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ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 
ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ  
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΦΚ & ΦΠΑ  
ΣΜΗΜΑ Δϋ 

 ΑΔΑ: 
Ακινα,        2-09-2019 
Αρικ. Πρωτ.:Ε.2161 

Ταχ. Δ/νςθ : Καρ.Σερβίασ 10 ΡΟΣ: Ωσ προσ τον πίνακα διανομισ 

Ταχ. Κώδικασ : 10184 Ακινα 
Ρλθροφορίεσ : Ε. Βενιηζλου  
Τθλζφωνο : 210 6987 401 
Fax : 210 6987 424  
E-Mail : finexcis@otenet.gr 
Url : www.aade.gr 

 

ΘΕΜΑ: «υντελεςτζσ τζλουσ ταξινόμθςθσ οχθμάτων με τθν εφαρμογι επικαιροποιθμζνων   
 προτφπων εκπομπϊν ρφπων (EURO), ςφμφωνα με τουσ Κανονιςμοφσ 715/2007 και  

692/2008, όπωσ ιςχφουν» 
ΧΕΣ.:   (α) Η αρ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ Δ 1127532/ΕΞ 2018/28-8-2018 εγκφκλιοσ Διοικθτι ΑΑΔΕ  

(β) Η αρ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ Γ 1109424 ΕΞ 2016/18-07-2016 ΕΔΤΟ  
(γ) Η αρ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ Γ 1127845 ΕΞ 2016/31-08-2016 ΕΔΤΟ  
(δ) Σο αρ. πρωτ. οικ. 35778/1967/7-5-2019 ζγγραφο του Τπουργείου Τποδομϊν 
και Μεταφορϊν    

 
Σε ςυνζχεια των (α), (β), (γ) ςχετικών εγκυκλίων και κατόπιν του (δ) ςχετικοφ εγγράφου του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, αναφορικά με τισ επικείμενεσ αλλαγζσ ςτα απαιτοφμενα 
πρότυπα εκπομπών καυςαερίων (Euro) από 1-9-2019, για τθν 1θ ταξινόμθςθ, των οχθμάτων 
κατθγορίασ Μ1 και Ν1 (κλάςθ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ), Ν2, N3, κακώσ και των θλεκτρικών οχθμάτων, όπωσ προκφπτει 
από τθν ζκδοςθ του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2018/1832, ο πίνακασ του οποίου τροποποιεί το ςχετικό 
προςάρτθμα του παραρτιματοσ του κανονιςμοφ 692/2008, ςε ςυνδυαςμό με τουσ ακριβώσ 
προθγοφμενουσ πίνακεσ του κανονιςμοφ 2017/1347, ςασ γνωρίηουμε τα εξισ:  
 
1.  ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΝΕΩΝ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΑΠΟ 1/9/2019  
 
 ΟΧΗΜΑΣΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Μ1 και Ν1 Κλάςθ Ι  

 
Σφμφωνα με τα διαλαμβανόμενα ςτο (δ) ςχετικό ζγγραφο και ςε ςυνδυαςμό με τουσ ςυνθμμζνουσ 
Ρίνακεσ, από 1-9-2019 και μζχρι 31-12-2020, τα ιςχφοντα πρότυπα εκπομπϊν καυςαερίων που 
πρζπει να πλθροφν τα επιβατικά οχιματα κατθγορίασ Μ1 και φορτθγά οχιματα κατθγορίασ N1 
κλάςθ Ι, για τθν 1θ ταξινόμθςθ ωσ καινοφργια, είναι το Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC (Euro 6-2) και το Euro 
6d-ISC (Euro 6-2) με χαρακτιρεσ DG και AM αντίςτοιχα.  
 
Επόμενα ιςχφοντα πρότυπα εκπομπϊν καυςαερίων, από 1-1-2021, τα οποία επίςθσ γίνονται δεκτά 
είναι το Euro 6d-ISC-FCM (Euro 6-2) με χαρακτιρα AP.  
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Τα αμζςωσ προθγοφμενα πρότυπα εκπομπϊν καυςαερίων από 1-9-2019, για όλεσ τισ ωσ άνω 
κατθγορίεσ οχθμάτων είναι : Euro 6c (Euro 6-2) με χαρακτιρα AD και το Euro 6d-TEMP (Euro 6-2) με 
χαρακτιρα AG, το Euro 6d-TEMP-EVAP (Euro 6-2) με χαρακτιρα BG, το  Euro 6d-TEMP-ISC (Euro 6-2)  
με χαρακτιρα CG και το Euro 6d (Euro 6-2) με χαρακτιρα AJ.  

 ΦΟΡΣΗΓΑ ΟΧΗΜΑΣΑ: Ν1 κλάςθ ΙΙ  

Σφμφωνα με το (δ) ςχετικό ζγγραφο και ςε ςυνδυαςμό με τουσ ςυνθμμζνουσ Ρίνακεσ, από 1-9-2019 
και μζχρι 31-8-2020, τα ιςχφοντα πρότυπα εκπομπϊν καυςαερίων που πρζπει να πλθροφν τα 
οχιματα κατθγορίασ Ν1 κλάςθ ΙΙ είναι: Euro 6c- EVAP (Euro 6-2) με χαρακτιρα ΑΕ και Euro 6d (Euro 
6-2) με χαρακτιρα ΑΚ.  

Επόμενα ιςχφοντα πρότυπα εκπομπϊν καυςαερίων, (ζωσ 31-12-2021), τα οποία επίςθσ γίνονται 
δεκτά είναι, το Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC (Euro 6-2) με χαρακτιρα CH και Euro 6d-ISC (Euro 6-2) με 
χαρακτιρα AN και επόμενα ιςχφοντα (από 1-1-2022) που γίνονται επίςθσ δεκτά είναι το Euro 6d-ISC-
FCM (Euro 6-2) με χαρακτιρα AQ. 

