
 

 

 Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2011 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
1. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
A ) ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ  
∆/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & Ε.Φ. 
Β) ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 
∆/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ 
Γ) ΓΕΝ.∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
- ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (∆5) 
- Υ.∆.Ε.Α.∆. 
2.ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο. 
- ∆/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (∆30) 
- ∆/ΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Η/Υ (∆31) 
 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ 
 
ΠΟΛ 1220 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 
 
ΘΕΜΑ: Ανάθεση διάθεσης του ειδικού σήµατος τελών κυκλοφορίας (Ε.Σ.Τ.Κ.) 
των ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων οχηµάτων και µοτοσικλετών έτους 2012. 
 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
α. Τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν.δ. 
356/1974 (ΦΕΚ Α΄ 90) (Κ.Ε.∆.Ε.), όπως αυτό προστέθηκε µε το άρθρο 2 του 
ν.599/1977 (ΦΕΚ Α΄ 160), µε τις οποίες προβλέπεται ότι µπορεί να ανατεθεί κατ’ 
εξαίρεση η είσπραξη δηµοσίων εσόδων στις Τράπεζες ή σε άλλους οργανισµούς 
κοινής ωφελείας ή πιστωτικούς οργανισµούς ή στα Ελληνικά Ταχυδροµεία ή σε 
άλλες δηµόσιες αρχές και ότι µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται ο 
τρόπος και η διαδικασία της είσπραξης, καθώς και ο έλεγχος για την είσπραξη αυτών. 
 
β. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού» (ΦΕΚ 
Α΄ 247 ). 
 
γ. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν.2093/1992 (ΦΕΚ Α΄ 181), όπως ισχύει, των 
άρθρων 28 και 31 του ν.2873/2000 (ΦΕΚ Α΄ 285 ), του άρθρου 20 του ν.2948/2001 
(ΦΕΚ Α΄ 242) και της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν.3697/2008 ( ΦΕΚ Α΄ 194). 
 
δ. Τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 3986/2011 (Φ.Ε.Κ. 152 Α΄) «Επείγοντα Μέτρα 
Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015». 
 
ε. Τις διατάξεις του π.δ.16/1989 «Περί Κανονισµού Λειτουργίας των ∆.Ο.Υ. και 



 

 

 Τοπικών Γραφείων». 
 
στ. Τις διατάξεις του άρθρου 55 (παραγρ. 1, περιπτ. στ΄) του κωδικοποιηµένου 
ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α΄) σχετικά µε την παρακράτηση φόρου εισοδήµατος στο 
εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις. 
 
ζ. Την ανάγκη καθορισµού των φορέων που θα διαθέσουν τα ειδικά σήµατα τελών 
κυκλοφορίας έτους 2012 και θα εισπράξουν για λογαριασµό του ∆ηµοσίου τα 
αναλογούντα ποσά, προς άµεση εξυπηρέτηση του όγκου των συναλλασσοµένων. 
 
η. Τη διαπίστωση ότι από την εφαρµογή της παρούσας θα προκληθεί δαπάνη στον 
Κρατικό Προϋπολογισµό, η οποία συµπεριλαµβανοµένου και του ποσού του 
αναλογούντος Φ.Π.Α., προβλέπεται να ανέλθει µέχρι του ποσού των 8.118.000 ευρώ 
ήτοι 5.500.000 σήµατα επί 1,20 ευρώ ανά σήµα η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
Υπουργείου Οικονοµικών. 
 
