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α) σχεδίου νόμου για τη λήψη των απαραίτητων 
μέτρων συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του Κε−
φαλαίου 6 της απόφασης 2008/615/ΔΕΥ του Συμ−
βουλίου της 23ης Ιουνίου 2008 σχετικά με την 
προστασία δεδομένων, β) της σχετικής αιτιολο−
γικής έκθεσης, γ) της έκθεσης αξιολόγησης συνε−
πειών ρυθμίσεων και δ) του πίνακα αντιστοίχησης 
των διατάξεων της απόφασης με τις διατάξεις 
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1982 (1)

  Διαπίστωση ανηλικότητας των αιτούντων
διεθνή προστασία.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ − ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Των άρθρων 41 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για 

την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυ−
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), 
όπως ισχύουν.

2. Του Ν.δ. 3989/1959 «Περί κυρώσεως της πολυμερούς 
Συμβάσεως περί της νομικής κατάστασης των Προσφύ−
γων» (ΦΕΚ Α΄ 201).

3. Της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του Ν. 1975/1991 
(ΦΕΚ Α΄ 184) όπως ισχύει.

4. Του Ν. 3106/2003 «Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συ−
στήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α΄ 30).

5. Του άρθρου 20 του Ν. 3402/2005 «Αναδιοργάνωση 
του συστήματος αιμοδοσίας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 
Α΄ 258).

6. Του Ν. 3861/2010 (Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργά−
νων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες 
διατάξεις».

7. Του Ν. 3895/2010 «Κατάργηση και συγχώνευση υπη−
ρεσιών, οργανισμών και φορέων του δημοσίου τομέα» 
(ΦΕΚ Α΄ 206).

8. Του Ν. 3868/2010 «Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήμα−
τος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουρ−
γείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ Α΄ 129).

9. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 5 
του Ν. 3907/2011 «Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπη−
ρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρμογή της ελληνικής 
νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/
ΕΚ “σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες 
στα κράτη − μέλη για την επιστροφή των παρανόμως 
διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών” και λοιπές δια−
τάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 7), όπως ισχύει.

10. Του Ν. 3991/11 (ΦΕΚ Α΄ 162) Κύρωση του αναθεωρη−
μένου Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού του Παγκό−
σμιου Οργανισμού Υγείας.

11. Του Ν. 4025/2011 «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινω−
νικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρ−
θρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 228).

12. Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι−
σης και εποπτείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 143).

13. Του Π.δ. 106/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Υγείας» 
(ΦΕΚ Α΄ 173), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

14. Του Π.δ. 220/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νο−
μοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/9/ΕΚ του 
Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με τις 
ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων 
άσυλο στα κράτη μέλη)» (ΦΕΚ Α΄ 251), όπως αυτό έχει 
τροποποιηθεί με το Π.δ. 114/2010 (ΦΕΚ Α΄ 195).

15. Του Π.δ. 114/2010 «Καθιέρωση ενιαίας διαδικασί−
ας αναγνώρισης σε αλλοδαπούς και ανιθαγενείς του 
καθεστώτος του πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής 
προστασίας σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2005/85/
ΕΚ του Συμβουλίου «σχετικά με τις ελάχιστες προδια−
γραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη 
χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα» 
(L 326/13.12.2005) (ΦΕΚ Α΄ 195).

16. Του Π.δ. 113/2013 «Καθιέρωση ενιαίας διαδικασί−
ας αναγνώρισης σε αλλοδαπούς και ανιθαγενείς του 
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καθεστώτος του πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής 
προστασίας σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2005/85/
ΕΚ του Συμβουλίου «σχετικά με τις ελάχιστες προδια−
γραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη 
χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα» 
(L 326/13.12.2005) και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α΄ 146).

