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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
5 Ιουνίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 4111.08.01/1592
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 4796/2018 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής «Πλήρης εφαρμογή του μέτρου "Μεταφορικό Ισοδύναμο" (Μ.Ι.) στις ωφελούμενες
μονάδες (επιβάτες)»(Β'6124).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
α) Του ν. 4551/2018 «Μηχανισμός Εφαρμογής, Κρατική
Εποπτεία και Γενικοί Όροι Υλοποίησης του Μεταφορικού
Ισοδύναμου (Μ.Ι) και άλλες διατάξεις» (Α' 116), όπως ισχύει.
β) Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με υποχρεωτική την ανάρτηση νόμων και πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο “Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ” και άλλες διατάξεις»
(Α’ 112).
γ) Του άρθρου 13 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος:
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης,
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης» (Α' 133).
δ) Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - Δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143).
ε) Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α' 98) και της περ. 22 του άρθρου 119 του
ν. 4622/2019.
στ) Του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού,
Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο
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Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α' 114).
ζ) Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση και μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπουργείων» (Α' 119).
η) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α' 121).
θ) Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181).
ι) Του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α' 192).
ια) Του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α' 26).
ιβ) Της υπ’ αρ. 340/2019/18.07.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών,
Σκυλακάκη Θεόδωρο» (Β' 3051).
ιγ) Της υπ’ αρ. 47/2019/18.07.2019 κοινής απόφασης
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β' 3100).
ιδ) Της υπ’ αρ. 134453/23.12.2015 κοινής απόφασης
των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων»(Β' 2857),
η οποία τροποποίησε και αντικατέστησε την υπ’ αρ.
46274/26.09.2014 (Β’2573) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
ιε) Της υπ’ αρ. 4796/31.12.2018 κοινής απόφασης των
Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Πλήρης εφαρμογή
του μέτρου “Μεταφορικό Ισοδύναμο” (Μ.Ι.) στις ωφελούμενες μονάδες (επιβάτες)»(Β' 6124), όπως ισχύει.
ιστ) Της υπ’ αρ. 4111.08-01/1002/24-3-2020 κοινής
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
«Καθορισμός του ποσού που καταβάλλεται για το μέτρο του Μεταφορικού Ισοδύναμου για το έτος 2020»
(Β'1165).
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2. Το γεγονός ότι η δαπάνη για το έργο «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ
ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ, ΤΗ
ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΟΧΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΑ
ΝΗΣΙΑ» με κωδικό 2018ΣΕ03300006 βαρύνει την ΣΑΕ
033 του Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, Ειδικός Φορέας Γενική Γραμματεία Αιγαίου και
Νησιωτικής Πολιτικής.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτές δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με το υπ’ αρ. 2812.7/31066/
2020/26.5.2020 εισηγητικό σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
4. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).
5. Την υπ'αρ. 130433/2019 κοινή απόφαση των Υφυπουργών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β' 4749), αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Τροποποίηση άρθρου 4
1. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 4 της υπ’ αρ.
4796/2018 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής «Πλήρης εφαρμογή του μέτρου
"Μεταφορικό Ισοδύναμο" (Μ.Ι.) στις ωφελούμενες μονάδες (επιβάτες)» (Β΄ 6124) (εφεξής η «4796/2018 κοινή
υπουργική απόφαση»), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)
των δικαιούχων, που αντλείται από την Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), διασταυρώνεται μέσω κατάλληλης διεπαφής λογισμικού (Web Services) που παρέχεται από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής
Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ).».
2. Στο τέλος του άρθρου 4 της υπ’ αρ. 4796/2018 κοινής υπουργικής απόφασης προστίθεται παρ. 9 ως εξής:
«9. Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής έχει το δικαίωμα, σε κάθε περίπτωση, να ελέγχει
για τυχόν μεταβολές τα παρακάτω στοιχεία της ωφελούμενης μονάδας: α) τον τόπο κατοικίας και β) τα μέλη της
ωφελούμενης μονάδας. Οι έλεγχοι γίνονται μέσω Web
Services από τα στοιχεία που τηρεί η Α.Α.Δ.Ε. Στις περιπτώσεις που μετά τον παραπάνω έλεγχο διαπιστωθούν
αλλαγές, αναστέλλεται η καταβολή του Α.ΝΗ.ΚΟ. έως
ότου η ωφελούμενη μονάδα ενημερώσει τα στοιχεία της
μέσω του πληροφοριακού συστήματος του Μ.Ι.
