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1 Εισαγωγή 

Το παρόν εγχειρίδιο έχει ως σκοπό την επεξήγηση της χρήστης της εφαρμογής των πολιτών για το Πληροφοριακό 

Σύστημα του μέτρου Μεταφορικό Ισοδύναμο Καυσίμων (Μ.Ι. Καυσίμων). 

Το Μεταφορικό Ισοδύναμο Καυσίμων (Μ.Ι. Καυσίμων) συνιστά μέτρο ενίσχυσης της ανάπτυξης στη νησιωτική 

Ελλάδα. Σκοπός του μέτρου είναι η αντιστάθμιση του αυξημένου κόστους της θαλάσσιας μεταφοράς καυσίμων 

στα νησιά σε σχέση με την αντίστοιχη χερσαία. Ο δικαιούχος λαμβάνει το Αντιστάθμισμα του Νησιωτικού Κόστους 

Καυσίμων (Α.ΝΗ.ΚΟ. Καυσίμων), προκειμένου να εξισωθεί το αυξημένο κόστος μεταφοράς υγρών καυσίμων στα 

νησιά σε σχέση με το αντίστοιχο στην ξηρά. 

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 4111.08-01/811/2021 του Μ.Ι. Καυσίμων, η καταβολή του Αντισταθμίσματος Νησιωτικού 

Κόστους (ΑΝΗΚΟ), για την προμήθεια των επιλέξιμων υγρών καυσίμων , γίνεται απευθείας στους κατοίκους και 

στις επιχειρήσεις νησιών της πιλοτικής εφαρμογής του μέτρου, που είναι δικαιούχοι του Μοναδικού Αριθμού 

Νησιώτη (MAN) και του Μοναδικού Αριθμού Νησιωτικής Επιχείρησης (ΜΑΝ-Ε). 

Τα  νησιά της πιλοτικής εφαρμογής του μέτρου "Μεταφορικό Ισοδύναμο Καυσίμων (Μ.Ι. Καυσίμων)" 

παρουσιάζονται παρακάτω: 

α) 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 έως 

31-12-2021. 

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

31-12-2021. 

Μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος, οι πολίτες έχουν πρόσβαση στις καταχωρισμένες αποδείξεις από τα 

πρατήρια υγρών καυσίμων. Επιπρόσθετα, σε  περίπτωση που δεν είναι εφικτή η καταχώριση των δικαιολογητικών 

από τα πρατήρια υγρών καυσίμων μέχρι την επόμενη ημέρα της έκδοσης του παραστατικού, οι πολίτες 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 της απόδειξης αγοράς 

υγρών καυσίμων, τα παρακάτω στοιχεία της απόδειξης:  

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

β) Χρονική σήμανση  ( 4ο μέρος της ΠΑΗΨΣ). 

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

δ) Συνολική αξία (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Σημειώνεται ότι για τους μόνιμους κατοίκους είναι επιλέξιμες έως και πέντε (5) δαπάνες προμήθειας υγρών 

καυσίμων ανά ημερομηνία έκδοσης απόδειξης, ενώ για τους υπαλλήλους/ειδικές κατηγορίες δικαιούχων είναι 

επιλέξιμη μία (1) δαπάνη προμήθειας υγρών καυσίμων ανά ημερομηνία έκδοης απόδειξης.  
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2 Εγγραφή/Είσοδος στο Σύστημα 

2.1 Εγγραφή 

Για την εγγραφή στην εφαρμογή και την υποβολή αίτησης πιστοποίησης ως ωφελούμενη μονάδα, αφού εγγραφεί 

στη δράση του Μεταφορικού Ισοδύναμου και αποκτήσει Μοναδικό Αριθμό Νησιώτη (ΜΑΝ). Ο δικαιούχος πρέπει 

αρχικά να μεταβεί στην αρχική σελίδα της διαδικτυακής πύλης του μέτρου Μεταφορικό Ισοδύναμο στη διεύθυνση  

https://metaforikoisodynamo.gr και να επιλέξει «Εγγραφή στο ΠΣ για μόνιμους κατοίκους/υπαλλήλους» ή 

«Εγγραφή/Υποβολή αίτησης».  

