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Από το 1950 η υποχρέωση των ιδιοκτητών ρυμουλκών για την καταβολή 
φόρου από την εκμετάλλευση του ρυμουλκού πλοίου εξαντλείτο με τη 
φορολόγηση επί τη βάσει της χωρητικότητας αυτού (εκπεφρασμένης σε 
κόρους).  

Η νεότερη νομοθεσία της μεταπολίτευσης, ο ν. 27/1975, διατήρησε αυτό το 
καθεστώς και μάλιστα προβλέποντας δικαίως την φορολόγηση όλων των 
κατηγοριών ελληνικών πλοίων με βάση την ολική χωρητικότητα κάθε πλοίου. 
Το δε άρθρο 107, παρ. 1 του Συντάγματος αναγνώρισε αυξημένη τυπική ισχύ 
στον νόμο 27/1975 όσον αφορά τις διατάξεις που αφορούσαν στην 
φορολόγηση των ιδιοκτητών των ρυμουλκών επί των κερδών που 
προέρχονται από την εκμετάλλευση αυτών.  

Είναι λοιπόν σαφές ότι συνταγματικός νομοθέτης έκρινε ότι οι διάφορες 
κατηγορίες πλοίων και οι ιδιοκτήτες των πλοίων έπρεπε να τυγχάνουν της 
ίδιας φορολογικής αντιμετώπισης και της ίδιας μεταχείρισης, λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η συμβολή όλων των κατηγοριών πλοίων στην ανάπτυξη της 
ελληνικής ναυτιλίας και στη διατήρηση της ελληνικής ναυτοσύνης είναι ίδια, 
η δε διαφοροποίηση του φόρου να προέρχεται από το μέγεθος του πλοίων 
που κάθε ιδιοκτήτης εκμεταλλεύεται.  

Σε γενικές γραμμές και μέχρι πρόσφατα οι βασικές αυτές αρχές τηρήθηκαν 
από όλες τις κυβερνήσεις με μικρές αποκλίσεις, ακόμα και κατά την κρίση 
2011-18, όμως απότο 2019 με το ν. 4646 οι αρμόδιοι κυβερνητικοί και 
υπηρεσιακοί παράγοντες έχουν περάσει σε μια λογική που σαφώς διαχωρίζει 
την ελληνική ναυτιλία σε ευνοούμενους πλοιοκτήτες και σε β’ κατηγορίας 
πλοιοκτήτες στους οποίους η φορολόγηση είναι πολύ υψηλότερη και με 
διαφορετικά κριτήρια.  

Έχουμε επανειλημμένα στείλει επιστολές και έχουμε επιστήσει την προσοχή 
στον αρμόδιο Υπουργό Οικονομικών και στον Υπουργό Ναυτιλίας ότι δεν θα 
είναι αποδεκτό από τα μέλη μας να αντιμετωπιστούν από το ελληνικό κράτος 
με ένα καταφανώς άδικο τρόπο υπαγόμενοι στις γενικές φορολογικές 
διατάξεις, δηλαδή κατ’ ουσία εκτός του ν. 27/1975.  

Σήμερα με το νόμο που φέρνει στη Βουλή η κυβέρνηση και συγκεκριμένα με 
το άρθρο 8 επικρατεί μια τελείως διαφορετική και άδικη λογική από αυτή 
του άρθρου 6 του ιδίου νομοσχεδίου, δηλαδή εδώ το Κράτος εμφανίζεται να 
εξαντλεί την αυστηρότητά του απέναντι στους "φτωχούς συγγενείς" των 



