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 ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε δηαηάμεωλ ηνπ άξζξνπ 4 ηεο αξηζκ. ΓΔΦΚ 5006718 

ΔΞ2011/11-2-2011 Κνηλήο Απόθαζεο “Γηαδηθαζία θαη ιεπηνκέξεηεο γηα 

ηελ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3899/2010 (ΦΔΚ 

212 Α’) - Κίλεηξα γηα ηελ αληηθαηάζηαζε απηνθηλήηωλ παιαηάο 

ηερλνινγίαο”. 

Κνηλνπνηνύκε θαηωηέξω  ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηεο αλαθεξόκελεο ζην ζέκα 

Κνηλήο Απόθαζεο ηωλ Τπνπξγώλ Οηθνλνκηθώλ, Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη 

Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θαη Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύωλ πνπ δεκνζηεύηεθε ζηελ 

Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο (ΦΔΚ 246 Β’/11-2-2011) θαη παξέρνπκε νδεγίεο γηα ηελ 

νξζή θαη νκνηόκνξθε εθαξκνγή ηνπο. 

 

Α. ΓΔΝΙΚΑ  

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο Απόθαζεο απηήο πνπ εθδόζεθε θαη΄ εμνπζηνδόηεζε ηωλ 

δηαηάμεωλ ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3899/2010, νξίδεηαη ην πεδίν εθαξκνγήο, νη δηαδηθαζίεο 

θαη νη ινηπέο ιεπηνκέξεηεο πνπ εθαξκόδνληαη γηα ηελ παξαιαβή θαηλνύξηωλ 

επηβαηηθώλ απηνθηλήηωλ ηδηωηηθήο ρξήζεο. ύκθωλα κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 1, νη δηαηάμεηο ηεο Απόθαζεο απηήο έρνπλ εθαξκνγή γηα επηβαηηθά απηνθίλεηα 

ηδηωηηθήο ρξήζεο θπιηλδξηζκνύ θηλεηήξα κέρξη 2.000 θπβηθώλ εθαηνζηώλ πνπ 

παξαιακβάλνληαη ζε αληηθαηάζηαζε επηβαηηθώλ απηνθηλήηωλ ηδηωηηθήο ρξήζεο παιαηάο 

ηερλνινγίαο γηα ηα νπνία έρεη εθδνζεί άδεηα θπθινθνξίαο ζηελ Διιάδα κέρξη 31-12-

1998 πνπ απνζύξνληαη από ηελ θπθινθνξία γηα θαηαζηξνθή, κε ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ 

πξνβιέπνληαη από ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3899/2010. Γηα ηα 

απνζπξόκελα απηά νρήκαηα πξνβιέπεηαη όηη έρνπλ θαηαβιεζεί ηα ηέιε θπθινθνξίαο 

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 

Αζήλα,  22 Φεβξνπαξίνπ  2011 
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ηνπ έηνπο εληόο ηνπ νπνίνπ γίλεηαη ε δηαγξαθή, θαζώο θαη ηπρόλ νθεηιέο 

πξνεγνπκέλωλ εηώλ. ηηο ξπζκίζεηο ηεο Απόθαζεο απηήο εκπίπηνπλ ηα νρήκαηα πνπ 

ζα έρνπλ απνζπξζεί από ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ηζρύνο ηεο (21-2-2011) έωο θαη 

ηελ 20-12-2011. ηελ πεξίπηωζε πνπ ην όρεκα πξνέξρεηαη από ηνλ ΟΓΓΤ θαη ε άδεηά 

ηνπ έρεη εθδνζεί κεηά ηελ 1.1.1999, απηό κπνξεί λα απνζπξζεί ζύκθωλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο παξνύζαο απόθαζεο εθόζνλ δηαπηζηωζεί από ηελ ππεξεζία Μεηαθνξώλ 

& Δπηθνηλωληώλ ηεο Πεξηθέξεηαο όηη, απηό είρε θπθινθνξήζεη ζηελ Διιάδα πξηλ ηελ 

31.12.1998.  

