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ΘΕΜΑ:  ∆ιάθεση ειδικών σηµάτων τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων 
οχηµάτων και µοτοσικλετών έτους 2007. 

 
Κοινοποιούµε κατωτέρω την 1089011/6522/0016/9-10-2006 απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας 
και Οικονοµικών, µε την οποία ανατίθεται η διάθεση των ανωτέρω ειδικών σηµάτων στις Τράπεζες, 
στο Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο 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 2007, 
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 1089011/6522/0016/9-10-2006. 
 
Με την απόφαση αυτή ανατίθεται η διάθεση των ειδικών σηµάτων τελών κυκλοφορίας Ι.Χ. 
αυτοκινήτων οχηµάτων και µοτοσικλετών, έτους 2007, στις Τράπεζες: ΕΘΝΙΚΗ, ALPHA BANK, 
ΑΓΡΟΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ, ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΚΥΠΡΟΥ, CITIBANK, ΓΕΝΙΚΗ, ΕΓΝΑΤΙΑ, ΛΑΪΚΗ,  ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ASPIS BANK, NOVA 
BANK,  PROBANK, PROTON BANK, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, FBB FIRST BUSINESS BANK, 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 
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ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΧΑΪΚΗ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆ΡΑΜΑΣ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ, 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ  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 2007 

 
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 Ε.Υ. & Ε.Υ.Υ.). 
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: 
 
α) 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.δ. 
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.  
 
β) ΄Οταν 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 2007. 
 
Κατά συνέπεια, 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 1.1.2007 και να παραµείνει σε ακινησία για 
ολόκληρο το 2007. 
 
Ειδικά, για τις περιπτώσεις αναγκαστικής ακινησίας κατά τη διάταξη της παρ.6 του άρθρου 22 του 
ν.2367/1953 (κλοπή, υπεξαίρεση, κατάσχεση, κυκλοφορία στο εξωτερικό 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, ή 



κυκλοφορία στο εξωτερικό η οποία να προκύπτει από βεβαίωση αρµόδιας αρχής σε επίσηµη 
µετάφραση) έχει λάβει χώρα πριν από την έναρξη του έτους και το όχηµα παραµείνει σε 
ακινησία για όλο το έτος ή σε κυκλοφορία στο εξωτερικό, επίσης 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 είναι 
απαραίτητη η προµήθεια του σήµατος πριν από την άρση της ακινησίας. Για το λόγο αυτό οι 
κάτοχοι των ως άνω οχηµάτων υποχρεούνται 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 και εξόδου στο εξωτερικό, από την είσοδό του στη χώρα) (παρ.1, άρθρο 40, 
ν.2214/1994 � σχετική διαταγή µας 1066578/5748/0014/8.6.1994, ΠΟΛ.1147). 
 
γ) 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. 
 
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. 
 
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. 
 
 
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. 
 
3. ΥΛΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
 
Για την κατασκευή των ειδικών σηµάτων χρησιµοποιείται διαφανές µαλακό Film PVC  ή 
POLYESTER πάχους 0,1 mm. 
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Εξάλλου τα σήµατα φέρουν µαχαιρωτές εγκοπές, ώστε να µην µπορεί να αποκολληθούν χωρίς να 
καταστραφούν. 
 
4. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ 
 
Όπως ορίζεται στις 1097760/1276/Τ.&Ε.Φ./19-10-2001 (ΦΕΚ 1436 Β�) και 
1065738/1119/Τ.&Ε.Φ./6.8.2002 (ΦΕΚ 1113 Β΄) αποφάσεις 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. 
 
Για τα αυτοκινούµενα τροχόσπιτα, τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται µε βάση τα κ.εκ. του 
κινητήρα του οχήµατος. 
 
Για τα δίκυκλα και τρίκυκλα µοτοποδήλατα (µε κυλινδρισµό κινητήρα µικρότερο των 51 κυβ. 
εκατ.), για τα οποία η άδεια κυκλοφορίας εκδίδεται από την Αστυνοµική Αρχή, θα εξακολουθήσουν 
να εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν.δ.436/1974 και του α.ν. 236/1967, όπως ισχύουν, αντίστοιχα, 
µετά και τη διαµόρφωση των τελών κυκλοφορίας των οχηµάτων αυτών, µε την περ.ΣΤ� της παρ.1, 
του άρθρου 20 του ν.2948/2001, σε 7,30 ευρώ. 
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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. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Στις περιπτώσεις Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων για τα οποία εκδίδεται άδεια κυκλοφορίας ενιαίας κυκλοφοριακής 
µονάδας (άδεια ρυµουλκού µε επικαθήµενο), τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται µόνο µε βάση το 
µικτό βάρος της ενιαίας αυτής κυκλοφοριακής µονάδας (για το οποίο έχει ληφθεί υπόψη και το 
βάρος του ρυµουλκού), χωρίς την προσθήκη των 205 Ευρώ (έγγρ. 1075062/988/Τ & Ε.Φ./19-9-
2003). 
 
