
  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός του ποσού, κατά είδος ενισχύσε-
ων, για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο 
καθεστώς ενισχύσεων «Αγροδιατροφή  - πρω-
τογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών 
προϊόντων  - αλιεία και υδατοκαλλιέργεια» του 
α.ν. 4887/2022, του έτους 2022.

2 Υπολογισμός εθνικής σύνταξης ομογενών, βάσει 
της παρ. 2α του άρθρου 7 του ν. 4387/2016.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ. 77446 (1)
Καθορισμός του ποσού, κατά είδος ενισχύσεων, 

για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο 

καθεστώς ενισχύσεων «Αγροδιατροφή - πρω-

τογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών 

προϊόντων - αλιεία και υδατοκαλλιέργεια» του 

α.ν. 4887/2022, του έτους 2022.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  -

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4887/2022 «Αναπτυξιακός Νό-

μος - Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη» (Α’ 16) και ειδικότερα 
της παρ. 3 του άρθρου 29 αυτού.

2. Τις διατάξεις του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού 
651/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 
2014, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσε-
ων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή 
των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (L 187).

3. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονο-
μικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδη-
γίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατά-

ξεις», (Α’ 143), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του 
ν. 4337/2015 (Α’ 129).

4. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133).

5. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως 
αυτό διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019.

6. Τις διατάξεις του π.δ. 5/2022 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 15).

7. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευ-
ση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθο-
ρισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

8. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

9. Τις διατάξεις του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάρ-
γηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

10. Την υπό στοιχεία Υ 70/30.10.2020 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

11. Την υπό στοιχεία Υ 35/23.09.2021 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νικόλαο Πα-
παθανάση» (Β’ 4405).

12. Την υπ’  αρ. 51875/07.05.2021 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη (Β’ 1867).

13. Την υπ’ αρ. 63469/21-6-2022 εισήγηση ( περ. ε της 
παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014) του Προϊστα-
μένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται επιβάρυνση του κρατικού προ-
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ϋπολογισμού, το ύψος της οποίας αναφέρεται στο άρθρο 
3 της παρούσας. Η προκαλούμενη δαπάνη θα αντιμετω-
πιστεί στο πλαίσιο των υφιστάμενων ορίων του ΜΠΔΣ, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ποσό φορολογικής απαλλαγής

Το συνολικό ποσό της φορολογικής απαλλαγής του 
καθεστώτος του ν. 4887/2016, που προκηρύσσεται το 
έτος 2022, καθορίζεται για το καθεστώς «Αγροδιατρο-
φή - πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών 
προϊόντων - αλιεία και υδατοκαλλιέργεια», στα εβδομή-
ντα πέντε εκατομμύρια (75.000.000) ευρώ.

Άρθρο 2
Ποσό επιχορήγησης, επιδότησης 
χρηματοδοτικής μίσθωσης και επιδότησης του 
κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.

Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης, της επιδότησης 
χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κό-
στους της δημιουργούμενης απασχόλησης για το κα-
θεστώς «Αγροδιατροφή - πρωτογενής παραγωγή και 
μεταποίηση γεωργικών προϊόντων - αλιεία και υδατο-
καλλιέργεια» του ν. 4887/2022, που προκηρύσσεται το 
έτος 2022, καθορίζεται, στα εβδομήντα πέντε εκατομ-
μύρια (75.000.000) ευρώ.

Άρθρο 3
Πηγές Χρηματοδότησης -
Επιβάρυνση κρατικού προϋπολογισμού

α. Τα ποσά των επιχορηγήσεων, της επιδότησης χρη-
ματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους 
της δημιουργούμενης απασχόλησης των επενδυτικών 
σχεδίων της παρούσας απόφασης καλύπτονται από τον 
Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, στον οποίο 
εγγράφεται η δαπάνη των εβδομήντα πέντε εκατομ-
μυρίων (75.000.000) ευρώ, και δύναται να προέλθουν 
από εθνικούς πόρους ή τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και 
Επενδυτικά Ταμεία.

β. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης εκτιμάται 
ότι:

i. Για το τρέχον έτος (2022) δεν θα προκύψει δαπάνη 
σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων 
καθώς ούτε και απώλεια φορολογικών εσόδων,

ii. για τo επόμενο έτος (2023) θα προκύψει δαπάνη 
είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) ευρώ σε βάρος του 
Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων και δεν θα 
προκύψει απώλεια φορολογικών εσόδων,

iii. για τα επόμενα τρία έτη (2024, 2025, 2026) θα προ-
κύψει δαπάνη πενήντα πέντε εκατομμυρίων (55.000.000) 
ευρώ σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επεν-
δύσεων. Για τα έτη αυτά θα προκύψει απώλεια φορο-
λογικών εσόδων ύψους σαράντα πέντε εκατομμυρίων 
(45.000.000) ευρώ και

iv. για τα έτη 2027 έως 2040 θα προκύψει απώλεια 
φορολογικών εσόδων ύψους τριάντα εκατομμυρίων 
(30.000.000) ευρώ.

Άρθρο 4
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 

ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 2 Αυγούστου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

    Ι 

 Αριθμ. 73135 (2)
Υπολογισμός εθνικής σύνταξης ομογενών, βά-

σει της παρ. 2α του άρθρου 7 του ν. 4387/2016 .

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ -

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ -

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

 Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 1Β και 7 του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα 

Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - 
συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας 
εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 85), και ιδίως την παρ. 2α του άρθρου 7, όπως αυτή 
προστέθηκε με το άρθρο 73 του ν. 4915/2022 (Α’ 63).

2. Τον ν. 4781/2021 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουρ-
γείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, 
ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας 
και ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες διατάξεις» (Α’ 31).

3. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).

4. Τον ν.  2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών 
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελ-
ληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 41).

5. Τον ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημό-
σιας Τάξης» (Α’ 152).

6. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως 
αυτό διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019.

7. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α’ 168).

8. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτε-
ρικών» (Α’ 180).

9. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α’ 181).

10. Το π.δ. 62/2019 «Αναδιάρθρωση υπηρεσιών 
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, Ελληνικής Αστυ-
νομίας, Πυροσβεστικού Σώματος, Γενικής Γραμματείας 
Πολιτικής Προστασίας και ρύθμιση λοιπών θεμάτων.» 
(Α’ 101).
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11. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους- Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ υπουργείων» (Α’ 119).

12. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

13. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

14. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

15. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώ-
τριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

16. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805).

17. Την υπ’  αρ. 71672/27-09-2021 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Πα-
ναγιώτη Τσακλόγλου» (Β’ 4443).

18. Την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας παροχής 
γνώμης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ηλεκτρονι-
κού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), 
σύμφωνα με το άρθρο 1Β του ν. 4387/2016.

19. Την υπ’ αρ. 56920/16-06-2022 εισηγητική έκθεση 
οικονομικών επιπτώσεων, της Γενικής Διεύθυνσης Οι-
κονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων.

20. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του 
e-ΕΦΚΑ, πέραν της προϋπολογισθείσας για το άρθρο 
73 του ν. 4915/2022 (Α’ 63), με την έκθεση του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους του οικείου σχεδίου νόμου, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής

Η εθνική σύνταξη των συνταξιούχων λόγω γήρατος 
του e-ΕΦΚΑ, οι οποίοι α. είναι ομογενείς ή απέκτησαν 
την ελληνική ιθαγένεια ως ομογενείς με αλβανική ιθα-
γένεια ή β. είναι ομογενείς ή απέκτησαν την ελληνική 
ιθαγένεια ως ομογενείς που προέρχονται από την πρώ-
ην Σοβιετική Ένωση, καθώς και η αναλογία της εθνικής 
σύνταξης των δικαιοδόχων τους, καθορίζεται σύμφωνα 
με την παρ. 2α του άρθρου 7 του ν. 4387/2016 και την 
παρούσα απόφαση.

Άρθρο 2
Τρόπος υπολογισμού
του ποσού της Εθνικής Σύνταξης

1. Το ποσό της εθνικής σύνταξης των προσώπων 
του άρθρου 1 μειώνεται κατά ένα τριακοστό (1/30) για 
κάθε χρόνο που υπολείπεται των τριάντα (30) ετών 
διαμονής στην Ελλάδα, μεταξύ του δέκατου πέμπτου 
(15ου) έτους της ηλικίας τους και του έτους κατά το 
οποίο συμπληρώνουν το προβλεπόμενο όριο ηλικίας 
καταβολής της σύνταξής τους, με αφετηρία υπολο-

