιο Αγ. Παρασκευής :9902
Κλιµάκιο Περιστερίου :9903
Κλιµάκιο Αγ. ∆ηµητρίου :9904
Κλιµάκιο Ιωνίας Θεσ/νίκης:9905
Κλιµάκιο Ελευσίνας :9906
Κλιµάκιο Ε΄ Πειραιά  :9907

Οι κωδικοί αυτοί θα χρησιµοποιούνται σε όλες τις διαδικασίες που έχουν σχέση µε τη διακίνηση και 
την παρακολούθηση του εφοδιασµού των κλιµακίων µε σήµατα. 

14.2.2.2. Μηνιαία ενηµέρωση (για τις διαθέσεις από 2.1.2006)

Μετά τη λήξη της κανονικής περιόδου διάθεσης των ειδικών σηµάτων Τ.Κ.Α., έτους 2006, τα 
στοιχεία που θα αποστέλλετε θα χρησιµοποιούνται από την Υ.∆.Ε.Α.∆. µόνο για ενηµέρωση των 
µηχανογραφικών αρχείων για τις πραγµατοποιηθείσες διαθέσεις σηµάτων. 
∆ηλαδή, δεν θα αποστέλλονται συµπληρωµατικά ποσότητες σηµάτων για την κάλυψη τυχόν 
ελλείψεων στις ∆.Ο.Υ.  

Επειδή η ενηµέρωση αυτή προς την Υ.∆.Ε.Α.∆. πρέπει να συνεχισθεί µέχρι την ηµεροµηνία 
καταστροφής των ειδικών σηµάτων 2006, η ενηµέρωση των διαθέσεων θα γίνεται, από τον 
Ιανουάριο 2006, σε µηνιαία βάση και θα περιέχει στοιχεία διάθεσης όλου του µήνα. 

14.2.2.2.α Ενηµέρωση µέσω «WEB» 

Ο τρόπος ενηµέρωσης µέσω «WEB» για τις µηχανογραφηµένες ∆.Ο.Υ. δεν µεταβάλλεται, µε εξαίρεση 
τη συχνότητα ενηµέρωσης. Τα στοιχεία διάθεσης θα αναφέρονται στη χρονική περίοδο από την 
πρώτη µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα κάθε µήνα. 

14.2.2.2.β Συµπλήρωση και αποστολή του «FAX»

Τα κλιµάκια των ∆.Ο.Υ. και η ∆.Ο.Υ. Αγ. Αθανασίου θα συµπληρώνουν ένα ΜΗΝΙΑΙΟ «FAX» µε τα 
στοιχεία διάθεσης για την περίοδο από την πρώτη µέχρι και την τελευταία εργάσιµη ηµέρα κάθε 
µήνα, το οποίο θα αποστέλλουν στην Υ.∆.Ε.Α.∆. την πρώτη εργάσιµη ηµέρα του επόµενου µήνα. 

Παράδειγµα: 
Μετά από το «FAX» που θα συµπληρώσετε και θα αποστείλετε τη ∆ευτέρα 02.01.2006 µε στοιχεία 
διάθεσης της περιόδου από Τρίτη 27.12.2005 έως Παρασκευή 30.12.2005, θα συµπληρώσετε ένα 
«FAX» µε στοιχεία διάθεσης που θα αναφέρονται στην περίοδο από ∆ευτέρα 02.01.2006 έως Τρίτη 
31.01.2006, το οποίο θα αποστείλετε στην Υ.∆.Ε.Α.∆. την Τετάρτη 01.02.2006. 

Εννοείται ότι καταργείται το ΕΠΕΙΓΟΝ «FAX», το οποίο χρησιµοποιείτο για την άµεση αποστολή 
συµπληρωµατικής ποσότητας σηµάτων. 

 

 



 

14.2.2.2.γ Προµήθεια σηµάτων

Όπως σας αναφέραµε και παραπάνω, τα στοιχεία διάθεσης, µε όποιον τρόπο και αν αποστέλλονται, 
δεν θα χρησιµοποιούνται από την Υ.∆.Ε.Α.∆. για τον µηχανογραφικό υπολογισµό των αναγκαίων 
ποσοτήτων, που τυχόν απαιτούνται να σταλούν στις ∆.Ο.Υ. 