 

 

https://metaforikoisodynamo.gr/
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Εικόνα 1 Εγγραφή 

Ο χρήστης καλείται να διαβάσει και να αποδεχθεί όσα ορίζονται στο νόμο 4551/2018, στην ΚΥΑ 3743/2020, στους 

όρους χρήσης των Πληροφοριακών Υποδομών της δράσης, στη Δήλωση Ιδιωτικότητας καθώς και να 

εξουσιοδοτήσει το Πληροφοριακό Σύστημα να αντλήσει τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη δράση, 

επιλέγοντας «Αποδοχή και συνέχεια».  

 

 

Εικόνα 2 Αποδοχή όρων συμμετοχής και χρήσης 
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Στη συνέχεια ο χρήστης μεταφέρεται στην ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων όπου καλείται να 

εισάγει τα διαπιστευτήρια (username και password) που έχει στο TAXISnet και να επιλέξει το πεδίο «Είσοδος». 

 

Εικόνα 3 Εισαγωγή συνθηματικών TAXISnet και Είσοδος 

Μετά την επιτυχή του είσοδο, ο χρήστης καλείται να επιβεβαιώσει ότι συναινεί στην προσπέλαση των 

προσωπικών του στοιχείων (ΑΦΜ, Ονοματεπώνυμο) από τον αρμόδιο εξυπηρετητή του ΥΝΑΝΠ, επιλέγοντας 

«Εξουσιοδότηση». 

 

 

Εικόνα 4 Εξουσιοδότηση προσπέλασης δεδομένων 

Μετά την αποδοχή των όρων και την αυθεντικοποίηση μέσω του TaxisNet, ο χρήστης μεταφέρεται στην εφαρμογή 

για την υποβολή της αίτησης πιστοποίησης ως ωφελούμενη μονάδα για την καταβολή του Α.ΝΗ.ΚΟ.  

Ανάλογα με το αν ο χρήσης πληροί τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις για την πιστοποίησή του ως ωφελούμενη 

μονάδα, τότε θα δει είτε τη φόρμα της αίτησης είτε τα στοιχεία του και σχετικό μήνυμα με το λόγο της μη 

επιλεξιμότητάς του.  

Στη σελίδα της αίτησης εμφανίζονται προσυμπληρωμένα τα στοιχεία του αιτούντα και τα στοιχεία τυχόν μελών 

της ωφελούμενης μονάδας του αιτούντος (Σύζυγος/ΜΣΣ ή εξαρτώμενα μέλη), όπως αυτά τηρούνται από την 

Α.Α.Δ.Ε. στο Μητρώο και στο Εισόδημα Φυσικών Προσώπων.  

Ο αιτών καλείται να συμπληρώσει τα λοιπά στοιχεία της αίτησης: στοιχεία επικοινωνίας (email και αριθμό κινητού 

τηλεφώνου) καθώς και στοιχεία του τραπεζικού του λογαριασμού (τράπεζα και IBAN) στον οποίο είναι πρώτος 

δικαιούχος.  

Στην περίπτωση δικαιούχου με κατοικία σε επιλέξιμο νησί για τη δράση του Μ.Ι. Καυσίμων, στη φόρμα εγγραφής 

του καλείται να αποδεχτεί και τους αντίστοιχους Όρους Συμμετοχής.  
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Εικόνα 5  Καταχώριση στοιχείων κατοίκου 

Στην περίπτωση που η ωφελούμενη ομάδα αποτελείται από περισσότερα από ένα μέλη (Σύζυγος/ΜΣΣ ή/και 

Εξαρτώμενα μέλη) η προεπισκόπηση της «Αρχικής σελίδας» της ωφελούμενης μονάδας παρουσιάζεται 

παρακάτω. Ο κύριος Δικαιούχος θα πρέπει να συμπληρώσει το επώνυμο οποιουδήποτε εξαρτώμενου μέλους σε 
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περίπτωση που έχει επιστραφεί κενή τιμή από την Α.Α.Δ.Ε.. Αν ο χρήστης καταχωρίσει λανθασμένα το επώνυμο 

και υποβάλει την αίτηση, δεν θα είναι δυνατή στη συνέχεια η διόρθωση των στοιχείων αυτών από τον δικαιούχο. 

