
 
Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας 

 

1.Η παράγραφοσ 1 του άρκρου 20 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242 Αϋ), αντικακίςταται 
ωσ εξισ: 

1. Τα ετιςια τζλθ κυκλοφορίασ που επιβάλλονται ςτα αυτοκίνθτα οχιματα, με τθν 
επιφφλαξθ των διατάξεων του παρόντοσ άρκρου με τισ οποίεσ ορίηεται 
διαφορετικά, και λαμβανομζνων υπόψθ και των διατάξεων τθσ οδθγίασ 1999/62/ΕΚ 
ωσ προσ τα βαρζα φορτθγά οχιματα, ορίηονται ωσ εξισ: Α. Αυτοκίνθτα οχιματα 
ιδιωτικισ χριςθσ. 

α) Επιβατικά αυτοκίνητα που ζχουν ταξινομθκεί για πρϊτθ φορά ςτθν Ελλάδα ζωσ 
τθν 31/12/2010 και δίκυκλεσ και τρίκυκλεσ μοτοςικλζτεσ ανεξαρτιτωσ τθσ 
θμερομθνίασ πρϊτθσ ταξινόμθςισ τουσ ςτθν Ελλάδα, με βάςθ τον κυλινδριςμό του 
κινθτιρα αυτϊν: 

Κατηγορία Κινητήρασ  Τζλη 

Α΄ Ζωσ 300 20 

Β΄ 301      - 785 50 

Γ΄ 786      - 1071 110 

Δ΄ 1072    - 1357 120 

Ε΄ 1358    - 1548 220 

ΣΤ΄ 1549    - 1738 240 

Ζ’ 1739    - 1928 270 

Η’ 1929    - 2357 600 

Θ’ 2358    - 3000 800 

Ι’ 3001    - 4000 1000 

Κ’ 4001 και άνω 1200 

 

β) Επιβατικά αυτοκίνθτα ταξινομοφμενα για πρϊτθ φορά ςτθν Ελλάδα από τθν 

1/1/2011 και μετά, αποκλειςτικά με βάςθ τισ εκπομπζσ διοξειδίου του άνκρακα 

(γραμμάρια CO2 ανά χιλιόμετρο). 



Λαμβάνονται υπόψθ οι εκπομπζσ διοξειδίου του άνκρακα, όπωσ αυτζσ 

αναγράφονται ςτθν άδεια του οχιματοσ, ωσ εξισ: 

(γρμ. CO2 ανά χιλιόμετρο) ΕΤΗΣΙΑ ΤΕΛΗ CO2 (ςε ευρώ) 

0 - 100 0 

101 - 120 0,8 

121 - 140 1 

141 - 160 1,5 

161 - 180 2 

181 - 200 2,25 

201 - 250 2,5 

Άνω των 251 3 

 

Για τα Ε.Ι.Χ. ρυμουλκοφμενα, θμιρυμουλκοφμενα (τροχόςπιτα): 125 ευρϊ. Στα 

ανωτζρω αυτοκίνθτα περιλαμβάνονται και τα επιβατικά ιδιωτικισ χριςθσ 

αυτοκίνθτα που ειςάγονται από το αλλοδαπό προςωπικό των εμποροβιομθχανικϊν 

επιχειριςεων των εγκατεςτθμζνων ςτθν Ελλάδα με βάςθ τον α.ν. 89/1967 (ΦΕΚ 132 

Αϋ). Επίςθσ περιλαμβάνονται και τα τφπου Jeep αυτοκίνθτα, ανεξάρτθτα από το 

χαρακτθριςμό τουσ ωσ επιβατικϊν ι φορτθγϊν. 

γ) Φορτθγά αυτοκίνθτα και μοτοςικλζτεσ: 

Κατηγορία Μικτό βάροσ Τζλη 

 Από  Ζωσ  

Α 0 1500 70 

Β΄ 1.501 3.500 95 

Γ΄ 3.501 10000 270 

Δ΄ 10001 20000 540 

Ε΄ 20001 30000 850 

ΣΤ΄ 30001 40000 1200 

Ζ΄ 40001 και άνω 1350 



 

Για τα ρυμουλκά (τράκτορ) : 270 ευρϊ. 

δ) Λεωφορεία 

Κατηγορία Θζςεισ καθημζνων Τζλη κυκλοφορίασ (ςε ευρώ) 

Α΄ ζωσ 33 190 

Β΄ 34 - 50 370 

Γ΄ 51 και άνω 465 

 

ε) Αυτοκίνθτα που δεν ανικουν ςτισ πιο πάνω κατθγορίεσ : 485 ευρϊ 

Β. Αυτοκίνητα οχήματα δημόςιασ χρήςησ. 

α) Επιβατικά (με ι χωρίσ μετρθτι) που ζχουν ταξινομθκεί για πρϊτθ φορά ςτθν 
Ελλάδα ζωσ τθν 31/12/2010 : 260 ευρϊ. 

