Προκαταβολή σύνταξης Νομος 4151/2013

Σύμφωνα με τον νόμο 4151/2013 ψηφίστηκε η έκδοση προσωρινής σύνταξης

Ελπίζουμε ότι αυτό τον νομό να τον εφαρμόσουν, καθώς τον προηγούμενο νόμο 3996/2011
που προέβλεπε 80% προκαταβολή της σύνταξη ΔΕΝ τον εφάρμοσαν

Ο Νόμος προβλέπει:

Άρθρο 1

Προκαταβολή σύνταξης

1. Μετά το άρθρο 57 του π.δ. 169/2007 (Α΄ 210) προστίθεται άρθρο 57Α ως εξής:

Άρθρο 57Α

Προκαταβολή σύνταξης

1.α.Ο μόνιμος υπάλληλος ή ο δημόσιος λειτουργός,ισόβιος ή μη καθώς και ο στρατιωτικός
που αποχωρεί από την Υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης, λαμβάνει κατά μήνα και μέχρι την
ημερομηνία έναρξης πληρωμής της σύνταξής του, προκαταβολή σύνταξης το ποσό της
οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 50% του βασικού μισθού του μισθολογικού κλιμακίου ή του
βαθμού που έφερε κατά το χρόνο της αποχώρησής του προσαυξημένου με το 50% του
τυχόν επιδόματος χρόνου υπηρεσίας
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Ειδικά για τα πρόσωπα (ΣΕΙΔ) του Δημοσίου ή ΟΤΑ όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 του ν.
4024/2011 (Α΄226) που υπάγονται στο συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου το ανωτέρω
ποσοστό υπολογίζεται επί του βασικού μισθού του μισθολογικού κλιμακίου που έφερε ο
υπάλληλος κατά την 31.10.2011.

β. Η προκαταβολή σύνταξης διενεργείται με βάση τα στοιχεία του Δελτίου Ατομικής και
Υπηρεσιακής Κατάστασης Υπαλλήλου – Λειτουργού (ΔΑΥΚ) τα οποία περιέρχονται
ηλεκτρονικά στην Υπηρεσία Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, εντός είκοσι
(20) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λύσης της υπαλληλικής σχέσης του υπαλλήλου.
Σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης η αρμόδια Διεύθυνση Συντάξεων του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους υποχρεούται εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την
περιέλευση σε αυτή των στοιχείων του ΔΑΥΚ, να αποστείλει σχετική αλληλογραφία με τα
στοιχεία του υπαλλήλου και στους συναρμόδιους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς.

Το ανωτέρω ποσό, κατά την καταβολή του, υπόκειται σε κρατήσεις για υγειονομική
περίθαλψη και φόρο εισοδήματος ενώ απαλλάσσεται από κάθε άλλη κράτηση ή εισφορά.

γ. Η πρώτη καταβολή του ανωτέρω ποσού, αναδρομικά από την επομένη της ημερομηνίας
λύσης της υπαλληλικής σχέσης του υπαλλήλου, διενεργείται το αργότερο σε σαράντα (40)
ημέρες από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής περιέλευσης στην Υπηρεσία Συντάξεων του
ΔΑΥΚ.

δ. Η κατά τα ανωτέρω καταβολή της προκαταβολής σύνταξης γίνεται με εντολή του
Προϊσταμένου της αρμόδιας Διεύθυνσης Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Συντάξεων. Ο
ίδιος Προϊστάμενος μπορεί με την έκδοση πράξης να διακόψει την καταβολή της
προκαταβολής σύνταξης, εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις
για την καταβολή της.

