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Παράταση προθεσµίας για την εµπρόθεσµη προµήθεια ειδικών σηµάτων τελών 
κυκλοφορίας έτους 2012 και 
για τη θέση των οχηµάτων σε ακινησία. 
 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
Εχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 3986/2011 (152 Α΄) µε τις οποίες καθορίζονται 
τα τέλη κυκλοφορίας 
αυτοκινήτων έτους 2012 και εποµένων ετών. 
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του ν. 2873/2000 (285 Α΄), 
3. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 12 του ν. 3052/2002 (221 Α΄), 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 2367/1953 (82 Α΄) καθώς και τις διατάξεις του 
άρθρου 40 του ν. 2214/1994 (75 Α΄) όπως ισχύει. 
5. Τις διατάξεις του π.δ. 284/1988 (128 Α΄) «Οργανισµός του Υπουργείου 
Οικονοµικών», όπως ισχύει.  
6. Τις διατάξεις των άρθρων 41 και 90 του π.δ. 63/2005 (98 Α΄) «Κωδικοποίηση των 
διατάξεων για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα».  
7. Την µε αριθµό Y 25/8−12−2011 (2792 Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού µε την 
οποία καθορίζονται οι αρµοδιό τητες των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονοµικών. 
8. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υποχρέων για την εµπρόθεσµη προµήθεια των 
ειδικών σηµάτων τελών κυκλοφορίας έτους 2012 καθώς και για τη θέση σε ακινησία 
των οχηµάτων, για λόγους χρηστής διοίκησης και λόγω της εξαγγελθείσης διήµερης 
απεργίας των εφοριακών υπαλλήλων στις 29 και 30 ∆εκεµβρίου 2011,  
9. Τη διαπίστωση ότι από την εφαρµογή της παρούσας προκαλείται µικρή µετάθεση 
του χρόνου είσπραξης τελών κυκλοφορίας έτους 2012 που καταβάλλονται για τη 
χορήγηση του ειδικού σήµατος και δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισµού,  
 
ΠΟΛ 1262 
 
αποφασίζουµε: 
 
1. Η προθεσµία για την εµπρόθεσµη προµήθεια των ειδικών σηµάτων τελών 
κυκλοφορίας έτους 2012 που λήγει την 31−12−2011 καθώς και για τη θέση των 
οχηµάτων σε εκούσια ακινησία, παρατείνεται µέχρι και την 13−1−2012. 
Για το χρονικό διάστηµα από την 2−1−2012 έως και την 13−1−2012, τα ειδικά 
σήµατα τελών κυκλοφορίας θα 
χορηγούνται µόνο από τις ∆ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες. 
 
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
Αθήνα, 29 ∆εκεµβρίου 2011  