 

Εικόνα 6 Καταχώριση επωνύμου σε προστατευόμενα μέλη για Κατοίκους και Αποδοχή των Όρων 
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Αντιστοίχως στην περίπτωση υπαλλήλου σε επιλέξιμο νησί για τη δράση του Μ.Ι. Καυσίμων, στη φόρμα εγγραφής 

του καλείται να αποδεχτεί και τους Όρους Συμμετοχής στο Μ.Ι. Καυσίμων. 

 

 

Εικόνα 7 Καταχώριση στοιχείων Υπαλλήλου 

Σε κάθε περίπτωση, για την οριστική υποβολή της αίτησης και την ολοκλήρωση της εγγραφής, ο χρήστης αφού 

συμπληρώσει όλα τα πεδία θα πρέπει να επιβεβαιώσει ότι τα στοιχεία που συμπλήρωσε είναι ακριβή και αληθή, 

επιλέγοντας το σχετικό checkbox και τέλος να πατήσει το κουμπί «Υποβολή Αίτησης Πιστοποίησης». 



Μ.Ι. Καυσίμων - Εγχειρίδιο Χρήσης Πολιτών  Σελ. 9 
 

 

Προσοχή: Σε περίπτωση που τα προσυμπληρωμένα στοιχεία δεν είναι ακριβή και ορθά, ο αιτών οφείλει να προβεί 

σε διαδικασίες διόρθωσης αυτών από την αρμόδια ΔΟΥ και στη συνέχεια να προβεί σε «Υποβολή Αίτησης 

Πιστοποίησης».  

Αφού επιλέξει «Υποβολή Αίτησης Πιστοποίησης», ο χρήστης λαμβάνει ένα μήνυμα στη διεύθυνση email που 

δήλωσε προκειμένου να το πιστοποιήσει. Το email αυτό περιέχει έναν υπερ-σύνδεσμο, τον οποίο ο χρήστης θα 

πρέπει να επιλέξει προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία της πιστοποίησης.  

 

 

Εικόνα 8: Εισερχόμενο email με τον υπερσύνδεσμο πιστοποίησης 

 

Κατόπιν, ο χρήστης ενημερώνεται ότι η επιβεβαίωση του email του πραγματοποιήθηκε επιτυχώς. 

 

 

Εικόνα 9 Επιτυχής επιβεβαίωση του email 
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Παράλληλα, αφού υποβληθεί η αίτηση πιστοποίησης δημιουργείται η ωφελούμενη μονάδα και ο δικαιούχος 

ενημερώνεται αυτόματα για την επιτυχή πιστοποίησή του ως ωφελούμενη μονάδα με σχετικό μήνυμα στη 

διεύθυνση email του. Στο εν λόγω email, ο χρήστης μπορεί να ενημερωθεί για τον Μοναδικό Αριθμό Νησιώτη 

(Μ.Α.Ν.) που αντιστοιχεί στον ίδιο και στα υπόλοιπα μέλη της ωφελούμενης μονάδας, καθώς και για τον μέγιστο 

αριθμό εισιτηρίων-διαδρομών που δικαιούται συνολικά η ωφελούμενη μονάδα, αναφορικά με τη δράση των 

μετακινήσεων. 

 

 

Εικόνα 10 Επιβεβαιωτικό email πιστοποίησης ωφελούμενης μονάδας 
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2.2 Είσοδος 

Εάν ο χρήστης έχει ήδη εγγραφεί και υποβάλει αίτηση πιστοποίησης μπορεί να εισέλθει στο λογαριασμό 

επιλέγοντας το πεδίο «Είσοδος στο ΠΣ για μόνιμους κατοίκους / υπαλλήλους»  ή «Είσοδος». 

 

 

Εικόνα 11 Ενημέρωση και Είσοδος 
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Στη συνέχεια ο χρήστης μεταφέρεται στην ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων όπου καλείται να 

εισάγει τα στοιχεία εισόδου του (username και password) της υπηρεσίας TAXISnet και να επιλέξει το πεδίο 

«Είσοδος». 

 

Εικόνα 12 Εισαγωγή συνθηματικών TAXISnet 

Μετά την επιτυχή του είσοδο, ο χρήστης καλείται να επιβεβαιώσει ότι συναινεί στην προσπέλαση των 

προσωπικών του στοιχείων (ΑΦΜ, Ονοματεπώνυμο) από το Πληροφοριακό Σύστημα του Μεταφορικού 

Ισοδυνάμου (τον εξυπηρετητή του ΥΝΑΝΠ), επιλέγοντας «Εξουσιοδότηση». 