Τα αμζςωσ προθγοφμενα πρότυπα εκπομπϊν καυςαερίων από 1-9-2019, είναι: Euro 6b-1 με 
χαρακτιρα Χ, το Euro 6c-1 με χαρακτιρα ΖΒ, το Euro 6c-2 με χαρακτιρα ΖΕ, το Euro 6d-TEMP-2 με 
χαρακτιρα ΖΗ, το Euro 6d-2 με χαρακτιρα ΖΚ, το Euro 6c (Euro 6-1) με χαρακτιρα AB, το Euro 6b 
(Euro 6-1) με χαρακτιρα BB, το Euro 6d-TEMP (Euro 6-2) με χαρακτιρα AH, το Euro 6d-TEMP-EVAP 
(Euro 6-2) με χαρακτιρα BH.  

 ΦΟΡΣΗΓΑ ΟΧΗΜΑΣΑ: Ν1 κλάςθ ΙΙΙ και Ν2  

Τα ιςχφοντα πρότυπα εκπομπϊν καυςαερίων που πρζπει να πλθροφν τα οχιματα κατθγορίασ Ν1 
κλάςθ ΙΙΙ και Ν2 είναι: το Euro 6c-EVAP (Euro 6-2) με χαρακτιρα AF και το Euro 6d (Euro 6-2) με 
χαρακτιρα AL.  

Σα επόμενα ιςχφοντα που γίνονται δεκτά (ζωσ 31-12-2021) είναι: το Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC (Euro 
6-2) με χαρακτιρα CΙ και το Euro 6d-ISC (Euro 6-2) με χαρακτιρα ΑΟ. Επόμενα ιςχφοντα που επίςθσ 
γίνονται δεκτά (από 1-1-2022), είναι το Euro 6d-ISC-FCM (Euro 6-2) με χαρακτιρα AR.  

Τα αμζςωσ προθγοφμενα πρότυπα εκπομπϊν καυςαερίων από 1-9-2019, είναι τα: Euro 6b-1 με 
χαρακτιρα Τ, Euro 6c-1 με χαρακτιρα ZC, Euro 6c-2 με χαρακτιρα ZF, Euro 6d-TEMP-2 με 
χαρακτιρα ZI, Euro 6d-2 με χαρακτιρα PLN, Euro 6d (Euro 6-2) με χαρακτιρα ZL, Euro 6c (Euro 6-1) 
με χαρακτιρα AC, Euro 6b (Euro 6-1) με χαρακτιρα BC, Euro 6d-TEMP (Euro 6-2) με χαρακτιρα ΑΙ, 
Euro 6d-TEMP-EVAP (Euro 6-2) με χαρακτιρα ΒΙ.  

Πλα τα παραπάνω αφοροφν ελαφρά οχιματα (ομάδα κανονιςμοφ 715/2007) με κινθτιρεσ 
εςωτερικισ καφςθσ (βενηινοκίνθτα, πετρελαιοκίνθτα, με υγραζριο, κ.λπ.)  

 ΗΛΕΚΣΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΣΑ  

Τα ιςχφοντα πρότυπα εκπομπϊν ρφπων για τα θλεκτρικά οχιματα (ελαφρά θλεκτρικά οχιματα των 
κατθγοριών Μ και Ν, ωσ ανωτζρω) από 1-9-2019 είναι αυτά που φζρουν τουσ χαρακτιρεσ ΑΧ, ΑΤ, 
χωρίσ κακοριςμζνθ ονομαςία προτφπου (Άνευ Αντικειμζνου) και αμζςωσ προθγοφμενα πρότυπα 
εκπομπϊν ρφπων είναι αυτά που φζρουν τουσ χαρακτιρεσ ΖΧ και ΖΤ, χωρίσ κακοριςμζνθ ονομαςία 
προτφπου (Άνευ Αντικειμζνου).  

Διευκρινίηεται ότι οι χαρακτιρεσ ΑΧ και ΖΧ, αφοροφν ςε οχιματα πλιρωσ θλεκτρικά 
(ςυςςωρευτισ), ενώ οι χαρακτιρεσ ΑΤ και ΖΤ αφοροφν ςε οχιματα πλιρωσ θλεκτρικά (κυψελϊν 
καυςίμου), όπωσ μνθμονεφτθκε και ςτθν αρ. ΔΕΦΚΦ Δ 1127532 ΕΞ 2018/28-8-2018 εγκφκλιο 
Διοικθτι ΑΑΔΕ. 
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 ΒΑΡΕΑ ΦΟΡΣΗΓΑ τθσ ομάδασ κανονιςμοφ 595/2009 

Από 1-9-2019, για τα βαρζα φορτθγά τθσ ομάδασ κανονιςμοφ 595/2009, ιτοι για τα φορτθγά Ν3 (άνω 

των 12 τόνων), αλλά και για τα επιβατικά οχιματα Μ1 και φορτθγά Ν1 και Ν2 με μάηα αναφοράσ άνω 

των 2.840 κιλών, τα ιςχφοντα πρότυπα εκπομπϊν ρφπων, είναι αυτά που φζρουν το χαρακτιρα D 

και τα αμζςωσ προθγοφμενα είναι αυτά που φζρουν το χαρακτιρα C.  

