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ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
Στα κατωτέρω οχήµατα χορηγείται ειδικό σήµα τελών κυκλοφορίας έναντι ποσού που αποτελεί το 
κόστος παραγωγής και διάθεσης αυτού (όπως ορίζεται κάθε φορά), εκτός από τις περιπτώσεις που 
αυτά φέρουν χαρακτηριστικές πινακίδες, από τις οποίες και προκύπτει η απαλλαγή (πινακίδες µε 
ένδειξη Κ.Υ., ∆.Σ., Π.Σ., Ξ.Α. και ΑΝ.Π.) 
 
α/α Απαλλασσόµενα οχήµατα: Σχετικές διατάξεις  
Α. Οχήµατα που ανήκουν:   

1. 
στο Ελληνικό ∆ηµόσιο.  περ. β παρ.1 αρ. 17 

ν.2367/53 

2. 
στο Εθνικό Ίδρυµα Υποδοχής και Αποκαταστάσεως 
Παλιννοστούντων Οµογενών Ελλήνων (Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε.). 

παρ. 3 αρ. 51 
ν.1947/91 

3. 
στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων ως αποκεντρωµένη 
∆ηµόσια Υπηρεσία που λειτουργεί υπό τη µορφή ειδικού 
Τ ί

σχετ. Γνωµ. Ν. Σ Κ. 
465/72 

4. 
σε µέλος της δυνάµεως των Ηνωµένων Πολιτειών ή του 
πολιτικού προσωπικού (µόνο 1 Ε. Ι. Χ.). 

παρ. 6 αρ. II 
παραρτήµατος  
ν. 1893/90 

5. 

στους αρχηγούς των ξένων ∆ιπλωµατικών Αποστολών που είναι 
διαπιστευµένοι στην Ελλάδα, στο επίσηµο ∆ιπλωµατικό 
προσωπικό των ξένων Πρεσβειών, που βρίσκεται στην Ελλάδα 
και που αναγράφεται στη σχετική επετηρίδα του Υπουργείου 
Εξωτερικών και στους ξένους έµµισθους Γεν. Προξένους (Ε. Ι. 
Χ.) Επίσης στους έµµισθους Προξένους, Υποπρόξενους, στους 
προξενικούς πράκτορες και στο µη διπλωµατικό προσωπικό των 
ξένων πρεσβειών µε τον όρο της αµοιβαιότητας (Ε. Ι. Χ.) 
εφόσον έχουν την υπηκοότητα του αντιπροσωπευοµένου 

περ. δ παρ. 1 αρ. 17 
ν. 2367/53, όπως 
αντικαταστάθηκε µε το 
αρ. 8 του Α Ν. 236/67 

6. 

στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, στους σταθµούς πρώτων 
βοηθειών, στα δηµοτικά ή κοινοτικά νοσοκοµεία, στο Ίδρυµα 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στα Νοσηλευτικά Ιδρύµατα κοινής 
ωφέλειας ασθενοφόρα αυτοκίνητα, αυτοκίνητα κινητών ιατρείων 
και χειρουργείων εκστρατείας και φορτηγά αυτοκίνητα εφόσον 
αυτά χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά ασθενών, αδελφών 
νοσοκόµων ή υγειονοµικού υλικού ή ιµατισµού, ειδών 
υπόδησης, τροφίµων κ.λ.π. που προορίζονται για τις ανάγκες 
των Ιδρυµάτων ή για την ενίσχυση των απόρων τάξεων και 
πληθυσµού. 

περ. στ παρ.1 
αρ.17 ν. 2367/53, 
όπως ισχύει 

7.  στους Κύπριους Αξιωµατικούς που έρχονται στην Ελλάδα µε 
σκοπό υπηρεσιακή στρατιωτική µετεκπαίδευση (µόνο 1 Ε.Ι.Χ.) 

παρ. 1 αρ. 1 
ν.δ. 461/74  

8.  

στις ξένες αποστολές, υπηρεσίες ή οργανώσεις ή πρόσωπα 
ξένης υπηκοότητας που δεν κατοικούν µόνιµα στην Ελλάδα και 
για τα οποία έχει συναφθεί σύµβαση µε την Ελληνική 
Κυβέρνηση.  

περ. ζ' παρ. 1 αρ. 17 ν. 
2367/53, όπως ισχύει  

9.  

