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Θέμα: Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της διαδικτυακής  υπηρεσίας  για την πιλοτική εφαρμογή του
μέτρου «Μεταφορικό Ισοδύναμο στη μεταφορά καυσίμων στα νησιά για το έτος 2020»

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 17 του ν. 4174/2013 (Α’ 170) «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»
και ειδικότερα την παρ. 1 περίπτωση στ’ αυτού, 

2. Την ΠΟΛ 1154/2018 (Β’ 3253) και ιδίως την παρ. 1 του άρθρου 4 αυτής,
3. Το ν.  4551/2018 (Α’ 116) αναφορικά με το «Μηχανισμό εφαρμογής,  κρατική εποπτεία, γενικοί

όροι υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδύναμου (Μ.Ι.) και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε
με το άρθρο 112 του ν. 4714/2020 (Α΄148),

4. Την αριθμ. πρωτ. 4111.08-01/3743/23.12.2020 (Β’ 5720) Κ.Υ.Α. σχετικά με την πιλοτική εφαρμογή
του μέτρου του Μεταφορικού Ισοδύναμου στη μεταφορά καυσίμων στα νησιά για το έτος 2020,

5. Τον  Κανονισμό  (ΕΕ)  2016/679/ΕΕ  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  27ης

Απριλίου  2016  «για  την  προστασία  των  φυσικών  προσώπων  έναντι  της  επεξεργασίας  των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και
την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων),

6. Το  ν.  4624/2019  (Α’  137)  αναφορικά  με  την  «Αρχή  Προστασίας  Δεδομένων  Προσωπικού
Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016
και άλλες διατάξεις»,

7. Το  αριθμ.  πρωτ.  4111-08-03/2313/31.07.2020  αίτημα  της  Γενικής  Γραμματείας  Αιγαίου  και
Νησιωτικής  Πολιτικής  σχετικά  με  τη  χορήγηση  στοιχείων  λιανικών  αποδείξεων,  τις  οποίες
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εκδίδουν  τα  πρατήρια  καυσίμων  συγκεκριμένων  νησιών,  προκειμένου  να  καταβάλλεται  το
Αντιστάθμισμα Νησιωτικού Κόστους (ΑΝΗΚΟ)  στους δικαιούχους κατόχους άδειας  λειτουργίας
πρατηρίου υγρών καυσίμων,  

8. Την αριθμ.  πρωτ. ΑΑΔΕ 1146364 ΕΙ 2020/29.12.2020 θετική γνώμη του Υπευθύνου Προστασίας
Δεδομένων της Α.Α.Δ.Ε. για το ίδιο ως άνω θέμα, 

9. Την  ανάγκη  υποβοήθησης  της  Γενικής  Γραμματείας  Αιγαίου  και  Νησιωτικής  Πολιτικής  στην
εφαρμογή του μέτρου του Μεταφορικού Ισοδύναμου ως προς το σκέλος των καυσίμων με στόχο
την αντιστάθμιση του αυξημένου κόστους της θαλάσσιας μεταφοράς υγρών καυσίμων στα νησιά
με την αντίστοιχη χερσαία,  

α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

τη θέση σε παραγωγική λειτουργία της διαδικτυακής υπηρεσίας (web service) για την πιλοτική εφαρμογή
του μέτρου του Μεταφορικού Ισοδύναμου στη μεταφορά καυσίμων στα νησιά, μέσω της οποίας η Γενική
Γραμματεία  Αιγαίου  και  Νησιωτικής  Πολιτικής  θα  χρησιμοποιεί  τα  διαβιβαζόμενα  από  την  Α.Α.Δ.Ε.
στοιχεία  λιανικών  αποδείξεων  καυσίμων  για  τη  χορήγηση,  στους  δικαιούχους  κατοίκους  νησιών,
επιδότησης για καύσιμα που έχουν προμηθευτεί  από πρατήρια καυσίμων των επιλέξιμων νησιών της
δράσης του Μεταφορικού Ισοδύναμου. 

Ειδικότερα, οι διαβιβαζόμενες μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας πληροφορίες και στοιχεία, αποτελούν
μέρος  του  περιεχομένου  των  βάσεων  δεδομένων  των  Πληροφοριακών  Συστημάτων  της  Α.Α.Δ.Ε.  που
διαχειρίζονται τα δεδομένα εμπορικών συναλλαγών, χορηγούνται με την προϋπόθεση της συναίνεσης του
αιτούντος πολίτη και είναι οι εξής:

Στοιχεία που στέλνονται στην Α.Α.Δ.Ε.:

 Προοδευτικός Α/Α σήμανσης (3ο μέρος της Προηγμένης Ασφαλούς Ηλεκτρονικής Ψηφιακής Σύνοψης -
ΠΑΗΨΣ)

 Χρονική σήμανση (4ο μέρος της ΠΑΗΨΣ)
 Αριθμός Μητρώου ΦΗΜ (5ο μέρος της ΠΑΗΨΣ)
 Συνολική αξία (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

Στοιχεία που επιστρέφει η Α.Α.Δ.Ε.:

 FINAL ή TEMP
 Προοδευτικός Α/Α σήμανσης 
 Α.Φ.Μ. εκδότη
 Αριθμός Μητρώου ΦΗΜ 
 Ημερομηνία σήμανσης 
 Κωδικός καυσίμου 
 Λίτρα καυσίμου
 Καθαρή αξία
 Συνολική αξία (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)
 Κωδικός νομίσματος
 Αριθμός υποκαταστήματος εκδότη 
 Κωδικός αριθμός νησιού
 Ονομασία νησιού



Η  λειτουργία  της  νέας  διαδικτυακής  υπηρεσίας  διέπεται  από  τους  κανόνες  και  υπόκειται  στις
προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στην ΠΟΛ 1154/2018 (ΦΕΚ Β’ 3253/08.08.2018). 

                                                                    
                                                                       Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

                                                                  ΣΟΦΙΑ ΣΕΧΠΕΡΙΔΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Κοινοποίηση:

- Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, Μικράς Ασίας 2, Τ.Κ. 81100, Μυτιλήνη
- Γραφείο Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.
- Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης 
- Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων

Εσωτερική διανομή:
- Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.)
- Διεύθυνση Υπηρεσιών Δεδομένων – Τμήμα ΣΤ’
- Διεύθυνση Διαχείρισης Υποδομών – Τμήμα Ε’ 
- Αυτοτελές Τμήμα Ασφάλειας 
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