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Αξηζ. Πξση.: 110/15/ΔΤ                                                       Νέν Φάιεξν   06 Οθησβξίνπ 2015 

                                                       

                                                                                              ΠΡΟ: κ. Σπύθυνα ΑΛΕΞΙΑΔΗ 

                                                                                                              Αν. Τποςπγό Οικονομικών 

                                                                                                  ΚΟΙΝ.: Όλα ηα ανά ηην Επικπάηεια 

 μέλη ηος ςνδέζμος 

 

ΘΕΜΑ: Φόπορ Πολςηελούρ Διαβίυζηρ  ζηα ζκάθη ανατςσήρ. 

 

Αξιόηιμε κύπιε Τποςπγέ, 

1. Με ηελ επηζηνιή/αλαθνξά καο αξηζ. 091/15/ΔΤ/30-7-2015 ζαο ελεκεξώζακε επί όισλ ησλ 

παξακέηξσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηβνιή θόξνπ πνιπηεινύο δηαβίσζεο ζηα ζθάθε αλαςπρήο 

κε νιηθό κήθνο πάλσ από πέληε (5) κέηξα, θόξνπ πνπ ήιζε ζηε ζπλέρεηα άιισλ παξεκθεξώλ θαη 

επηβαξπληηθώλ γηα ηνλ θιάδν πνπ εθπξνζσπνύκε δπζβάζηαρησλ κέηξσλ πνπ, θαηά θνηλή ινγηθή 

θαη θξίζε ζηνρεύνπλ μαθημαηικώρ ζηελ πιήξε θαη νξηζηηθή εμαθάληζε όισλ ησλ 

θαηαζθεπαζηηθώλ θαη παξαθαηαζθεπαζηηθώλ επηρεηξήζεσλ, εκπόξσλ θαη παξόρσλ. 

2. Δπηζεκαίλνπκε κε ηδηαίηεξε έκθαζε γηα κηα αθόκε θνξά όηη ηα επίζεκα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία 

από ηα Ληκελαξρεία απνδεηθλύνπλ όηη ποζοζηό 92% ηυν λέμβυν κήθνπο 5 κέηξσλ πνπ 

ιεκβνινγνύληαη θάζε ρξόλν, είλαη ειιεληθήο θαηαζθεπήο ελώ πνζνζηό άλσ ηνπ 80%, νιηθνύ 

κήθνπο κέρξη θαη δώδεθα κέηξσλ , είλαη θαη πάιη Ελληνικήρ καηαζκεςήρ. Γελ απνηεινύλ 

πξντόληα ειζαγυγήρ ή ενδοκοινοηικήρ παπάδοζηρ κε ηα επεξγεηηθά γηα ηελ νηθνλνκία 

απνηειέζκαηα όπσο ελδεηθηηθά: 

2.1. ηεο κε απώιεηαο ζπλαιιάγκαηνο,  

2.2. ηεο εηζαγσγήο ζπλαιιάγκαηνο από ηηο εμαγσγέο Διιεληθήο θαηαζθεπήο ιέκβσλ,  

2.3.  ηεο δεκηνπξγίαο άιισο δηαηήξεζεο ησλ ππαξρνπζώλ πνιπηίκσλ ζέζεσλ εξγαζίαο  

2.4. ηεο παξαγσγήο θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο γηα ηελ Φώξα θ.ιπ. 

3. Σε κία λαπηηθή ρώξα όπσο είλαη ε Διιάδα κε 17.000 ρηιηόκεηξα αθηνγξακκήο θαη κε ηελ 

λαπηηθή ηεο παξάδνζε λα έξρεηαη θαη λα θαιιηεξγείηαη από ηνλ 5
ν
 π.Φ. αηώλα,  έπξεπε ε θαηνρή 

ελόο κηθξνύ ζθάθνπο/ιέκβνπ - βάξθαο λα ζεσξείηαη δεδνκέλε, λα ελζαξξύλεηαη από ηελ Πνιηηεία 