στην Αµερικανική Αποστολή ή σε πρόσωπα που ανήκουν 
στο προσωπικό της µε βάση διατάξεις νόµων, διαταγµάτων ή 
αποφάσεων και οχήµατα για τα οποία προβλέπεται 
απαλλαγή µε βάση συµφωνίες ή συµβάσεις που ανάγονται 
στο πρόγραµµα Αµερικανικής Βοήθειας.  

περ. ζ' παρ. 1 
αρ. 17 
ν. 2367/53, όπως 
ισχύει  

10.  
στους υπαλλήλους που υπηρετούν στην Ελληνική Πρεσβεία 
στη Σόφια και στις προξενικές αρχές Σκοπίων και 
Ανδριανούπολης και έρχονται στην Ελλάδα για υπηρεσία.  

αρ. 8 α.ν. 154/67  

11.  

σε επιχειρήσεις (φορτηγά Ι. Χ. αυτοκίνητα) και τα οποία 
κυκλοφορούν αποκλειστικά σε ιδιωτικούς κλειστούς χώρους 
αυτών, βάση ειδικής άδειας κυκλοφορίας, η οποία χορηγείται 
από  την αρµόδια  Υπηρεσία  του  Υπουργείου Μεταφορών 
και Επικοινωνιών.  

αρ. 9 ν. 1798/88  
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12.  

στους ∆ήµους, τις Κοινότητες, τους Λιµενικούς Οργανισµούς 
και τα Λιµενικά Ταµεία φορτηγά υδροφόρα, αυτοκίνητα 
καθαριότητας και πυροσβεστικά καθώς και υδροφόρα 
αυτοκίνητα που ανήκουν κατά κυριότητα στους Οργανισµούς 
∆ηµοσίου ∆ικαίου.  

περ. ε παρ. 1 αρ. 17 
ν. 2367/53, 
όπως ισχύει  

13.  στα ξένα κράτη υπό τον όρο της αµοιβαιότητας.  αρ. 7 ν.δ. 3839/58 

14.  
στον Οργανισµό Βάµβακος  παρ 1 αρ. 18 

ν. 3853/58 

15.  
στο Ελληνικό Κέντρο επενδύσεων (ΕΛ.Κ.Ε.)  παρ.1 αρ. 7 του 

άρθρου πρώτου 
ν. 2372/96  

16.  
στη Μονάδα Οργάνωσης της ∆ιαχείρισης του Κοινοτικού 
Πλαισίου Στήριξης (Μ.Ο.∆.)  

αρ. 6 άρθρου τρίτου  
ν. 2372/96  

17.  
Στο επίσηµο προσωπικό της Επιτροπής Στρατιωτικών Τάφων 
(ένα Ε. Ι. Χ αυτοκίνητο για κάθε µέλος του επίσηµου 
προσωπικού. 

Ν. ∆. 164/1969  

18. 
 

Επίσης απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας τα οχήµατα 
για τα οποία προβλέπεται απαλλαγή βάσει ειδικών 
συµβάσεων και τα οποία χρησιµοποιούνται για την 
εξυπηρέτηση των σκοπών της σύµβασης. 

 

Β. 
Οχήµατα (µε κυλινδρισµό κινητήρα µέχρι 1.650 κ. εκ.) που 
ανήκουν:  

 

1.  
στους ανάπηρους πολέµου αξιωµατικούς και οπλίτες  παρ. 1 και 2 αρ.1 

ν. 490/76 

2.  

στους ανάπηρους αξιωµατικούς και οπλίτες των τριών 
κλάδων των Ενόπλων δυνάµεων, στους αξιωµατικούς και 
άνδρες των Σωµάτων ασφαλείας, στους αξιωµατικούς και 
άνδρες του Πυροσβεστικού και Λιµενικού σώµατος, στους 
άνδρες της Αγροφυλακής καθώς και στους υπαλλήλους της 
Τελωνειακής Υπηρεσίας τους εντεταλµένους στη δίωξη του 

παρ 3 αρ. 1 ν. 490/76 

3.  
στους πολίτες που κατέστησαν ανάπηροι κατά το από 21/4/67 
έως 23/7/74 χρονικό διάστηµα, συνεπεία της δράσεως τους 
κατά του δικτατορικού καθεστώτος. 

