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ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ  
 
ΠΟΛ 1214 
 
ΘΕΜΑ: ∆ιάθεση ειδικών σηµάτων τελών κυκλοφορίας έτους 2012. Εφαρµογή 
διατάξεων άρθρου 35 ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α'). 
 
Παρέχουµε τις ακόλουθες οδηγίες για την ενιαία και οµοιόµορφη εφαρµογή των 
διατάξεων του άρθρου 35 του ν. 3986/2011, για την διάθεση των ειδικών σηµάτων 
τελών κυκλοφορίας των αυτοκινήτων οχηµάτων και µοτοσικλετών έτους 2012. 
 
Παράλληλα, επισηµαίνονται τα βασικότερα σηµεία των οδηγιών που έχουν δοθεί για 
τα ειδικά σήµατα τελών κυκλοφορίας προηγουµένων ετών, κατά το µέρος που 
εξακολουθούν να ισχύουν και για τα ειδικά σήµατα τελών κυκλοφορίας έτους 2012, 
µε βάση και τις νεότερες νοµοθετικές ρυθµίσεις. 
 
Σε συνέχεια των ανωτέρω θα ακολουθήσει και η σχετική Απόφαση του Υπουργού 
Οικονοµικών µε την οποία θα ανατεθεί στους οικείους φορείς η διάθεση των ειδικών 
σηµάτων τελών κυκλοφορίας έτους 2012. Ειδικότερα: 
 
Ι. ∆ΙΑΘΕΣΗ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 
 
1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ 
 
• Η προµήθεια είναι εµπρόθεσµη όταν γίνεται µέχρι 31.12.2011. 
• Τα τέλη κυκλοφορίας είναι ετήσια και αδιαίρετα. 
 
Α. Υποχρεούνται στην προµήθεια ειδικού σήµατος τελών κυκλοφορίας έτους 2012 
όλα τα αυτοκίνητα οχήµατα και οι µοτοσικλέτες, συµπεριλαµβανοµένων και: 
 
α) των οχηµάτων για τα οποία προβλέπεται απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας, 
έναντι ποσού των πέντε (5) ευρώ που αποτελεί το κόστος παραγωγής και διάθεσης 
αυτού, β) των αυτοκινήτων οχηµάτων των ∆ηµοσίων Υπηρεσιών, ∆ιπλωµατικού 
Σώµατος, Προξενικού Σώµατος και Ξένων Αποστολών, που απαλλάσσονται από τα 
τέλη κυκλοφορίας αλλά έχουν συµβατικές πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας, µε 
δωρεάν χορήγηση αυτού. 
 



 

 

 Β. ∆εν υποχρεούνται στην προµήθεια ειδικού σήµατος τελών κυκλοφορίας έτους 
2012, τα οχήµατα των κατωτέρω περιπτώσεων: 
 
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 (ΦΕΚ Α' 82), 
όπως ισχύει και του π.δ/τος 351/6.10.90 (ΦΕΚ Α' 139), προκύπτει ότι, ειδικά για τις 
κατωτέρω κατηγορίες των οχηµάτων, που φέρουν χαρακτηριστικές πινακίδες 
αριθµού κυκλοφορίας, προβλέπεται απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας και µη 
χορήγηση ειδικού σήµατος τελών κυκλοφορίας: 
 
1)    αυτοκίνητα και µοτοσικλέτες Κρατικών Υπηρεσιών µε την ένδειξη Κ.Υ. και 
Μ.Κ.Υ. 
2)    »    ∆ιπλωµατικού Σώµατος                                               »    ∆.Σ. 
3)    »    Προξενικού Σώµατος                                                  »    Π.Σ. 
4)    »    Ξένων Αποστολών                                                     »    Ξ. Α. 
5)    »    Αναπήρων Πολέµου                                                  »    ΑΝ.Π. 
 
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) Όταν τεθούν σε ακινησία (εκούσια ή αναγκαστική) κατά τις διατάξεις των 
παραγράφων 1 έως και 6 του άρθρου 22 του ν.2367/1953 για ολόκληρο το έτος 2012. 
 
Στην περίπτωση της εκούσιας ακινησίας, για να µην οφείλονται τέλη κυκλοφορίας 
και για να µην υπάρχει υποχρέωση προµήθειας ειδικού σήµατος για κάποιο όχηµα, 
πρέπει αυτό να έχει τεθεί σε ακινησία, πριν από την 1.1.2012 και να παραµείνει σε 
ακινησία για ολόκληρο το έτος 2012. 
 
Στην περίπτωση της αναγκαστικής ακινησίας (κλοπής, υπεξαίρεσης, κατάσχεσης, 
κυκλοφορίας στο εξωτερικό κ.τ.λ.), σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 6 του 
άρθρου 22 του ν.2367/1953, 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 που 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 (ΣΧΕΤ: 
έγγραφο Τ.990/362/ΠΟΛ.70/29.3.1984). 
 
Εποµένως, εφόσον δεν τηρηθούν οι προαναφερόµενες διαδικασίες 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. 
 
Στην περίπτωση της εκούσιας ακινησίας, η ακινησία αίρεται, µόνον εφόσον ο 
κάτοχος προµηθευτεί προηγουµένως το ειδικό σήµα τελών κυκλοφορίας, από την 



 

 

 αρµόδια ∆.Ο.Υ. Το σήµα του έτους αυτού χορηγείται χωρίς πρόστιµο. 
 
Στην περίπτωση της αναγκαστικής ακινησίας, όπου τα στοιχεία κυκλοφορίας δεν 
είναι κατατεθειµένα στην αρµόδια ∆.Ο.Υ., οι κάτοχοι των οχηµάτων υποχρεούνται να 
προµηθευτούν το σήµα χωρίς πρόστιµο, εντός 10 ηµερών από το γεγονός που αίρει 
την ακινησία π.χ. α) προκειµένου περί κλοπής, από την απόδοση του οχήµατος στον 
κάτοχο και β) εξόδου στο εξωτερικό, από την είσοδο του στη χώρα κ.λ.π. (ΣΧΕΤ: 
1066578/5748/0014/ΠΟΛ.1147/8.6.1994). 
 
γ) Όταν κυκλοφορούν µε το καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής (αλλοδαπά 
επιβατικά οχήµατα ιδιωτικής χρήσης ταξινοµηµένα στην αλλοδαπή). Εφόσον για τα 
αυτοκίνητα αυτά δηµιουργείται από τις ισχύουσες διατάξεις υποχρέωση καταβολής 
τελών κυκλοφορίας, οι κάτοχοι 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. 
(ΣΧΕΤΑΥ.Ο. ∆.247/1988-ΦΕΚ ΒΊ95, που κυρώθηκε µε το ν.1839/1989-ΦΕΚ Α'90). 
 
δ) Στην περίπτωση των αλλοδαπών φορτηγών αυτοκινήτων, για τα οποία έχουν 
οριστεί τα τέλη κυκλοφορίας σε 100 ευρώ για κάθε ταξίδι εκτός αν ορίζεται 
διαφορετικά από τις ειδικές συµβάσεις της χώρας µας µε άλλα κράτη. 
 