καδί κε ηελ επηβαιιόκελε αλάπηπμε ηεο λαπηηθήο ηέρλεο, ε νπνία θαη απηή έρεη ηεζεί ππό 

θαηαζηνιή, θαη λα κε θνξνινγείηαη θαζόινπ. 
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4. Η επηβνιή εηήζηαο ηεθκαξηήο δαπάλεο δηαβίσζεο (ηεθκήξην), ην ηέινο παξακνλήο θαη πιόσλ 

θαη πξόζθαηα ν θόξνο πνιπηεινύο δηαβίσζεο ζε ζπλδπαζκό κε ηελ, από ηα ζεζκνζεηεκέλα όξγαλα 

θαη θνξείο ηεο Διιεληθήο Πνιηηείαο, απαμίσζε ηνπ ζθάθνπο έγηλε ε αηηία θαη αθνξκή καδηθήο 

αλαρώξεζεο ησλ πινίσλ πξνο καξίλεο γεηηνληθώλ ρσξώλ νη νπνίεο έρνπλ αλαγλσξίζεη θαη 

θαξπνύληαη ηα νθέιε ηνπ ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνύ, ηνλ νπνίν καηαδιώκοςν ηα κέηξα πνπ ε Πνιηηεία 

ζεζκνζέηεζε κε ηηο ελδεηθηηθά κλεκνλεπόκελεο γηα ηελ εζληθή καο νηθνλνκία εμαηξεηηθά δπζκελείο 

ζπλέπεηεο, όπσο:  

4.1. εγθαηάιεηςε ηεο λαπηηθήο παηδείαο κε ηνπο Έιιελεο,  

4.2. απώιεηα ηνπξηζηηθνύ ζπλαιιάγκαηνο,  

4.3. εγθαηάιεηςε θαη θαηαζηξνθή ησλ ρώξσλ ειιηκεληζκνύ  

4.4. απώιεηα ρηιηάδσλ ζέζεσλ εξγαζίαο  

4.5. εμόλησζε θάζε ζαιάζζηαο εκπνξηθήο δξαζηεξηόηεηαο  

4.6. απώιεηα θνξνινγηθώλ εζόδσλ γηα ην θξάηνο θ.ιπ.  

5. Η ιέκβνο (βάξθα) δελ είλαη βηνκεραληθό πξντόλ (όξα απηνθίλεην θαη κάιηζηα εηζαγόκελν) 

είλαη πποφόν ππυηογενούρ παπαγυγήρ θαη ε θαηαζθεπή ηεο νινθιεξώλεηαη, από ηελ αξρή κέρξη 

ην ηέινο, κε ηε ρεηξνλαθηηθή εξγαζία ηνπ Έιιελα θαηαζθεπαζηή, ηερλίηε θαη θαξαβνκαξαγθνύ κε 

ό,ηη πνιύηηκν ήδε απηό ζπλεπάγεηαη γηα ηελ απαζρόιεζε θαη ηα θνξνινγηθά έζνδα ηνπ Κξάηνπο.  

Η ιέκβνο αποδίδει έζοδα ζην θξάηνο, ζςνεσώρ, από ηελ 1
ε
 εκέξα ηεο έλαξμεο ηεο θαηαζθεπήο 

ηεο θαη γηα όζεο δεθαεηίεο ππάξρεη, ζε αληίζεζε κε άιια πξντόληα, ελώ κε ηελ άδεηα πιόσλ 

αλαλεσλόκελε πεξηνδηθά γηα ηελ αμηνπινΐα ηεο θαη ην ΓΔ.Κ.Π.Α γηα ηελ άλσ ησλ επηά (7) κέηξσλ 

νιηθνύ κήθνπο είλαη κηα κηθξή κεραλή ζπλερνύο παξαγσγήο εζόδσλ γηα ην θξάηνο. 