2. ΤΝΣΕΛΕΣΕ ΣΕΛΟΤ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ  

Κατόπιν των ανωτζρω, οι ςυντελεςτζσ για τθν επιβολι τζλουσ ταξινόμθςθσ των επιβατικϊν 
αυτοκινιτων, των φορτθγϊν αυτοκινιτων των περιπτώςεων (α), (β), (γ) και των βάςεων αυτών τθσ 
περίπτωςθσ (δ), κακώσ και των αυτοκινιτων οχθμάτων τθσ περίπτωςθσ (ε) τθσ παραγράφου 1 του 
άρκρου 123, υπάγονται ςτα ειδικότερα οριηόμενα των διατάξεων τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 121 
και τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 123 του ν.2960/01, όπωσ ιςχφει.  

Ειδικότερα :  

 ΕΠΙΒΑΣΙΚΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΑ  

Τα επιβατικά αυτοκίνθτα τθσ δαςμολογικισ κλάςθσ 87.03 τθσ Σ.Ο., που πλθροφν εκ καταςκευισ, τισ 
προδιαγραφζσ του ιςχφοντοσ και του επόμενου, ωσ προσ τθν ταξινόμθςθ, ευρωπαϊκοφ προτφπου 
εκπομπών ρφπων (Euro), υποβάλλονται ςτουσ ςυντελεςτζσ των περ. (α) ζωσ και (ε) τθσ παρ. 2 του 
άρκρου 121 του ν.2960/01.  

Για τα επιβατικά αυτοκίνθτα που πλθροφν εκ καταςκευισ τισ προδιαγραφζσ του αμζςωσ 
προθγοφμενου από το ιςχφον, ωσ προσ τθν ταξινόμθςθ, ευρωπαϊκοφ προτφπου εκπομπών ρφπων 
(Euro), οι ςυντελεςτζσ των περιπτώςεων (α) ζωσ και (ε) τθσ παρ. 2 του άρκρου 121 του ν.2960/01, 
αυξάνονται κατά 50%, ενώ για όςα επιβατικά αυτοκίνθτα δεν πλθροφν εκ καταςκευισ τισ 
προδιαγραφζσ του ιςχφοντοσ, ωσ προσ τθν ταξινόμθςθ και του αμζςωσ προθγοφμενου ευρωπαϊκοφ 
προτφπου εκπομπών ρφπων (Euro), και δεν είναι ςυμβατικισ τεχνολογίασ, οι ςυντελεςτζσ των ωσ άνω 
περιπτώςεων αυξάνονται κατά 200%. Τζλοσ, για τισ περιπτώςεισ επιβατικών αυτοκινιτων που δεν 
πλθροφν προδιαγραφζσ ευρωπαϊκοφ προτφπου εκπομπών ρφπων (Euro), ςυμβατικισ τεχνολογίασ οι 
ςυντελεςτζσ των ωσ άνω περιπτώςεων, αυξάνονται κατά 500%, ςε ςυνδυαςμό με τθν περίπτωςθ (η) 
τθσ παραγράφου 3, του άρκρου 121, του ιδίου ωσ άνω νόμου. 

 

 ΦΟΡΣΗΓΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΑ  

Ι. Για τα φορτθγά αυτοκίνθτα των περιπτώςεων (β), (γ) και των βάςεων αυτών, τθσ περίπτωςθσ (δ), 
κακώσ και τα αυτοκίνθτα οχιματα τθσ περίπτωςθσ (ε), τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 123 του 
ν.2960/01, με μικτό βάροσ μζχρι 3,5 τόνουσ, των κατθγοριών: κλάςθ Ν1 κλάςθ Ι, με μάηα αναφοράσ 
μζχρι 1.305 κιλά και Ν1 κλάςθ ΙΙ (1.305<m≤1.760 κιλά), κλάςθ Ν1 κλάςθ ΙΙΙ (1.760<m≤2.610 κιλά) και 
Ν1 κλάςθ ΙΙΙ (2.610<m≤2.840 κιλά), Ν1 κλάςθ ΙΙΙ (m>2.840 κιλά), τα ιςχφοντα και τα αμζςωσ 
προθγοφμενα ευρωπαϊκά πρότυπα εκπομπών ρφπων (Euro) που πρζπει να πλθροφν εκ καταςκευισ, 
παρατίκενται ςτουσ ςυνθμμζνουσ ΠΙΝΑΚΕ 1 και 2.  

Τα ωσ άνω φορτθγά αυτοκίνθτα, τα οποία πλθροφν εκ καταςκευισ τισ προδιαγραφζσ του ιςχφοντοσ, 
ωσ προσ τθν ταξινόμθςθ, ευρωπαϊκοφ προτφπου εκπομπών ρφπων (Euro) και του αμζςωσ 
προθγοφμενου, όπωσ αναγράφονται ςτουσ ςυνθμμζνουσ ΠΙΝΑΚΕ 1 και 2, υποβάλλονται ςτουσ, κατά 
τα οριηόμενα, ςτισ προαναφερόμενεσ περιπτώςεισ, τθσ παρ. 1 του άρκρου 123, ςυντελεςτζσ τζλουσ 
ταξινόμθςθσ.   