ε) Στην περίπτωση των δίτροχων ή τρίτροχων µοτοποδηλάτων, για τα οποία η άδεια 
κυκλοφορίας εκδίδεται από την Αστυνοµική Αρχή και των οποίων τα τέλη 
κυκλοφορίας ανέρχονται σε 12 ευρώ, οι κάτοχοι αυτών 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: 
 
Α. ένα µε την ονοµασία «ΕΙ∆ΙΚΟ ΣΗΜΑ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ι.Χ. ΑΥΤ/ΤΩΝ 
ΚΑΙ ΜΟΤ/ΤΩΝ», που αφορά όλα τα Ι.Χ. οχήµατα, 
 
Β. 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 φιλµ 
PVC ή POLYESTER πάχους 0,1 mm. 
 
Τα σήµατα φέρουν µαχαιρωτές εγκοπές, ώστε να µην µπορεί να αποκολληθούν χωρίς 
να καταστραφούν. 
 
4. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 
 
Όπως ορίζεται στην 1080827/407/Τ.&Ε.Φ./22-08-07 (ΦΕΚ Β' 1788) απόφαση του 
Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών ο χρωµατισµός των σηµάτων είναι: 



 

 

  
Α. Για Ι.Χ. οχήµατα 
 
Η µία όψη του ειδικού σήµατος τελών κυκλοφορίας των Ι.Χ. οχηµάτων έτους 2009 
και εποµένων είναι χρώµατος ασηµί και η άλλη όψη αυτού χρώµατος µπλε µε ασηµί 
περίγραµµα. Η όψη του σήµατος που επικολλάται είναι χρώµατος µπλε. 
 
Β. Για ∆.Χ. οχήµατα 
 
Η µία όψη του ειδικού σήµατος τελών κυκλοφορίας των ∆.Χ. οχηµάτων έτους 2009 
και εποµένων είναι χρώµατος ασηµί και η άλλη όψη αυτού θα είναι χρώµατος καφέ 
µε ασηµί περίγραµµα. Η όψη του σήµατος που επικολλάται είναι χρώµατος καφέ. 
 
5. ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ 
ΣΤΟ ΕΙ∆ΙΚΟ ΣΗΜΑ - ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 
ΟΧΗΜΑ 
 
Στο κάτω µέρος κάθε σήµατος υπάρχει 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. 
 
Στα φορτηγά ∆.Χ. ρυµουλκά αυτοκίνητα µετά ρυµουλκούµενων τα ειδικά σήµατα 
τελών κυκλοφορίας θα επικολλώνται στο αλεξήνεµο του ρυµουλκού. 
 
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. ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ. ΑΡΘΡΟ 35. ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α) 
 
Με τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 3986/2011 αντικαταστάθηκαν οι διατάξεις της 
παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242 Α'), µε τις οποίες 
ορίζονται τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας που επιβάλλονται στα αυτοκίνητα οχήµατα. 
 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, οι διατάξεις αυτές 



 

 

 ισχύουν για τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2012 και εποµένων. 
 
Ειδικότερα, µε βάση τις νεότερες αυτές νοµοθετικές ρυθµίσεις της παραγράφου 1 του 
άρθρου αυτού, τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας που επιβάλλονται στα αυτοκίνητα 
οχήµατα, ορίζονται ως ακολούθως: 
 
Α. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 
α) Για τα επιβατικά αυτοκίνητα που έχουν ταξινοµηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα 
έως την 31.10.2010 καθώς και για τις δίκυκλες και τρίκυκλες µοτοσικλέτες 
ανεξαρτήτως της ηµεροµηνίας πρώτης ταξινόµησής τους στην Ελλάδα, αποκλειστικά 
µε βάση τον κυλινδρισµό του κινητήρα αυτών ως εξής: 
 
 

Κατηγορία Κυλινδρισμός κινητήρα (κυβ. εκατ.) Ετήσια τέλη 
κυκλοφορίας (σε 

ευρώ) 

Α' Έως 300 22 

Β' 301 - 785 55 

Γ 786- 1.071 120 

Δ' 1.072- 1.357 135 

Ε' 1.358- 1.548 240 

ΣΤ' 1.549- 1.738 265 

Ζ' 1.739- 1.928 300 

Η' 1.929- 2.357 660 

Θ' 2.358- 3.000 880 

Ι' 3.001- 4.000 1.100 

Κ' 4.001 και άνω 1.320 
 
 
 
β) Για τα επιβατικά αυτοκίνητα που ταξινοµούνται για πρώτη φορά στην Ελλάδα από 
την 1/11/2010 και µετά, αποκλειστικά µε βάση τις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα 
(γραµµάρια C02 ανά χιλιόµετρο). Για τον υπολογισµό λαµβάνονται υπόψη οι 
εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα, όπως αυτές αναγράφονται στην άδεια του 
οχήµατος, ως εξής: 
 
 

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ 
ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (γρμ. 

ΕΤΗΣΙΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΝΑ 
ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ C02 (σε 



 

 

 C02 ανά χιλιόμετρο) ευρώ) 

0-100 0,00 

101 -120 0,90 

121 -140 1,10 

141 -160 1,70 

 
 

161 -180 2,25 

181 -200 2,55 

201 - 250 2,80 

Άνω των 251 3,40 
 
 
Όπως και για τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2011, τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας έτους 
2012 και εποµένων ετών που επιβάλλονται στα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης 
αυτοκίνητα που ταξινοµούνται για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την 1/11/2010 και 
µετά, υπολογίζονται αποκλειστικά µε την ανωτέρω κλίµακα εκποµπών διοξειδίου του 
άνθρακα (γραµµάρια CO2 ανά χιλιόµετρο). 
 
Εννοείται ότι, ο τρόπος αυτός υπολογισµού ισχύει για όλα τα προαναφερόµενα 
αυτοκίνητα, άσχετα από την τεχνολογία που αυτά ενσωµατώνουν (βενζινοκίνητα, 
υβριδικά, πετρελαιοκίνητα κ.λ.π.). 
 
Παραδείγµατα: 
Ένα Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο µε εκποµπές 150 γρµ CO2 ανά χιλιόµετρο καταβάλει 
τέλη κυκλοφορίας ίσα µε 150 χ 1,70 = 255 ευρώ. Οµοίως, ένα αυτοκίνητο µε 
εκποµπές 195 γρµ C02 ανά χιλιόµετρο καταβάλει τέλη κυκλοφορίας ίσα µε 195 χ 
2,55 = 497,25 ευρώ, ενώ, ένα αυτοκίνητο µε εκποµπές 90 γρµ CO2 ανά χιλιόµετρο 
απαλλάσσεται από τα τέλη κυκλοφορίας, διότι οι εκποµπές του είναι κάτω από 100 
γρµ CO2 ανά χιλιόµετρο, όπως ορίζεται από την κλίµακα του νόµου, και 
παραλαµβάνει σήµα µε την καταβολή πέντε (5) ευρώ. Όπως προαναφέρθηκε, για το 
έτος 2012, για τα οχήµατα για τα οποία προβλέπεται απαλλαγή από τα τέλη 
κυκλοφορίας, το ειδικό σήµα χορηγείται έναντι ποσού πέντε (5) ευρώ που αποτελεί 
το κόστος παραγωγής και διάθεσής του. 
 
