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ΠΡΟΣ:
Τους Αποδέκτες του επικαιροποιημένου 
Πίνακα Α’

ΘΕΜΑ: «Νέοι κανόνες αναπροσαρμογής των καταβαλλόμενων ή καταβλητέων στις    
30.09.2019 κύριων συντάξεων, των οποίων η έναρξη καταβολής ανατρέχει σε 
χρόνο πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4387/2016. 

                 Κοινοποίηση της αριθ. Φ11321/οικ.10772/382/9.3.2021 Υπουργικής απόφασης.
ΣΧΕΤ.:     Η 52/2020 εγκύκλιος του e-ΕΦΚΑ.

Σας πληροφορούμε ότι στο ΦΕΚ Β΄ 1082/22.3.2021 δημοσιεύτηκε η με αρ. 
Φ11321/οικ.10772/382/9.3.2021 Υπουργική απόφαση σχετικά με τους νέους κανόνες 
 αναπροσαρμογής των καταβαλλόμενων ή καταβλητέων στις 30.9.2019 κύριων συντάξεων, 
οι οποίες χορηγήθηκαν ή θα χορηγηθούν με προγενέστερες του Ν. 4387/2016 διατάξεις.

Σύμφωνα με την παρ. 4 του 7 της εν λόγω Υπουργικής απόφασης, τα στοιχεία που 
χρησιμοποιούνται κατά τις προβλεπόμενες στο άρθρο αυτό διαδικασίες 
αναπροσαρμογής και επανυπολογισμού των συντάξεων αυτών καταχωρούνται σε 
ηλεκτρονική βάση δεδομένων. Επομένως, η διαδικασία ολοκληρώνεται αποκλειστικά 
μέσω μηχανογραφικών εφαρμογών, χωρίς την έκδοση ατομικών διοικητικών 
πράξεων.

Συν/κά: ΦΕΚ Β΄ 1082/22.3.2021

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
                                                        ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 

                      ΕΛΕΝΗ Σ. ΝΙΑΡΧΑΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

e-ΕΦΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Παράταση χρόνου- τροποποίηση και ολοκλήρω-
ση πολυετούς επιχειρηματικού σχεδίου της εται-
ρείας «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟ-
ΓΕΣ Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «D.P.Α -Label pack 
A.E.» το οποίο έχει υπαχθεί στις διατάξεις της 
υποπερ. xi της περ. ε της παρ. 1 του άρθρου 3 του 
ν. 3299/2004 και ισχύει.

2 Μεταβολές Μειονοτικών Σχολικών Μονάδων 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 2021-2022.

3 Νέα αναπροσαρμογή κύριων συντάξεων  - προ-
στασία καταβαλλόμενων συντάξεων.

4 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 11740/23.09.2019 από-
φασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Μακεδονίας - Θράκης «Ανάθεση ληξιαρχικών 
καθηκόντων Δήμου Παιονίας Ν. Κιλκίς» (Β’ 4027).

5 Κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυ-
λακείου Σερρών  - Σύσταση Υποκαταστήματος 
Σερρών στο Κτηματολογικό Γραφείο Κεντρικής 
Μακεδονίας του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

 (1) 
 Παράταση χρόνου- τροποποίηση και ολοκλήρω-

ση πολυετούς επιχειρηματικού σχεδίου της εται-

ρείας «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟ-

ΓΕΣ Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «D.P.Α -Label pack 

A.E.» το οποίο έχει υπαχθεί στις διατάξεις της 

υποπερ. xi της περ. ε της παρ. 1 του άρθρου 3 

του ν. 3299/2004 και ισχύει.   

 Με την υπ’ αρ. 29785/10-03-2021 απόφαση της Προ-
ϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Βιομηχανικής και 
Επιχειρηματικής Πολιτικής εγκρίνεται η παράταση χρό-
νου, η τροποποίηση και η ολοκλήρωση της επένδυσης 
του εγκεκριμένου πολυετούς επιχειρηματικού σχεδίου 
της εταιρίας ««ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟ-
ΓΕΣ Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «D.P.Α -Label pack A.E.», η 
οποία υπήχθη στις διατάξεις της υποπερ. xi της περ. ε 
της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3299/2004, με την υπό 

στοιχεία 14491-ΔΒΕ 2042/17-12-2010 (Β’ 2027) απόφαση, 
όπως ισχύει, ως εξής:

1. Εγκρίνεται η παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης 
της επένδυσης μέχρι την 03/03/2020 που είναι η ημερο-
μηνία ανακοίνωσης από το ΓΕΜΗ για την πιστοποίηση 
Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία γίνεται αποδε-
κτή σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 
76 του ν. 4399/2016 (Α’ 117), όπως τροποποιήθηκε από 
το άρθρο 20 του ν. 4479/2017 (Α’ 94), του άρθρου 83 του 
ν. 4582/2018 (Α’ 208), του άρθρου 11 του ν. 4618/2019 
(Α’ 89) και του άρθρου 163 του ν. 4635/2019 (Α’ 167).

2. Εγκρίνεται η αλλαγή του χρηματοδοτικού σχήματος 
καθώς η εταιρεία δεν θα προβεί στη λήψη δανείου και 
το χρηματοδοτικό σχήμα θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου με 
ιδία συμμετοχή.

3. Εγκρίνεται η τροποποίηση της υπό στοιχεία 14491/
ΔΒΕ 2042/17-12-2010 (Β’ 2027) απόφασης υπαγωγής, 
όπως ισχύει της επένδυσης της εταιρείας «ΗΛΕΚΤΡΟ-
ΝΙΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Α.Ε.» με διακριτικό 
τίτλο «D.P.Α -Label pack A.E.» ως προς το φυσικό και 
οικονομικό αντικείμενο, σύμφωνα με την παρ. 2 και 
την περ. β της παρ. 13 του άρθρου 85 του ν. 4399/2016 
(Α’ 117), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 22 του 
ν. 4479/2017 (Α’ 94), την υπ’ αρ. 121430/14-11-2018 
(Β’ 5465) υπουργική απόφαση, λαμβάνοντας υπόψη 
το αίτημα τροποποίησης και την πιστοποίηση του ορ-
γάνου έλεγχου ολοκλήρωσης και την διαμόρφωση του 
κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης στο ποσό των 
5.288.302,25 €.

