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ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
19 Οκτωβρίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «με εντολή
Αναπληρωτή Υπουργού», στον Ειδικό Γραμματέα
του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας
Διοίκησης.

2

Καθορισμός λεπτομερειών για τη σύνταξη των εκθέσεων των Γενικών Διευθυντών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους της παρ. 4 του άρθρου 76
του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄ 143).

3

Τροποποίηση (3η) της αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ. 104747/
26-10-2012 (ΦΕΚ Β΄ 2883) κοινής υπουργικής
απόφασης, με θέμα «Τροποποίηση της αριθμ.
Φ.42000/οικ. 2555/353/28-2-2012 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 497/τ.Β΄/2012) ’’Κατάλογος
παθήσεων, τα φάρμακα των οποίων χορηγούνται
με μειωμένη ή μηδενική συμμετοχή του ασφαλισμένου’’, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την
αριθμ. Φ. 42000/οικ. 12485/1481/6-6-2012 κοινή
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1814/τ.Β΄/2012)».

4

Ηλικιακό όριο παρακολούθησης παιδιών και εφήβων από ιατρούς ειδικότητας Παιδιατρικής.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 72312
(1)
Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «με εντολή
Αναπληρωτή Υπουργού», στον Ειδικό Γραμματέα
του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας
Διοίκησης.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 54 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύουν.

Αρ. Φύλλου 4698

2. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 12 του ν. 3979/2011 (ΦΕΚ Α΄ 138) «Για
την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις»,
όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις των άρθρων 24
του ν. 4440/2016 (ΦΕΚ Α΄ 224) και 47 του ν. 4508/2017
(ΦΕΚ Α΄ 200),
β) του άρθρου 55 παρ. 4 του ν.δ. 721/1970 «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ε.Δ.» (ΦΕΚ Α΄ 251),
γ) του ν. 2477/1997 (ΦΕΚ Α΄ 59) «Συνήγορος του Πολίτη
και Σώμα Επιθεωρητών- Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης»,
όπως ισχύει,
δ) του ν. 3074/2002 (ΦΕΚ Α΄ 296) «Γενικός Επιθεωρητής
Δημόσιας Διοίκησης, Αναβάθμιση του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και του Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου και άλλες
διατάξεις», όπως ισχύει,
ε) των άρθρων 6 και 8 του ν. 4320/2015 (ΦΕΚ Α΄ 29)
«Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της
Κυβέρνησης και των κυβερνητικών οργάνων και λοιπές
διατάξεις»,
στ) του π.δ. 96/ 2017 (ΦΕΚ Α΄ 136) «Οργανισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων», όπως ισχύει,
ζ) του π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Την αριθμ. Υ30/9-10-2015 (ΦΕΚ Β΄ 2183) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Δημήτριο Παπαγγελόπουλο».
4. Την αριθμ. Φ.800/133/134893/19-11-2007
(ΦΕΚ Β΄ 2300) «Μεταβίβαση Οικονομικής Εξουσίας των
Υφυπουργών Εθνικής Άμυνας σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων
και σε προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται
από αυτές», όπως ισχύει.
5. Την αριθμ. Φ.800/ΑΔ.10886 Σ.2168/20-9-2018 απόφαση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας.
6. Την ανάγκη αποτελεσματικής και εύρυθμης λειτουργίας του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας
Διοίκησης.
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7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Τη μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στον Ειδικό Γραμματέα
του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης για:
α) Την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ
του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας για την
υλοποίηση του Έργου: «Παραχώρηση Συστημάτων
Πληροφορικής (ΣΠ) Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Αλληλογραφίας ’’ΙΡΙΔΑ’’ και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού ’’HRM’’».
β) Την υπογραφή όλων των απαραίτητων εγγράφων
για την υλοποίηση του ανωτέρω έργου.
2. Η ανωτέρω μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής
«με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» ασκείται παράλληλα από τον Αναπληρωτή Υπουργό.
3. Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2018
O Αναπληρωτής Υπουργός
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθμ. οικ. 2/75748/ΔΠΓΚ
(2)
Καθορισμός λεπτομερειών για τη σύνταξη των
εκθέσεων των Γενικών Διευθυντών του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους της παρ. 4 του άρθρου 76 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄ 143).
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 76 του
ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 143).
2. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 58 του
ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 143).
3. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 116).
4. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Α΄ 181).
5. Την αριθμ. Υ29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη»
(ΦΕΚ Β΄ 2168).
6. Την ανάγκη καθορισμού των λεπτομερειών σύνταξης και υποβολής των εκθέσεων των Γενικών Διευθυντών
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, του άρθρου 76
του ν. 4270/2014.

