
ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ  

ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΝΗΙΧΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΜΔ ΣΙΣΛΟ:  

«Μησανιζμόρ Δθαπμογήρ, Κπαηική Δποπηεία και Γενικοί Όποι Τλοποίηζηρ ηος 
Μεηαθοπικού Ιζοδύναμος (Μ.Ι.) και άλλερ διαηάξειρ» 

 

Μέπορ Α':  

Μησανιζμόρ Δθαπμογήρ, Κπαηική Δποπηεία και Γενικοί Όποι Τλοποίηζηρ ηος 

Μεηαθοπικού Ιζοδύναμος (Μ.Ι.) 

 
 

Άπθπο 1 

κοπόρ 

θνπφο ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ παξφληνο είλαη:  

α) ε εμαζθάιηζε ηεο ηζφηεηαο ησλ πνιηηψλ αλαθνξηθά κε ηελ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ 
ρξήζηε γηα ηε δηαθίλεζε ηνπ ηδίνπ ή εκπνξεπκάησλ, ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ θαη ηελ 
πξνζθεξφκελε πνηφηεηα θαη  

β) ε ζεζκνζέηεζε ζηελ εζληθή λνκνζεζία θαη ε πινπνίεζε ηεο έλλνηαο ηνπ Μεηαθνξηθνχ 
Ιζνδχλακνπ (Μ.Ι.), πξνθεηκέλνπ ην θφζηνο πνπ αληηζηνηρεί αλά επηβάηε θαη αλά 
εκπφξεπκα κε κέζα ζαιάζζηαο κεηαθνξάο λα είλαη ηζνδχλακν κε ην θφζηνο γηα ηελ ίδηα 
απφζηαζε κε κέζα ρεξζαίαο κεηαθνξάο.  

 
 

Άπθπο 2 

Οπιζμοί 

Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο, νη αθφινπζνη φξνη έρνπλ ηελ αληίζηνηρε ζεκαζία: 
 
α) Αξκφδηα Αξρή: ε Γεληθή Γξακκαηεία Αηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ 
Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο. Όπνπ αλαθέξνληαη ζηνλ παξφληα λφκν νη ιέμεηο 
«Τπνπξγφο» θαη «Τπνπξγείν» λννχληαη αληίζηνηρα ν Τπνπξγφο θαη ην Τπνπξγείν, πνπ 
έρνπλ αλαηεζεί νη αξκνδηφηεηεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο. 
 
β) Άηνκα πνπ δηακέλνπλ θάησ απφ ηελ ίδηα ζηέγε: νηθνγέλεηεο πνπ απαξηίδνληαη απφ έλα 
άηνκν, ή απφ έγγακν δεπγάξη, ή δεχγνο ην νπνίν έρεη ζπλάςεη ζχκθσλν ζπκβίσζεο, κε ή 
ρσξίο εμαξηψκελα κέιε. Χο εμαξηψκελα κέιε ζεσξνχληαη: 
 

β1) ηα άγακα ηέθλα, εθφζνλ: 
 

αα) είλαη αλήιηθα έσο δέθα νθηψ (18) εηψλ ή 



 
ββ) είλαη ελήιηθα έσο είθνζη πέληε (25) εηψλ θαη θνηηνχλ ζε ζρνιέο ή ζρνιεία ή 
ηλζηηηνχηα επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο ή θαηάξηηζεο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο ή 

 
γγ) είλαη ελήιηθα έσο 25 εηψλ θαη είλαη εγγεγξακκέλα ζηα κεηξψα αλέξγσλ ηνπ 
Οξγαληζκνχ Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ (Ο.Α.Δ.Γ.) ή ππεξεηνχλ ηε 
ζηξαηησηηθή ηνπο ζεηεία. 

 
β2) Σα παξαθάησ θπζηθά πξφζσπα κε πνζνζηφ αλαπεξίαο ηνπιάρηζηνλ 67%, εθφζνλ 
είλαη άγακα, δηαδεπγκέλα ή ζε ρεξεία: 

 
αα) ηέθλα ελφο ή θαη ησλ δπν ζπδχγσλ/ γνλέσλ 

 
ββ) αδειθνί θαη αδειθέο ελφο εθ ησλ δπν ζπδχγσλ/ γνλέσλ 

 
β3) Αληφληεο. 

 
β4) Αλήιηθα ηέθλα πνπ ζηεξνχληαη θαη ησλ δπν γνλέσλ θαη έρνπλ έσο ηξίηνπ βαζκνχ 
ζπγγέλεηα κε έλαλ εθ ησλ δπν ζπδχγσλ/ γνλέσλ, ειιείςεη δηθαζηηθήο απφθαζεο 
επηκέιεηαο απφ άιιν άηνκν. 

 
γ) Γειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο: Γειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηνπ 
πξνεγνχκελνπ ηεο θαηαβνιήο ηνπ Καηαβαιιφκελνπ Μεηαθνξηθνχ Κφζηνπο (ΚΑ.Μ.Κ). 
θνξνινγηθνχ έηνπο. Γηα ηελ πξψηε εθαξκνγή ηνπ παξφληνο, σο δειψζεηο θνξνινγίαο 
εηζνδήκαηνο λννχληαη νη εθθαζαξηζκέλεο αξρηθέο ή νη ηξνπνπνηεηηθέο δειψζεηο 
θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, νη νπνίεο έρνπλ ππνβιεζεί έσο 31.12.2017. 
 
δ) Γηθαηνχρνο: ην ελήιηθν άηνκν, πνπ ππνβάιιεη αίηεζε γηα ινγαξηαζκφ ηεο σθεινχκελεο 
κνλάδαο ή σθεινχκελεο επηρείξεζεο, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 4. 
 
ε) Καηψθιη Μεηαθνξηθνχ Ιζνδχλακνπ (Κ.Μ.Ι.): είλαη ην πνζφ πνπ ηζνχηαη κε ην χςνο ηνπ 
ζπλνιηθνχ κεηαθνξηθνχ θφζηνπο, πνπ ζα θαηέβαιε ε σθεινχκελε κνλάδα/ επηρείξεζε κε 
ηελ ίδηα ζχλζεζε κειψλ, εάλ δηέκελε ζηελ επεηξσηηθή Διιάδα. 
 
ζη) Καηαβαιιφκελν Μεηαθνξηθφ Κφζηνο (ΚΑ.Μ.Κ.): είλαη ην πνζφ πνπ θαηαβάιιεηαη ζηελ 
σθεινχκελε κνλάδα/ επηρείξεζε θαη πξνθχπηεη σο ε δηαθνξά ηνπ πξαγκαηηθνχ 
κεηαθνξηθνχ θφζηνπο ηεο σθεινχκελεο κνλάδαο/ επηρείξεζεο απφ ην Καηψθιη 
Μεηαθνξηθνχ Ιζνδχλακνπ.  
 