4. Εγκρίνεται η ολοκλήρωση της επένδυσης της εται-
ρείας «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Α.Ε.» 
με διακριτικό τίτλο D.P.Α -Label pack A.E/ΥΠΑ/5/00102/Α 
με ΑΦΜ 094422233 και η οριστικοποίηση του κό-
στους της ενισχυόμενης επένδυσης στο ποσό των 
5.288.302,25 €, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 και 
της περ. β της παρ. 13 του άρθρου 85 του ν. 4399/2016 
(Α’  117), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του 
ν.  4479/2017 (Α’  94), της υπ’  αρ. 121430/14-11-2018 
(Β’ 5465) υπουργικής απόφασης και την πιστοποίηση 
του οργάνου έλεγχου ολοκλήρωσης (υπ’ αρ. 108178-
ΔΒΠ1408/23-10-2019).

5. Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίζεται 
η 03/03/2020.

6. Το ύψος της ιδίας συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 
δύο εκατομμυρίων εκατόν δέκα οκτώ χιλιάδων εκατόν 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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είκοσι ευρώ και ενενήντα λεπτών (2.118.120,90 ευρώ), 
ποσοστό 40,0529 %% του συνολικού προϋπολογισμού.

7. Το ύψος της επιχορήγησης ορίζεται στο ποσό 
των τριών εκατομμυρίων εκατόν εβδομήντα χιλιάδων 
εκατόν ογδόντα ένα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών 
(3.170.181,35 ευρώ) ποσοστό 59,9471% % του συνολι-
κού προϋπολογισμού. Ειδικότερα το ποσοστό επιχορή-
γησης αναλύεται ως εξής:

Το ποσό αυτό της επιχορήγησης συνάγεται από το 
ποσό:

α) 3.156.181,35 € που αναλογεί στην αρχική επένδυση 
(5.260.302,25*60%) και

β)14.000 € που αναλογεί στις δαπάνες μελετών και 
συμβούλων(28.000,00*50%) που αντιστοιχεί σε ποσοστό 
59,9471% της συνολικής επένδυσης και κατά αναλογία 
το ποσοστό της ιδίας συμμετοχής 40,0529%.

8. Η επιχείρηση έχει την υποχρέωση να διατηρήσει 
τις θέσεις εργασίας (38,3 ΕΜΕ), όπως πιστοποιηθήκαν 
κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης για τρία έτη από 
την ημερομηνία ολοκλήρωσης, όπως αυτή αναφέρεται 
στη σχετική απόφαση ολοκλήρωσης σύμφωνα με την 
παρ. 1α του άρθρου 5 του ν. 4242/2014 (Α’ 50) και την 
παρ. 10β του άρθρου 85 του ν. 4399/2016 (Α’ 117) και τις 
διατάξεις του ν. 3299/2004.

9. Εγκρίνεται η παρακράτηση ποσού 15.850,90 ευρώ 
(0,5% * 3.170.181,35 ευρώ) για την μη επίτευξη του στό-
χου «η αύξηση του κύκλου εργασιών να είναι μεγαλύτε-
ρη από 47,32% κατά το έτος ολοκλήρωσης σε σχέση με 
το έτος 2008», σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του 
άρθρου 10 του ν. 299/2004, όπως ισχύει.

10. Εγκρίνεται η παρακράτηση ποσού 15.850,90 ευρώ 
(0,5% * 3.170.181,35 ευρώ) λόγω μη ενημέρωσης για την 
αλλαγή της έδρας εντός 60 ημερών από τη συντέλεσή 
της ως είχε την υποχρέωση σύμφωνα με την υπ’  αρ. 
121430/14-11-2018 υπουργική απόφαση «Καθορισμός 
προϋποθέσεων, όρων και δικαιολογητικών για την τρο-
ποποίηση των επενδυτικών σχεδίων που υπήχθησαν 
στις διατάξεις των ν. 3299/2004 και 3908/2011» (Β’ 5456), 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 132118/20-12-2019 
(Β’ 4740) απόφαση.

11. Εγκρίνεται η καταβολή του υπολοίπου της επιχο-
ρήγησης ύψους 217.406,12 ευρώ (σύνολο επιχορήγησης 
ύψους 3.170.181,35 ευρώ μείον το ποσό της Α’ δόσης 
1.460.536,72 ευρώ μείον το ποσό 1.460.536,71 ευρώ το 
οποίο έχει δοθεί με κατάθεση εγγυητικής επιστολής, μεί-
ον το ποσό 15.850,90 ευρώ της παρακράτησης, όπως 
έχει αναλυθεί πιο πάνω, μείον το ποσό των 15.850,90 
ευρώ της παρακράτησης λόγω μη ενημέρωσης εντός 
60 ημερών λόγω αλλαγής έδρας).

12. Η καταβολή του ανωτέρω ποσού θα γίνει σύμφω-
να με τα οριζόμενα στο άρθρο 77 «Τμηματική καταβολή 
επιχορήγησης επενδυτικών σχεδίων υπαχθέντων στον 
ν. 3299/2004…» της παρ. 4β του ν. 4399/2016, όπως τρο-
ποποιήθηκε από την απόφαση 127846/2017 (Β’ 4120) (συγ-
χώνευση 3ης, 4ης, 5ης, 6ης και 7ης δόσης), και το άρθρο 83 
του ν. 4582/2018 (Α’ 208). Το ανωτέρω συνολικό ποσό θα 
βαρύνει τις πιστώσεις ΣΑΕ 027/0 του ΠΔΕ 2021 του έργου 
με κωδικό 2005ΣΕ02700001 (ΚΑΕ 8284) και ονομασία έρ-
γου «Πολυετή επενδυτικά σχέδια του ν. 3299/2004».