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: 
 

Κατηγορία Μικτό βάρος σε χιλιόγραµµα Τέλη 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  

ΑΣΤΙΚΑ Θέσεις καθηµένων και ορθίων Τέλη 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. Οχήµατα για τα οποία δεν καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας γιατί έχει χορηγηθεί 
απαλλαγή (επισυνάπτεται σχετικός πίνακας) : 3  ευρώ.  
 
Οπως, 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. 
 
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. 
 
∆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 2007 όλων των αυτοκινήτων οχηµάτων και 
µοτοσικλετών θα διατεθούν από 01.11.2006 και µέχρι 29.12.2006. 
 
8. ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΘΑ ∆ΙΑΘΕΣΟΥΝ ΤΑ ΕΙ∆ΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ 
 
Τα ειδικά σήµατα τελών κυκλοφορίας έτους 2007 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. 
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Ειδικότερα, το έργο της είσπραξης των εσόδων από τη διάθεση του ειδικού σήµατος τελών 
κυκλοφορίας Ι.Χ. αυτοκινήτων και µοτοσικλετών έτους 2007, ανατίθεται στις Τράπεζες: ΕΘΝΙΚΗ, 
ALPHA BANK, ΑΓΡΟΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ, 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ, CITIBANK, ΓΕΝΙΚΗ, ΕΓΝΑΤΙΑ, ΛΑΪΚΗ,  ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ASPIS BANK, 
NOVA BANK,  PROBANK, PROTON BANK, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, FBB FIRST BUSINESS BANK, 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΑΧΑΪΚΗ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆ΡΑΜΑΣ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ, 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ, 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ καθώς και στα ΕΛ.ΤΑ. 
 
Ύστερα από τα ανωτέρω, τα ειδικά σήµατα τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων έτους 2007 θα 
διατεθούν από τις ως άνω Τράπεζες, τα ΕΛ.ΤΑ. και από τις ∆.Ο.Υ. 
 
Ειδικότερα: 
 
Ι. Οι Τράπεζες, το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο και τα ΕΛ.ΤΑ. θα χορηγήσουν τα ειδικά σήµατα 
τελών κυκλοφορίας Ι.Χ. αυτοκινήτων και µοτοσικλετών από 01.11.2006 µέχρι 29.12.2006, 
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 από 1.11.2006 
 
-                Όλων των ∆.Χ. αυτοκινήτων, από 1.11.2006. 

 
-                Των Ι.Χ. αυτοκινήτων  στις κατωτέρω περιπτώσεις: 
 

α) Όταν γίνεται εκπρόθεσµη προµήθεια σήµατος. 
 
β) Όταν ο κάτοχος του οχήµατος δεν λάβει ειδοποιητήριο 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 ή λανθασµένη διεύθυνση ή λανθασµένα 
στοιχεία κατόχου. 
 
ε)  Όταν τίθεται σε κυκλοφορία αυτοκίνητο µετά την 1-10-2006, καθόσον τεχνικά δεν 
είναι δυνατό να αποσταλεί ειδοποιητήριο στο νέο κάτοχο. 

 
Επισηµαίνεται, ότι οι ∆.Ο.Υ. δεν πρέπει να αρνούνται τη χορήγηση σήµατος από 1-11-2006 και 
µετά στους κατόχους των οχηµάτων, έστω και αν έχουν λάβει ειδοποιητήριο, για λόγους 
εξυπηρέτησης και χρηστής διοίκησης των πολιτών, δεδοµένου ότι η αγορά του σήµατος πιθανόν 
να πραγµατοποιείται παράλληλα µε εξόφληση άλλων υποχρεώσεων προς τη  ∆.Ο.Υ. 
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 1.11.2006 έως 29.12.2006 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 2006, 
να προµηθευτεί και το σήµα του 2007. Σε αντίθετη περίπτωση ο κάτοχος του οχήµατος 



οφείλει να προµηθευτεί εµπρόθεσµα το ειδικό σήµα έτους 2007 µέχρι 29.12.2006 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 «΄Εσοδο 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 έστω και αν ο αποβιώσας είχε ήδη προµηθευτεί εµπρόθεσµα 
το σήµα τελών κυκλοφορίας, του εποµένού έτους. 
 
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. 
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β)  Στην περίπτωση που η προµήθεια του σήµατος γίνεται από τη ∆.Ο.Υ., η άδεια 
κυκλοφορίας του οχήµατος ή φωτοαντίγραφο αυτής (στις περιπτώσεις που δεν 
προσκοµίζεται το ειδοποιητήριο). 

 
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 ∆/νση 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 29.12.2006. 
Από 1.1.2007 τα οχήµατα αυτά δεν µπορούν να κυκλοφορούν χωρίς το ειδικό σήµα του 2007. 
 
Υπενθυµίζεται ότι, εφόσον κάποιο όχηµα δεν κυκλοφορήσει καθόλου µέσα στο 2007, 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 2007, 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 29.12.2006) προµήθειας του 
ειδικού σήµατος (έτους 2007), 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, πχ 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. 
 
Eννοείται, 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. 
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