ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση και τροποποίηση της από
2.11.2009 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Αναπροσαρµογή των τελών κυκλοφορίας οχηµάτων και κατάργηση του µέτρου απόσυρσης οχηµάτων καθώς και διατάξεων της από 16.9.2009 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Μέτρα για την Αντιµετώπιση της Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης» (ΦΕΚ 181 Α΄), όπως αυτή διορθώθηκε
µε τη «∆ιόρθωση Σφαλµάτων», που δηµοσιεύτηκε στο
ΦΕΚ 222 Α΄»»
Προς τη Βουλή των Ελλήνων
Άρθρο πρώτο
1. Με την προς επικύρωση Π.Ν.Π. αλλάζει ο τρόπος υπολογισµού των τελών κυκλοφορίας, ο οποίος πλέον
συναρτάται όχι µόνο µε τον κυβισµό του κινητήρα των οχηµάτων, όπως γινόταν µέχρι και για τα τέλη κυκλοφορίας 2009, αλλά και µε την περιβαλλοντική επιβάρυνση
που προκαλεί αυτός. Σε αντίθεση όµως µε την από
16.9.2009 Π.Ν.Π. της προηγούµενης κυβέρνησης λαµβάνονται υπόψη και κοινωνικά κριτήρια, έτσι ώστε να περιορισθεί η επιβάρυνση των λιγότερο ρυπογόνων και ενεργειοβόρων αυτοκίνητων µικρού κυβισµού, που κατά
κανόνα κατέχουν οι ασθενέστερες εισοδηµατικά τάξεις.
Έτσι σε σχέση µε τα καθορισθέντα µε την από
16.9.2009 Π.Ν.Π. τέλη κυκλοφορίας, µε την προς επικύρωση Π.Ν.Π. παραµένουν στο ίδιο επίπεδο τα τέλη κυκλοφορίας για αυτοκίνητα από 1.358-1.928 κ.ε., µειώνονται όµως προοδευτικά για αυτοκίνητα µικρότερου κυβισµού και αυξάνονται επίσης προοδευτικά για αυτοκίνητα
µεγαλύτερου κυβισµού.
Για τον υπολογισµό των νέων τελών κυκλοφορίας όλα
τα οχήµατα που κυκλοφορούν ή θα κυκλοφορήσουν στο
µέλλον κατατάσσονται σε τέσσερις κλάσεις ανάλογα µε
την επιβάρυνση που προκαλεί στο περιβάλλον η τεχνολογία του κινητήρα τους. Εν όψει τεχνικών δυσκολιών,
ειδικά για τα παλαιότερα οχήµατα, καθώς και αυτά που
έχουν εισαχθεί µεταχειρισµένα από το εξωτερικό, η κατάταξη στο σχετικό Πίνακα 1 έγινε µε βάση την ηµεροµηνία πρώτης κυκλοφορίας στην Ελλάδα, ορίζεται όµως
ότι µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων µπορεί να διαφοροποιούνται τα κριτήρια κατάταξης επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης µε βάση την περιβαλλοντική επιβάρυνση του κινητήρα.
Ο νέος τρόπος υπολογισµού των τελών κυκλοφορίας
θα ισχύει για τα επιβατικά οχήµατα ιδιωτικής χρήσης για
τα τέλη κυκλοφορίας του έτους 2010 και για τα ελαφρά
και βαρέα φορτηγά ιδιωτικής και δηµόσιας χρήσης για τα
τέλη κυκλοφορίας του έτους 2011. Προς άρση αµφιβολιών, ρητά αναφέρεται στην Π.Ν.Π. ότι για τα ταξί και για
τα λεωφορεία δηµόσιας και ιδιωτικής χρήσης εξακολουθούν να καταβάλλονται τα τέλη κυκλοφορίας που ίσχυαν
και κατά το παρελθόν.
Από τα τέλη κυκλοφορίας απαλλάσσονται τελείως τα
υβριδικά, ηλεκτρικά και υδρογόνου αυτοκίνητα µέχρι
1.920 κ.ε., ενώ τα αυτοκίνητα των κατηγοριών αυτών άνω των 1.920 κ.ε. τα οποία απαλλάσσονταν επίσης, δυνάµει της παρ. 9 του άρθρου 2 του ν. 2052/1992 (ΦΕΚ 94
Α΄), εφεξής οφείλουν τέλη κυκλοφορίας, τα οποία όµως