13. Εγκρίνεται η επιστροφή της υπό στοιχεία 
GRH107285/20/12/2013 ALPHA BANK εγγυητικής επι-
στολής ύψους 1.606.590,38 ευρώ.

Ημερομηνία Γνωμοδοτικής Επιτροπής 15/01/2021.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Η Προϊστάμενη της Γενικής Διεύθυνσης

ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ ΠΑΣΧΑΛΗ   

Ι

 Αριθμ. 27007/Η2 (2)
Μεταβολές Μειονοτικών Σχολικών Μονάδων 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 2021-2022. 

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 3, της παρ. 2 του άρθρου 5 και του πρώ-

του εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 694/1977 
«Περί Μειονοτικών Σχολείων της Μουσουλμανικής Μει-
ονότητας εις Δ. Θράκην» (Α’ 264).

β. Της παρ. 9 του άρθρου 3 και της παρ. 1 του άρθρου 
4 του ν. 695/1977 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων τινών του 
διδακτικού και εποπτικού προσωπικού των Μειονοτι-
κών Σχολείων και της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας» 
(Α’ 264).

γ. Του άρθρου 11 του ν.  1966/1991 «Μεταγραφές 
φοιτητών Α.Ε.Ι., σπουδαστών Τ.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

δ. Των άρθρων 1 και 2 του ν. 2986/2002 «Οργάνωση 
των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαι-
δευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση 
των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (Α’ 24), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

ε. Της παρ. 4 του άρθρου 94 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρ-
χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87).

στ. Των άρθρων 63, 64, 65, 67 και 68 του ν. 4310/2014 
«Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλ-
λες διατάξεις» (Α’ 258).

ζ. Του άρθρου 13 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133).

2. Τα άρθρα 1 και 2 του π.δ. 1024/1979 «Περί συστά-
σεως θέσεων, κλάδων και βαθμών διά τους Μουσουλ-
μάνους Δημοσίους εκπαιδευτικούς λειτουργούς των 
Μειονοτικών Δημοτικών Σχολείων Δυτικής Θράκης, 
αποφοίτους της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσ-
σαλονίκης, του τρόπου διορισμού αυτών και ρυθμίσεων 
θεμάτων υπηρεσιακής καταστάσεως αυτών» (Α’ 288).

3. Την παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 39/1992 «Ρύθμιση 
θεμάτων μειονοτικής εκπαίδευσης Θράκης» (Α’ 19).

4. Το άρθρο 1 του π.δ. 98/2007 «Σύσταση θέσεων για 
Μουσουλμάνους δημοσίους εκπαιδευτικούς λειτουρ-
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γούς των μειονοτικών δημοσίων σχολείων της Θράκης» 
(Α’ 121).

5. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31).

6. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

8. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

9. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

10. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/08-1-2021 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β’ 33).

11. Την υπό στοιχεία 122795/Γ1/30-7-2019 κοινή από-
φαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων «Ανάθεση καθηκόντων Γενικής Γραμ-
ματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 523).

12. Την υπό στοιχεία Ζ2/182/29-4-1999 υπουργική 
απόφαση «Σύνθεση διδακτικού προσωπικού Μειονοτι-
κών Σχολείων» (Β’ 555).

13. Την υπό στοιχεία Φ.353.1./324/105657/Δ1/2002 
υπουργική απόφαση «Καθορισμός των ειδικότερων 
καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των 
περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυ-
ντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων 
των διδασκόντων» (Β’ 1340).

14. Την υπό στοιχεία Φ.351.1/11/48020/Ε3/28-03-2019 
(ΑΔΑ: ΩΩΤΗ4653ΠΣ-ΒΔ3) υπουργική απόφαση «Τοποθέ-
τηση Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης».

15. Την υπό στοιχεία Φ.2.1/7288/10-08-2020 απόφα-
ση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας-

Θράκης «Αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 
για το σχολικό έτος 2020-2021» (Β’ 3426).

16. Την υπό στοιχεία 136882/ΓΔ4/09-10-2020 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Μετα-
βολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022».

17. Την υπό στοιχεία Φ.8.2.2.1/11092/10-11-2020 (υπό 
στοιχεία Υ.ΠΑΙ.Θ. 153408/10-11-2020) εισήγηση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης, «Ανακαθορισμός οργανικότητας Μειονοτικών 
σχολείων».

18. Την υπ’ αρ. 8398/05-11-2020 εισήγηση της Διεύ-
θυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης «Ανακαθο-
ρισμός οργανικότητας Μειονοτικών σχολείων».

19. Την υπό στοιχεία Φ.2.1/4269/4-11-2020 εισήγηση 
της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης 
«Υποβολή προτάσεων της Διεύθυνσης Π.Ε. Ροδόπης για 
τη μεταβολή οργανικότητας Μειονοτικών Σχολείων, σχο-
λικού έτους 2020-21».

20. Την υπό στοιχεία Φ.2.1/9988/05-11-2020 εισήγη-
ση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου 
«Υποβιβασμός Μειονοτικού σχολείου Αλεξανδρούπολης».

21. Το πραγματικό γεγονός ότι έχουν μεταβληθεί τα 
αριθμητικά στοιχεία των μαθητών που φοιτούν κατά την 
τελευταία τριετία στα αναφερόμενα Μειονοτικά σχολεία 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

22. Το γεγονός ότι το κάτωθι Μειονοτικό Δημοτικό 
Σχολείο Καλαμοκάστρου Ν. Ροδόπης, ήδη βρίσκεται, 
τα τελευταία σχολικά έτη, σε προσωρινή αναστολή της 
λειτουργίας του, λόγω έλλειψης μαθητών.

23. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/26/5675/Β1/18-1-2021 ει-
σήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) της 
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουρ-
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, για την μη πρόκλη-
ση δαπανών σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Τη μεταβολή των κάτωθι Μειονοτικών Σχολείων Πρω-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2021-2022, 
ως εξής:

Β1. Κατηγορία μεταβολής: Υποβιβασμός
1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΞΑΝΘΗΣ

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΠΑΛΑΙΑ 
ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ

ΝΕΑ 
ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΑΣΚΑΛΟΙ 
ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΠΕ70

ΔΑΣΚΑΛΟΙ 
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΠΕ73

1 Μ/κό Δημ. Σχ. 1ο Ξάνθης από 18/θ σε 16/θ 8 8

2 Μ/κό Δημ. Σχ. Κενταύρου από 14/θ σε 12/θ 6 6

3 Μ/κό Δημ. Σχ. Σελέρου από 10/θ σε 8/θ 4 4

4 Μ/κό Δημ. Σχ. Εχίνου από 10/θ σε 8/θ 4 4

ΑΔΑ: 6ΥΠ446ΜΑΠΣ-ΥΥΒ
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2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΠΑΛΑΙΑ 
ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ

ΝΕΑ 
ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΑΣΚΑΛΟΙ 
ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΠΕ70

ΔΑΣΚΑΛΟΙ 
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΠΕ73

1 Μ/κό Δημ. Σχ. 
Αλεξανδρούπολης από 8/θ σε 6/θ 3 3

Β2. Κατηγορία μεταβολής: Υποβιβασμός
1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΠΑΛΑΙΑ 
ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ

ΝΕΑ 
ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΑΣΚΑΛΟΙ 
ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΠΕ70

ΔΑΣΚΑΛΟΙ 
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΠΕ73

1 Μ/κό Δημ. Σχ. 
Καλαμοκάστρου από 2/θ σε 0/θ 0 0

Σημείωση: Τα ανωτέρω Μειονοτικά Δημοτικά Σχολεία ήδη λειτουργούν, τα τελευταία σχολικά έτη, με την προτει-
νόμενη νέα οργανικότητα, λόγω εγγραφής σε αυτά αριθμού μαθητών κατά πολύ μικρότερου από τον προβλεπόμενο 
της παλαιάς οργανικότητας.

Για όσα σχολεία υποβιβάζονται, αν υπάρξει ξανά ο ελάχιστος αναγκαίος αριθμός μαθητών, μπορούν να επανα-
λειτουργήσουν με νέα οργανικότητα, σε επαναξιολόγηση του θέματος αυτού με νεότερη απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 8 Μαρτίου 2021

Η Υφυπουργός

ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ   

Ι

 Αριθμ. Φ.11321/οικ.10772/382/9.3.2021 (3)
Νέα αναπροσαρμογή κύριων συντάξεων - προστασία καταβαλλόμενων συντάξεων. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 14 και 33 και της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 4387/2016 (Α’ 85), όπως ισχύουν με τον 

ν. 4670/2020 (Α’ 43).
2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών 

οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 

Α΄ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
4. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης» (Α’ 168).
5. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση υπουργείων και καθορισμός 

των αρμοδιοτήτων τους- Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ υπουργείων» (Α’ 119).
6. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, υπουργών, αναπληρωτών υπουργών 

και υφυπουργών» (Α’ 121).
7. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
8. Την υπό στοιχεία οικ.32081/Δ1.10120/6-8-2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργα-

σίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
Παναγιώτη Τσακλόγλου» (Β’ 3314).

9. Το άρθρο 1Β του ν. 4387/2016 (Α’ 85).
10. Την υπ’ αρ. 82393/8.3.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινω-

νικής Ασφάλισης, που ελήφθη κατά την 8/04-03-2021 συνεδρίασή του.
11. Την υπ’ αρ. 10312/523/5.3.2021 εισηγητική έκθεση οικονομικών επιπτώσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονο-

μικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, βάσει της περ. ε της παρ. 5 του άρθρου 24 
του ν. 4270/2014 (Α’ 143), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4484/2017 (Α’ 110).

ΑΔΑ: 6ΥΠ446ΜΑΠΣ-ΥΥΒ
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12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού ούτε και του προϋπολο-
γισμού του e-ΕΦΚΑ, πέραν της προϋπολογισθείσας για 
τον ν. 4670/2020 (Α’ 43), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής

Κάθε καταβαλλόμενη ή καταβλητέα την 30.09.2019 
κύρια σύνταξη που χορηγεί ο Ηλεκτρονικός Εθνικός 
Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), πλην των 
συντάξεων του πρώην ΟΓΑ, η οποία χορηγήθηκε ή θα 
χορηγηθεί με προγενέστερες του ν. 4387/2016 διατά-
ξεις, αναπροσαρμόζεται από την 01.10.2019 βάσει των 
άρθρων 14 και 33 του ν. 4387/2016. Η αναπροσαρμογή 
των συντάξεων γίνεται με τους κανόνες των άρθρων 7, 
8, 12, 13, 27, 28, 30 και της παρ. 5 του άρθρου 36Α του 
ν. 4387/2016 και τη διαδικασία που περιγράφεται στην 
παρούσα.

Άρθρο 2
Κανόνες Αναπροσαρμογής

1. Η σύνταξη των ανωτέρω προσώπων μετά την ανα-
προσαρμογή αποτελείται από εθνικό και ανταποδοτικό 
μέρος και τυχόν προσωπική διαφορά.

2. Η Εθνική Σύνταξη υπολογίζεται με βάση τα άρθρα 
7 και 27 του ν. 4387/2016.

3. Η Ανταποδοτική Σύνταξη υπολογίζεται με βάση τις 
συντάξιμες αποδοχές του άρθρου 3, τα κατ’ έτος ποσο-
στά αναπλήρωσης του άρθρου 4 και το χρόνο ασφά-
λισης του άρθρου 5, όπως αυτά προκύπτουν από την 
διαδικασία του άρθρου 7 της παρούσας.

4. Το από 01.10.2019 καταβλητέο ποσό προκύπτει με 
βάση τους κανόνες του άρθρου 6.

Άρθρο 3
Συντάξιμες Αποδοχές

1. Για το Δημόσιο Τομέα κατά την αναπροσαρμογή 
του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης οι συντάξι-
μες αποδοχές αντιστοιχούν στο συντάξιμο μισθό επί 
του οποίου κανονίστηκε η ήδη χορηγηθείσα σύνταξη, 
με βάση τους κανόνες αναπροσαρμογής των συντά-
ξιμων αποδοχών του Δημοσίου, που ίσχυαν κατά την 
12.05.2016. Για τους λοιπούς ενταχθέντες στον e-ΕΦΚΑ 
φορείς, κατά την αναπροσαρμογή του ανταποδοτικού 
μέρους της σύνταξης οι συντάξιμες αποδοχές αντιστοι-
χούν στο συντάξιμο μισθό επί του οποίου υπολογίστηκε 
η χορηγηθείσα σύνταξη, σε τρέχουσες τιμές, με τη χρήση 
των ποσοστών αναπροσαρμογής των συντάξεων που 
ίσχυαν πριν την εφαρμογή του ν. 4387/2016, και όλων 
των ετών που έχουν μεσολαβήσει από την ημερομηνία 
συνταξιοδότησης ως την 31.05.2016. Στις περιπτώσεις 
που ο συντάξιμος μισθός συνδέεται με ασφαλιστικές 
κατηγορίες ή με ασφαλιστικές κλάσεις ή με τεκμαρτά 
ποσά, αυτός υπολογίζεται με βάση την τρέχουσα τιμή 
τους κατά την 31.05.2016.

2. Ειδικά για τις καταβαλλόμενες συντάξεις του Τομέα 
Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έρ-
γων του πρώην ΕΤΑΑ ως συντάξιμος μισθός ορίζεται το 

ποσό της ανώτατης προβλεπόμενης κύριας σύνταξης 
για 45 έτη ασφάλισης, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί την 
31.05.2016, δηλαδή το ποσό των 1.146,32 €. Για την Ει-
δική Προσαύξηση του ανωτέρω τομέα, ως συντάξιμος 
μισθός ορίζεται το ανώτατο ποσό της Ειδικής Προσαύ-
ξησης για 45 έτη ασφάλισης, όπως αυτό έχει διαμορφω-
θεί την 31.05.2016, δηλαδή το ποσό των 1.524,60 €. Ως 
ασφάλιστρο της Ειδικής Προσαύξησης για τον Τομέα 
Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έρ-
γων του πρώην ΕΤΑΑ ορίζεται το προβλεπόμενο από την 
παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3518/2006 ποσοστό ασφάλι-
σης ύψους 12%, όπως ίσχυε την 31.12.2015.

3. Για τον Τομέα Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομι-
κών του πρώην ΕΤΑΑ ως συντάξιμος μισθός ορίζεται το 
ποσό της ανώτατης προβλεπόμενης κύριας σύνταξης 
για 39 έτη ασφάλισης, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί την 
31.05.2016, δηλαδή το ποσό των 1.562,10 €. Ως ασφάλι-
στρο για τον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων του Τομέα Σύ-
νταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών του πρώην ΕΤΑΑ 
ορίζεται το ισχύον κατά την 31.12.2015 ποσοστό ύψους 
10%.

4. Για τον Τομέα Ασφάλισης Νομικών του πρώην ΕΤΑΑ 
ως συντάξιμος μισθός ορίζεται το ποσό της ανώτατης 
προβλεπόμενης κύριας σύνταξης για 40 έτη ασφάλισης, 
όπως αυτό έχει διαμορφωθεί την 31.05.2016, δηλαδή το 
ποσό των 1.232,09 €.

Άρθρο 4
Ποσοστά Αναπλήρωσης

1. Για το διάστημα από 13.05.2016 έως 30.09.2019, επί 
των συντάξιμων αποδοχών του άρθρου 3 εφαρμόζονται 
τα κλιμακωτά ποσοστά αναπλήρωσης του Πίνακα 1 της 
παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 4387/2016 ανάλογα με τα 
έτη ασφάλισης.

2. Για το διάστημα από 01.10.2019 και έπειτα, επί των 
συντάξιμων αποδοχών του άρθρου 3 εφαρμόζονται τα 
κλιμακωτά ποσοστά αναπλήρωσης του Πίνακα 2 της 
παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 4387/2016 και της παρ. 5 
του άρθρου 36α του ν. 4387/2016 ανάλογα με τα έτη 
ασφάλισης.

3. Σε περίπτωση συνταξιούχων κατά την 12.05.2016 
που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 30 
και των παρ. 4 και 5 του άρθρου 94 και κατέβαλλαν υπό 
την ισχύ του προϊσχύοντος του ν. 4387/2016 νομοθετι-
κού καθεστώτος εισφορές ανώτερες από τις προβλε-
πόμενες στο κοινό καθεστώς του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, για τον 
υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης 
από 01.10.2019 λαμβάνεται υπόψη η επιπλέον εισφο-
ρά, για το διάστημα που αυτή καταβαλλόταν, κατά τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 30 και στις παρ. 4 και 5 του 
άρθρου 94 του ν. 4387/2016.

4. Εφόσον καταβάλλονταν περισσότερες της μίας 
κύριες συντάξεις εξ ιδίου δικαιώματος από εντασσόμε-
νους στον e-ΕΦΚΑ Φορείς, οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του άρθρου 1 της παρούσας, η αναπροσαρ-
μογή ως προς τα πολλαπλά δικαιώματα πραγματοποι-
είται λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ. 4 του 
άρθρου 17 και τα εδάφια γ-δ’ της παρ. 4α του άρθρου 
36Α του ν. 4387/2016.