Ως εκ τούτου, στην περίπτωση που σας παρουσιάζεται έλλειψη σηµάτων θα επικοινωνείτε µόνο 
τηλεφωνικά µε την Υ.∆.Ε.Α.∆. (καΕ.Χρησίµουήκο Ι. Κούβαλη 2105140436 ή 2105152183) και θα 
ζητάτε να σας αποσταλούν. 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εάν η Υ.∆.Ε.Α.∆. σας κατευθύνει να προµηθευτείτε σήµατα από άλλη 
∆.Ο.Υ., τότε για την παράδοση/παραλαβή θα χρησιµοποιείτε το έντυπο «ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ/ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Ε.Σ.Τ.Κ. 2006», που χρησιµοποιείται για την παράδοση/παραλαβή από τις 
Τράπεζες, στο οποίο, όπου αναφέρεται η λέξη «ΤΡΑΠΕΖΑ», θα αναγράφετε τη λέξη «∆.Ο.Υ.» 
(επισυνάπτεται υπόδειγµα). 

Στο έντυπο αυτό θα συµπληρώνονται ο Κωδικός και ο Τίτλος της παραδίδουσας και της 
παραλαµβάνουσας ∆.Ο.Υ., η ηµεροµηνία παράδοσης και η τελευταία γραµµή µε την ένδειξη 
«ΣΥΝΟΛΟ», στην οποία θα αναγράφεται η συνολική ποσότητα σηµάτων. 

Το πρωτόκολλο θα συµπληρώνεται εις τριπλούν και ένα αντίγραφο, υπογεγραµµένο από την 
παραδίδουσα και την παραλαµβάνουσα ∆.Ο.Υ., θα αποστέλλεται αµέσως στην Υ.∆.Ε.Α.∆., µε ευθύνη 
της παραλαµβάνουσας ∆.Ο.Υ., στο fax 2105153344, υπόψη κας Ε. Χρησίµου ή κου Ι. Κούβαλη. 

14.2.3 ∆ιόρθωση λαθών 

Η Υ.∆.Ε.Α.∆. θα επεξεργάζεται τα στοιχεία διάθεσης των Τραπεζών, του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου, 
των ΕΛ.ΤΑ. και των ∆.Ο.Υ. Αν κατά την επεξεργασία διαπιστωθούν λάθη ως προς τις διατεθείσες 
ποσότητες σε σχέση µε το υπόλοιπο που βρίσκεται σε κάθε κατάστηµα Τράπεζας, Ταχυδροµικού 
Ταµιευτηρίου, ΕΛ.ΤΑ. ή ∆.Ο.Υ., οι αρµόδιοι υπάλληλοι της Υ.∆.Ε.Α.∆., της ∆.Ο.Υ. και της 
Μηχανογράφησης ή της Οργάνωσης της Τράπεζας, του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου ή των ΕΛ.ΤΑ., 
πρέπει να συντονιστούν για τον εντοπισµό του λάθους και τη διόρθωσή του, όσο το δυνατόν 
ταχύτερα. 

Ειδικότερα: 

Για τις Τράπεζες, το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο και τα ΕΛ.ΤΑ.: 

Αν διαπιστωθεί λάθος από µέρους Τράπεζας, του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου ή των ΕΛ.ΤΑ., που δεν 
έχει εντοπιστεί κατά την επεξεργασία των δισκετών, η διόρθωσή του θα γίνεται µετά από τηλεφωνική 
επικοινωνία µε την υπεύθυνη της µηχανογραφηµένης εφαρµογής κα Μαυροπούλου Σοφία, στο 
τηλέφωνο 2104802502. 

Για τις ∆.Ο.Υ. και τα Κλιµάκια των ∆.Ο.Υ.:  

Αν µετά την αποστολή των στοιχείων διάθεσης (µέσω WEB ή FAX) διαπιστωθεί ότι η ποσότητα 
διάθεσης µιας περιόδου (εβδοµάδας) ήταν άλλη από αυτή που δηλώθηκε, τότε, µε ευθύνη των 
∆.Ο.Υ. οι ποσότητες διάθεσης των σηµάτων της επόµενης περιόδου (εβδοµάδας), θα µειωθούν ή θα 
αυξηθούν ανάλογα, ώστε τελικά η ενηµέρωση της Υ.∆.Ε.Α.∆. να είναι σωστή. 