δ) πλνιηθφ εηζφδεκα: ην ζπλνιηθφ, πξαγκαηηθφ ή ηεθκαξηφ, εηζφδεκα απφ θάζε πεγή 
εκεδαπήο θαη αιινδαπήο πξνέιεπζεο – πξν θφξσλ, κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ εηζθνξψλ 
γηα θνηλσληθή αζθάιηζε –, φπσο πξνθχπηεη απφ ηηο δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο 
ηνπ πξνεγνχκελνπ θνξνινγηθνχ έηνπο. ην ζπλνιηθφ εηζφδεκα ζπκπεξηιακβάλεηαη ην 
ζχλνιν ησλ επηδνκάησλ θαη ησλ θάζε κνξθήο ρξεκαηηθψλ κεηαβηβάζεσλ, θαζψο θαη ην 
ζχλνιν ησλ εηζνδεκάησλ πνπ απαιιάζζνληαη απφ ην θφξν ή θνξνινγνχληαη κε εηδηθφ 
ηξφπν. Δηδηθά γηα φζνπο έρνπλ ζπκπιεξψζεη ζηηο 31.12.2017 ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κήλεο 
ζπλερφκελεο αλεξγίαο εληφο ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο (2017), φπσο απηφ πξνθχπηεη απφ 
ηα κεηξψα αλέξγσλ ηνπ Οξγαληζκνχ Αζθάιηζεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ (Ο.Α.Δ.Γ.), δελ 
ιακβάλεηαη ππφςε ηπρφλ αηνκηθφ εηζφδεκα ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο 2016 απφ κηζζσηή 
εξγαζία έσο ην χςνο ησλ 9.000 επξψ, πξνζαπμαλφκελν θαηά ην πνζφ ησλ ρηιίσλ 
πεληαθνζίσλ (1.500) επξψ γηα θάζε επηπιένλ κήλα αλεξγίαο πέξαλ ησλ έμη (6) κελψλ 
εληφο ηνπ έηνπο 2017. ηνλ φξν κηζζσηή εξγαζία πεξηιακβάλνληαη επηπιένλ θαη ηα 



εηζνδήκαηα ηεο πεξίπη. ζη’ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 4172/2013 (Α’ 167), φπσο 
θαηαγξάθνληαη ζηνπο θσδηθνχο 307-308 ηνπ εληχπνπ Δ1, ην άζξνηζκα θαζαξψλ πνζψλ 
απφ παξνρή εξγαζίαο κε εξγφζεκν, φπσο θαηαγξάθνληαη ζηνπο θσδηθνχο 309-310 ηνπ 
εληχπνπ Δ1, θαζψο θαη ηα εηζνδήκαηα απφ νηθνδνκηθά έλζεκα, απηαζθάιηζε θ.ιπ., φπσο 
θαηαγξάθνληαη ζηνπο θσδηθνχο 311-312 ηνπ εληχπνπ Δ1. 
 
ε) Χθεινχκελε Δπηρείξεζε: Οη πνιχ κηθξέο, κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο, φπσο 
νξίδνληαη ζηηο παξ. 2-5 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ .4308/2014 (Α’ 251) ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ησλ 
πνιχ κηθξψλ, ησλ κηθξψλ θαη ησλ κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο δειψλνπλ σο έδξα 
ζηε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηνπ πξνεγνχκελνπ θνξνινγηθνχ έηνπο λεζί ησλ 
Γήκσλ ηνπ λ. 3852/2010 (Α' 87).  
 
ζ) Χθεινχκελε Μνλάδα: ην λνηθνθπξηφ, ηνπ νπνίνπ ν δηθαηνχρνο δειψλεη σο κφληκε 
θαηνηθία ζηε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηνπ πξνεγνχκελνπ θνξνινγηθνχ έηνπο λεζί 
ησλ Γήκσλ ηνπ λ. 3852/2010 (Α' 87), απαξηηδφκελν απφ φια ηα ελ δσή θαηά ηελ ππνβνιή 
ηεο αίηεζεο άηνκα πνπ δηακέλνπλ θάησ απφ ηελ ίδηα ζηέγε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 
ησλ θηινμελνχκελσλ αηφκσλ, φπσο πξνθχπηεη απφ ηηο δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο 
ηνπ πξνεγνχκελνπ θνξνινγηθνχ έηνπο. Σα άηνκα πνπ έρνπλ δειψζεη φηη θηινμελνχληαη 
απφ θπζηθά πξφζσπα ζηηο δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηνπ πξνεγνχκελνπ 
θνξνινγηθνχ έηνπο δελ έρνπλ ίδην δηθαίσκα ζηελ θαηαβνιή Μ.Ι. θαη πξνζκεηξψληαη 
ππνρξεσηηθά ζηε θηινμελνχζα κνλάδα.  
 
 

Άπθπο 3 

Υπημαηοδόηηζη ηος Μέηπος 

1. Σν πξφγξακκα ηνπ Μ.Ι. ηίζεηαη ζε εθαξκνγή πηινηηθά ηνλ Ινχιην 2018 θαη αθνξά ζε 
σθεινχκελεο κνλάδεο θαη σθεινχκελεο επηρεηξήζεηο, κε θαηνηθία ή έδξα αληίζηνηρα, ζηηο 
λήζνπο Λέζβν, Λήκλν, Άγην Δπζηξάηην, Υίν, Οηλνχζζεο, Φαξά, Αληίςαξα, Κσ, Πάηκν, 
Αζηππάιαηα, Κάιπκλν, Κάζν, Λέξν, Νίζπξν, χκε, Σήιν, Καζηειφξηδν θαζψο θαη ζηα 
λεζηά Αγαζνλήζη, Αιηκία, Αξθηνχο, Αξκάζηα, Υάιθε, Φαξκαθνλήζη, Γπαιί, Κίλαξν, Λέβηζα, 
Λεηςνχο, Μάξαζν, Νίκν, Φέξηκν, αξία, ηξνγγπιή, χξλα, Σέιελδν, άκν, Ιθαξία, 
Φνχξλνπο, Άγην Μελά, Θχκαηλα, ακνζξάθε, Κάξπαζν, Δξξηθνχζα, Μαζξάθη, Οζσλνχο, 
Ηξαθιεηά, ρνηλνχζα, Γνλνχζα, Κνπθνλήζηα, Αλάθε. 
 
2. Η πξνθαινχκελε δαπάλε απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ Μ.Ι. γηα ην έηνο 
2018 δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ πελήληα εθαηνκκπξίσλ (50.000.000) επξψ. 
 
3. Ο Τπνπξγφο δχλαηαη λα ζπλάπηεη πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο κε ηνπο Γήκνπο 
εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ή φπνην άιιν θνξέα θξηζεί αλαγθαίν, πξνθεηκέλνπ λα 
πινπνηείηαη απξφζθνπηα ν ζθνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 
 

4. Σν ΚΑ.Μ.Κ. είλαη αθνξνιφγεην θαη αθαηάζρεην ζηα ρέξηα ηνπ Γεκνζίνπ ή ηξίησλ θαηά 
παξέθθιηζε θάζε άιιεο αληίζεηεο δηάηαμεο, δελ ππφθεηηαη ζε νπνηαδήπνηε θξάηεζε, δελ 
δεζκεχεηαη θαη δελ ζπκςεθίδεηαη κε βεβαησκέλα ρξέε ζηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε θαη ζην 
ππφινηπν Γεκφζην, ηα αζθαιηζηηθά ηακεία ή ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη δελ ππνινγίδεηαη 
ζηα εηζνδεκαηηθά φξηα γηα ηελ θαηαβνιή νπνηαζδήπνηε παξνρήο θνηλσληθνχ ή 
πξνλνηαθνχ ραξαθηήξα. 
 
