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ΘΔΜΑ : Κοινοποίηζη ηης αρίθμ. ΓΓΘΣΟΚΓ5019105ΔΞ2015/10-9-2015 Απόθαζη 

Αναπληρ. Τποσργού Οικονομικών ζτεηικά με ηην ηροποποίηζη ηης αριθμ. 
Γ.257/139/23.2.2000 Α.Τ.Ο.. 

 

    αο θνηλνπνηνχκε ηελ αξίζκ. ΓΓΘΣΟΚΓ5019105ΔΞ2015/10-9-2015 Απφθαζε Αλαπιεξ. 

Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ κε ζέκα «Σξνπνπνίεζε ηεο αξηζκ. Γ.257/139/23.2.2000 Α.Τ.Ο., πεξί 

θαζνξηζκνχ ηνπ «Γειηίνπ Κίλεζεο» (TRANSIT LOG) ησλ ηδησηηθψλ πινίσλ αλαςπρήο.» πνπ 

δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ2001 /Β’ /15-9-2015 (ΑΓΑ: 6ΟΛΑΗ-7ΛΠ) γηα ελεκέξσζή ζαο θαη πεξαηηέξσ 

ελέξγεηεο. 

    Δηδηθφηεξα, θάζε ηδησηηθφ πινίν αλαςπρήο κε ζεκαία ηξίηεο ρψξα, πνπ θαηαπιέεη ζε ειιεληθά 

ιηκάληα, πξνθεηκέλνπ λα δηαθηλείηαη ζηα ειιεληθά ρσξηθά χδαηα, εθφζνλ πιεξνχληαη νη φξνη θαη νη 

πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 558 ηνπ Καλ. (ΔΟΚ) 2454/1993 πεξί ησλ δηαηάμεσλ εθαξκνγήο ηνπ 

Κνηλνηηθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα, εθνδηάδεηαη απφ ηελ αξκφδηα Σεισλεηαθή αξρή κε «Γειηίν 

Κίλεζεο», ηζρχνο δεθανρηψ (18) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ. Σα πξφζσπα, πνπ 

δχλαληαη δηαδνρηθά λα ρξεζηκνπνηνχλ ην ζθάθνο ζηε ρψξα καο πξέπεη λα έρνπλ ηε ζπλήζε 

θαηνηθία ηνπο φπσο απηή νξίδεηαη ζηελ  αξηζκ. Γ.247/88 ΑΤΟ.  

πλήζεο θαηνηθία θπζηθνχ πξνζψπνπ, θαηά ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 7  ηεο νδεγίαο 

83/182 ΔΟΚ, βάζεη ηνπ νπνίνπ αλαγλσξίδεηαη ην δηθαίσκα πξνζσξηλήο εηζαγσγήο ζθάθνπο 

αλαςπρήο, λνείηαη ν ηφπνο ζηνλ νπνίν έλα άηνκν δηακέλεη ζπλήζσο, δειαδή ηνπιάρηζηνλ εθαηφλ 

νγδφληα πέληε (185) εκέξεο ζπλερείο ή φρη, αλά δσδεθάκελν, ιφγσ πξνζσπηθψλ θαη 

επαγγεικαηηθψλ δεζκψλ ή ζε πεξίπησζε αηφκνπ ρσξίο επαγγεικαηηθνχο δεζκνχο, ιφγσ 

πξνζσπηθψλ δεζκψλ απφ ηνπο νπνίνπο πξνθχπηνπλ ζηελνί δεζκνί κεηαμχ απηνχ ηνπ αηφκνπ θαη 

ηνπ ηφπνπ ζηνλ νπνίν θαηνηθεί.  

    Δπηπιένλ, επηζεκαίλεηαη φηη κε ηε ιήμε ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο θπθινθνξίαο ησλ  δεθανρηψ 

(18) κελψλ ή ησλ 24 κελψλ εθφζνλ θαηαηεζεί εκπξφζεζκα αίηεζε παξάηαζε παξακνλήο ζην 

θαζεζηψο απφ ην δηθαηνχρν πξφζσπν, ην πινίν πξέπεη λα επαλεμάγεηαη, ελψ δεν σπάρτει πλέον 

η δσναηόηηηα ελλιμενιζμού για διατείμαζη. 

