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Προστέθηκε το diesel θέρμανσης στο μεταφορικό
ισοδύναμο καυσίμων
2020/12/28 15:50 στην κατηγορία ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Νέες απλουστευμένες διαδικασίες πρόσβασης στην πλατφόρμα του Μεταφορικού
Ισοδύναμου καυσίμων αποκτούν, όπως υποστηρίζει το υπουργείο Ναυτιλίας, οι
κάτοικοι και οι επαγγελματίες 34 νησιών, ενώ μεταξύ των άλλων καυσίμων στην
πλατφόρμα προστέθηκε και το diesel θέρμανσης.
Αυτό προβλέπει κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης
και Επενδύσεων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (αρ.πρωτ.4111.0801/3743/23-12-2020), η οποία ισχύει από σήμερα 28 Δεκεμβρίου 2020.
Εξάλλου, με βάσει την ίδια ΚΥΑ οι δικαιούχοι μπορούν να επωφεληθούν των νέων
βελτιωμένων υπηρεσιών, μέσω ειδικού αpplication στα κινητά τηλέφωνα,
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες στον επίσημο
ιστότοπο του Μεταφορικού Ισοδύναμου https://metaforikoisodynamo.gr/
Αναφερόμενος στη νέα ΚΥΑ, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ.
Γιάννης Πλακιωτάκης υπογράμμισε ότι «με την εν λόγω κοινή υπουργική απόφαση
εγκαινιάζεται η υλοποίηση της δέσμευσης της κυβέρνησης για εξορθολογισμό του
Μεταφορικού Ισοδύναμου, ειδικά στον ευαίσθητο τομέα των καυσίμων κίνησης και
θέρμανσης, μιας και καθιστά δικαιούχους πλέον τους ίδιους τους νησιώτες.
«Επιπρόσθετα», τόνισε, «με την ίδια ΚΥΑ απλουστεύουμε τις διαδικασίες ώστε οι
νησιώτες μας εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια να έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα,

ακόμη και από το κινητό τους τηλέφωνο».
Ειδικότερα η ΚΥΑ, μεταξύ άλλων προβλέπει και τα ακόλουθα:
«Από σήμερα 28/12/2020 είναι διαθέσιμη η πλατφόρμα για την εφαρμογή του
Μεταφορικού Ισοδύναμου στο σκέλος των καυσίμων στα ακόλουθα 34 νησιά της
πιλοτικής φάσης: Αγαθονήσι, Άγιος Ευστράτιος*, Αλόννησος, Αμοργός, Ανάφη,
Αντίπαρος, Αστυπάλαια, Ίος, Ικαρία, Κάρπαθος, Κάσος, Κέα, Κίμωλος, Κύθηρα,
Κύθνος, Λειψοί, Λέρος, Μεγίστη, Μήλος, Νίσυρος, Πάτμος, Σαμοθράκη, Σέριφος,
Σίκινος, Σίφνος, Σκιάθος, Σκόπελος, Σκύρος, Σύμη, Τήλος, Φολέγανδρος, Φούρνοι,
Χάλκη και Ψαρά.
Βάσει της αρ.πρωτ.4111.08-01/3743/23-12-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών
Οικονομικών–Ανάπτυξης και Επενδύσεων-Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής(Β’,5720) πλέον καταβάλλεται Α.ΝΗ.ΚΟ.:
(α) Στους πολίτες που πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 3 του
ν. 4551/2018 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για την προμήθεια υγρών καυσίμων
από όλα τα πρατήρια που λειτουργούν στα 34 παραπάνω νησιά.
(β) Στις επιχειρήσεις που έχουν έδρα σε ένα από τα ανωτέρω νησιά και πληρούν τις
προϋποθέσεις που ορίζονται στην εν λόγω ΚΥΑ, για την προμήθεια υγρών καυσίμων
από όλα τα πρατήρια που λειτουργούν στα 34 παραπάνω νησιά.
Επιλέξιμα καύσιμα είναι όλοι οι τύποι αμόλυβδης βενζίνης, όλοι οι τύποι diesel
κίνησης, το υγραέριο κίνησης και για πρώτη φορά και το diesel θέρμανσης».