17. Του Π.δ. 24/2015 (Α΄ 20), «Σύσταση και μετονομασία 
Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας των 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

18. Του Π.δ. 73/2015 (Α΄ 116), «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

19. Της αριθμ. 139491/2006 κοινής υπουργικής από−
φασης «Καθορισμός προϋποθέσεων, κριτηρίων και δι−
αδικασιών πρόσβασης στο σύστημα νοσηλευτικής και 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ανασφαλίστων και οι−
κονομικά αδυνάτων πολιτών» (ΦΕΚ Β΄ 1747), όπως ισχύει.

20. Την αριθμ. Υ10/26.9.2015 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού (ΦΕΚ Β΄2109) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα−
συγκρότησης, Ιωάννη Μουζάλα».

21. Το αριθμ. 182/18.1.2016 έγγραφο του Γραφείου του 
Υπουργού Υγείας.

22. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με την εισήγηση αριθμ. 
Β1α/οικ.9185/5.2.16 της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την 
περ. ε της παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν. 4270/204, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, αποφασίζουμε:

Α. 1. Για τη διαπίστωση της ανηλικότητας σύμφωνα με 
το άρθρο 11 παρ. 3 του Π.δ. 113/2013 ακολουθείται η δια−
δικασία που περιγράφεται στις επόμενες παραγράφους.

2. Εάν, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας 
ενώπιον της Υπηρεσίας Ασύλου ο εκάστοτε αρμόδι−
ος υπάλληλος αμφιβάλει σχετικά με την ανηλικότητα 
αιτούντος διεθνή προστασία, οφείλει να ενημερώσει 
τον Προϊστάμενο του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου 
(ΠΓΑ), ο οποίος με σχετική απόφασή του, στην οποία 
αιτιολογείται ειδικώς η αμφιβολία σχετικά με την ανη−
λικότητα, παραπέμπει τον αιτούντα σε αρμόδια δομή 
του δημοσίου συστήματος υγείας ή σε εποπτευόμενο 
φορέα του Υπουργείου Υγείας εντός της τοπικής αρμο−
διότητας του ΠΓΑ στα οποία απασχολείται παιδίατρος, 
ψυχολόγος και λειτουργεί κοινωνική υπηρεσία.

3. Στην αρμόδια δομή του δημοσίου συστήματος υγείας 
ή τον εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου Υγείας ο 
προσδιορισμός της ανηλικότητας πραγματοποιείται με 
τους ακόλουθους διαδοχικά, τρόπους: α. Με βάση τα μα−
κροσκοπικά χαρακτηριστικά όπως το ύψος, το βάρος, το 
δείκτη μάζας σώματος, τη φωνή και την τριχοφυΐα, μετά 
από κλινική εξέταση από τον παιδίατρο, ο οποίος λαμβάνει 
υπόψη του τα σωματομετρικά δεδομένα. Η κλινική αυτή 
εξέταση πρέπει να διενεργείται με γνώμονα το σεβασμό 
της αξιοπρέπειας του προσώπου, και να λαμβάνει υπόψη 
αποκλίσεις και διαφοροποιήσεις που αφορούν πολιτισμικά 
και φυλετικά στοιχεία, καθώς και συνθήκες διαβίωσης που 
δύνανται να επηρεάσουν την ανάπτυξη του ατόμου. Ο παι−
δίατρος οφείλει να αιτιολογεί την τελική του γνωμάτευση 
με βάση τα στοιχεία της ανωτέρω κλινικής εξέτασης.

4. Σε περίπτωση αδυναμίας προσδιορισμού της ηλικίας 
μέσω των μακροσκοπικών χαρακτηριστικών, η οποία βε−
βαιώνεται από τον παιδίατρο, θα ακολουθεί αξιολόγηση 

από τον ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό της δομής ή 
του φορέα, από τους οποίους θα εξετάζεται η γνωστική, 
η συμπεριφορική και η ψυχολογική ανάπτυξη του ατόμου 
και θα συντάσσεται σχετική έκθεση. Η ανωτέρω διαδι−
κασία θα πραγματοποιείται σε γλώσσα που κατανοεί ο 
αιτών, μέσω διερμηνέα, εφόσον αυτό απαιτείται.