 



 

14.3. ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ Α∆ΙΑΘΕΤΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ

1. Η παράδοση-παραλαβή των αδιάθετων και κατεστραµµένων/άκυρων σηµάτων θα λάβει χώρα 
υποχρεωτικά εντός 10 ηµερών από τη λήξη του χρόνου διάθεσης των ειδικών σηµάτων από τις 
Τράπεζες, το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο και τα ΕΛ.ΤΑ. 
2. Το κάθε κατάστηµα Τράπεζας, Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου και των ΕΛ.ΤΑ. θα συµπληρώσει εις 
τριπλούν το ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ/ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Ε.Σ.Τ.Κ.Α. 2006 (το οποίο σας 
επισυνάπτουµε), σωστά και µε ευκρίνεια, ώστε να είναι δυνατή η επεξεργασία των στοιχείων που 
περιέχονται σ΄ αυτό. 
Το σύνολο των παραλαβών των σηµάτων πρέπει να συµφωνεί µε τις ποσότητες που έχουν αποσταλεί 
από την Υ.∆.Ε.Α.∆. και αναγράφονται στα Πρωτόκολλα Αποστολής - Παραλαβής για την κάθε 
αποστολή, ή όπως έχουν διαµορφωθεί αυτές µετά τις διαπιστώσεις λανθασµένων αποστολών, για τις 
οποίες και µόνο έχει ενηµερωθεί η Υ.∆.Ε.Α.∆., µε το υπογεγραµµένο Πρωτόκολλο Αποστολής - 
Παραλαβής ή µε FAX, για τις περιπτώσεις που συγκεκριµένα δέµατα δεν περιείχαν ακριβώς 20 
τεµάχια. 
Το σύνολο των διαθέσεων πρέπει να συµφωνεί µε τις ποσότητες των διατεθέντων σηµάτων, όπως 
αυτές προκύπτουν από την ενηµέρωση των Τραπεζών, του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου ή των ΕΛ.ΤΑ. 
µέσω δισκετών. 
Στο αδιάθετο υπόλοιπο δεν θα περιλαµβάνονται τα άκυρα. 
Στις ποσότητες των άκυρων θα περιλαµβάνονται τα κακέκτυπα και τα κατεστραµµένα. 
Το σύνολο των επιστροφών διαµορφώνεται από το άθροισµα του αδιάθετου υπολοίπου και των 
άκυρων. 
Στις παρενθέσεις παραπλεύρως του τίτλου της Τράπεζας, του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου ή των 
ΕΛ.ΤΑ. και του καταστήµατος θα συµπληρωθούν οι κωδικοί, που έχουν χρησιµοποιηθεί µέχρι τώρα, 
σε όλες τις διαδικασίες της εφαρµογής. 

3. Το Πρωτόκολλο Παράδοσης/Παραλαβής θα παραδοθεί µε τα επιστρεφόµενα σήµατα στη ∆.Ο.Υ. 
που υπάγεται χωρικά το κατάστηµα. 

Οι Τράπεζες, το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο και τα ΕΛ.ΤΑ. ενηµερώνονται κάθε χρόνο µε µία αναλυτική 
κατάσταση των στοιχείων των καταστηµάτων τους (πάνω στην οποία κάνουν και τις τυχόν 
διορθώσεις και την οποία επιστρέφουν στην Υ.∆.Ε.Α.∆.), στην οποία εµφανίζεται και ο κωδικός της 
αρµόδιας ∆.Ο.Υ. για την παραλαβή των αδιάθετων σηµάτων. 

Ο Τίτλος και ο Κωδικός της ∆.Ο.Υ. θα συµπληρωθούν από την παραλαµβάνουσα ∆.Ο.Υ. 
υποχρεωτικά. 

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ της παραλαβής οι ∆.Ο.Υ. που δεν χορήγησαν σήµατα τελών κυκλοφορίας έτους 
2006. 

4. Η διαδικασία αυτή θα ακολουθηθεί από όλα τα καταστήµατα ακόµα και αν δεν υπάρχουν 
ποσότητες προς επιστροφή. Εννοείται ότι σ΄ αυτήν την περίπτωση οι ποσότητες και το σύνολο σε 
ευρώ στο Πρωτόκολλο Παράδοσης/Παραλαβής θα συµπληρωθούν µε (0) µηδέν. Επισηµαίνουµε ότι 
στην περίπτωση αυτή το Πρωτόκολλο Παράδοσης/Παραλαβής θα αποσταλεί µόνο στην Υ.∆.Ε.Α.∆. 
(και όχι στη ∆.Ο.Υ.).  

5. Η παραλαµβάνουσα ∆.Ο.Υ. θα καταµετρήσει τα σήµατα θα ελέγξει τις ποσότητες που 
αναφέρονται στο Πρωτόκολλο Παράδοσης/Παραλαβής, θα ελέγξει αν η παράδοση έγινε 
εντός του προβλεπόµενου 10ηµέρου, θα υπογράψει το Πρωτόκολλο 
Παράδοσης/Παραλαβής και θα επιστρέψει τα δύο (2) αντίγραφα στην Τράπεζα, στο 
Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο ή στα ΕΛ.ΤΑ. 



