
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

Μεταφορικό Ισοδύναμο  

μεταφοράς υγρών καυσίμων 

 

Συχνές ερωτήσεις και οι απαντήσεις τους 

1. Ποια καύσιμα επιδοτούνται; 

 Η αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων 

 Όλοι οι τύποι του πετρελαίου κίνησης 

2. Πόσο επιδοτείται το κάθε λίτρο καυσίμου 

Ανάλογα με το νησί, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα και ανεξάρτητα 

από το είδος καυσίμου: 

Α/Α Νησί 
Επιδότηση 

ανά λίτρο (λεπτά) 

1 ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ 19,5 

2 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ 18,2 

3 ΑΜΟΡΓΟΣ 19,5 

4 ΑΝΑΦΗ 19,5 

5 ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ 19,5 

6 ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ 18,2 

7 ΙΟΣ 18,2 

8 ΙΚΑΡΙΑ 16,9 

9 ΚΑΡΠΑΘΟΣ 18,2 

10 ΚΑΣΟΣ 19,5 

11 ΚΕΑ 18,2 

12 ΚΙΜΩΛΟΣ 19,5 



 

13 ΚΥΘΗΡΑ 18,2 

14 ΚΥΘΝΟΣ 18,2 

15 ΛΕΙΨΟΙ 19,5 

16 ΛΕΡΟΣ 16,9 

17 ΜΕΓΙΣΤΗ 19,5 

18 ΜΗΛΟΣ 18,2 

19 ΝΙΣΥΡΟΣ 19,5 

20 ΠΑΤΜΟΣ 19,5 

21 ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ 19,5 

22 ΣΕΡΙΦΟΣ 19,5 

23 ΣΙΚΙΝΟΣ 19,5 

24 ΣΙΦΝΟΣ 18,2 

25 ΣΚΙΑΘΟΣ 18,2 

26 ΣΚΟΠΕΛΟΣ 18,2 

27 ΣΚΥΡΟΣ 18,2 

28 ΣΥΜΗ 19,5 

29 ΤΗΛΟΣ 19,5 

30 ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ 19,5 

31 ΦΟΥΡΝΟΙ 19,5 

32 ΧΑΛΚΗ 19,5 

33 ΨΑΡΑ 19,5 

3. Πότε πρέπει να μειώσω την τιμή στην αντλία 

 Άμεσα! Με την ένταξη στη δράση. 

4. Πως υπολογίζω την τελική τιμή στην αντλία;  

 Από την καθαρή αξία πώλησης (προ ΦΠΑ) αφαιρείται το ποσό επιδότη-

σης του πίνακα και μετά προστίθεται ο ΦΠΑ που αναλογεί. Συγκεκριμέ-

να ακολουθήσετε τα ακόλουθα βήματα: 

1. Από την κανονική τελική τιμή πώλησης (χωρίς τη μείωση) αφαι-

ρούμε τον ΦΠΑ.  

2. Μειώνουμε την παραπάνω τιμή κατά το ποσό της επιδότησης, σύμ-

φωνα με τον πίνακα που σας έχει αποσταλεί.  

3. Προσθέτουμε στην παραπάνω τιμή τον ΦΠΑ.  



 

 Για παράδειγμα υποθέτουμε ότι σε πρατήριο της Ικαρίας η τελική τιμή 

πώλησης (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και του κέρδους) είναι 1.90€ 

το λίτρο. 

1. Αφαιρούμε το ΦΠΑ 24% οπότε προκύπτει ποσό 1.90/1.24=1.53€  

2. Αφαιρούμε το ποσό επιδότησης (π.χ. για τη Ικαρία 16.5 λεπτά) 1.53 

– 0.165 = 1.365€  

3. Προσθέτουμε ΦΠΑ 24% στο παραπάνω ποσό και προκύπτει η τελι-

κή λιανική τιμή πώλησης 1.365*1.24=1.69€   

5. Τι κάνω στην περίπτωση που έχω δύο ή περισσότερα 
πρατήρια κάτω από την ίδια επωνυμία και ΑΦΜ; 

 Στα στοιχεία της επιχείρησης θα αναφέρετε τις διευθύνσεις όλων των 

πρατηρίων που λειτουργούν κάτω από την ίδια επωνυμία και ΑΦΜ. 

