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ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΠΕΤΡΟΣ Ν. ΣΠΑΝΑΚΗΣ 

Βουλευτής Νέας Δημοκρατίας 

Β3΄ Νοτίου Τομέα Αθηνών 

 

                                                                                 Αθήνα, 8 Μαΐου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς: τον Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα 

Θέμα: «Ενεργοποίηση της άρσης ακινησίας οχημάτων για ορισμένο 
χρόνο με μειωμένα Τέλη Κυκλοφορίας, χωρίς επιπλέον 
επιβάρυνση» 

 

Την τελευταία τριετία οι ιδιοκτήτες οχημάτων ιδιωτικής χρήσης που έχουν θέσει 

τα οχήματά τους σε ακινησία, έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε άρση 

της για ορισμένο χρονικό διάστημα, καταβάλλοντας με επιπλέον επιβάρυνση 

ένα μέρος των Τελών Κυκλοφορίας αναλογικά με τους μήνες για τους οποίους 

ισχύει η άρση.  

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, οι φορολογούμενοι που 

παίρνουν πίσω τις πινακίδες κυκλοφορίας για 1 μήνα επιβαρύνονται με τα Τέλη 

Κυκλοφορίας 2 μηνών (2/12 του ετήσιου τέλους), για 3 μήνες με τα Τέλη 4 

μηνών (4/12 του ετήσιου τέλους) κ.ο.κ και για τη λήψη των πινακίδων 

κυκλοφορίας έως το τέλος του έτους, με τα Τέλη για τους υπολειπόμενους μήνες 

προσαυξημένα κατά τα Τέλη δυο μηνών.  

Προκειμένου να κάνουν χρήση του παραπάνω δικαιώματος οι ιδιοκτήτες 

οχημάτων είναι αναγκασμένοι να αναμένουν κάθε χρόνο την έκδοση της 

σχετικής απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών. Για το 2019 η απόφαση 

εκδόθηκε τον μήνα Μάιο, ενώ για το 2020 δεν έχει ακόμη εκδοθεί, στερώντας 
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από τους ιδιοκτήτες το δικαίωμα να αξιοποιήσουν το μέτρο για το πρώτο 

τετράμηνο του έτους.  

Δεδομένου ότι το εν λόγω μέτρο διευκολύνει εκατοντάδες χιλιάδες 
ιδιοκτήτες αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών που αδυνατούν να 
καταβάλλουν τα ετήσια Τέλη Κυκλοφορίας, ενώ παράλληλα αποφέρει 

χρήματα στα δημόσια ταμεία, θα ήταν προς όφελος και των δύο μερών η έναρξη 

της εφαρμογής του να γίνεται από την αρχή του κάθε έτους. 

Επιπροσθέτως στην τρέχουσα χρονική συγκυρία, λόγω της πανδημίας, θα ήταν 

σκόπιμο η άρση της ακινησίας με μειωμένα Τέλη Κυκλοφορίας να μην 

συνοδεύεται από την επιπλέον χρέωση του 1/12 έως και 2/12, αλλά να  

υπολογίζεται αναλογικά με τα πραγματικά Τέλη Κυκλοφορίας. Δηλαδή στην 

άρση ακινησίας του 1 μηνός να αναλογούν Τέλη Κυκλοφορίας 1/12 του ετήσιου 

τέλους, στην άρση των 3 μηνών Τέλη 3/12 του ετήσιου τέλους κ.ο.κ. 

Κατόπιν των παραπάνω, ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

1)Πότε προτίθεστε να ενεργοποιήσετε την εφαρμογή άρσης ακινησίας 
των οχημάτων για ορισμένο χρόνο με μειωμένα Τέλη Κυκλοφορίας, για το 
τρέχον έτος; 

2)Προτίθεστε να καθιερώσετε από την αρχή του επόμενου έτους τη 
δυνατότητα άρσης ακινησίας για ορισμένο χρόνο με μειωμένα Τέλη 
Κυκλοφορίας; 

3)Προτίθεστε να επανεξετάσετε τον τρόπο υπολογισμού των αναλογικών 
Τελών Κυκλοφορίας στις περιπτώσεις άρσης ακινησίας για ορισμένο 
χρόνο, ώστε να μην επιβαρύνονται με επιπλέον τέλη οι ιδιοκτήτες τους; 

Ο ερωτών Βουλευτής 
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