ΑΔΑ: 6ΥΠ446ΜΑΠΣ-ΥΥΒ



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ13146 Τεύχος B’ 1082/22.03.2021

Άρθρο 5
Έτη Ασφάλισης

Για την αναπροσαρμογή χρησιμοποιούνται τα έτη 
ασφάλισης βάσει των οποίων υπολογίστηκε η αναπρο-
σαρμοστέα σύνταξη.

Άρθρο 6
Προσδιορισμός της καταβλητέας από 01.10.2019 
σύνταξης

1. Για τον καθορισμό του καταβλητέου από 01.10.2019 
ποσού συγκρίνεται (α) το καταβαλλόμενο την 30.09.2019 
ποσό εθνικής σύνταξης, ανταποδοτικής σύνταξης και 
προσωπικής διαφοράς (β) το άθροισμα εθνικής σύντα-
ξης, ανταποδοτικής σύνταξης και προσωπικής διαφο-
ράς που προκύπτει με βάση τις διατάξεις της παρούσας. 
Η σύγκριση των ποσών του προηγούμενου εδαφίου διε-
νεργείται μεταξύ καθαρών προ φόρου ποσών.

2. Αν το καταβαλλόμενο καθαρό προ φόρου ποσό 
των συντάξεων την 12.05.2016 είναι μεγαλύτερο από 
το άθροισμα εθνικής, ανταποδοτικής και τυχόν προσω-
πικής διαφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, 
το επιπλέον ποσό εξακολουθεί να καταβάλλεται στο δι-
καιούχο ως θετική προσωπική διαφορά, συμψηφιζόμε-
νο κατ’ έτος και μέχρι την πλήρη εξάλειψή του, με την 
εκάστοτε αναπροσαρμογή των συντάξεων, όπως αυτή 
προκύπτει κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4α 
του άρθρου 14 του ν. 4387/2016.

3. Αν το καταβαλλόμενο καθαρό προ φόρου ποσό 
των συντάξεων την 12.05.2016 είναι μικρότερο από 
το άθροισμα εθνικής, ανταποδοτικής και τυχόν προ-
σωπικής διαφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρούσας, τότε συνεχίζει να καταβάλλεται η αρνη-
τική προσωπική διαφορά που καταβαλλόταν μέχρι 
την 30.09.2019 με βάση το ισχύον δοσολόγιο, αρχής 
γενομένης της 01.01.2019 και το ποσό της ανταποδο-
τικής σύνταξης προσαυξάνεται κατά το ένα πέμπτο 
της τυχόν πρόσθετης διαφοράς που προκύπτει, για 
την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου 2019 έως την 31η 
Δεκεμβρίου 2020 και σταδιακά ισόποσα κατ’ έτος έως 
την 31η Δεκεμβρίου 2024.

4. Στην περίπτωση που η προσωπική διαφορά που θα 
προέκυπτε από τις διατάξεις της παρούσας είναι μικρό-
τερη από την προσωπική διαφορά που προέκυπτε για το 
διάστημα από 13.05.2016 έως 30.09.2019, ολοκληρώνε-
ται η καταβολή της προσωπικής διαφοράς που μέχρι την 
30.09.2019 σύμφωνα με το ισχύον δοσολόγιο και η δια-
φορά των δύο ποσών χορηγείται ως θετική προσωπική 
διαφορά, η οποία συμψηφίζεται κατ’ έτος και μέχρι την 
πλήρη εξάλειψή της με την εκάστοτε αναπροσαρμογή 
των συντάξεων, όπως αυτή προκύπτει κατ’ εφαρμογή 
των διατάξεων της παρ. 4α του άρθρου 14.

Άρθρο 7
Διαδικασία

1. Η αναπροσαρμογή από 01.10.2019 όλων των κύ-
ριων συντάξεων που χορηγήθηκαν με προγενέστερες 
του ν. 4387/2016 διατάξεις, πραγματοποιείται βάσει των 
στοιχείων επί των οποίων πραγματοποιήθηκε ο πρώτος 
επανυπολογισμός και αναπροσαρμογή του διαστήματος 

από 13.05.2016 έως 30.09.2019. Σε περίπτωση που έχει 
ήδη διενεργηθεί η πρώτη αναπροσαρμογή και επανυπο-
λογισμός, πραγματοποιείται άμεσα η δεύτερη αναπρο-
σαρμογή, για τις ανάγκες της σύγκρισης του άρθρου 6 
της παρούσας με βάση τα στοιχεία του πληροφοριακού 
συστήματος, χωρίς επανάληψη του πρώτου επανυπολο-
γισμού και αναπροσαρμογής.

2. Σε περίπτωση που τα στοιχεία της πρώτης ανα-
προσαρμογής, η οποία πραγματοποιήθηκε μετά από 
επανυπολογισμό σύμφωνα με τις γενικές, ειδικές 
και καταστατικές διατάξεις των εντασσόμενων στον 
e-ΕΦΚΑ Φορέων, δεν έχουν καταχωρηθεί στο πληρο-
φοριακό σύστημα ή είναι ελλιπή, πραγματοποιείται 
επανυπολογισμός βάσει των στοιχείων επί των οποίων 
αυτές κανονίστηκαν, ο οποίος ακολουθείται από ανα-
προσαρμογή σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας. 
Σε αυτή την περίπτωση, για την επιβεβαίωση της πλη-
ρότητας και της ορθότητας των απαιτούμενων για την 
αναπροσαρμογή στοιχείων, ο e-ΕΦΚΑ επανυπολογίζει 
το ύψος της χορηγηθείσας σύνταξης σύμφωνα με τις 
καταστατικές διατάξεις του οικείου φορέα κοινωνικής 
ασφάλισης ή του Δημοσίου και τις λοιπές γενικές και 
ειδικές ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις, λαμβάνο-
ντας υπόψη το συντάξιμο μισθό, το χρόνο ασφάλι-
σης, το συντελεστή αναπλήρωσης, τη μείωση λόγω 
ορίου ηλικίας και τα λοιπά στοιχεία της σύνταξης που 
βρίσκονται καταχωρημένα στο οικείο πληροφοριακό 
σύστημα.