5. Σν γεσγξαθηθφ πεδίν εθαξκνγήο ηνπ κέηξνπ αθνξά ζπλνιηθά ηελ Διιεληθή λεζησηηθή 

επηθξάηεηα θαη κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη, κε ηελ πξνζζήθε λεζηψλ πέξαλ απηψλ ηεο παξ. 

1, κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο. 



  

Άπθπο 4  

Γικαιούσοι ηος ΚΑ.Μ.Κ. 

1. Γηθαηνχρνη ηνπ ΚΑ.Μ.Κ. είλαη νη εμήο:  
 
α. Η σθεινχκελε κνλάδα, εθφζνλ πιεξνχληαη ζσξεπηηθά ηα θξηηήξηα εηζνδήκαηνο θαη 
πεξηνπζίαο.  
 
β. Έιιελεο πνιίηεο θαη αιινδαπνί. Γηα ηνπο δεχηεξνπο, απαηηείηαη άδεηα δηακνλήο ελ ηζρχ, 
ελψ φζνη δηθαηνχρνη δηαβηνχλ ζην δξφκν ή ζε αθαηάιιεια θαηαιχκαηα, απαηηείηαη λα  
έρνπλ θαηαγξαθεί απφ ηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο ησλ Γήκσλ ή λα θάλνπλ απνδεδεηγκέλα 
ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ ησλ Αλνηθηψλ Κέληξσλ Ηκέξαο Αζηέγσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηνπο 
Γήκνπο. 
  
β. Πξνζσξηλνί αλαπιεξσηέο θαη σξνκίζζηνη εθπαηδεπηηθνί, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 5 
παξ. 1 ηνπ λ. 3848/2010 (Α’ 71), γηα ρξνληθή δηάξθεηα πνπ δηαξθεί φζν ε ζχκβαζε 
εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, πνπ αξρίδεη απφ ηελ παξνπζίαζή ηνπο ζηελ 
νηθεία δηεχζπλζε εθπαίδεπζεο γηα αλάιεςε ππεξεζίαο θαη ιήγεη κε ηε ιήμε ηνπ δηδαθηηθνχ 
έηνπο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 11 ηεο απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη 
Θξεζθεπκάησλ 35557/Γ2/2003 (Β’ 465). 
 
δ. Ιαηξνί ππφρξενη ππεξεζίαο ππαίζξνπ, φπσο νξίδνληαη ζην λ.δ. 67/1968 (Α’ 303), κε 
ρξνληθή δηάξθεηα, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 23  ηνπ λ. 3730/2008 (Α’ 262) θαη ζηελ παξ. 3 
ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ λ. 4025/2011 (Α’ 228), φπσο επίζεο ηαηξνί πνπ έρνπλ εθπιεξψζεη ηελ 
ππνρξεσηηθή ππεξεζία ππαίζξνπ θαη δηνξίδνληαη σο ηαηξνί επί ζεηεία, 12κελεο δηάξθεηαο, 
βάζεη ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ λ. 2646/1998 (Α’ 236). Γηθαηνχρνη ζεσξνχληαη θαη νη ηαηξνί πνπ 
ηνπνζεηνχληαη πξνο απφθηεζε εηδηθφηεηαο ζε λνζειεπηηθά ηδξχκαηα ηεο ρψξαο κε 
ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ κε ηε Γηνίθεζε ηνπ εθάζηνηε 
λνζνθνκείνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 ηνπ λ. 123/1975 (Α’ 172), θαζψο θαη νη επηθνπξηθνί 
ηαηξνί πνπ δηνξίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 3580/2007 (Α’ 134) 
κε ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξφλνπ κε δηάξθεηα απφ έλα έσο ηξία (1-3) έηε. 
 
ε. Χθεινχκελεο επηρεηξήζεηο, πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζηνπο Γήκνπο εθαξκνγήο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο. Καηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ηνπ παξφληνο, δηθαηνχρνη ηνπ ΚΑ.Μ.Κ. είλαη  
σθεινχκελεο επηρεηξήζεηο, πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζηνπο Γήκνπο εθαξκνγήο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κήλεο πξηλ ηε ζέζε ζε ηζρχ ηνπ παξφληνο.  
 
2. Γηα ηηο σθεινχκελεο επηρεηξήζεηο ηζρχνπλ ηα θξηηήξηα ηεο χζηαζεο ηεο Δπηηξνπήο ηεο 
6εο Μαΐνπ 2003 ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ησλ πνιχ κηθξψλ, ησλ κηθξψλ θαη ησλ κεζαίσλ 
επηρεηξήζεσλ (2003/361/ΔΚ), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη.  
 
3. Γελ δηθαηνχληαη θαηαβνιή ηνπ ΚΑ.Μ.Κ. θνξνινγηθνί θάηνηθνη αιινδαπήο, νη νπνίνη 
ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ζηελ Διιάδα, θαζψο θαη ν/ 
ε ζχδπγνο απηψλ. 
 
4. Οη σθεινχκελεο κνλάδεο θαη σθεινχκελεο επηρεηξήζεηο πξέπεη λα δηακέλνπλ λα ή 
εδξεχνπλ λφκηκα θαη κφληκα ζηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα ηα ηειεπηαία πέληε (5) έηε, φπσο 
απηφ πξνθχπηεη απφ ηελ ππνβνιή δειψζεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαηά ηελ ηειεπηαία 
πεληαεηία.  
 



5. Ο δηθαηνχρνο νθείιεη είηε λα είλαη αζθαιηζκέλνο ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ζε νπνηνλδήπνηε 
θνξέα θχξηαο αζθάιηζεο θαη γηα ρξφλν αζθάιηζεο κεγαιχηεξν ηνπ έλα (1) κήλα κέρξη θαη 
ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ηνπ άξζξνπ 6, φπσο απηφ πξνθχπηεη απφ ην κεηξψν Άκεζα 
Αζθαιηζκέλσλ θαη πληαμηνχρσλ ηνπ ΔΦΚΑ, είηε λα είλαη ζπληαμηνχρνο εμ ηδίνπ 
δηθαηψκαηνο ή εθ κεηαβηβάζεσο, είηε λα ιακβάλεη ην επίδνκα θνηλσληθήο αιιειεγγχεο 
αλαζθάιηζησλ ππεξειίθσλ ηνπ άξζξνπ 93 ηνπ λ. 4387/2016 (Α΄ 85). Σν θξηηήξην ηνπ 
πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ δελ ηζρχεη γηα ηηο εμήο πεξηπηψζεηο: 
 
α) γηα δηθαηνχρνπο 67 εηψλ θαη άλσ θαη  
 
β) γηα κνλνπξφζσπα λνηθνθπξηά, ζηα νπνία ν δηθαηνχρνο είλαη πξφζσπν κε πνζνζηφ 
αλαπεξίαο 67% θαη άλσ (θσδηθνί εληχπνπ Δ1: 001, 002, 005, 006 905, 906, 913 θαη 914). 
 
6. Ο δηθαηνχρνο θαη φια ηα ελήιηθα κέιε ηνπ λνηθνθπξηνχ πξέπεη λα έρνπλ ππνβάιεη 
δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηνπ πξνεγνχκελνπ θνξνινγηθνχ έηνπο, εθφζνλ έρνπλ 
ππνρξέσζε. 
 

