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ΘΔΜΑ : Γίνονηαι διεσκρινίζεις ζτεηικά με ηην αρίθμ. ΓΓΘΣΟΚΓ5019105ΔΞ2015/10-9-2015 
Απόθαζη Αναπληρ. Τποσργού Οικονομικών. 
 

ΥΔΣ: α) Η αξηζκ. πξση. ΓΓΘΣΟΚΓ5019105ΔΞ2015/10-9-2015 Απφθαζε Αλαπιεξ. Τπ. 
Οηθνλνκηθψλ.  
              β) Η αξηζκ. πξση. ΓΓΘΣΟΚΓ5019707ΔΞ2015/18-9-2015 δηαηαγή κε ηελ νπνία 
θνηλνπνηήζεθε ε αλσηέξσ απφθαζε. 
 
 

    ε ζπλέρεηα ησλ α) θαη β) αλσηέξσ ζρεηηθψλ, δίλνληαη νη παξαθάησ δηεπθξηλίζεηο γηα ηε 

δηαδηθαζία εθαξκνγήο ηνπ θαζεζηψηνο ηεο πξνζσξηλήο εηζαγσγήο ζηα ηδησηηθά ζθάθε αλαςπρήο 

κε ζεκαία Σξίηεο ρψξαο ηα νπνία εθνδηάδνληαη απφ ηελ αξκφδηα Σεισλεηαθή αξρή κε «Γειηίν 

Κίλεζεο», ηζρχνο δεθανρηψ (18) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ: 

1)       Όζνλ αθνξά ηα ηδησηηθά ζθάθε αλαςπρήο, ηα νπνία έρνπλ ήδε ππαρζεί ζην θαζεζηψο 

πξνζσξηλήο εηζαγσγήο, γηα ηα νπνία έρεη εθδνζεί «Γειηίν Κίλεζεο» εμάκελεο ηζρχνο, 

θαη ηα νπνία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο α) ζρεηηθήο βρίζκονηαι ζε κσκλοθορία ζα 

πξέπεη κεηά ηε ιήμε θπθινθνξίαο ηνπο λα επαλεμαρζνχλ. Η εθ λένπ ππαγσγή ηνπο ζην 

θαζεζηψο, κε ηελ έθδνζε ηνπ 18κελνπ Γειηίνπ Κίλεζεο ζα πξαγκαηνπνηεζεί εθφζνλ 

πιεξνχληαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο πξνζσξηλήο εηζαγσγήο. Η εθ λένπ ππαγσγή ζην 

θαζεζηψο γηα ηνλ αξρηθφ ρξήζηε πξαγκαηνπνηείηαη θαηφπηλ εμάκελεο παξακνλήο ηνπ 

ζε Σξίηε ρψξα, ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ην νπνίν ην ηδησηηθφ ζθάθνο αλαςπρήο κπνξεί 

λα  παξακείλεη γηα ειιηκεληζκφ, ελψ δίδεηαη ε δπλαηφηεηα ρξήζεο ηνπ ζθάθνπο γηα ην 

νπνίν έρεη εθδνζεί ην 18κελν Γειηίν Κίλεζεο νπνηεδήπνηε θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο 

ηνπ, ζε άιιν δηθαηνχρν-ρξήζηε, εθφζνλ πιεξνί ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ηνπ 

θαζεζηψηνο.  

2)       Όζνλ αθνξά ηα ηδησηηθά ζθάθε αλαςπρήο, ηα νπνία έρνπλ ήδε ππαρζεί ζην θαζεζηψο 

πξνζσξηλήο εηζαγσγήο, γηα ηα νπνία έρεη εθδνζεί «Γειηίν Κίλεζεο» εμάκελεο ηζρχνο, 

θαη ηα νπνία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο α) αλσηέξσ απφθαζεο βρίζκονηαι ζε 

διατείμαζη, ε εθ λένπ ππαγσγή ηνπο ζην θαζεζηψο, κε ηελ έθδνζε ηνπ 18κελνπ 

          Αζήλα, 16 Οθησβξίνπ  2015 

          Αξ.πξση.: ΓΓΘΣΟΚ Γ 5021934 ΔΞ2015 
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Γειηίνπ Κίλεζεο πξαγκαηνπνηείηαη κεηά ηε ιήμε ηεο δηαρείκαζεο φπσο πεξηγξάθεηαη 

θαηά πεξίπησζε ζηελ παξ.1 φζνλ αθνξά ζηνπο δηθαηνχρνπο ρξήζηεο. 