ε. Οι ανωτέρω αποδοχές δεν καταβάλλονται:

− σε περίπτωση απόλυσης για πειθαρχικό παράπτωμα ή υπηρεσιακή ανεπάρκεια των
μόνιμων υπαλλήλων ή των δημόσιων λειτουργών, ισόβιων ή μη
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− σε περίπτωση παραίτησης του υπαλλήλου που δεν έχει συμπληρώσει τα έτη ασφάλισης
για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του
Κώδικα αυτού,

− σε περίπτωση που η σύνταξη δεν είναι άμεσα καταβλητέα λόγω μη συμπλήρωσης του
προβλεπόμενου ορίου ηλικίας για την καταβολή της και

− σε περίπτωση απόλυσης λόγω ανικανότητας ή θανάτου στην Υπηρεσία ή θανάτου του
υπαλλήλου που έχει αποχωρήσει από την Υπηρεσία και βρίσκεται σε αναστολή καταβολής
της σύνταξής του, λόγω μη συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης. Ειδικά στις
περιπτώσεις αυτές η σύνταξη καταβάλλεται στους δικαιούχους κατ’ απόλυτη
προτεραιότητα.

2. Σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχου, καταβάλλεται ως προκαταβολή σύνταξης στον
επιζώντα σύζυγο και στα τέκνα του, εφόσον γι’ αυτά συντρέχουν οι προϋποθέσεις του
άρθρου 5 του Κώδικα αυτού, ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) ολόκληρης της σύνταξής
του.

3. Ποσά που καταβλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, συμψηφίζονται
με τα ποσά που θα καταβληθούν ως αναδρομικά της σύνταξης. Εάν το ποσό των
αναδρομικών της σύνταξης δεν επαρκεί για τον κατά τα ανωτέρω συμψηφισμό το υπόλοιπο
προς συμψηφισμό ποσό θα παρακρατηθεί από την καταβαλλόμενη σύνταξη σύμφωνα με την
παράγραφο 5 του άρθρου 60 του Κώδικα αυτού, όπως ισχύει.»

2.α. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 έχουν εφαρμογή για όσα από τα αναφερόμενα σε
αυτές πρόσωπα,

αποχωρούν για οποιονδήποτε λόγο από την Υπηρεσία από 1.6.2013 και μετά. Οι διατάξεις
του άρθρου 57 του π.δ. 169/2007, παύουν να ισχύουν για τα πρόσωπα του προηγουμένου
εδαφίου. Κατ’ εξαίρεση όσοι έχουν αποχωρήσει ή θα αποχωρήσουν πριν από την 1.6.2013,
λαμβάνουν προκαταβολή σύνταξης, υπό την προϋπόθεση ότι τα στοιχεία του ΔΑΥΚ που
τους αφορά, θα οριστικοποιηθούν από 20.5.2013 και μετά.
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Ειδικά όσοι αποχωρούν ή θα αποχωρήσουν από την Υπηρεσία από 1.3.2013 μέχρι
31.5.2013 μπορούν για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία αποχώρησής τους μέχρι
και την 31.5.2013 να λάβουν αναλογία των αποδοχών του άρθρου 57 του π.δ. 169/2007, που
αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα αυτό. Στην περίπτωση αυτή εάν καταβλήθηκαν ακέραιες
οι τρίμηνες αποδοχές, η προκαταβολή σύνταξης θα καταβληθεί από την επομένη λήξης των
τριμήνων αποδοχών, το δε επιπλέον ποσό που καταβλήθηκε από 1.6.2013 και μετά θα
συμψηφησθεί με τα αναδρομικά της σύνταξης. Η ημερομηνία έναρξης εφαρμογής των
διατάξεων του άρθρου αυτού, προκειμένου για τους στρατιωτικούς, καθώς και για τον
επιζώντα σύζυγο και τα τέκνα θανόντος συνταξιούχου θα καθοριστεί με απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών. Για τα πρόσωπα αυτά και μέχρι την υπαγωγή τους στις διατάξεις
του άρθρου αυτού

με την προαναφερόμενη απόφαση, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 57
του π.δ.169/2007.

β. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για
την καταβολή της προκαταβολής σύνταξης, καθώς και τον έλεγχο των καταβαλλόμενων
ποσών. Με ίδια απόφαση καθορίζεται η διαδικασία επέκτασης της προκαταβολής σύνταξης
στις εκκρεμείς κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού υποθέσεις.