ανέρχονται στο ήµισυ των τελών της κλάσης στην οποία
εµπίπτουν.
Στην καταργηθείσα από 16.9.2009 Π.Ν.Π. προβλεπόταν η προσκόµιση κάρτας καυσαερίων ως προϋπόθεση
καταβολής των τελών κυκλοφορίας. Με την προς επικύρωση Π.Ν.Π. µετατίθεται η σχετική υποχρέωση στο έτος
2010 (τέλη κυκλοφορίας 2011), καθόσον η αιφνίδια εφαρµογή του µέτρου θα δηµιουργούσε πολλά προβλήµατα, ταλαιπωρία των κατόχων αυτοκινήτων και δυσλειτουργίες στην έγκαιρη είσπραξη των τελών κυκλοφορίας.
Κατά τα λοιπά ως προς τα τέλη κυκλοφορίας εξακολουθούν να ισχύουν και να εφαρµόζονται οι µέχρι σήµερα ισχύουσες σχετικές διατάξεις, µε την επισήµανση ότι
το ποσό που αντιστοιχεί στις αυξήσεις των τελών κυκλοφορίας θα περιέλθει καθ’ ολοκληρίαν στο ∆ηµόσιο, δηλαδή δεν θα αποδοθεί κανένα ποσοστό αυτού στην τοπική αυτοδιοίκηση.
2. Με την προς επικύρωση Π.Ν.Π. καταργείται το µέτρο της απόσυρσης των οχηµάτων που προέβλεπε η από
16.9.2009 Π.Ν.Π. της προηγούµενης κυβέρνησης. Και
τούτο διότι η εφαρµογή του µέτρου αυτού θα είχε αµελητέες επιπτώσεις στην ατµοσφαιρική ρύπανση, ενώ από την άλλη µεριά θα επιβάρυνε υπέρµετρα τον Κρατικό
Προϋπολογισµό και θα ηύξανε το εµπορικό έλλειµµα και
το ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών, αφού εγχώρια αυτοκινητοβιοµηχανία δεν υφίσταται και τα αυτοκίνητα
που θα αντικαθιστούσαν τα αποσυρόµενα θα εισάγονταν
από το εξωτερικό.
Για όσους όµως έχουν προβεί σε παράδοση οχηµάτων
προς απόσυρση µέχρι την εξαγγελία της κατάργησης
του µέτρου θα εφαρµοστούν οι προβλέψεις του άρθρου
3 της από 16.9.2009 Π.Ν.Π., δηλαδή θα τους καταβληθεί
το κίνητρο απόσυρσης και το κίνητρο αγοράς. Περαιτέρω στους αγοραστές νέου αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης που εµπίπτουν στη µεταβατική αυτή ρύθµιση παρέχεται, σαν µια συµβολική κίνηση, η δυνατότητα, εάν το
επιθυµούν, να λάβουν το µισό του ποσού του κινήτρου αγοράς νέου αυτοκινήτου σε χρήµα και, αντί του υπολοίπου, δύο ετήσιες κάρτες απεριορίστων διαδροµών στα
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, πράγµα που έχει ως αποτέλεσµα να αυξάνεται κατά 20% το συνολικό ποσό του κινήτρου αγοράς.
3. Καταργούνται επίσης οι ρυθµίσεις του πράσινου δακτυλίου, που ούτως ή άλλως θα εφαρµοζόταν από 1ης
Σεπτεµβρίου του 2011, καθόσον αφ’ ενός το µέτρο είχε
εντελώς αποσπασµατικό χαρακτήρα και αφ’ ετέρου το εξαιρετικά σοβαρό ζήτηµα της ατµοσφαιρικής ρύπανσης
στην Αθήνα και τις άλλες µεγάλες πόλεις της χώρας απαιτεί βαθύτερη µελέτη και συνδυασµό πλέγµατος µέτρων.
Άρθρο δεύτερο
Η συγκεκριµένη διάταξη αποσκοπεί στο να καταβληθούν τα κίνητρα για την απόσυρση που προέβλεπε το άρθρο 3 της από 16.9.2009 Π.Ν.Π., όπως άλλωστε ήταν εξαρχής και η νοµοθετική βούληση και όπως επιβάλλεται
και από την αρχή της ισότητας, και σε όσους παρέδωσαν
τα οχήµατα τους προς απόσυρση την ίδια ηµέρα, αλλά ενωρίτερα από την εξαγγελία κατάργησης του µέτρου (η
οποία έγινε αργά το απόγευµα της 2.11.2009). Η σχετική
τροποποίηση είναι αναγκαία, διότι το ΦΕΚ δηµοσίευσης
της προς επικύρωση Π.Ν.Π. φέρει την ίδια ηµεροµηνία
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µε την ως άνω εξαγγελία κατάργησης της απόσυρσης
(2.11.2009), µε αποτέλεσµα η σχετική µεταβατική διάταξη (πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 3) να
µην καλύπτει, ως εκ της διατυπώσεώς της, και όσους παρέδωσαν τα οχήµατά τους κατά την ηµεροµηνία εκείνη.
Αθήνα, 3 ∆εκεµβρίου 2009

2. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και
απρόβλεπτης ανάγκης να διασφαλιστεί η έγκαιρη είσπραξη των αναπροσαρµοζόµενων µε την παρούσα τελών κυκλοφορίας έτους 2010 και να τερµατιστεί αµέσως
η εφαρµογή του µέτρου της απόσυρσης οχηµάτων, καθώς και διατάξεων της από 16.9.2009 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου.
3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου,
Αποφασίζουµε
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ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΥ

Κύρωση και τροποποίηση της από 2.11.2009 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Αναπροσαρµογή των τελών κυκλοφορίας οχηµάτων και κατάργηση του µέτρου
απόσυρσης οχηµάτων καθώς και διατάξεων της από
16.09.2009 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Μέτρα
για την Αντιµετώπιση της Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης»
(ΦΕΚ 181 Α΄), όπως αυτή διορθώθηκε µε τη «∆ιόρθωση
Σφαλµάτων», που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 222 Α΄

Άρθρο 1
Κατάταξη οχηµάτων σε κλάσεις
Για την αντιµετώπιση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης από την οδική κυκλοφορία αναπροσαρµόζονται τα τέλη
κυκλοφορίας των οχηµάτων µε βάση την κατάταξή τους
σε τέσσερις κλάσεις (Α έως ∆), σύµφωνα µε τον Πίνακα
1 που ακολουθεί:
Πίνακας 1. Κατάταξη οχηµάτων σε κλάσεις µε βάση
την περιβαλλοντική επιβάρυνση του κινητήρα τους
Κλάσεις
Οχηµάτων
Κλάση Α

Κλάση Β

Κλάση Γ

Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόµου η από 2.11.2009
Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Αναπροσαρµογή
των τελών κυκλοφορίας οχηµάτων και κατάργηση του
µέτρου απόσυρσης οχηµάτων καθώς και διατάξεων της
από 16.9.2009 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Μέτρα για την Αντιµετώπιση της Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης» (ΦΕΚ 181 Α΄), όπως αυτή διορθώθηκε µε τη «∆ιόρθωση Σφαλµάτων», που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 222 Α΄,
η οποία έχει ως ακολούθως:
“ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Αναπροσαρµογή των τελών κυκλοφορίας οχηµάτων
και κατάργηση του µέτρου απόσυρσης οχηµάτων καθώς
και διατάξεων της από 16.9.2009 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου «Μέτρα για την αντιµετώπιση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης” (ΦΕΚ 181 Α΄)»
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 του Συντάγµατος.

Κλάση ∆

Περιβαλλοντική επιβάρυνση
κινητήρα οχηµάτων
Οχήµατα µε χαµηλές ή (EURO 4,5 και
µηδενικές εκποµπές
µεταγενέστερης
(ηµεροµηνία πρώτης
οδηγίας)
κυκλοφορίας
από 1.1.2005)
Οχήµατα µε µέτριες
(EURO 3)
εκποµπές (ηµεροµηνία
πρώτης κυκλοφορίας
από 1.1.2000)
Οχήµατα µε υψηλές
(EURO 2)
εκποµπές (ηµεροµηνία
πρώτης κυκλοφορίας
από 1.1.1996)
Οχήµατα µε πολύ
(EURO 1, 0
υψηλές εκποµπές
και συµβατικά)
(ηµεροµηνία πρώτης
κυκλοφορίας πριν
από 1.1.1996)
Άρθρο 2
Τέλη κυκλοφορίας

1. Τα τέλη κυκλοφορίας, που προβλέπονται από τους
νόµους 2873/2000 (ΦΕΚ 285 Α΄), 2948/2001 (ΦΕΚ 242
Α΄), 3697/2008 (ΦΕΚ 194 Α΄) και την υπ’ αρ. 1080827/
407/Τ. & ΕΦ./22.08.2007 απόφαση του Υφυπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών (ΦΕΚ 1788 Β΄) αναπροσαρµόζονται και υπολογίζονται εφεξής σε συνάρτηση του κυβισµού και της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης του κινητήρα των οχηµάτων, σύµφωνα µε τον Πίνακα 2 για τα επιβατικά αυτοκίνητα οχήµατα ιδιωτικής χρήσης και τον Πίνακα 3 για τα ελαφρά και βαρέα φορτηγά οχήµατα, δηµόσιας ή ιδιωτικής χρήσης, οι οποίοι παρατίθενται στις
παραγράφους 2 και 5, αντίστοιχα.
2. Τα τέλη κυκλοφορίας για τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης αναπροσαρµόζονται σύµφωνα µε τον
ακόλουθο Πίνακα:

3
Πίνακας 2. Τέλη Κυκλοφορίας για επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης.
Κυβισµός <301 301-785 786-13571358-1928 1929-2357 >2357
Τέλη
Α
0
28
94
184
428
562
Β
35
63
137
252
521
680
Γ
51
79
162
302
596
780
∆
68
96
187
352
671
880

3. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 2 για επιβατικά
αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης της κλάσης Α και Β, κυβισµού κάτω των 1.929 κ.ε., που υπάγονται στις κατηγορίες των υβριδικών, ηλεκτρικών και υδρογόνου, δεν επιβάλλονται τέλη κυκλοφορίας.
Για επιβατηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης των ίδιων
κατηγοριών (υβριδικά, ηλεκτρικά, υδρογόνου), κυβισµού
1.929 κ.ε. και άνω, επιβάλλονται εφεξής τέλη κυκλοφορίας τα οποία ανέρχονται στο ήµισυ των τελών κυκλοφορίας για αυτοκίνητα της αντίστοιχης κλάσης του Πίνακα 2.
4. Για επιβατικά οχήµατα δηµόσιας χρήσης (ταξί) και
λεωφορεία δηµόσιας και ιδιωτικής χρήσης επιβάλλονται
τα τέλη κυκλοφορίας τα οποία προβλέπονταν από τις
διατάξεις που ίσχυαν πριν από την έναρξη ισχύος της από 16.9.2009 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Μέτρα για την αντιµετώπιση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης»
(ΦΕΚ 181 Α΄).
5. Για ελαφρά φορτηγά οχήµατα µικτού βάρους µέχρι
και 3,5 τόνους (pick – up vans), καθώς και για τα βαρέα
φορτηγά οχήµατα µικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων, δηµόσιας ή ιδιωτικής χρήσης, τα τέλη κυκλοφορίας τα οποία προβλέπονταν από τις διατάξεις που ίσχυαν πριν από την έναρξη ισχύος της από 16.9.2009 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου αναπροσαρµόζονται (αυξάνονται
ή µειώνονται), ανάλογα µε την κλάση τους, σύµφωνα µε
τον ακόλουθο Πίνακα:
Πίνακας 3
Κλάσεις Οχηµάτων
Κλάση
Κλάση
Κλάση
Κλάση

Α
Β
Γ
∆

Ποσοστό µείωσης ή αύξησης
των τελών
- 30%
+10%
+15%
+20%

6. Η προµήθεια του σήµατος των τελών κυκλοφορίας πραγµατοποιείται σύµφωνα µε την αναφερόµενη
στην παράγραφο 1 νοµοθεσία από πιστοποιηµένα σηµεία συναλλαγής (π.χ. τράπεζες) και µε απαραίτητη προϋπόθεση, για τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2011 και εφεξής, την προσκόµιση της κάρτας ελέγχου καυσαερίων
του οχήµατος.
7. Ο τρόπος υπολογισµού των τελών κυκλοφορίας
σύµφωνα µε το παρόν άρθρο εφαρµόζεται στα επιβατικά
αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης για τα τέλη κυκλοφορίας
του έτους 2010 και των εποµένων και στα φορτηγά οχήµατα, δηµόσιας ή ιδιωτικής χρήσης, για τα τέλη κυκλοφορίας του έτους 2011 και των εποµένων.