 

Τα σύνολα παραλαβών πρέπει να είναι ίσα µε το άθροισµα του συνόλου των διαθέσεων, του 
αδιαθέτου υπολοίπου και των άκυρων. 

Για τις περιπτώσεις που λόγω ανωτέρας βίας, δηλαδή λόγω εκτάκτων καιρικών συνθηκών, η 
παράδοση αυτή γίνει συστηµένα µέσω των ΕΛ.ΤΑ. (και όχι µε εκπρόσωπο της Τράπεζας, του 
Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου ή των ΕΛ.ΤΑ), σαν ηµεροµηνία Παράδοσης/Παραλαβής θα λαµβάνεται η 
ηµεροµηνία κατάθεσης στα ΕΛ.ΤΑ., η οποία και θα συµπληρώνεται (αφού ελεγχθεί) στο Πρωτόκολλο 
Παράδοσης/Παραλαβής. 

6. Μετά την ολοκλήρωση της Παράδοσης/Παραλαβής, το κατάστηµα θα αποστείλει το ένα (1) 
αντίγραφο του Πρωτοκόλλου Παράδοσης/Παραλαβής συστηµένο στην Υ.∆.Ε.Α.∆.. 

7. Η Υ.∆.Ε.Α.∆. µετά την παραλαβή των πρωτοκόλλων όλων των καταστηµάτων των Τραπεζών, του 
Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου και των ΕΛ.ΤΑ. θα εκτυπώσει (µηχανογραφικές) καταστάσεις µε τα 
στοιχεία των Αποστολών, των Πωλήσεων και της Παράδοσης των σηµάτων και τις τυχόν διαφορές, 
τις οποίες θα στείλει σε κάθε κατάστηµα, σε κάθε ∆.Ο.Υ. και συγκεντρωτικά στην ∆ιεύθυνση Τελών 
και Ειδ. Φορολογιών, σε κάθε Τράπεζα (∆/νση Οργάνωσης), στο Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο και στα 
ΕΛ.ΤΑ. 

14.4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ

Η Υ.∆.Ε.Α.∆., από τα στοιχεία που διαθέτει και αµέσως µετά την επεξεργασία όλων των στοιχείων 
που θα έχουν περιέλθει σ΄ αυτή (δηλαδή πρωτόκολλα παράδοσης σηµάτων από τις Τράπεζες, το 
Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο και τα ΕΛ.ΤΑ. σε ∆.Ο.Υ. και στοιχεία διάθεσης σηµάτων µέσω «FAX» ή 
«WEB»), θα εκτυπώσει και θα αποστείλει σε κάθε ∆.Ο.Υ., για ενηµέρωση και έλεγχο, 
«ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ», στην οποία θα περιέχονται τα στοιχεία των αποστολών από την 
Υ.∆.Ε.Α.∆., των παραλαβών από Τράπεζες, Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο, ΕΛ.ΤΑ. και ∆.Ο.Υ., των 
παραδόσεων σε ∆.Ο.Υ., των διαθέσεων και τα υπόλοιπα των σηµάτων, τα οποία θα πρέπει να 
υπάρχουν σε κάθε ∆.Ο.Υ. τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή. 

14.5 ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ – ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΗΜΑΤΩΝ 2006

Μετά το τέλος της χρήσης των σηµάτων του 2006, θα ακολουθήσει η καταστροφή τους για την 
οποία, καθώς και για τη σχετική ενηµέρωση της Υ.∆.Ε.Α.∆., θα σας δοθούν συγκεκριµένες οδηγίες µε 
νεότερο έγγραφό µας. Προτού σας δοθούν οδηγίες δεν πρέπει να προβείτε σε καταστροφή των 
σηµάτων αυτών. 

15. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ Γ.Γ.Π.Σ. ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ∆ΗΛΩΣΕΩΝ – ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
ΑΠΟ ΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ 

15.1. Γενικές οδηγίες  

Όπως έχει προαναφερθεί, οι Τράπεζες, το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο και τα ΕΛ.ΤΑ. θα χορηγούν το 
ειδικό σήµα ΜΟΝΟ όταν προσκοµίζεται προεκτυπωµένο ειδοποιητήριο ή, σε περίπτωση χορήγησης 
του σήµατος µέσω διαδικτύου (internet) ή call center, όταν έχει λάβει ειδοποιητήριο ο κάτοχος του 
οχήµατος . 

