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Συχνές ερωτήσεις ΜΙ καυσίμων Επιχειρήσεων 

1. Σε ποια νησιά εφαρμόζεται πιλοτικά το μέτρο του μεταφορικού ισοδύναμου καυσίμων; 

Το μέτρο του Μεταφορικού Ισοδύναμου Καυσίμων εφαρμόζεται πιλοτικά στα νησιά: 

α) Στα νησιά Αγαθονήσι, Άγιο Ευστράτιο, Αλόννησο,Αμοργό, Ανάφη, Αντίπαρο, Αστυπάλαια, Ίο, Ικαρία, 
Κάρπαθο, Κάσο, Κέα, Κίμωλο, Κύθηρα, Κύθνο, Λειψούς, Λέρο,Μεγίστη, Μήλο, Νίσυρο, Πάτμο, 
Σαμοθράκη, Σέριφο,Σίκινο, Σίφνο, Σκιάθο, Σκόπελο, Σκύρο, Σύμη, Τήλο, Φολέγανδρο, Φούρνους, Χάλκη 
και Ψαρά αναδρομικά από 1-08-2020. 

β) Στα νησιά Αγκίστρι, Αμμουλιανή, Ελαφόνησος, Ιθάκη, Κουφονήσια, Μεγανήσι, Παξοί και Σχοινούσα 
από 29-04-2021. 

γ) Στα νησιά Αντικύθηρα, Αρκιούς, Γαύδο, Δονούσα, Ερεικούσα, Ηρακλειά, Θύμαινα, Κάλυμνο, Κίναρο, 
Λέβιθα, Λήμνο, Μαθράκι, Μαράθι, Οθωνούς, Οινούσσες, Τέλενδο και Ψέριμο από 07-12-2022. 

2. Ποια είδη καυσίμων εντάσσονται στο μέτρο Μεταφορικό Ισοδύναμο Καυσίμων; 

Στο μέτρο του Μεταφορικού Ισοδύναμου Καυσίμων εντάσσονται τα εξής είδη καυσίμων: α) όλοι οι τύποι 
αμόλυβδης βενζίνης, β) όλοι οι τύποι diesel κίνησης, γ) υγραέριο κίνησης (autogas) δ) diesel θέρμανσης. 

3. Ποιες επιχειρήσεις είναι δικαιούχοι της δράσης μεταφορικό ισοδύναμο καυσίμων; 

Δικαιούχοι του Α.ΝΗ.ΚΟ. καυσίμων είναι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ή οντότητες 
οιασδήποτε νομικής μορφής με κριτήριο το καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών τους, όπως ορίζεται στις 
παραγράφους 2 έως 5 του άρθρου 2 του ν. 4308/2014 (Α΄ 251) που ασκούν επιχειρηματική 
δραστηριότητα, εφόσον έχουν την κύρια έδρα τους σε νησί όπου εφαρμόζεται το μέτρο και πληρούν 
σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  

α) Έχουν την έδρα τους σε ένα από τα νησιά της Ελληνικής επικράτειας που ισχύει η πιλοτική εφαρμογή 
του μέτρου.  

β) Έχουν κύκλο εργασιών, ο οποίος δεν υπερβαίνει τα 40.000.000 ευρώ κατά την τελευταία πλήρη 
κλεισμένη διαχειριστική χρήση.  

γ) Είναι ενεργές κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής, ήτοι να παρουσιάζουν δραστηριότητα 
(κύκλο εργασιών).  

δ) Έχουν νομική μορφή επιλέξιμη για τη δράση. 

4. Έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη δράση οι δημόσιες επιχειρήσεις ή οι δημόσιοι φορείς; 

Όχι. Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή 
δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και οι εταιρείες στο κεφάλαιο ή τα δικαιώματα 
ψήφου των οποίων συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με ποσοστό μεγαλύτερο του πενήντα τοις εκατό 
(50%) οι Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού και όλοι οι παραπάνω δημόσιοι φορείς μεμονωμένα ή από κοινού.  

5. Πώς γίνεται η πιστοποίηση των νομικών προσώπων (επιχειρήσεων); 

Η πιστοποίηση των ωφελούμενων επιχειρήσεων για την καταβολή του Α.ΝΗ.ΚΟ. καυσίμων, γίνεται στο 
διαδικτυακό τόπο http://metaforikoisodynamo.gr/ της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής 
Πολιτικής.  

http://metaforikoisodynamo.gr/
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6. Πώς μπορώ σαν νομικό πρόσωπο (επιχείρηση) να εκδώσω το ΜΑΝΕ; 

Ο M.A.N.Ε της επιχείρησης παράγεται από το διαδικτυακό τόπο http://metaforikoisodynamo.gr/τnς 
Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής σε μορφή εκτυπώσιμης κάρτας, με ενσωματωμένο barcode και QR code. 