θ. Την αριθµ. Υ350/8-7-2011 Απόφαση του Πρωθυπουργού (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1603) µε την 
οποία καθορίζονται οι αρµοδιότητες των αναπληρωτών Υπουργών Οικονοµικών 
Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόµου. 
 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 
 
1. Αναθέτουµε την είσπραξη των εσόδων από τη διάθεση του ειδικού σήµατος τελών 
κυκλοφορίας Ι.Χ. αυτοκινήτων και µοτοσικλετών έτους 2012 στους: 
 
1.ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. 
2.ALPHA BANK A.E. 
3.ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 
4.ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. 
5.ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. 
6.EFG EUROBANK – ERGASIAS Α.Ε 
7.ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. 
8.CITIBANK INTERNATIONAL PLC 
9.MARFIN - ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 
10. ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆ 
11. ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. 
12. MILLENIUM BANK Α.Ε. 
13. ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
14. Τ – ΒΑΝΚ Α.Ε. 
15. PROBANΚ Α.Ε. 
16. PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 
17. FBB - ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 
18. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ LTD 
19. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 
20. ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΑΝΕΙΩΝ 
21. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. 
22. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΧΑΪΚΗ 
23. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆ΡΑΜΑΣ 
24. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
25. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 



 

 

 26. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ 
27. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ 
28. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
29. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
30. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
31. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
32. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ 
33. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ 
34. ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
35. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ 
36. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ 
37. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ 
 
Ειδικότερα: 
 
Η ανάθεση αυτή αφορά ειδικά σήµατα που η προµήθειά τους γίνεται εµπρόθεσµα και 
µόνον εφόσον προσκοµίζονται τα σχετικά προεκτυπωµένα ειδοποιητήρια της 
Γ.Γ.Π.Σ. για τα τέλη κυκλοφορίας του έτους 2012. 
 
Η προµήθεια του ειδικού σήµατος θα γίνεται αποκλειστικά από τις ∆.Ο.Υ., εφόσον 
έχουν γίνει διορθώσεις σε οποιαδήποτε στοιχεία του προεκτυπωµένου 
ειδοποιητηρίου. 
 
2. Οι παραπάνω Τράπεζες, το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, το Ταχυδροµικό 
Ταµιευτήριο Α.Ε. και τα Ελληνικά Ταχυδροµεία Α.Ε. εκτός του ανωτέρω τρόπου 
διάθεσης των Ειδικών Σηµάτων Τελών Κυκλοφορίας (Ε.Σ.Τ.Κ.) που είναι 
υποχρεωτικός για όλους, µπορούν να διαθέτουν αυτά στο ίδιο χρονικό διάστηµα και 
µέσω του διαδικτύου (internet) ή του Call center. Η παράδοση των σηµάτων θα 
γίνεται µε ευθύνη των Τραπεζών, του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων, του 
Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου Α.Ε. και των Ελληνικών Ταχυδροµείων Α.Ε. Ως εκ 
τούτου, οι ανωτέρω φορείς θα πρέπει να ενηµερώσουν τους ενδιαφερόµενους πολίτες 
µε τον προσφορότερο τρόπο που θα επιλέξουν οι ίδιοι και για τον τρόπο διάθεσης του 
Ε.Σ.Τ.Κ. και τη σχετική επιπλέον επιβάρυνση. 
 
Μαζί µε το σήµα απαραίτητα θα παραδίδεται και σχετική βεβαίωση είσπραξης λόγω 
διάθεσης του Ε.Σ.Τ.Κ. στην οποία, πέρα από τα πλήρη στοιχεία είτε της Τράπεζας 
είτε του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων είτε του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου 
Α.Ε. είτε των Ελληνικών Ταχυδροµείων Α.Ε., θα αναγράφονται: 
 
α. ο αριθµός ειδοποιητηρίου 
 
β. ο αριθµός συναλλαγής 
 
γ. η ηµεροµηνία και 
 
δ. το συνολικό ποσό της καταβολής αριθµητικώς και ολογράφως. 
 
3. Ο εφοδιασµός των κατά τόπους καταστηµάτων των παραπάνω Τραπεζών, του 
Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων, του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου Α.Ε. και 
των Ελληνικών Ταχυδροµείων Α.Ε. µε τα ειδικά σήµατα προς διάθεση, θα γίνει από 



 

 

 την Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Εντύπων και Αξιών του ∆ηµοσίου (Υ.∆.Ε.Α.∆.) για όλα 
τα καταστήµατα που έχουν τεθεί σε λειτουργία έως 15-10-2011, προκειµένου να 
καλυφθεί η ζήτηση σηµάτων για όλα τα Ι.Χ. αυτοκίνητα και µοτοσικλέτες.  
 