Οι ςυντελεςτζσ των περιπτώςεων (β), (γ), (δ) και (ε) τθσ παρ. 1 του άρκρου 123, προςαυξάνονται κατά 
ποςοςτό τριάντα τοισ εκατό (30%), προκειμζνου για αυτοκίνθτα που δεν πλθροφν εκ καταςκευισ τισ 
προδιαγραφζσ του ιςχφοντοσ, ωσ προσ τθν ταξινόμθςθ, ευρωπαϊκοφ προτφπου εκπομπών ρφπων 
(Euro) και του αμζςωσ προθγοφμενου.  
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ΙΙ. Για τα φορτθγά αυτοκίνθτα των περιπτώςεων (α) και των βάςεων αυτών, τθσ περίπτωςθσ (δ), τθσ 
παραγράφου 1 του άρκρου 123 του ν.2960/01, με μικτό βάροσ άνω των 3,5 τόνων των κατθγοριών  
Ν2, με μάηα αναφοράσ (m≤2.610 κιλά), Ν2 με μάηα αναφοράσ (2.610<m≤2.840 κιλά) και Ν2 (m>2.840 
κιλά) και Ν3, τα ιςχφοντα και τα αμζςωσ προθγοφμενα ευρωπαϊκά πρότυπα εκπομπών ρφπων (Euro) 
που πρζπει να πλθροφν εκ καταςκευισ, παρατίκενται ςτουσ ςυνθμμζνουσ ΠΙΝΑΚΕ 3 και 4.  
 
Τα ωσ άνω φορτθγά αυτοκίνθτα, τα οποία πλθροφν εκ καταςκευισ τισ προδιαγραφζσ του ιςχφοντοσ, 
ωσ προσ τθν ταξινόμθςθ, ευρωπαϊκοφ προτφπου εκπομπών ρφπων (Euro) και του αμζςωσ 
προθγοφμενου, όπωσ αναγράφονται ςτουσ ςυνθμμζνουσ ΠΙΝΑΚΕ 3 και 4, υποβάλλονται ςτουσ 
ςυντελεςτζσ τζλουσ ταξινόμθςθσ των προαναφερόμενων περιπτώςεων τθσ παραγράφου 1 του 
άρκρου 123 του ν.2960/01. 

Οι ςυντελεςτζσ των περιπτώςεων (α) και (δ) τθσ παρ. 1 του άρκρου 123, προςαυξάνονται κατά 
ποςοςτό τριάντα τοισ εκατό (30%), προκειμζνου για αυτοκίνθτα που δεν πλθροφν εκ καταςκευισ τισ 
προδιαγραφζσ του ιςχφοντοσ, ωσ προσ τθν ταξινόμθςθ, ευρωπαϊκοφ προτφπου εκπομπών ρφπων 
(Euro) και του αμζςωσ προθγοφμενου.  

Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το άρκρο 3 του Κανονιςμοφ (ΕΚ) αρ. 715/2007 τθσ Επιτροπισ, ωσ μάηα 
αναφοράσ (m), νοείται «θ μάηα του οχιματοσ ςε τάξθ πορείασ χωρίσ τθν ενιαία μάηα των 75 kg του 
οδθγοφ και προςαυξθμζνθ κατά μία ενιαία μάηα 100 kg».  

Επίςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 2 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρ. 1230/2012, ωσ μζγιςτθ τεχνικώσ αποδεκτι 
μάηα ζμφορτου οχιματοσ («μικτό βάροσ»), νοείται θ μζγιςτθ μάηα οχιματοσ που κακορίηεται με 
βάςθ τα καταςκευαςτικά χαρακτθριςτικά του και τισ επιδόςεισ, ςφμφωνα με το ςχεδιαςμό του.  

3. ΚΩΔΙΚΟΙ - ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ  

Σφμφωνα με τα παραπάνω, το Ραράρτθμα 3 «Κατθγορίεσ εκπομπών ρφπων (Euro)» τθσ αρ. πρωτ. 
ΔΕΦΚ 5041345 ΕΞ2013/28-11-2013 ΕΔΥΟ και το παράρτθμα 8 τθσ αρ. πρωτ. Δ19Α 5041357 
ΕΞ2013/28-11-2013 ΕΔΥΟ, τροποποιοφνται από 1/9/2019, ωσ προσ τουσ κωδικοφσ 1001, 1002, 1003 
και 1006, ωσ εξισ:  

 

Κωδικόσ Περιγραφι  

1001 
Ιςχφον πρότυπο εκπομπών ρφπων (Euro): Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC (Euro 6-2) 
με χαρακτιρα DG και Euro 6d-ISC (Euro 6-2) με χαρακτιρα AM και 
επόμενα: Euro 6d-ISC-FCM (Euro 6-2) με χαρακτιρα AP 

1002 

Αμζςωσ προθγοφμενο πρότυπο εκπομπών ρφπων (Euro): Euro 6c (Euro 6-2) 
με χαρακτιρα AD, Euro 6d-TEMP (Euro 6-2) με χαρακτιρα AG, Euro 6d-
TEMP-EVAP (Euro 6-2) με χαρακτιρα BG, Euro 6d-TEMP-ISC (Euro 6-2)  με 
χαρακτιρα CG  και Euro 6d (Euro 6-2) με χαρακτιρα AJ   

1003 
Λοιπά πρότυπα εκπομπών ρφπων, άλλα από αυτά που εμπίπτουν ςτουσ 
κωδικοφσ 1001 και 1002  

1006  
Φορτθγά και βάςεισ τουσ που πλθροφν το ιςχφον πρότυπο εκπομπών ρφπων 
(euro) και το αμζςωσ προθγοφμενο, κατά περίπτωςθ 

 

Επιςθμαίνεται ότι ειδικά για τισ περιπτώςεισ των φορτθγών αυτοκινιτων που πλθροφν ζωσ 31-8-2019 
εκ καταςκευισ τισ προδιαγραφζσ των ΄αμζςωσ προθγοφμενων΄ προτφπων και από 1-9-2019, παφουν 
να πλθροφν τα ΄αμζςωσ προθγοφμενα΄ πρότυπα, ο ςυντελεςτισ του τζλουσ ταξινόμθςθσ, 
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προςαυξάνεται κατά 30%, ςφμφωνα με τθν περ. (ςτ) τθσ παρ. 1 του άρκρου 123 του ν.2960/01 και 
ςτα παραςτατικά για τα υπό κρίςθ οχιματα, δεν κα ςυμπλθρώνεται ο κωδικόσ 1006.  

