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                       ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                                      

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                                         
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ                                     

ΔΙΕΥΘΥΝΣH  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ  
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Ταχ. Δ/νση:  Πατησίων 12                                                                      
Ταχ. Κώδικας: 10677 ΑΘΗΝΑ                                                         
Πληροφορίες: Μ. Κουτσοπούλου, Ε. Φάγκρα,                             
Μ. Πολυχρονοπούλου                                                                    
Τηλέφωνα: 21038910833, 117, 074                                                    
Email: d.sintaxeon@efka.gov.gr

                                               

Βαθμός Ασφαλείας:

Βαθμός προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 30

ΑΡ.ΠΡΩΤ.  Σ 40/34

ΠΡΟΣ : 

Τους αποδέκτες του επικαιροποιημένου 
Πίνακα Α΄

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1 .   Ομάδα Έργου Συντάξεων e-ΕΦΚΑ                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Πατησίων 12, Τ.Κ. 10677 Αθήνα                                                   
2. « Ίριδα», Κολοκοτρώνη 4, Τ. Κ. 10561 
Αθήνα

     Θ Ε Μ Α: «Προσωρινή σύνταξη. Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 115 και 
116 του Ν. 4714/2020.»

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ Α΄ 148/31.7.2020 δημοσιεύτηκαν οι διατάξεις των 

άρθρων 115 και 116 του Ν. 4714/2020, με τις οποίες τροποποιήθηκαν διατάξεις των 

άρθρων 29 και 29Α του Ν. 4387/2016 (Α΄85) περί χορήγησης προσωρινής σύνταξης, για την 

εφαρμογή των οποίων διευκρινίζονται τα ακόλουθα: 

Α. Άρθρο 115 (αύξηση του ποσοστού προσωρινής σύνταξης για τις αιτήσεις που 

έχουν υποβληθεί χειρόγραφα) 

Με τις διατάξεις αυτές επέρχονται οι ακόλουθες αλλαγές για τους ασφαλισμένους 

που έχουν καταθέσει έντυπη αίτηση συνταξιοδότησης:

Ι. Σύνταξη λόγω γήρατος

α) Για τους μισθωτούς, ο υπολογισμός του ποσού της προσωρινής σύνταξης καθορίζεται 

πλέον στο 80% του μέσου όρου των μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου κατά τους 12 

μήνες ασφάλισης που προηγούνται της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.

β) Για τους μη μισθωτούς, (αυτοτελώς απασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και 

ασφαλισμένους στον Ο.Γ.Α., όπως αυτοί ορίζονται στα άρθρα 39 και 40 του Ν. 4387/2016), ο 

υπολογισμός του ποσού της προσωρινής σύνταξης καθορίζεται πλέον στο 70% του μέσου 
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μηνιαίου εισοδήματος των δώδεκα (12) τελευταίων μηνών ασφάλισης που προηγούνται της 

υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.

 Τα ανωτέρω ποσά προσωρινής σύνταξης καταβάλλονται μειωμένα κατά ποσοστό 

30% για όσο χρονικό διάστημα οι υποψήφιοι συνταξιούχοι απασχολούνται ή διατηρούν 

την ιδιότητα ή τη δραστηριότητά τους. Διευκρινίζεται ότι η διάταξη αυτή ισχύει πλέον σε 

συνδυασμό με το γεγονός ότι έχει απαλειφθεί η περ. στ’ της παρ. 7 του άρθρου 29 του Ν. 

4387/2016, η οποία έθετε ως αρνητική προϋπόθεση για τη χορήγηση της προσωρινής 

σύνταξης τη συνέχιση της εργασίας κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης 

συνταξιοδότησης. Επίσης, συνδυάζεται με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4387/2016 περί 

εργασίας συνταξιούχων, όπως έχουν τροποποιηθεί με το άρθρο 27 του Ν. 4670/2020 (εγκ. 

34/2020), οι οποίες καθορίζουν πλέον το ποσοστό μείωσης του ποσού της σύνταξης σε 30%.

Επομένως, έχοντας υπόψη και την παρ. 4 του άρθρου 27 του Ν. 4670/2020, όταν 

συντρέχουν οι κατωτέρω περιπτώσεις α-η δεν μειώνεται το ποσό της προσωρινής 

σύνταξης λόγω γήρατος κατά 30%, ήτοι:

α. Των συνταξιούχων του ΟΓΑ εφόσον ασκούν απασχόληση υπακτέα στην ασφάλιση του 
πρώην ΟΓΑ.

β. Των ψυχικά ασθενών του άρθρου 23 του ν. 4488/2017 (Α’ 176).

γ. Των συνταξιούχων με βάση τον ν. 612/1977 (Α’ 164) και τις διατάξεις που παραπέμπουν σε 
αυτόν.

δ. Των συνταξιούχων του τετάρτου εδαφίου της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 των 
άρθρων 1 και 26 του π.δ. 169/2007 (Α’ 210).

ε. Όσων λαμβάνουν το εξωιδρυματικό επίδομα ή το αντίστοιχο επίδομα του άρθρου 54 του 
π.δ. 169/2007 (Α’ 210).

στ. Των πολύτεκνων, των οποίων το ένα τουλάχιστον των τέκνων είναι ανήλικο ή σπουδάζει 
σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και έως τη συμπλήρωση του εικοστού τετάρτου έτους της 
ηλικίας του ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία.

ζ. Των προσώπων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016.

η. Των συνταξιούχων άλλων φορέων και του Δημοσίου, εφόσον το ετήσιο εισόδημά τους από 
απασχόληση στον αγροτικό τομέα ως αγροτών, μελισσοκόμων, κτηνοτρόφων, πτηνοτρόφων 
και αλιέων δεν υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.

