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Αριθμ. 151274/2016/0092 
  Χορήγηση προκαταβολής σύνταξης στα στελέχη 

των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλεί-

ας και του Πυροσβεστικού Σώματος, που αποχω-

ρούν από την Υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  1. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 1 του ν. 4151/2013 (Α΄ 103),
β. των άρθρων 41 παρ. 3 και 90 του Κώδικα Νομοθε-

σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),

γ. της αριθμ. Υ5/27-1-2015 (Β΄ 204) απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» και

δ. της αριθμ. Υ29/9-10-2015 (Β΄ 2168) απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».

2. Την ανάγκη καταβολής προκαταβολής σύνταξης 
στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων 
Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος, τα οποία 
υπάγονται, ως προς τη συνταξιοδότηση τους, στις δια-
τάξεις του ν. 4387/2016 (Α΄ 85).

3. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν 
προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. α. Στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σω-

μάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος, τα 
οποία αποχωρούν από την Υπηρεσία λόγω συνταξιοδό-
τησης και υπάγονται για τον υπολογισμό της σύνταξης 
τους στις διατάξεις του ν. 4387/2016, χορηγείται από 
1-1-2017 προκαταβολή σύνταξης, σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις του πρώτου εδαφίου της περ. α της παρ. 1 του 
ν. 4151/2013 (Α΄ 103), με βάση τα στοιχεία του φακέλου 
που αποστέλλεται από τις οικείες Υπηρεσίες στην αρ-
μόδια Διεύθυνση Κανονισμού Συντάξεων της Γενικής 
Διεύθυνσης Χορήγησης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα.

β. Η κατά τα ανωτέρω προκαταβολή σύνταξης κατα-
βάλλεται και σε όσα από τα ανωτέρω πρόσωπα αποχω-
ρούν από την Υπηρεσία για λόγους υγείας.

2. Η προκαταβολή σύνταξης καταβάλλεται αναδρο-

μικά από την επομένη της ημερομηνίας διαγραφής των 
ανωτέρω προσώπων από το Σώμα στο οποίο υπηρετού-
σαν. Το ποσό της προκαταβολής σύνταξης συμψηφίζεται 
με τα ποσά της οριστικής σύνταξης που θα καταβληθούν 
αναδρομικά κατά την πρώτη καταβολή αυτής.

Εάν το ποσό των αναδρομικών της οριστικής σύντα-
ξης δεν επαρκεί για τον κατά τα ανωτέρω συμψηφισμό, 
το υπόλοιπο προς συμψηφισμό ποσό θα παρακρατη-
θεί από την καταβαλλόμενη μηνιαία οριστική σύνταξη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 60 του 
π.δ. 169/2007 (Α΄ 210), όπως ισχύουν.

3. Οι διατάξεις του άρθρου 57 του π.δ. 169/2007 παύ-
ουν να ισχύουν για τα πρόσωπα της περ.α της παρ. 1 της 
παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

1. α. Ειδικά για τα ανωτέρω πρόσωπα η προκαταβολή 
σύνταξης καταβάλλεται μέσω της αρμόδιας Διεύθυνσης 
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων 
του Υπουργείου Οικονομικών, μετά από εντολή του Προ-
ϊσταμένου της αρμόδιας Διεύθυνσης Κανονισμού και 
Εντολής Πληρωμής Συντάξεων της Γενικής Διεύθυνσης 
Χορήγησης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα, μη εφαρμοζο-
μένων στην περίπτωση αυτή των διατάξεων της περ. β 
της παρ. 1 του άρθρου 57Α του π.δ. 169/2007 (Α΄ 210).

β. Η κατά τα ανωτέρω προκαταβολή σύνταξης κατα-
βάλλεται την προτελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα, 
η δε πληρωμή της διενεργείται από τον Ενιαίο Φορέα 
Κύριας Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) με την ίδια διαδικασία που 
προβλέπεται για την πληρωμή από 1-1-2017 των συντά-
ξεων του Δημοσίου.

2. Η προκαταβολή σύνταξης χορηγείται και σε όσα από 
τα ανωτέρω πρόσωπα έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιο-
δότησης πριν από την ισχύ της απόφασης αυτής, η οποία 
εκκρεμεί στη Γενική Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων 
Δημοσίου Τομέα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 6 Φεβρουαρίου 2017 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ  
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο 

το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών 
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  helpdesk.et@et.gr 
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr


