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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
27 Ιουνίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10808/531/
10-04-2013 κοινής υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης
βαριά νοητικά καθυστερημένων ατόμων» (ΦΕΚ
965/Β’).

2

Καθορισμός κλάσεων ενσήμου Ελληνικής Αστυνομίας.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
3

Διόρθωση σφάλματος της 3652/6-6-2019 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
2243/10-6-2019 (τεύχος Β’).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ12α/Φ.29/Γ.Π.7032/142
(1)
Τροποποίηση της Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10808/531/
10-04-2013 κοινής υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης βαριά νοητικά καθυστερημένων ατόμων»
(ΦΕΚ 965/Β').
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Tις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 2646/1998 «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 236/Α΄).
2) Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε
με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005.
3) Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 143/Α΄).
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4) Τις διατάξεις του ν. 4520/2018 «Μετεξέλιξη του
Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισμό
Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
(Ο.Π.Ε.Κ.Α.) και λοιπές διατάξεις» (Α΄30)
5) Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Δ12α/Γ.Π.οικ.68856/
2202/2018 κοινής υπουργικής απόφασης «Ανάθεση
αρμοδιότητας χορήγησης προνοιακών παροχών σε
χρήμα σε άτομα με αναπηρία, επιδόματος στεγαστικής
συνδρομής και επιδόματος ομογενών προσφύγων στον
Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) – Καθορισμός διοικητικής διαδικασίας, όρων και προϋποθέσεων» (ΦΕΚ 5855/Β΄/2018).
6) Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
(ΦΕΚ 168/Α΄/2017)
7) Την υπ’ αριθ. Γ4/Φ.12/οικ.1930/1982 κοινή υπουργική απόφαση «Έγκριση εφαρμογής προγράμματος οικονομικής ενισχύσεως των βαριά νοητικά καθυστερημένων ατόμων ηλικίας μέχρι και 25 ετών» (ΦΕΚ 724/Β’).
8) Την υπ’ αριθ. Γ4Β/Φ.423/οικ.1167/1984 κοινή υπουργική απόφαση «Τροποποίηση κι επέκταση του προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης βαριά νοητικά καθυστερημένων, που εφαρμόζεται με την κοινή υπουργική
απόφαση Γ4/Φ.12/οικ.1930/1982» (ΦΕΚ 289/Β΄).
9) Την υπ’ αρ. Π4γ/Φ.423οικ.2797/1996 κοινή υπουργική απόφαση «Τροποποίηση του προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης των βαριά νοητικά καθυστερημένων
ατόμων» (ΦΕΚ 467/Β΄).
10) Την υπ’ αριθ. Π4γ/Φ.421/Φ.422/Φ.423/Φ.221/
οικ.6286/1997 κοινή υπουργική απόφαση «Τροποποίηση Κ.Υ. αποφάσεων καταβολής των Επιδομάτων στα
Τυφλά - Κωφάλαλα - βαριά νοητικά καθυστερημένα
άτομα και Ανασφάλιστα Τετραπληγικά - Παραπληγικά Ακρωτηριασμένα» (ΦΕΚ 997/Β΄/1997).
11) Την υπ’ αριθ. Γ4γ/Φ.423/οικ.1875/1998 κοινή
υπουργική απόφαση «Τροποποίηση του προγράμματος
οικονομικής ενίσχυσης των βαριά νοητικά καθυστερημένων ατόμων» (ΦΕΚ 353/Β΄).
12) Την υπ’ αριθ. Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10808/531/
10-04-2013 κοινή υπουργική απόφαση «Τροποποίηση
προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης βαριά νοητικά
καθυστερημένων ατόμων» (ΦΕΚ 965/Β΄/2013).

28316

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

13) Την υπ’ αριθ. Φ.80000/45219/1864 κοινή υπουργική απόφαση «Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας» (ΦΕΚ 4591/Β΄/2017).
14) Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Α΄).
15) Την υπ’ αριθ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 2168/Β΄/2015) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο
Χουλιαράκη».
16) Την υπ’ αριθ. Υ28/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 2168/Β΄/2015) «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων
στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
17) Τη με αριθ. 70091/17896/31-12-2018 απόφαση δέσμευσης πίστωσης ύψους επτακοσίων σαράντα εκατομμυρίων ευρώ (740.000.000,00 €) σε βάρος του προϋπολογισμού εσόδων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ειδικού φορέα
1033-202-0000000 και ΑΛΕ 2310506899 οικονομικού
έτους 2019, προκειμένου να επιχορηγηθεί ο ΟΠΕΚΑ για
τη χορήγηση προνοιακών παροχών σε χρήμα σε Άτομα με
Αναπηρία, επιδόματος στεγαστικής συνδρομής και επιδόματος ομογενών προσφύγων (ΑΔΑ: ΩΚ7Ν465Θ1Ω-ΓΣΛ).
18) Την αριθ. 4016/250/13-02-2019 εισηγητική έκθεση
της προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
19) Το γεγονός ότι από την παρούσα κοινή υπουργική απόφαση προκαλείται επιβάρυνση του Κρατικού
Προϋπολογισμού, η οποία δεν μπορεί να υπολογιστεί
και θα καλυφθεί από τον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης (Ε.Φ. 1033-202-0000000, ΑΛΕ 2310506899),
αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση του άρθρου 1 της υπ’ αριθ. Δ29α/
Φ.32/Γ.Π.οικ.10808/531/10-04-2013 κοινή υπουργική
απόφαση «Τροποποίηση προγράμματος οικονομικής
ενίσχυσης βαριά νοητικά καθυστερημένων ατόμων»
(ΦΕΚ 965/Β΄), το οποίο αντικαθίσταται ως εξής:
Άρθρο 1
Το πρόγραμμα που καθιερώθηκε με την υπ’ αριθ.
Γ4/Φ.12/οικ.1930/1982 κοινή υπουργική απόφαση
«Έγκριση εφαρμογής προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης των βαριά νοητικά καθυστερημένων ατόμων
ηλικίας μέχρι και 25 ετών (ΦΕΚ 724/Β΄), όπως ισχύει,
μετονομάζεται σε «Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης
ατόμων με Σοβαρή και Βαριά Νοητική Υστέρηση». Στο
πρόγραμμα εντάσσονται:
α) άτομα με Σοβαρή ή Βαριά Νοητική Υστέρηση, με
ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω (Π.Α. ≥ 80%) και
δείκτη νοημοσύνης 34 και κάτω (Δ.Ν. ≤ 34)
β) άτομα με σύνδρομο Down ή άλλα γενετικά σύνδρομα του χρωμοσώματος, με συνοδό σοβαρή ή βαριά
νοητική υστέρηση και με ποσοστό αναπηρίας από 80%
και άνω (Π.Α. ≥ 80%)
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γ) άτομα με διαταραχή αυτιστικού φάσματος ή διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή ή αυτισμό ή σύνδρομο
Asperger, με ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω (Π.Α.
≥ 80%).
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. Δ29α/Φ.32/
Γ.Π.οικ.10808/531/10-04-2013 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 965/Β΄).
Κάθε άλλη διάταξη, αντίθετη με την παρούσα καταργείται.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Ιουνίου 2019
Οι Αναπληρωτές Υπουργοί
Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης

Οικονομικών

ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. ΓΔΟΕΣ/1/1/139-α'
(2)
Καθορισμός κλάσεων ενσήμου Ελληνικής Αστυνομίας.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Άρθρο 38 του ν. 1884/1990 «Διαρρυθμίσεις στην
έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις» (Α' 81), όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του ν. 2018/1992 «Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού του Υπουργείου
Δημόσιας Τάξης και άλλες διατάξεις» (Α' 33).
β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με
το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α' 98).
γ) Τα άρθρα 94, 95 και 98 του ν. 3655/2008 «Διοικητική
και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης κα λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις» (Α' 58),
όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4142/2013 (Α' 83).
δ) Την παρ. 6α του δεύτερου άρθρου του ν. 4393/16
(ΦΕΚ 106Α/6.6.2016) «Κύρωση της Προγραμματικής
Συμφωνίας (Programme Arrangement) αριθ. Α-1424
[MIOS] μεταξύ του Ομοσπονδιακού Υπουργού Άμυνας
και Αθλητισμού της Δημοκρατίας της Αυστρίας, και του
Υπουργού Άμυνας του Βασιλείου του Βελγίου...».
ε) Τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 29 του ν.3943/2011
(ΦΕΚ Α'-106) «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις
αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών».
στ)Το π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α' 156).
ζ) Το π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 160).
2. Την υπ' αριθ. 11632013/2013 (ΦΕΚ Β'-1675) απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών «Όροι και διαδικασία
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είσπραξης -επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου».
3. Το υπ' αριθ. 18.8/16-05-2019 πρακτικό- απόφαση
του Δ.Σ. του Ταμείου.
4. Την υπ' αριθ. 8000/1/2019/46-α' από 01-6-2019 Εισήγηση ΓΔΟΕΣ.
5. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Καθορίζουμε τις κλάσεις και το χρώμα του ενσήμου
της Ελληνικής Αστυνομίας, ως ακολούθως:
Τιμή κλάσης
Τιμή κλάσης
πριν τη ισχύ του μετά τη ισχύ του
Περιγραφή
Κλάση
ν.4393/2016 σε
ν.4393/2016 σε
ενσήμου
ευρώ
ευρώ
Χρώμα μπλε
α. κλάση
0,15
0,10
σκούρο
β. κλάση
0,23
0,16
Χρώμα κόκκινο
γ. κλάση
0,35
0,24
Χρώμα κίτρινο
δ. κλάση
0,44
0,30
Χρώμα καφέ
Ηλεκτρονικό
ε. κλάση
3
2,04
παράβολο
Ηλεκτρονικό
στ. κλάση
15
10,20
παράβολο
Ηλεκτρονικό
ζ. κλάση
30
20,40
παράβολο
Ηλεκτρονικό
η. κλάση
45
30,60
παράβολο
Ηλεκτρονικό
θ. κλάση
90
61,20
παράβολο
Ηλεκτρονικό
ι. κλάση
145
98,60
παράβολο
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2. Το μέγεθος των υπό στοιχ. α, β, γ και δ κλάσεων
καθορίζεται ως εξής: Υψος 27,5 χιλιοστά, πλάτος 21 χιλιοστά.
3. Οι υπό στοιχ. ε, στ , ζ, η, θ και ι κλάσεις διακινούνται
μόνο ηλεκτρονικά.
4. Κάθε διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα
της παρούσας, καταργείται.
5. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση αυτής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Ιουνίου 2019
Η Υπουργός
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ
Ι

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(3)
Στην 3652/6-6-2019 απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2243 (τεύχος Β), στη σελίδα 25009, στην Β'
στήλη, στον 37 στίχο, διορθώνεται:
Το εσφαλμένο: «19/2011»,
στο ορθό: «19/2017».
[Από το Υπουργείο Εσωτερικών
(τομέας Μακεδονίας και Θράκης)]
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02025532706190004*