Τζλοσ και κατόπιν των επερχόμενων αλλαγών από 1/9/2019, λόγω ζναρξθσ εφαρμογισ 
επικαιροποιθμζνων εκπομπών καυςαερίων, βάςει των οποίων κακορίηονται οι ςυντελεςτζσ τζλουσ 
ταξινόμθςθσ, εφιςτοφμε τθν προςοχι για τθν ορκι, ωσ άνω, ςυμπλιρωςθ και επαλικευςθ των 
κωδικών ςτα ςχετικά παραςτατικά, προκειμζνου να αποφευχκοφν ενδεχόμενα λάκθ ςτθ βεβαίωςθ 
και είςπραξθ του τζλουσ ταξινόμθςθσ και επιςθμαίνονται τα οριηόμενα ςτο άρκρο 42 του ν.2960/01, 
όπωσ ιςχφει, για τισ περιπτώςεισ, όπου κατά τον ζλεγχο διαπιςτωκοφν τυχόν διαφορζσ.  

 

 

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΑΔΕ 

 

 

Γ. ΠΙΣΙΛΗ 

 

υνθμμζνα: Το αρ. πρωτ. οικ. 35778/1967/7-5-2019 ζγγραφο  
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών    
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ΠΙΝΑΚΑ 1. Φορτθγά αυτοκίνθτα και βάςεισ αυτϊν μζχρι 3,5 τόνουσ – Ν1 (κλάςθ Ι, ΙΙ)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δαςμολογικι 

κατάταξθ / 

ςυντελεςτισ Σ.Σ. 

/Κωδικόσ  

Χαρακτθριςμόσ Τπουργείου 

Τποδομϊν και Μεταφορϊν (Είδοσ 

Οχιματοσ / Κλάςθ)  

Πρότυπα εκπομπϊν ρφπων 

 

 

 

Ρερ. (β), (γ), (δ) και 

(ε) τθσ παρ. 1 του 

άρκρου 123  

87.04 ≤ 3,5 τόνουσ  

- ανοιχτά (8%) 

(1006)  

- κλειςτά (10%) 

(1006)  

- επιβατικά  

διπλοκάμπινα  

( 8%) (1001 – 1002)  

Βάςεισ 5% (1006)  

 

 

 

 

Ν1 (κλάςθ Ι) 

(m * ≤1.305 κιλά) 

Ιςχφοντα  

 

 Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC (Euro 6-2)  

(χαρακτιρασ DG)  

και Euro 6d-ISC (Euro 6-2) 

(χαρακτιρασ AM) 

Επόμενα δεκτά  

 

Euro 6d-ISC-FCM (Euro 6-2) 

(χαρακτιρασ AP) 

Αμζςωσ προθγοφμενα  

 
Euro 6c (Euro 6-2) 
(χαρακτιρασ AD),  
Euro 6d-TEMP (Euro 6-2)  
(χαρακτιρασ AG),  
Euro 6d-TEMP-EVAP (Euro 6-2) 
(χαρακτιρασ BG),  
Euro 6d-TEMP-ISC (Euro 6-2)  
(χαρακτιρασ CG),  
Euro 6d (Euro 6-2) 
 (χαρακτιρασ AJ) 
  

 

 

 

 

 

Ν1 (κλάςθ ΙΙ) 

(1.305<m≤1.760 κιλά) 

Ιςχφοντα 

 
 
Euro 6c- EVAP (Euro 6-2) 
(χαρακτιρασ ΑΕ) 
Euro 6d (Euro 6-2) (χαρακτιρασ ΑΚ) 
 

Επόμενα ιςχφοντα 
 
 
(ζωσ 31-12-2021) 
Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC  
(Euro 6-2) (χαρακτιρασ CH),  
Euro 6d-ISC (Euro 6-2)  
(χαρακτιρασ AN)  
 
και επόμενα ιςχφοντα 
 (από 1-1-2022):   
Euro 6d-ISC-FCM (Euro 6-2) 
(χαρακτιρασ AQ) 

Αμζςωσ προθγοφμενα  

 
 
Euro 6b-1 (χαρακτιρασ Χ),  
Euro 6c-1 (χαρακτιρασ ΖΒ),  
Euro 6c-2 (χαρακτιρασ ΖΕ),  
Euro 6d-TEMP-2 (χαρακτιρασ ΖΗ),   
Euro 6d-2 (χαρακτιρασ ΖΚ),  
Euro 6c (Euro 6-1) (χαρακτιρασ AB),  
Euro 6b (Euro 6-1) (χαρακτιρασ BB),  
Euro 6d-TEMP (Euro 6-2)  
(χαρακτιρασ AH),  
Euro 6d-TEMP-EVAP (Euro 6-2)  
(χαρακτιρασ BH) 

* m = μάηα αναφοράσ  
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ΠΙΝΑΚΑ 2.   Φορτθγά αυτοκίνθτα και βάςεισ αυτϊν μζχρι 3,5 τόνουσ – Ν1 (κλάςθ ΙΙΙ)  

Δαςμολογικι 

κατάταξθ / 

ςυντελεςτισ Σ.Σ. 