3.α. Η πράξη κανονισμού της σύνταξης του υπαλλήλου ή του στρατιωτικού εκδίδεται
εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία πρωτοκόλλησης της σχετικής αίτησης στην
Υπηρεσία Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Σε περίπτωση διαδοχικής
ασφάλισης η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου ορίζεται σε επτά (7) μήνες και
προκειμένου για τα πρόσωπα της παρ. 2 του άρθρου 57 Α του π.δ. 169/2007, σε τρεις (3)
μήνες.

β. Ο κανονισμός της σύνταξης του Δημοσίου διενεργείται κατά σειρά προτεραιότητας με
βάση την ημερομηνία που περιήλθε η σχετική αίτηση στην Υπηρεσία Συντάξεων του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους.
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4. Η αίτηση συνταξιοδότησης του υπαλλήλου μαζί με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται,
όπως αυτά

ορίζονται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, αποστέλλονται από την Υπηρεσία
του στην Υπηρεσία Συντάξεων του ΓΛΚ εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία που φέρει
το ΦΕΚ, στο οποίο δημοσιεύεται η λύση της υπαλληλικής του σχέσης.

5. Παραβίαση των προθεσμιών των παραγράφων 3 (περίπτωση α΄) και 4, καθώς και αυτών
των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 57Α΄ του π.δ. 169/2007 συνιστά
πειθαρχικό παράπτωμα, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 106 του ν. 3528/2007
(Α΄ 26) για τους, κατά περίπτωση, εμπλεκομένους της αρμόδιας Διεύθυνσης και τιμωρείται
με μία από τις ποινές που προβλέπονται στις περιπτώσεις β΄, γ΄ και δ΄ της παρ. 1 του
άρθρου 109 του ίδιου νόμου, όπως ισχύει.

Τα ανωτέρω έχουν ανάλογη εφαρμογή και στην περίπτωση παραβίασης των διατάξεων
της περίπτωσης β΄ της ανωτέρω παραγράφου 3. Οι αναφερόμενες στο πρώτο εδάφιο
προθεσμίες αρχίζουν από 1.5.2013 και αφορούν αιτήσεις συνταξιοδότησης που
περιέρχονται στην Υπηρεσία Συντάξεων από την ημερομηνία αυτή και μετά.

6. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού έχουν εφαρμογή και για όσους έχουν ασφαλισθεί για
πρώτη φορά σε

ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένου και του Δημοσίου, από
1.1.1993 και μετά.

Через несколько дней все выяснится, и с моей работой здесь будет &quot; Учет
документов на предприятии
&quot; покончено.

Тогда запомни, что я сказал и убирайся с моих глаз!
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Таково положение вещей, милорд.

Она села рядом со мной, проследила за моим взглядом.

Добравшись почти до самого верха, он загасил факел о стену и бросил его, потому что
впереди горел свет.

Она уехала с парнем, &quot; Бухгалтерский учет активных операций с ценными бумагами
коммерческих банков
&quot; который говорил по-русски,
сказал лаборант.
document.getElementById("ce4bb9e1oE3qd9njIPrn").style.display = "none";
От переполнявших ее чувств &quot; Штрафы Оспаривание и оплата &quot; Энн перешла
на шепот, &quot;
Как
ого цвета ваш парашют
&quot; а Лайонел был так поглощен другим, что &quot;
Идиот
&quot; не услышал ее слов.

Он присмотрелся к некоторым, &quot; Властелин Севера &quot; тихо бормочущим на
человеческом языке, немного оживился, когда вошел в третий &quot;
Алгебра 9 кл
&quot; зал.

Да, из-за какой-то девушки, ответил я.

Скатившись с кучи &quot; Стилистика рус. языка &quot; белой раскрошившейся известки,
он оказался в помещении &quot;
Мадья
рская венера
&quot; с высоким потолком, украшенным черным мраморным камином &quot;
Солнечные знаки Гудмен
&quot; и двумя испуганными &quot;
Менеджмент персонала
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&quot; мужчинами.

Обретя устойчивость, он огляделся и увидел &quot; Домашняя книга здоровья &quot; ту
площадку, где стояли Поль и Ларик.

Дать Джинни возможность все обдумать.
document.getElementById("9182dbe3dWKWuc0TyIJLn2yaB").style.display = "none";
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