
Συναίνεση τώρα!

Η 
Επιτροπή θεωρεί ότι το φορολογικό 
καθεστώς αυτό παραβαίνει τα επιτρε-
πτά όρια της «Κρατικής Ενίσχυσης», 
που ορίζονται από τις «Κατευθυντήρι-
ες Γραμμές για τις Θαλάσσιες Μεταφο-

ρές» και έτσι διαταράσσει τον ανταγωνισμό μετα-
ξύ των χωρών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μετά την ανακοίνωση αυτή, αναθερμάνθηκε το 
«φλερτ» προς την Ελληνική Ναυτιλία, από διάφο-
ρους «επίδοξους μνηστήρες», οι οποίοι προσπα-
θούν με κάθε τρόπο να προσελκύσουν τους εφο-
πλιστές και τις επιχειρήσεις τους στις χώρες τους. 
Με ακόμα μεγαλύτερο πάθος, διάφοροι, άσχετοι 
με τον χώρο, σύμβουλοι, από την Ελλάδα και το 
εξωτερικό, εκμεταλλεύονται τον φόβο αυτή και 
προσπαθούν να πλασάρουν τις αμφιλεγόμενες 
υπηρεσίες τους στις Ναυτιλιακές εταιρίες, εντεί-
νοντας την αβεβαιότητα.

Υπό αυτές τις συνθήκες, όσο εύκολα μεγάλωσε η 
ναυτιλία του Πειραιά, το λεγόμενο «Cluster», μέ-
σα σε 40 χρόνια, το ίδιο εύκολα μπορεί να συρ-
ρικνωθεί, αν χαθεί ένα από τα βασικά συστατικά 
της επιτυχίας του: το θεσμικό πλαίσιο που την πε-
ριχαρακώνει, το οποίο συμπεριλαμβάνει και την 
φορολογία. Λόγω της φύσης της, η Ναυτιλία μπο-
ρεί να μεταφερθεί σε άλλες χώρες σχετικά εύκολα 
και, όπως πριν το ’70 η Ελληνική Ναυτιλία  με-
γαλουργούσε εκτός Ελλάδας, δεν είναι αδιανόητο 
ότι θα το κάνει ξανά αν χρειαστεί. 

Αυτό όμως που θα χαθεί, αν το Cluster μικρύνει, 
είναι οι χιλιάδες θέσεις εργασίας και η τεχνογνω-
σία στις υπηρεσίες γύρω από την Ναυτιλία που 
έχει αναπτυχθεί στη χώρα, με πραγματικά σημα-
ντικές αρνητικές συνέπειες στην οικονομία μας. 
Είναι λοιπόν μεγάλης σημασίας να παραμείνουν 
στην Ελλάδα οι ναυτιλιακές εταιρίες και, έτσι, θα 
πρέπει να δούμε πολύ προσεκτικά τις «ενστάσεις» 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ώστε να μπορέσουμε 
να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. 

Μελετώντας την ανακοίνωση και τις διαθέ-
σιμες στο κοινό πληροφορίες, γεννιούνται 

εύλογες απορίες για το σκεπτικό της Επιτροπής 
και δεν χρειάζεται να είναι κανείς συνομοσιολό-
γος για να αρχίσει να υποπτεύεται ότι η ανακοί-
νωση αυτή και η αναστάτωση που προκαλεί, ίσως 
εξυπηρετεί άλλου είδους συμφέροντα, και όχι τον 
καθεαυτού ενδο-Κοινωτικό ανταγωνισμό, που 
ισχυρίζεται ότι προστατεύει.

Η ΕΕ το 2004 και υπό την τότε προοπτική έντα-
ξης της Μάλτας και Κύπρου, δυο χωρών με ανε-
πτυγμένο τον ναυτιλιακό τομέα, ερεύνησε σε 
βάθος το καθεστώς που διέπει την Ευρωπαϊ-
κή Ναυτιλία, ώστε να το προστατέψει έναντι του 

ανταγωνισμού από Τρίτες Χώρες αλλά και να βε-
βαιωθεί ότι τα κράτη μέλη ανταγωνίζονται ισότι-
μα μεταξύ τους. Ερεύνησε λοιπόν όλα τα καθεστώ-
τα που υπήρχαν τότε, συμπεριλαμβανομένου και 
του Ελληνικού, το οποίο και αποδέχθηκε εκ νέου 
(το καθεστώς είχε γίνει αρχικά αποδεκτό με την 
ένταξη της χώρας μας στην ΕΕ το 1981). 