5. Σε περίπτωση που στην δομή του δημοσίου συστή−
ματος υγείας ή τον εποπτευόμενο από το Υπουργείο 
Υγείας φορέα της παραγράφου 4 δεν απασχολείται 
ψυχολόγος ή δεν λειτουργεί κοινωνική υπηρεσία, η 
παραπάνω αξιολόγηση μπορεί να διενεργηθεί και από 
ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό που διατίθεται από 
φορείς της κοινωνίας των πολιτών.

6. Σε περίπτωση που δεν προκύψει συμπέρασμα σχε−
τικά με την ανηλικότητα και από την ανωτέρω διαδι−
κασία, θα διενεργούνται οι ακόλουθες περιγραφόμενες 
ιατρικές εξετάσεις και συγκεκριμένα ακτινογραφία αρι−
στερού καρπού και άκρας χειρός για τον προσδιορισμό 
της οστικής ηλικίας, εξέταση οδοντοστοιχίας και πανο−
ραμική ακτινογραφία δοντιών.

7. Οι γνωματεύσεις και τα αποτελέσματα των αξιολο−
γήσεων παραδίδονται στον Προϊστάμενο του Περιφε−
ρειακού Γραφείου Ασύλου, ο οποίος με σχετική πράξη 
του υιοθετεί το πόρισμά τους.

8. Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας προσδιορι−
σμού της ηλικίας, λαμβάνεται μέριμνα ώστε:

α. να ενημερώνεται ο προσωρινός ή οριστικός επί−
τροπος του ανηλίκου ή ο τυχόν ορισθείς εκπρόσωπος 
του ανηλίκου ειδικά για την εκπροσώπηση του κατά τη 
διαδικασία προσδιορισμού της ηλικίας και να διευκολύ−
νεται η παρουσία του σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. 
Σε κάθε περίπτωση ο εκπρόσωπος δεν πρέπει να είναι 
πρόσωπο που βρίσκεται σε σύγκρουση συμφερόντων με 
τον ανήλικο, εξαιρουμένων ρητά όλων των άμεσα εμπλε−
κομένων στη διαδικασία προσδιορισμού της ηλικίας,

β. οι υποκείμενοι σε διαδικασία προσδιορισμού της 
ηλικίας να ενημερώνονται σε γλώσσα που κατανο−
ούν για τη διαδικασία, τη συγκεκριμένη μέθοδο που 
θα ακολουθηθεί και τις ενδεχόμενες συνέπειες των 
αποτελεσμάτων και να τους δίνεται η δυνατότητα να 
συμμετέχουν και να γνωστοποιούν τις απόψεις τους σε 
κάθε στάδιο αυτής,

γ. οι υποκείμενοι σε διαδικασία προσδιορισμού της 
ηλικίας να συναινούν στη διενέργεια της διαδικασίας 
για τον προσδιορισμό της ηλικίας,

δ. μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας προσδιορι−
σμού της ηλικίας, το πρόσωπο που ισχυρίζεται ότι είναι 
ανήλικος να έχει ανάλογη μεταχείριση ως ανήλικος,

ε. μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ο ενδιαφερό−
μενος να ενημερώνεται σε γλώσσα που κατανοεί για το 
περιεχόμενο της πράξης προσδιορισμού της ηλικίας και 
το δικαίωμα άσκησης αίτησης θεραπείας κατά αυτής 
σύμφωνα με το άρθ. 24 του Κώδικα Διοικητικής Διαδι−
κασίας, η οποία υποβάλλεται στη Γραμματεία του ΠΓΑ.

9. Σε κάθε περίπτωση, η διασφάλιση του βέλτιστου 
συμφέροντος του ανηλίκου αποτελεί πρωταρχική υπο−
χρέωση κατά την εφαρμογή των διατάξεων του παρό−
ντος άρθρου.

10. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας προσδιορισμού 
της ηλικίας, καθώς επίσης και σε περίπτωση αμφιβολιών 
μετά το πέρας αυτής, το πρόσωπο θεωρείται ανήλικο.

11. Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται και από 
τις αρμόδιες αρχές του Π.δ. 114/2010, για τις αιτήσεις 
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που εκκρεμούν ενώπιον τους σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθ. 34 παρ. 1 Π.δ. 113/2013 και στο άρθρο 12 παρ. 
4 του Π.δ. 114/2010, σε περίπτωση που, σε οποιοδήποτε 
στάδιο της διαδικασίας ενώπιον των ανωτέρω αρχών, 
υπάρξει ειδικώς αιτιολογημένη σχετική αμφιβολία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2016 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ
F

Αριθμ.       4864/81/1−ιε΄ (2)
Σύσταση και συγκρότηση ειδικής νομοπαρασκευαστι−

κής επιτροπής με αντικείμενο τη σύνταξη: α) σχεδί−
ου νόμου για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων συμ−
μόρφωσης προς τις διατάξεις του Κεφαλαίου 6 της 
απόφασης 2008/615/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 23ης 
Ιουνίου 2008 σχετικά με την προστασία δεδομένων, 
β) της σχετικής αιτιολογικής έκθεσης, γ) της έκθε−
σης αξιολόγησης συνεπειών ρυθμίσεων και δ) του 
πίνακα αντιστοίχησης των διατάξεων της απόφασης 
με τις διατάξεις του προτεινόμενου σχεδίου νόμου.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 

2 του άρθρου 5 του Ν. 2452/1996 «Ρύθμιση θεμάτων 
προσφύγων κατά τροποποίηση των διατάξεων του 
Ν. 1975/1991 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 283).

2. Τις διατάξεις του Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονο−
μασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α΄ 20).

3. Τις διατάξεις της αριθμ. Υ6 από 25−09−2015 απόφα−
σης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα−
συγκρότησης Νικόλαο Τόσκα» (Β΄ 2109).

4. Το αριθμ. 12352 από 22−01−2016 έγγραφο του Νομικού 
Συμβουλίου του Κράτους.

5. Το αριθμ. 5272/1/71−κβ΄ από 08−10−2015 εισηγητικό 
σημείωμα της Δ/νσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνερ−
γασίας/Α.Ε.Α.

6. Το αριθμ. 1710/15/124498 από 19−01−2015 έγγραφο της 
Δ/νσης Νομικής Υποστήριξης/Α.Ε.Α.

7. Τα αριθμ. 1032/15/141802 από 22−01−2015 και 1032/15/ 
855553 από 14−05−2015 έγγραφα της Δ/νσης Διαχείρισης 
και Ανάλυσης Πληροφοριών/Α.Ε.Α.

8. Το αριθμ. 1244/15/140692 από 21−01−2015 έγγραφο 
της Δ/νσης Γενικής Αστυνόμευσης/Α.Ε.Α.

9. Το αριθμ. 1795/15/155512 από 23−01−2015 έγγραφο της 
Δ/νσης Πληροφορικής/Α.Ε.Α.

10. Το αριθμ. 1511/15/184566 από 28−01−2015 έγγραφο 
της Δ/νσης Ασφαλείας/Α.Ε.Α.

11. Το αριθμ. 1311/16/183491 από 28−01−2016 έγγραφο της 
Δ/νσης Εγκληματολογικών Ερευνών/Α.Ε.Α.

12. Το αριθμ. 1507/15/924855 από 26−05−2015 έγγραφο 
της Δ/νσης Δημόσιας Ασφάλειας/Α.Ε.Α.

13. Το αριθμ. Γ/ΕΞ/273−1/30−01−2015 από 30−01−2015 έγ−
γραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα.

14. Το αριθμ. Α−5749/465 από 26−02−2015 έγγραφο του 
Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Του−
ρισμού.

15. Το αριθμ. 35513 από 06−05−2015 έγγραφο του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων.