/Κωδικόσ  

Χαρακτθριςμόσ Τπουργείου 

Τποδομϊν και Μεταφορϊν (Είδοσ 

Οχιματοσ / Κλάςθ)  

Πρότυπα εκπομπϊν ρφπων 

 

 

Ρερ. (β), (γ), (δ) και 

(ε) τθσ παρ. 1 του 

άρκρου 123  

87.04 ≤ 3,5 τόνουσ  

- ανοιχτά (8%) 

(1006)  

- κλειςτά (10%) 

(1006)  

- επιβατικά  

διπλοκάμπινα  

( 8%) 

 (1001 – 1002)  

Βάςεισ 5% (1006)  

 

  Ν1 κλάςθ ΙΙΙ 

(1.760<m≤2.610 κιλά)  

 

Ιςχφοντα  

Euro 6c-EVAP (Euro 6-2)  
(χαρακτιρασ AF) 
Euro 6d (Euro 6-2) 
(χαρακτιρασ AL) 
 

Επόμενα ιςχφοντα  
(ζωσ 31-12-2021)  
Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC (Euro 6-2) 
(χαρακτιρασ CI) 
Euro 6d-ISC (Euro 6-2)  
(χαρακτιρασ ΑΟ) 
 
Επόμενα ιςχφοντα  
(από 1-1-2022) 
Euro 6d-ISC-FCM (Euro 6-2) με 

χαρακτιρα AR 

Αμζςωσ προθγοφμενα  

Euro 6b-1 (χαρακτιρασ Τ),  
Euro 6c-1 (χαρακτιρασ ZC),  
Euro 6c-2 (χαρακτιρασ ZF),  
Euro 6d-TEMP-2 (χαρακτιρασ ZI),  
Euro 6d-2 (χαρακτιρασ PLN),  
Euro 6d (Euro 6-2) (χαρακτιρασ ZL), 
Euro 6c (Euro 6-1) (χαρακτιρασ AC),  
Euro 6b (Euro 6-1) (χαρακτιρασ BC),  
Euro 6d-TEMP (Euro 6-2) (χαρακτιρασ ΑΙ), 
Euro 6d-TEMP-EVAP (Euro 6-2) (χαρακτιρασ ΒΙ) 

 

Ν1 (κλάςθ III) 

(2.610<m≤2.840 κιλά) 

 

 

Ιςχφοντα  

Euro 6c-EVAP (Euro 6-2) 
(χαρακτιρασ AF)  
Euro 6d (Euro 6-2) 
(χαρακτιρασ AL) 
 
 
ι * 
Πρότυπα εκπομπϊν ρφπων (Euro) που ανικουν 

ςτθν κατθγορία Euro VI 

με χαρακτιρα D 
 
* κατϋ εφαρμογι των Κανονιςμϊν 595/2009 
(άρκρο 2) και 715/2007 (παρ. 2, του άρκρου 2)  

Επόμενα ιςχφοντα  
(ζωσ 31-12-2021)  
Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC (Euro 6-2) 
(χαρακτιρασ CI) 
Euro 6d-ISC (Euro 6-2)  
(χαρακτιρασ ΑΟ) 
Επόμενα ιςχφοντα  
(από 1-1-2022) 
Euro 6d-ISC-FCM (Euro 6-2) με χαρακτιρα AR  
 
ι * -   
 
* κατϋ εφαρμογι των Κανονιςμϊν 595/2009 
(άρκρο 2) και 715/2007 (παρ. 2, του άρκρου 
2) 

Αμζςωσ προθγοφμενα  

Euro 6b-1 (χαρακτιρασ Τ),  
Euro 6c-1 (χαρακτιρασ ZC),  
Euro 6c-2 (χαρακτιρασ ZF),  
Euro 6d-TEMP-2 (χαρακτιρασ ZI),  
Euro 6d-2 (χαρακτιρασ PLN),  
Euro 6d (Euro 6-2) (χαρακτιρασ ZL), 
Euro 6c (Euro 6-1) (χαρακτιρασ AC),  
Euro 6b (Euro 6-1) (χαρακτιρασ BC),  
Euro 6d-TEMP (Euro 6-2) (χαρακτιρασ ΑΙ), 
 Euro 6d-TEMP-EVAP (Euro 6-2) (χαρακτιρασ ΒΙ) 
ι * 
Πρότυπα εκπομπϊν ρφπων (Euro),  
που ανικουν ςτθν κατθγορία Euro VI  
με χαρακτιρα C 
* κατϋ εφαρμογι των Κανονιςμϊν 595/2009 (άρκρο 
2) και 715/2007 (παρ. 2, του άρκρου 2) 

 

Ν1 (κλάςθ ΙΙI) 

(m>2.840 κιλά) 

 

Ιςχφοντα  
Πρότυπα εκπομπϊν ρφπων (Euro) 

που ανικουν ςτθν κατθγορία Euro VI 

με χαρακτιρα D 

Επόμενα ιςχφοντα  
-  

 

Αμζςωσ προθγοφμενα 
Πρότυπα εκπομπϊν ρφπων (Euro),  
που ανικουν ςτθν κατθγορία Euro VI  
με χαρακτιρα C 
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ΠΙΝΑΚΑ 3. Φορτθγά αυτοκίνθτα και βάςεισ αυτϊν άνω των 3,5 τόνων (Ν2)  

 

 

*Κατ΄ εφαρμογι των Κανονιςμών 595/2009  (άρκρο 2) και 715/2007 (παρ. 2 του άρκρου 2)  

 

Δαςμολογικι 

κατάταξθ / 

ςυντελεςτισ Σ.Σ. 