παρ. 4 αρ 1 
 ν. 490/76 

4.  στους ανάπηρους αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης.  αρ. 34 ν. 1731/87  

5.  
στους ανάπηρους αγωνιστές του ∆ηµοκρατικού Στρατού.  παρ. 4 αρ. 23  

ν. 1882/90 

6.  στους ανάπηρους έλληνες πολίτες άνω των 4 ετών και έως 
70 ετών, οι οποίοι: 

 

 

α) έχουν πλήρη παράλυση των κάτω ή άνω άκρων ή 
αµφοτερόπλευρο ακρωτηριασµό αυτών ή 

εδ. Αα παρ. 1 αρ. 16  
ν. 1798/88,όπως  
ισχύει µετά την αντι-  
κατάστασή του µε  
την παρ. 1 αρ. 23  
ν. 1882/90 

 β) εµφανίζουν σοβαρή κινητική αναπηρία:  εδ. Αβ παρ. 1 αρ. 16  
ν. 1798/88 

 
βα) του ενός ή και των δύο κάτω άκρων µε ποσοστό αναπηρίας 
συνολικά όχι µικρότερο του 67%. 

 

 

ββ) του ενός ή και των δύο κάτω άκρων µε συµµετοχή 
κινητικής αναπηρίας του ενός ή και των δύο άνω άκρων µε 
ποσοστό αναπηρίας συνολικά όχι µικρότερο του 67%, από το  
οποία το 40% τουλάχιστον από το ένα κάτω άκρο. 

 

 γ) έχουν ολική και από τους δύο οφθαλµούς τύφλωση µε 
ποσοστό αναπηρίας 100%. 

εδ. Β. παρ. 1 αρ. 16  
ν. 1798/88 
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δ) είναι νοητικά καθυστερηµένοι µε δείκτη νοηµοσύνης κάτω 
του 40% ή 

εδ. Γ παρ. 1 αρ. 16  
ν. 1798/88, όπως 
προστέθηκε µε την 
παρ. 2 αρ. 23 
ν. 1882/90 

 

ε) πάσχουν από αυτισµό, εφόσον αυτός συνοδεύεται από 
επιληπτικές κρίσεις ή πνευµατική καθυστέρηση ή οργανικό 
ψυχοσύνδροµο, οι οποίοι εξαιτίας των παθήσεων αυτών έχουν 
καταστεί ανάπηροι µε συνολικό ποσοστό αναπηρίας από 67% 
και άνω, είναι ανίκανοι για εργασία και έχουν ανάγκη βοήθειας ή 

 

 στ) πάσχουν από µεσογειακή αναιµία   

 
ζ) πάσχουν από δρεπανοκυτταρική ή µικροδρεπανοκυτταρική 
αναιµία 

άρθρο 17.  
ν.3402/05 

 

η) πάσχουν από νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου ή  προστέθηκε µε την 
απόφαση των Υπ.  
Οικον/κών και  
Υγείας, Πρόνοιας και  
Κοινωνικών  
Ασφαλίσεων  
Γ4α/Φ.15/921/2.4.90  
που κυρώθηκε µε το  
ν. 1914/90 αρ. 46  
περ. 1 περ. κστ. 

 θ) πάσχουν από συγγενή αιµορραγική διάθεση (αιµορροφιλία).  

Γ. 
Οχήµατα (µε κυλινδρισµό κινητήρα µέχρι και 2000 κ. εκ.) 
που ανήκουν: 

 

 

Ειδικά σε αναπήρους µε ποσοστό αναπηρίας 100%, καθώς και  
σε  παραπληγικούς  (µε  πλήρη παράλυση των κάτω άκρων 
ή αµφοτερόπλευρο ακρωτηριασµό αυτών) ηλικίας όµως 18 
ετών και άνω. Επισηµαίνεται ότι οι συγκεκριµένες κατηγορίες 
αναπήρων µπορούν να παραλάβουν αυτοκίνητο µέχρι και 
2000 κ. εκ. αντί των 1650 κ.εκ. που δικαιούνται οι λοιπές 
προαναφερόµενες κατηγορίες (περιπτώσεις Α και Β) .  

παρ. 2, άρθρο 1, 
ν. 490/76 και εδαφ. Β', 
παρ. 2, άρθρο 16,  
ν. 1798/88 
 

 Σηµειώσεις:  

 

- Οι ως άνω απαλλαγές των αναπήρων ισχύουν εφόσον έχει 
εκδοθεί σχετική απόφαση του Προϊσταµένου της αρµόδιας  
∆.Ο.Υ. για απαλλαγή του οχήµατος, στα πλαίσια των 
οριζοµένων από τις προαναφερόµενες κατά περίπτωση διατάξεις. 