Κάθε µία από τις προαναφερθείσες Τράπεζες, το Ταµείο Παρακαταθηκών και 
∆ανείων, το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο Α.Ε. και τα Ελληνικά Ταχυδροµεία Α.Ε. θα 
εφοδιάζεται από την Υ.∆.Ε.Α.∆., µε ειδικά σήµατα και µέχρι του αριθµού που θα 
καθορίσει η Υ.∆.Ε.Α.∆. µε βάση και τα στοιχεία διάθεσης των ειδικών σηµάτων 
τελών κυκλοφορίας έτους 2011. 
 
Επισηµαίνεται ότι, το αίτηµα των κατά τόπους καταστηµάτων των πιο πάνω φορέων 
διάθεσης, για τον τυχόν ανεφοδιασµό τους µε πρόσθετες ποσότητες ειδικών σηµάτων 
τελών κυκλοφορίας, θα πρέπει να υποστηρίζεται µε τη µεγαλύτερη δυνατή 
προσέγγιση, δεδοµένου ότι έχει παρατηρηθεί η ζήτηση µεγάλων ποσοτήτων ειδικών 
σηµάτων µετά την 15 ∆εκεµβρίου εκάστου έτους, τα οποία στη συνέχεια ως αδιάθετα 
επιστρέφονται προς καταστροφή και µε τον τρόπο αυτό ουσιαστικά αποδυναµώνεται 
ο επαρκής και έγκαιρος εφοδιασµός άλλων σηµείων διάθεσης. 
 
Για τον επιπλέον ανεφοδιασµό, σύµφωνα µε τα πιο πάνω, τα καταστήµατα των 
φορέων διάθεσης θα επικοινωνούν τηλεφωνικά µε την Υ.∆.Ε.Α.∆. (τηλ. 210-
5140436, 210-5152183) για τον άµεσο εφοδιασµό τους. 
 
Για τα ελλείµµατα ή πλεονάσµατα ειδικών σηµάτων που τυχόν θα παρουσιαστούν 
κατά την παραλαβή τους, θα συντάσσεται αµέσως από το κατάστηµα, στο οποίο έγινε 
η διαπίστωση, πρακτικό εις διπλούν, το ένα εκ των οποίων θα αποστέλλεται στην 
Υ.∆.Ε.Α.∆. την ίδια µέρα. Στο πρακτικό αυτό θα αναγράφεται ο αριθµός των 
σηµάτων που λείπουν ή πλεονάζουν και οι αύξοντες αριθµοί αυτών. Συνιστάται ο 
έλεγχος και ανά δεσµίδα. 
 
4. Η διάθεση των ειδικών σηµάτων από τις Τράπεζες, το Ταµείο Παρακαταθηκών και 
∆ανείων, το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο Α.Ε. και τα Ελληνικά Ταχυδροµεία Α.Ε. 
στους κατόχους όλων των Ι.Χ. αυτοκινήτων & µοτοσικλετών θα γίνει έως την 31-12-
2011. Μετά την προθεσµία αυτή, τα Ε.Σ.Τ.Κ. θα διατίθενται αποκλειστικά από τις 
∆.Ο.Υ. Παράλληλα θα διατίθενται από τις ∆.Ο.Υ. σε όλες τις περιπτώσεις που δεν 
λαµβάνεται ειδοποιητήριο από τον κάτοχο του οχήµατος ή έχει απωλέσει αυτό ή 
λαµβάνει ειδοποιητήριο αλλά είναι λανθασµένος ο αριθµός κυκλοφορίας ή τα 
οφειλόµενα τέλη κυκλοφορίας ή αναγράφεται λανθασµένος Α.Φ.Μ. ή οποιοδήποτε 
άλλο στοιχείο. 
 