ναυτιλιακών επιχειρηματιών, αυτών που έχουν τα μικρότερα σε μέγεθος 
πλοία (τα ρυμουλκά και τις βυθοκόρους), αγνοώντας επιδεικτικά τον 
πολύτιμο ρόλο τους στην εξυπηρέτηση των ποντοπόρων πλοίων και την 
ασφαλή λειτουργία των λιμένων της χώρας. Κι ας μην ξεχνάμε πόσο 
σημαντική η είναι η συνεισφορά των ρυμουλκών πλοίων ως προς την 
ανταγωνιστικότητα των ελληνικών λιμένων, η δε άδικη φορολογική 
μεταχείριση θα οδηγούσε στη μετακύλιση του κόστους στα  εξυπηρετούμενα 
πλοία καθιστώντας τα ελληνικά λιμάνια λιγότερο ανταγωνιστικά σε σχέση με 
τα γειτονικά λιμάνια και ειδικότερα σε σχέση με τη γείτονα Τουρκία. Το εν 
λόγω ζήτημα έχει ήδη τεθεί υπόψη του Υπουργείου Οικονομικών με σχετικές 
επιστολές της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος, της ΟΛΠ/COSCO και του 
Εμπορικού & Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.  
  
Επανερχόμενοι στο επίμαχο νομοσχέδιο, είναι σαφές ότι απαιτεί δηλαδή από 
τη συγκεκριμένη ομάδα των πλοιοκτητών να πληρώσει και τέλος ανάλογο με 
την ιπποδύναμη και φόρο επί των μερισμάτων με ποσοστό που μάλιστα δεν 
προσδιορίζει σαφώς, ενώ για τους πλοιοκτήτες της ποντοπόρου ναυτιλίας 
είναι σαφώς προσδιορισμένο στο 5% του όποιου ποσού αποφασίσουν να 
εισαγάγουν στην Ελλάδα οι πλοιοκτήτες. Αντίθετα στους μικρούς πλοιοκτήτες 
το αφήνει ανοιχτό να πάει κατά τις γενικές διατάξεις όπως αυτές θα ισχύουν 
στο μέλλον (σημείο 12β στη σελίδα 28 του σχεδίου νόμου).  
 
Και όχι μόνο αυτό, αμέσως πριν (στο σημείο 12α στη σελίδα 28 του σχεδίου 
νόμου), τους επιβάλλει και την υποχρέωση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, 
από την οποία εξαιρούνται οι πλοιοκτήτες των ποντοπόρων.  
Δυστυχώς πρόκειται για τον ορισμό της άδικης φορολόγησης!  
 
Επαναλαμβάνουμε ότι θα πρέπει να υπάρξει φορολογική δικαιοσύνη και να 
"κλειδώσει" η φορολογία του μερίσματος στο ποσοστό του 5% με αναφορά 
στις γενικές διατάξεις που ισχύουν σήμερα.  
Αυτό χρειάζεται μια μικρή αλλαγή στο σημείο 12β, την οποία προτείνουμε:  
 «…φορολογούνται με τον συντελεστή φόρου μερισμάτων που προβλέπεται 
από τις γενικές διατάξεις φορολογίας εισοδήματος κατά τον χρόνο ψήφισης 
της παρούσας διάταξης...". 
Και για την απαλλαγή από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης αρκεί μια 
αντίστοιχη μικρή αλλαγή στο σημείο 12α: 
"Με την καταβολή του φόρου μερισμάτων εξαντλείται κάθε άλλη φορολογική 
υποχρέωση των μετόχων/εταίρων από κάθε άλλο φόρο, τέλος, 
εισφορά, καθώς και από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για τα εισοδήματα 
αυτά....". 
 
Παρακαλούμε να γίνει κατανοητό το δίκαιο αίτημά μας και θα θέλαμε επίσης 
να αντιληφθείτε ότι τα πλοία μας αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 
ελληνικής ναυτιλίας, την οποία ο αυξημένης συνταγματικής ισχύος ν.27/1975 
εκλαμβάνει ως ενιαία οικονομική έννοια και ως εκ τούτου θέτει και κατ’ 
ενιαίο τρόπο την φορολόγησή της εκ μέρους της Πολιτείας. Εφόσον η Ε.Ε. 



απαιτεί μεταξύ άλλων και τη φορολόγηση των μερισμάτων των μετόχων των 
ναυτιλιακών εταιρειών με 5% κατά τις γενικές διατάξεις, αυτό δεν είναι 
δυνατόν να συμβεί παρά μόνο κατά τον ίδιο και ενιαίο τρόπο και όχι 
επιβάλλοντας δυσμενέστερη φορολόγηση στα ρυμουλκά. 
 