 

Β. ΔΙΓΙΚΑ 

Με ηηο θνηλνπνηνύκελεο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηεο Απόθαζεο νξίδνληαη ηα 

αθόινπζα: 

1. Γηα ηελ απαιιαγή από ην πξνβιεπόκελν από ηηο δηαηάμεηο ηεο Απόθαζεο απηήο 

ηέινο ηαμηλόκεζεο απαηηείηαη πξνεγνπκέλωο ε θαηαβνιή ηωλ ηειώλ θπθινθνξίαο ηνπ 

έηνπο εληόο ηνπ νπνίνπ γίλεηαη ε δηαγξαθή ηνπ νρήκαηνο, θαζώο θαη ηπρόλ νθεηιόκελωλ 

πξνεγνπκέλωλ εηώλ. πλεπώο, γηα ηα απνζπξόκελα από ηελ θπθινθνξία γηα 

θαηαζηξνθή επηβαηηθά ηδηωηηθήο ρξήζεο απηνθίλεηα, πξνϋπόζεζε απνηειεί ε θαηαβνιή 

από ηνλ θάηνρν απηώλ ηωλ ηπρόλ νθεηινκέλωλ ηειώλ θπθινθνξίαο έηνπο 2011 θαη 

πξνεγνπκέλωλ εηώλ.  

Γηα ην ζθνπό απηό απαηηείηαη ε δηαπίζηωζε ηνπ πξαγκαηηθνύ γεγνλόηνο όηη, από 

ηα ζηνηρεία ηεο Τπεξεζίαο πξνθύπηεη όηη πξάγκαηη έρεη γίλεη ε θαηαβνιή ηωλ ηειώλ 

θπθινθνξίαο ηνπ νρήκαηνο απηνύ. Δθόζνλ δηαπηζηώλεηαη όηη νη θάηνρνη ηωλ νρεκάηωλ 

απηώλ νθείινπλ ηέιε θπθινθνξίαο, απαηηείηαη απηνί λα πξνβνύλ ζε άκεζε θαηαβνιή 

ηωλ νθεηινκέλωλ ηειώλ όπωο θαη ηωλ θαηά πεξίπηωζε πξνζηίκωλ, ζε πεξίπηωζε κε 

θαηαβνιήο ή θαηαβνιήο κεηωκέλωλ ηειώλ θπθινθνξίαο. Ζ πξνϋπόζεζε απηή ωο 

γεληθή, θαηαιακβάλεη θαη ηηο νθεηιέο ηειώλ θπθινθνξίαο θαη πξνζηίκωλ πνπ έρνπλ 

βεβαηωζεί κε ηηο δηαηάμεηο ηεο αξηζκ. 1104481/746/Σ.&Δ.Φ./ΠΟΛ 1136/24-11-2006 

(ΦΔΚ 1808 Β’) Απόθαζεο ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ, όπωο απηή 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ έθδνζε ηεο αξηζκ. 1114972/1280/Σ.&Δ.Φ./ΠΟΛ 1153/14-11-

2008 (ΦΔΚ 2572 Β’/18-12-2008) λεόηεξεο Απόθαζεο ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκίαο θαη 

Οηθνλνκηθώλ, πνπ αθνξνύλ ην απνζπξόκελν από ηελ θπθινθνξία πξνο θαηαζηξνθή 

επηβαηηθό ηδηωηηθήο ρξήζεο απηνθίλεην.  

Γηα ηε δηαπίζηωζε ηνπ πξαγκαηηθνύ γεγνλόηνο ηεο θαηαβνιήο ή ηεο κε θαηαβνιήο 

ή ηεο θαηαβνιήο κεηωκέλωλ ηειώλ θπθινθνξίαο από ηνπο θαηόρνπο ηωλ νρεκάηωλ 

απηώλ, απαηηείηαη λα δηελεξγεζνύλ νη αλαγθαίεο επαιεζεπηηθέο δηαπηζηώζεηο κέζω ηνπ 

Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο Ορεκάηωλ ηεο Γ.Γ.Π.. Δίλαη πξνθαλέο όηη, εθόζνλ 

πθίζηαληαη κεηαβνιέο (εθνύζηεο αθηλεζίεο ή κεηαβηβάζεηο) νη νπνίεο δελ είλαη 

θαηαρωξεκέλεο ζην Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα Ορεκάηωλ πνπ αθνξνύλ ηα νρήκαηα 

απηά, είλαη αλαγθαίν λα πξαγκαηνπνηεζεί άκεζα ε ελεκέξωζε ηνπ ζπζηήκαηνο, ή θαηά 
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πεξίπηωζε, ε δηόξζωζε ηωλ ζρεηηθώλ ζηνηρείωλ, εθόζνλ πθίζηαηαη ιαλζαζκέλε 

θαηαρώξεζε ηνπ αξηζκνύ θπθινθνξίαο ή ηνπ Α.Φ.Μ. ηνπ θαηόρνπ ηνπ νρήκαηνο. 