Τεύχος Β’ 4698/19.10.2018

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Η διαδικασία και οι λεπτομέρειες για τη σύνταξη και
την υποβολή των αναλυτικών εκθέσεων των Γενικών
Διευθυντών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, του
άρθρου 76 του ν. 4270/2014, καθορίζονται ως εξής:
1. Οι εκθέσεις συντάσσονται από τους καθ’ ύλην αρμόδιους Γενικούς Διευθυντές του Γενικού Λογιστηρίου
Κράτους και ειδικότερα:
α) από τον Γενικό Διευθυντή Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού, συντάσσεται έκθεση επί της
πορείας των κρατικών δαπανών, κατά το μέρος που αφορά την εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού,
β) από τον Γενικό Διευθυντή Θησαυροφυλακίου και
Δημοσιονομικών Κανόνων συντάσσεται έκθεση επί της
πορείας των κρατικών δαπανών, κατά το μέρος που αφορά την πορεία των πληρωμών τους,
γ) από τον Γενικό Διευθυντή Δημοσιονομικών Ελέγχων συντάσσεται έκθεση επί των αποτελεσμάτων των
δημοσιονομικών ελέγχων,
δ) από τον Γενικό Διευθυντή Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων συντάσσεται έκθεση επί των
αποτελεσμάτων των ελέγχων προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
2. Στις εν λόγω εκθέσεις περιλαμβάνονται ιδίως τα
ακόλουθα στοιχεία για το προηγούμενο οικονομικό έτος:
α) απολογιστικά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού
προϋπολογισμού, σε σχέση με τον αρχικά ψηφισθέντα
προϋπολογισμό και αιτιολόγηση τυχόν αποκλίσεων,
β) απολογιστικά στοιχεία σχετικά με την πορεία των
πληρωμών κρατικών δαπανών και τυχόν μέτρα που
ελήφθησαν,
γ) τα αποτελέσματα των δημοσιονομικών ελέγχων που
διενεργήθηκαν και τυχόν μέτρα που ελήφθησαν,
δ) τα αποτελέσματα των ελέγχων στα συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον κρατικό προϋπολογισμό προγράμματα και τυχόν μέτρα που
ελήφθησαν.
3. Οι ανωτέρω εκθέσεις υποβάλλονται στον Υπουργό
Οικονομικών, με ταυτόχρονη κοινοποίηση στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους, μέχρι τέλος Οκτωβρίου κάθε
έτους, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, προκειμένου
να συνοδεύσουν τον ετήσιο κρατικό προϋπολογισμό
κατά την κατάθεσή του στη Βουλή, σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 58 του ν. 4270/2014
(ΦΕΚ Α΄ 143).
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης καταργείται η αριθμ. 2/67260/0026/21.09.2011
(ΦΕΚ Β΄ 2190) όμοια απόφαση.
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2018
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Τεύχος Β’ 4698/19.10.2018
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Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. οίκ. 79647
(3)
Τροποποίηση (3η) της αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ. 104747/
26-10-2012 (ΦΕΚ Β΄ 2883) κοινής υπουργικής
απόφασης, με θέμα «Τροποποίηση της αριθμ.
Φ.42000/οικ. 2555/353/28-2-2012 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 497/τ.Β΄/2012) ’’Κατάλογος
παθήσεων, τα φάρμακα των οποίων χορηγούνται
με μειωμένη ή μηδενική συμμετοχή του ασφαλισμένου’’, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την
αριθμ. Φ. 42000/οικ. 12485/1481/6-6-2012 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1814/τ.Β΄/2012)».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 4025/2011
(ΦΕΚ Α΄ 228) «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση
Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργός, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Τις διατάξεις του π.δ. 121/2017 (ΦΕΚ Α΄ 148) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας», όπως ισχύει.
5. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 (ΦΕΚ Α΄ 168) «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».
6. Τις διατάξεις της αριθμ. Υ80/31-10-2017
(ΦΕΚ Β΄ 3904) απόφασης του Πρωθυπουργού «Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη».
7. Την αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ. 104747/26-10-2012
(ΦΕΚ Β΄ 2883) κοινή υπουργική απόφαση «Τροποποίηση της αριθμ. Φ.42000/οικ. 2555/353/28-2-2012 κοινής
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 497/τ.Β΄/2012) ’’Κατάλογος παθήσεων, τα φάρμακα των οποίων χορηγούνται
με μειωμένη ή μηδενική συμμετοχή του ασφαλισμένου’’,
όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. Φ. 42000/
οικ. 12485/1481/6-6-2012 κοινή υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ 1814/τ.Β΄/2012)», όπως έχει τροποποιήθηκε με
τις αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ. 4146/15-01-2013 (ΦΕΚ Β΄ 43) και
