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Άρθρο Ι

Υπηρεσία ενημέρωσης για την πρόληψη από τον κορωνοΙό ςΟνΙο-ιθ

1. Στα χρονικό διάστημα για Το Οποίο εξακολουθεί να υψίσταται άμεσος κίνδυνος δημόσιας
υγείας από τη διασπορά του κορωνοϊού ςονΙο-ι9, η απουσία του οποίου διαπιστώνεται με

απόφαση του Υπουργού Υγείας, και για τους σκοπούς της πρόληψης και της αντιμετώπισης

της διασποράς του ιού, μέσω της επίτευξης επαρκούς επιπέδου ανοσ[ας στον γενικό

πληθυσμό της χώρας, δύνανται να αποστέλλονται, μέσω ειδικής υπηρεσίας που παρέχεται

από την ανώνυμη εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα μετην επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο
«Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ», γραπτά μηνύματα (5Μ5) ενημερωτικού ή υπομνηστικού χαρακτήρα σε κάθε

ψυσικό πρόσωπο που έχει εγγραψεί στην υπηρεσία της άυλης συνταγογράψησης. Τα

ανωτέρω μηνύματα αποστέλλονται στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει το

ψυσικό πρόσωπο κατά την εγγραφή του στην υπηρεσία της άυλης συνταγογράψησης.

2. Η Η.ΔΙΚ.Α. Α.Ε., η οποία διαχειρίζεταιτην υπηρεσία της παρ. 1, ορίζεται ως εκτελούοατην

επεξεργασία που ορίζεται στην παρ. 1 για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας, που είναι

υπεύθυνος επεξεργασίας, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 28 του Κανονισμού (ΕΕ)

2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καιτου Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016(1119)

(Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων - Γ.Κ.ΠΔ.). Στο πλαίσιο αυτό, η ΗΔ1.Κ.Α.

Α.Ε. αναλαμβάνει, για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας, τον σχεδιασμό, την υλοποίηση

και τη συντήρηση της υπηρεσίας της παρ. 1 και έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς

τήρησης των κατάλληλων Και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των

δεδομένων που υπόκεινται σε επεξεργαοία και, κατ ελάχιστον, την καταγραφή και

παρακολούθηση των προσβάσεων στη συγκεκριμένη υπηρεσία, Και την προστασία των

διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, όπως από σκόπιμη ή τυχαία καταστροψή,

απώλεια, άνευ αδείας κοινοποίηση ή προσπέλαση, ενεργώντας σύμφωνα με το ενωσιακό

και εθνικό δίκαιο και, ιδίως, σύμφωνα μετον Γ.Κ.Π.Δ. καιτον ν. 4624/2019 (Α’ 137).

3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας διαπιστώνεται η αναγκαιότητα αποστολής γραπτών

μηνυμάτων (5Μ5) σε συνάρτηση με την επιδημιολογική κατάσταση της χώρας. Με κοινή

απόψαση των Υπουργών Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ενεργοποιείται η υπηρεσία

του παρόντος

Άρθρο 2

Σύσταση Μητρώων εμβολιασμένων εξωτερικού κατά του κορωνοΙού ΟνΙο-19 —

Προσθήκη άρθρου 55Α στον ν. 4764/2020



Στον ν. 4764/2020 (Α’ 256) προστίθεται νέο άρθρο 55Α ως εξής:

«Αρθρο 55 Α

Σύσταση Μητρώων εμβολιασμένων εξωτερικού

1. Συστήνονται από το Υπουργείο Υγείας) ως υπεύθυνο επεξεργασίας υπό την έννοια της

περ. (7) του άρθρου 4 του ΓΚΠΔ: α) Μ ητρώο εμβολιασμένων εξωτερικού κατά του κορωνοΙού

ςσνΙο-19 με ψηφιακά επαληθεύσιμο πιστοποιητικό και β) Μητρώο εμβολιαομένων

εξωτερικού κατά του κορωνοϊού ςσνΙΒ-19 με μη ψηφιακά επαληθεύσιμο πιστοποιητικό με

σκοπό τη διευκόλυνση της άσκησης των δικαιωμάτων ελεύθερης κυκλοφορίας,

μακροπρόθεσμης παραμονής και εργασίας στο έδαφος της ελληνικής Επικράτειας των

ενδιαφερομένων προσώπων, που έχουν στην κατοχή τους πιστοποιητικά εμβολιασμού κατά

του κορωνοϊού ςονιο-ι9, υπό την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ι4ης Ιουνίου 2021 (1 211), τα οποία έχουν εκδοθεί

είτε από άλλο κράτος μέλος της ΕΕ είτε από τρίτη χώρα.

2. Αντικείμενο του Μητρώου της περ. α) της παρ. 1 είναι η ακριβής καταγραφή των

εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού 0ν019 που έχουν διενεργηθεί: α) σε κράτος μέλος της

Ε.Ε., ή β) σε Τρίτη χώρα) για τα πιστοποιητικά ςΟνΙο-19 της οποίας έχει εκδοθεί εκτελεστική

πράξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύμφωνα με Την παρ. 2 του άρθρου 8 του Κανονισμού (ΕΕ)

2021/953, ή γ) σε τρίτη χώρα) για τις βεβαιώσεις ή τα πιστοποιητικά Της οποίας έχει εκδοθεί

η κοινή υπουργική απόφαση του δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου πρώτου της από

30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 87), η οποία κυρώθηκε με ιο άρθρο 1 του

ν. 4806/2021 (Α’ 95), εφόσον τα πιστοποιητικά ή οι βεβαιώσεις είναι ψηφιακά

επαληθεύσιμα.

3. Για την καταχώριση στο Μητρώο της περ. α) της παρ. 1, το φυσικό πρόσωπο υποβάλλει

αίτηση σε ειδική πλατφόρμα που είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της

Δημόσιας Διοίκησης (ον.Γ-ΕΨΠ). Με την αίτηση συνυποβάλλονται τα σχετικά

πιστοποιητικά ή οι βεβαιώσεις εμβολιασμού που έχει στην κατοχή του το ψυσικό πρόσωπο

καιτων οποίων η εγκυρότητα είναι ψηφιακά επαληθεύσιμη. Η υποβολή της αίτησης δύναται

να πραγματοποιείται και με φυσική παρουσία στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

4. Αντικείμενο του Μητρώου της περ. β) της παρ. 1 είναι η ακριβής καταγραφή των

εμβολιασμών κατά του κορωνοϊσύ ςσνιο-19 που έχουν διενεργηθεί εκτός Ελλάδος με την

επιφύλαξη της παρ. 2.