/Κωδικόσ 

Χαρακτθριςμόσ Τπουργείου Τποδομϊν 

και Μεταφορϊν (Είδοσ Οχιματοσ / 

Κλάςθ) 

Πρότυπα εκπομπϊν ρφπων 

 

 

 

 

 

Ρερ. (α), (δ) τθσ 

παρ. 1 του άρκρου 

123  

87.04 μικτοφ 

βάρουσ πάνω από 

3,5 τόνουσ  

(5%) (1006)  

Βάςεισ (5%) (1006)  

 

 

Ν2 

m≤2.610 κιλά  

 

Ιςχφοντα  

Euro 6c-EVAP (Euro 6-2) 
(χαρακτιρασ AF) 
Euro 6d (Euro 6-2) 
(χαρακτιρασ AL)  

Επόμενα ιςχφοντα  
(ζωσ 31-12-2021)  
Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC (Euro 6-2) 
(χαρακτιρασ CI) 
Euro 6d-ISC (Euro 6-2)  
(χαρακτιρασ ΑΟ) 
 
Επόμενα ιςχφοντα  
(από 1-1-2022) 
Euro 6d-ISC-FCM (Euro 6-2) 
(χαρακτιρασ AR) 

Αμζςωσ προθγοφμενα  

Euro 6b-1 (χαρακτιρασ Τ),  
Euro 6c-1 (χαρακτιρασ ZC),  
Euro 6c-2 (χαρακτιρασ ZF),  
Euro 6d-TEMP-2 (χαρακτιρασ ZI),  
Euro 6d-2 (χαρακτιρασ PLN),  
Euro 6d (Euro 6-2) (χαρακτιρασ ZL), 
Euro 6c (Euro 6-1) (χαρακτιρασ AC),  
Euro 6b (Euro 6-1) (χαρακτιρασ BC),  
Euro 6d-TEMP (Euro 6-2) (χαρακτιρασ ΑΙ),  
Euro 6d-TEMP-EVAP (Euro 6-2)  
(χαρακτιρασ ΒΙ) 

 

 

Ν2 

 (2.610<m≤2.840 κιλά) 

Ιςχφοντα  

Euro 6c-EVAP (Euro 6-2) (χαρακτιρασ 
AF) 
Euro 6d (Euro 6-2) 
(χαρακτιρασ AL) 

 

 

 

 

ι *    

Πρότυπα εκπομπϊν ρφπων (Euro) που 

ανικουν ςτθν κατθγορία Euro VI 

με χαρακτιρα D 

Επόμενα ιςχφοντα  

(ζωσ 31-12-2021)  

Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC (Euro 6-2) 

(χαρακτιρασ CI) 

Euro 6d-ISC (Euro 6-2)  
(χαρακτιρασ ΑΟ) 
Επόμενα ιςχφοντα  
(από 1-1-2022) 
Euro 6d-ISC-FCM (Euro 6-2) (χαρακτιρασ AR) 

 

ι *-  

Αμζςωσ προθγοφμενα  

Euro 6b-1 (χαρακτιρασ Τ),  
Euro 6c-1 (χαρακτιρασ ZC),  
Euro 6c-2 (χαρακτιρασ ZF),  
Euro 6d-TEMP-2 (χαρακτιρασ ZI),  
Euro 6d-2 (χαρακτιρασ PLN),  
Euro 6d (Euro 6-2) (χαρακτιρασ ZL), 
Euro 6c (Euro 6-1) (χαρακτιρασ AC),  
Euro 6b (Euro 6-1) (χαρακτιρασ BC),  
Euro 6d-TEMP (Euro 6-2) (χαρακτιρασ ΑΙ),  
Euro 6d-TEMP-EVAP (Euro 6-2) (χαρακτιρασ ΒΙ) 
 
ι * 
Πρότυπα εκπομπϊν ρφπων (Euro),  
που ανικουν ςτθν κατθγορία Euro VI  
με χαρακτιρα C 
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ΠΙΝΑΚΑ 4.  Φορτθγά αυτοκίνθτα και βάςεισ αυτϊν άνω των 3,5 τόνων (Ν2 με μάηα αναφοράσ μεγαλφτερθ των 2.840 κιλϊν και Ν3 με μζγιςτθ μάηα 

άνω των 12 τόνων)  

 

Δαςμολογικι 

κατάταξθ / 

ςυντελεςτισ Σ.Σ. 

/Κωδικόσ 

Χαρακτθριςμόσ Τπουργείου Τποδομϊν και 

Μεταφορϊν (Είδοσ Οχιματοσ / Κλάςθ) 

Πρότυπα εκπομπϊν ρφπων 

 

 

 

Ρερ. (α), (δ) τθσ 

παρ. 1 του 

άρκρου 123  

87.04 μικτοφ 

βάρουσ πάνω 

από 3,5 τόνουσ  

(5%) (1006)  

Βάςεισ (5%) 

(1006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ν2 (m>2.840 κιλά) 

  

Ιςχφοντα 

 

Πρότυπα εκπομπϊν ρφπων (Euro) 

που ανικουν ςτθν κατθγορία Euro VI 

με χαρακτιρα D 

Επόμενα ιςχφοντα 
-  

Αμζςωσ προθγοφμενα  

 

Πρότυπα εκπομπϊν ρφπων (Euro) που 

ανικουν ςτθν κατθγορία Euro VI 

με χαρακτιρα C 

 

 

 

Ν3 (μζγιςτθ μάηα άνω των 12 τόνων)  

 

Ιςχφοντα 

 

Πρότυπα εκπομπϊν ρφπων (Euro) 

που ανικουν ςτθν κατθγορία Euro VI 

με χαρακτιρα D  

Επόμενα ιςχφοντα 
- 

Αμζςωσ προθγοφμενα  

 
Πρότυπα εκπομπϊν ρφπων (Euro)  
που ανικουν ςτθν κατθγορία Euro VI  
με χαρακτιρα C 
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ  