Αντίθετα, δεν χορηγείται καθόλου προσωρινή σύνταξη λόγω γήρατος όταν 

παρέχεται εργασία για την οποία προβλέπεται αναστολή καταβολής της σύνταξης 

σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4387/2016 (περ. η της παρ. 7 του άρθρου 115). Όμως, αν 

μεταγενέστερα εκλείψει ο λόγος αυτός, η προσωρινή σύνταξη καταβάλλεται από την πρώτη 

του επόμενου μήνα της υποβολής της σχετικής νέας αίτησης του ενδιαφερομένου. 
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Υπενθυμίζεται ότι με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1α του άρθρου 27 του Ν.4670/2020, 

που αναφέρεται στους συνταξιούχους οι οποίοι έχουν ήδη αναλάβει ή αναλαμβάνουν από της 

δημοσιεύσεως του νόμου αυτού εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα σε φορείς της 

Γενικής Κυβέρνησης υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του e-Ε.Φ.Κ.Α., θεσπίζεται 

μεταβατικό στάδιο ενός έτους για την αναστολή καταβολής της σύνταξης με κριτήριο το 

χρονικό σημείο κατά το οποίο συμπληρώνουν το 61ο ή το 62ο έτος. Συγκεκριμένα, για τους 

συνταξιούχους οι οποίοι συμπληρώνουν το 61ο έτος της ηλικίας τους έως και την 28.2.2021, 

αφενός, αίρεται η αναστολή καταβολής της σύνταξής τους από την επομένη της συμπλήρωσης 

του 61ου έτους της ηλικίας τους και, αφετέρου, εφόσον συνεχίζουν εργαζόμενοι και μετά τη 

συμπλήρωση αυτής της ηλικίας, το μεικτό ποσό της σύνταξής τους μειώνεται κατά 30%. Από 

1.3.2021 και εφεξής η άρση της αναστολής καταβολής της σύνταξης γίνεται πλέον μετά τη 

συμπλήρωση του 62ου έτους (εγκ. 34/2020).

Όσον αφορά το ποσό της προσωρινής σύνταξης λόγω γήρατος, για τους μεν 

μισθωτούς και τους ασφαλισμένους στον τ. Ο.Γ.Α. η προσωρινή σύνταξη δεν μπορεί να 

υπολείπεται του ποσού της εθνικής σύνταξης που αντιστοιχεί σε είκοσι (20) έτη ασφάλισης 

(384,00€) ούτε να υπερβαίνει το ποσό που ισούται με το διπλάσιο αυτής (768,00€), στο 

ύψος που διαμορφώνεται κάθε φορά. Για τους αυτοτελώς απασχολούμενους και τους 

ελεύθερους επαγγελματίες, η προσωρινή σύνταξη δεν μπορεί να είναι μικρότερη από την 

εκάστοτε εθνική σύνταξη που αντιστοιχεί σε είκοσι (20) έτη ασφάλισης (384,00€) ούτε 

μεγαλύτερη από το ποσό που ισούται με το ύψος της εθνικής σύνταξης πολλαπλασιαζόμενο 

επί δυόμισι φορές (960,00€), στο ύψος που διαμορφώνεται κάθε φορά.

ΙΙ. Σύνταξη λόγω θανάτου

Σε περίπτωση υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης λόγω θανάτου, η προσωρινή 

σύνταξη, όπως διαμορφώνεται με τις ανωτέρω διατάξεις, χορηγείται στους δικαιούχους σε 

ποσοστό 70% (παρ. 4). Το ποσοστό αυτό επιμερίζεται μεταξύ των δικαιοδόχων, σύμφωνα με 

τα ποσοστά επιμερισμού της σύνταξης λόγω θανάτου (άρθρο 12 Ν. 4387/2016, όπως ισχύει). 

Και στην περίπτωση αυτή ισχύει ότι δεν απαιτείται πλέον η διακοπή της εργασίας κατά 

την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης προκειμένου να χορηγηθεί στον 

δικαιούχο προσωρινή σύνταξη λόγω θανάτου.

ΙΙΙ. Έκδοση απόφασης

Για την έγκριση ή την απόρριψη του αιτήματος χορήγησης προσωρινής σύνταξης 

εκδίδεται απόφαση του αρμόδιου ασφαλιστικού οργάνου, εντός δύο (2) μηνών από την 

ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών (και όχι από την ημερομηνία κατάθεσης της 

αίτησης συνταξιοδότησης) ή από την ημερομηνία οριστικοποίησης της κρίσης των 
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υγειονομικών επιτροπών, αν η χορήγηση της σύνταξης συναρτάται με την εκτίμηση του 

βαθμού αναπηρίας του ασφαλισμένου (παρ. 8).

Β. Άρθρο 116 (Ρυθμίσεις για την προσωρινή σύνταξη σε περίπτωση ηλεκτρονικής 

υποβολής) 

Με τις διατάξεις αυτές επέρχονται οι ακόλουθες αλλαγές για τους ασφαλισμένους 

που έχουν υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση συνταξιοδότησης:

Ι. Κατ’ αρχήν, το άρθρο αυτό δεν καταλαμβάνει τους ασφαλισμένους οι οποίοι 

συνταξιοδοτούνται σύμφωνα με το ειδικό καθεστώς του Ν. 3163/1955 (Α΄71).

ΙΙ. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης λόγω θανάτου, η προσωρινή 

σύνταξη χορηγείται σε ποσοστό 80% του ποσού που υπολογίζεται ως προσωρινή στις 

συντάξεις λόγω γήρατος ή λόγω αναπηρίας εφόσον συμμετέχουν στην απονομή και τα 

τέκνα και χορηγείται στους δικαιοδόχους σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4387/2016 (όπως 

ισχύει). Το ποσοστό αυτό επιμερίζεται μεταξύ των δικαιοδόχων, σύμφωνα με τα ποσοστά 

επιμερισμού της σύνταξης. Όταν δεν συμμετέχουν στη σύνταξη και τα τέκνα, η 

προσωρινή σύνταξη ανέρχεται σε ποσοστό 70%. Το ποσό που θα προκύψει σύμφωνα με το 

προηγούμενο εδάφιο δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού που αντιστοιχεί στην εθνική 

σύνταξη που χορηγείται για δεκαπέντε (15) έτη ασφάλισης, σύμφωνα με την παρ. 6 του 

άρθρου 7 του ν. 4387/2016.

ΙΙΙ. Δεν απαιτείται πλέον η διακοπή της εργασίας κατά την ημερομηνία υποβολής 

της αίτησης συνταξιοδότησης προκειμένου να χορηγηθεί στον δικαιούχο προσωρινή σύνταξη.