5. Για την καταχώριση στο Μητρώο της περ. β) της παρ. 1, το φυσικό πρόσωπο υποβάλλει

αίτηση οε ειδική πλατψόρμα που είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της

Δημόσιας Διοίκησης (ον.Γ-ΕΨΠ). Με την αίτηση συνυποβάλλονται τα σχετικά

πιστοποιητικά ή οι βεβαιώσεις εμβολιασμού που έχει στην κατοχή του το φυσικό πρόσωπο.

Η υποβολή της αίτησης δύναται να πραγματοποιείται και με φυσική Παρουσία οτα Κέντρα

Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕ.Π).

6. Μετά την καταχώρισή του στο Μητρώο της περ. α) της παρ. 1, το φυσικό πρόσωπο δύναται

να αιτείται την έκδοση Ψηφιακού Πιστοποιητικού ςΟνΙΒ-19 της Ε.Ε. (Ευ ΒίΙ ονιο

- Ευσσο) σύμφωνα μετα οριζόμενα στο άρθρο πρώτο της από 30.5.2021 Πράξης

Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021. Μετά την

καταχώρισή του στο Μ ητρώο της περ. β) της παρ. 1,το φυσικό πρόσωπο δύναται να αιτείται



την έκδοση της βεβαίωσης εμβολιασμού της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Α 256)

ή την έκδοση Ψηψιακού Πιστοποιητικού ςσνιο-ι9 της Ε.Ε. (Ευ 0ΊΊ3Ι ςονιο ςθιιιίΙς8ιθ -

Ευοςς) εφόσον, ατην Τελευταία περίπτωση, έχει προηγουμένως ολοκληρώσει τουλάχιστον

μία (1) δόση εμβολιασμού Κατά του κορωνοϊού ΟνΙΒ-19 στην ελληνική Επικράτεια. Μετά
απότην ολοκλήρωση της καταχώριοής του στα ανωτέρω Μητρώα το ενδιαφερόμενο φυσικό

πρόσωπο δύναται να αιτηθεί τη διενέργεια εμβολιασμού του εντός της ελληνικής

Επικράτειας, Είτε πρόκειται για αναμνηστική δόση για τους ήδη εμβολιασθέντες σε άλλο
Κράτος μέλος της ΕΕ ή σε τρίτες χώρες, είτε πρόκειται για εμβολιασμό προσώπων που

ανάρρωσαν από Τον κορωνοϊό ςονιο-ι9, έχοντας νοσήσει σε άλλο Κράτος μέλος της ΕΕ ή σε

τρίτες χώρες. Ως προς τη διαδικασία προγραμματισμού των συνεδριών εμβολιασμού

εφαρμόζεται το άρθρο 57 του ν. 4764/2020. Ως προς α) το Μητρώο εμβολιασμένων

εξωτερικού κατά του κορωνοϊού ςσνιοι9 με ψηφιακά επαληθεύσιμο πιστοποιητικό και β)

το Μητρώο εμβολιασμένων εξωτερικού κατά του κορωνοϊού ςονιο-ι9 με μη ψηφιακά

επαληθεύσιμο πιστοποιητικό εφαρμόζονται αναλογικά οι παρ. 2 έως 4 του άρθρου 55 του ν.

4764/2020.

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Ψηψιακής Διακυβέρνησης δύνανται να

καθορίζονται τα ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας των Μητρώων της παρ. 1 και τα στοιχεία

που καταχωρίζονται σε αυτά, τα ειδικότερα ζητή ματα λειτουργίας της πλατψόρμας των παρ.
3 και 5, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα) η διαδικασία υποβολής αίτησης των παρ. 3 και 5, η σύσταση ειδικής
επιτροπής για τις περιπτώσεις εξέτασης των αιτήσεων που χρήζουν περαιτέρω αξιολόγησης,
και κάθε αναγκαία, τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος».

Άρθρο 3

Σύσταση Μητρώων νοσησάντων εξωτερικού από τον κορωνοϊό ΟΙΟ-19

1. Συστήνονται από το Υπουργείο Υγείας, ως υπεύθυνο επεξεργασίας υπό την έννοια της περ.

(7) του άρθρου 4 του ΓΚΠΔ: α) Μητρώο νοοησάντων εξωτερικού κατά του κορωνοϊού οονιΒ

19 με ψηφιακά επαληθεύσιμο πιστοποιητικό και β) Μητρώο νοσησάντων εξωτερικού κατά

του κορωνοϊού ςονιο-ι9 με μη ψηφιακά επαληθεύσιμο πιστοποιητικό) με σκοπό τη

διευκόλυνση της άσκησης των δικαιωμάτων ελεύθερης κυκλοφορίας, μακροπρόθεσμης

παραμονής και εργασίας στο έδαψος της ελληνικής Επικράτειας των ενδιαφερομένων

προσώπων, που έχουν στην κατοχή τους Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις νόσησης από τον

κορωνοϊό ςονιο-ι9, υπό την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου καιτουΣυμβουλίουτης14ηςΙουνίου2021(Ε2ίΊ:,ταοπο[αέχουνεκδοθείείτε

από άλλο κράτος μέλος της ΕΕ είτε από τρίτη χώρα.

2. Αντικείμενο του Μητρώου της περ. α) της παρ. 1 είναι η ακριβής καταγραφή των

περιστατικών νόσησης από τον κορωνοϊό ςΟνΙΟ-19 που έχουν λάβει χώρα: α) σε κράτος

μέλος της Ε.Ε., ή β) σε τρίτη χώρα, για τα πιστοποιητικά Ο0\’ΙΒ19 της οποίας έχει εκδοθεί

εκτελεστική πράξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 του

Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953, ή γ) σε τρίτη χώρα, για τις βεβαιώσεις ή τα πιστοποιητικά της

οποίας έχει εκδοθεί η κοινή υπουργική απόφαση του δευτέρου εδαψίου της παρ. 7 του

άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α 87), η οποία



κυρώθηκε με Το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α’ 95), εψόσον τα πιστοποιητικά ή οι βεβαιώσεις

είναι ψηψιακά επαληθεύσιμα.

3. Για την καταχώριση στο Μητρώο Της περ. α) της παρ. 1, ΤΟ ψυοικό πρόσωπο υποβάλλει

αίτηση σε ειδική πλατψόρμα που Είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηψιακής Πύλης της

Δημόσιας Διοίκησης (ον.Γ-ΕΨΠ). Με την αίτηση συνυποβάλλονται τα σχετικά

πιστοποιητικά ή οι βεβαιώσεις νόσησης που έχει στην κατοχή του το ψυσικό πρόσωπο και

των οποίων η εγκυρότητα είναι ψηφιακά επαληθεύσιμη. Η υποβολή της αίτησης δύναται να

πραγματοποιείται και με ψυοική παρουσία στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π).

4. Αντικείμενο του Μητρώου της περ. β) της παρ. 1 είναι η ακριβής καταγραφή των

περιστατικών νόσησης κατά του κορωνοϊού ωνΙο-19 που έχουν λάβει χώρα εκτός Ελλάδας,

μετην επιφύλαξη της παρ. 2.

