
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Σύσταση Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου (Ε.Υ.Σ.).

2 Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αρ. 
1982/15-02-2016 απόφασης (Β΄ 335) και τροπο-
ποίηση της υπό στοιχεία Υ1.Γ.Π.οικ. 92490/04-10-
2013 απόφασης (Β΄ 2745).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 50520 (1)
Σύσταση Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου 

(Ε.Υ.Σ.).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3584/2007 (Α΄143), 

όπως αντικαταστάθηκε με την με την περ. α της παρ. 1α 
του άρθρου 46 του ν. 4674/2020 (Α΄53).

2. Τις διατάξεις:
α) του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσω-

τερικών» (Α΄180).
β) του άρθρου 3 του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώ-

νευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και 
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπη-
ρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄119).

γ) του π.δ.  83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄121).

δ) του άρθρου 12 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κα-
τάργηση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Δι-
οικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄123).

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Τη σύσταση Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου 
(Ε.Υ.Σ.), το οποίο είναι αρμόδιο για την επιλογή Προϊ-

σταμένων Γενικών Διευθύνσεων Δήμων και Συνδέσμων, 
καθώς και για τα λοιπά θέματα υπηρεσιακής τους κατά-
στασης, για τα οποία απαιτείται γνώμη του υπηρεσιακού 
συμβουλίου.

Το Ε.Υ.Σ. είναι επταμελές και αποτελείται από:
α) δύο (2) μέλη του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής 

Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), εκ των οποίων ο ένας ορίζεται 
Πρόεδρος,

β) τον Νομικό Σύμβουλο του Κράτους στο Υπουργείο 
Εσωτερικών,

γ) ένα (1) μέλος του Επιστημονικού-Εκπαιδευτικού 
Συμβουλίου ή Προϊστάμενο Διεύθυνσης Εκπαιδευτικής 
Μονάδας του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.,

δ) τον Υπηρεσιακό Γραμματέα του Υπουργείου Εσω-
τερικών,

ε) έναν (1) εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων 
Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.) και

στ) έναν (1) εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπον-
δίας Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.).

Γραμματέας του Ε.Υ.Σ. και νόμιμος αναπληρωτής του 
ορίζονται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ με Α΄ βαθμό, της 
Διεύθυνσης Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του 
Υπουργείου Εσωτερικών.

Η γραμματειακή υποστήριξη της λειτουργίας του Ε.Υ.Σ. 
μπορεί να ανατίθεται στο Α.Σ.Ε.Π. και να ορίζονται υπάλ-
ληλοί του για τη διοικητική και τεχνική υποστήριξη της 
λειτουργίας του Ε.Υ.Σ..

2. Τα μέλη του Ε.Υ.Σ. ορίζονται με ισάριθμους αναπλη-
ρωτές, οι οποίοι πρέπει να έχουν την ίδια ιδιότητα με 
τα τακτικά μέλη. Ως αναπληρωτής του μέλους της περ. 
διορίζεται ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Απο-
κέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου 
Εσωτερικών.

3. Η θητεία των μελών του Ε.Υ.Σ. είναι τριετής. Το Ε.Υ.Σ. 
εδρεύει στο Υπουργείο Εσωτερικών και οι συνεδριάσεις 
του μπορούν να λαμβάνουν χώρα και στην έδρα του 
Α.Σ.Ε.Π..

4. Το Ε.Υ.Σ. συγκροτείται και τα μέλη του ορίζονται 
εντός μηνός από την έναρξη ισχύος της παρούσας.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 10 Αυγούστου 2020

Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Ι

Αριθμ.     9889 (2)
Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αρ. 

1982/15-02-2016 απόφασης (Β΄ 335) και τροπο-

ποίηση της υπό στοιχεία Υ1.Γ.Π.οικ. 92490/04-

10-2013 απόφασης (Β΄ 2745).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ -

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 1975/1991 «Είσο-

δος-έξοδος, παραμονή, εργασία, απέλαση αλλοδαπών, 
διαδικασία αναγνώρισης αλλοδαπών προσφύγων και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 184).

β) της παρ. 8 του άρθρου 7 και της παρ. 9 του άρθρου 
14 του ν. 4375/2016 «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσί-
ας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και 
Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, 
προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατά-
ξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου “σχετικά με τις κοινές διαδικασίες 
για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς 
προστασίας (αναδιατύπωση)” (L 180/29.6.2013), διατάξεις 
για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλ-
λες διατάξεις» (Α΄ 51).