Κύπιε Τποςπγέ, 

 Γελ πξέπεη λα αθήζνπκε αιιά θαη νύηε ζα αθήζνπκε λα εμαθαληζζεί ν ηόζν παξαγσγηθόο 

απηόο θιάδνο γηα ηελ εζληθή καο νηθνλνκία γεληθόηεξα. 

 Γελ θαηαιαβαίλνπκε γηαηί όινη νη αξκόδηνη θαη ζπλαξκόδηνη ηνπ Υπνπξγείνπ ζαο δελ 

θαηαλννύλ ηελ ζαθέζηαηε θαη πιήξσο αηηηνινγεκέλε επηρεηξεκαηνινγία καο 

 Γελ θαηαιαβαίλνπκε γηαηί αθνύ ν θιάδνο καο έρεη νδεγεζεί πιένλ ζην «απξνρώξεην» δελ 

ιακβάλεηαη από ηελ Πνιηηεία θάπνην αλαθνπθηζηηθό κέηξν. 

 Γελ θαηαιαβαίλνπκε γηαηί δελ απαληηνύληαη νη επηζηνιέο καο αθνύ ππάξρεη λνκηθή πξνο 

ηνύην δέζκεπζε (λ. 2690/1999 θ.ιπ.)  

 Γελ θαηαιαβαίλνπκε γηαηί ην ζπληαγκαηηθώο θαηνρπξσκέλν (Άξζξν 10) δηθαίσκά καο λα 

αλαθεξόκαζηε εγγξάθσο ζηηο Αξρέο  νη νπνίεο είλαη ππνρξεσκέλεο λα ελεξγνύλ ζύληνκα 

θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη λα απαληνύλ αηηηνινγεκέλα ζε εθείλνλ, πνπ ππέβαιε ηελ 

αλαθνξά, ζύκθσλα κε ην λόκν, εκκέζσο αιιά ζαθώο όκσο θαηαζηξαηεγείηαη. 

 Γελ θαηαιαβαίλνπκε γηαηί δελ γίλεηαη απνδεθηό ην αίηεκά καο γηα ηε ζύζηαζε έζησ θαη 

άηππεο επηηξνπήο πνπ ζα ζπλεμεηάζεη  θαη ζα απεηθνλίζεη ζε κηα θόιια ραξηί όιεο ηηο 

παξακέηξνπο ηνπ ηόζν ζεκαληηθνύ θαη γηα ηελ εζληθή καο νηθνλνκία απηνύ ζέκαηνο αθνύ 

είηε έηζη είηε αιιηώο ζα ελεκεξσζνύλ όινη νη αξκόδηνη θαη ζπλαξκόδηνη σο πξνο ηη είλαη, 

ηέινο πάλησλ, ην κηθξό ζθαθάθη απηό ε πεξίθεκε κε άιια ιόγηα βαξθνύια ν ηδηνθηήηεο 

ηεο νπνίαο ζεσξείηαη «ζθαθάηνο», νηθνλνκηθά εύξσζηνο, ελδερνκέλσο θνξνθπγάο, πσο 

θαηαζθεπάδεηαη θαη πνην είλαη ην επί ηνηο εθαηό πνζνζηό πνπ αλαινγεί ζηε ρεηξνλαθηηθή 



εξγαζία θαη ην νπνίν ελ ηνηο πξάγκαζηλ ππεξβαίλεη ην 65%, λα ελεκεξσζεί όηη ζηα κηθξά 

λεζάθηα πνπ δελ ηα ζπλδέεη νύηε ε «άγνλε αθηνπιντθή γξακκή» ρξεζηκνπνηνύληαη πνιιέο 

θνξέο θαη θπξίσο όηαλ ζπληξέρεη άθεπθηε αλάγθε κεηαθνξάο πξνζώπνπ/σλ θ.ιπ.  