5. Για την καταχώριση στο Μητρώο της περ. β) της παρ. 1, το φυσικό πρόσωπο υποβάλλει

αίτηση σε ειδική πλατφόρμα που είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της

Δημόσιας Διοίκησης (ον.ΐ-ΕΨΠ). Με την αίτηση συνυποβάλλονται τα σχετικά

πιστοποιητικά ή οι βεβαιώσεις εμβολιασμού που έχει στην κατοχή του το Φυσικό πρόσωπο.

Η υποβολή της αίτησης δύναται να πραγματοποιείται και με Φυσική παρουσία στα Κέντρα

Εξυπηρέτηοης Πολιτών (Κ.Ε.Π).

ό. Μετά την καταχώρισή του στο Μητρώο της περ. α) της παρ. 1, το φυσικό πρόσωπο δύναται

να αιτείται την έκδοση Ψηφιακού Πιστοποιητικού 010-19 της Ε.Ε. (Ευ 0ίίΙ σονιο

- Ευοςς) σύμφωνα μετα οριζόμενα στο άρθρο πρώτο της από 30.5.2021 Πράξης

Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021. Μετά την

καταχώριοή του στο Μητρώο της περ. β) της παρ. 1,το φυσικό πρόσωπο δύναται να αιτείται

την έκδοση βεβαίωσης θετικού διαγνωστικού ελέγχου της παρ. Ι του άρθρου 5 της υπ’ αρ.

2650/10.4.2020 (Β 1298) κοινής απόψαοης των Υπουργών Υγείας και Επικρατείας ή την

έκδοση Ψηφιακού Πιστοποιητικού ςσνιο-ι9 της Ε.Ε. (Ευ 0ΐΙ σονιο ςθΓτςθτ - Ευοςς)

εψόσον, στην τελευταία περίπτωση, έχει προηγουμένως ολοκληρώσει τουλάχιστον μία (1)

δόση εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού ΟΙΒ-19 στην ελληνική Επικράτεια. Μετά από την

ολοκλήρωση της καταχώριοής του οτα ανωτέρω Μητρώα το ενδιαψερόμενο φυσικό

πρόσωπο δύναται να αιτηθεί τη διενέργεια εμβολιασμού του εντός της ελληνικής

Επικράτειας, είτε πρόκειται για αναμνηστική δόση για τους ήδη εμβολιασθέντες σε άλλο

κράτος μέλος της ΕΕ ή σε τρίτες χώρες είτε πρόκειται για εμβολιασμό προσώπων που

ανάρρωσαν από τον κορωνοϊό ςσνιο-ι9, έχοντας νοσήσει σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή σε

τρίτες χώρες. Ως προς τη διαδικασία προγραμματισμού των συνεδριών εμβολιασμού

εφαρμόζεται το άρθρο 57 του ν. 4764/2020 (Α’ 256). Για α) το Μητρώο νοσησάντων

εξωτερικού κατά του κορωνοϊού ςονιο-ι9 με ψηφιακά επαληθεύσιμο πιστοποιητικό και β)

το Μητρώο νοσησάντων εξωτερικού κατά του κορωνοϊού ςονιο-19 με μη ψηφιακά

επαληθεύσιμο πιστοποιητικό εψαρμόζονται αναλογικά οι παρ. 3 έως 8 και 10 έως 12 του

άρθρου εικοστού ενάτου του ν. 4684/2020 (Α 86).

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Ψηψιακής Διακυβέρνησης δύνανται να

καθορίζονται τα ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας των Μητρώων της παρ. 1 και τα στοιχεία

που καταχωρίζονται σε αυτά, τα ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας της πλατψόρμας των παρ.

3 και 5, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων

προσωπικού χαρακτήρα, η διαδικασία υποβολής αίτησης των παρ. 3 και 5, η σύσταση ειδικής



επιτροπής για τις περιπτώσεις εξέτασης των αιτήσεων που χρήζουν περαιτέρω αξιολόγησης

και κάθε αναγκαία, τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια για την εψαρμογή του παρόντος.

Άρθρο 4

Ρυθμίσεις για την καταβολή επιχορήγησης προς τον σκοπό λήψης υποστηρικτικών

μέτρων των εμβολιασθέντων ατόμων — Αντικατάσταση παρ. 7 άρθρου 34 ν. 4816/2021

Η παρ. 7 του άρθρου 34 του ν. 4816/2021 (Α 118), για την επιχορήγηση που καταβάλλει το

Υπουργείο Ψηψιακής Διακυβέρνησης προς την Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) Μ.ΑΕ.,

αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Για την εξυπηρέτηση των σκοπών της παρ. 2 και την εψαρμογή του παρόντος, η Κ.τ.Π.

Μ.ΑΕ. επιχορηγείται από τον Τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Ψηφιακής

Διακυβέρνησης, κατόπιν ενίσχυσης των σχετικών πιοτώσεων του Υπουργείου Ψηφιακής

Διακυβέρνησης από τις πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 1023711-0000000 (Γενικές Κρατικές

Δαπάνες) του Υπουργείου Οικονομικών.>).

Άρθρο 5

Χορήγηση προσωρινού ΑΜΚΑ από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) — Χορήγηση

προσωρινού ΑΜΚΑ από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) — Τροποποίηση παρ. 3

και παρ. ό άρθρου 248 ν. 4782/2021

1. Το πρώτο εδάψιο της παρ. 3 του άρθρου 248 του ν. 4782/2021 (Α’ 36) α) τροποποιείται ως

προς τον κύκλο των δικαιούμενων προσώπων για τη χορήγηση προσωρινού ΑΜΚΑ από τα

Κ.Ε.Π., β) διορθώνεται η παραπομπή ατην παρ. 3 του ιδίου άρθρου, ως προς το ορθό, σε

παραπομπή στην παρ. 2 και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Κάθε ψυσικό πρόσωπο δύναται να αιτείται τη χορήγηοη προσωρινού Α.Μ.Κ.Α, και από

τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) με τη γνωστοποίηση του Αριθμού Φορολογικού

Μητρώου (ΑΦ.Μ.) ή με την προσκόμιση ενός από τα ακόλουθα έγγραψα: α) Δελτίου

Αστυνομικής Ταυτότητας) β) Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς, γ) ληξιαρχικής πράξης

γέννησης, δ) διαβατηρίου, ε) προσωρινού ή οριστικού τίτλου διαμονής και στ) άλλου

εγγράφου ταυτοτιοίησης και καταχωρούνται όσα από τα στοιχεία της παρ. 2 προκύπτουν από

τα ανωτέρω έγγραφα ταυτοποίησης. 0 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, χωρίς απαίτηση αυτοπρόσωπης

παρουσίας των ενδιαψερόμενων, καθώς και από άλλες διοικητικές δομές Φορέων της

Γενικής Κυβέρνησης κατά την έννοια της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014