Γ. Λοιπές διατάξεις

Σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρου 115, παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων να καθορίσει τη διαδικασία, τον τρόπο και κάθε αναγκαία 

λεπτομέρεια για την καταβολή της διαφοράς στις ήδη χορηγηθείσες προσωρινές συντάξεις για 

τις οποίες δεν έχει εκδοθεί οριστική απόφαση συνταξιοδότησης, για την εφαρμογή των 

διατάξεων του άρθρου 115 στις εκκρεμείς αιτήσεις χορήγησης προσωρινής σύνταξης κατά την 

ημερομηνία δημοσίευσής του, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα.

Ομοίως, με τη διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 116 παρέχεται εξουσιοδότηση στον 

Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων να καθορίσει τη διαδικασία χορήγησης 

προσωρινής σύνταξης στους ασφαλισμένους που δεν δικαιούνταν προσωρινή σύνταξη λόγω 

εργασίας, την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 116 στις εκκρεμείς κατά την ημερομηνία 

δημοσίευσής του αιτήσεις χορήγησης προσωρινής σύνταξης και κάθε άλλη αναγκαία 

λεπτομέρεια.
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Κατόπιν των ανωτέρω, ως προς τα ζητήματα αυτά θα κοινοποιηθούν οδηγίες 

μεταγενέστερα.

Η Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών θα πρέπει να μεριμνήσει 

για την ενσωμάτωση των κοινοποιούμενων διατάξεων στο μηχανογραφικό σύστημα.

 

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι η χορήγηση προσωρινής σύνταξης αποτελεί προσωρινό μέτρο 

οικονομικής υποστήριξης των υποψήφιων συνταξιούχων κατά το μεταβατικό στάδιο μεταξύ 

της επαγγελματικής ζωής και της συνταξιοδότησης, αλλά σε καμμία περίπτωση δεν είναι 

επιτρεπτό να αποτελέσει αιτία καθυστέρησης στην απονομή της οριστικής σύνταξης.

                                                                                              

                                          Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

                                                                    ΕΛΕΝΗ Σ. ΝΙΑΡΧΑΚΟΥ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Συνημμένα: α) ΦΕΚ Α΄148/31.7.2020 (σ. 9089, 9154,9155, 9156, 9157) 
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NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4714 

Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της 

αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικο-

νομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθε-

σία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, 

(ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 

και (ΕΕ) 2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για 

την αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειο-

ληπτών λόγω των δυσμενών συνεπειών της νό-

σου COVID-19 και άλλες διατάξεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

   ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
ΜΕΡΟΣ
ΠΡΩΤΟ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 1
 

Προσθήκη άρθρου 5Β στον ΚΦΕ και 
συμπλήρωση ρύθμισης του άρθρου 
67 ΚΦΕ - Εναλλακτική φορολόγηση ει-
σοδήματος φυσικών προσώπων, δικαι-
ούχων εισοδήματος από συντάξεις που 
προκύπτουν στην αλλοδαπή, τα οποία 
μεταφέρουν τη φορολογική τους κα-
τοικία στην Ελλάδα

Άρθρο 2 Τροποποίηση του άρθρου 14 ΚΦΕ - 
Απαλλαγή της δωρεάν διάθεσης 
μετοχών και των διατακτικών εσωτε-
ρικού τουρισμού υπό όρους από τη 
φορολογία εισοδήματος από μισθωτή 
εργασία και συντάξεις

Άρθρο 3 
 

Τροποποίηση του άρθρου 42Α ΚΦΕ - 
Ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση της 
υπεραξίας που προκύπτει από δικαιώ-
ματα προαίρεσης και δωρεάν διάθεση 
μετοχών 

Άρθρο 4 
 
 

Τροποποίηση των άρθρων 15 και 60 
ΚΦΕ – Αυτοτελής φορολόγηση των 
προπονητών υπό όρους

Άρθρο 5 Τροποποίηση του άρθρου 39 ΚΦΕ – 
Έκπτωση δαπανών 

Άρθρο 6 Τροποποίηση του άρθρου 43 
του ν. 2961/2001 - Απαλλαγή δωρεών 
κινητών περιουσιακών στοιχείων 
υπό όρους

Άρθρο 7
 

Τροποποίηση του άρθρου 44 
του ν. 2961/2001 - Υπολογισμός 
του φόρου χρηματικών δωρεών 
και γονικών παροχών

Άρθρο 8 Αναστολή υποχρέωσης καταβολής 
τέλους επιτηδεύματος για τους αγρότες 
κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ

Άρθρο 9 Τροποποίηση των άρθρων 121 και 
123 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα - 
Τέλος ταξινόμησης επιβατικών 
και φορτηγών αυτοκινήτων 
ιδιωτικής χρήσης

Άρθρο 10 
 
 
 
 

Τροποποίηση του άρθρου 10 
του ν. 438/1976 - Απαλλαγές 
από δασμούς, Ειδικό Φόρο 
Κατανάλωσης και Φόρο Κατανάλωσης 
υπό όρους των ειδών για τον 
εφοδιασμό επαγγελματικών πλοίων 

Άρθρο 11 
 
 

Τροποποίηση Παραρτήματος ΙΙΙ 
Κώδικα ΦΠΑ - Υπαγωγή 
στον υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 
των μουσικών βιβλίων 

Άρθρο 12 
 

Τροποποίηση Παραρτήματος ΙΙΙ 
Κώδικα ΦΠΑ - Υπαγωγή 
στον μειωμένο συντελε
στή ΦΠΑ στα εισιτήρια 
αθλητικών αγώνων

Άρθρο 13 Τροποποιήσεις του ν. 4646/2019 
Άρθρο 14 Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 15 Καταργούμενες διατάξεις 
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2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 
Υποδομών και Μεταφορών και Τουρισμού καθορίζο-
νται το ύψος του χρηματικού ποσού, η μέγιστη διάρκεια 
και ο τρόπος υπολογισμού και καταβολής της έκτακτης 
επιδότησης της παρ. 1, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο 
ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος.