6. Γηα ηνλ άδηθν ραξαθηήξα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εμνλησηηθώλ κέηξσλ θαη εηδηθόηεξα ηνπ 

ηειεπηαίνπ (Φ.Π.Γ.) ην νπνίν αλ παξαιιειηζζεί κε παξεκθεξέο κέζν γηα ην νπνίν, θαη’ αληίζεζε 

πξνο ηα ζθάθε αλαςπρήο, ηζρύνπλ θαη εθαξκόδνληαη: 

6.1. ε θιηκάθσζε θαη  

6.2.  ε παιαηόηεηα ηνπ κέζνπ απηνύ,  

είλαη πξνθαλέο όηη ν Σύλδεζκόο καο ζα εμαληιήζεη θάζε δπλαηό κέηξν γηα ηε δηθαίσζε. 

Κύπιε Τποςπγέ, 

Η επηζηνιή καο απηή, όπσο θαίλεηαη άιισζηε πην πάλσ ζηνπο απνδέθηεο, θνηλνπνηείηαη ζε όια 

ηα αλά ηελ Δπηθξάηεηα κέιε καο θαη ήδε εμεηάδεηαη, ζε πξώηε θάζε, ε παλειιαδηθή ζπλάληεζε 

ζηελ Αζήλα όισλ ησλ ζπλδέζκσλ, ζπιιόγσλ, λαπηηθώλ νκίισλ θαη γεληθά θάζε ζσκαηείνπ αιιά 

θαη κεκνλσκέλσλ πξνζώπσλ πνπ ακέζσο ή εκκέζσο, επαγγεικαηηθά ή εξαζηηερληθά 

δξαζηεξηνπνηείηαη κε ην ή ζην ζαιάζζην ηνπξηζκό θαη αλαςπρή πξνθεηκέλνπ ζπδεηεζνύλ εθηελώο 

ην ππόςε ζέκα θαη αλαιεθζνύλ, ελδερνκέλσο, απνθάζεηο  εληόο ηνπ πιαηζίνπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

Σπληάγκαηνο (Άξζξν 11) θαη ηεο ζπλαθνύο λνκνζεζίαο γηα εηξεληθήο κνξθήο θηλεηνπνηήζεηο. 

Τειεηώλνληαο αο καο επηηξαπεί λα επαλαιάβνπκε ηελ εηζήγεζή καο: 

Ειζήγηζη: 

«Να ζπγθξνηεζεί, κε πξσηνβνπιία ηνπ ΥΠ.ΟΙΚ., εηδηθή επηηξνπή από εθπξνζώπνπο θαη ησλ 

ζπλαξκόδησλ  Υπνπξγείσλ Ναπηηιίαο θαη Τνπξηζκνύ θαζώο θαη ηνπ Σπλδέζκνπ καο. Έξγν ηεο 

επηηξνπήο λα είλαη ε εμέηαζε όισλ ησλ νηθνλνκηθώλ παξακέηξσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζθάθνο 

αλαςπρήο κε ζηόρν ηελ πξνζαξκνγή ησλ νηθείσλ δηαηάμεσλ ζηε ζεκεξηλή πξαγκαηηθόηεηα θαη 

απαηηήζεηο», 

Δπηζπλάπηνπκε γηα δηεπθόιπλζή ζαο αιιά θαη ησλ Υπεξεζηώλ ζαο ηελ πξνγελέζηεξε 

αιιεινγξαθία. 

Με ηηκή 

Γηα ην Δ../ΕΚΑΠΛΑ-ΠΕΕΤ 

 

Ο Ππόεδπορ                                         Ο Γενικόρ Γπαμμαηέαρ 

 

Γεώξγηνο Κξαλίηεο                               Γεώξγηνο Βαιιηαλάηνο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ΤΝΔΕΜΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΩΝ 

ΠΟΛΤΕΣΕΡΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΚΑΦΩΝ, ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ, 
ΕΞΑΡΣΗΜΑΣΩΝ, ΕΜΠΟΡΩΝ & ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

(.Ε.ΚΑ.ΠΛ.Α. - Π.Ε.Ε.Τ.) 
Ε Σ Ο    Ι Δ Ρ Τ  Ε Ω : 1978 

Member of the   International Council of Marine Industry Associations 
Member of the European Boating Industry 