7. Τι γίνεται στην περίπτωση που έχω ήδη αποκτήσει ΜΑΝΕ λόγω της συμμετοχής μου στο μέτρο 
Μεταφορικό Ισοδύναμο Επιχειρήσεων; 

Στους δικαιούχους που έχουν ήδη αποκτήσει ΜΑΝΕ λόγω της συμμετοχής τους στο μέτρο «Μεταφορικό 
Ισοδύναμο (Μ.Ι.) επιχειρήσεων» διενεργείται αυτόματα έλεγχος πληρότητας των τυπικών 
προϋποθέσεων για συμμετοχή στο μέτρο Μ.Ι. Καυσίμων και όταν ο δικαιούχος συνδεθεί στον 
διαδικτυακό τόπο http://metaforikoisodynamo.gr/ της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής 
Πολιτικής με τα διαπιστευτήρια που έχει η επιχείρηση στο TaxisNet, ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα.  

Για την ενεργοποίηση όμως της συμμετοχής της ωφελούμενης επιχείρησης στο ΜΙ Καυσίμων είναι 
απαραίτητο, ο/η αιτών/ούσα να δηλώνει υπεύθυνα, μέσα από τον λογαριασμό της στο πληροφοριακό 
σύστημα, ότι έχει λάβει πλήρη γνώση των προϋποθέσεων συμμετοχής στο μέτρο του Μ.Ι.Καυσίμων, 
όπως περιγράφονται στο άρθρο 112 του ν.4714/2020 (τροποποίηση του ν. 4551/2018) και στη σχετική 
ΚΥΑ. 

8. Πώς καταβάλλεται το Αντιστάθμισμα Νησιωτικού Κόστους (ΑΝΗΚΟ) για τα νομικά πρόσωπα 
(επιχειρήσεις); 

Στην περίπτωση των νομικών προσώπων το Α.ΝΗ.ΚΟ καταβάλλεται στον εταιρικό λογαριασμό, το ΙΒΑΝ 
του οποίου δηλώνεται στην αίτηση για την απόκτηση ΜΑΝΕ, με ευθύνη του δικαιούχου. Για τις ατομικές 
επιχειρήσεις, ο εταιρικός λογαριασμός δύναται να συμπίπτει με τον ατομικό του δικαιούχου.  

9. Μετά την καταβολή του ΑΝΗΚΟ επιβαρύνομαι με κάποια φορολογία; 

Το Α.ΝΗ.ΚΟ. είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση 
κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν δεσμεύεται και δεν 
συμψηφίζεται με βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση και στο υπόλοιπο Δημόσιο, τα 
ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την 
καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα. Για το λόγο αυτόν, για την 
είσπραξη του δεν απαιτείται η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. Επίσης, δεν 
προσμετράται στο ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα και δεν υπόκειται στην ειδική εισφορά 
αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α΄ 167). Τα παραπάνω ισχύουν και αν ο δικαιούχος είναι 
νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου, με την 
επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) περί φορολόγησης 
κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα, σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής του. 

10. Ποιες είναι οι επιλέξιμες δαπάνες για την καταβολή ΑΝΗΚΟ καυσίμων; 

Επιλέξιμες δαπάνες για τη καταβολή Α.ΝΗ.ΚΟ καυσίμων είναι οι δαπάνες αγοράς των προβλεπόμενων 
κατηγοριών υγρών καυσίμων των δικαιούχων, οι οποίες τεκμηριώνονται με όλα τα νόμιμα παραστατικά 
αγοράς που έχουν σήμανση Προηγμένης Ασφαλούς Ηλεκτρονικής Ψηφιακής Σύνοψης (ΠΑΗΨΣ) ή/και 
QR-CODE, που εκδίδονται  από τα πρατήρια υγρών καυσίμων που λειτουργούν σε όλα τα νησιά που 
εφαρμόζεται το μέτρο. 

11. Πώς υπολογίζεται το ΑΝΗΚΟ για τα καύσιμα; 

http://metaforikoisodynamo.gr/
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Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του Α.ΝΗ.ΚΟ. είναι η Βασική Τιμή 
Αποζημίωσης (ΒΤ) και ο Συντελεστής Νησιωτικότητας (ΣΝ).  