γ) της περ. (στ) της παρ. 5 του άρθρου 39 και της παρ. 
3 του άρθρου 75 του ν. 4636/2019 «Περί Διεθνούς Προ-
στασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 169).

δ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθη-
κε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρ-
θρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄133).

ε) του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (Α΄ 148).

στ) του π.δ. 122/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Με-
ταναστευτικής Πολιτικής» (Α΄ 149).

ζ) του π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευ-
σης και Ασύλου, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και 
ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 4).

η) του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπλη-
ρωτή Υπουργού» (Α΄ 5).

θ) του π.δ. 9/2020 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη 
και Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α΄ 10).

ι) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

ια) της υπ’ αρ. 1982/15-02-2016 απόφασης «Διαπίστω-
ση Ανηλικότητας των αιτούντων διεθνή προστασία» (Β΄ 
335) και

ιβ) της υπό στοιχεία Υ1.Γ.Π.οικ.92490/04-10-2013 από-
φασης «Πρόγραμμα ιατρικού ελέγχου, ψυχοκοινωνικής 
διάγνωσης και υποστήριξης και παραπομπής των ει-
σερχομένων χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα υπηκόων 
τρίτων χωρών σε δομές πρώτης υποδοχής» (Β΄2745).

2. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρους του τακτικού προϋπολογισμού, όπως 
προκύπτει από την υπ΄ αρ. 9154/31-7-2020 εισήγηση 
της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αρ. 1982/

15-02-2016 απόφασης «Διαπίστωση Ανηλικότητας των 
αιτούντων διεθνή προστασία» (Β΄ 335).

Η υπ’ αρ. 1982/15-02-2016 απόφαση (Β΄335) τροπο-
ποιείται και αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η διαπίστωση της ανηλικότητας υπηκόων τρίτης 
χώρας ή ανιθαγενών, που εισέρχονται χωρίς τις νόμιμες 
διατυπώσεις στην Ελληνική Επικράτεια, σύμφωνα με 
την περ. στ της παρ. 5 του άρθρου 39 του ν. 4636/2019, 
όπως ισχύει, πραγματοποιείται όπως περιγράφεται στις 
επόμενες παραγράφους.

2. Εάν υπάλληλος της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυ-
τοποίησης ή της Υπηρεσίας Ασύλου ή οποιασδήποτε 
αρμόδιας αρχής για την προστασία ανηλίκων, όπως η 
Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων 
του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, η Γενική 
Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, το Εθνικό Κέντρο 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ή οργάνωσης που δραστη-
ριοποιείται στον τομέα προστασίας ανηλίκων ή στον 
τομέα της υγείας ή ο καθ΄ ύλην και κατά τόπον αρμό-
διος Εισαγγελέας για τον διορισμό εκπροσώπου ή/και 
επιτρόπου ασυνόδευτου ανηλίκου ή άλλο όργανο της 
επιτροπείας αμφιβάλλει για την ανηλικότητα υπηκόου 
τρίτης χώρας ή ανιθαγενούς, σε οποιοδήποτε στάδιο της 
διαδικασίας ενώπιον των αρμόδιων αρχών Υποδοχής και 
της Υπηρεσίας Ασύλου, οφείλει να ενημερώσει άμεσα 
τον Διοικητή του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης 
ή της Δομής Προσωρινής Υποδοχής ή Φιλοξενίας, όπου 
φιλοξενείται το συγκεκριμένο πρόσωπο, ή σε κάθε άλλη 
περίπτωση, τον Διοικητή της Υπηρεσίας Υποδοχής και 
Ταυτοποίησης ή τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου, 
εφόσον η αμφιβολία γεννηθεί το πρώτον κατά το στάδιο 
της προσωπικής συνέντευξης του αιτούντος διεθνούς 
προστασίας, ο οποίος με αιτιολογημένη απόφασή του 
υποχρεούται να διατάξει την παραπομπή του προσώ-
που αυτού σε διαδικασία προσδιορισμού της ηλικίας. 
Το όργανο που διατάσσει την παραπομπή λειτουργεί 
ως συντονιστής της διαδικασίας.