8. Η επιπλέον διαφορά µεταξύ των τελών κυκλοφορίας που επιβάλλονται από την εφαρµογή των διατάξεων της Πράξης αυτής και των προβλεπόµενων από τις
διατάξεις που ίσχυαν πριν από την έναρξη ισχύος της από 16.9.2009 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου περιέρχεται καθ’ ολοκληρίαν στο ∆ηµόσιο.
Άρθρο 3
Καταργητικές - Μεταβατικές διατάξεις
1. Το µέτρο της απόσυρσης οχηµάτων που προβλέπεται στο άρθρο 3 της από 16.9.2009 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου καταργείται.
2. Τα οικονοµικά κίνητρα για την απόσυρση οχηµάτων
που προβλέπονται στο άρθρο 3 της πιο πάνω Πράξης
καταβάλλονται εφόσον η διαδικασία απόσυρσης άρχισε πριν από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της Πράξης αυτής στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ως χρόνος έναρξης της διαδικασίας απόσυρσης θεωρείται η ηµεροµηνία της βεβαίωσης παραλαβής του προς απόσυρση οχήµατος, η οποία εκδίδεται από την εγκατάσταση επεξεργασίας ή το σηµείο συλλογής Οχηµάτων Τέλους
Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ). Για την καταβολή του οικονοµικού
κινήτρου εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 3 της ίδιας Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου και των κοινών
υπουργικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου.
3. Οι δικαιούχοι οικονοµικού κινήτρου αγοράς οχήµατος, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην προηγούµενη
παράγραφο, µπορούν να επιλέξουν αντί των προβλεπόµενων ποσών του Πίνακα 4 της από 16.9.2009 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου τη χορήγηση δύο ετήσιων
καρτών απεριόριστων διαδροµών στα αστικά Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και χρηµατικό ποσό πεντακοσίων (500)
ευρώ.
4. Καταργούνται τα άρθρα 1, 2 και 4 της από 16.9.2009
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου. Το άρθρο 3 της ίδιας Πράξης ισχύει έως την περαίωση των εκκρεµών υποθέσεων για την απόσυρση οχηµάτων.
Άρθρο 4
Εξουσιοδοτήσεις
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών,
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων µπορεί να διαφοροποιούνται τα κριτήρια κατάταξης επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης µε βάση την περιβαλλοντική επιβάρυνση του κινητήρα, η οποία σύµφωνα µε τον Πίνακα
1 της Πράξης αυτής γίνεται για τα τέλη κυκλοφορίας του
έτους 2010 µε βάση το έτος πρώτης κυκλοφορίας τους
στην Ελλάδα.
2. Με όµοια απόφαση καθορίζεται η ειδικότερη διαδικασία και κάθε άλλη λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του
άρθρου 2 της Πράξης αυτής.
3. Με όµοια απόφαση καθορίζονται οι λεπτοµέρειες
και η διαδικασία χορήγησης των καρτών απεριόριστων
διαδροµών σύµφωνα µε το άρθρο 3 της Πράξης αυτής.
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Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος

ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ

Η ισχύς της Πράξης αυτής αρχίζει από τη δηµοσίευσή
της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

∆. Ρέππας

Αθήνα, 2 Νοεµβρίου 2009
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
ΛΟΥΚΙΑ - ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ
ΑΝΝΑ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ
ΜΑΡΙΑ - ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙ∆ΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪ∆ΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ∆ΡΟΥΤΣΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ
Άρθρο δεύτερο
Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 3
της από 2.11.2009 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου,
«Αναπροσαρµογή των τελών κυκλοφορίας οχηµάτων και
κατάργηση του µέτρου απόσυρσης οχηµάτων καθώς και
διατάξεων της από 16.9.2009 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Μέτρα για την Αντιµετώπιση της Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης» (ΦΕΚ 181 Α΄), όπως αυτή διορθώθηκε
µε τη «∆ιόρθωση Σφαλµάτων» που δηµοσιεύτηκε στο
ΦΕΚ 222 Α΄, η φράση «πριν από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της Πράξης αυτής στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως» αντικαθίσταται µε τη φράση «µέχρι και την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της Πράξης αυτής στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως».
Η ισχύς αυτού του νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευση
του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 ∆εκεµβρίου 2009
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Γ. Παπακωνσταντίνου

Κ. Μπιρµπίλη

Αριθµ. 184/8/2009
ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής «Κύρωση και τροποποίηση της από 2.11.2009 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Αναπροσαρµογή των τελών κυκλοφορίας οχηµάτων και κατάργηση του µέτρου απόσυρσης οχηµάτων, καθώς και διατάξεων της από 16.9.2009 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Μέτρα για την αντιµετώπιση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης, (ΦΕΚ 181 Α΄), όπως
αυτή διορθώθηκε µε τη «∆ιόρθωση Σφαλµάτων» που
δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 222 Α΄»»
A. Με τoν υπό ψήφιση νόµο κυρώνεται η προαναφερόµενη Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Π.Ν.Π.), µε την
οποία προβλέπονται τα εξής:
1.α. Προς το σκοπό αντιµετώπισης της ατµοσφαιρικής
ρύπανσης από την οδική κυκλοφορία, τα οχήµατα κατατάσσονται, µε βάση την περιβαλλοντική επιβάρυνση του
κινητήρα τους και ανάλογα µε την ηµεροµηνία κυκλοφορίας τους, σε τέσσερις (4) κλάσεις
(Κλάση Α΄, οχήµατα πρώτης κυκλοφορίας από 1.1.2005
Κλάση Β΄,
»
»
»
από 1.1.2000
Κλάση Γ΄,
»
»
»
από 1.1.1996
Κλάση ∆΄,
»
»
»
πριν από 1.1.1996)