Αζήλα, 18  επηεκβξίνπ 2015 

Αξ.πξση.: ΓΓΘΣΟΚΓ5019707ΔΞ2015 
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    Δπίζεο ηνλίδνπκε φηη ε αιιαγή ηνπ ρξήζηε ηνπ ηδησηηθνχ ζθάθνπο αλαςπρήο θαζψο θαη ε 

παξάηαζε θπθινθνξίαο ρνξεγνχληαη κφλν εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο πξνζσξηλήο 

εηζαγσγήο. Δθφζνλ ν ρψξνο θαηαρψξεζεο ηνπ αληίζηνηρνπ πεδίνπ ηνπ Γειηίνπ Κίλεζεο δελ 

επαξθεί, γίλεηαη ζρεηηθή πξάμε ζηε ζέζε 7 «ΑΛΛΔ ΔΓΓΡΑΦΔ», ηνπ θχιινπ 2/5. 

    Όζνλ αθνξά ηα ηδησηηθά ζθάθε αλαςπρήο, πνπ αθνξά ε παξνχζα δηάηαμε, ηα νπνία έρνπλ ήδε 

ππαρζεί ζην θαζεζηψο πξνζσξηλήο εηζαγσγήο θαη γηα ηα νπνία έρεη εθδνζεί «Γειηίν Κίλεζεο» 

εμάκελεο ηζρχνο, ζα πξέπεη κεηά ηε ζπκπιήξσζε ηεο εμάκελεο θπθινθνξίαο λα επαλεμαρζνχλ 

θαη ε εθ λένπ ππαγσγή ηνπο ζην θαζεζηψο, κε βάζε ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο λα πξαγκαηνπνηεζεί 

εθφζνλ πιεξνχληαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο πξνζσξηλήο εηζαγσγήο. 

 

                                                   Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ  

 

 

                      ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΑΓΙΚΗΜΔΝΑΚΗ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ 

Α.  ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

- Όιεο νη Σεισλεηαθέο Αξρέο  

Β.   ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1. .Γ.Ο.Δ. –Κεληξηθή Τπεξεζία 

2. Πεξηθεξεηαθέο Γ/λζεηο .Γ.Ο.Δ. 

3.  Γ/λζε Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ 

4.   Πεξηθεξεηαθέο Γ/λζεηο Οηθνλνκηθήο Δπηζεψξεζεο 

5.   ΔΛ.Τ.Σ  Αηηηθήο, Θεζζαινλίθεο 

6.   Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ Τπνδνκψλ θαη Γηθηχσλ  

     Γεληθή Γηεχζπλζε Μεηαθνξψλ  

    Αλαζηάζεσο 2 θαη Σζηγάληε, TK 101 91 – Παπάγνπ 

7.    Οκνζπνλδία Δθηεισληζηψλ Διιάδνο (πξνο ελεκέξσζε ησλ κειψλ ηεο) 

    Καξατζθνπ 38 - 185 32  ΠΔΙΡΑΙΑ 

8.    χιινγνο Δθηεισληζηψλ Αζελψλ – Πεηξαηά (πξνο ελεκέξσζε ησλ κειψλ ηνπ) 

    Σζακαδνχ 38 - 185 31  ΠΔΙΡΑΙΑ 

9.    χιινγνο Δθηεισληζηψλ Θεζ/λίθεο (πξνο ελεκέξσζε ησλ κειψλ ηνπ) 

    Κνπληνπξηψηνπ 13 - 543 25  Θεζ/λίθε 

 

Γ.  ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

1. Γξαθείν Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θ. Δ. Σζαθαιψηνπ 

2. Γξαθείν Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θ. Σ. Αιεμηάδε 

3. Γξαθείν Γελ. Γξακκαη. Γεκνζίσλ Δζφδσλ θαο. Αηθ. αββατδνπ  

4. Γξαθείν Γελ. Γ/ληξηαο Σεισλείσλ θαη Δ.Φ.Κ. θαο. Δ. Γηαινχξε 

5. Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθφξεζεο Πνιηηψλ  

6. Γξαθείν Σχπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ  

7. ΓΓΠ – Γηεχζπλζε Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο –Σκ. Γ΄  

8. Γ/λζεηο: Γηαρείξεζεο Αλζξ. Γπλακηθνχ-Σκ. Β΄, Οξγάλσζεο, ηξαη. Σει. Διέγρσλ θαη 

Παξαβάζεσλ, Δ.Φ.Κ. θαη Φ.Π.Α, Ηιεθηξνληθνχ Σεισλείνπ, ΓΟ – Β΄,  Σεισλεηαθψλ 

Γηαδηθαζηψλ – Σκήκα Α΄, Γαζκ. Θεκ. θ΄ Σει. Οηθ. Καζ. – Σκήκα Γ΄ (20 αληίγξαθα) 
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