Επίσης, από τις ∆.Ο.Υ. θα διατίθεται το σήµα όταν αγοράζεται αυτοκίνητο µετά την 
1-10-2011, όπου δεν είναι τεχνικά δυνατό να αποσταλεί ειδοποιητήριο στον νέο 
κάτοχο. 
 
Η διάθεση του σήµατος στους δικαιούχους θα γίνεται από τις Τράπεζες, το Ταµείο 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων, το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο Α.Ε. και τα Ελληνικά 
Ταχυδροµεία Α.Ε., αφού προσκοµισθεί στους φορείς αυτούς το προεκτυπωµένο 
ειδοποιητήριο - απόδειξη πληρωµής έτους 2012. 
 
5. Τα εισπραττόµενα από τις Τράπεζες, το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, το 
Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο Α.Ε. και τα Ελληνικά Ταχυδροµεία Α.Ε. ποσά, θα 



 

 

 αποδίδονται στο ∆ηµόσιο µε την κατάθεσή τους την εποµένη ηµέρα της είσπραξης. 
 
Η απόδοση των χρηµάτων αυτών από τα Κεντρικά καταστήµατα των Τραπεζών, του 
Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων, του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου Α.Ε. και 
των Ελληνικών Ταχυδροµείων Α.Ε., θα γίνεται στη ∆.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού µε 
τραπεζική επιταγή σε διαταγή του Ελληνικού ∆ηµοσίου που θα συνοδεύεται µε 
κατάσταση σε τέσσερα (4) αντίγραφα, η οποία θα περιέχει -υπό µορφή πίνακα- τις 
παρακάτω πληροφορίες: 
 
Ηµεροµηνία Είσπραξης : 
Αριθµός διατεθέντων σηµάτων Το πλήθος των σηµάτων 

Αξία εισπραχθέντων τελών για ΚΑΕ 1363 Άθροισµα ποσών όλων των 
κωδικών ΠΛΗΝ του κωδικού 7 

Αξία εισπραχθέντων τελών για ΚΑΕ 2415 Άθροισµα ποσών του κωδικού 7 
 
Η µία κατάσταση θα παραµένει στη ∆.Ο.Υ., µία θα αποστέλλεται από τη ∆.Ο.Υ. στο 
κλιµάκιο της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Εισπράξεων στη Γ.Γ.Π.Σ. και οι άλλες δύο θα 
θεωρούνται και θα παραδίδονται στην Τράπεζα ή στο Ταµείο Παρακαταθηκών και 
∆ανείων ή στο Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο Α.Ε. ή στα Ελληνικά Ταχυδροµεία Α.Ε. εκ 
των οποίων η µία θα υποβάλλεται στην ∆.5 για την πληρωµή της αµοιβής. 
 
Το γενικό σύνολο της κατάστασης πρέπει να συµφωνεί µε το ποσό της επιταγής. 
 
Η ανωτέρω ∆.Ο.Υ., µε την παραλαβή της επιταγής, θα εκδίδει ισόποσο αποδεικτικό 
είσπραξης τύπου «Α» στο όνοµα της Τράπεζας ή του Ταµείου Παρακαταθηκών και 
∆ανείων ή του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου Α.Ε. ή των Ελληνικών Ταχυδροµείων 
Α.Ε. για το ποσό που καταθέτουν και για την εισαγωγή των εσόδων αυτών στον 
Κρατικό Προϋπολογισµό. [ΚΑΕ 1363 για όλα τα σήµατα πλην αυτών που αφορούν 
απαλλασσόµενα οχήµατα, µε αιτιολογία «τέλη κυκλοφορίας κάθε είδους οχηµάτων 
που καταβάλλονται µε τη χορήγηση ειδικού σήµατος», ΚΑΕ 2415 για τα σήµατα των 
απαλλασσοµένων οχηµάτων µε αιτιολογία «έσοδο από τη χορήγηση ειδικού σήµατος 
τελών κυκλοφορίας και κάρτας ελέγχου καυσαερίων» (ν.2052/1992, άρθρο 3, 
παραγρ.4). 
 
