
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

       Αριθμ. 4113.80_02/1137  
Τροποποίηση της αριθμ. 568/2019 κοινής από-

φασης «Πρόσκληση επιχειρήσεων για υποβολή 

αιτήσεων υπαγωγής στη Δράση “Μεταφορικό 

Ισοδύναμο’’ (Μ.Ι.) για το έτος 2019 (Β’ 819)».

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 4551/2018 «Μηχανισμός Εφαρμογής, Κρατική 

Εποπτεία και Γενικοί Όροι Υλοποίησης του Μεταφορικού 
Ισοδύναμου (Μ.Ι.) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 116), και ιδίως 
του άρθρου 10 και των παρ. 2 και 3 του άρθρου 11, ως 
ισχύουν.

β) Του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1407/2013 της Επιτρο-
πής της 18ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την εφαρμογή 
των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημα-
σίας (Κανονισμός De Minimis).

γ) Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - Δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).

δ) Του άρθρου 13 του ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείρι-
ση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμ-
βάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) 
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/2017 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 
(ΕΕ L 156/16-6-2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση 
του ν. 3413/2005 (Α΄ 297) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 265).

ε) Του άρθρου 10 του ν. 4337/2015 «Μέτρα για την 
εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α' 129).

στ) Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄ 98).

ζ) Του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δι-
κτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση 
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία 
του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 

Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδο-
μών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγω-
γικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά 
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικο-
νομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄ 114).

η) Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση και μετο-
νομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ των Υπουργείων» (Α΄ 119).

θ) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

ι) Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 181).

ια) Του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192). 

ιβ) Του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26).

ιγ) Της κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Οικονομικών 340/2019/18.07.2019 «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Σκυλακά-
κη Θεόδωρο» (Β’ 3051).

ιδ) Της κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και 
του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων 47/2019/ 
18.07.2019 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 3100).

ιε) Της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 46274/2014 «Ρυθ-
μίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του συγχρημα-
τοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων» (Β΄ 2573).

ιστ) Της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας 
και Ανάπτυξης και Οικονομικών 140248/2018 «Τακτο-
ποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με τη λήξη 
του οικονομικού έτους 2018, χρηματοδότηση του Προ-
γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2019 και ρύθ-
μιση σχετικών θεμάτων» (Β΄ 5901).

ιζ) Της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας 
και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιω-
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τικής Πολιτικής 4111.08/4503/03.12.2018 «Καθορισμός 
του ποσού που καταβάλλεται για το μέτρο του Μεταφο-
ρικού Ισοδύναμου για το έτος 2019» (Β΄ 5700).

ιη) Της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας 
και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιω-
τικής Πολιτικής 2494/2018/10.07.2018 «Ορισμός φορέ-
ων διαχείρισης του Έργου «Μέτρα για τη μείωση των 
ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, τη συγκράτηση και 
τη συνοχή του πληθυσμού στα νησιά» στο σκέλος των 
επιχειρήσεων» (Β΄ 2985).

ιθ) Της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, 
Οικονομίας και Ανάπτυξης, και Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής 2721/2018/24.08.2018 «Πρόσκληση επιχει-
ρήσεων για υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στη Δράση 
«Μεταφορικό Ισοδύναμο (Μ.Ι.)» (Β΄ 3657), όπως τροπο-
ποιήθηκε με την με αριθμ. 4358/2018 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, 
και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Τροποποίηση 
της 2721/2018 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικο-
νομικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, και Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής (Β΄ 3657) Πρόσκληση επιχειρήσε-
ων για υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στη Δράση «Μετα-
φορικό Ισοδύναμο (Μ.Ι.)» (Β΄ 5446).

κ) Της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομέ-
νου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και 
της ανάγκες περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55).

κα) Της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλη-
τισμού και Εσωτερικών Δ1α/ΓΠ.οικ.19024/17.03.2020 
«Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης 
λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων στο σύνολο της 
επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 18-3-2020 
έως και 31-3-2020, προς περιορισμό της διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19.» (Β’ 915).

2. Την ανάγκη λήψης μέτρων για την ενίσχυση των επι-
χειρήσεων προς αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών 
της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19.

3. Το με αριθμ. 2800.0/21081/2020/01.04.2020 ειση-
γητικό σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής, σύμφωνα με το οποίο η έκδοση της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ. 80/2016 (Α’ 145).

5. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α’) και του 
ν. 3469/2006 (ΦΕΚ Α΄131).

 6. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4622/2019 
(ΦΕΚ Α΄ 133) αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Καταβολή αιτούμενης χρηματοδότησης

Η μόνη παράγραφος του άρθρου 4 της αριθ. 568/2019/ 
18.02.2019 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας 
και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτι-
κής Πολιτικής «Πρόσκληση επιχειρήσεων για υποβολή 
αιτήσεων υπαγωγής στη Δράση “Μεταφορικό Ισοδύνα-
μο (Μ.Ι.) για το έτος 2019’’» (Β’ 819) αναριθμείται σε παρ. 1 
και προστίθεται παρ. 2 ως εξής:

«2. Κατά παρέκκλιση των προβλεπομένων στις 
παρ.  12.1 και 14 της εγκεκριμένης πρόσκλησης της 
δράσης, ειδικά στις επιχειρήσεις που έχουν υποβάλει 
αιτήσεις χρηματοδότησης στη Β’ και Γ’ φάση υποβολής 
αιτήσεων και για τις οποίες εκκρεμεί διοικητική επαλή-
θευση, θα καταβληθεί έως τις 30-4- 2020 το εξήντα τοις 
εκατό (60%) της αιτούμενης χρηματοδότησης, κατά τη 
διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 14 της εγκεκρι-
μένης πρόσκλησης της δράσης. Μετά την ολοκλήρωση 
της διοικητικής επαλήθευσης, καταβάλλεται το υπόλοιπο 
της αιτούμενης χρηματοδότησης κατά τη διαδικασία που 
προβλέπεται στην παρ. 12.1 της εγκεκριμένης πρόσκλη-
σης της δράσης, εφόσον το δικαιούνται. Εφόσον από τη 
διοικητική επαλήθευση προκύψουν ανακριβή στοιχεία, 
εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην παρ. 16 της εγκε-
κριμένης πρόσκλησης της δράσης.».

Άρθρο 2 
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 10 Απριλίου 2020

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός  Υφυπουργός Ανάπτυξης
Οικονομικών και Επενδύσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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