3. Για τις περιπτώσεις της παρ. 2 του παρόντος, η ανα-
προσαρμογή της σύνταξης πραγματοποιείται άμεσα, 
εφόσον η απόκλιση δεν υπερβαίνει κατ’ απόλυτη τιμή 
το πέντε τοις εκατό (5%). Για όσες συντάξεις υπάρχει 
ποσοστό απόκλισης κατ’ απόλυτη τιμή άνω του πέντε 
τοις εκατό (5%) μεταξύ της μεικτής καταβαλλόμενης 
και του ποσού που προκύπτει μετά την εφαρμογή της 
ανωτέρω παρ. 2, αναζητούνται τα απαιτούμενα στοι-
χεία στις αντίστοιχες συνταξιοδοτικές αποφάσεις ή άλ-
λες κατάλληλες πηγές, προκειμένου η απόκλιση μεταξύ 
απονεμηθείσας και επανυπολογισθείσας σύνταξης να 
μην υπερβαίνει κατ’ απόλυτη τιμή το πέντε τοις εκατό 
(5%). Σε περίπτωση μη ύπαρξης αναλυτικών διαθεσίμων 
στοιχείων, ο επανυπολογισμός μπορεί να διενεργηθεί με 
χρήση στατιστικών στοιχείων για όμοια χαρακτηριστικά 
συντάξεων. Όμοια διαδικασία καταχώρισης στοιχείων 
ακολουθείται και στην περίπτωση που οι οικείοι πρώην 
Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης δεν διαθέτουν στοιχεία 
σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων ή τα στοιχεία που δι-
αθέτουν είναι ελλιπή.

4. Με τις προβλεπόμενες στο άρθρο αυτό διαδικασίες, 
αναπροσαρμόζονται και επανυπολογίζονται όλες οι κύ-
ριες συντάξεις που χορηγήθηκαν με προγενέστερες του 
ν.4387/2016 διατάξεις, και τα στοιχεία που χρησιμοποι-
ούνται καταχωρούνται σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων.

5. Τα αναδρομικά ποσά που προκύπτουν από τη 
νέα αναπροσαρμογή για το χρονικό διάστημα από 
01.10.2019 έως και τη δημοσίευση της απόφασης αυτής 
χορηγούνται εφάπαξ.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 11 Μαρτίου 2021

Ο Υφυπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ   

Ι

   Αριθμ. 1821 (4)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 11740/23.09.2019 από-

φασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκη-

σης Μακεδονίας - Θράκης «Ανάθεση ληξιαρχικών 

καθηκόντων Δήμου Παιονίας Ν. Κιλκίς» (Β’ 4027). 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως ισχύουν 
σήμερα.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του π.δ. 142/2010 «Ορ-
γανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - 
Θράκης» (Α’ 235).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γρα-
φειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατά-
σταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α’ 47).

4. Την υπ’ αρ. 14138/15-05-2017 (ΥΟΔΔ 250) απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών περί διορισμού του Συντονι-
στή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.

5. Τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (Α’ 133).
6. Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 4623/

2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις 
για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμί-
σεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 344/1976 «Περί 
ληξιαρχικών πράξεων» (Α’ 143), όπως ισχύουν μετά την 
αντικατάστασή τους με τις παρ. 14, 15, 16 και 17 του 
άρθρου 9 του ν. 2307/1995.

8. Την υπό στοιχεία Φ. 127080/57460/21.12.2010 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Υποδιαίρεση ληξιαρχι-
κής περιφέρειας, Δήμων που συνιστώνται από συνένωση 
Ο.Τ.Α. σύμφωνα με τον ν. 3852/2010» (Β’ 1984).

9. Την υπό στοιχεία Φ.127080/5710/31.12.2010 εγκύ-
κλιο 65 του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Περί ληξιαρχικών 
Βιβλίων των νέων Δήμων που συνιστώνται από τη συ-
νένωση Ο.Τ.Α. με τον ν. 3852/2010».

10. Την υπ’ αρ. 131360/12503/08.05.2013 εγκύκλιο 9 
του Υπουργείου Εσωτερικών «Τροποποιήσεις Ληξιαρχι-
κού Νόμου 344/76 και άλλες διατάξεις».

11. Το υπό στοιχεία 61791/Σ.15782/04.09.2019 έγγρα-
φο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ληξίαρχοι νέας δημο-
τικής περιόδου».

12. Την υπ’ αρ. 11740/23.09.2019 απόφαση του Συντο-
νιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης 

«Ανάθεση ληξιαρχικών καθηκόντων Δήμου Παιονίας 
Ν. Κιλκίς» (Β΄ 4027).

13. Το υπ’ αρ. 1829/08.02.2021 έγγραφο του Δημάρχου 
Παιονίας Ν. Κιλκίς με το οποίο εκθέτει τις υπηρεσιακές 
ανάγκες που δημιουργούνται στη ληξιαρχική περιφέ-
ρεια της Δημοτικής Ενότητας Γουμένισσας του Δήμου 
Παιονίας, λόγω παραίτησης του υπαλλήλου Βαλκάνη 
Χρήστου του Πέτρου για λόγους εύρυθμης λειτουργί-
ας και καλύτερης εξυπηρέτησης των δημοτών και ότι 
είναι εξαιρετικά δύσκολη γι’ αυτόν, καθώς και για τους 
νόμιμους αναπληρωτές του, η εκτέλεση καθηκόντων λη-
ξιάρχου στην ανωτέρω ληξιαρχική περιφέρεια, προτείνο-
ντας την ανάθεση των καθηκόντων αυτών στη δημοτική 
υπάλληλο Τσιάκα Αικατερίνη του Γεώργιου, κλάδου ΠΕ 
Διοικητικού, με βαθμό Α’.