3)       Με ηελ έθδνζε «Γειηίνπ Κίλεζεο», ηζρχνο δεθανρηψ (18) κελψλ γηα ηδησηηθφ πινίν 

αλαςπρήο κε ζεκαία ηξίηεο ρψξαο, πνπ θαηαπιέεη ζε ειιεληθά ιηκάληα, παξέρεηαη ε 

δπλαηφηεηα ζε δηθαηνχρα πξφζσπα, λα ρξεζηκνπνηνχλ δηαδνρηθά ην ζθάθνο ζηε ρψξα 

καο εθφζνλ έρνπλ ηε ζπλήζε θαηνηθία ηνπο φπσο απηή νξίδεηαη ζηελ  αξηζκ. Γ.247/88 

ΑΤΟ, ρσξίο ηνλ αλαγθαζηηθφ ειιηκεληζκφ ηνπ πινίνπ κε ηε ιήμε ηνπ εμακήλνπ. Η 

αλλαγή τρήζηη πρέπει να δηλώνεηαι ζηο αρμόδιο Σελωνείο με ζτεηική αίηηζη 

ηοσ ενδιαθερόμενοσ, πξνθεηκέλνπ αθελφο λα εμεηαζηεί ε ηήξεζε ησλ απαξαίηεησλ 

πξνυπνζέζεσλ, αιιά θαη λα θαηαβιεζνχλ ηα πξνβιεπφκελα ηέιε. 

ηελ πεξίπησζε πνπ δελ δεηείηαη αιιαγή ρξεζηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 18-κελνπ, 

δίδεηαη ζηνλ αξρηθφ ρξήζηε ε δπλαηφηεηα ειιηκεληζκνχ ηνπ πινίνπ γηα ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα πνπ απηφο παξακέλεη ζην εμσηεξηθφ, φκσο κε ηαπηφρξνλε θαηάζεζε ηνπ 

«Γειηίνπ Κίλεζεο» ζην Σεισλείν παξαθνινχζεζεο. Η δπλαηφηεηα επαλαθπθινθνξίαο 

ηνπ ζθάθνπο παξέρεηαη κφλνλ εθφζνλ ην πξφζσπν απηφ θαηά ην ηειεπηαίν 

δσδεθάκελν, πξηλ απφ ηελ παξάδνζε  ηνπ ζθάθνπο, παξέκεηλε ζην εμσηεξηθφ επί 

εθαηφλ νγδφληα πέληε (185) εκέξεο ηνπιάρηζηνλ. ηε ζπλέρεηα θαη εθφζνλ πιεξνχληαη 

νη πξναλαθεξφκελεο πξνυπνζέζεηο, ην αξκφδην Σεισλείν ρνξεγεί ην σπόλοιπο ηεο 

18κελεο πξνζεζκίαο. 

Πρ. Ιδησηηθφ ζθάθνο κε ζεκαία θαη λενιφγην ηξίηεο ρψξαο εηζάγεηαη ζηε ρψξα καο απφ 

ηελ Σνπξθία 1ε Μαΐνπ 2016 θαη ν ρξήζηεο απηνχ είλαη κφληκνο θάηνηθνο Σνπξθίαο. 

Υνξεγείηαη απφ ηελ αξκφδηα Σεισλεηαθή Αξρή Γειηίν Κίλεζεο 18 κελψλ. Μεηά απφ 6 

κήλεο ρξήζεο, ηελ 1ε Ννεκβξίνπ ίδηνπ έηνπο, ν ρξήζηεο αλαρσξεί γηα ην εμσηεξηθφ, 

ελψ ην ζθάθνο επηιέγεηαη λα παξακείλεη ζηελ Διιάδα. ηελ πεξίπησζε απηή ην Γειηίν 

Κίλεζεο ζα θαηαηεζεί ζην αξκφδην Σεισλείν κε αλαζηνιή ηεο 18κελεο πξνζεζκίαο. Ο 

ίδηνο ρξήζηεο κπνξεί λα επαλαθπθινθνξήζεη ην ζθάθνο κεηά απφ 6 κήλεο παξακνλήο 

ηνπ ηδίνπ εθηφο Δ.Δ. πλεπψο, ηελ 1ε Μαΐνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο, ην αξκφδην Σεισλείν 