Στο ειδοποιητήριο που αποστέλλεται στους κατόχους των οχηµάτων αναφέρεται ενδεικτική 
ηµεροµηνία προµήθειας του σήµατος, η οποία έχει τεθεί για καλύτερη εξυπηρέτησή τους και δεν 
είναι δεσµευτική. 



 

15.2. Ενέργειες από τις Τράπεζες, το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο και τα ΕΛ.ΤΑ.

α) Η χορήγηση του σήµατος θα γίνεται µε την προσκόµιση µόνο του προεκτυπωµένου 
ειδοποιητηρίου. 

β) Παρουσία του υπόχρεου θα καταχωρούνται τα κωδικοποιηµένα στοιχεία πληρωµής, τα οποία 
εµφανίζονται στο απόκοµµα 2 της απόδειξης πληρωµής µέσα σε κόκκινο πλαίσιο. 

γ) Στο τέλος της διαδικασίας διάθεσης και εντός 5 (πέντε) εργάσιµων ηµερών, θα στείλουν στη 
Γ.Γ.Π.Σ. σε µαγνητικό µέσο τις αναλυτικές εγγραφές των καταστηµάτων, µε τις προδιαγραφές που 
έχουν δοθεί. 

Τα µαγνητικά µέσα θα συνοδεύονται από έγγραφο, στο οποίο θα αναγράφεται το πλήθος των 
εγγραφών και η συνολική αξία. 

Η διεύθυνση στην οποία θα αποσταλούν τα µαγνητικά µέσα µε τις συνοδευτικές καταστάσεις είναι: 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
Θεσσαλονίκης & Χανδρή 1 

183 10 ΜΟΣΧΑΤΟ 
(Υπόψη κας Γεωργακοπούλου - τηλ. 2104802527) 

δ) Σε όσες περιπτώσεις απαιτηθεί περαιτέρω έλεγχος, τα αρµόδια καταστήµατα των Τραπεζών, του 
Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου και των ΕΛ.ΤΑ. πρέπει να διαβιβάζουν στη Γ.Γ.Π.Σ. τα στελέχη των 
αποδείξεων πληρωµής σε διάστηµα 15 ηµερών από την ηµεροµηνία που θα ζητηθούν. 

15.3. Ενέργειες από ∆.Ο.Υ.

15.3.1. ∆.Ο.Υ. όπου λειτουργεί το σύστηµα TAXIS

Για τις ∆.Ο.Υ. TAXIS, η είσπραξη των τελών κυκλοφορίας µε τη χορήγηση ειδικού σήµατος θα γίνεται 
µέσω του υποσυστήµατος Εσόδων του TAXIS, µε την ίδια διαδικασία που έχει καθορισθεί για την 
είσπραξη τελών κυκλοφορίας παρελθόντων ετών. 

15.3.2. Κλιµάκια των ∆.Ο.Υ. και ∆.Ο.Υ. ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

15.3.2.1. Οδηγίες για τον Α.Φ.Μ.

Θα ελέγχεται µε µεγάλη προσοχή ο Α.Φ.Μ. που θα συµπληρώνεται, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται ότι 
πράγµατι ο Α.Φ.Μ. αυτός ανήκει στον κάτοχο του οχήµατος. Για τον έλεγχο της ορθότητας του 
Α.Φ.Μ. µπορεί να ζητείται αντίγραφο φορολογικής δήλωσης µε εκτυπωµένο τον Α.Φ.Μ. ή 
εκκαθαριστικό σηµείωµα ή άλλο φορολογικό έγγραφο από το οποίο να προκύπτει µε σαφήνεια ότι ο 
Α.Φ.Μ. που αναγράφεται ανήκει πράγµατι στον κάτοχο του οχήµατος. 

Επισηµαίνεται ότι, οι παντρεµένες γυναίκες - κάτοχοι οχηµάτων θα αναγράφουν το δικό τους 
Α.Φ.Μ. και όχι τον Α.Φ.Μ. του συζύγου τους. Αν δεν έχουν δικό τους Α.Φ.Μ. θα απευθύνονται στην 
αρµόδια για τη φορολογία τους ∆.Ο.Υ. προκειµένου να τους χορηγηθεί. 