β.i) Όσον αφορά στα προβλεπόµενα, από τις κείµενες
διατάξεις, τέλη κυκλοφορίας, τα οποία αναπροσαρµόζονται και υπολογίζονται εφεξής µε βάση τον κυβισµό και
την περιβαλλοντική επιβάρυνση του κινητήρα του οχήµατος, επέρχονται οι ακόλουθες µεταβολές:
Ι. Επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης
Κλάση Α΄- Μείωση υφισταµένων
ετησίων τελών
Κλάση Β΄- Αύξηση υφισταµένων τελών
ανάλογα µε τον κυβισµό
του κινητήρα,
Κλάση Γ΄- Αύξηση υφισταµένων τελών
ανάλογα µε τον κυβισµό
του κινητήρα,
Κλάση ∆΄- Αύξηση υφισταµένων τελών
ανάλογα µε τον κυβισµό
του κινητήρα.

κατά 18 ευρώ,
από 17 έως
100 ευρώ
από 33
έως 200 ευρώ
από 50
έως 300 ευρώ

ΙΙ. Ελαφρά και βαρέα φορτηγά οχήµατα δηµόσιας ή ιδιωτικής χρήσης
Κλάση Α΄ - Μείωση υφισταµένων τελών κατά 30%
Κλάση Β΄ - Αύξηση
”
“
κατά 10%
Κλάση Γ΄ - Αύξηση
”
“
κατά 15%
Κλάση ∆΄ - Αύξηση
”
“
κατά 20%
ii) Για τα υβριδικά και τα ηλεκτρικά επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, καθώς και για τα οχήµατα υδρογόνου, µε κυβισµό µέχρι 1928 κ.ε. που ανήκουν στις Κλά-
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σεις Α΄ και Β΄, δεν επιβάλλονται τέλη κυκλοφορίας, ενώ
για τα αυτοκίνητα αυτά µε µεγαλύτερο κυβισµό, τα τέλη
κυκλοφορίας περιορίζονται στο ήµισυ των προβλεποµένων, για τα λοιπά επιβατικά Ι.Χ. αυτοκίνητα.
iii) Για τα επιβατικά οχήµατα δηµόσιας χρήσης (ταξί)
και λεωφορεία δηµόσιας και ιδιωτικής χρήσης ισχύουν
τα υφιστάµενα τέλη κυκλοφορίας.
iv) Για την προµήθεια του σήµατος τελών κυκλοφορίας
έτους 2011 και εξής, από τα πιστοποιηµένα σηµεία συναλλαγής (τράπεζες κ.λπ.), είναι απαραίτητη η προσκόµιση της κάρτας ελέγχου καυσαερίων του οχήµατος.
v) Η προαναφερόµενη αναπροσαρµογή των τελών κυκλοφορίας εφαρµόζεται το πρώτον για τα τέλη κυκλοφορίας του έτους 2010, όσον αφορά στα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης και για τα τέλη του έτους 2011
στα φορτηγά εν γένει οχήµατα.
vi) Η επιπλέον διαφορά των τελών κυκλοφορίας που
προκύπτει από την εφαρµογή των νέων ρυθµίσεων και
των καταβαλλοµένων, µε βάση την νοµοθεσία που ίσχυε
πριν από την έναρξη ισχύος της από 16.9.2009 Π.Ν.Π., αποτελεί, στο σύνολό της, έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισµού.
(άρθρα 1 και 2)
2.α. Καταργείται το µέτρο της απόσυρσης οχηµάτων,
που προβλεπόταν από τις διατάξεις του άρθρου 3, της από 16.9.2009 Π.Ν.Π. και ορίζεται ότι οι ρυθµίσεις του άρθρου αυτού ισχύουν µέχρι την περαίωση των εκκρεµών
σχετικών υποθέσεων.
β. Τα προβλεπόµενα από τις προαναφερόµενες διατάξεις οικονοµικά κίνητρα για την: α) απόσυρση των οχηµάτων παλαιάς τεχνολογίας ή µεγάλης ηλικίας (500 µέχρι 2.200 ευρώ για Ι.Χ. αυτοκίνητα και 500 µέχρι 9.000
ευρώ για τα φορτηγά), β) αντικατάσταση αποσυρόµενων
οχηµάτων µε την αγορά καινουργούς οχήµατος ή µεταχειρισµένου συγκεκριµένης κατηγορίας (1.000 ευρώ για
Ι.Χ. αυτοκίνητα και 1.500 ή 4.000 ευρώ για τα φορτηγά ανάλογα µε την κατηγορία) καταβάλλονται, εφόσον η
διαδικασία απόσυρσης άρχισε, µέχρι και 2.11.2009 (ηµεροµηνία δηµοσίευσης στο ΦΕΚ της κυρούµενης
Π.Ν.Π.). Παράλληλα, ορίζεται ο χρόνος έναρξης της διαδικασίας απόσυρσης.
γ. Παρέχεται η δυνατότητα στους δικαιούχους του οικονοµικού κινήτρου για την αντικατάσταση οχήµατος, να
επιλέξουν, αντί του προαναφερόµενου ποσού, τη χορήγηση δύο (2) ετήσιων καρτών απεριόριστων διαδροµών
για τα αστικά µέσα µαζικής µεταφοράς και χρηµατικό
ποσό πεντακοσίων (500) ευρώ.
δ. Καταργούνται, επίσης, τα άρθρα 1, 2 και 4 της από
16.9.2009 Π.Ν.Π., αναφορικά µε τη θέσπιση µέτρων αντιµετώπισης της ατµοσφαιρικής ρύπανσης από την οδική
κυκλοφορία (εφαρµογή «Πράσινου ∆ακτυλίου» στην Αθήνα κ.λπ.).
(άρθρο 3)
3.α. Παρέχεται η δυνατότητα διαφοροποίησης, µε
κ.υ.α., των κριτηρίων κατάταξης επιβατικών αυτοκινήτων
ιδιωτικής χρήσης, µε βάση την περιβαλλοντική επιβάρυνση του κινητήρα, όσον αφορά στα τέλη κυκλοφορίας του
έτους 2010.
β. Με όµοιες αποφάσεις καθορίζονται:
i) Η ειδικότερη διαδικασία και κάθε άλλη λεπτοµέρεια
για την εφαρµογή των διατάξεων της κυρούµενης
Π.Ν.Π., που αναφέρονται στον καθορισµό του ύψους
των τελών κυκλοφορίας.
ii) Οι λεπτοµέρειες και η διαδικασία χορήγησης των
προαναφερόµενων καρτών απεριόριστων διαδροµών.
(άρθρο 4)