 

Άπθπο 5 

Κπιηήπια ςπολογιζμού ΚΑ.Μ.Κ. 

1. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ Κ.Μ.Ι, ιακβάλνληαη πιήξσο ππφςε ηα θάησζη: 

α) ηα δεκνζηνλνκηθά δεδνκέλα,  

β) ν Γείθηεο Πεξηθεξεηαθφηεηαο, 

γ) ν Γείθηεο Πξνζβαζηκφηεηαο, 

δ) ν Γείθηεο Πξνζπειαζηκφηεηαο, 

ε) ν ρηιηνκεηξηθφο ζπληειεζηήο (Υ..) ππνινγηζκνχ θνκίζηξσλ γηα ηηο δηαλνκαξρηαθέο 
επηβαηηθέο γξακκέο ΚΣΔΛ, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, 

ζη) ν ρηιηνκεηξηθφο ζπληειεζηήο ππνινγηζκνχ θνκίζηξσλ γηα ηελ ελδνλνκαξρηαθή 
επηβαηηθή γξακκή κε ΚΣΔΛ, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη.  

2. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πξαγκαηηθνχ κεηαθνξηθνχ θφζηνπο ηεο σθεινχκελεο κνλάδαο/ 
επηρείξεζεο, ιακβάλνληαη πιήξσο ππφςε ηα θάησζη: 

α) ην πξαγκαηηθφ θφζηνο αθηνπιντθνχ εηζηηεξίνπ νηθνλνκηθήο ζέζεο γηα δξνκνιφγην 
κεηαμχ ηνπ θάζε λεζηνχ θαη επεηξσηηθνχ πξννξηζκνχ, 

β) ην πξαγκαηηθφ θφζηνο αθηνπιντθνχ εηζηηεξίνπ νηθνλνκηθήο ζέζεο γηα δξνκνιφγην 
κεηαμχ θάζε λεζηνχ θαη ηεο πξσηεχνπζαο ηνπ λνκνχ ζηνλ νπνίν ππάγεηαη δηνηθεηηθά, 

γ) ε αμία λφκηκνπ παξαζηαηηθνχ κεηαθνξάο εκπνξεχκαηνο ηεο θάζε λεζησηηθήο 
επηρείξεζεο απφ θαη πξνο ην λεζί,  

δ) ε πνζφηεηα θαη ν ηχπνο ησλ κεηαθεξφκελσλ θνξηίσλ, 

ε) ε απφζηαζε θάζε λεζηνχ ζε λαπηηθά κίιηα απφ ηνλ πξννξηζκφ πνπ αλαθέξεη ην 
παξαζηαηηθφ κεηαθνξάο εκπνξεχκαηνο, 

ζη) ε ηζνδπλακία ρηιηνκεηξηθψλ θαη κηιηνκεηξηθψλ απνζηάζεσλ, 

δ) ε κεζνζηαζκηθή ηηκή θνκίζηξνπ (πξν ΦΠΑ) αλά ρηιηφκεηξν, πνπ πξνθχπηεη απφ ηε 
δηαθνξά ηνπ ζαιάζζηνπ απφ ην ρεξζαίν αληίζηνηρεο απφζηαζεο θφκηζηξν 



ε) νη ζπλνιηθέο θνξησζείζεο/ εθθνξησζείζεο πνζφηεηεο (ζε ηφλνπο) ησλ εκπνξεπκάησλ 
πνπ κεηαθέξνληαη αθηνπιντθψο ζε θάζε λεζησηηθφ ιηκέλα αλαθνξάο γηα θάζε ηχπν 
θνξηίνπ.  

3. Σν χςνο ηνπ ΚΑ.Μ.Κ. πξνθχπηεη σο ε δηαθνξά ηνπ πξαγκαηηθνχ κεηαθνξηθνχ θφζηνπο 
ηεο σθεινχκελεο κνλάδαο/ επηρείξεζεο απφ ην Κ.Μ.Ι. 

4. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ, εμεηδηθεχνληαη θαη πνζνηηθνπνηνχληαη ηα θξηηήξηα ησλ παξ. 
1 θαη 2, ζε αληηζηνηρία κε ηα νξηδφκελα ζηελ «Δζληθή Πνιηηηθή Τινπνίεζεο Μ.Ι.». Μέρξη ηελ 
θαηάξηηζε ηεο πξψηεο «Δζληθήο Πνιηηηθήο Τινπνίεζεο Μ.Ι.», ε ππνπξγηθή απφθαζε ηνπ 
πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ εθδίδεηαη, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αηγαίνπ θαη 
Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο.  
 
 

Άπθπο 6  

Γιαδικαζία ςποβολήρ αιηήζευν 

1. Η δηαδηθαζία ππνβνιήο αηηήζεσλ πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ζηάδηα: 
 
α) Η αίηεζε, ε νπνία επέρεη ζέζε ππεχζπλεο δήισζεο ηνπ λ. 1599/1986 (Α` 75) σο πξνο 
ηα δεινχκελα ζηνηρεία θαη ζπλαίλεζεο γηα ηε ιήςε θνξνινγηθψλ δεδνκέλσλ πνπ 
ηεξνχληαη ζηελ Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ Δζφδσλ (Α.Α.Γ.Δ.), ππνβάιιεηαη απφ ηνλ/ ηελ 
ππφρξεν ή ηνλ/ ηε ζχδπγν ηνπ ππφρξενπ ππνβνιήο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηεο 
σθεινχκελεο κνλάδαο ή ηνλ/ ηελ ππφρξεν ππνβνιήο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο 
ηεο σθεινχκελεο επηρείξεζεο κέζσ δηαδηθηχνπ, ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο πξνζσπηθνχο 
θσδηθνχο πξφζβαζεο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο TAXISnet ηεο Α.Α.Γ.Δ. 
 
Καη` εμαίξεζε, είλαη δπλαηή ε νίθνζελ θαηαβνιή ηνπ ΚΑ.Μ.Κ. ζε δηθαηνχρνπο, εθφζνλ 
πιεξνχληαη ζσξεπηηθά ηα αθφινπζα θξηηήξηα: 

αα) Ο ππφρξενο ή ζπλππφρξενο είλαη είηε ζπληαμηνχρνο είηε ιακβάλεη ην επίδνκα 
θνηλσληθήο αιιειεγγχεο αλαζθάιηζησλ ππεξειίθσλ ηνπ άξζξνπ 93 ηνπ λ. 4387/2016. 

ββ) Ο ππφρξενο ή ζπλππφρξενο είλαη ειηθίαο εβδνκήληα (70) εηψλ θαη άλσ. 

γγ) Γελ ππάξρνπλ ζηελ σθεινχκελε κνλάδα εμαξηψκελα κέιε νχηε θηινμελνχκελνη. 

β) ε πεξίπησζε σθεινχκελεο κνλάδαο πνπ απαξηίδεηαη θαη απφ θηινμελνχκελα κέιε, ε 
αίηεζε ππνβάιιεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηνλ/ ηελ ππφρξεν ή ηνλ/ ηε ζχδπγν ηνπ ππφρξενπ 
ππνβνιήο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηεο θηινμελνχζαο κνλάδαο, γηα ην ζχλνιν 
ησλ κειψλ ηεο σθεινχκελεο κνλάδαο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, θαηά ηελ επεμεξγαζία 
ηεο αίηεζεο, δεηείηαη ε ζπλαίλεζε ησλ θηινμελνχκελσλ αηφκσλ κέζσ ησλ θσδηθψλ ηνπο 
TAXISnet γηα ηε ιήςε ησλ ζηνηρείσλ ηνπο πνπ ηεξνχληαη ζηελ Α.Α.Γ.Δ. Η ζπλαίλεζε φισλ 
ησλ θηινμελνχκελσλ ελειίθσλ εληφο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο είλαη 
απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ νινθιήξσζή ηεο. 
 