Η Βασική Τιμή καθορίζεται από:  
(α) Τις μηνιαίες τιμές λιανικής στην Περιφέρεια Αττικής, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν ως τιμές βάσης για 
τη σύγκριση σε σχέση με τις τιμές στα υπόλοιπα νησιά, βάσει του Παρατηρητηρίου Τιμών Καυσίμων της 
ΓΓ Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (www.fuelprices.gr),  
(β) Τις μηνιαίες τιμές λιανικής (αμόλυβδης βενζίνης, diesel κίνησης, diesel θέρμανσης κατ’ οίκον και 
υγραέριο κίνησης (AUTOGAS)) για κάθε νησιωτικό δήμο, επίσης όπως καταγράφονται στο 
Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων της ΓΓ Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (www.fuelprices.gr) και  
(γ) Τον αριθμό των εγκαταστάσεων αποθήκευσης καυσίμων σε κάθε νησί/νησιωτικό Δήμο.  
Ο Συντελεστής Νησιωτικότητας καθορίζεται από:  
(α) Τον αριθμό των πρατηρίων πώλησης καυσίμων σε κάθε νησί/ νησιωτικό Δήμο, 
(β) Τον αριθμό των κατοίκων κάθε επιλέξιμου νησιού/νησιωτικού Δήμου, 
(γ) Την ιδιαίτερη γεωγραφική μορφολογία των νησιών και τη διασπορά των πρατηρίων. 

Σημειώνεται ότι το ΑΝΗΚΟ υπολογίζεται βάσει του νησιού στο οποίο πραγματοποιείται η αγορά των 
καυσίμων.  
Το Α.ΝΗ.ΚΟ που αντιστοιχεί για την προμήθεια των επιλέξιμων ειδών καυσίμων σε κάθε νησί έχει 
υπολογιστεί και αναφέρεται στην αριθμ. 4111.08-01/3201 ΚΥΑ. 
 
12. Πώς γίνεται η καταχώριση των δικαιολογητικών (παραστατικών) στο Πληροφοριακό Σύστημα 
του ΜΙ Καυσίμων; 

Η καταχώριση των δικαιολογητικών (αποδείξεις - τιμολόγια) στο Πληροφοριακό Σύστημα του ΜΙ 

Καυσίμων γίνεται από τα πρατήρια καυσίμων, τα οποία λειτουργούν σε νησιά που εφαρμόζεται η 

πιλοτική φάση της δράσης. Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής διαθέτει στα 

πρατήρια καυσίμων των νησιών που συμμετέχουν στην πιλοτική φάση της δράσης κωδικούς πρόσβασης 

με τους οποίους συνδέονται στο Πληροφοριακό Σύστημα της δράσης. Μέσω της εφαρμογής γίνεται η 

καταχώριση στο Πληροφοριακό Σύστημα της δράσης των αποδείξεων καυσίμων ακολουθώντας την 

παρακάτω διαδικασία i) σάρωση του QR CODE της κάθε απόδειξης κα ii) σάρωση του QR CODE της 

κάρτας ΜΑΝΕ του δικαιούχου. Η διαδικασία της καταχώρισης στο πρατήριο πραγματοποιείται 

αποκλειστικά μέχρι την επόμενη ημέρα από την έκδοση του παραστατικού αγοράς των καυσίμων. 

13. Τι γίνεται σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν έχει σε εκτυπωμένη μορφή τον MANE του κατά 

την αγορά καυσίμων από πρατήριο; 

Σε αυτή την περίπτωση είναι δυνατή η χειροκίνητη συμπλήρωση του MANE από τον χειριστή του 

πρατηρίου. 

14. Τι γίνεται στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η καταχώριση των δικαιολογητικών από τα 
πρατήρια υγρών καυσίμων; 

Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η καταχώριση των δικαιολογητικών από τα πρατήρια υγρών 
καυσίμων, οι επιχειρήσεις δύνανται να εισέλθουν στο Πληροφοριακό Σύστημα της δράσης 
χρησιμοποιώντας τα διαπιστευτήρια που έχουν στο TaxisNet και να καταχωρήσουν εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας 30 ημερών από την έκδοση παραστατικό αγοράς υγρών καυσίμων, τα παρακάτω στοιχεία:  

α) Προοδευτικός Α/Α Σήμανσης (3ο μέρος της Προηγμένης Ασφαλούς Ηλεκτρονικής Ψηφιακής Σύνοψης 
(ΠΑΗΨΣ).  

http://www.fuelprices.gr/
http://www.fuelprices.gr/
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β) Χρονική σήμανση ( 4ο μέρος της ΠΑΗΨΣ). 