 Οσο αφορά στη κατάσταση καυσίμων για επιδότηση, θα μας στείλετε 

μόνο μια κατάσταση στην οποία θα είναι καταχωρισμένες οι παραλαβές 

καυσίμων που έγιναν για όλα τα πρατήρια, δηλαδή όλα τα τιμολόγια α-

γοράς ανεξάρτητα από το πρατήριο στο οποίο παραδόθηκαν. 

 Η αλλαγή όμως στη τιμή θα πρέπει να γίνει σε κάθε πρατήριο ξεχωρι-

στά. 

6. Τι κάνω στην περίπτωση που έχω δύο ή περισσότερα 
πρατήρια με διαφορετική επωνυμια και ΑΦΜ; 

 Αντιμετωπίζονται ως διαφορετικές επιχειρήσεις. 

 Για κάθε ένα θα υποβάλλονται, ξεχωριστές καταστάσεις τιμολογίων α-

γοράς καυσίμων. 

7. Διαθέτω ήδη ΜΑΝ ως επιχείριση για μεταφορά άλλων 
εμπορευμάτων. Μπορώ να χρησιμοποιήσω το ίδιο; 

 Όχι, θα εκδοθεί διαφορετικό ΜΑΝ για την επιδότηση μεταφοράς καυσί-

μων. Το νέο ΜΑΝ θα σας δοθεί από την Υπηρεσία (ΓΓΑΙΝΠ) ή θα εκ-

δίδεται από την ηλεκτρονική πλατφόρμα όταν αυτή τεθεί σε λειτουργία.  

8. Για πιο χρονικό διάστημα πρέπει να υποβάλω 
παραστατικά αγοράς για επιδότηση; 

 Κάθε πρόσκληση ορίζει το χρονικό διάστημα επιλέξιμων παραστατικών 

αγοράς καυσίμων. Η ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου αγοράς θα 

πρέπει να βρίσκεται μέσα στο διάστημα της πρόσκλησης. 



 

9. Πότε θα πρέπει να υποβάλουμε παραστατικά αγοράς για 
επιδότηση και πότε θα κατατίθεται η επιδότηση; 

 Παραστατικά αγοράς θα πρέπει να υποβάλλονται για την περίοδο ενός 

μήνα, μετά το πέρας του κάθε μήνα. 

 Η πληρωμή θα ολοκληρώνεται εντός του επόμενου μήνα.  

10. Τα ιδιολειτουργούμενα πρατήρια εξαιρούνται της 
επιδότησης; 

 Όχι, όλα τα πρατήρια είναι επιλέξιμα, ανεξαρτήτως από το αν η κύρια 

έδρα τους βρίσκεται ή όχι σε κάποιο νησί. Αν δηλαδή ένα πρατήριο σε 

κάποιο νησί αποτελεί υποκατάστημα, η πληροφορία αυτή θα αντλείται 

από την ΑΑΔΕ ή θα δηλώνεται στο παράρτημα της αίτησης που ζητά 

υποκατάστημα. 

11. Στην υπεύθυνη δήλωση του εντύπου 2 «ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ 
ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ 
(DE MINIMIS)» αναφέρω την επιδότηση που έλαβα για τη 
συμμετοχή μου στο ολοκληρωμένο σύστημα εισροών-
εκροών καυσίμων; 

 Ναι, πρέπει να αναφερθεί το ποσό και τα λοιπά στοιχεία της επιδότησης. 

12. Μπορώ να δόσω οποιονδήποτε λογαριασμό IBAN για 
την κατάθεση της επιδότησης; 

 Όχι, θα πρέπει να είναι ένας εταιρικός και όχι προσωπικός λογαριασμός. 

 