Άρθρο 112

Μεταφορικό Ισοδύναμο για υγρά καύσιμα -

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4551/2018

1. α) Η παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 4551/2018 (Α΄ 116) 
αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Δικαιούχοι του Α.ΝΗ.ΚΟ. υγρών καυσίμων είναι οι 
δικαιούχοι των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 στα επιλέξιμα 
νησιά.».

β) Η παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 4551/2018 (Α΄ 116) 
αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Το μέτρο του Μ.Ι. στα υγρά καύσιμα, για τις περι-
πτώσεις δικαιούχων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3, τί-
θεται σε πιλοτική εφαρμογή στα νησιά Αγαθονήσι, Άγιος 
Ευστράτιος, Αλόννησος, Αμοργός, Ανάφη, Αντίπαρος, 
Αστυπάλαια, Ίος, Ικαρία, Κάρπαθος, Κάσος, Κέα, Κίμω-
λος, Κύθηρα, Κύθνος, Λειψοί, Λέρος, Μεγίστη, Μήλος, 
Νίσυρος, Πάτμος, Σαμοθράκη, Σέριφος, Σίκινος, Σίφνος, 
Σκιάθος, Σκόπελος, Σκύρος, Σύμη, Τήλος, Φολέγανδρος, 
Φούρνοι, Χάλκη και Ψαρά.».

γ) Η παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4551/2018 (Α΄ 116) 
αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
ρυθμίζονται:

α) το είδος των υγρών καυσίμων που εντάσσεται στο 
μέτρο του Μ.Ι.,

β) το ύψος, οι παράμετροι και ο τύπος υπολογισμού 
του Α.ΝΗ.ΚΟ. για υγρά καύσιμα,

γ) η διαδικασία πληρωμής των δικαιούχων και τα απα-
ραίτητα δικαιολογητικά,

δ) ο χρόνος έναρξης και η χρονική διάρκεια της πιλο-
τικής εφαρμογής του μέτρου,

ε) η επέκταση της πιλοτικής εφαρμογής του μέτρου 
και σε άλλα νησιά της Ελληνικής Επικράτειας.».

2. Οι παρ. 4 και 5 του άρθρου 3, η περ. βζ) του άρθρου 
4 και η παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4551/2018 (Α΄ 116) 
καταργούνται.

3. Οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 τίθενται σε ισχύ από 
1ης.8.2020.

Άρθρο 113

Μείωση φόρου εισοδήματος δωρητών 

για δωρεές προς την ΕΑΝΕΠ

Στην παρ. 11 του άρθρου 18 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104) 
προστίθεται τρίτο εδάφιο και η παρ. 11 διαμορφώνεται 
ως εξής:

«11. Τα κίνητρα της παρ. 1 του άρθρου 62 του ν. 3982/ 
2011 επεκτείνονται και στις συμβάσεις μεταβίβασης δι-
καιώματος επιφάνειας, καθώς και στις συμβάσεις δωρεάς 
κινητών πραγμάτων, υπό την προϋπόθεση ότι πρόκειται 
για δωρεές που αφορούν στην υλοποίηση του συγκεκρι-
μένου έργου της δημιουργίας του τεχνολογικού πάρκου. 
Κάθε σύμβαση μεταβίβασης δικαιώματος επιφάνειας, 

αγοραπωλησίας και δωρεάς κινητών (χρημάτων) και 
ακινήτων προς την ΕΑΝΕΠ για τη διασφάλιση της ανά-
πτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου κατά την έννοια 
της παρ. 1 του άρθρου 46 του ως άνω νόμου, καθώς 
και έκτασης εντός του Επιχειρηματικού Πάρκου από 
την ΕΑΝΕΠ ή από επιχείρηση που έχει εγκατασταθεί ή 
μετεγκατασταθεί εντός του Επιχειρηματικού Πάρκου, 
απαλλάσσεται από τον φόρο μεταβίβασης και τον φόρο 
δωρεάς, αντιστοίχως. Επιπλέον, το συνολικό ποσό της 
δωρεάς, σύμφωνα με την παρούσα, εκπίπτει από το φο-
ρολογητέο εισόδημα του δωρητή, αναλογικά, ανά κατη-
γορία δηλωθέντος εισοδήματος, του φορολογικού έτους 
εντός του οποίο πραγματοποιήθηκε η δωρεά. Με κοινή 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων μπορεί να 
καθορίζεται κάθε ειδικότερο ζήτημα για την εφαρμογή 
της παρούσας.».

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 114

Καταβολή ποσών μειώσεων συντάξεων

ιδιωτικού τομέα

1. Ποσά, τα οποία αντιστοιχούν σε περικοπές και μει-
ώσεις κύριων συντάξεων συνταξιούχων του ιδιωτικού 
τομέα οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, οι οποίες 
επιβλήθηκαν κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6 παρ. 1 του 
ν. 4051/2012 (Α΄ 40) και του άρθρου πρώτου παρ. ΙΑ 
υποπαρ. ΙΑ.5 περ. 1 του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) και αφο-
ρούν το χρονικό διάστημα από 11.6.2015 και μέχρι τη 
δημοσίευση του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), καταβάλλονται 
άτοκα στους δικαιούχους.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών 
και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ρυθμίζονται 
ο τρόπος, η διαδικασία και οι λεπτομέρειες καταβολής 
των προς επιστροφή ποσών, η οποία ολοκληρώνεται 
εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος.

3. Με την καταβολή των ποσών της παρ. 1 οι αξιώσεις 
των συνταξιούχων των οργανισμών κοινωνικής ασφά-
λισης για ποσά που αντιστοιχούν σε περικοπές, μειώσεις 
και καταργήσεις κύριων, επικουρικών συντάξεων, επι-
δομάτων αδείας και εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, 
κατά το χρονικό διάστημα από 11.6.2015 έως τη δημο-
σίευση του ν. 4387/2016 δυνάμει των νόμων 4051/2012 
και 4093/2012, αποσβέννυνται.