Αναφέρεται δε ξεκάθαρα και στο επίσημο σχε-
τικό έγγραφο της ΕΕ, τις «Κατευθυντήριες Γραμ-
μές για τις Θαλάσσιες Μεταφορές», ότι δεν υπάρ-
χει αθέμιτος ανταγωνισμός μεταξύ των Μελών 
δεδομένου ότι το ειδικό καθεστώς «Κρατικής Ενί-
σχυσης» (με αυτόν τον όρο περιγράφεται το ειδι-
κό φορολογικό καθεστώς) υιοθετείται και από άλ-
λα κράτη της Ένωσης. 

Σημειώνεται ότι οι «Κατευθυντήριες Γραμμές 
για τις Θαλάσσιες Μεταφορές» του 2004, είναι εν 
ισχύ σήμερα και θα ισχύουν μέχρι την τροποποί-
ηση ή κατάργησή τους. 

Έκτοτε, η Ελλάδα όχι μόνο δεν «χαλάρωσε» αλ-
λά έχει κάνει δυσμενέστερο το φορολογικό πλαί-
σιο της Ναυτιλίας, αφού είναι η μόνη χώρα στον 
κόσμο που φορολογεί με το ως άνω εγκεκριμένο 
από την ΕΕ σύστημα και πλοία υπό ξένη σημαία. 

Εκτός αυτού, τα μερίσματα που λαμβάνουν τα 
φυσικά πρόσωπα επιβαρύνονται πλέον και με την 
έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης και έτσι, σε καμία 
περίπτωση δεν μπορεί κάποιος να ισχυριστεί ότι 
από το 2004 (που το σύστημα μας ήταν αποδε-
κτό), άλλαξε κάτι προς το ευνοϊκότερο, ώστε να δι-
καιολογεί την οποιαδήποτε επίσημη ή ανεπίσημη 
έρευνα εναντίον της Ελλάδας. 

Αντιθέτως, και μόνο ότι με το ισχύον καθεστώς 
ο Ελληνικός φόρος χωρητικότητας ισχύει και 

για τα πλοία με ξένη σημαία, έχει κάνει την χώ-
ρα μας λιγότερο ανταγωνιστική σε σχέση με άλλα 
ναυτιλιακά κέντρα στην Ευρώπη. Εάν η Επιτροπή 
εστίαζε πραγματικά στον ενδο-Κοινοτικό ανταγω-
νισμό, θα είχε εντοπίσει και αναδείξει το θέμα. Το 
γεγονός ότι ένα πλοίο με ξένη σημαία, υπό δια-
χείριση στην Ελλάδα θα πληρώσει ελληνικό φόρο 
χωρητικότητας, ενώ το ίδιο πλοίο υπό διαχείριση 
σε άλλη χώρα δεν θα πληρώσει τίποτα, είναι απο-
τρεπτικό για όποιον εξετάζει εάν θα κάνει διαχεί-
ριση πλοίων στην Ελλάδα. 

Το γεγονός αυτό έχει ήδη απωθήσει αρκετές 
εταιρίες, που δεν ήταν αμιγώς Ελληνικών συμφε-
ρόντων, μιας που οι ξένοι πλοιοκτήτες τους δεν 
βρίσκουν το λόγο να πληρώνουν φόρο χωρητικό-
τητας σε πλοία με ξένη σημαία στην Ελλάδα. 

Το σύστημα της Ελλάδας που προυπήρχε της 
ΕΕ, ΔΕΝ δημιουργήθηκε ούτε στόχευσε ποτέ στη 
διατάραξη του ενδο-Κοινοτικού ανταγωνισμού. 

Σε καιρούς που η Ελληνική Ναυτιλία προσπαθεί να διαχειριστεί την αβεβαιότητα της Ελληνικής οικονομίας και  
να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες των τελευταίων ετών, ήρθε να προστεθεί ακόμα ένα μαύρο σύννεφο, πάνω από  
τον ουρανό του Πειραιά: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με ανακοίνωση τύπου που εξέδωσε λίγο πριν τα Χριστούγεννα  
του 2015, αμφισβήτησε επίσημα το εδώ και μισό αιώνα ισχύον φορολογικό καθεστώς που διέπει τη Ναυτιλία  
στην Ελλάδα και καλεί την Κυβέρνηση να το επανεξετάσει
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Αυτό αποδεικνύεται περίτρανα από το γεγονός 
ότι το Cluster αποτελείται, σχεδόν αποκλειστικά, 
από Έλληνες πλοιοκτήτες και η χώρα μας δεν έχει 
προσελκύσει μαζικά ξένους. 