Β. Από τις προτεινόµενες διατάξεις προκαλούνται, τα
ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα:

I. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού
1. Εφάπαξ συνολική δαπάνη, η οποία εκτιµάται ότι δεν
θα υπερβεί το ποσό των 192.000.000 ευρώ, από την παροχή οικονοµικών κινήτρων στους κατόχους οχηµάτων
παλαιάς τεχνολογίας, οι οποίοι απέσυραν τα οχήµατά
τους µέχρι και 2.11.2009 (ηµεροµηνία δηµοσίευσης στο
ΦΕΚ της υπό κύρωση Π.Ν.Π.).
(άρθρο 3 παρ. 2)
2. Συνολική αύξηση εσόδων, η οποία εκτιµάται κατ’ ανώτατο όριο στο ποσό των 173.000.000 ευρώ, από την
είσπραξη τελών ταξινόµησης και Φ.Π.Α., από τις επιπλέον πωλήσεις επιβατικών και φορτηγών αυτοκινήτων που
αναµένεται να διενεργηθούν, λόγω της πρόσκαιρης παροχής κινήτρων, για την αντικατάσταση οχηµάτων παλαιάς τεχνολογίας ή µεγάλης ηλικίας, που αποσύρθηκαν
της κυκλοφορίας µέχρι και 2.11.2009. (άρθρο 3 παρ. 2)
Υπολογίζεται ότι η αντικατάσταση του 50% των οχηµάτων που αποσύρθηκαν (78.760 συνολικά) οφείλεται στο
εν λόγω µέτρο.
3. Ετήσια αύξηση εσόδων από: i) τον επαναπροσδιορισµό (αύξηση) των τελών κυκλοφορίας των επιβατικών
και φορτηγών αυτοκινήτων που υπάγονται στις κλάσεις
Β-∆, ii) την επιβολή για πρώτη φορά τελών κυκλοφορίας
στα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης που υπάγονται στις κατηγορίες των υβριδικών, ηλεκτρικών και υδρογόνου µε κυβισµό άνω των 1.928 κ.ε. που τέθηκαν σε
κυκλοφορία µετά την 1.1.2000 και την περιέλευση της
διαφοράς στο ∆ηµόσιο. Η εν λόγω αύξηση των δηµοσίων εσόδων εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα (αριθµός κυκλοφορούντων εκάστοτε οχηµάτων κατά κατηγορία [(Ε.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ., Φ.∆.Χ. κ.λπ.]) και εκτιµάται στο ποσό
των 258.000.000 ευρώ περίπου, για το τρέχον έτος και
278.500.000 ευρώ περίπου από το έτος 2010 και εξής.
(άρθρο 2)