  ΕΔΡΑ: ΕΦ (Γραφείο Γ7)                T.K. 185 47  ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ 
Σηλ.: 210  4831846                                                                Fax: 210  4831847 

e-mail: secaplas@otenet.gr                                                                http://www.secaplas.gr 
 

Αρικ. Πρωτ.: 091/15/ΕΤ                                                                  Νζο Φάλθρο 30 Ιουλίου 2015 
                                                       

                                                                                          ΠΡΟ: κ. Σρφφωνα ΑΛΕΞΙΑΔΗ 
Αν. Τπουργό Οικονομικϊν 

                                                                                   ΚΟΙΝ.: Προσ όλα τα Μζλη 
 

ΘΕΜΑ: Φόροσ Πολυτελοφσ Διαβίωςησ ςτα ςκάφη αναψυχήσ. 
 

Αξιότιμε κφριε Τπουργζ, 
 

1. Μαηί με τισ ευχζσ μασ για ευόδωςθ των υψθλϊν, ιδιαίτερα κατά τθν παροφςα δυςμενι 
οικονομικι περίοδο, κακθκόντων ςασ, ζχουμε τθν τιμι να κζςουμε υπόψθ ςασ τα επόμενα: 

1.1. Ο Σφνδεςμόσ μασ εκπροςωπεί 450 μζλθ ανά τθν Επικράτεια. 
1.2. Για το αντικείμενο του κζματοσ ζχουμε υποβάλει ςειρά υπομνθμάτων ςτθν 
           προθγοφμενθ πολιτικι θγεςία. 
1.3. Επιςυνάπτονται οι αναφορζσ αυτζσ ζτςι ϊςτε κεωροφμε ότι παρζλκει θ 
           επανάλθψθ τθσ βάςιμθσ και επαρκοφσ αιτιολογίασ που ζχουμε αναπτφξει και 
           με επίςθμα ςτοιχεία των Λιμενικϊν Αρχϊν. 
1.4. Επί των παραπάνω «φωνι βοϊντοσ εν τθ εριμω» από τθσ πλευράσ του 
           Υπουργείου ςασ. 
1.5. Θεωροφμε ότι θ τελευταία επζκταςθ του Φόρου Πολυτελοφσ Διαβίωςθσ 
            (Φ.Π.Δ.) και ςτα ςκάφθ αναψυχισ κεςμοκετικθκε χωρίσ ενδελεχι μελζτθ 
            του όλου κζματοσ. 
1.6.  Ειδικότερα : 