γισμού το έτος 1992. Το ανωτέρω ποσοστό μείωσης 
της εθνικής σύνταξης αυξάνεται κατ’ έτος μέχρι και το 
2032 ως εξής:

Έτος έναρξης 
καταβολής της 

σύνταξης

Απαιτούμενα 
έτη διαμονής 
στην Ελλάδα

Μείωση για 
κάθε έτος που 

υπολείπεται των 
απαιτούμενων
ετών διαμονής

έως και το 2022 30 1/30

2023 31 1/31

2024 32 1/32

2025 33 1/33

2026 34 1/34

2027 35 1/35

2028 36 1/36

2029 37 1/37

2030 38 1/38

2031 39 1/39
2032 και φεξής 40 1/40
2. Οι λοιποί κανόνες υπολογισμού της εθνικής σύντα-

ξης, του άρθρου 7 του ν. 4387/2016, εξακολουθούν να 
ισχύουν.

Άρθρο 3
Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

1. Για την απόδειξη της ομογενειακής ιδιότητας του 
άρθρου 1 υποβάλλονται τα κάτωθι δικαιολογητικά, ανά 
κατηγορία δικαιούχου:

(α) Αν ο δικαιούχος έχει αποκτήσει την ελληνική ιθα-
γένεια:

(i) αντίγραφο του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας και
(ii) πιστοποιητικό εγγραφής στο Μητρώο Πολιτών, από 

το οποίο προκύπτει η αιτιολογία κτήσης της ελληνικής 
ιθαγένειας ως ομογενούς σύμφωνα με τις ισχύουσες, 
κατά περίπτωση, ειδικές διατάξεις περί ομογενών.

(β) Αν ο δικαιούχος δεν είναι Έλληνας πολίτης:
(i) επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος αλλοδαπού 

διαβατηρίου και
(ii) αντίγραφο ισχύοντος Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 

Ομογενούς (ΕΔΤΟ).
2. Η κατοικία στην Ελλάδα αποδεικνύεται με κάθε 

πρόσφορο μέσο. Ενδεικτικά υποβάλλονται τα ακόλου-
θα δικαιολογητικά:

(α) Άδεια Διαμονής Ενιαίου Τύπου (ΑΔΕΤ) που χορηγεί-
ται στους κατόχους Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογε-
νούς (ΕΔΤΟ), σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΚ 1030/2002, 
είτε με τη μορφή αυτοκόλλητης ετικέτας επί του παλαιού 
αλλοδαπού διαβατηρίου, είτε με τη μορφή του αυτοτε-
λούς εγγράφου διάρκειας ισχύος δέκα (10) ετών ή παλαιά 
εθνική θεώρηση εισόδου ομογενούς ή άδειες διαμονής 
άλλου τύπου.

(β) Αντίγραφα εκκαθαριστικών σημειωμάτων της Φο-
ρολογικής Διοίκησης, που αφορούν στα έτη νόμιμης δι-
αμονής στη χώρα ή
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(γ) Βεβαίωση της αρμόδιας δημοτικής αρχής για τη 
μόνιμη κατοικία ή

(δ) Μισθωτήρια συμβόλαια κατοικίας ή
(ε) Λογαριασμοί παροχής υπηρεσιών κοινωφελούς 

χαρακτήρα ή
(στ) Πιστοποιητικό μετοικεσίας ή
(ζ) βιβλιάριο υγείας ή
(η) Βεβαίωση από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης 

(πρώην Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού) 
για κατάθεση δικαιολογητικών για την καταβολή εφάπαξ 
επιδόματος ομογενών ή ανεργίας.

Σε περίπτωση που κατά την εξεταζόμενη περίοδο έχει 
δημιουργηθεί πραγματικός χρόνος ασφάλισης, η περί-
οδος αυτή θεωρείται χρόνος διαμονής στην Ελλάδα. Ο 
χρόνος διαμονής στην Ελλάδα δεν μπορεί να υπολείπε-
ται του πραγματικού χρόνου ασφάλισης που λαμβάνεται 
υπόψη για τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης.

Άρθρο 4
Έκταση Εφαρμογής

1. Η εθνική σύνταξη προσώπων του άρθρου 1 που 
υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης από την έναρξη 
ισχύος της παρούσας ή έχουν υποβάλλει αίτηση συντα-
ξιοδότησης, η οποία εκκρεμεί, και η έναρξη καταβολής 
της σύνταξης ορίζεται από την 01.01.2022 και έπειτα, 
υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας.