16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σύσταση Επιτροπής

Συστήνεται ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή με 
αντικείμενο τη σύνταξη σχεδίου νόμου για τη λήψη των 
απαραίτητων μέτρων συμμόρφωσης προς τις διατάξεις 
του Κεφαλαίου 6 της απόφασης 2008/615/ΔΕΥ του Συμ−
βουλίου της 23ης Ιουνίου 2008 σχετικά με την προστασία 
δεδομένων, καθώς και των συνοδευτικών κειμένων του 
εν λόγω σχεδίου νόμου, ήτοι της σχετικής αιτιολογικής 
έκθεσης, της έκθεσης αξιολόγησης συνεπειών ρυθμίσεων 
και του πίνακα αντιστοίχησης των διατάξεων της απόφα−
σης με τις διατάξεις του προτεινόμενου σχεδίου νόμου.

Άρθρο 2
Συγκρότηση Επιτροπής

Η ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή του άρθρου 
1 συγκροτείται από τους:

α. ΗΛΙΑΔΕΛΗ Ευστράτιο του Ιγνατίου, Πάρεδρο του 
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στο Γραφείο Νομικού 
Συμβούλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης (Α.Δ.Τ. ΑΕ 091198), ως Πρόεδρο, με 
αναπληρωτή τον ΠΑΠΑΔΑΚΗ Παντελεήμονα του Ιωάννη, 
Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στο 
Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Εσωτερι−
κών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Α.Δ.Τ. ΑΙ 035221).

β. ΤΣΙΤΣΙΜΠΙΚΟ Χρήστο του Θωμά, Αστυνομικό Υπο−
διευθυντή της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συ−
νεργασίας/Α.Ε.Α. (Α.Δ.Τ. 249058021), με αναπληρωτή 
τον ΚΑΡΖΗ Ελευθέριο του Γεωργίου, Αστυνόμο Β΄ της 
Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας/Α.Ε.Α. 
(Α.Δ.Τ. 265906014).

γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ Κυριάκο του Γεωργίου, Αστυνό−
μο Α΄ της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Νομικής Υπο−
στήριξης/Α.Ε.Α. (Α.Δ.Τ. 258995020), με αναπληρωτή τον 
ΠΡΕΒΕΝΤΗ Στέργιο του Χρήστου, Υπαστυνόμο Α΄ της 
Διεύθυνσης Οργάνωσης και Νομικής Υποστήριξης/Α.Ε.Α. 
(Α.Δ.Τ. 288594011).

δ. ΤΑΜΒΑΚΟ Ελευθέριο του Φίλιππου, Αστυνόμο Α΄ 
της Διεύθυνσης Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφορι−
ών/Α.Ε.Α. (Α.Δ.Τ. 259025023), με αναπληρωτή τον ΠΑΠΑ−
ΝΙΚΟΛΑΟΥ Περικλή του Γεωργίου, Αστυνόμο Β΄ της Δι−
εύθυνσης Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών/Α.Ε.Α. 
(Α.Δ.Τ. 265963010).

ε. ΚΟΛΙΟ Νικόλαο του Κωνσταντίνου, Υπαστυνόμο 
Β΄ της Διεύθυνσης Γενικής Αστυνόμευσης/Α.Ε.Α. (Α.Δ.Τ. 
268872028), με αναπληρώτρια την ΚΟΥΡΜΟΥΣΗ Αγγελι−
κή του Σπύρου, Υπαστυνόμο Β΄ της Διεύθυνσης Γενικής 
Αστυνόμευσης/Α.Ε.Α. (Α.Δ.Τ. 282271028).