ην ζύζηεκα ηνπ Αξρείνπ Ορεκάηωλ ηεο Γ.Γ.Π.. δεηθλύνληαη ηα ζηνηρεία 

πιεξωκώλ ηειώλ θπθινθνξίαο νηθνλνκηθνύ έηνπο 1995 θαη επνκέλωλ εηώλ θαη ωο εθ 

ηνύηνπ δελ απαηηείηαη πξνζθόκηζε δηθαηνινγεηηθώλ από ηνλ θάηνρν ηνπ νρήκαηνο.  

Σέινο, επηζεκαίλεηαη όηη, θαηά ηνλ έιεγρν ηωλ ηπρόλ νθεηινκέλωλ ηειώλ 

θπθινθνξίαο παξειζόληωλ εηώλ, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ λ. 1892/1990 

(ΦΔΚ 43 Α’/23-3-1990), είρε παξαζρεζεί ην δηθαίωκα ηεο απόζπξζεο κεηαρεηξηζκέλωλ 

επηβαηηθώλ απηνθηλήηωλ ηδηωηηθήο ρξήζεο γηα ηε ζέζε ζε θπθινθνξία επηβαηηθνύ 

απηνθηλήηνπ ηδηωηηθήο ρξήζεο αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο θπιηλδξηζκνύ θηλεηήξα 

κέρξη 1.600 θπβηθά εθαηνζηά, κε απαιιαγή από ηα ηέιε θπθινθνξίαο γηα ηα απηνθίλεηα 

απηά γηα πέληε (5) εκεξνινγηαθά έηε. Οη δηαηάμεηο ηνπ λόκνπ απηνύ θαηαιακβάλνπλ 

απηνθίλεηα πνπ ηέζεθαλ ζε θπθινθνξία κέρξη ηελ 31-12-1992.  

 

2. α) Αξκόδηνο γηα ηε βεβαίωζε θαη ηελ είζπξαμε ηωλ νθεηιόκελωλ ηειώλ θπθινθνξίαο 

θαη πξνζηίκωλ, ζε πεξίπηωζε κε πξνκήζεηαο ηνπ εηδηθνύ ζήκαηνο ή θαηαβνιήο 

κεηωκέλωλ ηειώλ, είλαη ν πξνϊζηάκελνο ηεο Γ.Ο.Τ. θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηνπ 

ηδηνθηήηε ηνπ νρήκαηνο θαηά ην ρξόλν ηεο βεβαίωζεο απηώλ. 

β) Γηα ηε βεβαίωζε ηωλ νθεηιόκελωλ πνζώλ ν αξκόδηνο πξνϊζηάκελνο ζπληάζζεη 

ρξεκαηηθό θαηάινγν ζύκθωλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

γ) Δθόζνλ ήδε έρνπλ θαηαβιεζεί ηα αλαινγνύληα ηέιε θπθινθνξίαο ή κεηά ηε 

βεβαίωζε θαη ηελ είζπξαμε ηωλ ηπρόλ νθεηινκέλωλ ηειώλ θπθινθνξίαο, ρνξεγείηαη 

βεβαίωζε από ηνλ αξκόδην πξνϊζηάκελν ηεο Γ.Ο.Τ ζηελ νπνία αλαγξάθεηαη όηη «Γηα ην 

απνζπξόκελν επηβαηηθό απηνθίλεην κε αξηζκό θπθινθνξίαο ….. έρνπλ θαηαβιεζεί ηα 

ηέιε θπθινθνξίαο έηνπο 2011 θαη πξνεγνπκέλωλ εηώλ». 