Προκειµένου για τα κλιµάκια ∆.Ο.Υ. των Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδοµών 
Μεταφορών και ∆ικτύων σηµειώνεται ότι, η τιµή των εκποµπών διοξειδίου του 
άνθρακα (CO2) του αυτοκινήτου θα αναγράφεται στην υπεύθυνη δήλωση που 
προσκοµίζεται κατά την έκδοση της άδειας του οχήµατος στο πεδίο 
«κυβισµού/µ.β./θέσεων» η ένδειξη CO2 και η τιµή των εκποµπών. Για παράδειγµα 
στη θέση των κυβικών εκατοστών θα αναγράφεται η ένδειξη CO2 και η τιµή των 



 

 

 εκποµπών του συγκεκριµένου αυτοκινήτου π.χ. 150 γρµ. 
 
Στις περιπτώσεις οχηµάτων, όπου τα τέλη κυκλοφορίας αποτελούν τη βάση 
υπολογισµού από τις τελωνειακές υπηρεσίες, για τον καθορισµό του τέλους 
ταξινόµησης, αν από τα προσκοµιζόµενα στις υπηρεσίες αυτές δικαιολογητικά 
έγγραφα δεν προκύπτουν εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα, οι ιδιοκτήτες αυτών 
υποχρεούνται να προσκοµίσουν πιστοποιητικό ή βεβαίωση καυσαερίων των 
αρµοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, επί του 
οποίου θα αναγράφονται και οι εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα, σύµφωνα µε τις 
οδηγίες που θα παρασχεθούν από τις υπηρεσίες του υπουργείου αυτού. 
 
• Για τα Ε.Ι.Χ. ρυµουλκούµενα, ηµιρυµουλκούµενα (τροχόσπιτα): 140 ευρώ. 
 
• Για τα αυτοκινούµενα τροχόσπιτα, τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται οµοίως µε 
τα αυτοκίνητα οχήµατα ιδιωτικής χρήσης. 
 
• Στα ανωτέρω αυτοκίνητα περιλαµβάνονται και τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης 
αυτοκίνητα που εισάγονται από το αλλοδαπό προσωπικό των εµποροβιοµηχανικών 
επιχειρήσεων των εγκατεστηµένων 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. 
 
Ειδικά, για τις ιδιωτικής χρήσης δίκυκλες και τρίκυκλες µοτοσικλέτες, τα τέλη 
κυκλοφορίας συνεχίζουν να υπολογίζονται µε βάση τον κυλινδρισµό τους και µε την 
κλίµακα που ισχύει για τα επιβατικά αυτοκίνητα που έχουν ταξινοµηθεί έως την 
31/10/2010. Τούτο διότι δεν υφίσταται οδηγία της Ε.Ε. για τη µέτρηση εκποµπών 
διοξειδίου του άνθρακα στα δίκυκλα και τρίκυκλα οχήµατα. 
 
Ειδικά, για τα τύπου JEEP φορτηγά Ι.Χ. αυτοκίνητα διευκρινίζονται τα εξής: Για τον 
υπολογισµό των ετήσιων τελών κυκλοφορίας των αυτοκινήτων οχηµάτων της 
κατηγορίας αυτής, τα οχήµατα αυτά εµπίπτουν στην έννοια των διατάξεων της 
περίπτωσης Α της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν. 2948/2001, όπως αυτές 
ισχύουν, ως αυτοκίνητα οχήµατα ιδιωτικής χρήσης. 
 
Εφόσον, ο κάτοχος αυτοκινήτου της κατηγορίας αυτής αµφισβητεί την υποχρέωσή 
του για την καταβολή τελών κυκλοφορίας, ως επιβατικού αυτοκινήτου οχήµατος και 
υποστηρίζει ότι, το αυτοκίνητο αυτό δεν είναι τύπου Jeep ή τούτο είναι φορτηγό ( 
επαγγελµατικό ), , η αρµόδια ∆.Ο.Υ. θα αποφαίνεται για το θέµα, εκδίδοντας και τη 
σχετική βεβαίωση, όπου απαιτείται και σε περίπτωση προσφυγής θα αποφαίνονται τα 
διοικητικά δικαστήρια (ΣΧΕΤ: 1015436/147/Τ.& Ε.Φ./ΠΟΛ.1048/7.2.1997). 
 
γ) Φορτηγά αυτοκίνητα και µοτοσικλέτες: 
 
 

Κατηγορία Μικτό βάρος σε χιλιόγραμμα Ετήσια τέλη 
κυκλοφορίας (σε 
ευρώ) 

Α' έως 1.500 75 



 

 

 Β' 1.501 3.500 105 

Γ' 3.501 10.000 300 

Δ' 10.001 20.000 600 

Ε' 20.001 30.000 940 

ΣΤ' 30.001 40.000 1.320 

Ζ' 40.001 και άνω 1.490 
 
 
Ρυµουλκά (τράκτορ) : 300 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 300 Ευρώ (ΣΧΕΤ: 1075062/988/Τ.&Ε.Φ./19-
9-2003 έγγραφο µας). 
 
δ) Λεωφορεία 
 
Για τον υπολογισµό των τελών κυκλοφορίας λαµβάνονται υπόψη οι θέσεις των 
καθηµένων, ως εξής: 
 
 

Κατηγορία Θέσεις καθημένων Ετήσια τέλη κυκλοφορίας 
(σε ευρώ) 

Α' έως 33 210 

Β' 34 - 50 410 

Γ' 51 και άνω 510 
 
 
στ) Αυτοκίνητα που δεν ανήκουν στις πιο πάνω κατηγορίες : 535 ευρώ.  
 
Β. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 
α) Επιβατικά (µε ή χωρίς µετρητή) που έχουν ταξινοµηθεί για πρώτη φορά στην 
Ελλάδα έως την 31/10/2010 : 290 ευρώ. 
 
β) Επιβατικά (µε ή χωρίς µετρητή) ταξινοµούµενα για πρώτη φορά στην Ελλάδα από 
την 1/11/2010 και µετά, αποκλειστικά µε βάση τις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα 
(γραµµάρια C02 ανά χιλιόµετρο). 
 