γ) Όια ηα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ζε πξνζσπηθά ζηνηρεία, ζηε ζχλζεζε ηνπ λνηθνθπξηνχ, 
ζε θνξνινγηθά θαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία, ζηνηρεία εγγξαθήο ζηνλ ΔΦΚΑ θαη ζηνηρεία 
αλεξγίαο, πξνθχπηνπλ απφ δηαζπλδέζεηο ή δηαζηαπξψζεηο κε ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ ηεο 
Α.Α.Γ.Δ., ηνπ AMΚΑ, ηνπ ΔΦΚΑ θαη ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. θαη πξνζπκπιεξψλνληαη απηφκαηα. Σα 
δεδνκέλα πνπ ζπγθεληξψλνληαη ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηηο αλάγθεο 
επεμεξγαζίαο ησλ αηηήζεσλ θαηαβνιήο ηνπ ΚΑ.Μ.Κ. Απαξαίηεηε είλαη ε ζπκπιήξσζε 
αξηζκνχ ινγαξηαζκνχ IBAN. Ο αηηψλ θέξεη ηελ επζχλε γηα ηε ζπκπιήξσζε αξηζκνχ 



ινγαξηαζκνχ, ν νπνίνο είλαη έγθπξνο θαη ελεξγφο θαη ζηνλ νπνίν είλαη ππνρξεσηηθά είηε 
απνθιεηζηηθφο δηθαηνχρνο είηε ζπλδηθαηνχρνο. 
 
Δάλ ν ελδηαθεξφκελνο δελ είλαη απνθιεηζηηθά δηθαηνχρνο ή ζπλδηθαηνχρνο ζην δεισκέλν 
αξηζκφ ινγαξηαζκνχ, δελ θξίλεηαη δηθαηνχρνο ηνπ ΚΑ.Μ.Κ. θαη δελ πξαγκαηνπνηείηαη ε 
ζρεηηθή πιεξσκή, αθφκα θαη αλ πιεξνχληαη ηα θξηηήξηα ρνξήγεζήο ηνπ. ε πεξίπησζε 
πνπ ν αξηζκφο ινγαξηαζκνχ IBAN δελ είλαη ελεξγφο, κε απνηέιεζκα λα κελ είλαη δπλαηή ε 
πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ, ζηνλ νπνίν ν ελδηαθεξφκελνο είλαη απνθιεηζηηθά δηθαηνχρνο ή 
ζπλδηθαηνχρνο, ζα πξέπεη απηφο λα κεηαβεί ζην νηθείν πηζησηηθφ ίδξπκα θαη λα δηεπζεηήζεη 
ην δήηεκα κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο αηηήζεσλ. 
 
2. Καηά ηελ επεμεξγαζία ηεο αίηεζεο, ν αηηψλ δχλαηαη λα αιιάμεη ηε ζχλζεζε ηεο 
σθεινχκελεο κνλάδαο, φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ηε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο 
ηνπ πξνεγνχκελνπ θνξνινγηθνχ έηνπο, κε ηελ πξνζζήθε ηέθλνπ πνπ έρεη γελλεζεί κεηά 
ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ, εηζάγνληαο ηνλ Α.Μ.Κ.Α. ηνπ. 
 
3. ε πεξίπησζε πνπ ζηε ζχλζεζε ηνπ λνηθνθπξηνχ, φπσο απηή απεηθνλίδεηαη ζηε βάζε 
δεδνκέλσλ ηεο Α.Α.Γ.Δ. θαη ηηο δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, πξνθχπηεη 
θηινμελνχκελν κέινο, ην νπνίν είλαη άγλσζην ζηνλ αηηνχληα, ν ηειεπηαίνο δχλαηαη λα ην 
εμαηξέζεη, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ αληίζηνηρε επηινγή πνπ παξέρεηαη απφ ην ζχζηεκα. Η 
επηινγή απηή ζπληζηά θαηαγγειία πξνο ηελ νηθεία Γ.Ο.Τ. ζε βάξνο ηνπ εκθαηλφκελνπ σο 
θηινμελνχκελνπ πεξί ςεπδνχο ππνβνιήο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο. ηε 
ζπλέρεηα, ν αηηψλ δχλαηαη λα πξνρσξήζεη ζηε δηαδηθαζία ππνβνιήο αίηεζεο. 
 
4. ε πεξίπησζε πνπ πξνθχςεη αζπκθσλία ζηνηρείσλ κεηαμχ ΑΦΜ θαη ΑΜΚΑ, ν αηηψλ 
νθείιεη εληφο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο αηηήζεσλ λα αηηεζεί ηελ αιιαγή ζηνηρείσλ ηνπ 
ΑΜΚΑ ηνπ ζηα Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ (Κ.Δ.Π.). ηε ζπλέρεηα, πξέπεη λα 
πξνρσξήζεη ζηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο. 
 
5. ε πεξίπησζε πνπ πξνθχςεη αζπκθσλία ησλ ζηνηρείσλ ΑΜΚΑ, ΑΦΜ ή ηνπ ειάρηζηνπ 
ρξφλνπ αζθάιηζεο, φπσο απηά πξνθχπηνπλ απφ ην κεηξψν ηνπ ΔΦΚΑ, ν αηηψλ πξέπεη 
εληφο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο αίηεζεο λα επηθαηξνπνηεί ηα ζηνηρεία ηνπ ζηνλ ΔΦΚΑ. 
 
6. Μεηά ηελ νξηζηηθή ππνβνιή ηεο αίηεζεο, ν αηηψλ ελεκεξψλεηαη απηφκαηα γηα ηελ 
ππνβνιή ηεο. 
 
7. Η αίηεζε δχλαηαη λα αθπξψλεηαη απφ ηνλ αηηνχληα εληφο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο 
αηηήζεσλ - αλεμάξηεηα ηνπ αλ έρεη ππνβιεζεί νξηζηηθά ή φρη- θαη λα ππνβιεζεί λέα. 
 
8. Άηνκα πνπ έρνπλ δειψζεη ζηε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο φηη θηινμελνχληαη απφ 
θπζηθά πξφζσπα δελ είλαη ρσξηζηά δηθαηνχρνη ΚΑ.Μ.Κ. 
 
