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2. Τις διατάξεις του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

3. Τις διατάξεις του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα της νομο-
θεσίας 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).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ. 225/2000 «Κα-
θορισμός κριτηρίων κατά περιφέρεια και περιοχή, όρων, 
προϋποθέσεων, τεχνικών προδιαγραφών, απαραίτητου 
εξοπλισμού, επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, για 
την έγκριση σκοπιμότητας και την ίδρυση και λειτουργία 
Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης εκτός Νοσοκομείων 
και Κλινικών» (Α’ 194).

6. Την υπ’ αρ. 874/25-10-2021 απόφαση της Εκτελεστι-
κής Επιτροπής του Κε.Σ.Υ.

7. Την από 02-04-2021 αίτηση της εταιρείας με την 
επωνυμία «ΝΕΦΡΟ-ΙΑΣΗ Ι.Κ.Ε.» και δ.τ. «ΝΕΦΡΟ-ΙΑΣΗ 
Μ.Χ.Α.».

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την επιστημονική διασύνδεση της Μονά-
δας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης με την επωνυμία «ΝΕΦΡΟ-
ΙΑΣΗ Ι.Κ.Ε.» και δ.τ. «ΝΕΦΡΟ-ΙΑΣΗ Μ.Χ.Α.», με το Πανεπι-
στημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας 
καλύπτει την ανωτέρω Μονάδα επιστημονικώς στην 
αντιμετώπιση οξέων προβλημάτων που τυχόν προ-
κύπτουν.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 2021

Ο Υπουργός
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ   

Ι

 Αριθμ. 5160 (3)
Χορήγηση προσωρινού Α.Μ.Κ.Α. από άλλες δι-

οικητικές δομές φορέων της Γενικής Κυβέρνη-

σης και προσδιορισμός τεχνικών λεπτομερειών 

απόδοσής του. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ -ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ - ΨΗΦΙΑΚΗΣ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοι-

νοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, 
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών 
και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανο-
νισμός για την Προστασία Δεδομένων) (L119),

β) του ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και 
αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων 
συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους 
τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις 
για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» (Α’ 36) και 
ιδίως του άρθρου 248 αυτού, όπως τροποποιήθηκε από 
το άρθρο εικοστό ένατο του ν. 4839/2021 (Α’ 181),

γ) του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσω-
μάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)  - Ηλε-
κτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό 
Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατά-
ξεις» (Α’ 184),

δ) του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανο-
νισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστα-
σία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση 
στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 
Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137),

ε) του ν. 3607/2007 «Σύσταση και καταστατικό της Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» 
(Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) και λοιπές ασφαλιστικές και οργανωτικές 
διατάξεις» (Α’ 245),

στ) των παρ. 3 και 4 του άρθρου 3 του Κώδικα Διοικη-
τικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45),

ζ) του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

η) του 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),

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

ι) του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπλη-
ρωτή Υπουργού» (Α’ 5),

ια) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155),

ιβ) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),

ιγ) του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155),

ιδ) του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργα-
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης» (Α’ 168),

ιε) του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (Α’ 148),

ιστ) του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Εσωτερικών» (Α’ 180),

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

ιη) του π.δ. 106/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Μετα-
νάστευσης και Ασύλου (Α’ 255),
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ιθ) του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85),

κ) της υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφασης του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό 
Επικρατείας» (Β’ 2902),

κα) της υπό στοιχεία 4251/30.8.2021 απόφασης του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης, Γεώργιο Γεωργαντά» (Β’ 3996).

2. Την υπό στοιχεία 39630/8.11.2021 εισήγηση της 
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπη-
ρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμ-
φωνα με την οποία δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού από την έκδοση της πα-
ρούσας, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός - Δικαιούχοι

1. Με την παρούσα, περιγράφονται οι όροι και η δι-
αδικασία χορήγησης Προσωρινού Αριθμού Μητρώου 
Κοινωνικής Ασφάλισης (Π.Α.Μ.Κ.Α.) σε ειδικότερες κα-
τηγορίες δικαιούμενων προσώπων από τις κοινωνικές 
υπηρεσίες, τα Κέντρα Κοινότητας και τα Κέντρα Ένταξης 
Μεταναστών των ΟΤΑ α’ βαθμού για τη διενέργεια του 
εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19 και την 
έκδοση Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19 με πλη-
ροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού προ-
σώπου - κατόχου του όσον αφορά στον εμβολιασμό, 
σύμφωνα με το άρθρο πρώτο της από 30.05.2021 ΠΝΠ, η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α’ 95).

2. Δικαιούχοι με βάση τη διαδικασία του άρθρου 2 της 
παρούσας είναι: α) ημεδαποί και αλλοδαποί που διαβι-
ούν σε συνθήκες αστεγίας β) οι πολίτες τρίτων χωρών 
ή ανιθαγενείς ανεξαρτήτως νομιμότητας διαμονής, γ) 
γενικότερα όλες οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες με πε-
ριορισμένη πρόσβαση στα δημόσια αγαθά που προσέρ-
χονται στις Υπηρεσίες της παρ. 1. Η χορήγηση Π.Α.Μ.Κ.Α. 
στα πρόσωπα των ανωτέρω κατηγοριών γίνεται, εφόσον 
αυτά: α) δεν διαθέτουν Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής 
Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) ή β) δεν διαθέτουν ενεργό Προσω-
ρινό Αριθμό Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης 
Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.).

Άρθρο 2
Διαδικασία Χορήγησης Π.Α.Μ.Κ.Α.