 

 

Εικόνα 13  Εξουσιοδότηση προσπέλασης στοιχείων  

 

Κατά την πρώτη είσοδο στο σύστημα, εφόσον ο χρήστης είναι μόνιμος κάτοικος ή υπάλληλος με κατοικία σε 
επιλέξιμο νησί για τη δράση του Μ.Ι. Καυσίμων, καλείται να αποδεχτεί και τους αντίστοιχους Όρους Συμμετοχής. 
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Εικόνα 14 Συμμετοχή στη δράση σύμφωνα με τη σχετική ΚΥΑ 

Επιλέγοντας «εδώ» μεταφέρεται στους όρους της δράσης, όπου τους αποδέχεται και επιλέγει «Αποδοχή και 

συνέχεια».  

 

Εικόνα 15 Όροι Μεταφορικού Ισοδύναμου Καυσίμων 
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Εικόνα 16 Αποδοχή όρων Μεταφορικού Ισοδύναμου Καυσίμων 

 

Κατόπιν αποδοχής των όρων της δράσης, το κείμενο των όρων μεταβάλλεται ως εξής: 

 

 

Εικόνα 17  Μετά την αποδοχή των όρων 
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Στην περίπτωση που ο χρήστης δεν εντοπιστεί ότι κατοικεί σε ένα από τα νησιά που συμμετέχουν στην πιλοτική 

δράση του Μ.Ι. Καυσίμων, εμφανίζεται μήνυμα ότι δε μπορεί να συμμετέχει στη δράση των καυσίμων.  

 

 

Εικόνα 18 Κάτοικος μη επιλέξιμος για τη δράση 

  



Μ.Ι. Καυσίμων - Εγχειρίδιο Χρήσης Πολιτών  Σελ. 16 
 

 

3 Αποδείξεις Καυσίμων 

Οι δικαιούχοι της δράσης των καυσίμων μπορούν να μεταβούν στο πεδίο «Αποδείξεις Καυσίμων», είτε 

επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα, είτε επιλέγοντας «εδώ» στην αρχική σελίδα.  

 

 

Εικόνα 19 Μετάβαση σε πεδίο Αποδείξεων 

 

 

Εικόνα 20 Πεδίο «Αποδείξεις Καυσίμων» 

Σε αυτό το πεδίο είναι δυνατή η επισκόπηση των ήδη καταχωρισμένων αποδείξεων, η αναζήτηση στις υπάρχουσες 

αποδείξεις καθώς και η προσθήκη νέων. 

Η αναζήτηση στις ήδη καταχωρισμένες αποδείξεις διευκολύνεται με τη χρήση των φίλτρων αναζήτησης 

(Καταχώρηση από, Ημερομηνία Έκδοσης Απόδειξης, ΑΦΜ Πρατηρίου και Ημερομηνία καταχώρησης απόδειξης) . 
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Ο χρήστης επιλέγει τα κατάλληλα φίλτρα και στη συνέχεια «Αναζήτηση». 

 

 

Εικόνα 21 Αναζήτηση Απόδειξης 
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3.1 Προσθήκη Απόδειξης Καυσίμων 

Για να καταχωρίσει μία απόδειξη καυσίμων, ο δικαιούχος πρέπει να επλέξει το κουμπί «Προσθήκη Απόδειξης 

Καυσίμων» που βρίσκεται στο πάνω μέρος της σελίδας «Αποδείξεις Καυσίμων». 

 

 

Εικόνα 22 Προσθήκη Απόδειξης Καυσίμου 

 

 

Εικόνα 23 Εισαγωγή Απόδειξης 
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Ο χρήστης καλείται να εισάγει τα παρακάτω πεδία και στη συνέχεια να επιλέξει «Αναζήτηση Απόδειξης». 