4. Η ρύθμιση της παρ. 3 δεν καταλαμβάνει τις εκκρε-
μείς ενώπιον των δικαστηρίων δίκες, ως προς τις αξι-
ώσεις που υπερβαίνουν το καταβαλλόμενο ποσό της 
παρ. 1.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Άρθρο 115

Αύξηση του ποσοστού της προσωρινής 

σύνταξης σε αιτήσεις που έχουν υποβληθεί 

χειρόγραφα

Οι παρ. 1, 2, 4, 7 και 8 του άρθρου 29 του ν. 4387/2016 
(Α΄ 85) τροποποιούνται, προστίθενται παρ. 10,11 και 12 
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και το άρθρο 29 του ν. 4387/2016 διαμορφώνεται ως 
εξής:

«Άρθρο 29
Προσωρινή σύνταξη

1. Οι ασφαλισμένοι οι οποίοι έχουν υποβάλει στον 
ε-Ε.Φ.Κ.Α. από τις 13.5.2016 έντυπη αίτηση συνταξιο-
δότησης λόγω γήρατος, δικαιούνται προσωρινή σύνταξη 
μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης συνταξιοδό-
τησης, το ύψος της οποίας υπολογίζεται ως εξής:

α) Για τους μισθωτούς το 80% του μέσου όρου των μη-
νιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου κατά τους δώδεκα 
(12) μήνες ασφάλισης που προηγούνται της υποβολής 
της αίτησης συνταξιοδότησης. Ο μέσος αυτός όρος υπο-
λογίζεται ως το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των 
μηνιαίων αποδοχών, οποτεδήποτε και αν καταβλήθηκαν, 
διά του δώδεκα (12).

β) Για τους αυτοτελώς απασχολούμενους, τους ελεύθε-
ρους επαγγελματίες και τους ασφαλισμένους στον Ο.Γ.Α., 
όπως αυτοί ορίζονται στα άρθρα 39 και 40, το 70% του 
μέσου μηνιαίου εισοδήματος των δώδεκα (12) τελευταί-
ων μηνών ασφάλισης που προηγούνται της υποβολής 
της αίτησης συνταξιοδότησης. Ως μέσο μηνιαίο εισόδη-
μα νοείται αυτό το οποίο προκύπτει από το πηλίκο του 
συνόλου των τρεχουσών εισφορών κύριας ασφάλισης 
που καταβλήθηκαν κατά τους μήνες αυτούς, διαιρούμε-
νου δια του 20% και διά του δώδεκα (12).

γ) Στην περίπτωση χορήγησης σύνταξης σε όσους 
έχουν υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης και έχουν 
ήδη αναλάβει ή αναλαμβάνουν από τη δημοσίευση του 
νόμου εργασία και δικαιούνται σύνταξη, καταβάλλεται 
προσωρινή σύνταξη από τη δημοσίευση του παρόντος 
και εφεξής μειωμένη κατά ποσοστό 30% για όσο χρονικό 
διάστημα απασχολούνται ή διατηρούν την ιδιότητα ή τη 
δραστηριότητά τους αυτή.

δ) Η μείωση της περ. γ) εφαρμόζεται και επί των ποσών 
που προκύπτουν από τις παρ. 2 και 3.

2. Για τους μισθωτούς και τους ασφαλισμένους στον 
τ. Ο.Γ.Α. η προσωρινή σύνταξη δεν μπορεί να υπολεί-
πεται του ποσού της εθνικής σύνταξης που αντιστοι-
χεί σε είκοσι (20) έτη ασφάλισης και να υπερβαίνει το 
ποσό που ισούται με το διπλάσιο αυτής, στο ύψος που 
διαμορφώνεται κάθε φορά. Για τους αυτοτελώς απα-
σχολούμενους και τους ελεύθερους επαγγελματίες, η 
προσωρινή σύνταξη δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 
την εκάστοτε εθνική σύνταξη που αντιστοιχεί σε είκοσι 
(20) έτη ασφάλισης και μεγαλύτερη από το ποσό που 
ισούται με το ύψος της εθνικής σύνταξης πολλαπλασια-
ζόμενο επί δυόμισι φορές, στο ύψος που διαμορφώνεται 
κάθε φορά.

3. Τα ανωτέρω ισχύουν στις περιπτώσεις αίτησης για 
πλήρη σύνταξη λόγω γήρατος. Σε περιπτώσεις αίτησης 
για μειωμένη σύνταξη λόγω γήρατος το ποσό της προ-
σωρινής σύνταξης μειώνεται κατά ποσοστό 1/200 για 
κάθε μήνα που υπολείπεται από τη συμπλήρωση του 
ορίου ηλικίας που προβλέπεται για την πλήρη σύνταξη.

4. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης σύνταξης λόγω 
αναπηρίας, το ποσό της προσωρινής σύνταξης, στο ύψος 
που διαμορφώνεται κατά τα ανωτέρω, μειώνεται αντί-

στοιχα κατά τα ποσοστά που προβλέπονται στην παρ. 2 
του άρθρου 27. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης συντα-
ξιοδότησης λόγω θανάτου, η προσωρινή σύνταξη, όπως 
διαμορφώνεται με τις ανωτέρω διατάξεις, χορηγείται 
στους δικαιούχους σε ποσοστό 70%. Το ποσοστό αυτό 
επιμερίζεται μεταξύ των δικαιοδόχων, σύμφωνα με τα 
ποσοστά επιμερισμού της σύνταξης.

5. Το ποσό της σύνταξης που καταβάλλεται στον ασφα-
λισμένο με την προσωρινή σύνταξη συμψηφίζεται με το 
ποσό της σύνταξης που προκύπτει μετά την έκδοση της 
οριστικής πράξης απονομής της σύνταξης.

6. Στην περίπτωση ασφαλισμένου με διαδοχικό χρόνο 
ασφάλισης στους εντασσόμενους στον Ε.Φ.Κ.Α. φορείς, 
τομείς, κλάδους και λογαριασμούς, η αίτηση για προ-
σωρινή σύνταξη υποβάλλεται και εξετάζεται από τον 
Ε.Φ.Κ.Α., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον παρόντα 
νόμο για την επαγγελματική δραστηριότητα στην οποία 
υπαγόταν ο ασφαλισμένος κατά την τελευταία χρονική 
περίοδο πριν από την αίτησή του. Αν για τον υπολογισμό 
του ποσού της προσωρινής σύνταξης, ο απαιτούμενος 
χρόνος ασφάλισης της παρ. 1 δεν επαρκεί, λόγω αλλα-
γής επαγγελματικής δραστηριότητας του ασφαλισμέ-
νου, λαμβάνεται υπόψη και διαδοχικά διανυθείς χρόνος 
ασφάλισης και καταβάλλεται ποσό προσωρινής σύντα-
ξης, όπως προβλέπεται στο παρόν.