Είναι άξιο απορίας όμως, το γεγονός ότι την ίδια 
στιγμή που η Επιτροπή αμφισβητεί το καθεστώς 
της Ελλάδας, δίνει στην Κύπρο, που έχει παρόμοιο 
καθεστώς με το Ελληνικό άδεια λειτουργίας μέχρι 
το 2019! Αυτή η διαφοροποίηση όχι μόνο δεν εξα-
σφαλίζει τον ισότιμο ανταγωνισμό αλλά προτρέ-
πει την μετεγκατάσταση των Ναυτιλιακών στην 
Κύπρο. Πραγματικά πρωτότυπος τρόπος εξασφά-
λισης του ισότιμου ανταγωνισμού εντός ΕΕ!!

Οι απαντήσεις αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής σε αυτές τις απορίες, στην καλύτερη 
περίπτωση, στερούνται λογικής, αφού χρησιμο-
ποιούν ως πρόσχημα την ανάγκη της Ελλάδας για 
φορολογικά έσοδα, αλλά και το ότι η Ελλάδα είναι 
σε μνημόνιο για να δικαιολογήσουν αυτή την δι-
αφορετική μεταχείριση! Μια «α λα καρτ», καθόλου 
πειστική  απάντηση, η οποία δεν είναι σε αρμονία 
με τις αρχές διαφάνειας της Ένωσης. 

Θεωρώ ότι η Ελλάδα έχει πολλά επιχειρήμα-
τα υπέρ της ώστε να υπερασπίσει το ισχύον 

καθεστώς, ακόμα και στα πλαίσια μιας επίσημης 
έρευνας. Μια τέτοια έρευνα όμως δεν θα βοηθή-
σει καθόλου στο να αρθεί η αβεβαιότητα η οποία 
αποβαίνει ήδη επιζήμια, αφού οι εταιρίες τον τε-
λευταίο καιρό ψάχνουν πιο ενεργά για εναλλακτι-
κές λύσεις. Σίγουρα δεν συμφέρει κανέναν μια μα-
κρά δικαστική διαμάχη με την Επιτροπή, ειδικά 
τώρα που η Ελλάδα είναι πολιτικά και οικονομικά 
σε πολύ δυσμενή θέση.

Ωστόσο, είναι ολοφάνερο ότι τεχνοκρατικές λύ-
σεις υπάρχουν και μπορούν να βρεθούν αν οι δύο 
πλευρές, δηλαδή ΟΛΑ τα πολιτικά κόμματα από 
την μία και η Ναυτιλιακή Κοινότητα από την άλ-
λη, καθίσουν και συνεννοηθούν το συντομότερο. 
Θεωρώ ότι είναι πολύ εύκολο να βρεθεί μια κοινά 
αποδεκτή λύση που θα αφαιρέσει από την Επιτρο-
πή τα όποια της αστεία επιχειρήματα περί ισότι-
μου χειρισμού της ναυτιλίας και θα απομακρύνει 
τα σύννεφα της αβεβαιότητας από το λιμάνι μας.  

Η πλευρά των πλοιοκτητών έχει δείξει την κα-
λή της θέληση αφού στην Ελλάδα της κρίσης 

είναι ο μόνος κλάδος που εισέφερε οικειοθελώς 
στο Κράτος και δεν οχυρώθηκε, όπως θα μπορού-
σε, πίσω από τα κεκτημένα του. Η αποδοχή της 
έκτατης εισφοράς, ο διπλασιασμός του φόρου χω-
ρητικότητας και φορολόγηση των Ελληνόκτητων 
πλοίων με ξένη σημαία δείχνουν εμπράκτως την 
πρόθεση της Ναυτιλίας να βοηθήσει. 

Είναι σειρά της Πολιτείας τώρα, να δείξει και αυ-
τή την καλή της πρόθεση και να πείσει την άλλη 
πλευρά ότι αυτό που θα συμφωνηθεί θα διατηρη-
θεί για τα επόμενα 40 χρόνια με τον ίδιο τρόπο 
που η σταθερότητα, και όχι η ιδιαίτερη φορολογι-
κή μεταχείριση, που έφερε ο νομός 27 ήταν ο βα-
σικός παράγοντας του επαναπατρισμού της Ελλη-
νόκτητης Ναυτιλίας. 

Το ναυτιλιακό Cluster πρέπει να προστατευτεί 
πάση θυσία από υστερόβουλες ενέργειες και θα 
πρέπει όλοι ενωμένοι να συμβάλλουμε σε αυτή 
την προσπάθεια με νηφαλιότητα και σύνεση. 
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❝ 
Οσο εύκολα μεγάλωσε η ναυτιλία του Πειραιά, μέσα σε 40  
χρόνια, το ίδιο εύκολα μπορεί να συρρικνωθεί, αν χαθεί  

το θεσμικό πλαίσιο που την περιχαρακώνει