 



 

15.3.2.2. Επιλογή και συµπλήρωση του κατάλληλου εντύπου ειδοποιητηρίου - απόδειξης 
πληρωµής

Εφόσον ο ενδιαφερόµενος για την προµήθεια του ειδικού σήµατος προσκοµίζει προεκτυπωµένο 
ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟ θα πρέπει να γίνει αντικατάσταση του παραπάνω ειδοποιητηρίου µε το έντυπο 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ στο οποίο θα πρέπει να συµπληρωθούν µε µεγάλη προσοχή, ΣΩΣΤΑ και 
ΕΥΑΝΑΓΝΩΣΤΑ µε ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράµµατα όλα τα στοιχεία. 

ΠΡΟΣΟΧΗ

1. Σε περίπτωση εκπρόθεσµης χορήγησης του σήµατος, στην υπεύθυνη δήλωση θα αναγράφεται 
χωριστά το ποσό των τελών κυκλοφορίας και χωριστά του προστίµου, π.χ. ποσό τελών 
κυκλοφορίας : | 69 | 93 | + 93 

2. Το ποσό του προστίµου ∆ΕΝ ΘΑ ΣΥΝΑΘΡΟΙΖΕΤΑΙ στα συγκεντρωτικά δελτία (ΗΜΕΡΗΣΙΟ και 
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ). 

3. Στην ένδειξη της ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ «έτους..........» θα πρέπει να αναγράφεται το έτος που 
αφορά το χορηγούµενο σήµα, ώστε να µη γίνεται σύγχυση, κατά την καταχώρησή τους από τη 
Γ.Γ.Π.Σ., µε τα τέλη κυκλοφορίας των προηγουµένων ετών σε περίπτωση που αυτά δεν έχουν ήδη 
καταβληθεί. 

4. Στο τετραγωνίδιο «αριθµός κυκλοφορίας» θα αναγράφεται ΜΟΝΟ ο αριθµός κυκλοφορίας. 

Σηµειώνεται ότι θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στη συµπλήρωση του πεδίου 
αυτού, καθώς η µη συµπλήρωσή του ή η λανθασµένη ή µη ευανάγνωστη αναγραφή του 
αριθµού κυκλοφορίας συνεπάγεται αδυναµία καταχώρησης της πληρωµής. 

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί και στις περιπτώσεις: 

α. που υπάρχει απαλλαγή και χορηγείται σήµα, τότε θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά ο 
λόγος της απαλλαγής στο επάνω δεξιό τµήµα της υπεύθυνης δήλωσης. 
• για τα οχήµατα ∆ηµοσίου κ.λ.π., θα αναγράφεται η λέξη «ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΑ» 
• για τα αναπηρικά, θα αναγράφεται η λέξη «ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ» 
• για τα οχήµατα που ανήκουν στους Ο.Τ.Α. θα αναγράφεται «ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ-Υ∆ΡΟΦΟΡΑ 
Ο.Τ.Α.» 
• για τα οχήµατα που κυκλοφορούν σε αντικατάσταση αποσυρθέντων (µοτοσικλέτες, λεωφορεία 
κ.λ.π.) θα αναγράφεται «ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΣΥΡΘΕΝΤΟΣ» 
• για ηλεκτροκίνητα ή υβριδικά αυτοκίνητα, θα αναγράφεται «ΥΒΡΙ∆ΙΚΑ» 

β. που χορηγείται σήµα σε τροχόσπιτο, τότε θα πρέπει να αναγράφεται στο επάνω δεξιό τµήµα η 
λέξη «ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΟ» και στο τετραγωνίδιο «αριθµός κυκλοφορίας» ο αριθµός 
κυκλοφορίας του έλκοντος αυτοκινήτου, ο οποίος και αναγράφεται στο ειδικό σηµείωµα 
ρυµούλκησης. 

Στις υπεύθυνες δηλώσεις των επαγγελµατικών Ι.Χ. και ∆.Χ. θα πρέπει επίσης να αναγράφονται: 

• στο πάνω αριστερό µέρος της δήλωσης η ένδειξη «Επαγγελµατικό» ενώ στο πάνω δεξί µέρος κατά 
περίπτωση «Ετήσια» ή «Εξαµηνιαία». 



 

• στο πεδίο µε την ένδειξη «κυβισµός» θα διαγράφεται η ένδειξη αυτή και θα αναγράφεται κατά 
περίπτωση, η ένδειξη «µικτό βάρος» ή «θέσεις», ενώ το πεδίο θα συµπληρώνεται µε την αντίστοιχη 
τιµή (κιλά µικτού βάρους ή αριθµό θέσεων).  

• Αν η κατηγορία είναι 36 ή 40 ή 10 ή 59 το πεδίο δεν θα συµπληρώνεται. 