Το ανωτέρω ισχύει και στις περιπτώσεις διαδοχικά 
ασφαλισμένων που έχουν οφειλή μέχρι του ποσού που 
προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις.

7. Η διάταξη για την έκδοση της προσωρινής σύνταξης 
δεν εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Όταν ο ασφαλισμένος με δήλωσή του δεν επιθυμεί 
την έκδοση προσωρινής σύνταξης.

β) Όταν δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις συ-
νταξιοδότησης.

γ) Όταν για τη συνταξιοδότηση πρέπει να εφαρμο-
στούν οι Κανονισμοί 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004 για 
τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλει-
ας και 987/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, για καθορι-
σμό της διαδικασίας εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 
αριθμ. 883/2004 για τον συντονισμό των συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλειας, καθώς και οι διμερείς συμβάσεις 
κοινωνικής ασφάλειας, εκτός των περιπτώσεων που θε-
μελιώνεται αυτοτελές συνταξιοδοτικό δικαίωμα μόνο με 
τον χρόνο ασφάλισης σε ελληνικό ασφαλιστικό φορέα.

δ) Όταν δεν έχουν κατατεθεί τα απαραίτητα δικαιο-
λογητικά.

ε) Όταν λαμβάνεται ταυτόχρονα και άλλη κύρια σύ-
νταξη για την ίδια αιτία.

στ) Όταν είναι απαραίτητη η προηγούμενη αναγνώ-
ριση χρόνων ασφάλισης για θεμελίωση συνταξιοδο-
τικών προϋποθέσεων. Στην περίπτωση αυτή, ο λόγος 
θεωρείται ότι εκλείπει εφόσον, μετά από την υποβολή 
σχετικής αίτησης εκ μέρους του ενδιαφερομένου, εκδο-
θεί η απόφαση αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης, ακόμα 
και αν η εξαγορά του χρόνου αυτού γίνει τμηματικά με 
παρακράτηση του σχετικού ποσού από τη σύνταξη του 
δικαιούχου.
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ζ) Όταν υπάρχουν οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές 
ποσού που υπερβαίνει τα προβλεπόμενα από τις σχετι-
κές διατάξεις ποσά.

η) Όταν παρέχεται εργασία για την οποία προβλέπε-
ται αναστολή καταβολής της σύνταξης σύμφωνα με το 
άρθρο 20 του ν. 4387/2016.

Εάν μεταγενέστερα εκλείψουν οι λόγοι των περ. ζ) και 
η), η προσωρινή σύνταξη καταβάλλεται από την πρώτη 
του επόμενου μήνα της υποβολής της σχετικής νέας αί-
τησης του ενδιαφερομένου.

8. Για την έγκριση ή την απόρριψη του αιτήματος χο-
ρήγησης προσωρινής σύνταξης εκδίδεται απόφαση του 
αρμόδιου ασφαλιστικού οργάνου, εντός δύο (2) μηνών 
από την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών ή 
από την ημερομηνία οριστικοποίησης της κρίσης των 
υγειονομικών επιτροπών, αν η χορήγηση της σύνταξης 
συναρτάται με την εκτίμηση του βαθμού αναπηρίας του 
ασφαλισμένου.

Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου δεν υπόκειται 
σε προσφυγή.

9. Η προσωρινή σύνταξη καταβάλλεται κατ’ απόλυτη 
προτεραιότητα στους δικαιούχους που είναι άτομα με 
αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και στους γονείς και νόμι-
μους κηδεμόνες που προστατεύουν άτομα με αναπηρία 
ή για όσους συνταξιοδοτούνται με βάση τις διατάξεις 
του ν. 612/1977 είτε με βάση τις διατάξεις που παραπέ-
μπουν σε αυτές και ισχύουν κάθε φορά, ή με βάση τις 
διατάξεις που αναφέρονται στα πρόσωπα του τετάρτου 
εδαφίου της περ. α΄ της παρ. 1 των άρθρων 1 και 26 του 
π.δ. 169/2007 (Α΄ 210) είτε με βάση τις διατάξεις που 
παραπέμπουν σε αυτές, όπως ισχύουν κάθε φορά.

10. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται και σε 
περιπτώσεις ασφαλισμένων που έχουν υποβάλει αίτηση 
συνταξιοδότησης από τη 13η.5.2016 και εφεξής και τους 
έχει ήδη χορηγηθεί προσωρινή σύνταξη, εφόσον δεν έχει 
χορηγηθεί οριστική, καθώς και σε απασχολούμενους συ-
νταξιούχους που δεν δικαιούνταν προσωρινή σύνταξη 
πριν από την έναρξη εφαρμογής του παρόντος.

Η καταβολή της διαφοράς από την εφαρμογή των δια-
τάξεων των περ. α) και β) της παρ. 1, καθώς και των παρ. 3 
και παρ. 4, καταβάλλεται αναδρομικά στους δικαιούχους.

11. Εάν, μετά από τον έλεγχο των δικαιολογητικών για 
την έκδοση της οριστικής απόφασης απονομής της σύ-
νταξης, διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις 
συνταξιοδότησης ή ότι τα στοιχεία που αναφέρονται 
στην αίτηση και στην υπεύθυνη δήλωση του ασφαλι-
σμένου είναι ανακριβή, τα αχρεωστήτως καταβληθέντα 
ποσά συντάξεων αναζητούνται σύμφωνα με τις ισχύου-
σες διατάξεις περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβλη-
θεισών παροχών.

12. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων καθορίζονται η διαδικασία, ο τρόπος 
και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την καταβολή της 
διαφοράς στις ήδη χορηγηθείσες προσωρινές συντάξεις 
για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί οριστική απόφαση συντα-
ξιοδότησης, η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος 
στις εκκρεμείς κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του 
παρόντος αιτήσεις χορήγησης προσωρινής σύνταξης, 
καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα για την εφαρ-
μογή του παρόντος.».