Λαµβάνονται υπόψη οι εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα, όπως αυτές αναγράφονται 
στην άδεια του οχήµατος, ως εξής: 



 

 

  
 

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ 
ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (γρμ. 
C02 ανά χιλιόμετρο) 

ΕΤΗΣΙΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΝΑ 
ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ C02 (σε 

ευρώ) 

0-100 0,00 

101 -150 2,25 

Άνω των 151 2,80 
 
 
Σύµφωνα µε τις προαναφερόµενες διατάξεις, τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας που 
επιβάλλονται στα επαγγελµατικά (δηµόσιας χρήσης) αυτοκίνητα που ταξινοµούνται 
για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την 1/11/2010 και µετά, υπολογίζονται 
αποκλειστικά µε ιδιαίτερη κλίµακα εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα (γρµ. 002ανά 
χιλιόµετρο).  
 
Παραδείγµατα: 
Ένα ΤΑΞΙ µε εκποµπές 145 γρµ C02 ανά χιλιόµετρο καταβάλει τέλη κυκλοφορίας 
ίσα µε 145 χ 2,25 = 326,25 ευρώ. Οµοίως ένα ΤΑΞΙ µε εκποµπές 165 γρµ C02 ανά 
χιλιόµετρο καταβάλει τέλη κυκλοφορίας ίσα µε 165 χ 2,80 = 462 ευρώ, ενώ, ένα 
ΤΑΞΙ µε εκποµπές 89 γρµ C02 ανά χιλιόµετρο απαλλάσσεται από τα τέλη 
κυκλοφορίας, διότι οι εκποµπές του είναι κάτω από 100 γρµ C02 ανά χιλιόµετρο, 
όπως ορίζεται από την κλίµακα του νόµου, και παραλαµβάνει σήµα µε την καταβολή 
πέντε (5) ευρώ. 
 
γ) Φορτηγά αυτοκίνητα και µοτοσικλέτες: 
 
 

Κατηγορία Μικτό βάρος σε χιλιόγραμμα Ετήσια τέλη 
κυκλοφορίας (σε 

ευρώ) 

Α' 
  

έως 3.500 125 

Β' 3.501 - 10.000 195 

Γ' 10.001 - 19.000 340 

Δ' 19.001 - 26.000 495 

Ε' 26.001 - 33.000 650 

ΣΤ' 33.001 - 40.000 925 

Ζ' 40.001 και άνω
  

1.460 
 
Ρυµουλκά (τράκτορ) : 300 ευρώ. 



 

 

  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Ρυµουλκούµενα ή ηµιρυµουλκούµενα οχήµατα κάθε κατηγορίας, που ανήκουν σε 
µεµονωµένους αυτοκινητιστές ή σε µεταφορικές επιχειρήσεις του ν.383/1976, τα 
οποία έχουν χαρακτηρισθεί ως ανεξάρτητες κυκλοφοριακές µονάδες µε αντίστοιχη 
άδεια κυκλοφορίας, απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας (καθώς και της εφάπαξ 
εισφοράς) που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.383/1976. 
Καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας και εισφορά για το όχηµα, για το οποίο 
προβλέπονται τα υψηλότερα ποσά τελών κυκλοφορίας και εισφοράς και εποµένως η 
απαλλαγή ισχύει για τα πέραν του ενός ρυµουλκούµενου ή ηµιρυµουλκούµενου 
οχήµατος (άρθρο 14, ν.1959/1991 ΦΕΚ Α' 123).  
 
Επισηµαίνεται ότι σε αυτές τις περιπτώσεις χορηγείται µόνο ένα σήµα το οποίο 
επικολλάται στον τράκτορα. 
 
δ) Λεωφορεία 
 
 

ΑΣΤΙΚΑ Θέσεις καθημένων και ορθίων Ετήσια τέλη 
κυκλοφορίας (σε ευρώ) 

Α' έως 50 210 

Β' 51 και άνω 385 
  

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ Θέσεις καθημένων και ορθίων Ετήσια τέλη κυκλοφορίας
(σε ευρώ) 

Α' έως 50 215 

Β' 51 και άνω 300 
 
 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ Θέσεις καθημένων Ετήσια τέλη κυκλοφορίας 
(σε ευρώ) 

Α' έως 40 430 

Β' 41 και άνω 595 
 
ε) Αυτοκίνητα που δεν ανήκουν στις πιο πάνω κατηγορίες : 300 ευρώ. 
 
στ) Όπως προαναφέρθηκε, για τα αλλοδαπά φορτηγά αυτοκίνητα, για κάθε ταξίδι, 
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τις ειδικές συµβάσεις της χώρας µας µε άλλα 
κράτη το τέλος είναι 100 ευρώ. 
 
ζ) Για τη χορήγηση προσωρινής άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχηµάτων: 4 ευρώ 
ανά ηµέρα. 
 



 

 

 η) Για τη δοκιµαστική κυκλοφορία των αυτοκινήτων οχηµάτων: α) Για µοτοσικλέτες: 
30 ευρώ. β) Για λοιπά οχήµατα: 150 ευρώ. 
 
θ) Ειδικά, για τα µοτοποδήλατα (µε κυλινδρισµό κινητήρα µικρότερο των 51 κυβ. 
εκατ.), για τα οποία η άδεια κυκλοφορίας εκδίδεται από την Αστυνοµική Αρχή, τα 
ετήσια τέλη κυκλοφορίας ανέρχονται σε 12 ευρώ. 
 
Γ. ΥΒΡΙ∆ΙΚΑ, Υ∆ΡΟΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 
ΟΧΗΜΑΤΑ 
 
Ειδικότερα, µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 35 του ν.3986/2011 
προβλέπονται τα ακόλουθα: 
 
1. Τα υβριδικά επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής και δηµόσιας χρήσης (ΤΑΞΙ), 
κυλινδρισµού κινητήρα έως 1.929 κ.εκ., που έχουν ταξινοµηθεί στην Ελλάδα για 
πρώτη φορά έως την 31.10.2010, απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας. 
 
Για τα υβριδικά επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής και δηµόσιας χρήσης (ΤΑΞΙ), 
κυλινδρισµού κινητήρα άνω των 1.929 κ.εκ., που έχουν ταξινοµηθεί στην Ελλάδα για 
πρώτη φορά έως την 31.10.2010, τα τέλη κυκλοφορίας που επιβάλλονται αναλογούν 
στο ήµισυ των τελών των αντίστοιχων συµβατικών οχηµάτων. 
 
Για τα πιο πάνω οχήµατα, ανεξάρτητα κυλινδρισµού κινητήρα, που ταξινοµούνται για 
πρώτη φορά στην Ελλάδα από την 1.11.2010 και µετά, τα τέλη κυκλοφορίας 
προσδιορίζονται µε βάση τις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα, ανάλογα αν αυτά 
είναι ιδιωτικής ή δηµόσιας χρήσης οχήµατα. 
 
Τα επιβατικά ηλεκτροκίνητα και υδρογόνου αυτοκίνητα ιδιωτικής και δηµόσιας 
χρήσης, που έχουν ταξινοµηθεί στην Ελλάδα για πρώτη φορά έως την 31.10.2010, 
απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας. Για τα οχήµατα αυτά, που ταξινοµούνται 
για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την 1.11.2010 και µετά, τα τέλη κυκλοφορίας 
προσδιορίζονται µε βάση τις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα, ανάλογα αν αυτά 
είναι ιδιωτικής ή δηµόσιας χρήσης οχήµατα. 
 