 

 

- Για αυτοκίνητο που ανήκε σε θανόντα ανάπηρο, στον 
οποίο είχε χορηγηθεί απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας 
λόγω της αναπηρίας του, οι κληρονόµοι στους οποίους 
περιέρχεται αυτό οφείλουν τέλη στους οποίους περιέρχεται 
αυτό οφείλουν τέλη κυκλοφορίας από το επόµενο του θανάτου 
του κληρονοµούµενου ηµερολογιακό έτος. 

παρ. 7 αρ. 20  
ν. 2948/2001 

 ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ   

 

α) ρυµουλκούµενα ή ηµιρρυµουλκούµενα οχήµατα κάθε 
κατηγορίας που ανήκουν σε µεµονωµένους αυτοκινητιστές ή σε 
µεταφορικές επιχειρήσεις του ν. 383/76, τα οποία έχουν 
χαρακτηρισθεί ως ανεξάρτητες κυκλοφοριακές µονάδες µε 
αντίστοιχη άδεια κυκλοφορίας. Η απαλλαγή ισχύει για τα 
πέραν του ενός ρυµουλκούµενα ή ηµιρρυµουλκούµενα 
οχήµατα και καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας και εισφορά 
για το όχηµα, για το οποίο προβλέπονται τα υψηλότερα 
ποσά τελών κυκλοφορίας και εισφοράς. 

αρ. 14 ν. 1959/91  
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 β) τα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα ή υβριδικά, µε κινητήρα του 

οποίου οι εκποµπές ρύπων είναι σύµφωνες µε τις εκάστοτε 
ισχύουσες διατάξεις για τα οχήµατα αντιρρυπαντικής 
τεχνολογίας. 

παρ. 9 αρ. 2  
ν. 2052/92 

 γ) κάθε αστικό ή  υπεραστικό λεωφορείο που τίθεται για 
πρώτη φορά σε κυκλοφορία σε αντικατάσταση κυκλοφορούντος 
λεωφορείου και είναι καινούργιο ή µεταχειρισµένο ηλικίας έως 
πέντε ετών από του έτους κατασκευής του πλαισίου 
απαλλάσσεται των τελών κυκλοφορίας επί µία τριετία από του 
έτους ταξινόµησης του συµπεριλαµβανοµένου. 

παρ. 7 αρ. 12  
ν. 2963/2001 

 δ) καινούργιες δίκυκλες µοτοσικλέτες, νέας τεχνολογίας, µε 
κυλινδρισµό κινητήρα που υπερβαίνει τα 50 κυβ. εκατ., οι 
οποίες τίθενται σε κυκλοφορία σε αντικατάσταση παλαιών 
µοτοσικλετών, που έχουν ταξινοµηθεί στην Ελλάδα µέχρι 
και το έτος 1994, ή και µοτοποδηλάτων που έχουν 
ταξινοµηθεί στην Ελλάδα µέχρι το έτος 1996, και οι οποίες 
αποσύρονται οριστικά από την κυκλοφορίας, απαλλάσσονται 
των τελών κυκλοφορίας εις το διηνεκές αν έχουν κυλινδρισµό 
κινητήρα µέχρι 300 κυβ. εκατ. και για πέντε (5) ηµερολογιακά 
έτη αν έχουν µεγαλύτερο κυλινδρισµό κινητήρα. Ως πρώτο 
έτος για τη µη καταβολή τελών κυκλοφορίας θεωρείται το έτος 
κατά το οποίο εκδόθηκε η άδεια κυκλοφορίας της καινούργιας 
µοτοσικλέτας. 

παρ.1 αρ.2  
ν. 3245/2004  
όπως 
αντικαταστάθηκε µε  
το άρθρο 24 του  
ν. 3333/2005 

 ΓΕΝΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ :   
 Εφόσον οι ενδιαφερόµενοι ισχυρίζονται ότι το όχηµα τους 

απαλλάσσεται από τα τέλη κυκλοφορίας, πλην όµως η 
περίπτωση τους δεν αναγράφεται στον ανωτέρω πίνακα, θα 
πρέπει να προσκοµίζουν στοιχεία που να αποδεικνύουν την 
απαλλαγή  

 

 