Άρθρο 116

Ρυθμίσεις για την προσωρινή σύνταξη 

σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής

Οι παρ. 1, 2α, 7 και 8 του άρθρου 29Α του ν. 4387/2016 
(Α΄ 85) τροποποιούνται και προστίθεται παρ. 9. Το άρθρο 
29Α του ν. 4387/2016 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 29Α
Προσωρινή σύνταξη για αιτήσεις
που υποβάλλονται ηλεκτρονικά

1. Οι ασφαλισμένοι οι οποίοι υποβάλλουν ηλεκτρονι-
κά στον Ε.Φ.Κ.Α. αίτηση συνταξιοδότησης, δικαιούνται 
προσωρινή σύνταξη από την πρώτη του επόμενου της 
ημερομηνίας κατάθεσης της αίτησης συνταξιοδότησης 
μήνα, μέχρι το τέλος του μήνα έκδοσης της οριστικής 
απόφασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις επόμενες 
παραγράφους.

2. α) Η προσωρινή σύνταξη λόγω γήρατος υπολογίζε-
ται στο 80% του ποσού της οριστικής σύνταξης, όπως δι-
αμορφώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4387/2016 
(Α΄ 85). Στην περίπτωση χορήγησης μειωμένης σύνταξης 
λόγω γήρατος, το ποσό που υπολογίζεται κατά το προη-
γούμενο εδάφιο μειώνεται αντίστοιχα προς το ποσοστό 
μείωσης που προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις για 
κάθε μήνα που υπολείπεται της συμπλήρωσης του ορί-
ου ηλικίας για τη χορήγηση πλήρους σύνταξης. Στην 
περίπτωση χορήγησης σύνταξης σε όσους έχουν υπο-
βάλει αίτηση συνταξιοδότησης και οποίοι έχουν ήδη 
αναλάβει ή αναλαμβάνουν από της δημοσιεύσεως του 
νόμου εργασία και δικαιούνται σύνταξη, καταβάλλεται 
προσωρινή σύνταξη από τη δημοσίευση του παρόντος 
νόμου και εφεξής μειωμένη κατά ποσοστό 30% για όσο 
χρονικό διάστημα απασχολούνται ή διατηρούν την ιδι-
ότητα ή τη δραστηριότητά τους αυτή.

β) Οι ασφαλισμένοι που υποβάλλουν αίτηση συνταξι-
οδότησης λόγω αναπηρίας δικαιούνται προσωρινή σύ-
νταξη, η οποία διαμορφώνεται σύμφωνα με την περ. α΄ 
της παρούσας παραγράφου σε συνδυασμό με το πρώτο 
εδάφιο της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 27 και την παρ. 
2 του άρθρου 31 του ν. 4387/2016.

γ) Σε περίπτωση υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης 
λόγω θανάτου, η προσωρινή σύνταξη, όπως διαμορφώ-
νεται με τις ανωτέρω διατάξεις, χορηγείται σε ποσοστό 
80% εφόσον συμμετέχουν στην απονομή και τα τέκνα 
και χορηγείται στους δικαιοδόχους σύμφωνα με το άρ-
θρο 12 του ν. 4387/2016. Το ποσοστό αυτό επιμερίζεται 
μεταξύ των δικαιοδόχων, σύμφωνα με τα ποσοστά επιμε-
ρισμού της σύνταξης. Σε διαφορετική περίπτωση, η προ-
σωρινή σύνταξη ανέρχεται σε ποσοστό 70%. Το ποσό 
που θα προκύψει σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο 
δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού που αντιστοιχεί 
στην εθνική σύνταξη που χορηγείται για δεκαπέντε (15) 
έτη ασφάλισης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 7 
του ν. 4387/2016.

3. Για την έγκριση ή την απόρριψη του αιτήματος χο-
ρήγησης προσωρινής σύνταξης εκδίδεται απόφαση του 
αρμόδιου ασφαλιστικού οργάνου, εντός δύο (2) μηνών 
από την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών 
της παραγράφου 4 ή και από την ημερομηνία οριστι-

Διανομήμέσω'ΙΡΙΔΑ' μεUID: 609e304a6c14a7113a7e328e στις17/05/21 13:40

ΑΔΑ: 6ΦΟ446ΜΑΠΣ-ΔΩΣ



 

 

 
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9157Τεύχος A’ 148/31.07.2020

κοποίησης της κρίσης των υγειονομικών επιτροπών, αν 
η χορήγηση της σύνταξης συναρτάται με την εκτίμηση 
του βαθμού αναπηρίας του ασφαλισμένου. Η απόφαση 
του προηγούμενου εδαφίου δεν υπόκειται σε προσφυγή,

4. Η προσωρινή σύνταξη χορηγείται εφόσον ο αιτών:
α) έχει συμπληρώσει στην ηλεκτρονική αίτηση συντα-

ξιοδότησης όλα τα πεδία που είναι απαραίτητα για τον 
υπολογισμό της σύνταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 4387/2016,

β) έχει συνυποβάλει υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 
8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) ειδικά ως προς την ακρίβεια 
του χρόνου ασφάλισης και των αποδοχών ή του εισο-
δήματος που δηλώνει στην αίτηση συνταξιοδότησης, 
καθώς και ότι πληροί τόσο τις προϋποθέσεις χορήγησης 
της προσωρινής σύνταξης του άρθρου αυτού όσο και 
τις προϋποθέσεις χορήγησης της οριστικής σύνταξης.

Ασφαλισμένος με διαδοχικό χρόνο ασφάλισης, πλέον 
των ανωτέρω, οφείλει να δηλώσει αναλυτικά τα Ταμεία, 
στα οποία ασφαλίστηκε διαδοχικά, τον χρόνο ασφάλισης 
ανά ενταχθέν Ταμείο και συνολικά, τις αντίστοιχες απο-
δοχές/εισόδημα, τον τυχόν χρόνο παράλληλης ασφάλι-
σής του, το Ταμείο στο οποίο έχει τυχόν οφειλές, καθώς 
και το αντίστοιχο ποσό, σύμφωνα με την υπουργική 
απόφαση Φ.1500/οικ.9696/195/8.8.2014 (Β΄ 2441).

