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ΘΕΜΑ: «Προκαταβολή σύνταξης στους αποχωρούντες λόγω
συνταξιοδότησης υπαλλήλους – λειτουργούς του Δημοσίου».
ΑΠΟΥΑΗ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Σις διατάξεις της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4151/2013
(ΥΕΚ Α 103).
2. Σις διατάξεις του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου
των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΥΕΚ Α’ 247), όπως
ισχύει.
3. Σις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΥΕΚ Α
98).
4. Σις διατάξεις του π.δ. 86/2012 «Διορισμός Τπουργών, Αναπληρωτών
Τπουργών και Τφυπουργών» (ΥΕΚ Α 141).
5. Σην αριθμ. Τ48/9-7-2012 απόφαση του Πρωθυπουργού με θέμα
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Τπουργού Οικονομικών
Φρήστου ταϊκούρα» (ΥΕΚ Β’ 2105).
6. Σο γεγονός ότι με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης
καθορίζονται οι διαδικασίες για την καταβολή της προκαταβολής
σύνταξης στους υπαλλήλους – λειτουργούς του Δημοσίου.
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7. Σο γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
ΑΠΟΥΑΙΖΟΤΜΕ
Άρθρο 1
Διαδικασία καταβολής της προκαταβολής σύνταξης
1. Η καταβολή της προκαταβολής της σύνταξης στους συνταξιούχους –
λειτουργούς του Δημοσίου, που προβλέπεται από τις διατάξεις του
άρθρου 1 του ν. 4151/2013 (Α 103), γίνεται μέσω της Ενιαίας Αρχής
Πληρωμής (ΕΑΠ) και εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου
10 της αριθμ. 2/37345/0004/4-6-2010 κοινής απόφασης των
Τπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, όπως ισχύει.
2. Η προκαταβολή σύνταξης καταβάλλεται την 10η εκάστου μηνός. ε
περίπτωση που η ημερομηνία αυτή συμπίπτει με αργία, η καταβολή
γίνεται την αμέσως προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.
3. Οι αποδόσεις κρατήσεων υπέρ τρίτων γίνονται, μέσω της ΕΑΠ την
τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός στον οποίο η προκαταβολή
αναφέρεται και εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 15 της
αριθμ. 2/37345/0004/4-6-2010 Κοινής Απόφασης των Τπουργών
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
Οικονομικών.
4. Οι απορριφθείσες προκαταβολές συντάξεων, καταβάλλονται, μέσω
της ΕΑΠ με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 14, της αρ.
2/37345/0004/4-6-2010
κοινής
απόφασης
των
Τπουργών
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
Οικονομικών, όπως ισχύει.
5. Σο συνολικό μηνιαίο ποσό της προκαταβολής σύνταξης, κατά
κατηγορία συνταξιούχων, βαρύνει τους οικείους ΚΑΕ του Κρατικού
Προϋπολογισμού.
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Άρθρο 2
Μεταβατικές διατάξεις
1. Για το μήνα Ιούνιο 2013 (πρώτος μήνας της εφαρμογής της
προκαταβολής σύνταξης) η προκαταβολή της σύνταξης θα καταβληθεί
την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα αυτού (Ιούνιος 2013).
2. Επίσης για την καταβολή της προκαταβολής σύνταξης κατά τον
ανωτέρω μήνα (Ιούνιος 2013) δεν λαμβάνονται υπόψη οι προθεσμίες
των περιπτώσεων β’ και γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 57 Α του π.δ.
169/2007.
3. Για την καταβολή της προκαταβολής σύνταξης για τους μήνες από
Ιούνιο 2013 μέχρι και Δεκέμβριο 2013, δεν λαμβάνονται υπόψη οι
διατάξεις του δευτέρου και τρίτου εδαφίου της περ. ε’ του άρθρου 57 Α
του π.δ. 169/2007 (Α 210).

Άρθρο 3
Έλεγχος καταβολής της προκαταβολής σύνταξης

Μετά την παρέλευση δύο μηνών από την προκαταβολή της
σύνταξης, διενεργείται έλεγχος για το εάν έχει περιέλθει στην Τπηρεσία
υντάξεων ο υπηρεσιακός φάκελος που αφορά την κάθε προκαταβολή.
ε περίπτωση που διαπιστωθεί μη έλευση του φακέλου, ενημερώνεται
η αρμόδια Δ/νση Διοικητικού – Προσωπικού της οικείας Τπηρεσίας
για το γεγονός αυτό και ο έλεγχος για την έλευση του φακέλου
διενεργείται εφεξής ανά μήνα. ε περίπτωση που δεν περιέλθει ο
σχετικός φάκελος εντός δύο μηνών από την κατά τα ανωτέρω
ενημέρωση της αρμόδιας Δ/νσης Διοικητικού – Προσωπικού, παύει η
διενέργεια της προκαταβολής σύνταξης, ενημερώνεται η κατά
περίπτωση αρμόδια Δ/νση Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής
υντάξεων και τα ποσά που έχουν καταβληθεί ως προκαταβολή
σύνταξης, αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Σαυτόχρονα
επιβάλλονται σε κάθε εμπλεκόμενο οι ποινές που προβλέπονται από
τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 4151/2013.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΦΡΗΣΟ ΣΑΪΚΟΤΡΑ
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Σμημ/ρχης Διεκπ/σης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΕΙ:
1. Γραφείο Τπουργού Οικονομικών
2. Γραφείο Αναπληρωτή Τπουργού Οικονομικών
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής / ΓΛΚ
4. Γραφείο Γενικού Διευθυντή υντάξεων
5. Δ/νση 20η ΓΛΚ
6. Δ/νση 24η ΓΛΚ
7. ΕΑΠ
ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. ΓΛΚ / Δ42, Δ43, Δ45 & Δ47