β) Επιβατικά (με ι χωρίσ μετρθτι) ταξινομοφμενα για πρϊτθ φορά ςτθν Ελλάδα από 
τθν 1/1/2011 και μετά, αποκλειςτικά με βάςθ τισ εκπομπζσ διοξειδίου του άνκρακα 
(γραμμάρια CO2 ανά χιλιόμετρο). Λαμβάνονται υπόψθ οι εκπομπζσ διοξειδίου του 
άνκρακα, όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτθν άδεια του οχιματοσ, ωσ εξισ: 

► 0 - 100  = 0 

► 101 - 150 = 2,00 

►Άνω των 151 = 2,50 

 

Κατηγορία Μικτό βάροσ Τζλη 

 Από Ζωσ  

Α 0 3500 115 

Β 3.500 10000 175 

Γ 10001 19000 310 

Δ 19001 26000 450 

Ε 26001 33000 590 

ΣΤ 33001 40000 840 

Ζ 40001 και άνω 1320 

 

Για τα ρυμουλκά (τράκτορ) : 270 ευρϊ 



 

   

Αςτικά Α ζωσ 50 190 

Αςτικά Β 51 και άνω 350 

Υπεραςτικά  Α ζωσ 50 195 

Υπεραςτικά  Β 51 και άνω 270 

Τουριςτικά Θζςεισ κακθμζνων  

 ζωσ 40 390 

 41 και άνω 540 

  

ε) Αυτοκίνθτα που δεν ανικουν ςτισ πιο πάνω κατθγορίεσ : 270 ευρϊ 

Γ. Για τα αλλοδαπά φορτηγά αυτοκίνητα, για κάκε ταξίδι, εκτόσ αν ορίηεται 
διαφορετικά από τισ ειδικζσ ςυμβάςεισ τθσ χϊρασ μασ με άλλα κράτθ: 25 ευρϊ. 

Δ. Για τθ χοριγθςθ προςωρινισ άδειασ κυκλοφορίασ αυτοκινιτων οχθμάτων: 3 
ευρϊ ανά θμζρα. 

Ε. Για τθ δοκιμαςτικι κυκλοφορία των αυτοκινιτων οχθμάτων: α) Για μοτοςικλζτεσ: 
25 ευρϊ. β) Για λοιπά οχιματα: 125 ευρϊ. ΣΤ. Τα τζλθ κυκλοφορίασ των δίτροχων, 
τρίτροχων, μοτοποδθλάτων ορίηονται ςε 10 ευρϊ.» 

1.Τα υβριδικά και υδρογόνου επιβατικά αυτοκίνθτα ιδιωτικισ και δθμόςιασ χριςθσ 
(ΤΑΞΙ) κακϊσ και οι δίκυκλεσ και τρίκυκλεσ μοτοςικλζτεσ ιδιωτικισ και δθμόςιασ 
χριςθσ τθσ κατθγορίασ αυτισ, κυλινδριςμοφ κινθτιρα ζωσ 1.929 κ.εκ., που ζχουν 
ταξινομθκεί ςτθν Ελλάδα για πρϊτθ φορά ζωσ τθν 31/12/2010, απαλλάςςονται των 
τελϊν κυκλοφορίασ. 

Ειδικά, τα επιβατικά θλεκτροκίνθτα αυτοκίνθτα κακϊσ και οι επιβατικζσ 
θλεκτροκίνθτεσ δίκυκλεσ και τρίκυκλεσ μοτοςικλζτεσ ιδιωτικισ και δθμόςιασ 
χριςθσ, που ζχουν ταξινομθκεί ςτθν Ελλάδα για πρϊτθ φορά ζωσ τθν 31/12/2010, 
απαλλάςςονται των τελϊν κυκλοφορίασ. Στα υβριδικά και υδρογόνου επιβατικά 
αυτοκίνθτα ιδιωτικισ και δθμόςιασ χριςθσ κακϊσ και ςτισ δίκυκλεσ και τρίκυκλεσ 
μοτοςικλζτεσ ιδιωτικισ και δθμόςιασ χριςθσ τθσ κατθγορίασ αυτισ, κυλινδριςμοφ 
κινθτιρα άνω των 1.929 κ.εκ., που ζχουν ταξινομθκεί ςτθν Ελλάδα για πρϊτθ φορά 
ζωσ τθν 31/12/2010, τα τζλθ κυκλοφορίασ που επιβάλλονται αναλογοφν ςτο ιμιςυ 
των τελϊν των αντίςτοιχων ςυμβατικϊν οχθμάτων. 



Με τισ διατάξεισ του παρόντοσ άρκρου δεν κίγονται οι απαλλαγζσ από τα τζλθ 
κυκλοφορίασ για τα οχιματα τθσ παραγράφου 1. 3.Το ποςό των τελϊν κυκλοφορίασ 
των αυτοκινιτων οχθμάτων τθσ παραγράφου 1 του παρόντοσ άρκρου που 
καταβάλλεται για τθν προμικεια του ειδικοφ ςιματοσ τελϊν κυκλοφορίασ ζτουσ 
2011 και επομζνων, αποτελεί ςτο ςφνολό του ζςοδο του Δθμοςίου. 4.Από τθν 
ζναρξθ του νόμου αυτοφ παφει να ιςχφει ωσ προσ τα οχιματα τθσ παραγράφου 1 
κάκε διάταξθ νόμου που ρυκμίηει διαφορετικά τα κζματα που ρυκμίηονται με τισ 
διατάξεισ του παρόντοσ άρκρου και καταργοφνται οι διατάξεισ των άρκρων 1 και 2 
τθσ από 2.11.2009 Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου (Αϋ 219) που κυρϊκθκε με το 
άρκρο πρϊτο του ν. 3831/2010 (Αϋ 34) και του άρκρου 32 του ν.3775/2009 (Α’ 122). 

5.Οι διατάξεισ των προθγουμζνων παραγράφων ιςχφουν για τα τζλθ κυκλοφορίασ 
ζτουσ 2011 και επομζνων. 6.Στο τζλοσ του πρϊτου εδαφίου τθσ παραγράφου 5 του 
άρκρου 29 του ν. 2773/1999 (Αϋ 286), προςτίκεται θ φράςθ «και ταυτόχρονα 
προωκεί τθν εξοικονόμθςθ θλεκτρικισ ενζργειασ και τθν αποδοτικι χριςθ αυτισ. 

 

 