Οι Τράπεζες ή το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή το Ταχυδροµικό 
Ταµιευτήριο Α.Ε. ή τα Ελληνικά Ταχυδροµεία Α.Ε. που θα καθυστερήσουν να 
αποδώσουν στο ∆ηµόσιο τα χρηµατικά ποσά που έχουν εισπράξει από την διάθεση 
των ειδικών σηµάτων τελών κυκλοφορίας πέραν της εποµένης ηµέρας της είσπραξης, 
καταλογίζονται µε τον οφειλόµενο τόκο υπερηµερίας µε καταλογιστική πράξη του 
αρµοδίου επιθεωρητή, ο οποίος θα ερευνήσει την υπόθεση. 
 
Η πληροφόρηση τέτοιων καθυστερήσεων στη Γενική ∆ιεύθυνση Επιθεώρησης για 
ορισµό Επιθεωρητή θα γίνεται από το Κλιµάκιο της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής 
Εισπράξεων µε βάση τα στοιχεία που τίθενται στη διάθεσή του από τη ∆.Ο.Υ. 
Κατοίκων Εξωτερικού και τη Γ.Γ.Π.Σ.. 
 
Στις Τράπεζες, στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, στο Ταχυδροµικό 
Ταµιευτήριο Α.Ε. και στα Ελληνικά Ταχυδροµεία Α.Ε. που θα διαθέσουν το ειδικό 
σήµα τελών κυκλοφορίας έτους 2012 θα καταβληθεί αµοιβή που ορίζεται σε ένα 



 

 

 ευρώ και είκοσι λεπτά (1,20) ανά διατιθέµενο σήµα, πλέον Φ.Π.Α.. 
 
Η αµοιβή των Τραπεζών, του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων, του 
Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου Α.Ε. και των Ελληνικών Ταχυδροµείων Α.Ε. θα 
καταβληθεί µέσα σε ένα (1) µήνα από τη λήξη του χρόνου της διάθεσης των ειδικών 
σηµάτων Ι.Χ. αυτοκινήτων οχηµάτων τηρουµένων ως προς την έκδοση των 
τιµολογίων των διατάξεων της παραγρ.15 του άρθρου 12 του Π.∆. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) 
µε έκδοση χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής ανά κεντρικό Κατάστηµα Τράπεζας ή 
υπέρ του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου Α.Ε. ή των Ελληνικών Ταχυδροµείων Α.Ε., 
αντίστοιχα. 
 
Για το λόγο αυτό, το Κεντρικό Κατάστηµα κάθε Τράπεζας, του Ταµείου 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου Α.Ε. και των 
Ελληνικών Ταχυδροµείων Α.Ε., πρέπει να υποβάλει στη ∆ιεύθυνση Οικονοµικού 
(∆.5) του Υπουργείου Οικονοµικών, την ανωτέρω αναλυτική κατάσταση διάθεσης 
θεωρηµένη από τη ∆.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, από την οποία να προκύπτει ο 
ακριβής αριθµός των διατεθέντων σηµάτων, µαζί µε το τιµολόγιο που προβλέπεται 
από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. 
 
Κατά την πληρωµή της αµοιβής θα γίνουν οι νόµιµες κρατήσεις, ήτοι, 3% υπέρ 
Μ.Τ.Π.Υ., 2% τέλος χαρτοσήµου επί του ποσού υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. και 20% εισφορά 
υπέρ Ο.Γ.Α. επί του τέλους χαρτοσήµου. 
 
Επίσης, παρακράτηση φόρου εισοδήµατος ποσοστού 8%, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
της περιπτ. στ΄, της παραγρ. 1 του άρθρου 55, του ν.2238/1994 (Κώδικας Φορολογίας 
Εισοδήµατος). 
 
Η δαπάνη βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισµό ΚΑΕ 0874 Ειδ. Φορέα 23-110. 
 