Οι υβριδικές δίκυκλες και τρίκυκλες µοτοσικλέτες ιδιωτικής και δηµόσιας χρήσης, 
κυλινδρισµού κινητήρα έως 1.929 κ.εκ., ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία της πρώτης 
ταξινόµησής τους στην Ελλάδα, απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας. 
 
Για τις υβριδικές δίκυκλες και τρίκυκλες µοτοσικλέτες ιδιωτικής και δηµόσιας 
χρήσης, κυλινδρισµού κινητήρα άνω των 1.929 κ.εκ., ανεξάρτητα από την 
ηµεροµηνία της πρώτης ταξινόµησής τους στην Ελλάδα, τα τέλη κυκλοφορίας που 
επιβάλλονται αναλογούν στο ήµισυ των τελών των αντίστοιχων συµβατικών 
οχηµάτων. 
 
Οι επιβατικές ηλεκτροκίνητες και υδρογόνου δίκυκλες και τρίκυκλες µοτοσικλέτες 
ιδιωτικής και δηµόσιας χρήσης, ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία της πρώτης 
ταξινόµησής τους στην Ελλάδα, απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας. 
 
∆. ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ: 
 



 

 

 1. Τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας των ιδιωτικής χρήσης επιβατικών οχηµάτων που 
τελούν στο ανασταλτικό τελωνειακό καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής, 
υπολογίζονται αποκλειστικά µε βάση τον κυλινδρισµό του κινητήρα αυτών, όπως 
ορίζεται από τις διατάξεις της υποπερίπτωσης α' της περίπτωσης Α της παραγράφου 1 
του άρθρου 20 του ν.2948/2001, όπως αυτές ισχύουν. 
 
2. Στα εκποιούµενα από το ∆ηµόσιο ή τον Οργανισµό ∆ιαχείρισης ∆ηµόσιου Υλικού 
(Ο.∆.∆.Υ.) Α.Ε. επιβατικά αυτοκίνητα οχήµατα, τα οποία τίθενται από τους 
αγοραστές σε κυκλοφορία, ως ιδιωτικής χρήσης, τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται 
αποκλειστικά µε βάση τον κυλινδρισµό του κινητήρα αυτών ανεξάρτητα από την 
ηµεροµηνία της πρώτης ταξινόµησής τους στην Ελλάδα. 
 
3. Προκειµένου για υβριδικά αυτοκίνητα οχήµατα και υβριδικές δίκυκλες και 
τρίκυκλες µοτοσικλέτες, που εµπίπτουν στις διατάξεις της προηγούµενης περίπτωσης, 
δηλαδή αυτών που εκποιούνται από το ∆ηµόσιο ή τον Ο.∆.∆.Υ., έως 1.929 κ.εκ., 
ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία της πρώτης ταξινόµησής τους στην Ελλάδα, αυτά 
απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας. Για τα οχήµατα της κατηγορίας αυτής άνω 
των 1.929 κ.εκ., τα τέλη κυκλοφορίας που επιβάλλονται αναλογούν στο ήµισυ των 
τελών των αντίστοιχων συµβατικών οχηµάτων. 
 
Ειδικά, προκειµένου για ηλεκτροκίνητα και υδρογόνου αυτοκίνητα οχήµατα και 
ηλεκτροκίνητες και υδρογόνου δίκυκλες και τρίκυκλες µοτοσικλέτες, της πιο πάνω 
κατηγορίας, αυτά απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας. 
 
4. Για τα καινουργή ή µεταχειρισµένα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκινούµενα 
τροχόσπιτα, ασθενοφόρα, νεκροφόρες και θωρακισµένα επιβατικά οχήµατα, επειδή 
εξαιρούνται από τη µέτρηση εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα, τα τέλη κυκλοφορίας 
για τα οχήµατα της κατηγορίας αυτής υπολογίζονται µε βάση τον κυλινδρισµό του 
κινητήρα αυτών. 
 
5. Για τα µεταχειρισµένα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα, µε πρώτο έτος 
κυκλοφορίας στην διεθνή αγορά πριν από την 1.1.2002, ανεξάρτητα του χρόνου της 
πρώτης ταξινόµησής τους στην Ελλάδα, επειδή για τα οχήµατα αυτά δεν ήταν 
υποχρεωτική η µέτρηση των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα, τα τέλη κυκλοφορίας 
για τα οχήµατα της κατηγορίας αυτής υπολογίζονται µε βάση τον κυλινδρισµό του 
κινητήρα αυτών. 
 
6. Για τα επιβατικά αυτοκίνητα δηµόσιας χρήσης που αποχαρακτηρίζονται και 
τίθενται σε κυκλοφορία, ως ιδιωτικής χρήσης, ως ηµεροµηνία για τον υπολογισµό 
των τελών κυκλοφορίας, νοείται η ηµεροµηνία της πρώτης ταξινόµησής τους στην 
Ελλάδα. 
 
7. Για τα επιβατικά οχήµατα ιδιωτικής χρήσης που είχαν ταξινοµηθεί στη Χώρα µας 
και µετά την διαγραφή τους από το Μητρώο του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών 
και ∆ικτύων επαναταξινοµούνται στη χώρα, ως ηµεροµηνία πρώτης ταξινόµησής 
τους στην Ελλάδα, νοείται η ηµεροµηνία της πρώτης άδειας κυκλοφορίας στη χώρα 
µας, πριν από την διαγραφή τους. 
 
Εποµένως, τα τέλη κυκλοφορίας θα προσδιορίζονται είτε µε βάση τον κυβισµό είτε 
µε βάση τις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα, ανάλογα µε το τι ίσχυε για το όχηµα 



 

 

 κατά την πρώτη ταξινόµησή του στην Ελλάδα και σύµφωνα µε τα στοιχεία της άδειας 
που του είχε χορηγηθεί. Για την πιστοποίηση των παραπάνω θα προσκοµίζεται στην 
αρµόδια ∆.Ο.Υ. βεβαίωση των αρµοδίων Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών 
του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων της πρώτης ταξινόµησης µε τα 
στοιχεία της πρώτης άδειας. 
 
Ε. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 
 
Με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 35 του ν. 3986/2011, ρητά ορίζεται 
ότι, από την έναρξη της ισχύος του νόµου αυτού παύει να ισχύει κάθε διάταξη νόµου 
που ρυθµίζει διαφορετικά τα θέµατα που ρυθµίζονται µε τις διατάξεις του παρόντος 
άρθρου. 
 
Οι ανωτέρω διατάξεις καταλαµβάνουν τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας έτους 2012 και 
εποµένων. 
 
