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Πειραιάς, 31 Μαρτίου 2021
Αριθ. Πρωτ.: 1500.1/22786/2021/55
ΠΡΟΣ: τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Αναφορών
Κοιν.: 1. Υπουργείο Οικονομικών
(Γρ. κ. Υπουργού)
2. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων (Γρ. κ. Υπουργού)
3. Βουλευτή κ. Β. Κεγκέρογλου
Αριθ. σελίδων: Απάντηση (01)
Σύνολο (01)

ΘΕΜΑ: «Απάντηση της υπ' αριθ. πρωτ. 1571/22-02-2021 Αναφοράς του Βουλευτή κ. Β.
Κεγκέρογλου».
Σε απάντηση της εν θέματι Αναφοράς, σας γνωρίζουμε ότι η πολιτεία εφαρμόζει και
υλοποιεί το μέτρο του Μεταφορικού Ισοδύναμου (Μ.Ι.) σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν.4551/2018 (Α΄ 116), όπως ισχύει, καθώς και στο πλαίσιο που ορίζει η εκάστοτε κοινή απόφαση
των Υπουργών που προβλέπει η παράγραφος 3 του άρθρου 11 του εν λόγω νόμου.
Συγκεκριμένα, οι λεπτομέρειες υλοποίησης του μέτρου για το έτος 2020 καθορίζονται στην υπ'
αριθ. πρωτ. 4113.80-02/2713/17-9-2020 (Β΄ 4044) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, στην παράγραφο 13 της
οποίας αναγράφεται ο όρος ότι για την εξόφληση των δαπανών που πραγματοποιούνται στο
πλαίσιο ενός έργου δεν θα πρέπει να γίνεται δεκτή η χρήση επιταγών τρίτων. Με τον όρο αυτό
αποτρέπεται αφενός η μετακύλιση της αδυναμίας πληρωμής του μεταφορικού κόστους από
τους δικαιούχους του μέτρου στις εταιρείες θαλάσσιας μεταφοράς και αφετέρου η καταβολή
του Αντισταθμίσματος Νησιωτικού Κόστους (Α.ΝΗ.ΚΟ.) στους δικαιούχους με την έννοια της
προκαταβολής, έναντι δαπανών που ουσιαστικά δεν έχουν πραγματοποιηθεί αλλά πρόκειται να
πραγματοποιηθούν σε μελλοντικό χρόνο. Συνεπώς, με τον εν λόγω όρο διασφαλίζεται η
βεβαιότητα και ο χρόνος εξόφλησης των δαπανών του μεταφορικού κόστους που αποτελούν
βασική προϋπόθεση για την καταβολή του Α.ΝΗ.ΚΟ.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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Εσωτερική Διανομή:
1. ΥΝΑΝΠ/Γρ. κ. Υπουργού
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