• ∆ίπλα από το πεδίο του αριθµού κυκλοφορίας θα αναγράφεται ευκρινώς η ένδειξη «κατηγορία» και 
ο αντίστοιχος κωδικός της κατηγορίας του οχήµατος (όπως περιγράφονται στον κατωτέρω πίνακα). 

Κωδ. Κατηγορία οχήµατος Χρήση
15 για τα λεωφορεία Ι.Χ. 
30 για τα φορτηγά αυτοκίνητα και τις φορτηγές µοτοσικλέτες Ι.Χ. 
36 για τους ελκυστήρες (ρυµουλκά)  Ι.Χ. 
40 για τα µη κατονοµαζόµενα οχήµατα (που δεν ανήκουν στις ανωτέρω κατηγορίες) Ι.Χ. 
10 για τα επιβατικά (ταξί)  ∆.Χ. 
17 για τα τουριστικά λεωφορεία  ∆.Χ. 
18 για τα υπεραστικά λεωφορεία ∆.Χ. 
20 για τα αστικά λεωφορεία ∆.Χ. 
50 για τα φορτηγά αυτοκίνητα και τις φορτηγές µοτοσικλέτες ∆.Χ. 
59 για τα µη κατονοµαζόµενα οχήµατα (που δεν ανήκουν στις ανωτέρω κατηγορίες) ∆.Χ. 

Συνηµµένα, για διευκόλυνσή σας, αποστέλλουµε υποδείγµατα συµπληρωµένων υπεύθυνων 
δηλώσεων.  
Επιπλέον θα πρέπει να δοθεί προσοχή ούτως ώστε η σφραγίδα να µην καλύπτει το ποσό τελών 
κυκλοφορίας που καταβάλλεται (κωδικός 69). 

15.3.2.3. ∆εµατοποίηση υπεύθυνων δηλώσεων 

Θα υπάρχουν δύο κατηγορίες δεµάτων: 

1. Υπεύθυνες δηλώσεις για τη χορήγηση ειδικών σηµάτων στα επιβατικά Ι.Χ. 

2. Υπεύθυνες δηλώσεις για τη χορήγηση ειδικών σηµάτων στα επαγγελµατικά Ι.Χ. και ∆.Χ., οι οποίες 
θα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: 
α) Ετήσια τέλη κυκλοφορίας και 
β) Εξαµηνιαία τέλη κυκλοφορίας . 

Για τη δεµατοποίηση των υπεύθυνων δηλώσεων θα χρησιµοποιούνται τέσσερα (4) έντυπα : 

1. Για τα επιβατικά Ι.Χ. (2 έντυπα) 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ Α : 
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ∆ΕΛΤΙΟ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ Ι.Χ. 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ Β : 
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ∆ΕΛΤΙΟ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΤΕΛΩΝ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ι.Χ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ. 

Συµπλήρωση του ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ Α

Κάθε µέρα όλες οι χειρόγραφες ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ (που έχουν συµπληρωθεί από τις ∆.Ο.Υ. και 
τα κλιµάκια) θα συγκεντρώνονται σε δέµατα κατά ποσό κλιµακίου τελών κυκλοφορίας. 



 

Κάθε δέµα του ίδιου κλιµακίου µπορεί να περιλαµβάνει µέχρι 100 ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ. 
Εάν υπάρχουν περισσότερες από 100 ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ του ίδιου κλιµακίου, δηµιουργείται 
δεύτερο, τρίτο, κ.λ.π. δέµα. 

Για κάθε τέτοιο δέµα θα συµπληρώνεται ένα «ΗΜΕΡΗΣΙΟ ∆ΕΛΤΙΟ» (όπως στο Υπόδειγµα Α) µε τα 
παρακάτω στοιχεία: 

I. τον τετραψήφιο κωδικό της ∆.Ο.Υ. 
II. την ηµεροµηνία διάθεσης του σήµατος 
III. τον αριθµό δέµατος 
IV. το ποσό του κλιµακίου τελών κυκλοφορίας που αντιστοιχεί στις ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ που 
περιλαµβάνονται στο δέµα 
V. το πλήθος των ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ∆ΗΛΩΣΕΩΝ που περιλαµβάνονται στο δέµα 
VI. τη συνολική αξία του δέµατος 

Ο αριθµός δέµατος είναι τετραψήφιος και θα συµπληρώνεται ως εξής: 

• Στις δύο πρώτες θέσεις θα συµπληρώνεται ο αριθµός 20.  
• Στις δύο επόµενες θέσεις θα συµπληρώνεται ο αύξων αριθµός του δέµατος, που µας δείχνει το 
πλήθος των δεµάτων ανά ηµέρα. 