(Α’ 143), εκτός από αυτές του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.)>

airetos.gr



2. Στθ πρώτο εδάψιο της παρ. £ του άρθρου 248 του ν. 4782/2021 (Ν 36) προστίθεται ο

Υπουργός Οικονομικών για την έκδοση της τιροβλεπόμενης κοινής απόψασης και η παρ. ό

διαμορψώνεται ως εξής:

<ώ. Με κοινή απόψαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέοεων,

Υγείας, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνηοης και Μετανάοτευσης και Ασύλου, δύναται να

καθορίζονται οι ειδικότερες κατηγορίες δικαιούμενων προσώπων, ο χρόνος

απενεργοποίησης του προσωρινού Α.Μ.Κ.Α. ή μετάπτωσής του σε περίπτωση έκδοσης

Α.Μ.Κ.Α. ή Π.Α.Α.Υ.Π.Α., η διαδικασία που ακολουθείται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών

(ΚΕ.Π.) και να ρυθμίζεται κάθε συναψής τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του

παρόντος. Με όμοια απόψαση, καθορίζονται οι ειδικότερες κατηγορίες δικαιούμενων

προσώπων για τα οποία χορηγείται προοωρινός Α.Μ.Κ.Α. από τις κοινωνικές υπηρεσίες, τα

Κέντρα Κοινότητας και τα Κέντρα’Ενταξης Μεταναστών των ΟΤΑ α βαθμού, η διαδικασία που

ακολουθείται, καθώς και κάθε άλλη ειδικότερη ή τεχνική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του

δευτέρου εδαψίου της παρ. 3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών του πρώτου εδαψίου και

του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, δύναται να καθορίζεται η διοικητική δομή άλλου

φορέα της Γενικής Κυβέρνησης κατά την έννοια της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.

4270/2014 για τη χορήγηση του προσωρινού ΑΜ.Κ.Α., η διαδικασία που ακολουθείται,

καθώς και κάθε άλλη, ειδικότερη ή τεχνική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του δευτέρου

εδαψίου της παρ. 3.».

Άρθρο ό

Τροποποίηση καταργούμενων διατάξεων του ν. 4727/2020 - Αντικατάσταση περ. 14

άρθρου 108 ν. 4727/2020

1. Στην περ. 14 του άρθρου 108 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) προστίθενται οι λέξεις «Οι παρ. 1,

2 και 3», διορθώνεται ο αριθμός ΦΕΚ της από 134.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου

και η παρ. 14 αντικαθίσταται ως εξής:

«14. Οι παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου τριακοοτού όγδοου της από 13.4.2020 Πράξης

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α

104).))

2. Οι παρ. 4, 5, 6, 7 και 8 του άρθρου τριακοστού όγδοου της από 13.4.2020 Πράξης

Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο Ι του ν. 4690/2020

εξακολουθούν να ισχύουν από 23.9.2020.
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ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΙ-ΙΣ

1’ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ιιΤροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, λοιπές διατάξεις

του Υπουργείου Δικαιοσύνης»

Επισπεύδοντα Υπουργεία: Υγείας και Ψηψιακής Διακυβέρνησης

Στοιχεία επικοινωνίας: από πλευράς Υπουργείου Υγείας: Κωνοταντίνα Παπακώστα, τηλ.:
6977721963, ο-ιηΙ: ρ8ρο$@π,οον,

από πλευράς Υπουργείου Ψηψιακής Διακυβέρνησης: Αντιγόνη Γιαννακάκη, τηλ.: 2109098002,
ε-τιΊΙ:

Εττιλέξατε από τον παρακάτω κατάλομ’ο τον Τομέα τους τομείς νομο9έτησης

στου ς οποίους αφορούν οι όασικές διατάξεις της αξιολογσύμενης ρύθμισης:

ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ1

(Χ)

3

ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ— ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ2

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ/ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ3

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ4

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ — ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ — ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ5

ΑΝΑΠΤΥΞΗ — ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ6

οιιέας νομοθέτ’οης επί θεμάτων Υτιουογεου ·Ισ.δείας & Θ’σκε,υάτων κα. νπουογεου Ίολ.τ.ομού &
Αθλητισμού

ο..ιεας νομοΘέ:ησ·ς επί θειά:υν νπο1.ρνε:ο Ξθν.κής Αμι’νας και Υπουρνείου Εξωτεοι·ών

7οιεαΖ νομοθε·ησς επι θευάΙων νπουρνε:ο Οκονομικων.

Το.ιας νουοθετ’οης επ θεμά:ων Υπουργειου Εογασίας κα Κοινωνικων Υποθεσεων κα Υ7.ουογειο..
Υγείας.

Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου ινηφιακής Διακυβέρνηοης,
Υπουργείου Προοταοίας του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Τομέας νομοθέτηοης Επί θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύοεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος &
Ενέργειας, Υπουργείου Υποδομών & Μεταήορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νηοιωτικής Πολιτικής,
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροψίμων και Υπουργείου Τουριομού.

ΑΝΑΙ\ΥΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Χ

Χ



Α. Αιτιολογική έιΖθεση

Η «Ταυτότητα)> της αξιολογούμενης ρύθμισης

Γ 1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

Άρθρο 1: Με την προτεινόμενη ρύθμιση δημιουργείται ειδική υπηρεσία, η οποία

λειτουργεί υπό Την ευθύνη και εποπτεία της Ηλεκτρονικής ώιακυβέρνησης

Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (Η.Δι.Κ.Α. ΑΕ), με αντικείμενο την αποστολή γραπτών

μηνυμάτων (5Μ5) ενημερωτικού ή υπενθυμιστικού χαρακτήρα στα ψυσικά

πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στην υπηρεσία της άυλης συαγογράψησης ως

προς ζητήματα που αφορούν την τρέχουσα κατάσταση της πανδημίας και την

πορεία του εμβολιασμού κατά του κορωνοΙού ςΟνΙΒ-19 στην ελληνική επικράτεια.

Άρθρο 2: Με την προτεινόμενη ρύθμιση δημιουργούνται: α) Μητρώο

εμβολιαομένων εξωτερικού κατά του κορωνοΙού ςονιο-ι9 με ψηφιακά

επαληθεύσιμο πιστοποιητικά και β) Μητρώο εμβολιασμένων εξωτερικού κατά του

κορωνοϊού ςονιο-ιθ με μη ψηψιακά επαληθεύσιμο πιστοποιητικό, στα οποία

καταχωρίζονται, κατά περίπτωση, τα στοιχεία των ψυσικών προσώπων που έχουν

εμβολιασθεί, πλήρως ή μερικώς, σε άλλη χώρα εκτός της Ελλάδας.