ΣΤ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
α) Οχήµατα για τα οποία δεν καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας, όπου έχει χορηγηθεί 
απαλλαγή, υποχρεούνται στην προµήθεια ειδικού σήµατος έναντι ποσού πέντε (5) 
ευρώ που αποτελεί το κόστος παραγωγής και διάθεσης αυτού (επισυνάπτεται 
σχετικός πίνακας). 
 
β) Όπως προαναφέρθηκε, για όσα οχήµατα προκύπτει από τις πινακίδες κυκλοφορίας 
τους, ότι ανήκουν σε πρόσωπα που απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας, (π.χ. 
Κρατικές Υπηρεσίες, ∆ιπλωµατικού Σώµατος κλ π ), δεν υπάρχει υποχρέωση 
προµήθειας ειδικού σήµατος. 
 
γ) Τέλος, για τα αυτοκίνητα οχήµατα Κρατικών Υπηρεσιών, ∆ιπλωµατικού Σώµατος 
και Ξένων Αποστολών, που απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας και έχουν 
συµβατικές πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας, χορηγούνται δωρεάν σήµατα. 
 
Ζ. ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 
 
α) Τα τέλη κυκλοφορίας για όλα τα οχήµατα εκτός από τα επιβατικά, τις δίκυκλες- 
τρίκυκλες µοτοσυκλέτες ιδιωτικής χρήσης, τα φορτηγά τύπου Jeep και τα τροχόσπιτα 
καθώς και τα τέλη για τη δοκιµαστική κυκλοφορία των αυτοκινήτων οχηµάτων και 
τα τέλη κυκλοφορίας των δίτροχων-τρίτροχων µοτοποδηλάτων, περιορίζονται κατά 
50%, κατά την έννοια των διατάξεων της περίπτωσης β) της παραγράφου 2 του 
άρθρου 20 του ν.2948/2001 (ΦΕΚ Α' 242), εφόσον τα οχήµατα δεν κυκλοφόρησαν 
για ολόκληρο ηµερολογιακό εξάµηνο: i) λόγω διαγραφής τους κατά το πρώτο 
ηµερολογιακό εξάµηνο, ii) λόγω θέσης σε κυκλοφορία τους κατά το δεύτερο 
ηµερολογιακό εξάµηνο, iii) λόγω θέσης σε ακινησία για ολόκληρο ηµερολογιακό 
εξάµηνο. (ΣΧΕΤ: 1112289/1513/ Τ.&Ε. Φ./ΠΟΛ.1277/4.12.2001).  
 
β) Για όσα επιβατικά αυτοκίνητα στην άδεια κυκλοφορίας δεν αναγράφεται ο 
κυλινδρισµός κινητήρα (κυβικά εκατοστά), αλλά µόνο φορολογήσιµοι ίπποι, θα 
λαµβάνεται υπόψη η εξής αντιστοιχία, η οποία προκύπτει από τον τύπο «κυβικά χ 
0,007 = φορολογήσιµοι ίπποι», µετά από την ανάλογη στρογγυλοποίηση (άρθρο 4, 



 

 

 ν.722/1977-ΦΕΚ Α' 299). Ο συντελεστής αυτός για τα µοτοποδήλατα ισούται µε 
0,013. 
 
7. ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ 
 
Τα ειδικά σήµατα τελών κυκλοφορίας έτους 2012 όλων των αυτοκινήτων οχηµάτων 
και µοτοσικλετών θα διατεθούν µέχρι την 31.12.2011. 
 
8. ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
 
Οι κάτοχοι των οχηµάτων όλων των ανωτέρω κατηγοριών πρέπει να προµηθευτούν 
το ειδικό σήµα µέχρι την 31.12.2011. 
Από την 1.1.2012 και µετά τα οχήµατα αυτά δεν µπορούν να κυκλοφορούν χωρίς το 
ειδικό σήµα του έτους 2012. 
Υπενθυµίζεται ότι, εφόσον κάποιο όχηµα δεν κυκλοφορήσει καθόλου µέσα στο 2012, 
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 2012, 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 και το αποδεικτικό πληρωµής του κατά 
περίπτωση προστίµου. 
 
Α. Σε περίπτωση εκπρόθεσµης (µετά δηλαδή την 31.12.2011) προµήθειας του ειδικού 
σήµατος (έτους 2012), 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 στα οποία αναλογούν τέλη κυκλοφορίας κατώτερα των 30 ευρώ, το 
πρόστιµο ανέρχεται σε 30 ευρώ (παράγραφος 2 άρθρου 28 και παράγραφος 6 άρθρου 
31 ν. 2873/2000 (ΦΕΚ 285 Α'). 
 
β) Για οχήµατα στα οποία αναλογούν τέλη κυκλοφορίας ανώτερα των 30 ευρώ, το 
πρόστιµο ανέρχεται στο ύψος των τελών κυκλοφορίας, που υπολογίζονται µε βάση 
τον κυλινδρισµό του κινητήρα του οχήµατος ή τις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα 
(C02), σύµφωνα µε τις προαναφερόµενες διατάξεις του νόµου (παράγραφος 2 άρθρου 
28 ν.2873/2000). 
 
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 υπολογίζονται µε βάση στον κυλινδρισµό 
του κινητήρα ή τις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα (C02) του οχήµατος, πλην της 
περίπτωσης που τα αναλογούντα τέλη είναι κατώτερα των 30 ευρώ, οπότε, όπως 
προαναφέρθηκε, το πρόστιµο ανέρχεται σε 30 ευρώ, σύµφωνα µε τις 
προαναφερόµενες διατάξεις (παράγραφος 2 άρθρου 28 ν. 2873/2000). 
 



 

 

 - Για τα λοιπά οχήµατα (φορτηγά και λεωφορεία δηµόσιας και ιδιωτικής χρήσης, 
επιβατικά δηµόσιας χρήσης κ.λ.π.): 
 
α) Το πρόστιµο περιορίζεται στις περιπτώσεις αυτές στο ήµισυ των κατά περίπτωση 
οφειλοµένων τελών κυκλοφορίας (παράγραφος 5 άρθρου 20 ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242 
Α'). 
 
β) Ειδικά, στην περίπτωση που γίνεται εκπρόθεσµη προµήθεια ειδικού σήµατος για 
όχηµα που απαλλάσσεται των τελών κυκλοφορίας (όπως η περίπτωση ε' της παραγρ. 
1 του άρθρου 17 του ν. 2367/53, π.χ. φορτηγά υδροφόρα, αυτοκίνητα καθαριότητος 
και πυροσβεστικά, που ανήκουν σε ∆ήµους, Κοινότητες κ.λ.π.), το πρόστιµο αυτό 
περιορίζεται στο ΛΑ των τελών κυκλοφορίας που προβλέπονται για το µη 
απαλλασσόµενο αντίστοιχο όχηµα (παράγραφος 2 άρθρου 28 ν. 2873/2000 (ΦΕΚ 285 
Α'). 
 
Β. Επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιµο ύψους 30 ευρώ 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 (παράγραφος 2 
άρθρου 28 ν. 2873/2000 (ΦΕΚ 285 Α'). 
 