Ζ Βεβαίωζε Καηαβνιήο Σειώλ Κπθινθνξίαο, θαηά ην πεξηερόκελν απηήο, νξίδεηαη 

ζην Παξάξηεκα V ηνπ άξζξνπ 6 ηεο Απόθαζεο, αληίγξαθν ηεο νπνίαο επηζπλάπηεηαη. 

 

3.  Πξνθεηκέλνπ γηα νρήκαηα γηα ηα νπνία νη ηδηνθηήηεο απηώλ έρνπλ ππνβάιιεη δήιωζε 

αθηλεζίαο ζηελ αξκόδηα Γ.Ο.Τ. (θαηάζεζε ηωλ ζηνηρείωλ θπθινθνξίαο ηνπ νρήκαηνο), 

γηα ην απνζπξόκελν όρεκα, ρνξεγείηαη από ηνλ Πξνϊζηάκελν ηεο αξκόδηαο Γ.Ο.Τ. 

αληίγξαθν ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο ηνπ νρήκαηνο θαη πξνζωξηλή άδεηα θπθινθνξίαο κε 

ηελ έλδεημε «Γηα ηελ παξάδνζε ηνπ νρήκαηνο ζε εγθαηαζηάζεηο ηεο ΔΓΟΔ ή ζε ζεκείν 

ζπιινγήο Ορεκάηωλ Σέινπο Κύθινπ Εωήο (ΟΣΚΕ)», ρωξίο ηελ θαηαβνιή ηωλ ηειώλ 

θπθινθνξίαο ηνπ έηνπο εληόο ηνπ νπνίνπ γίλεηαη ε δηαγξαθή.  

ηε ζπλέρεηα, ν θάηνρνο ηνπ νρήκαηνο ππνρξενύηαη λα πξνβεί άκεζα ζηελ 

παξάδνζε ηνπ νρήκαηνο, όπωο πξναλαθέξζεθε. ηελ πεξίπηωζε απηή, ζα πξέπεη 

ηαπηόρξνλα (απζεκεξόλ) λα δηαβηβάδνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ νρήκαηνο (άδεηα θαη 

πηλαθίδεο θπθινθνξίαο), όπωο έρνπλ θαηαηεζεί, από ηνλ αξκόδην πξνϊζηάκελν ηεο 
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Γ.Ο.Τ. ζηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο Μεηαθνξώλ & Δπηθνηλωληώλ ηωλ Πεξηθεξεηώλ γηα ηε 

δηαγξαθή ηνπ νρήκαηνο από ην αξρείν νρεκάηωλ. 

Γηεπθξηλίδεηαη όηη, εθόζνλ νη πηλαθίδεο θπθινθνξίαο ηωλ απνζπξόκελωλ από ηελ 

θπθινθνξία επηβαηηθώλ απηνθηλήηωλ ηδηωηηθήο ρξήζεο έρνπλ θαηαζηξαθεί, ζην 

δηαβηβαζηηθό έγγξαθν ζα ζεκεηώλεηαη ζρεηηθή έλδεημε όηη, «νη πηλαθίδεο θπθινθνξίαο 

ηνπ νρήκαηνο έρνπλ θαηαζηξαθεί».    

 

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 

Ζ ΠΡΟΗΣΑΜΔΝΖ ΣΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ  ΚΟΤΔΛΑ 

 

 

 

 

 

πλεκκέλα: 1θ. 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
Γ.Ο.Τ.  ……………………... 
 
 
 
 
 
 

ΒΔΒΑΙΩΗ  ΚΑΣΑΒΟΛΗ  ΣΔΛΩΝ  ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ 
` 

 

 

Βεβαηώλεηαη όηη, γηα ην απνζπξόκελν επηβαηηθό απηνθίλεην κε αξηζκό θπθινθνξίαο 

…………………………………………έρνπλ θαηαβιεζεί ηα ηέιε θπθινθνξίαο έηνπο 2011 

θαη πξνεγνπκέλωλ εηώλ.                                                                                                                                                                              

        

 

 

           Ο Πξνϊζηάκελνο ηεο Γ.Ο.Τ. 
  
 
                                                                 
 
 
 

 

………………………………………………….2011 

Αριθμ. Πρωτ. …………………………………..  