Άρθρο 3: Με την προτεινόμενη ρύθμιση δημιουργούνται: α) Μητρώο νοσησάντων

εξωτερικού κατά του κορωνοΙού ςΟνΙο-19 με ψηφιακά επαληθεύσιμο

πιστοποιητικό και β) Μητρώο νοσησάντων εξωτερικού κατάτου κορωνοΙού ςονιο

19 με μη ψηφιακά επαληθεύσιμο πιστοποιητικό, στα οποία καταχωρίζονται, κατά

περίπτωση, τα στοιχεία των φυσικών προσώπων που έχουν νοσήσει σε άλλη χώρα

εκτός της Ελλάδας.

Άρθρο 4: Με την προτεινόμενη ρύθμιση αντικαθίσταται η παρ. 7 του άρθρου 34 του

ν. 4818/2021 (Α’ΙΙε) ως προς τον τρόπο χρηματοδότησης της οικονομικής

διευκόλυνσης για τα φυσικά πρόσωπα ηλικίας 18 έως 25 ετών, που έχουν

ολοκληρώσει τουλάχιστον την πρώτη δόση εμβολιασμού (ή τη μία δόση στην

περίπτωση μονοδοσικού εμβολίου) μέσω ψηφιακής χρεωοτικής κάρτας. Ειδικότερα,

προβλέπεται πλέον, για λόγους ευελιξίας, ότι η χρηματοδότηση της εν λόγω δράσης

πραγματοποιείται με επιχορήγηση της Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε. από τον τακτικό προϋπολογισμό

του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κατόπιν ενίσχυσης των σχετικών

πιστώσεων του Υπουργείου Ψηψιακής Διακυβέρνησης από τις πιστώσεις του

Ειδικού Φορέα 1023711-0000000 (Γενικές Κρατικές Δαπάνες) του Υπουργείου

Οικονομικών.

Άρθρο 5: Με την προτεινόμενη ρύθμιση τροποποιείται το σχετικό νομοθετικό

πλαίσιο, προκειμένου να επεκταθεί η δυνατότητα χορήγησης προσωρινού Αριθμού
Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Π.Α.Μ.Κ.Α.) από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης



Πολιτών (Κ.Ε.Π.) και οε ψυσικά Πρόσωπα τα οποία διαθέτουν Αριθμό Φορολογικού
Μητρώου (Α.Φ.Μ.) ή προσκομίζουν Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας για τον έλεγχο
των προσωπικών τους οτοιχείων. Επιπλέον, προστίθεται στη σχετική εξουσιοδοτική
διάταξη για τον καθορισμό των ειδικότερων κατηγοριών δικαιούμενων προσώπων
και ο Υπουργός Οικονομικών.

Άρθρο 6: Με την προτεινόμενη ρύθμιση τροποποιείται καταργούμενη διάταξη του
ν. 4727/2020 (Α’ 184), ώστε να διορθωθεί η εκ παραδρομής κατάργηση όλου του
άρθρου τριακοστού όγδοου της από 13.42020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
(Α’ 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο Ι του ν. 4690/2020 (Α 104) και να ισχύουν
οι ρυθμίσεις των παρ. 4 έως 8 του ανωτέρω άρθρου που αψορούν την ηλεκτρονική
υπεύθυνη δήλωση καιτην ηλεκτρονική εξουσιοδότηση.

2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Άρθρα 1: Ενόψει της ιδιαίτερα επιβαρυμένης επιδημιολογικής κατάστασης στην
οποία βρίσκεται η χώρα μας τη δεδομένη χρονική στιγμή, απόρροια του ότι το
επίπεδο ανοοίας του γενικού πληθυσμού ενάντια στον κορωνοΙό ςΟνΙΟ-19 δεν έχει
ανέλθει στα ιατρικώς επιβεβλημένα επίπεδα, δημιουργείται ένα ακόμη ψηψιακό
εργαλείο στη διάθεση της ελληνικής πολιτείας προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στο
πλαίσιο της Εθνικής Εκστρατείας Εμβολιασμού. Ειδικότερα, με την περιγραψόμενη
στη ρύθμιση ειδική υπηρεσία καθίσταται δυνατή η αποστολή γραπτών μηνυμάτων
(5Μ5), σε κάθε ψυσικό πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένο στην υπηρεσία της άυλης
συνταγογραψησης, μέσω των οποίων ενημερώνεται, σε επικαιροποιημένη βάση,
για τα επιδημιολογικά δεδομένα σχετικά με τον κορωνοϊό ςΟνΙΟ-19 και λαμβάνει
υπόμνηοη σχετικά με τη δυνατότητα ολοκλήρωσης του εμβσλιαστικού κύκλου του,
αλλά και τη σημασία που αυτή έχει ως προς την επίτευξη του επιθυμητού «τείχους
ανοσίας» ενάντια στον κσρωνσϊό ΟνΙ0-19.

Άρθρα 2 και 3: Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις αντιμετωπίζεταιτο κοινό πρόβλημα
της απουσίας εθνικού μητρώου στο οποίο θα καταχωρίζονται τα στοιχεία των
ψυσικών προσώπων που έχουν εμβολιασθεί ή νοσήσει στο εξωτερικό και ορίζονται
οι σχετικές προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα καθίσταται δυνατή η καταχώριση. Με
τον τρόπο αυτόν, διευρύνεται ο κύκλος των προσώπων που δύνανται να αιτούνται,
μετά την καταχώρισή τους στα αντίστοιχα μητρώα, κατά περίπτωση: α) την έκδοση
Ψηψιακού Πιστοποιητικού ςΟνΙΒ-19 της Ε.Ε. (Ευ 0έΤ8Ι ΟνΙ0 - Ευ0),
εψόοον τα πρόσωπα αυτά είτε διαθέτουν πιστοποιητικά ψηψιακά επαληθεύσιμα Ι

ως προς την εγκυρότητά τους είτε ολοκληρώσουν τουλάχιστον μία (1) δόση
εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού Ον10-19 στην ελληνική Επικράτεια, ή β) την
έκδοση εγχώριας βεβαίωσης εμβολιασμού ή νόσησης, εΦόσον τα πρόσωπα αυτά
δεν διαθέτουν πιστοποιητικά ψηψιακά επαληθεύσιμα.

ς)



Άρθρο 4: Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, προκειμένου η
χρηματοδότηση της οικονομικής διευκόλυνσης για τα εμβολιασθέντα ψυσικά
πρόσωπα ηλικίας 18 έως 25 ετών να καταστεί πιο ευέλικτη και συμβατή με τις
ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί λόγω της αυξημένης συμμετοχής των
δικαιούμενων προσώπων, ενόψει, εξάλλου, και της ανάγκης αύξησης των
εμβολιασμών στις συγκεκριμένες ηλικιακές κατηγορίες, δεδομένου ότι η ανοσία του
πληθυσμού της χώρας δεν έχει ανέλθει, μέχρι στιγμής, στο επιθυμητό επίπεδο.