14. Την υπ’ αρ. 35748/30-5-2017 (Β’ 1971) απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας - Θράκης περί ανάθεσης άσκησης αρμοδιοτήτων 
σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας  - Θράκης και παροχή εξουσιοδότησης 
υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Συντο-
νιστή» στους προϊστάμενους των οργανικών μονάδων 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, 
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 11740/23.09.2019 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας - Θράκης «Ανάθεση Ληξιαρχικών καθηκόντων Δή-
μου Παιονίας Ν. Κιλκίς» (Β’ 4027), ως προς την περ. (3) 
του αποφασιστικού μέρους αυτής, ως εξής:

«3. Για τη ληξιαρχική περιφέρεια Δημοτικής Ενότητας 
Γουμένισσας στην Αικατερίνη Τσιάκα του Γεώργιου, κλά-
δου ΠΕ Διοικητικού, με βαθμό Α’».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’  αρ. 11740/23.09.2019 
(Β’ 4027 και ΑΔΑ: Ω3ΕΨΟΡ1Υ-ΝΦΒ) απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 22 Φεβρουαρίου 2021

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Τμήματος 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
και Νομικών Προσώπων Θεσσαλονίκης

ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΤΣΕΛΕΝΤΗ   

Ι

   Αριθμ. ΔΣ 129/11/04.03.2021 (5)
Κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλα-

κείου Σερρών - Σύσταση Υποκαταστήματος Σερ-

ρών στο Κτηματολογικό Γραφείο Κεντρικής Μα-

κεδονίας του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο. 

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4512/2018 (Α’ 5), όπως τροπο-

ποιήθηκε με το άρθρο 58 του ν. 4602/2019 (Α’ 45) και το 
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άρθρο τρίτο της από 24.12.2019 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (Α’ 212), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 
1 του ν. 4664/2020 (Α’ 32) και ειδικότερα της παρ. 7 του 
άρθρου 1, των παρ. 1 και 2 του άρθρου 15, των παρ. 1 και 
4 του άρθρου 18, της παρ. 5 του άρθρου 20, του άρθρου 
6 και της παρ. 11 του άρθρου 40.

2. Την υπ’ αρ. 2107664/26.02.2021 εισήγηση του Γενι-
κού Διευθυντή.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αλλά η δαπάνη αυτή βαρύνει απο-
κλειστικά τον προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου 
Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματο-
λόγιο», αποφασίζει:

Άρθρο 1
1. Το Ειδικό Άμισθο Υποθηκοφυλακείο Σερρών, μετά 

την παρέλευση της 30ης Μαρτίου 2021, καταργείται.
2. Συστήνεται το Υποκατάστημα Σερρών με έδρα 

τις Σέρρες, στο κατά την παρ.  1 του άρθρου 15 του 
ν. 4512/2018 Κτηματολογικό Γραφείο Κεντρικής Μα-
κεδονίας του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», στην 
τοπική αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται τα ακίνητα 
της τοπικής αρμοδιότητας του καταργούμενου Ειδικού 
Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Σερρών, όπως αυτή ισχύει 
μέχρι την κατάργησή του.

3. Ημερομηνία για την έναρξη λειτουργίας του Υπο-
καταστήματος Σερρών ορίζεται η 31η Μαρτίου 2021, 
ημέρα Τετάρτη.

Άρθρο 2
1. Από την ημερομηνία που προβλέπεται στην παρά-

γραφο 3 του άρθρου 1 για την έναρξη λειτουργίας του 
Υποκαταστήματος Σερρών, ισχύουν τα ακό λουθα:

α) Στον Προϊστάμενο ανατίθενται και οι αρμοδιότητες 
της περ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 4512/2018 για 
τη λειτουργία και τήρηση του Εθνικού Κτηματολογίου για 
τα κτηματογραφημένα ακίνητα που εμπίπτουν στην τοπι-
κή αρμοδιότητα του Υποκαταστήματος Σερρών κατά το 
άρθρο 1 της παρούσας και μέχρι την έναρξη της λειτουρ-
γίας του Κτηματολογικού Γραφείου Κεντρικής Μακεδονίας 
κατά την παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4512/2018.

β) Προϊστάμενος τοποθετείται, σύμφωνα με την 
παρ. 1 του άρθρου 18 και την περ. β) του άρθρου 4 του 
ν. 4512/2018 ο πρώην Ειδικός Άμισθος Υποθηκοφύλακας 
Ανδρέου Ελευθέριος του Ανδρέα (ΑΔΤ ΑΗ 840476), που 
υπηρετούσε στο καταργούμενο Ειδικό Άμισθο Υποθη-
κοφυλακείο Σερρών του άρθρου 1.

γ) Συντρέχουν αυτοδίκαια οι προβλεπόμενες στην 
παρ. 6 του άρθρου 20 του ν. 4512/2018 συνέπειες για την 
ένταξη στον Φορέα του υπηρετούντος στο καταργούμε-
νο Ειδικό Άμισθο Υποθηκοφυλακείο Σερρών προσωπικού 
με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου 
στις θέσεις της παρ. 5 του ίδιου άρθρου, υπό τις προβλε-
πόμενες στις ίδιες παραγράφους νόμιμες προϋποθέσεις.

2. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογικού 
Γραφείου Κεντρικής Μακεδονίας, το Υποκατάστημα Σερ-
ρών, που, κατά την παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 4512/2018 
οργανώνεται και λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος του 
ίδιου Κτηματολογικού Γραφείου, υπάγεται διοικητικά στον 
Γενικό Διευθυντή του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2021

Ο Πρόεδρος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr *02010822203210008*

ΑΔΑ: 6ΥΠ446ΜΑΠΣ-ΥΥΒ
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