1. Ο προσωρινός Α.Μ.Κ.Α. δύναται να χορηγείται και 
από τις κοινωνικές υπηρεσίες, τα Κέντρα Κοινότητας 
και τα Κέντρα Ένταξης Μεταναστών των Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α’ βαθμού είτε με την αυ-
τοπρόσωπη παρουσία, είτε χωρίς την απαίτηση αυτο-
πρόσωπης παρουσίας των ενδιαφερόμενων. Ειδικότερα, 
στην περίπτωση της μη αυτοπρόσωπης παρουσίας των 
ενδιαφερομένων οι Υπηρεσίες της παρούσης δύνανται 
να συνεργαστούν με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, 
Φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών και οργανώσεις 
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που συμμετέχουν στο 
Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού 
COVID 19, δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου τριακοστού 
πρώτου του ν. 4839/2021 για τη συλλογή των απαιτού-

μενων ταυτοποιητικών στοιχείων. H επεξεργασία των 
ταυτοποιητικών στοιχείων των δικαιούχων πραγματο-
ποιείται αποκλειστικά για τη χορήγηση Προσωρινού 
Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Π.Α.Μ.Κ.Α.) 
προς εξυπηρέτηση των σκοπών της παρ. 1 του άρθρου 
1, μη επιτρεπόμενης οποιασδήποτε άλλης χρήσης ή αξι-
οποίησής τους.

2. Η χορήγηση του Π.Α.Μ.Κ.Α. σύμφωνα με την παρού-
σα, πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
της Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε., στην οποία εισέρχονται εξουσιοδο-
τημένοι υπάλληλοι (χρήστες) των κοινωνικών υπηρεσι-
ών, των Κέντρων Κοινότητας και των Κέντρων Ένταξης 
Μεταναστών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(ΟΤΑ) α’ βαθμού που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη 
διαδικασία χορήγησης Π.Α.Μ.Κ.Α. Οι ανωτέρω χρήστες 
αποτελούν πάσης φύσεως προσωπικό του δημοσίου το-
μέα και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α’ 
βαθμού, ανεξαρτήτως σχέσεως εργασίας. Η είσοδος των 
χρηστών στην πλατφόρμα πραγματοποιείται κατόπιν 
αυθεντικοποίησής τους με ειδικούς κωδικούς πιστοποί-
ησης που τους αποδίδονται από την Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε.

3. Η Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε. συγκεντρώνει τα απαραίτητα στοι-
χεία των χρηστών της παρ. 2 και είναι η αρμόδια για την 
ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της ιδιότητας αυτών 
ως χρηστών.

4. Oι αρμόδιοι Φορείς για το συντονισμό της διαδικα-
σίας εμβολιασμού, όπως αυτοί ορίζονται στην παρ. 2 του 
άρθρου τριακοστού πρώτου του ν. 4839/2021, ορίζουν 
ένα σημείο επαφής, αρμόδιο για τη συλλογή των στοι-
χείων των χρηστών και υπεύθυνο για την επικοινωνία με 
την Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε. για τους σκοπούς της παρ. 2.

5. Οι τερματικοί σταθμοί υπολογιστών των χρηστών 
της παρ. 2 επιλέγονται ώστε να λειτουργούν σε Δίκτυο 
ΣΥΖΕΥΞΙΣ.

6. Για τη χορήγηση προσωρινού Α.Μ.Κ.Α. σύμφωνα με 
την παρούσα γίνεται αποδεκτό οποιοδήποτε ταυτοποιη-
τικό έγγραφο προσκομίζει το φυσικό πρόσωπο, δυνάμει 
της παρ. 3 του άρθρου 248 του ν. 4782/2021 και δεν 
διενεργείται έλεγχος νομιμότητας παραμονής. Ειδικότε-
ρα, ως ταυτοποιητικά έγγραφα δύναται να θεωρηθούν 
τα ακόλουθα έγγραφα: α) Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας 
Ομογενούς, β) ληξιαρχική πράξης γέννησης, γ) διαβα-
τήριο, δ) προσωρινός ή οριστικός τίτλος διαμονής και 
ε) άλλο έγγραφο ταυτοποίησης. Τα ανωτέρω έγγραφα 
γίνονται αποδεκτά από τις διοικητικές δομές της παρ. 1, 
ανεξαρτήτως αν βρίσκονται σε ισχύ. Στα άλλα έγγρα-
φα ταυτοποίησης εντάσσονται, ενδεικτικά, αποφάσεις 
απέλασης, απορριπτικές αποφάσεις ασύλου στον Α’ ή Β’ 
βαθμό, αποφυλακιστήρια, υπηρεσιακά σημειώματα της 
Ελληνικής Αστυνομίας σε περίπτωση αναβολής εκτέλε-
σης απόφασης απομάκρυνσης.

7. Ο δικαιούχος αναζητεί και ενημερώνεται για τον 
προσωρινό Α.Μ.Κ.Α. μέσω του ιστότοπου της Η.Δ.Ι.Κ.Α. 
Α.Ε.

8. Η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., η οποία ενεργεί ως Εκτελούσα την 
Επεξεργασία για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας, 
έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των 
κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών 
μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων στοιχείων και, 
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κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την 
προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή, ενεργώ-
ντας σύμφωνα με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο και, ιδίως, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 (L 119) (Γενικού Κανονισμού για την 
Προστασία Δεδομένων - ΓΚΠΔ) και του ν. 4624/2019 (Α’ 137).

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

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

 Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 2021

Οι Υπουργοί

Εργασίας και  
Κοινωνικών Υποθέσεων Υγείας Εσωτερικών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Μετανάστευσης Υφυπουργός  
και Ασύλου Ψηφιακής Διακυβέρνησης Επικρατείας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
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Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02052471211210004*