Άρθρο 5: Ενόψει της ανάγκης ομαλής συνέχισης και ολοκλήρωσης, το ταχύτερο
δυνατόν, του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού ςΟνιο-ι9,

με την προτεινόμενη ρύθμιση εισάγεται μια εναλλακτική δυνατότητα χορήγησης
προσωρινού Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Π.Α.Μ.Κ.Α.), με φυσική

παρουσία, προκειμένου να εξυπηρετηθούν και φυσικά Πρόσωπα Που διαθέτουν
Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) ή Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, ωστόσο
στερούνται των απαραίτητων ψηφιακών δεξιοτήτων για να χρησιμοποιήσουν την
ηλεκτρονική υπηρεσία θπ,νοΗο.ον.Γ. Με αυτόν τον τρόπο, το σχετικό νομοθετικό
πλαίσιο καθίσταται πληρέστερο, καθώς τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)
καθιερώνονται, πλέον, ως δίαυλος για τη χορήγηση προσωρινού Α.Μ.Κ.Α. για το
σύνολο σχεδόν των φυσικών προσώπων και όχι, όπως ισχύει μέχρι σήμερα, μόνο για
τα φυσικά πρόσωπα που δεν διαθέτουν Α.Φ.Μ. ή Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.

Άρθρο 6: Δημιουργείται ασάφεια από την υψιστάμενη περ. 14 του άρθρου 108 του
ν. 4727/2020 (Α 184), με την οποία καταργούνται ρυθμίσεις που αψορούν στην

ηλεκτρονική εξουσιοδότηση και την ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση (παρ. 4 έως 8
του άρθρου τριακοστού ογδόου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου), οι οποίες ήταν εκτός του πεδίου εφαρμογής του νόμου αυτού, ενώ

η βούληση του νομοθέτη ήταν μόνο η κατάργηση των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου

τριακοστού ογδόου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, Οι

ρυθμίσεις των οποίων περιλαμβάνονται στα άρθρα 24, 27 και 28 του ν. 4727/2020.

3. Ποιους φορείς ή πληθνσμιακές ομάδες αφορά;

Άρθρο 1: Αφορά στο σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι εγγεγραμμένοι στην

υπηρεσία της άυλης συνταγογράψησης.

Άρθρα 2, 3: Αφορούν στο σύνολο των ψυσικών προσώπων που έχουν εμβολιασθεί
ή νοσήσει από τον κορωνοϊό ΟνΙ0-19 σε άλλη χώρα εκτός της Ελλάδας.

Άρθρο 4: Η προτεινόμενη ρύθμιση αφορά στα φυσικά πρόσωπα που εμπίπτουν
στην ηλικιακή κατηγορία 18-25 ετών και τα οποία έχουν λάβει ήδη, τουλάχιστον, την
πρώτη δόση εμβολιασμού ή τη μονή δόση εμβολιασμού (μονοδοσικό εμβόλιο) κατά
του κορωνοϊού οονο-ι9, καθώς καιστους ψορείς που συμμετέχουν στη διαδικαοία
χρηματοδότησης του μέτρου της οικονομικής διευκόλυνσης, και συγκεκριμένα τα
Υπουργεία Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καιτην ΚτΠ Μ.Α.Ε..



Άρθρο 5: Αφορά στα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν Α.Φ.Μ. ή Δελτίο Αστυνομικής
Ταυτότητας και τα οποία επιθυμούν να τους χορηγηθεί προσωρινός Α.Μ.Κ,Α. δια
φυσικής παρουσίας από τα Κ.Ε.Π., καθώς και στους υπαλλήλους των Κ.Ε.Π. που
συμμετέχουν στη διαδικασία χορήγησης.

Άρθρο 6: Αψορά σε όλα τα φυσικά πρόσωπα που χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική
υπεύθυνη δήλωση καιτην ηλεκτρονική εξουσιοδότηση.

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωτιιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;

ΝΑΙ Οχι
4.

Εάν ΝΑΙ, ποιο είναιτο ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζειτο ζήτημα;

Άρθρο 4: Η παρ. 7 του άρθρου 34 του ν. 4816/2021 (Α’ΙΙΞ).

Άρθρο 5: Η παρ. 3 του άρθρου 248 του ν. 4782/2021 (Α’ 36).

Άρθρο 6: Η περ. 14 του άρθρου 108 του ν. 4727/2020 (Α’ 184).

Γιατί δεν Είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υψιστάμενης νομοθεοίας

) με αλλαγή προεδρικού Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο δεν παρέχει
διατάγματος, εξουσιοδοτική διάταξη για την έκδοση προεδρικού
υπουργικής απόφασης διατάγματος, υπουργικής απόφασης ή άλλης
ή άλλης κανονιστικής κανονιστικής πράξης με αντικείμενο που εμπίπτει οτα
πράξης; ρυθμιζόμενα με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις.

1) με αλλαγή διοικητικής

πρακτικής Οι στόχοι που επιδιώκονται με τις προτεινόμενες
συμπεριλαμβανομένης ρυθμίσεις δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν με αλλαγή
της δυνατότητας νέας διοικητικής πρακτικής) συμπεριλαμβανομένης της
ερμηνευτικής δυνατότητας νέας ερμηνευτικής προσέγγισης της
προσέγγισης της υψιστάμενης νομοθεσίας.
υψιστάμενης

νομοθεσίας; Ι

11) με διάθεση Οι στόχοι που επιδιώκονται με τις προτεινόμενες
περισσότερων ρυθμίσεις δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν με
ανθρώπινων και διάθεση περισσότερων ανθρώπινων και υλικών πόρων.
υλικών πόρων;
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Συναψείς πρακτικές

Γ

8. Ποιοι είναι οι οτόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;

) βραχυπρόθεσμοι:

Άρθρο 1: Η ενημέρωση και επίτευξη του ιατρικά
επιβεβλημένου επιπέδου ανοσίαςτου γενικού πληθυσμού
της χώρας μέσω του εμβολιασμού Κατά του κορωνοϊού

Έχετε λάβει υπόψη συναψείς πρακτικές; ΝΑΙ Π Οχι
6,

Εάν ΝΑΙ, αναψέρατε συγκεκριμένα:

έ) σε άλλη/ες
Ι

χώρα/ες της Ε.Ε. ή
του ΟΟΣΑ:

: Η) σε όργανα της Ε.Ε.:
: ί) σε διεθνείς

Ι οργανισμούς:

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης

7
Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών
επιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση

Ί ΙΓΞ4Ί3 ΈΙ Ϊ] 63 1Ι3
μΤ,

;
Ί3 3

Π

ςονΙΒ-19



Άρθρα 2 και 3: Η παροχή της δυνατότητας και στα φυσικά

πρόσωπα που έχουν εμβολιασθεί ή νοσήσει στο

εξωτερικό, να αιτηθούν την έκδοση Ψηψιακού
Ι Πιστοποιητικού ςονιπ-ιθ της Ε.Ε. ή της αντίστοιχης

εγχώριας βεβαίωσης εμβολιασμού ή νόσησης στη χώρα

μας, μετά την καταχώρισή τους στο σχετικό Μητρώο.