 1.6.1. Δεν λιφκθκε υπόψθ ότι αντί για τον Φ.Π.Δ. που εξ αρχισ (άρκρο 44 του  
           ν. 4111/2013, ΦΕΚ 18 Αϋ) είχε επιβλθκεί ςτα αυτοκίνθτα,  για τα  ςκάφθ  
           αναψυχισ  και για λόγουσ ίςθσ αντιμετϊπιςθσ κεςμοκετικθκε  
           μεταγενζςτερα το τζλοσ παραμονισ και πλόων (άρκρο δζκατο τρίτο του ν.  
           4211/2013, ΦΕΚ 256 Αϋ), 
1.6.2. Τα ςκάφθ αναψυχισ, πζραν των άλλων ναυτιλιακϊν τουσ εγγράφων τα  
          οποία, ςθμειωτζον, ανανεϊνονται ανά τακτά χρονικά διαςτιματα  
            εφοδιάηονται και με  Δελτίο Κίνθςθσ Πλοίου Αναψυχισ (ΔΕ.Κ.Π.Α.), 
1.6.3. Για τα αυτοκίνθτα ζχει προβλεφκεί κλιμάκωςθ του Φ.Π.Δ. και δθ μζχρι  
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           και 1928 cc  δεν επιβάλλεται, από 1929 cc  ζωσ 2500 cc  επιβάλλεται 5%  
           και από τα 2500 cc και άνω 13%.  
1.6.4. Για τα ςκάφθ αναψυχισ μικουσ πάνω από 5 μ, επιβάλλεται Φ.Π.Δ. 13%,  
          τουτζςτιν χωρίσ κλιμάκωςθ, 
1.6.5. Από τθν επιβολι του Φ.Π.Δ. εξαιροφνται τα επιβατικά αυτοκίνθτα 
          ιδιωτικισ χριςθσ με παλαιότθτα άνω των δζκα (10) ετϊν από το ζτοσ 
          πρϊτθσ κυκλοφορίασ τουσ ςτθν Ελλάδα, 
1.6.6. Για τα ςκάφθ αναψυχισ δεν ζχει προβλεφκεί παλαιότθτα, 
1.6.7. Τα αυτοκίνθτα είναι αλλοδαπισ προζλευςθσ και καταςκευισ, 
1.6.8. Το 75% των ςκαφϊν αναψυχισ μικοσ μζχρι και 12 μ. που εγγράφονται 
          κατ’ ζτοσ ςτα οικεία βιβλία των Λιμενικϊν Αρχϊν είναι ελλθνικισ 
          καταςκευισ.  
1.6.9. Τα ςκάφθ ςτθν Ελλάδα και ιδιαίτερα ςτα μικρά νθςιά χρθςιμοποιοφνται 
           για τθν κάλυψθ των μεταφορικϊν τουσ αναγκϊν ελλείψει άλλου 
           ςυγκοινωνιακοφ μζςου.  
1.6.10. Κόςτοσ αγοράσ γνωςτισ μάρκασ αυτοκινιτου 1.800 cc: 36.000,00 Ευρϊ. Φ.Π.Δ. 
              00,00 Ευρϊ 
1.6.11. Κόςτοσ αγοράσ ςκάφουσ ολικοφ 5,10 μ. με ανάλογθσ ιπποδφναμθσ  κινθτιρα:   
             12.000,00 Ευρϊ. Φ.Π.Δ. 780,00 Ευρϊ 
 

        Οι ςυγκρίςεισ αναπόφευκτεσ!!! 
 

2. Ειςήγηςη: 
«Να ςυγκροτθκεί, με πρωτοβουλία του ΥΠ.ΟΙΚ., ειδικι επιτροπι από εκπροςϊπουσ και του 

ςυναρμόδιου Υπουργείου Οικονομίασ, Υποδομϊν, Ναυτιλίασ και Τουριςμοφ (Τομείσ Ναυτιλίασ, 
Τουριςμοφ) κακϊσ και του Συνδζςμου μασ. Έργο τθσ επιτροπισ να είναι θ εξζταςθ όλων των 
οικονομικϊν παραμζτρων που ςχετίηονται με το ςκάφοσ αναψυχισ με ςτόχο τθν προςαρμογι των 
οικείων διατάξεων ςτθ ςθμερινι πραγματικότθτα και απαιτιςεισ», 

Κφριε Τπουργζ, 
Η ολικι καταςτροφι των ελλθνικϊν επιχειριςεων/μεταποιθτικϊν μονάδων καταςκευισ 

λζμβων, φουςκωτϊν και πολυεςτερικϊν μικρϊν ςκαφϊν, παρελκομζνων και εξαρτθμάτων 
αυτϊν, εμπόρων και παροχζων υπθρεςιϊν δεν είναι ante portas αλλά post portas. 

Σφάλματα του πρόςφατου παρελκόντοσ κα πρζπει να μασ γίνουν μακιματα για τθν αποφυγι 
επανάλθψισ τουσ ςτο παρόν και ςτο μζλλον. 

 
Με τιμι 
Για το Δ../ΕΚΑΠΛΑ-ΠΕΕΤ 
Ο Πρόεδροσ                                     Ο Γενικόσ Γραμματζασ 

 
Γεϊργιοσ Κρανίτθσ                          Γεϊργιοσ Βαλλιανάτοσ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