στ. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟ Ιωάννη του Δημητρίου, Αρχιφύλακα 
της Διεύθυνσης Πληροφορικής/Α.Ε.Α. (Α.Δ.Τ. 263316018), 
με αναπληρωτή τον ΤΕΛΚΗ Κωνσταντίνο του Γεωργίου, 
Ανθυπαστυνόμο της Διεύθυνσης Πληροφορικής/Α.Ε.Α. 
(Α.Δ.Τ. 255900011).
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ζ. ΞΥΛΟΥΔΗ Παναγιώτα του Φωτίου, Υπαστυνόμο 
Α΄ της Διεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας/Α.Ε.Α. (Α.Δ.Τ. 
288545011), με αναπληρωτή τον ΣΤΑΜΑΤΟΝΙΚΟΛΟ Νι−
κόλαο του Ιωάννη, Υπαστυνόμο Β΄ της Διεύθυνσης Κρα−
τικής Ασφάλειας/Α.Ε.Α. (Α.Δ.Τ. 272983022).

η. ΜΑΖΙΤΣΟ Κωνσταντίνο του Φωτίου, Αστυνομι−
κό Υποδιευθυντή της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών 
Ερευνών/Α.Ε.Α. (Α.Δ.Τ. 268193028), με αναπληρώτρια την 
ΤΣΑΓΚΑΛΙΑ Αικατερίνη του Στυλιανού, Αστυνόμο Β΄ της 
Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών/Α.Ε.Α. (Α.Δ.Τ. 
285558011).

θ. ΚΑΡΑΔΗΜΑ Γεώργιο του Δημητρίου, Αστυνόμο 
Β΄ της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών/Α.Ε.Α. 
(Α.Δ.Τ. 268393021), με αναπληρωτή τον ΚΟΠΙΤΣΗ Πα−
ναγιώτη του Γεωργίου, Αστυνόμο Α΄ της Διεύθυνσης 
Εγκληματολογικών Ερευνών/Α.Ε.Α. (Α.Δ.Τ. 257955033).

ι. ΠΑΠΑΔΗΜΟ Αθανάσιο του Θωμά, Αστυνομικό Υπο−
διευθυντή της Διεύθυνσης Δημόσιας Ασφάλειας/Α.Ε.Α. 
(Α.Δ.Τ. 252522022), με αναπληρώτρια την ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ 
Μαρία του Ηλία, Αστυνόμο Α΄ της Διεύθυνσης Δημόσιας 
Ασφάλειας/Α.Ε.Α. (Α.Δ.Τ. 257786023).

ια. ΜΙΤΛΕΤΤΟΝ Φίλιππο του Μιχαήλ, Προϊστάμενο του 
Τμήματος Ελεγκτών της Αρχής Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Δ.Τ. 307095), με αναπληρωτή τον 
ΛΥΚΟΤΡΑΦΙΤΗ Ιωάννη του Αθανασίου της Αρχής Προστα−
σίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Δ.Τ. Π213607).

ιβ. ΠΑΤΣΙΑΒΟ Γεώργιο του Αντωνίου της Διεύθυνσης 
Επιβατικών Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών, Με−
ταφορών και Δικτύων (Α.Δ.Τ. ΑΚ 216518), με αναπληρωτή 
τον ΓΡΗΜΑΝΕΛΛΗ Ιωάννη του Παναγιώτη της Διεύθυνσης 
Ανάπτυξης Συντήρησης Λειτουργίας Εφαρμογών του Υπουρ−
γείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Α.Δ.Τ. ΑΖ 075757).

ιγ. ΘΕΟΛΟΓΙΤΟΥ Καλλιόπη του Λεωνίδα, Εισαγγελέα 
Πρωτοδικών Αθηνών (Α.Δ.Τ. ΑΑ 976140), με αναπληρω−
τή τον ΠΑΠΠΑ Σπυρίδωνα του Αθανασίου, Εισαγγελέα 
Πρωτοδικών Αθηνών (Α.Δ.Τ. ΑΕ 043252).

Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής θα εκτελεί ο ΔΙΑ−
ΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Θεόδωρος του Κωνσταντίνου, Υπα−
στυνόμος Α΄ της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής 
Συνεργασίας/Α.Ε.Α. (Α.Δ.Τ. 269795), με αναπληρωτή τον 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Αναστάσιο του Ιορδάνη, Υπαστυνόμο 
Β' της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασί−
ας/Α.Ε.Α. (Α.Δ.Τ. 265655020).