3. Αμφιβολία για την ανηλικότητα ενός προσώπου εγεί-
ρεται όταν η αρχική εκτίμηση των προαναφερόμενων 
στην παρ. 2 προσώπων ή αρχών ή φορέων βρίσκεται σε 
αναντιστοιχία με τους ισχυρισμούς του υπηκόου τρίτης 
χώρας ή ανιθαγενούς περί της ανηλικότητάς του, ιδί-
ως κατά την εξιστόρηση της προσωπικής ιστορίας του 
προσώπου σχετικά με σημαντικά χρονολογικά γεγονότα 
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της ζωής του ή του τόπου καταγωγής ή προηγούμενης 
διαμονής του.

Η αμφιβολία δύναται να ανακύψει σε οποιοδήποτε 
στάδιο της καταγραφής ή της συνέντευξης του προσώ-
που από τις ελληνικές αρχές ή από ευρωπαϊκές υπηρε-
σίες που συνεπικουρούν το έργο των ελληνικών αρχών 
ήδη από την άφιξή του και δεν περιλαμβάνει την πε-
ρίπτωση όπου το πρόσωπο είναι προφανώς ανήλικος 
κατά το τρίτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 79 του 
ν. 4636/2019, όπως ισχύει.

4. Η διαπίστωση της ηλικίας πραγματοποιείται από 
το Κλιμάκιο Ιατρικού Ελέγχου και Ψυχοκοινωνικής Υπο-
στήριξης του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης ή 
της Δομής Προσωρινής Υποδοχής ή Φιλοξενίας πολιτών 
τρίτων χωρών ή ανιθαγενών που έχουν αιτηθεί διεθνή 
προστασία, όπου φιλοξενείται ο υπήκοος τρίτης χώρας 
ή ανιθαγενής, ή των Κινητών Μονάδων Υποδοχής και 
Ταυτοποίησης ή από την κατά τόπον πλησιέστερη στη 
διαμονή του παραπεμπόμενου, αρμόδια δομή του δη-
μόσιου συστήματος υγείας ή σε περίπτωση αδυναμίας 
των προαναφερθέντων, από ιδιώτη ειδικευμένο ιατρό, 
όπως παιδίατρο ή παθολόγο και ιδιώτη εκπαιδευμένο 
ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό, εφόσον η διαδικασία 
εντάσσεται σε σχετικό χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα. 
Η παραπομπή γίνεται με κριτήριο την ευχερέστερη, ακρι-
βέστερη και ταχύτερη διαπίστωση της ηλικίας.

5. Ο προσδιορισμός της ηλικίας του προσώπου πραγ-
ματοποιείται άπαξ με τους ακόλουθους διαδοχικά τρό-
πους:

α) Αξιολόγηση της σωματικής ανάπτυξης μακροσκοπι-
κών χαρακτηριστικών, όπως ύψος, βάρος, δείκτης μάζας 
σώματος, φωνής και τριχοφυΐας κατόπιν κλινικής εξέτα-
σης και λήψης ιατρικού ιστορικού βάσει τιμών αναφοράς 
ή σωματομετρικών δεδομένων. Η κλινική αυτή εξέταση 
διενεργείται από κατάλληλα καταρτισμένο επαγγελματία 
υγείας (ιατροί παθολόγοι, παιδίατροι, κ.ά.).