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 προβλεπόµενο πρόστιµο για την 
εκπρόθεσµη προµήθεια του σήµατος και όχι και το πρόστιµο για µη επικόλληση. 
 
Επισηµαίνεται ότι, όλα τα πιο πάνω πρόστιµα εισάγονται στον κρατικό 
προϋπολογισµό στον Κ.Α.Ε. 1717 «Πρόστιµα και χρηµατικές ποινές στους Έµµεσους 
Φόρους». 
 
9. ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΘΑ ∆ΙΑΘΕΣΟΥΝ ΤΑ ΕΙ∆ΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ 
 
Τα ειδικά σήµατα τελών κυκλοφορίας έτους 2012 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 στα οποία θα ανατεθεί η διάθεση των ειδικών σηµάτων. 
 
Ειδικότερα: 
 
Α. Οι φορείς διάθεσης θα χορηγήσουν τα ειδικά σήµατα τελών κυκλοφορίας Ι.Χ. 
αυτοκινήτων και µοτοσικλετών µέχρι την 31-12-2011, πλην των περιπτώσεων που, 
σύµφωνα µε όσα ορίζονται κατωτέρω, τα σήµατα θα χορηγηθούν µόνο από τις 
∆.Ο.Υ. Επισηµαίνεται ότι, οι φορείς διάθεσης δεν θα χορηγήσουν ειδικά σήµατα 
τελών κυκλοφορίας για τα ∆.Χ. αυτοκίνητα. 
 
Β. Οι ∆.Ο.Υ. θα χορηγήσουν τα ειδικά σήµατα: 
 
-    Όλων των ∆.Χ. αυτοκινήτων 
-    Των Ι.Χ. αυτοκινήτων στις κατωτέρω περιπτώσεις: 
 



 

 

 α) Από οποιαδήποτε ∆.Ο.Υ., µε την προσκόµιση της άδειας κυκλοφορίας, όταν: 
 
1) Γίνεται εκπρόθεσµη προµήθεια σήµατος. 
 
2) Ο κάτοχος του οχήµατος δεν λάβει ειδοποιητήριο ή το έχει απολέσει ή γενικότερα 
όταν δεν το προσκοµίσει. 
 
3) Τίθεται σε κυκλοφορία αυτοκίνητο από την 1-10-2011 και µετά, καθόσον τεχνικά 
δεν είναι δυνατό να αποσταλεί ειδοποιητήριο στο νέο κάτοχο. 
 
(Π.χ όταν όχηµα Ι.Χ. ή ∆.Χ. τεθεί πρώτη φορά σε κυκλοφορία, δηλαδή εκδοθεί η 
άδεια κυκλοφορίας από την 1-10-2011 και µετά ή τεθεί εκ νέου σε κυκλοφορία, 
ύστερα από τον αποχαρακτηρισµό του, σε περίπτωση που πρόκειται για επιβατικό 
∆.Χ. που έχει αποχαρακτηρισθεί και εκδίδεται νέα άδεια κυκλοφορίας, ως επιβατικό 
Ι.Χ., ο κάτοχος του οχήµατος οφείλει να προµηθευτεί εµπρόθεσµα το ειδικό σήµα 
έτους 2012 µέχρι 31.12.2011 από οποιαδήποτε ∆.Ο.Υ., εκτός αν το όχηµα 
απαλλάσσεται από τα τέλη κυκλοφορίας οπότε θα προµηθευτεί το σήµα από την 
αρµόδια ∆ΟΥ). 
 
4) Όταν τα στοιχεία του κατόχου του οχήµατος (Α.Φ.Μ., ονοµατεπώνυµο) ή τα 
στοιχεία του οχήµατος (αρ. κυκλοφορίας, κυλινδρισµός, µικτό βάρος κ.λ.π.), όπως 
εµφανίζονται στο ειδοποιητήριο, δεν συµφωνούν µε αυτά της άδειας κυκλοφορίας, 
εκτός αν το όχηµα απαλλάσσεται. 
 
β) Από την αρµόδια για τη φορολογία εισοδήµατος του κατόχου του αυτοκινήτου, 
∆.Ο.Υ., µε την προσκόµιση της άδειας κυκλοφορίας και των κατά περίπτωση 
απαιτούµενων δικαιολογητικών, όταν: 
 
1) το όχηµα απαλλάσσεται από τα τέλη κυκλοφορίας και ο κάτοχος δεν έχει λάβει 
ειδοποιητήριο ή το έχει απολέσει. 
 
2) στο ειδοποιητήριο αναγράφεται Α.Φ.Μ. άλλου σχετιζόµενου προσώπου, π.χ. του 
συζύγου αντί της συζύγου (για τις έγγαµες γυναίκες πρέπει να αναγράφεται το δικό 
τους Α.Φ.Μ. και εφ' όσον δεν διαθέτουν, πρέπει να αποκτήσουν πριν την προµήθεια 
του ειδικού σήµατος). 
 
3) το όχηµα απαλλάσσεται από τα τέλη κυκλοφορίας και τα στοιχεία του κατόχου ή 
τα στοιχεία του οχήµατος στο ειδοποιητήριο δεν συµφωνούν µε αυτά της άδειας 
κυκλοφορίας. 
 
γ) Για τα αυτοκίνητα οχήµατα Κρατικών 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 αιτούσα 
υπηρεσία βρίσκεται στο νοµό Αττικής. -Από τη ∆.Ο.Υ. έδρας νοµών ή σε περίπτωση 
περισσοτέρων ∆.Ο.Υ. από την Α' ∆.Ο.Υ. του νοµού αυτού 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. 
 
Τα ειδικά σήµατα που διατίθενται στους υπόχρεους από τις ∆.Ο.Υ. καταχωρούνται 
ηµερησίως, από τους υπαλλήλους που έχουν ορισθεί για τη διάθεσή τους, σε ειδική 
κατάσταση. 
 
∆ιευκρινίζεται ότι, καταχωρούνται σε ενιαία ξεχωριστή κατάσταση για όλο το 
χρονικό διάστηµα της διάθεσης τα σήµατα που χορηγούνται δωρεάν για οποιαδήποτε 
αιτία (αντικατάσταση λόγω κλοπής, απώλειας ή καταστροφής). Η εν λόγω 
κατάσταση αποτελεί δικαιολογητικό λογιστικής τακτοποίησης των παραληφθέντων 
σηµάτων. Το έσοδο αυτό εισάγεται στον ΚΑ.Ε. 2415. 
 
10. 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, µε την επίδειξη του σχετικού ειδοποιητηρίου ή της άδειας του 
οχήµατος. 
 