Άρθρο 3
Λειτουργία Επιτροπής

1. Η Επιτροπή θα συνεδριάζει εντός του κανονικού 
ωραρίου λειτουργίας των δημοσίων Υπηρεσιών, αδα−
πάνως για το δημόσιο, ύστερα από πρόσκληση του 
Προέδρου, τουλάχιστον μία φορά το μήνα, στο κτίριο 
του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας επί της οδού Π. 
Κανελλοπούλου 4, Αθήνα. Η Επιτροπή οφείλει να περα−
τώσει το έργο της εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη 
ισχύος της παρούσας απόφασης.

2. Η Επιτροπή θα λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις 
περί συλλογικών οργάνων της διοίκησης του Κώδικα 
Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999, Α΄ 45), και τις 
διατάξεις του άρθρου 15 του Π.δ. 75/1987 (Α΄ 45).

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί−
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2016
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ
F

    Αριθμ. Γ5(α) /οικ. 12033 (3)
Τροποποίηση της με αρ. πρ. οικ. 38733/06−05−2014

(ΦΕΚ Β΄ 1144) υπουργικής απόφασης.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 

της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).

2. Του Π.δ. 106/2014 (ΦΕΚ Α΄ 173) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

3. Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ Β΄ 116/23−09−2015), «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

4. Την αριθμ. οικ. 43063/20−05−2014 (ΦΕΚ Β΄ 1276), 
υπουργική απόφαση.

5. Την αριθμ. Γ5/οικ. 41797/04−06−2015 (ΦΕΚ Β΄ 
1043), υπουργική απόφαση «Συμπλήρωση της αριθμ. 
38733/29.04.2014 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1144 Β΄/ 
2014), «Ρύθμιση θεμάτων αποζημίωσης φαρμάκων».

6. Τις αριθμ. Γ5(α) οικ./102390, 102389, 102388/31−12−2015 
αποφάσεις με θέμα «Διορθωτικά δελτία Τιμών Φαρμά−
κων ανθρώπινης χρήσης».

7. Την αριθμ. Γ5 (Α)ΟΙΚ./8584/3−2−2016 απόφαση με Θέμα: 
«Τροποποίηση των υπουργικών αποφάσεων διορθωτικών 
τιμών δελτίων τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης».

8. Την από 15−02−2016, εντολή του Υπουργού Υγείας.
9. Το αριθμ. ΔΒ4Α/Γ24/12/15−2−2016, έγγραφο του ΕΟΠΥΥ.
10. Το αριθμ. Β2/οικ. 12060/15−2−2016 έγγραφο της Γε−

νικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών σύμφωνα με το 
οποίο από την παρούσα απόφαση προκαλείται πρόσθε−
τη ετήσια δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του 
ΕΟΠΥΥ ύψους περίπου 8.600.000,00 ευρώ η οποία θα 
καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του ΚΑΕ 
0672.00. Παράλληλα η δαπάνη αυτή επηρεάζει τα μεγέθη 
των εσόδων που αφορούν έσοδα του ΕΟΠΥΥ από φαρ−
μακευτικές εταιρείες λόγω του μηχανισμού αυτόματης 
επιστροφής (claw back). Η παραπάνω επιβάρυνση δεν 
επηρεάζει τον κρατικό προϋπολογισμό.

11. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 3 του Ν. 3840/2010 
(ΦΕΚ Α΄ 53), αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 38733/6−5−2014 (ΦΕΚ 
1144/Β΄) υπουργικής απόφασης όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει:

Αντικαθίσταται το προτελευταίο εδάφιο, που προ−
στέθηκε με την με αρ. πρωτ. 43063/2014 (ΦΕΚ Β΄ 1276/
20−05−2014) υπουργική απόφαση, ως ακολούθως:

«Το ποσόν που ο ασθενής καλύπτει πέραν της θεσμο−
θετημένης συμμετοχής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 
ύψος των 20 ευρώ ανά μοναδιαίο σκεύασμα».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2016 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ  
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