Α. Αποδζκτεσ για ενζργεια 

1. Τελωνειακζσ Ρεριφζρειεσ (για ενθμζρωςθ των Τελωνείων αρμοδιότθτάσ τουσ)  
2. Τελωνεία Α’, Β’ και Γ’ Τάξθσ 
3. Δ/νςθ Δαςμολογικών Θεμάτων, Ειδικών Κακεςτώτων & Απαλλαγών  
4. Δ/νςθ Υποςτιριξθσ Ηλεκτρονικών Υπθρεςιών (για ενθμζρωςθ τθσ «Ηλεκτρονικισ Βιβλιοκικθσ»)  

  
 
Β. Αποδζκτεσ για κοινοποίθςθ 

1. Γρ. Υπουργοφ Οικονομικών  
2. Γρ. Υφυπουργοφ Οικονομικών 
3. Λοιποί Αποδζκτεσ Ρίνακα Γ’ 
4. Υπθρεςία Ερευνών και Διαςφάλιςθσ Δθμοςίων Εςόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) 
5. Δ/νςθ Εςωτερικοφ Ελζγχου 
6. Ελεγκτικι Υπθρεςία Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) Αττικισ 
7. Ελεγκτικι Υπθρεςία Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) Θεςςαλονίκθσ 
8. Γενικι Διεφκυνςθ Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και Ανκρώπινου Δυναμικοφ 

α) Διεφκυνςθ Διαχείριςθσ Ανκρώπινου Δυναμικοφ 
β) Διεφκυνςθ Οργάνωςθσ- Τμιμα Β' 
γ) Δ/νςθ Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ 

9. Δ/νςθ Νομικισ Υποςτιριξθσ Α.Α.Δ.Ε. 

10. Αυτοτελζσ Τμιμα Συντονιςμοφ Μεταρρυκμιςτικών Δράςεων και Επικοινωνίασ 
11. Δ/νςθ Εφαρμογισ Ζμμεςθσ Φορολογίασ 

Τμιμα Β’ Τελών και Ειδικών Φορολογιών  
12. Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών  

α)Γενικι Δ/νςθ Μεταφορών 

 Δ/νςθ Επιβατικών Μεταφορών (Δ32)  
Αναςτάςεωσ 2 & Τςιγάντε, 101 91 Ραπάγου 

β) Γενικι Δ/νςθ Διοικθτικών Υπθρεςιών  

 Δ/νςθ Διοικθτικισ Οργάνωςθσ (Δ6)  
Χαριλάου Τρικοφπθ 182, 10178  

13. Ομοςπονδία Εκτελωνιςτών Ελλάδασ 
Τςαμαδοφ 38 — Τ.Κ. 18531, Ρειραιάσ 

14. Σφλλογοσ Εκτελωνιςτών, Ακινασ – Ρειραιά 
Τςαμαδοφ 38 — Τ. Κ. 18531, Ρειραιάσ 

15. Σφλλογοσ Εκτελωνιςτών Θεςςαλονίκθσ 
Κουντουριώτου 13 - Τ.Κ. 54626, Θεςςαλονίκθ 

16. Γενικι Γραμματεία Εκνικισ Στατιςτικισ Υπθρεςίασ 
Δ/νςθ Οικονομικών και Βραχυπρόκεςμων Δεικτών 
Ρειραιώσ 46 & Επονιτών –Τ.Κ. 18510 Ρειραιάσ 

17. Σφνδεςμοσ Ειςαγωγζων – Εμπόρων Μεταχειριςμζνων Αυτοκινιτων – Μθχανθμάτων  
& Ανταλλακτικών   
Βάκχου 5, 546 29 Θεςςαλονίκθ 

18. Σφνδεςμοσ Ειςαγωγζων – Αντιπροςώπων Αυτοκινιτων  
Λεωφ. Κθφιςίασ 296, 152 32 Χαλάνδρι 

19. Σφνδεςμοσ Εμπόρων Ειςαγωγζων αυτοκινιτων Ελλάδοσ 
Ελ. Βενιηζλου 248, 176 75 Καλλικζα 

20. Ρανελλινια Ομοςπονδία ΤΑΞΙ & Αγοραίων 
Ρειραιώσ 4, 104 31 Ακινα 
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21. Συνδικάτο Αυτοκινθτιςτών ταξί Αττικισ (Σ.Α.Τ.Α.) 
Μάρνθ 17, 104 33 Ακινα  

22. Ζνωςθ Ειςαγωγζων Μεταχειριςμζνων Ανταλλακτικών Αυτοκινιτων Ακθνών, Ρειραιώσ και 
Ρεριχώρων (Ε.Ε.Μ.Α.Α.) 
Καςςάνδρασ 15, 104 47 Ακινα  

23. Σφνδεςμοσ Τουριςτικών Επιχειριςεων Ενοικιάςεωσ Αυτοκινιτων  
Βιλτανιώτθ 31, 145 64 Κθφιςιά 

24. Ζνωςθ Ελλθνικών Εταιριών Χρθματοδοτικισ Μίςκωςθσ 
Σινώπθσ 27, 115 27 Ακινα 
 

Γ. Εςωτερικι Διανομι  
1. Γραφείο Διοικθτι Α.Α.Δ.Ε. 
2. Αυτοτελζσ Τμιμα Υποςτιριξθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. 
3. Δ/νςθ Στρατθγικισ Τελωνειακών Ελζγχων και Ραραβάςεων 
4. Δ/νςθ Τελωνειακών Διαδικαςιών 
5. Δ/νςθ Ηλεκτρονικοφ Τελωνείου   
6. Δ/νςθ Ε.Φ.Κ. & Φ.Ρ.Α. - Τμιματα Α΄, Β΄, Γ΄ Δ΄, Ε΄ 
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