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 αυτοκίνητο του, λόγω της αναπηρίας του, οι 
κληρονόµοι, στους οποίους περιέρχεται αυτό, οφείλουν να προµηθευτούν 
εµπρόθεσµα (έως 31-12-2011) το ειδικό σήµα τελών κυκλοφορίας µε την καταβολή 
των τελών που οφείλονται για το συγκεκριµένο όχηµα για το επόµενο έτος από εκείνο 
του θανάτου του κληρονοµουµένου, έστω και αν ο αποβιώσας είχε ήδη προµηθευτεί 
εµπρόθεσµα το ειδικό σήµα τελών κυκλοφορίας, µε την καταβολή του ποσού των 
τριών (3) ή των πέντε (5) ευρώ, κατά περίπτωση. 
 
Για τη χορήγηση του σήµατος πρέπει απαραίτητα να προσκοµίζονται: 
 
α) Σε περίπτωση που η προµήθεια του σήµατος γίνεται από τους φορείς διάθεσης, 
εκτός των ∆.Ο.Υ., 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 φορείς διάθεσης, 
εκτός των ∆.Ο.Υ., 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 (φωτοαντίγραφο αυτής µόνο στις περιπτώσεις των 
οχηµάτων ∆ηµοσίας Χρήσης), όταν δεν προσκοµίζεται το ειδοποιητήριο. 
 
11. 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 και χορηγείται νέο σήµα 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 (παράγραφος 2 του άρθρου 28 και παράγραφος 6 άρθρο 31 
του ν.2873/2000, ΦΕΚ 285 Α'). 
 
Σηµειώνεται ότι, στην περίπτωση χορήγησης νέου ειδικού σήµατος λόγω κλοπής, 
απώλειας ή καταστροφής του αρχικού, σε ανάπηρο που του έχει χορηγηθεί απαλλαγή 
από τα τέλη κυκλοφορίας, επιβάλλεται το πρόστιµο των 30 ευρώ. 
 
Στις πιο πάνω περιπτώσεις, το νέο σήµα θα χορηγείται µόνο από τις ∆.Ο.Υ., εφόσον 
προσκοµισθεί η σχετική απόδειξη πληρωµής του κλαπέντος, απωλεσθέντος ή 
καταστραφέντος σήµατος. 
 
Στο νέο διπλότυπο θα αναγράφεται απαραίτητα ότι το νέο σήµα χορηγείται 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 διαπιστώνει αν 
εµφανίζεται ή όχι η καταβολή των τελών κυκλοφορίας. 
 
Αν η καταβολή των τελών κυκλοφορίας : 
 
δεν εµφανίζεται και το σήµα έχει χορηγηθεί εκτός ∆.Ο.Υ. (πχ τράπεζα κλπ), 
αναζητείται η ταυτότητα του ειδοποιητηρίου (21 -ψήφιος αριθµός) µε βάση τον 
αριθµό κυκλοφορίας και ο κάτοχος παραπέµπεται στο κατά περίπτωση 
υποκατάστηµα του φορέα διάθεσης, προκειµένου να προµηθευτεί αντίγραφο της 
απόδειξης πληρωµής του. 
 
Αν όµως, το σήµα έχει χορηγηθεί από ∆ΟΥ, θα πρέπει να αναζητηθεί η πληρωµή στη 
∆.Ο.Υ. όπου αυτή πραγµατοποιήθηκε, στην οθόνη «Αναλυτική Εικόνα Φορ/νου». 
εµφανίζεται, εκτυπώνεται από το Πληροφοριακό Σύστηµα Οχηµάτων η εικόνα των 
πληρωµών του οχήµατος, υπογράφεται, σφραγίζεται και αντικαθιστά την απόδειξη 
πληρωµής των τελών κυκλοφορίας, για την προµήθεια του νέου σήµατος. 
 
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. 
 
Μετά την ολοκλήρωση της κατά τα πιο πάνω διαδικασίας, εφόσον δεν επαληθεύεται 
κατά οποιονδήποτε τρόπο η καταβολή των τελών κυκλοφορίας και δεν υφίσταται 
άλλος τρόπος απόδειξης της καταβολής των τελών κυκλοφορίας από το 
φορολογούµενο, η απόδειξη πληρωµής του ειδικού σήµατος τελών κυκλοφορίας, 
αποτελεί το µοναδικό αποδεικτικό έγγραφο στοιχείο που αποδεικνύει την καταβολή. 



 

 

 Από το λόγο αυτό, συνιστάται να διαφυλάττουν οι φορολογούµενοι την απόδειξη 
πληρωµής των τελών κυκλοφορίας, αφού το έγγραφο αυτό, ως δικαιολογητικό και ως 
παραστατικός τίτλος λογιστικής εγγραφής, αποδεικνύει την εξόφληση της οφειλής. 
 
12. ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΣΟ∆ΩΝ 
 
Α. Κ.Α.Ε. 1363: «Τέλη κυκλοφορίας κάθε είδους οχηµάτων που καταβάλλονται µε τη 
χορήγηση ειδικού σήµατος» για τη χορήγηση όλων των σηµάτων πλην αυτών που 
αφορούν απαλλασσόµενα οχήµατα. 
 
Β. Κ.Α.Ε. 1717 «Πρόστιµα και χρηµατικές ποινές στους Έµµεσους Φόρους». 
 
Γ. Κ.Α.Ε. 2415: «Έσοδο από τη χορήγηση ειδικού σήµατος τελών κυκλοφορίας και 
κάρτας ελέγχου καυσαερίων» για τα σήµατα των απαλλασσοµένων οχηµάτων. 
 
13. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΑ 
 
Με την Α.Υ.Ο.1104001/1460/Τ.&Ε.Φ./12.11.2001 (ΦΕΚ Β' 1554), η οποία σας 
κοινοποιήθηκε µε το αριθµ.1021481/1561π.ε./Τ.&Ε.Φ./ΠΟΛ.1081/4.3.2002 έγγραφο 
µας και τροποποιήθηκε µε την Α.Υ.Ο.Ο.1047256/573/Τ.& Ε.Φ./20.5.2003 (ΦΕΚ 667 
Β') και κοινοποιήθηκε αυτή µε το αριθµ.1058003/787/Τ.&Ε.Φ./23.6.2003 έγγραφο 
µας, καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιστροφής των ως άνω ποσών. 
Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε τις διατάξεις των προαναφεροµένων αποφάσεων, η 
επιστροφή των ποσών ενεργείται από την αρµόδια για τη φορολογία εισοδήµατος του 
αιτούντος την επιστροφή ∆.Ο.Υ. 
 
14. ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 
Α. Σε περίπτωση µεταβολής οποιουδήποτε οχήµατος, µε βάση την οποία 
µεταβάλλεται το ύψος των τελών κυκλοφορίας, τα νέα τέλη οφείλονται από το νέο 
ηµερολογιακό έτος. 
(παραγρ. 5 άρθρο 20 ν.2948/2001, ΦΕΚ 242 Α'). 
 
Β. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, για τα τέλη κυκλοφορίας και το τυχόν πρόστιµο 
ευθύνονται εις ολόκληρο όλοι οι συνιδιοκτήτες του αυτοκινήτου οχήµατος, (περιπτ.γ' 
παραγρ.2 άρθρο 20 ν. 2948/2001). 
 
II. ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 
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