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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 
ΘΕΜΑ: Με ξζνη ςημαία όλα τα πλοία αναψυχήσ ςτην  Ελλάδα !!! 
 

Με αφορμι ανεπιβεβαίωτεσ πλθροφορίεσ περί επιβολισ φόρου πολυτελοφσ διαβίωςθσ και ςτα ιδιωτικά 
πλοία αναψυχισ, που είδαν το φωσ τθσ δθμοςιότθτασ, ο ΣΕΚΑΠΛΑΣ-ΠΕΕΥ με επιςτολι του προσ το Υπουργείο 
Οικονομικϊν ανζφερε, μεταξφ άλλων, και τα εξισ: 

Όπωσ είναι γνωςτό ο φόροσ πολυτελοφσ διαβίωςθσ επιβλικθκε με το άρκρο 44 του ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18 
Αϋ) ςτα ΙΧ αυτοκίνθτα οχιματα 1.929 κυβικϊν και πάνω (και θλικίασ ζωσ 10 ετϊν), ςτα ελικόπτερα, αεροςκάφθ 
και ςτισ πιςίνεσ. 

Ο φόροσ αυτόσ δεν επιβλικθκε και ςτα ςκάφθ αναψυχισ και, ωσ αντιςτάθμιςμα, με το άρκρο δζκατο τρίτο 
του ν. 4211/2013 (ΦΕΚ 256 Αϋ) επιβλικθκε τζλοσ παραμονισ και πλόων. 

Είναι βεβαίωσ προφανείσ οι λόγοι για τουσ οποίουσ δεν επιβλικθκε, τότε, ο φόροσ πολυτελοφσ διαβίωςθσ 
και ςτα ςκάφθ αναψυχισ αφοφ κα ςυμπεριελάμβανε μόνον τα υπό ελλθνικι ςθμαία πλοία, δυςμενισ και 
ανεπίτρεπτθ διάκριςθ, με αποτζλεςμα να μθ επιτυγχάνονται, όπωσ είχε τότε εκτιμθκεί, οι δθμοςιονομικοί 
ςκοποί επιβολισ του.  

Αντίκετα θ επιβολι τζλουσ παραμονισ και πλόων βαρφνει όλα τα πλοία αναψυχισ, ιδιωτικά και 
επαγγελματικά, ανεξάρτητα από τη ςημαία τουσ τα οποία πλζουν, ελλιμενίηονται ι αγκυροβολοφν ςτα ελλθνικά 
χωρικά φδατα.  

Με προγενζςτερθ επιςτολι του τθσ 7/2/2015 ο ΣΕΚΑΠΛΑΣ-ΠΕΕΥ είχε ηθτιςει, λόγω τθσ εμπειρίασ του περί το 
γίγνεςκαι τόςον ςτον πρακτικό όςον και ςτο κεωρθτικό (νομοκετικό, κανονιςτικό κ.λπ.) τομζα τθ ςυγκρότθςθ, 
με πρωτοβουλία του ΥΠ.ΟΙΚ., ειδικισ επιτροπισ από εκπροςϊπουσ και του ςυναρμόδιου Υπουργείου 
Οικονομίασ, Υποδομϊν, Ναυτιλίασ και Τουριςμοφ (Τομείσ Ναυτιλίασ, Τουριςμοφ) κακϊσ και του ΣΕΚΑΠΛΑΣ-
ΠΕΕΥ, ζργο τθσ οποίασ κα ιταν θ εξζταςθ όλων των οικονομικϊν παραμζτρων που ςχετίηονται με το ςκάφοσ 
αναψυχισ με ςτόχο τθν προςαρμογι των οικείων διατάξεων ςτθ ςθμερινι πραγματικότθτα και απαιτιςεισ.. 

Αποτζλεςμα …… φωνή βοϊντοσ εν τη ερήμω ….. 
Δυςτυχϊσ τα ςφάλματα του πρόςφατου παρελκόντοσ διαφαίνεται ότι δεν μασ ζγιναν μακιματα αποτροπισ 

επανάλθψισ τουσ ςτο παρόν και ςτο μζλλον. 
Εάν θ πολιτεία ενδιαφζρεται να κρατιςει ηωντανό αυτόν τον παραδοςιακό και δυναμικό κλάδο τθσ 

Ελλθνικισ οικονομίασ, να αυξιςει το διεκνζσ κφροσ και τισ εξαγωγζσ του, κα πρζπει τότε να αςχολθκεί 
ουςιαςτικά. Να τον γνωρίςει και να παρζμβει ποιοτικά - και όχι μόνο ποςοτικά- ςτα κζματα υποδομϊν και 
ανταγωνιςτικότθτασ ςε παγκόςμιο επίπεδο.  

Σε κάκε περίπτωςθ δεν πρζπει να ξεχνάμε τθν, πάντα επίκαιρθ, ριςθ του Γεωργίου Παπανδρζου, του Γζρου 
τθσ Δθμοκρατίασ, ότι τα καράβια δεν είναι ακίνθτα, ζχουν προπζλα ……….…, με ότι αυτό ςθμαίνει για τθ ςθμαία 
μασ και, το ςθμαντικότερο, μθ ξαφνιαςτοφμε αν θ ςυντριπτικι πλειονότθτα των ιδιοκτθτϊν ςκαφϊν αναψυχισ 
υποςτείλουν, από τα ςκάφθ τουσ, τθν ελλθνικι ςθμαία και υψϊςουν άλλων κρατϊν !!! 

Το ςυγκριτικό πλεονζκτθμα τθσ χϊρασ μασ, (νθςιωτικι ςυγκρότθςθ, πλοφςιεσ φυςικζσ ομορφιζσ, 
λαογραφικόσ περίγυροσ, πολιτιςτικι παράδοςθ και κλθρονομιά, ιςτορικότθτα τθσ περιοχισ, και κυρίωσ το 
μεγάλο ανάπτυγμα τθσ ελλθνικισ ακτογραμμισ) πρζπει να διατθρθκεί και επαυξθκεί τοςοφτω μάλλον που 
ηοφμε ςε ςυνκικεσ απελευκζρωςθσ και εντεινόμενου διεκνοφσ ανταγωνιςμοφ. Προαπαιτοφμενο είναι θ 
προςαρμογι τθσ νομοκεςίασ ςτθ ςθμερινι πραγματικότθτα και απαιτιςεισ και βεβαίωσ θ ςυντονιςμζνθ και 
ςυνεκτικι δράςθ ενόσ ολοκλθρωμζνου δικτφου προβολισ, προϊκθςθσ και δικτφωςθσ όλων των δράςεων που 
αφοροφν ςτο καλάςςιο τουριςμό.  Οψόμεκα ………. 
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