Άρθρα 4: Η εξασφάλιση των αναγκαίων χρηματοδοτικών

πόρων για την επιτυχή συνέχιση και ολοκλήρωση της

εψαρμογής του μέτρου της οικονομικής διευκόλυνσης των

εμβολιασθέντων φυσικών προσώπων ηλικίας 18-25 ετών,

σύμφωνα με το άρθρο 34 του ν. 4816/2021.

Άρθρο 5: Η παροχή της δυνατότητας σε πρόσωπα που

στερούνται των απαραίτητων ψηφιακών δεξιοτήτων,

διαθέτουν, ωστόσο, τα απαιτούμενα ταυτοποιητικά

στοιχεία ή έγγραφα, να αιτηθούν τη χορήγηση Π.Α.Μ.Κ.Α,

με ψυσικό τρόπο, από τα Κ.Ε.Π..

Άρθρο 6: Η αποκατάσταση της βούλησης του νομοθέτη

του ν. 4727/2020 (Α’ 184) ως προς την ορθή αποτύπωση
των διατάξεων που καταργεί ο ν. 4727/2020.

Άρθρο 1: Η καθολικότερη αντιμετώπιση της διασποράς Της

πανδημίας.

Άρθρα 2 και 3: Η διαμόρφωση ενός υγειονομικά

ασφαλούς περιβάλλοντος καθημερινότητας γιατον γενικό

πληθυσμό της χώρας, κατά την περίοδο της πανδημίας.

Άρθρο 4: Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις, λόγω της έκτακτης

φύσης τους, στοχεύουν αποκλειστικά στην κάλυψη της

άμεσης και πιεστικής ανάγκης του εμβολιασμού των

ηλικιακών κατηγοριών τις οποίες αφορά το μέτρο και, ως

εκ τούτου, δεν αποσκοπούν στην επέλευση
ιι) μακροπροθεσμοι:

αποτελεσματων μακροπροθεσμου χαρακτηρα, πλην,

ασψαλώς, της καταπολέμησης της νόσου ςονΙΟ-19.

Άρθρο 5: Η ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή

και ολοκλήρωση του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού

κατά του κορωνοϊού Ονιο-19 και κατ’ επέκταση η

καθολικότερη αντιμετώπιση της διασποράς της

πανδημίας.

Άρθρο 6: Η αποκατάσταση της βούλησης του νομοθέτη

του ν. 4727/2020 ως προς την ορθή αποτύπωση των

διατάξεων που καταργεί ον. 4727/2020 (Α’ 184).

Η



9. Ειδικότεροι στόχοι ανάλονα μετον τομεα νομοθέτησης Ι

Ψηψιακή διακυβέρνηση

Σε περίπτωση που προβλέπεται η χρήση πληροφοριακού συστήματος, ποια Θα είναι
η συμβολή αυτού στην επίτευξη των στόχων της αξιολογούμενης ρύθμισης:
ΑΜΕΣΗ ή/και ΕΜΜΕΣΗ ΓΙ

Άρθρο 1: Μέσω της περιγραψόμενης υπηρεσίαςτης ΗΔΙΚΑ. Α.Ε.
καθίσταται δυνατή η αποστολή γραπτών μηνυμάτων (5Μ5)
ενημερωτικού ή υπομνηστικού χαρακτήρα σε κάθε Φυσικό
πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένο στην υπηρεσία της άυλης
συνταγογράψησης σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση της
πανδημίας και την πορεία του εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού
ςΟνΙΒ-19 στην ελληνική επικράτεια.
Άρθρα Ζ Και 3: Μέσω της ειδικής πλατψόρμας που είναι
προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηψιακής Πύλης της Δημόσιας
Διοίκησης (ον.ι-Ε.ΨΠ.), καθίσταται δυνατή η υποβολή των
σχετικών πιοτοποιητικών ή βεβαιώοεων εμβολιασμού ή νόσηοης
από τον κορωνοϊό ΟνιΒ-19 που έχει στην κατοχή του το ψυσικό
πρόσωπο) προκειμένου να καταχωριοθεί οτα αντίστοιχα Μητρώα
εμβολιασμένων ή νοσησάντων εξωτερικού.

Για την ενδεικτική παράθεση δεικτών αξιοπσιήθηκαν οι βάσεις δεδομένων του ΟΟΣΑ
)καιτηςΕΛΣΤΑΤ(

ΙΟ.

1) Εάν είναι
άμεση,
εξηγήστε:

) Εάν είναι
έμμεση,
εξηγήστε:

Το προβλεπόμενο πληροψοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε ψηφιακή
ΙΙ. στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού);

ΝΑΙ Οχι Π

Η ψηψιακή υπηρεσία του άρθρου Ι και η ττλατψόρμα και τα

Ες ε·
Μητρώα των άρθρων 2 και 3 είναι συμβατά με τις βασικές αρχές)ηγηοτ
τις κατευθύνσεις και τις προδιαγραψές της Βίβλου Ψηψιακού

. Μετασχηματισμού.

12
Διαοψαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροφοριακού συστήματος με

· άλλα υψιστάμενα συστήματα; ΝΑΙ ΓΞ] Οχι ΓΙ

Άρθρο 1: Η περιγραψόμενη υπηρεσία αντλεί τα αναγκαία
Αναψέρατε ποια δεδομένα για των προσδιορισμό των φυσικών προσώπων —

είναι αυτάτα ληπτών των γραπτών μηνυμάτων (5Μ5) από την υπηρεσία άυλης
συστήματα: συνταγογράψησηςτης Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε..

13
Εχει προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας του προβλεπόμενου πληροφοριακού

Η ι συστήματος; ΝΑΙ ΓΙ οι ΓΙ



Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης

14. Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου

Άρθρο Στόχος

Ι Με την προτεινόμενη ρύθμιση σκοπείται η ενίσχυση της προσπάθειας της
ελληνικής πολιτείας για την υλοποίηση της Εθνικής Εκστρατείας
Εμβολιασμού μέσω της παροχής της δυνατότητας αποστολής γραπτών
μηνυμάτων (5Μ5) σε κάθε ψυσικό πρόσωπο που είναιεγγεγραμμένο στην
υπηρεσία της άυλης συνταγογράψησης, τα οποία θα λειτουργούν ως
υπόμνηση για το ψυσικό πρόσωπο, σε συνάρτηση με τα εκάστοτε
ισχύοντα επιδημιολογικά δεδομένα.