52095/03-06-2013 (ΦΕΚ Β΄ 1561) όμοιες αποφάσεις.
8. Το αριθμ. οικ. 53310/10-07-2018 έγγραφο εκ του
Γραφείου του Γενικού Γραμματέα.
9. Την αριθμ. Β2β/Γ.Π. 71611/25-09-2018 εισήγηση
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την παρ. 5, περ. ε του
άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄ 143), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σύμφωνα με την οποία με την παρούσα κοινή υπουργική απόφαση προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018
του ΕΟΠΥΥ, που θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες
πιστώσεις του (ΚΑΕ 0672.00), οι οποίες ταυτίζονται με
τα καθορισμένα όρια δαπανών του Μ.Π.Δ.Σ. Το ύψος
της προαναφερόμενης δαπάνης, αν και δεν μπορεί να
προσδιοριστεί ακριβώς, εν τούτοις δημοσιονομικά είναι
ουδέτερη, δεδομένου ότι υπόκειται στην εφαρμογή του
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μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (clawback). Παράλληλα σημειώνεται ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της αριθμ. ΔΥΓ3(α)οικ. 104747/
26-10-2012 (ΦΕΚ Β΄ 2883) κοινής υπουργικής απόφασης,
με περιεχόμενο τον κατάλογο παθήσεων, τα φάρμακα
των οποίων χορηγούνται με μειωμένη ή μηδενική συμμετοχή του ασφαλισμένου, όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει, στα ακόλουθα σημεία:
1. Η υποπερίπτωση 9 της περίπτωσης Α΄, αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Σακχαρώδη διαβήτη τύπου II ή άλλοι τύποι Σακχαρώδη Διαβήτη, εκτός από τους αναφερόμενους στην
υποπερίπτωση 2 της περίπτωσης Β΄».
2. Στην περίπτωση Α΄ προστίθενται υποπεριπτώσεις 14 και 15, ως εξής:
«14. Ψωρίαση, όσον αφορά στα σκευάσματα τοπικής θεραπείας με δραστικές ουσίες συνδυασμοί
Betamethasone - Calcitriol, Calcipotriol και Calcitriol, και
στα από του στόματος σκευάσματα με δραστικές ουσίες
Ciclosporin, Methotrexate και Acitretin.
15. Νόσος Crohn, όσον αφορά στα φάρμακα με δραστικές ουσίες Budesonide, Mesalazine, Methylprednisolone,
Prednisolone, Sulfasalazine, Hydrocortisone, Azathioprine και Metrotrexate».
3. Η υποπερίπτωση 2 της περίπτωσης Β΄, αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου Ι ή Σακχαρώδη Διαβήτη
κύησης ή Σακχαρώδη Διαβήτη μετά από παγκρεατεκτομή συνεπεία παγκρεατικού νεοπλάσματος».
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ. 104747/
26-10-2012 (ΦΕΚ Β΄ 2883) κοινή υπουργική απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί με τις αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ.
4146/15-01-2013 (ΦΕΚ Β΄ 43) και 52095/03-06-2013
(ΦΕΚ Β΄ 1561) όμοιες αποφάσεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2018
Οι Υπουργοί
Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αναπληρωτής Υπουργός
Αλληλεγγύης
Υγείας
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. Γ5α/Γ.Π.οικ.79678
(4)
Ηλικιακό όριο παρακολούθησης παιδιών και
εφήβων από ιατρούς ειδικότητας Παιδιατρικής.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. των άρθρων 1 και 3 του ν. 1278/1982 « Για σύσταση
Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας» (ΦΕΚ Α΄ 105), όπως ισχύει,
β. του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 116), όπως ισχύει,
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γ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υγείας» (ΦΕΚ Α΄ 148 ), όπως ισχύει.
2. Την αριθμ. Υ80/2017 απόφαση του Πρωθυπουργού «Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων
στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη»
(ΦΕΚ Β΄ 3904).
3. Την αριθμ. 27 απόφαση της 271ης/5-10-2018 Ολομέλειας του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας.
4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Στα Παιδιατρικά Νοσοκομεία, στα Παιδιατρικά Τμήματα/Παιδιατρικές Κλινικές, στα εξωτερικά ιατρεία φορέων
του ΕΣΥ και στα ιδιωτικά ιατρεία να εξετάζονται παιδιά
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ηλικίας έως δεκαέξι (16) ετών και κατ’ εξαίρεση να εξετάζονται έφηβοι έως δεκαοκτώ (18) ετών για ασθένειες
χρονίων νοσημάτων που παρακολουθούνται από ειδικές
μονάδες. Επιπλέον στα παραπάνω θα εξετάζονται άτομα
που η βιολογική τους ωρίμανση αντιστοιχεί σε παιδική
ηλικία ή εφ’ όρου ζωής ενήλικες με σπάνια σύνδρομα
που έχουν ως συνέπεια δραματική καθυστέρηση σωματικής και πνευματικής ανάπτυξης ταυτόχρονα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2018
O Αναπληρωτής Υπουργός
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ
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