β) Στην περίπτωση αιτιολογημένης αδυναμίας εκτί-
μησης της ηλικίας βάσει της ανωτέρω εξέτασης, έπεται 
ψυχοκοινωνική αξιολόγηση από εκπαιδευμένο ψυχο-
λόγο και κοινωνικό λειτουργό, οι οποίοι εξετάζουν τη 
γνωστική, συμπεριφορική και ψυχολογική ανάπτυξη του 
ατόμου και συντάσσουν σχετική έκθεση. Αν δεν απασχο-
λείται ψυχολόγος ή δεν λειτουργεί κοινωνική υπηρεσία 
ούτε στην πλησιέστερη δομή του δημόσιου συστήματος 
υγείας, η ανωτέρω ψυχοκοινωνική αξιολόγηση δύναται 
να διενεργηθεί από εκπαιδευμένο ψυχολόγο και κοινω-
νικό λειτουργό πιστοποιημένου φορέα της κοινωνίας 
των πολιτών εγγεγραμμένου στο Μητρώο Ελληνικών 
και Ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) του 
άρθρου 58 του ν. 4686/2020 (Α΄96). Αποκλείεται από 
τη διενέργεια της ως άνω ψυχοκοινωνικής αξιολόγησης 
φορέας που είναι επιφορτισμένος με τη φροντίδα ή τη 
στέγαση των προσώπων των οποίων η ηλικία αμφισβη-
τείται. Η ανωτέρω ψυχοκοινωνική αξιολόγηση περιλαμ-
βάνει τουλάχιστον μία ημιδομημένη συνέντευξη, κατά 
την οποία διερευνάται η προσωπική ιστορία του ατόμου, 
συνεκτιμώντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία που σχε-
τίζονται με την ψυχολογική ωρίμανση του ατόμου. Το 
αποτέλεσμα του προσδιορισμού της ηλικίας σε αυτό το 

στάδιο προκύπτει από τον συνδυασμό της ψυχοκοινωνι-
κής αξιολόγησης, αλλά και της εξέτασης της σωματικής 
ανάπτυξης των μακροσκοπικών χαρακτηριστικών.

γ) Αν κατόπιν των ανωτέρω εξετάσεων εξακολουθεί 
να υφίσταται αιτιολογημένη αμφιβολία, τότε η εκτίμηση 
της ηλικίας θα πραγματοποιείται είτε με ακτινογραφία 
αριστερού καρπού και άκρας χειρός για τον προσδι-
ορισμό της οστικής ηλικίας, είτε οδοντικής εξέτασης, 
είτε οδοντικής ακτινογραφίας, είτε, τέλος, με κάθε άλλο 
πρόσφορο μέσο που βάσει διεθνούς βιβλιογραφίας και 
πρακτικής μπορεί να δώσει έγκυρο πόρισμα.

Η εξάντληση κάθε ανωτέρω σταδίου είναι υποχρε-
ωτική πριν την εφαρμογή του επόμενου, αιτιολογείται 
επαρκώς και κοινοποιείται στο παραπέμπον όργανο για 
τις ενέργειες περαιτέρω παραπομπής στις περιπτώσεις 
αιτιολογημένης αδυναμίας εκτίμησης της ανηλικότητας.

6. Οι ως άνω ιατρικές εξετάσεις θα πρέπει να γίνονται 
με σεβασμό στην αξιοπρέπεια του ατόμου και με τη συ-
ναίνεση του εξεταζομένου από κατάλληλο ιατρικό προ-
σωπικό με ειδικές γνώσεις και πείρα και με την τήρηση 
αντίστοιχου ιατρικού πρωτοκόλλου και δέον να λαμβάνο-
νται υπόψη τυχόν αποκλίσεις πολιτισμικών και φυλετικών 
παραγόντων, καθώς και των συνθηκών διαβίωσης που 
δύναται να επηρεάσουν την ανάπτυξη του ατόμου.

7. Οι ανωτέρω τελικές γνωματεύσεις, καθώς και τα 
αποτελέσματα των εξετάσεων διαβιβάζονται στον πα-
ραπέμποντα σε διαδικασία προσδιορισμού της ηλικίας 
της παρ. 2, ο οποίος με σχετική πράξη του υιοθετεί το 
πόρισμά τους, καταχωρίζει την ηλικία στο πληροφορι-
ακό σύστημα Υποδοχής και Ασύλου και κοινοποιεί την 
ανωτέρω πράξη στην Ειδική Γραμματεία Προστασίας 
Ασυνόδευτων Ανηλίκων για τις ενέργειες αρμοδιότη-
τάς της. Εφόσον η δηλούμενη από τον υπήκοο τρίτης 
χώρας ή ανιθαγενή ηλικία εμπίπτει στο εύρος ηλικιών 
που καθορίζεται βάσει των ανωτέρω χρησιμοποιούμε-
νων μεθόδων, η καταχωρισθείσα ηλικία και ημερομηνία 
γέννησης είναι η δηλούμενη από αυτόν. Σε κάθε άλλη 
περίπτωση, ως ημέρα και μήνας γέννησης του υπηκόου 
τρίτης χώρας ή ανιθαγενούς καταχωρίζεται η ημέρα και 
ο μήνας ότε πραγματοποιήθηκε η πρώτη καταγραφή 
του στην Ελληνική Επικράτεια. Η συγκεκριμένη πράξη 
αίρει την αμφιβολία της διοίκησης περί της ανηλικό-
τητας του προσώπου και διαβιβάζεται στο Εθνικό Κέ-
ντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης προς ενημέρωση του 
Μητρώου Ασυνόδευτών Ανηλίκων σύμφωνα με την 
περ. κγ) της παρ. 1 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Δ11/
οικ.26943/1073/12.6.2019 απόφασης (Β΄ 2474), όπως 
ισχύει.