2. Η εθνική σύνταξη προσώπων του άρθρου 1, τα 
οποία έχουν ήδη καταστεί συνταξιούχοι λόγω γήρατος 
μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας επανυπολογίζε-
ται αναδρομικά από 01.01.2022 ή από την ημερομηνία 
έναρξης καταβολής της σύνταξής τους, εάν αυτή είναι 
μεταγενέστερη της 01.01.2022, σύμφωνα με το άρθρο 
2 της παρούσας.

3. Η εθνική σύνταξη των συνταξιούχων λόγω θανάτου 
προσώπου που εμπίπτει στο άρθρο 1, επανυπολογίζε-
ται αναδρομικά από 01.01.2022 ή από την ημερομηνία 
έναρξης καταβολής της σύνταξής τους εάν αυτή είναι 
μεταγενέστερη της 01.01.2022, με βάση το άρθρο 2 
της παρούσας και τις διατάξεις του άρθρου 12 του 
ν. 4387/2016.

Άρθρο 5
Διαδικασία

1. Τα πρόσωπα, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
του άρθρου 1 και υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης 
από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, δηλώ-
νουν την ομογενειακή τους ιδιότητα κατά την υποβολή 
της αίτησης συνταξιοδότησης και προσκομίζουν τα κατά 
περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά του άρθρου 3, 
σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.4554/2018. 
Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις συνταξιοδότησης του e- ΕΦΚΑ 
τροποποιούνται κατάλληλα, τόσο ως προς τα δηλούμενα 
στοιχεία, όσο και ως προς τη δυνατότητα ηλεκτρονικής 
άντλησης των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

2. Τα πρόσωπα, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
του άρθρου 1 και έχουν ήδη υποβάλλει αίτηση συνταξι-

οδότησης ή έχουν καταστεί συνταξιούχοι λόγω γήρατος 
ή λόγω θανάτου, με έναρξη καταβολής της σύνταξής 
τους έως και την 31.12.2021, υποβάλλουν αίτηση στον 
e-ΕΦΚΑ για τον επανυπολογισμό της εθνικής σύνταξης 
τους από 01.01.2022 με βάση το άρθρο 2. Προς τον σκο-
πό αυτό, συνυποβάλλουν με την αίτησή τους τα κατά 
περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά του άρθρου 3. 
Το αίτημα μπορεί να υποβληθεί, σε περίπτωση θανάτου, 
από τους κληρονόμους του θανόντος.

3. Τα πρόσωπα, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμο-
γής του άρθρου 1 και έχουν υποβάλλει αίτηση συντα-
ξιοδότησης ή/και έχουν καταστεί συνταξιούχοι από 
01.01.2022 έως την έναρξη ισχύος της παρούσας, υπο-
βάλλουν αίτηση στον e-ΕΦΚΑ για τον επανακαθορισμό 
της εθνικής σύνταξης τους από την ημερομηνία έναρξης 
καταβολής της σύνταξής τους και σε κάθε περίπτωση 
από την 01.01.2022 και έπειτα. Προς τον σκοπό αυτό, 
συνυποβάλλουν με την αίτησή τους τα κατά περίπτωση 
απαιτούμενα δικαιολογητικά του άρθρου 3. Το αίτημα 
μπορεί να υποβληθεί, σε περίπτωση θανάτου, από τους 
κληρονόμους του θανόντος.

4. Τα ποσά που προκύπτουν από τον επανυπολογισμό 
της εθνικής σύνταξης των προσώπων των παρ. 2 και 3 χο-
ρηγούνται εφάπαξ, ως αναδρομικά συντάξεων. Οι πρά-
ξεις συνταξιοδότησης εκδίδονται ή μεταρρυθμίζονται 
με βάση το ποσό που προκύπτει από τον υπολογισμό 
του άρθρου 2 από 01.01.2022 ή από την ημερομηνία 
έναρξης καταβολής της σύνταξης εφόσον αυτή είναι 
μεταγενέστερη.

5. Η αίτηση των παρ. 2 και 3 μπορεί να υποβληθεί οπο-
τεδήποτε. Τα ποσά που προκύπτουν από τον επανυπολο-
γισμό καταβάλλονται με την επιφύλαξη των διατάξεων 
περί παραγραφής.

6. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα, 
με βάση τις οδηγίες του Φορέα.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 2 Αυγούστου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός 
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