 

Άπθπο 7  

Απμόδια όπγανα - Γιαδικαζία ςλοποίηζηρ 

1. Αξκφδηεο Τπεξεζίεο θαη φξγαλα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ε Γεληθή 
Γξακκαηεία Αηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο 
Πνιηηηθήο, ε Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ 
Οηθνλνκηθψλ, ε Α.Α.Γ.Δ. θαη νη Γήκνη εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 
 



2. Η Γεληθή Γξακκαηεία Αηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη 
Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο είλαη αξκφδηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ «Μεραληζκνχ Καηαβνιήο ΚΑΜΚ 
επηβαηψλ θαη Κξηηήξηα Γηθαηνχρσλ» θαη ηνπ «Μεραληζκνχ Καηαβνιήο ΚΑΜΚ 
εκπνξεπκάησλ θαη Κξηηήξηα Γηθαηνχρσλ», φπσο θαη γηα ηα εμήο: 

α) ππνδνρή ησλ αηηήζεσλ - δειψζεσλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη 
Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο, 

β) αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο, 

γ) αλάπηπμε θαη ηήξεζε ηνπ Ηιεθηξνληθνχ Δζληθνχ Μεηξψνπ σθεινπκέλσλ θαη αηηνχλησλ, 

δ) πηζηνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο, 

ε) δεκηνπξγία βάζεο δεδνκέλσλ ησλ δηθαηνχρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζχκθσλα κε ηα 
θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο, ζηελ νπνία έρνπλ πξφζβαζε θαη εμνπζηνδνηεκέλνη ππάιιεινη 
ησλ Γήκσλ ζηνπο νπνίνπο εθαξκφδεηαη ην πξφγξακκα θαη ππάιιεινη ηεο Γεληθήο 
Γξακκαηείαο Αηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο,  

ζη) ειεθηξνληθή δηαζηαχξσζε πιεξνθνξηψλ κε ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ ηεο Γ.Γ.Π..-
Α.Α.Γ.Δ., ησλ πιεξνθνξηθψλ ζπζηεκάησλ Ο.Α.Δ.Γ., Α.Α.Γ.Δ., Η..Κ.Θ.Δ.Δ.Α., ησλ 
αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ θαη άιισλ θνξέσλ ή Τπνπξγείσλ, 

δ) πξνψζεζε ησλ Δγθεθξηκέλσλ Πηλάθσλ Γηθαηνχρσλ γηα θαηαβνιή ηνπ ΚΑ.Μ.Κ., έθδνζε 
πξάμεσλ αλαζηνιήο ή δηαθνπήο θαη ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ησλ ελζηάζεσλ, 

ε) ελεκέξσζε ησλ δηθαηνχρσλ, κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο δηεχζπλζεο πνπ έρνπλ δειψζεη, 
γηα ηελ απνζηνιή ζην ζχζηεκα «ΓΙΑ» θαη ηελ επηθείκελε θαηαβνιή ηεο εηζνδεκαηηθήο 
ελίζρπζεο. 

ζ) έιεγρν δαπαλψλ απφ ηηο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο ησλ θνξέσλ, εθθαζάξηζε δαπαλψλ, 
έθδνζε Υξεκαηηθψλ Δληαικάησλ, απνζηνιή Υξεκαηηθψλ Δληαικάησλ ζην Διεγθηηθφ 
πλέδξην, αθχξσζε Υξεκαηηθψλ Δληαικάησλ, εμφθιεζε Υξεκαηηθψλ Δληαικάησλ, έθδνζε 
θαη ζεψξεζε Δπηηξνπηθψλ Δληαικάησλ, Υξεκαηηθά Δληάικαηα δεπηεξεχνληα δηαηάθηε - 
Μεληαίεο θαηαζηάζεηο φπσο θαη αλάθιεζε Δπηηξνπηθψλ Δληαικάησλ, φπσο νξίδνληαη ζηα 
άξζξα 75-91 ηνπ λ. 4446/2016 (Α’ 240). 

3. Δπίζεο, ε Γεληθή Γξακκαηεία Αηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ 
Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο: 

α) επηιακβάλεηαη θαη απνθαζίδεη επί φισλ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ παξαπέκπνληαη 
αξκνδίσο ζε απηή θαη δχλαηαη λα δεηεί επηπιένλ ζηνηρεία απφ φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο 
θνξείο, 

β) εηζεγείηαη ηε ζχζηαζε ηξηκεινχο Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ/ Πξνζθπγψλ θαη Καηαγγειηψλ. 
Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο, νξίδνληαη νη φξνη, νη 
πξνυπνζέζεηο θαη ε ζπγθξφηεζε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ. 

γ) εμεηάδεη ηηο πεξηπηψζεηο αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ θαη εηζεγείηαη ζρεηηθά ζηελ 
αξκφδηα γηα ελέξγεηα ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο,  

δ) εθδίδεη αλαθνηλψζεηο γηα θάζε ζέκα πνπ αθνξά ζηα σο άλσ ζεκεία, 

ε) ελεκεξψλεη ηνπο αηηνχληεο γηα ηελ πνξεία ηνπ αηηήκαηνο ηνπο θαη θάζε άιιν ζέκα πνπ 
αθνξά ζηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην πξφγξακκα, 

ζη) αλαδεηά πεξηπηψζεηο αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ πνζψλ θαη δηαβηβάδεη αξκνδίσο 
γηα ηελ έθδνζε θαηαινγηζηηθψλ απνθάζεσλ, 

δ) ππνδέρεηαη, επεμεξγάδεηαη πξνζθπγέο/ ελζηάζεηο θαη θαηαγγειίεο απφ ηνπο δηθαηνχρνπο 
θαη ηνλ πιεζπζκφ ελ γέλεη. Μεηά απφ ηε δηεξεχλεζε ησλ αλσηέξσ θαη εθφζνλ 



πξνθχπηνπλ ελδείμεηο, ηηο πξνσζεί κε ηε ζρεηηθή εηζήγεζε ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Αηγαίνπ 
θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο.  

4. Η Γεληθή Γξακκαηεία Αηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο ζπλεξγάδεηαη: 

α) κε ηε Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ θαη Καηαλαισηή ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη 
Αλάπηπμεο θαη ηα λεζησηηθά επηκειεηήξηα, γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο επίδξαζεο ηνπ 
κεηαθνξηθνχ ηζνδχλακνπ ζηηο ηηκέο ησλ πξντφλησλ, 

β) κε ηε Γεληθή Γξακκαηεία Φεθηαθήο Πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο Πνιηηηθήο, 
Σειεπηθνηλσληψλ θαη Δλεκέξσζεο, γηα ηελ πινπνίεζε θαη δηαρείξηζε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ 
ζπζηήκαηνο εμππεξέηεζεο δηθαηνχρσλ κεηαθνξηθνχ ηζνδπλάκνπ,  

γ) κε ηε Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ θαη Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ 
Αλαθνξάο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο, γηα θάζε δήηεκα εμαζθάιηζεο 
πηζηψζεσλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, 

δ) κε ην Τπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ (Γηεπζχλζεηο Δθπαίδεπζεο) θαη 
ην Τπνπξγείν Τγείαο, γηα ηε πηζηνπνίεζε δηθαηνχρσλ πνπ εληάζζνληαη ζην επνρηθνχ 
ραξαθηήξα εθπαηδεπηηθφ θαη πγεηνλνκηθφ πξνζσπηθφ, 

ε) κε ηηο νηθνλνκηθέο θαη δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο 
Πνιηηηθήο, γηα θάζε ζέκα ην νπνίν αθνξά ζηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

5. Η Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη ε 
Α.Α.Γ.Δ. είλαη αξκφδηεο γηα ηε δηελέξγεηα ησλ κεραλνγξαθηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ηελ 
ειεθηξνληθή δηαζηαχξσζε ησλ δεισζέλησλ κε φια ηα ζηνηρεία πνπ δηαζέηεη ην Τπνπξγείν 
Οηθνλνκηθψλ. 
 