ΙΙ. Επί του προϋπολογισµού των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού
Ετήσια απώλεια εσόδων από τη µείωση των τελών κυκλοφορίας των οχηµάτων και φορτηγών που ανήκουν
στην Κλάση Α. Η απώλεια αυτή, που εκτιµάται στο ποσό
των 25.000.000 ευρώ περίπου για το τρέχον έτος και στο
ποσό των 40.000.000 ευρώ από το έτος 2010 και µετά, αναµένεται να αντιρροπηθεί από την αύξηση κυκλοφορίας
νέων οχηµάτων (Ι.Χ. και φορτηγών).
(άρθρο 2)

ΙΙΙ. Επί του προϋπολογισµού των Εκτελεστικών Φορέων Συγκοινωνιακού Έργου (ΟΑΣΑ, ΑΜΕΛ, ΤΡΑΜ, ΟΑΣΘ
κ.λπ.)
Ενδεχόµενη αύξηση εσόδων, σε περίπτωση επιλογής
από τους δικαιούχους του οικονοµικού κινήτρου αγοράς
οχήµατος, της λήψης µέρους του προβλεπόµενου ποσού
(500 ευρώ) και δύο (2) καρτών απεριορίστων διαδροµών,
αντί της εξ ολοκλήρου είσπραξης αυτού.
(άρθρο 3)
Αθήνα, 30 Νοεµβρίου 2009
Ο Γενικός ∆ιευθυντής
Βασίλειος Λέτσιος
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ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση και τροποποίηση της από
2.11.2009 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Αναπροσαρµογή των τελών κυκλοφορίας οχηµάτων και κατάργηση του µέτρου απόσυρσης οχηµάτων, καθώς και διατάξεων της από 16.9.2009 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Μέτρα για την αντιµετώπιση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης» (ΦΕΚ 181 Α΄) όπως αυτή διορθώθηκε µε
τη «∆ιόρθωση Σφαλµάτων» που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
222 Α'»»
Από τις διατάξεις του προτεινόµενου νοµοσχεδίου
προκαλούνται, τα ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα:

Ι. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού
Εφάπαξ συνολική δαπάνη, η οποία εκτιµάται ότι δεν
θα υπερβεί το ποσό των 192.000.000 ευρώ, από την παροχή οικονοµικών κινήτρων στους κατόχους οχηµάτων
παλαιάς τεχνολογίας, οι οποίοι απέσυραν τα οχήµατα
τους µέχρι και 2.11.2009 (ηµεροµηνία δηµοσίευσης στο
ΦΕΚ της υπό κύρωση Π.Ν.Π.).
(άρθρο 3 παρ. 2)
Η ανωτέρω δαπάνη υπερκαλύπτεται από την αύξηση
εσόδων που θα προκύψει από: ί) τον επαναπροσδιορισµό
των τελών κυκλοφορίας επιβατικών και φορτηγών αυτοκινήτων, ii) την αύξηση των τελών ταξινόµησης και του
Φ.Π.Α., από τις επιπλέον πωλήσεις επιβατικών και φορτηγών αυτοκινήτων, που αναµένεται να διενεργηθούν,
λόγω της αξιοποίησης των παρεχόµενων κινήτρων, για
την αντικατάσταση των οχηµάτων παλαιάς τεχνολογίας
που αποσύρθηκαν µέχρι και 2.11.2009.

ΙΙ. Επί του προϋπολογισµού των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού
Ετήσια απώλεια εσόδων από τη µείωση των τελών κυκλοφορίας των οχηµάτων και φορτηγών που ανήκουν
στην Κλάση Α. Η απώλεια αυτή που εκτιµάται στο ποσό
των 25.000.000 ευρώ περίπου για το τρέχον έτος και στο
ποσό των 40.000.000 ευρώ από το έτος 2010 και µετά αναµένεται να αντιρροπηθεί από την αύξηση κυκλοφορίας
νέων οχηµάτων (Ι.Χ. και φορτηγών).
(άρθρο 2)
Αθήνα, 2 ∆εκεµβρίου 2009
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Γ. Παπακωνσταντίνου

Ι. Ραγκούσης