γ) Αριθμός Μητρώου ΦΗΜ (5ο μέρος της ΠΑΗΨΣ). 

δ) Συνολική αξία (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

15. Τι γίνεται στην περίπτωση αγοράς καυσίμων από αυτόματο πωλητή υγρών καυσίμων; 

Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η καταχώριση των δικαιολογητικών από τα πρατήρια υγρών 

καυσίμων μέχρι την επόμενη ημέρα της έκδοσης του παραστατικού, οι δικαιούχοι δύνανται να 

εισέλθουν στο πληροφοριακό σύστημα της δράσης και να καταχωρίσουν οι ίδιοι τα στοιχεία του 

παραστατικού εντός 30 ημερών από την έκδοσή του. 

16. Τι συμβαίνει σε περίπτωση που προσπαθήσει ο δικαιούχος να καταχωρίσει λάθος απόδειξη ή 

απόδειξη που έχει ήδη καταχωρισθεί; 

Σε περίπτωση προσπάθειας καταχώρισης απόδειξης που δεν προέρχεται από αγορά υγρών καυσίμων ή 

απόδειξης για την οποία έχει παρέλθει η τελευταία δυνατή ημερομηνία καταχώρισής της, εμφανίζεται 

αντίστοιχο μήνυμα σφάλματος στην εφαρμογή. Αντίστοιχο μήνυμα εμφανίζεται σε περίπτωση που η 

απόδειξη έχει ήδη καταχωρισθεί. 

17. Μπορώ να καταχωρίσω χειρόγραφη απόδειξη; 

Οι αποδείξεις - τιμολόγια που δε διαθέτουν κωδικό ΠΑΗΨΣ ή QR CODE δεν είναι δυνατόν να 

καταχωρισθούν στο πληροφοριακό σύστημα της δράσης. 

18. Χρειάζεται να διατηρώ τις αποδείξεις προμήθειας των επιλέξιμων καυσίμων; 

Ναι. Υποχρεούστε να φυλάσσετε τις αποδείξεις προμήθειας των επιλέξιμων καυσίμων για χρονικό 
διάστημα έξι (6) μηνών από τη σχετική πληρωμή του Α.ΝΗ.ΚΟ Καυσίμων. 

19. Για την κάλυψη ποιων αναγκών μπορώ να κάνω χρήση των καυσίμων; 

Οι δικαιούχοι της δράσης οφείλουν να κάνουν χρήση των καυσίμων που προμηθεύονται αποκλειστικά 
και μόνο για την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησής τους, επιδεικνύοντας το ΜΑΝΕ σε κάθε αγορά 
επιλέξιμων καυσίμων. 

20. Προβλέπεται όριο δαπανών προμήθειας επιλέξιμων καυσίμων; 

Όχι, δεν προβλέπεται όριο δαπανών. 

21. Μπορώ να προμηθεύομαι καύσιμα μόνο από το νησί που έχει έδρα η επιχείρηση μου; 

Όχι. Μπορείτε να προμηθεύεστε καύσιμα από όλα τα νησιά της δράσης λαμβάνοντας το ΑΝΗΚΟ που 
αντιστοιχεί στο κάθε νησί.  

22. To ΑΝΗΚΟ που λαμβάνουν οι επιχειρήσεις από τη δράση του μεταφορικού ισοδύναμου 

καυσίμων, υπολογίζεται στη σώρευση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (Kανονισμός De-minimis); 

Ναι. Για όλες τις επιχειρήσεις ισχύει ο Κανονισμός Deminimis, ΕΚ 1407/2013 (L352/1/24.1.2013), 
1408/2013 (L352/9/24.12.2013) και 717/2014 (L190/45/28.6.2014). 
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23. Κάθε πότε καταβάλλεται το ΑΝΗΚΟ;  
 
Το ΑΝΗΚΟ για τη δράση των καυσίμων καταβάλλεται δύο φορές ετησίως. 
 

24. Πού μπορώ να απευθυνθώ αν έχω οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα ή ερώτημα για τη δράση; 

Μπορείτε να αποστείλετε αντίστοιχο αίτημα μέσα από το πληροφοριακό σύστημα της δράσης, στην 
καρτέλα «Επικοινωνία με Γραφείο Αρωγής», είτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με το Γραφείο Αρωγής 
στο 215 215 78 44 (Δευτέρα με Παρασκευή 09:00 - 17:00). 

 