θαηφπηλ αίηεζεο ηνπ αλσηέξσ ρξήζηε, νξίδεη λέα εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ Γειηίνπ 

Κίλεζεο ζηνλ πξνβιεπφκελν ρψξν κε δηάξθεηα, ην ππφινηπν ηνπ αξρηθνχ 18-κελνπ. ε 

πεξίπησζε πνπ ε επαλαθπθινθνξία ηνπ ζθάθνπο αηηείηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί απφ 

άιιν δηθαηνχρν ρξήζηε, ηφηε απηή κπνξεί λα ιάβεη ρψξα νπνηεδήπνηε κεηά ηε 1ε 

Ννεκβξίνπ, αξθεί ν ίδηνο λα πιεξνί ηεο πξνυπνζέζεηο πεξί κφληκεο θαηνηθίαο φπσο 

νξίδεη ε 247/88 ΑΤΟ.  

ε θάζε πεξίπησζε κε ηε ιήμε ηνπ 18κελνπ –ζπλερφκελνπ ή δηαθεθνκκέλνπ ιφγσ 

παξακνλήο ηνπ δηθαηνχρνπ ζην εμσηεξηθφ- ην ζθάθνο ππνρξενχηαη λα επαλεμαρζεί. 

4)       Γηα ηελ αλαλέσζε ηνπ «Γειηίνπ Κίλεζεο» ηζρχνο δεθανρηψ (18) κελψλ, είλαη 

ππνρξεσηηθή ε επαλεμαγσγή ηνπ πινίνπ ζε δηεζλή χδαηα.  

 5)    Η ρξήζε ηδησηηθνχ ζθάθνπο αλαςπρήο κε ζεκαία Σξίηεο ρψξαο γηα εκπνξηθνχο ή 

ηδησηηθνχο ζθνπνχο, κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί απφ θπζηθφ πξφζσπν 

εγθαηεζηεκέλν ζην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Κνηλφηεηαο θαη απαζρνινχκελν απφ ηνλ 
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θάηνρν ηνπ ζθάθνπο, ν νπνίνο είλαη εγθαηεζηεκέλνο εθηφο απηνχ ηνπ εδάθνπο, ή απφ 

θπζηθφ πξφζσπν θαζνηνλδήπνηε ηξφπν εμνπζηνδνηεκέλν απφ ηνλ ηδηνθηήηε, γεγνλφο 

φκσο πνπ ζα πξέπεη λα πξνβιέπεηαη ζηε ζχκβαζε εξγαζίαο. Οη ηεισλεηαθέο αξρέο 

έρνπλ ηελ επρέξεηα λα πεξηνξίδνπλ ηελ πξνζσξηλή εηζαγσγή ηδησηηθψλ ζθαθψλ 

αλαςπρήο ζηελ πεξίπησζε ζπζηεκαηηθήο ρξήζεο. 

6)   Γελ επέξρεηαη θακία αιιαγή φζνλ αθνξά ηα «Γειηία Κίλεζεο» ηζρχνο ελφο κήλα, κε                             

βάζε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηεο Γ.257/00 ΑΤΟ . 

 

                                                                                                Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ  

        

 

                       ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΑΓΙΚΗΜΔΝΑΚΗ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ 

Α.  ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

- Όιεο νη Σεισλεηαθέο Πεξηθέξεηεο (γηα ελεκέξσζε Σεισλεησλ)  

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.    Οκνζπνλδία Δθηεισληζηψλ Διιάδνο (πξνο ελεκέξσζε ησλ κειψλ ηεο) 

    Καξατζθνπ 38 - 185 32  ΠΔΙΡΑΙΑ 

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

    Σζακαδνχ 38 - 185 31  ΠΔΙΡΑΙΑ 

8.    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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