Προσοχή: Ξεχωριστά δέµατα ανά κατηγορία και κατ΄ έτος θα δηµιουργούνται στις 
περιπτώσεις είσπραξης τελών κυκλοφορίας προηγουµένων ετών.  

Συµπλήρωση του ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ Β

Από τα ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΕΛΤΙΑ που συµπληρώθηκαν για τη δηµιουργία των αντιστοίχων δεµάτων, θα 
δηµιουργείται το ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ (Υπόδειγµα Β), µε τα παρακάτω στοιχεία: 

Ι. το σύνολο των δεµάτων της ηµέρας 

ΙΙ. το πλήθος των ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ανά κλιµάκιο τελών κυκλοφορίας 

ΙΙΙ. τη συνολική αξία των δεµάτων ανά ηµέρα 

Επιπλέον θα αναγράφεται ο κωδικός της ∆.Ο.Υ. και η ηµεροµηνία της διάθεσης των σηµάτων και θα 
υπογράφεται από τον Τµηµατάρχη Εσόδων και τον Προϊστάµενο της ∆.Ο.Υ. 

Συσκευασία: Κάθε δέµα Υπεύθυνων ∆ηλώσεων επιβατικών Ι.Χ. αυτοκινήτων θα συνοδεύεται µε το 
ηµερήσιο δελτίο διάθεσης και όλα τα δέµατα της ίδιας ηµέρας θα επισυνάπτονται στο 
ανακεφαλαιωτικό δελτίο και θα τοποθετούνται σε έναν υποφάκελλο. 

2. Για τα επαγγελµατικά Ι.Χ. και ∆.Χ. (2 έντυπα) 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ Γ : 
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΤΕΛΩΝ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ. 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ∆ :
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΩΝ
ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ  

 



 

Συµπλήρωση των ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ και ∆

Θα δηµιουργούνται δύο κατηγορίες δεµάτων Υπεύθυνων ∆ηλώσεων των επαγγελµατικών 
αυτοκινήτων. Μία για την καταβολή των ετησίων τελών κυκλοφορίας και µία για την καταβολή των 
εξαµηνιαίων τελών κυκλοφορίας και θα συνοδεύονται από το αντίστοιχο, κατά περίπτωση, 
Ανακεφαλαιωτικό ∆ελτίο. 
Για διευκόλυνσή σας, η δεµατοποίηση των Υπεύθυνων ∆ηλώσεων των επαγγελµατικών αυτοκινήτων 
µπορεί να γίνεται, κατά την κρίση σας, κάθε µέρα ή στο τέλος κάθε µήνα, οπότε στην ηµεροµηνία 
του Ανακεφαλαιωτικού ∆ελτίου θα συµπληρώνετε την ηµεροµηνία διάθεσης ή την τελευταία 
εργάσιµη ηµέρα του µήνα, αντίστοιχα. 
Θα συµπληρώνετε επίσης τα παρακάτω στοιχεία: 
Ι. το πλήθος των Υπεύθυνων ∆ηλώσεων ανά κλιµάκιο τελών κυκλοφορίας. 
ΙΙ. τη συνολική αξία ανά κλιµάκιο τελών κυκλοφορίας  
ΙΙΙ. τη συνολική αξία του δέµατος. 

Επιπλέον θα αναγράφεται ο κωδικός της ∆.Ο.Υ. και θα υπογράφεται από τον Τµηµατάρχη Εσόδων 
και τον Προϊστάµενο της ∆.Ο.Υ.  

Συσκευασία: Κάθε δέµα Υπεύθυνων ∆ηλώσεων επαγγελµατικών αυτοκινήτων θα συνοδεύεται από 
το αντίστοιχο Ανακεφαλαιωτικό ∆ελτίο και θα τοποθετείται σε έναν υποφάκελλο. 

15.3.2.4. Αποστολή

Οι υποφάκελλοι µε τις Υπεύθυνες ∆ηλώσεις, που θα δηµιουργούνται όπως περιγράφεται ανωτέρω, 
θα αποστέλλονται στη Γ.Γ.Π.Σ. στο τέλος κάθε µήνα (∆/νση: Τ.Θ. 1075, Τ.Κ. 101 10 ΑΘΗΝΑ) µε 
την ένδειξη: 

«ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ» 

Στο φάκελλο θα αναγράφεται οπωσδήποτε ο αποστολέας. 

Οι κ.κ. Επιθεωρητές στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα παρακαλούνται για την πιστή εφαρµογή 
της.  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Α. ΜΠΕΖΑΣ 
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