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Αγαπητά μέλη, 

Θα  θέλαμε  να  σας  ενημερώσουμε  για  την  Δράση  «Μεταφορικό  Ισοδύναμο»  του
Υπουργείου  Ναυτιλίας  και  Νησιωτικής  Πολιτικής,  η  οποία  υλοποιείται  από  την  Γενική
Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και τον Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε. 

Στόχος  της  Δράσης  είναι  η  εξασφάλιση  της  ίσης  μεταχείρισης  προς  τις  νησιωτικές
κοινότητες και εν προκειμένω τις νησιωτικές επιχειρήσεις αναφορικά με το μεταφορικό κόστος
που καλούνται να πληρώνουν για τις μεταφορές τους, το οποίο θα πρέπει να είναι ανάλογο με
το τίμημα που καταβάλουν αντίστοιχου μεγέθους κοινότητες της ηπειρωτικής χώρας. Συνεπώς
στοχεύει  στην  ελαχιστοποίηση  του  οικονομικού  μειονεκτήματος  που  επιβαρύνει  τις
απομακρυσμένες  νησιωτικές  κοινότητες  έτσι  ώστε  με  τη  σειρά  τους  να  συμβάλλουν
περισσότερο στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Η  εφαρμογή  του  μεταφορικού  ισοδύναμου  εναρμονίζει  το  κόστος  μεταφοράς
εμπορευμάτων, από και προς τα νησιά, σε σχέση με το κόστος των χερσαίων μεταφορών.
Επιλέξιμη  δαπάνη  είναι  η  διαφορά  μεταξύ  του  κόστους  της  θαλάσσιας  μεταφοράς
εμπορευμάτων  ή/και  προϊόντων  από  και  προς  τα  νησιά,  με  το  αντίστοιχο  κόστος  οδικής
μεταφοράς των ανωτέρω, σε αντίστοιχες χιλιομετρικές αποστάσεις στην ηπειρωτική χώρα, το
οποίο  τεκμηριώνεται  με  αντίστοιχα  παραστατικά  (φορτωτική,  τιμολόγιο-δελτίο  αποστολής,
ναύλος ιδιόκτητου επαγγελματικού οχήματος).

Για την υλοποίηση της Δράσης, ως αρμόδια Περιφερειακή μονάδα του ΕΦΕΠΑΕ για τον
Νομό Χαλκιδικής και ειδικότερα για το νησί Αμμουλιανή έχει οριστεί η ΑΕΔΕΠ Θεσσαλίας και
Στερεάς Ελλάδος.

Προκειμένου  οι  επιχειρήσεις  του  νησιού  να  ενημερωθούν  για  την  Δράση  και  να
απευθύνουν ερωτήσεις, επισυνάπτουμε σχετικό πληροφοριακό έντυπο.

Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Η Σ Η 
• Ιστοσελίδα Δράσης http://metaforikoisodynamo.gr/

• Η Πρόσκληση της Δράσης και ανακοινώσεις αναρτώνται στις ιστοσελίδες του ΥΝΑΝΠ
www.yen.gr , της Γ.Γ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής www.ypai.gr, του ΕΦΕΠΑΕ

www.efepae.gr και της ΑΕΔΕΠ www.aedep.gr

Οι επιχειρήσεις μπορούν να επικοινωνούν:
• με την ΑΕΔΕΠ στο τηλέφωνο 24210 76894-9 και μπορούν να αποστέλλουν το

ερώτημά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση aedep@aedep.gr
• με το Γραφείο Αρωγής Χρηστών του ΕΦΕΠΑΕ στo τηλέφωνo 210 6985210 και

μπορούν να αποστέλλουν το ερώτημά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση
infomi@efepae.gr
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