6. Κάζε Γήκνο ζηνλ νπνίν ζα εθαξκνζηεί ην πξφγξακκα έρεη ηελ επζχλε γηα ηα αθφινπζα: 

α) νξίδεη πξφζσπν - αλαθνξάο (ζεκείν επαθήο) γηα ην πξφγξακκα, 

β) ζπλεξγάδεηαη κε ηε Γεληθή Γξακκαηεία Αηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο, γηα ηελ 
απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή θαη ην ζπληνληζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο, 

γ) παξέρεη θάζε ζηήξημε ζηνπο δηθαηνχρνπο, πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψλνληαη θαη λα 
ππνβάιινπλ αίηεζε, 

δ) παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε ηνπηθφ επίπεδν. 

7. Σν Δζληθφ Κέληξν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο ζρεδηάδεη θαη πινπνηεί 
πξφγξακκα ελεκέξσζεο θαη επηκφξθσζεο ησλ ζηειερψλ ησλ ζπλαξκφδησλ γηα ηελ 
πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θνξέσλ θαη ππεξεζηψλ. 
 
8. Σν Δξεπλεηηθφ Ιλζηηηνχην Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη 
Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο ππνζηεξίδεη επηζηεκνληθά ην πξφγξακκα γηα ηελ αλάιπζε 
ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ, ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ, βάζεη 
ζπζηήκαηνο δεηθηψλ, θαζψο θαη ηε δηαρείξηζε θαη ην ζπληνληζκφ πξνγξακκάησλ 
ζπκβνπιεπηηθήο, θαηάξηηζεο θαη πξνψζεζεο ηεο λεζησηηθφηεηαο. 
 

Άπθπο 8 

Σπόπορ Καηαβολήρ ΚΑ.Μ.Κ 

1. Σν ΚΑ.Μ.Κ. θαηαβάιιεηαη ζηνπο δηθαηνχρνπο, θαηφπηλ ππνβνιήο αίηεζεο ηνπο, 
δηαζηαχξσζεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπο, επεμεξγαζίαο ησλ ζρεηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη 
πηζηνπνίεζεο ηνπ χςνπο πνπ αλαινγεί ζηνλ εθάζηνηε δηθαηνχρν. 



 

2. Σν ειάρηζην πνζφ πνπ θαηαβάιιεηαη ζηελ σθεινχκελε κνλάδα/ επηρείξεζε είλαη είθνζη 

(20) επξψ αλά κήλα. 

 

3. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο θαη κεηά απφ εηζήγεζε 

ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο, θαζνξίδνληαη θαη 

ηξνπνπνηνχληαη ν «Μεραληζκφο Καηαβνιήο ΚΑΜΚ επηβαηψλ θαη Κξηηήξηα Γηθαηνχρσλ» θαη 

ν «Μεραληζκφο Καηαβνιήο ΚΑΜΚ εκπνξεπκάησλ θαη Κξηηήξηα Γηθαηνχρσλ». 

 
 

Άπθπο 9  

Αναζηολή καηαβολήρ 

 
1. Η θαηαβνιή ηνπ ΚΑ.Μ.Κ. αλαζηέιιεηαη, εάλ ν δηθαηνχρνο απνκαθξχλζεθε απφ ηνπο 
Γήκνπο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ρξφλν πιένλ ηνπ ηεηξακήλνπ εληφο ηνπ ίδηνπ 
έηνπο. 
 
2. Γελ αλαζηέιιεηαη ε θαηαβνιή ηνπ ΚΑ.Μ.Κ., αλεμάξηεηα απφ ηε ρξνληθή δηάξθεηα απηήο, 
εάλ ε απνπζία ηνπ δηθαηνχρνπ ή εμαξηψκελνπ ηέθλνπ νθείιεηαη ζε ιφγνπο λνζειείαο ζε 
λνζειεπηηθά ηδξχκαηα ηνπ εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ. 
 
 

Άπθπο 10 

Ασπευζηήηυρ καηαβληθένηα - Αναδπομικόηηηα και ζςμτηθιζμόρ πληπυμών 

 
1. Η θαηαβνιή ηνπ ΚΑ.Μ.Κ. δηαθφπηεηαη: 

α) ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ δηθαηνχρνπ, 

β) ζε πεξίπησζε κφληκεο εγθαηάζηαζεο ηνπ δηθαηνχρνπ ζην εμσηεξηθφ, 

γ) εάλ πεξηέιζνπλ ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο 
Πνιηηηθήο έγγξαθα ζηνηρεία απφ ηα νπνία πξνθχπηνπλ φηη ε θαηαβνιή έγηλε ρσξίο λα 
πιεξνχληαη νη λφκηκεο πξνυπνζέζεηο, 

δ) φηαλ θαηά ηε δηαδηθαζία ειέγρνπ, ειεθηξνληθνχ ή δεηγκαηνιεπηηθνχ, ν δηθαηνχρνο παχεη 
λα πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο έληαμεο. 
 
2. Με ηελ επηθχιαμε ηπρφλ πξνζηίκσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ άιιεο δηαηάμεηο, ζηα 
θπζηθά πξφζσπα πνπ δειψλνπλ ςεπδή ζηνηρεία ζηελ αίηεζή ηνπο, επηβάιινληαη νη 
θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία, ζε πεξίπησζε ππνβνιήο 
ςεπδνχο δειψζεσο. 
 
3. Σπρφλ αρξεσζηήησο θαηαβιεζέληα πνζά θαηαινγίδνληαη ζε βάξνο ηνπ αλνηθείσο 
ιαβφληνο, κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο ή ηνπ λνκίκσο 
εμνπζηνδνηεκέλνπ απφ απηφλ νξγάλνπ, θαη εηζπξάηηνληαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Δ.Γ.Δ. 

 
 

 

 



Άπθπο 11 

Δθνική Πολιηική Τλοποίηζηρ Μ.Ι.  

 
1. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο, θπξψλεηαη ε «Δζληθή 
Πνιηηηθή Τινπνίεζεο ηνπ Μ.Ι.», ζηελ νπνία ζπληίζεληαη νη αλάγθεο θαη ηεξαξρνχληαη ηα 
αλαγθαία κέζα θαη ελέξγεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Μ.Ι. Αξκφδηα αξρή γηα ηε δηακφξθσζε 
πξφηαζεο γηα ηελ «Δζληθή Πνιηηηθή Τινπνίεζεο ηνπ Μ.Ι.» νξίδεηαη ε Γεληθή Γξακκαηεία 
Αηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο, ε νπνία δηαηππψλεη ζπλνιηθή πξφηαζε, ιακβάλνληαο 
ππφςε ηα εμήο κεγέζε: 

α) ηηο κειέηεο θαη εηζεγήζεηο ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη Γήκσλ,  

β) ηα πιεζπζκηαθά θαη γεσγξαθηθά δεδνκέλα,  

γ) ηελ αλάγθε κεηαθίλεζεο επηβαηψλ, εκπνξεπκάησλ θαη ζηξαηεγηθψλ θνξηίσλ,  ηδίσο απφ 
ηηο πην απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο,  

δ) ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ πθηζηακέλνπ δηθηχνπ αθηνπιντθψλ  
ζπγθνηλσληψλ, ηα αλαιπηηθά ζηνηρεία γηα ηελ επηβαηηθή θίλεζε αλά δξνκνινγηαθή γξακκή 
ζαιάζζησλ ελδνκεηαθνξψλ ζε εκεξήζηα, εβδνκαδηαία, κεληαία θαη εηήζηα βάζε,  

ε) ηελ πεξηνδηθφηεηα ησλ δξνκνινγίσλ θαη ηε ρξνληθή θαηαλνκή ηνπο εληφο ηνπ  
εκεξνινγηαθνχ έηνπο,  

ζη) ηηο θνηλσληθέο αλάγθεο θαη  

δ) ηα δηαζέζηκα νηθνλνκηθά ζηνηρεία. 
 