6. Εντός δέκα (10) ηµερών από τη λήξη του χρόνου διάθεσης των ειδικών σηµάτων 
τελών κυκλοφορίας Ι.Χ. αυτοκινήτων οχηµάτων και µοτοσικλετών, τα αδιάθετα 
σήµατα θα παραδοθούν από κάθε κατάστηµα Τράπεζας, Ταµείου Παρακαταθηκών 
και ∆ανείων, Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου Α.Ε. και Ελληνικών Ταχυδροµείων Α.Ε. 
στη ∆.Ο.Υ., στην οποία ανήκει χωρικά το κατάστηµα που παραδίδει, µε πρωτόκολλα 
παράδοσης - παραλαβής, αντίγραφα των οποίων θα στέλνονται στην Υ.∆.Ε.Α.∆. 
 
Για την εξέταση τυχόν διαφορών που θα ανακύψουν κατά την παράδοση των 
σηµάτων, θα οριστεί, ύστερα από πρόταση της Υ.∆.Ε.Α.∆., αρµόδιος Επιθεωρητής 
από τη Γενική ∆ιεύθυνση Επιθεώρησης. 
 
Στην περίπτωση που από τον ως άνω έλεγχο προκύψει ευθύνη Τράπεζας ή του 
Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου Α.Ε. ή των 
Ελληνικών Ταχυδροµείων Α.Ε. για παράδοση λιγότερων σηµάτων, υποχρεούνται 
στην καταβολή του ποσού των τριακοσίων πενήντα (350) ευρώ ανά σήµα που δεν 
παραδόθηκε. 
 
7. Το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο Α.Ε., το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα 
Ελληνικά Ταχυδροµεία Α.Ε. και κάθε Τράπεζα αναλαµβάνουν: 
 
α) Κάθε δεύτερη ∆ευτέρα να δηµιουργούν µαγνητικό µέσο, που θα περιέχει για κάθε 



 

 

 κατάστηµα, το πλήθος των σηµάτων που διέθεσε τις δύο προηγούµενες εβδοµάδες. Η 
δισκέτα θα συνοδεύεται από κατάσταση µε το περιεχόµενο αυτής και το γενικό 
σύνολο και θα αποστέλλεται στην Γ.Γ.Π.Σ. (Υπόψη: κας Μαυροπούλου). 
 
β) Στο τέλος της διαδικασίας διάθεσης και εντός πέντε εργασίµων ηµερών να 
αποστείλουν σε µαγνητικό µέσο τα αναλυτικά στοιχεία εισπράξεων, µερικά και 
γενικά σύνολα, σύµφωνα µε προδιαγραφές που θα παρασχεθούν από τη Γ.Γ.Π.Σ.  
 
Το µαγνητικό µέσο θα αποσταλεί στη Γ.Γ.Π.Σ. (Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης-Τ.Κ. 183 
46 Μοσχάτο, υπόψη Οµάδας Οχηµάτων) συνοδευόµενο από διαβιβαστικό έγγραφο 
στο οποίο θα αναγράφονται και τα προαναφερθέντα µερικά και γενικά σύνολα. 
 
γ) Σε όσες περιπτώσεις απαιτηθεί περαιτέρω έλεγχος, τα αρµόδια καταστήµατα των 
Τραπεζών ή του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή του Ταχυδροµικού 
Ταµιευτηρίου Α.Ε. ή των Ελληνικών Ταχυδροµείων Α.Ε. πρέπει να διαβιβάζουν µε 
fax (210 4802249) στη Γ.Γ.Π.Σ. τα στελέχη αποδείξεων πληρωµής, εφόσον ζητούνται 
τηλεφωνικά από αυτήν, εντός 15 ηµερών. 
 
8. ∆ιευκρινιστικές οδηγίες επί των ανωτέρω θεµάτων, θα παρασχεθούν στις 
Τράπεζες, στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, στο Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο 
Α.Ε. και στα Ελληνικά Ταχυδροµεία Α.Ε. από τις κατά περίπτωση αρµόδιες 
διευθύνσεις του Υπουργείου Οικονοµικών. 
 
Η απόφασή µας αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
 
 
 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 