Ασφαλισμένος για τον οποίο είναι απαραίτητος ο έλεγ-
χος καταβολής των εισφορών, θα πρέπει να καταθέσει 
επιπλέον υπηρεσιακό σημείωμα του αρμόδιου τμήματος 
εισφορών σχετικά με τις τυχόν οφειλόμενες εισφορές 
κατά τον μήνα κατάθεσης της αίτησης συνταξιοδότησης.

5. Το ποσό της σύνταξης που καταβάλλεται στον ασφα-
λισμένο σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους 
συμψηφίζεται με το ποσό της σύνταξης που καθορίζεται 
στην οριστική απόφαση απονομής της σύνταξης.

6. Εάν, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών για την έκ-
δοση της οριστικής απόφασης απονομής της σύνταξης, 
διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις συ-
νταξιοδότησης ή ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην 
αίτηση και στην υπεύθυνη δήλωση του ασφαλισμένου 
είναι ανακριβή, τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά 
συντάξεων αναζητούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες δι-
ατάξεις περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών 
παροχών.

7. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται στις ακόλουθες 
περιπτώσεις:

α) Όταν η αίτηση συνταξιοδότησης δεν υποβάλλεται 
ηλεκτρονικά.

β) Όταν για τη συνταξιοδότηση πρέπει να εφαρμο-
στούν οι Κανονισμοί 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 
για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφά-
λειας και 987/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, για κα-
θορισμό της διαδικασίας εφαρμογής του Κανονισμού 
(ΕΚ) 883/2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοι-
νωνικής ασφάλειας, καθώς και οι διμερείς συμβάσεις 
κοινωνικής ασφάλειας, εκτός των περιπτώσεων που θε-
μελιώνεται αυτοτελές συνταξιοδοτικό δικαίωμα μόνο με 
τον χρόνο ασφάλισης σε ελληνικό ασφαλιστικό φορέα.

γ) Όταν χορηγείται ήδη προσωρινή ή οριστική σύντα-
ξη για την ίδια αιτία.

δ) Όταν είναι απαραίτητη η αναγνώριση χρόνων ασφά-
λισης για θεμελίωση του δικαιώματος συνταξιοδότησης. 
Εφόσον, όμως, μετά από την υποβολή σχετικής αίτησης 
εκ μέρους του ενδιαφερομένου, εκδοθεί η απόφαση 
αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης, ακόμα και αν η εξαγο-
ρά του χρόνου αυτού γίνει τμηματικά με παρακράτηση 
του σχετικού ποσού από τη σύνταξη του δικαιούχου, 
είναι επιτρεπτό να χορηγηθεί προσωρινή σύνταξη από 
την αρχική αίτηση, όχι όμως πριν από την ημερομηνία 
που ορίζεται στην παρ. 1.

ε) Όταν υπάρχουν οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές, 
το ποσό των οποίων υπερβαίνει τα προβλεπόμενα από 
τις σχετικές διατάξεις ποσά. Αν μεταγενέστερα εκλείψει 
ο λόγος αυτός, η προσωρινή σύνταξη καταβάλλεται από 
την ημερομηνία που ορίζεται στην παρ. 1.

στ) Όταν παρέχεται εργασία για την οποία προβλέπε-
ται αναστολή καταβολής της σύνταξης σύμφωνα με το 
άρθρο 20 του ν. 4387/2016.

Εάν μεταγενέστερα εκλείψουν οι λόγοι των περ. ε) και 
στ), η προσωρινή σύνταξη καταβάλλεται από την πρώτη 
του επόμενου μήνα υποβολής σχετικής νέας αίτησης του 
ενδιαφερομένου.

8. Για τους ασφαλισμένους οι οποίοι κατέθεσαν στον 
e-Ε.Φ.Κ.Α. έντυπη αίτηση συνταξιοδότησης ισχύουν οι 
διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4387/2016 όπως έχουν 
τροποποιηθεί.

9. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων καθορίζονται η διαδικασία χορήγησης 
προσωρινής σύνταξης στους ασφαλισμένους που δεν 
δικαιούνταν προσωρινή σύνταξη πριν την εφαρμογή 
του τρίτου εδαφίου της περ. α) της παρ. 2, η εφαρμογή 
των διατάξεων του παρόντος στις εκκρεμείς κατά την 
ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος αιτήσεις χορή-
γησης προσωρινής σύνταξης και κάθε άλλη αναγκαία 
λεπτομέρεια.».

Άρθρο 117
Προκαταβολή εφάπαξ παροχής

1. Η περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 35 του ν. 4387/2016 
(Α’ 85) αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Η εφάπαξ παροχή απονέμεται εφόσον ο ασφαλι-
σμένος έλαβε κύρια σύνταξη λόγω γήρατος ή οριστικής 
αναπηρίας. Στην περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης σε 
πρώην ταμεία, κλάδους, τομείς και λογαριασμούς του 
κλάδου εφάπαξ παροχών του e-ΕΦΚΑ χορηγείται η εφά-
παξ παροχή του τελευταίου ταμείου, κλάδου, τομέα και 
λογαριασμού και όταν βεβαιωθεί ο χρόνος διαδοχικής 
ασφάλισης, εκδίδεται απόφαση χορήγησης της συμπλη-
ρωματικής εφάπαξ παροχής.

Αν ο ασφαλισμένος λαμβάνει σύνταξη από ταμείο 
που χορηγεί προσυνταξιοδοτική παροχή, απονέμεται 
η εφάπαξ παροχή, εφόσον ο ασφαλισμένος έλαβε προ-
συνταξιοδοτική παροχή.

Οι καταστατικές διατάξεις των ταμείων, τομέων, κλά-
δων ή λογαριασμών του άρθρου 75, από τις οποίες 
προβλεπόταν ως προϋπόθεση για τη χορήγηση εφάπαξ 
παροχής η προηγούμενη συνταξιοδότηση από φορέα 
επικουρικής ασφάλισης καταργούνται.

Εκκρεμείς αιτήσεις χορήγησης της εφάπαξ παροχής, 
κρίνονται ως προς τις προϋποθέσεις απονομής βάσει 
των διατάξεων της παρούσας.».
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