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 εκπρόσωπός 
του για την εκπροσώπησή του κατά τη διαδικασία δια-
πίστωσης της ανηλικότητας, καθώς και να διευκολύνεται 
η παρουσία του σε κάθε στάδιο αυτής,

β) πριν από την εξέταση ο υπήκοος τρίτης χώρας ή 
ανιθαγενής να ενημερώνεται σε γλώσσα που κατανοεί ή 
ευλόγως θεωρείται ότι κατανοεί για τη διαδικασία και τις 
μεθόδους που θα ακολουθηθούν, τις ενδεχόμενες συνέ-
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πειες των αποτελεσμάτων, να συναινεί ή όχι σε αυτή και 
τις συνέπειες της άρνησής του, καθώς και να ζητείται η 
γνώμη του με βάση την ηλικία και τον βαθμό ωριμότητάς 
του σε κάθε στάδιο αυτής,

γ) μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας να ενημε-
ρώνεται ομοίως σε γλώσσα που κατανοεί ή ευλόγως 
θεωρείται ότι κατανοεί για το περιεχόμενο της πράξης 
προσδιορισμού της ηλικίας και για το δικαίωμα άσκησης 
προσφυγής κατά της πράξης.

9. Οι γνωματεύσεις, τα αποτελέσματα των εξετάσε-
ων και η ως άνω διοικητική πράξη προσδιορισμού της 
ηλικίας κοινοποιούνται στον υπήκοο τρίτης χώρας ή 
ανιθαγενή, ο οποίος, εφόσον θίγεται από αυτήν, δύνα-
ται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την 
κοινοποίησή της να ασκήσει κατ΄ αυτής ενδικοφανή προ-
σφυγή, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄45), ενώπιον του οργάνου 
που εξέδωσε την προσβαλλόμενη.

10. Η διασφάλιση του βέλτιστου συμφέροντος του 
ανηλίκου αποτελεί πρωταρχικό μέλημα όλων των εμπλε-
κόμενων αρχών κατά την εφαρμογή της παρούσας.

11. Ενόσω διαρκεί η αμφιβολία περί της ανηλικότη-
τας, ο υπήκοος τρίτης χώρας ή ανιθαγενής θεωρείται 
ανήλικος.

12. Σε κάθε στάδιο της διαδικασίας διαπίστωσης της 
ανηλικότητας, η προσκόμιση επίσημων εγγράφων ταυ-
τοποίησης ή νομίμως συνταχθέντων ταξιδιωτικών εγ-
γράφων από τις χώρες καταγωγής διακόπτει την εκκρεμή 

διαδικασία διαπίστωσης της ανηλικότητας και αίρει την 
αμφιβολία».

Άρθρο 2
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Υ1.Γ.Π.οικ.92490/

04-10-2013 απόφασης με θέμα «Πρόγραμμα ιατρικού 
ελέγχου, ψυχοκοινωνικής διάγνωσης και υποστήριξης 
και παραπομπής των εισερχομένων χωρίς νομιμοποιη-
τικά έγγραφα υπη κόων τρίτων χωρών σε δομές πρώτης 
υποδοχής» (Β΄2745)

Από τη θέση σε ισχύ της παρούσας καταργούνται οι 
διατάξεις του άρθρου 6 «Ανήλικοι και προσδιορισμός 
ηλικίας» της υπό στοιχεία Υ1.Γ.Π.οικ.92490/04-10-2013 
απόφασης (Β΄ 2745).

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν από την ημερομη-
νία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 4 Αυγούστου 2020

Οι Υπουργοί

 Μετανάστευσης
Υγείας και Ασύλου
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