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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 