Στην αρχή κάθε έτους η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και
Νησιωτικής Πολιτικής προβαίνει σε ενημέρωση όλων
των στοιχείων των ωφελούμενων μονάδων με βάση την
τελευταία υποβληθείσα δήλωση φορολογίας εισοδήματος και τα στοιχεία του Μητρώου φυσικών προσώπων
που τηρούνται στην ΑΑΔΕ».
Άρθρο 2
Τροποποίηση άρθρου 7
1. Στην παρ. 3 του άρθρου 7 της υπ’ αρ. 4796/2018
κοινής υπουργικής απόφασης, η φράση «εντός είκοσι
τεσσάρων (24) ωρών» αντικαθίσταται από τη φράση
«εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών».
2. Μετά την παρ. 5 του άρθρου 7 της υπ’ αρ. 4796/2018
κοινής υπουργικής απόφασης προστίθεται παρ. 6 ως
εξής:
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«6. Στην περίπτωση που μέλος ή μέλη μιας ωφελούμενης μονάδας είναι, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της
παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4551/2018, όπως ισχύει, δικαιούχοι του ΑΝΗΚΟ σε ένα νησί και ταυτόχρονα είναι,
σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 3
του ν.4551/2018, όπως ισχύει, δικαιούχοι του ΑΝΗΚΟ σε
άλλο διαφορετικό νησί, τότε ο αριθμός εισιτηρίων που
αντιστοιχεί στην ωφελούμενη μονάδα επαυξάνεται κατά
τέσσερις (4) διαδρομές με επιστροφή για κάθε μέλος της
που εμπίπτει σε αυτήν την κατηγορία.»
Άρθρο 3
Τροποποίηση άρθρου 8
Στην παρ. 1 του άρθρου 8 της υπ’ αρ. 4796/2018 κοινής
υπουργικής απόφασης μετά το δεύτερο εδάφιο προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ο επιβάτης - δικαιούχος του Α.ΝΗ.ΚΟ. υποχρεούται
να διατηρεί τα αποκόμματα των εισιτηρίων που αναγράφουν το ΜΑΝ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6)
μηνών από την πραγματοποίηση του ταξιδιού και οφείλει να τα προσκομίσει στην Γενική Γραμματεία Αιγαίου
και Νησιωτικής Πολιτικής, εφόσον τούτο ζητηθεί».
Άρθρο 4
Τροποποίηση άρθρου 9
1. Η παρ. 1 του άρθρου 9 της υπ’ αρ. 4796/2018 κοινής
υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Σε περίπτωση αλλαγής των στοιχείων της ωφελούμενης μονάδας (τόπος κατοικίας, αριθμός μελών),
μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης,
και κατά τη διάρκεια του έτους για το οποίο κρίθηκε δικαιούχος του Α.ΝΗ.ΚΟ., η ωφελούμενη μονάδα
οφείλει να ενημερώνει τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου
και Νησιωτικής Πολιτικής, μέσω του πληροφοριακού
συστήματος του Μ.Ι.».
2. Στο τέλος του άρθρου 9 της υπ’ αρ. 4796/2018 κοινής υπουργικής απόφασης προστίθεται παρ. 3 ως εξής:
«3. Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής έχει δικαίωμα να διενεργεί ελέγχους ως προς τη
σωστή χρήση του μέτρου από τους δικαιούχους. Στο
πλαίσιο αυτών των ελέγχων μπορεί να προβεί σε προσωρινή ή οριστική διακοπή καταβολής του Α.ΝΗ.ΚΟ.
στις παρακάτω διαζευκτικά αναφερόμενες περιπτώσεις:
α) όταν τα στοιχεία (τόπος κατοικίας, αριθμός μελών) που
έχει δηλώσει η ωφελούμενη μονάδα έχουν μεταβληθεί
και δεν έχει γίνει η απαιτούμενη από την ωφελούμενη
μονάδα ενημέρωση του πληροφοριακού συστήματος
σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2 της παρούσας
και β) σε κάθε άλλη περίπτωση που αποδειχθεί μη ορθή
χρήση του μέτρου».
Άρθρο 5
Τροποποίηση Παραρτήματος
Στις Παρατηρήσεις του Παραρτήματος της υπ’ αρ.
4796/2018 κοινής υπουργικής απόφασης, το τελευταίο
εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής:
«Παρότι δύναται να παρουσιάζονται μικρές αποκλίσεις
στις εν λόγω τιμές, θεωρούμε ότι αυτές είναι σταθερές
μέχρι 31.07.2020».
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Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Μυτιλήνη, 3 Ιουνίου 2020
Οι Υπουργοί
Υφυπουργός
Οικονομικών

Υφυπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων

Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02021970506200004*