 ΜΑΝ 

 3ο Πεδίο Απόδειξης 

 4ο Πεδίο Απόδειξης 

 5ο Πεδίο Απόδειξης 

 Συνολική Αξία 

 

 

Εικόνα 24 Επεξήγηση πεδίων Απόδειξης 
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Εικόνα 25 Αναζήτηση Απόδειξης 

 

 

Εικόνα 26  Ορθή καταχώριση Απόδειξης Καυσίμου   
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Εικόνα 27 Σφάλμα στην καταχώριση Απόδειξης Καυσίμου  

Σε περίπτωση εσφαλμένης καταχώρισης, εμφανίζεται στο χρήστη αντίστοιχο μήνυμα σφάλματος. Εσφαλμένη 

καταχώριση μπορεί να προκληθεί όταν η απόδειξη προέρχεται από μη επιλέξιμο καύσιμο ή πρατήριο, όταν υπάρχει 

λάθος στα στοιχεία που καταχωρούνται, όταν έχει ήδη καταχωρηθεί η απόδειξη καθώς και όταν η ημερομηνία είναι 

μη επιλέξιμη. Αντίστοιχο μήνυμα εμφανίζεται και όταν έχει ο πολίτης έχει υπερβεί το όριο αποδείξεων ανά ημ/νία 

(5/μόνιμοι κάτοικοι, 1/υπάλληλο). 

 

Κατόπιν ορθής εισαγωγής των πεδίων, ο χρήστης επιλέγει «Καταχώρηση της Απόδειξης». 

 

Εικόνα 28 Καταχώριση Απόδειξης 
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Στην περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να διαγράψει μία από τις αποδείξεις που έχει καταχωρήσει, μπορεί να 

επιλέξει «Διαγραφή Απόδειξης». Σημειώνεται ότι δεν είναι δυνατή η διαγραφή απόδειξης που έχει καταχωριστεί 

από Πρατήριο. 

 

 

Εικόνα 29 Διαγραφή Απόδειξης 
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4 Πληρωμές Καυσίμων 

Στην καρτέλα «Πληρωμές Καυσίμων» είναι δυνατή η επισκόπηση των πληρωμών για τη δράση.  

 

Εικόνα 30 Πληρωμές Καυσίμων 

Με τη χρήση των φίλτρων «Έτος» και «Μήνας», είναι δυνατή η επισκόπηση των αντίστοιχων ετήσιων ή μηνιαίων 

ποσών, επιλέγοντας το  Έτος ή/και τον Μήνα και στη συνέχεια  «Αναζήτηση». 

 

Εικόνα 31 Επιλογή Πληρωμών Καυσίμων ανά Έτος και Μήνα 

 

 

Εικόνα 32 Αναζήτηση βάσει φίλτρων 
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Είναι δυνατή και η εξαγωγή των πληρωμών καυσίμων σε αρχείο, επιλέγοντας «Εξαγωγή σε Excel». 

 

 

Εικόνα 33 Εξαγωγή Πληρωμών Καυσίμων σε Excel 
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5 Επικοινωνία 

Από την καρτέλα «Επικοινωνία με Γραφείο Αρωγής», είναι δυνατή η υποβολή ερωτημάτων προς το Γραφείο 

Αρωγής Χρηστών. 

 

 

Εικόνα 34 Επικοινωνία με Γραφείο Αρωγής 

 

Για υποβολή ερωτήματος, ο χρήστης επιλέγει «Νέα Ερώτηση προς Γραφείο Αρωγής Χρηστών».  

 

 

Εικόνα 35 Νέα Ερώτηση 
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Εικόνα 36 Είδος αναφοράς 

Για τη δράση των καυσίμων ο χρήστης μπορεί να επιλέξει από τα παρακάτω είδη αναφορών: 

 Επιλεξιμότητα Δικαιούχου ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

 Επιλεξιμότητα απόδειξης ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

 Υπολογισμός Α.ΝΗ.ΚΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

 Πληρωμές/Καταβολή Α.ΝΗ.ΚΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

 Καταχώριση απόδειξης ΚΑΥΣΙΜΟΥ 
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Εικόνα 37 Αποστολή Ερώτησης 

 

 

Στο ίδιο πεδίο είναι δυνατή και η επισκόπηση της απάντησης του ερωτήματος από το Γραφείο Αρωγής Χρηστών. 

 

Εικόνα 38 Απάντηση Ερωτήματος 

Σημειώνεται ότι είναι δυνατή και η τηλεφωνική επικοινωνία με το Γραφείο Αρωγής στο 215 215 78 44 (Δευτέρα 

με Παρασκευή 09:00 - 17:00). 


