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Αθήνα, 29/9/2021
Αριθ. Πρωτ.: Ε.2188
ΑΔΑ:

ΠΡΟΣ: Όλα τα Τελωνεία

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθ. Δ.1537/830/7-11-2000 ΕΔΥΟ, με την οποία κοινοποιήθηκε
η αριθ. Δ.257/139/23-02-2000 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών περί καθορισμού
«Δελτίου Κίνησης» (Transit Log) (Β΄378 και 426).
Με την ανωτέρω σχετική εγκύκλιο παρασχέθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή της Δ.257/2000
απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών περί καθορισμού του «Δελτίου Κίνησης» (Transit log)
με το οποίο εφοδιάζονται τα διακινούμενα στα ελληνικά χωρικά ύδατα ιδιωτικά πλοία
αναψυχής με σημαία τρίτης χώρας στο πλαίσιο του καθεστώτος Προσωρινής Εισαγωγής.
Στην ανωτέρω, και ειδικά επί των οδηγιών του άρθρου 1 της ως άνω απόφασης, προβλέπεται
η υποχρεωτική ενημέρωση του Γενικού Αρχείου Θαλαμηγών το οποίο τηρείται στο Α΄ Τελωνείο
Πειραιά καθώς και της Τελωνειακής Αρχής έκδοσης του «Δελτίου Κίνησης» για κάθε παράταση
ισχύος αυτού που χορηγήθηκε από Τελωνειακή Αρχή άλλη από τις προαναφερόμενες με την
αποστολή επικυρωμένου φωτοαντιγράφου του φύλλου 1/5 του Δελτίου Κίνησης.
Με την καθιέρωση και θέση σε παραγωγική λειτουργία του Icisnet, το Tελωνείο έκδοσης του
Δελτίου Κίνησης καταχωρεί πλέον τα στοιχεία αυτού ηλεκτρονικά στο Ολοκληρωμένο
Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνείων (Icisnet) όπου αποτυπώνονται τυχόν μεταβολές /
τροποποιήσεις, με παράλληλη καταχώρηση των μεταβολών αυτών στο αντίστοιχο φύλλο του
εντύπου που κρατείται από τον ενδιαφερόμενο.
Κατόπιν των ανωτέρω, καθώς και για την μείωση του διοικητικού βάρους διαχείρισης των εν
λόγω εντύπων καταργείται η αποστολή των Δελτίων Κίνησης (Transit log) στο Α΄ Τελωνείο
Πειραιά, ενώ εξακολουθεί η ενημέρωση του Τελωνείου έκδοσης από τις λοιπές Τελωνειακές
Αρχές που χορηγούν παρατάσεις ή μεταβάλουν στοιχεία του Δελτίου Κίνησης κατόπιν
αιτήματος του δικαιούχου προσώπου.
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Επιπλέον, οι Τελωνειακές Αρχές των λιμένων απόπλου των πλοίων από τα Ελληνικά χωρικά
ύδατα υποχρεούνται πλέον, ως Τελωνεία εξόδου, για τις περιοχές αρμοδιότητάς τους, μετά
την εξόφληση του κάθε Δελτίου Κίνησης να τηρούν αρχείο για κάθε δικαιούχο πρόσωπο
χωριστά για χρονικό διάστημα 5 ετών, με παράλληλη ενημέρωση του Τελωνείου έκδοσης του
Δελτίου Κίνησης.
Τέλος, με αφορμή ερωτήματα που έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία μας, υπενθυμίζουμε ότι το
νέο έντυπο Δελτίου Κίνησης που χρησιμοποιείται σήμερα δεν είναι πλέον τριπλότυπο, αλλά
εκδίδεται σε ένα αντίτυπο το οποίο κρατά το δικαιούχο προσωρινής εισαγωγής πρόσωπο,
αφού τα στοιχεία αυτού είναι καταχωρημένα στο σύστημα.
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