2. Σα κεγέζε ηεο παξ. 1 επαλαμηνινγνχληαη θαη επηθαηξνπνηνχληαη θάζε ηξία (3) ρξφληα ή 
θαη λσξίηεξα, εάλ κεηαβάιινληαη θξίζηκα δεδνκέλα. 
 
3. Πξηλ ηε ιήςε ηεο απφθαζεο ηνπ παξφληνο, ελεκεξψλεηαη πιήξσο θαη δηαηππψλεη ηε 
γλψκε ηεο ε Τπνεπηηξνπή Νεζησηηθψλ θαη Οξεηλψλ πεξηνρψλ ηεο Δηδηθήο Μφληκεο 
Δπηηξνπήο Πεξηθεξεηψλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ Καλνληζκφ ηεο Βνπιήο. 
 
4. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο, είλαη δπλαηφ λα 
ζπλάπηνληαη πξνγξακκαηηθέο ζπκθσλίεο ζπλεξγαζίαο κε Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά 
Ιδξχκαηα, Σερλνινγηθά Δθπαηδεπηηθά Ιδξχκαηα, Αλψηαηα ηξαηησηηθά Δθπαηδεπηηθά 
Ιδξχκαηα, Δξεπλεηηθά Κέληξα θαη Ιλζηηηνχηα κε κνξθή λ.π.δ.δ., ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε 
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, γηα ηελ πινπνίεζε ησλ νξηδφκελσλ ζην παξφλ άξζξν. 
 
 

Μέπορ Β':  

Σελικέρ Γιαηάξειρ 

 
 

Άπθπο 12 

Σελικέρ - Δξοςζιοδοηικέρ Γιαηάξειρ  

1. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο θαη Ναπηηιίαο θαη 
Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο, θαζνξίδεηαη ην θαηαβαιιφκελν πνζφ γηα θάζε έηνο. Με ηελ 
απφθαζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, δχλαηαη λα απμάλνληαη νη θαηεγνξίεο δηθαηνχρσλ 



θαη ην ΚΑ.Μ.Κ., εθφζνλ ην επηηξέπνπλ νη δεκνζηνλνκηθέο ζπλζήθεο θαηά ην ρξφλν 
έθδνζήο ηεο. 
 
2. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο θαη Ναπηηιίαο θαη 
Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο, εμεηδηθεχνληαη ηα θξηηήξηα εηζνδήκαηνο, πεξηνπζίαο, δηακνλήο ή 
άιια γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ ΚΑ.Μ.Κ., νη θαηεγνξίεο ησλ δηθαηνχρσλ, ε βάζε, ν ηξφπνο 
ππνινγηζκνχ θαη ην αθξηβέο πνζφ ηνπ ΚΑ.Μ.Κ. αλά θαηεγνξία δηθαηνχρσλ, νη 
πξνυπνζέζεηο, ν θνξέαο, νη εκπιεθφκελεο ππεξεζίεο θαη νη επηκέξνπο αξκνδηφηεηεο ηνπο, 
ε δηαδηθαζία, ν ρξφλνο θαη ν ηξφπνο θαηαβνιήο, ν ρξφλνο θαη ν ηξφπνο ειέγρνπ ησλ 
εηζνδεκαηηθψλ θαη πεξηνπζηαθψλ θξηηεξίσλ γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ αλά θαηεγνξία 
δηθαηνχρσλ, ηα ππνβαιιφκελα δηθαηνινγεηηθά θαζψο θαη θάζε άιιν δήηεκα ηερληθνχ ή 
ιεπηνκεξεηαθνχ ραξαθηήξα. 
 
3. Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ π.δ. 120/1997 (Α’ 110) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«3. Δπηβάηεο - Ορήκαηα 

α. ηνηρεία επηβάηε: Απφ ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο 2000 ην ζχζηεκα ηεξεί ην 
νλνκαηεπψλπκν ηνπ επηβάηε, ην ΑΦΜ, ην θχιιν, ηελ ειηθία ή ηελ έλδεημε γηα ηελ 
θαηεγνξία ειηθίαο (ελήιηθαο - παηδί - βξέθνο) ή ην έηνο γέλλεζεο θαη ζηνηρεία πνπ ηπρφλ 
δειψλνληαη απφ ηνλ επηβάηε (άηνκν κε εηδηθέο αλάγθεο, θξνληίδεο πνπ πξέπεη λα 
παξαζρεζνχλ ζηνλ επηβάηε ζε επείγνπζεο θαηαζηάζεηο θ.ιπ.). 

β. ηνηρεία δξνκνινγίνπ: εκεξνκελία θαη ψξα αλαρψξεζεο, ιηκέλεο πξννξηζκνχ, φλνκα 
πινίνπ. 

γ. ηνηρεία ζέζεο θαη ελδηαίηεζεο.  

δ. ηνηρεία νρεκάησλ: θαηεγνξία, ηχπνο (εξγνζηάζην θαηαζθεπήο), δηαζηάζεηο, αξηζκφο 
θπθινθνξίαο. 

ε. Δηδηθφ θαζεζηψο εθπηψζεσλ.» 

 
 

Άπθπο 13 

Έναπξη ιζσύορ 

 
Η ηζρχο ηνπ παξφληνο αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, 
εθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηηο επηκέξνπο δηαηάμεηο ηνπ.  
 
 

Αθήνα, ….. Αππιλίος 2018 
 
 
 

 

  



ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ 
 

Ο ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΚΤΒΔΡΝΗΗ 
ΚΑΙ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

ΔΧΣΔΡΙΚΧΝ 

 
 
 

 

ΙΧΑΝΝΗ ΓΡΑΓΑΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΧΣΗ ΚΟΤΡΛΔΣΗ 
  

ΦΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, 
ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ ΚΑΙ ΔΝΗΜΔΡΧΗ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ, ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ 
ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ 

  
 
 

ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΑΠΠΑ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ ΓΑΒΡΟΓΛΟΤ 
  

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 
 
 
 

 

ΔΤΚΛΔΙΓΗ ΣΑΚΑΛΧΣΟ ΑΝΓΡΔΑ ΞΑΝΘΟ 
  

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ 
ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ 

ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ  
ΝΗΙΧΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

 
 
 

 

ΟΛΓΑ ΓΔΡΟΒΑΙΛΗ ΠΑΝΑΓΙΧΣΗ ΚΟΤΡΟΤΜΠΛΗ 
 
 

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΧΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ 
 
 
 

 

ΓΔΧΡΓΙΟ ΥΟΤΛΙΑΡΑΚΗ 
 