Ζ Σκοπείται η επέκταση της δυνατότητας χορήγησης του Ψηψιακού

Ι
Πιστοποιητικού ςΟνιο-19 της Ε.Ε. ή της αντίστοιχης εγχώριας βεβαίωσης
εμβολιασμού και στα ψυσικά πρόσωπα που έχουν εμβολιασθεί στο
εξωτερικό, τα οποία δύνανται πλέον, ανάλογα με το αν διαθέτουν
ψηψιακά επαληθεύσιμα πιστοποιητικά, να καταχωρίζονται στα
αντίστοιχα Μητρώα, τηρουμένων των λοιπών προϋποθέσεων του
παρόντος.

3 Κατ’ αντιστοιχία με το άρθρο 2, με την προτεινόμενη ρύθμιση σκοπείται
επέκταση της δυνατότητας χορήγησης του Ψηψιακού Πιστοποιητικού
0νΙΒ19 της Ε.Ε. ή της αντίστοιχης εγχώριας βεβαίωσης νόσησης καιστα
ψυσικά πρόσωπα που έχουν νοσήσει στο εξωτερικό, τα οποία δύνανται
πλέον, ανάλογα με το αν διαθέτουν ψηψιακά επαληθεύσιμα
πιστοποιητικά, να καταχωρίζονται στα αντίστοιχα Μητρώα, τηρουμένων
των λοιπών προϋποθέσεων του παρόντος.

4 Σκοπείται η παροχή της απαραίτητης ευελιξίας σε επίπεδο
χρηματοδότησης του μέτρου της οικονομικής διευκόλυνσης της παρ. 1
του άρθρου 34του ν. 4816/2021, ώστε να καταστεί δυνατή η κάλυψη των
αντίστοιχων αναγκών υλοποίησής του, δεδομένης της ανάγκης αύξησης
των εμβολιασμών στις ηλικιακές ομάδες - δικαιούχους της ανωτέρω
διευκόλυνσης.

5 Σκοπείται η επέκταση του πεδίου εψαρμογής της παρ. 3 του άρθρου 248
του ν. 4782/2021 (Α’ 36) έτσι ώστε να συμπεριληψθούν και αυτοί που
έχουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) ή Δελτίο Αστυνομικής
Ταυτότητας στον κύκλο των δικαιούχων που δύνανται να αιτηθούν τη
χορήγηση προσωρινού Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Π.ΑΜ.Κ.Α.)
από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), με ψυσική παρουσία.
Επιπλέον, στην εξουσιοδοτική διάταξη της παρ. & του άρθρου 248
προστίθεται και ο Υπουργός Οικονομικών.

6 Επιδιώκεται η διόρθωση της περ. 14 του άρθρου 108 του ν. 4727/2020 (Α’
184) που καταργεί εκ παραδρομής όλο το άρθρο τριακοστό όγδοο της από
1342020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α 84), η οποία κυρώθηκε
με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α1 104), ώστε να καταργούνται μόνο οι
παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου τριακοστού ογδόου, οι ρυθμίσεις των οποίων
περιλαμβάνονται στα άρθρα 24, 27 και 28 του ν. 4727/2020.

Ό



Δ. Εκ&εση γενικών συνεπειών

18. Οώέλη αξιολονΟύμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ, ΦΥΣΙΚΟ,

ΔΗΜΟΣΙ ΚΟΙΝΩΝΙ ΑΣΤΙΚΟ
ΑΓΟΡΑ,

Α Α& ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤ

ΔΙΟΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙ ΓΙΟΛΙΤ[ΣΙΙ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣ ΗΤΑ

-1, ΚΕΣ ΚΟ
ΜΟΣ

ΔΙΑΦΑΝ ΟΜΑΔΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛ

ΕΙΑ ΟΝ

ΑΜΕΣΑ

Αύξηση εσόδων

Άλλο

\ΙείωσΓ’

δαπανών

ΕΕακσνόμηση

χρόνου

Μεναλύτερη

αποδοτικότητα /
αποτελεσματικό

τητα

ΟΦΕΛΗ

ΡΥΟΜΙΣ

ΗΣ
Βελτίωση

παρεχόυενων

υπηρεσιών

Χ Χ

ΕΜΜΕ

ΣΑ

ΔίκαιΓ

μεταχείριση Ι Χ Ι Χ Ι
πολιών

· Αυξημένη

αξιοπιστία Ι
διαψάνεια

θεσμών

Βελτιωμένη

διαχείριση

κινδύνων Χ Χ

Άλλο

ΓΙ



Άρθρο 1: Η προτεινόμενη ρύθμιση προσδοκάται ότι Θα συμβάλλει στην αναγνώριση, από πλευράς
των ψυσικών προσώπων που εμψανίζονται διοτακτικοί, της σημασίας του εμβολιασμού τόσο νια
τους ίδιους όσο και νια την αντιμετώπιση της πανδημίας εν γένει, Και, Κατ’ αποτέλεσμα, στην

ενίσχυση Του «τείχους ανοσίας» απέναντι στον κορωνοϊό ςΟνιο-ι9.
Άρθρα 2 και 3: Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αναμένεται να διευκολύνουν την Καθημερινότητα των
ψυσικών προσώπων που έχουν εμβολιασθεί ή νοσήσει στο εξωτερικό, καθώς τα τελευταία Θα
δύνανται πλέον, αψότου καταχωρισθούν στα αντίστοιχα Μητρώα, να αιτηθούν την έκδοση
Ψηψιακού Πιστοποιητικού ςΟνιο-ι9 της Ε.Ε. ή των αντίστοιχων εγχώριων βεβαιώσεων εμβολιασμού
ή νόσηοης, των οποίων Θα μπορούν να Κάνουν την προβλεπόμενη από τον νόμο χρήση.
Άρθρο 4: Η προτεινόμενη ρύθμιση αναμένεται να συμβάλλει στην εξυπηρέτηση των σκοπών της παρ.
2 του άρθρου 34 του ν. 4816/2021 νια τα υποστηρικτικά μέτρα στους εμβολιασθέντες, καθιστώντας
την εν λόγω δράση πιο αποτελεσματική, προς τον σκοπό ενθάρρυνσης όλο και περισσότερων
ψυσικών προσώπων ηλικίας 18-25 ετών να εμβολιαστούν, προκειμένου να επιτευχθούν ο
Περιορισμός της διασποράς του κορωνοϊού ςΟνΙΟ-19 Και η δημιουργία γενικής ανοσίας του
πληθυσμού.

Άρθρο 5: Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιτυγχάνεται η καθολική πρόσβαση των δικαιούχων για τη
χορήγηση Προσωρινού Α.Μ.Κ.Α. στις φυσικές διοικητικές δομές των Κ.Ε.Π., οι οποίες, ειδικά για τους
έχοντες Α.Φ.Μ ή Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, συνιστούν έναν εναλλακτικό τρόπο χορήγησης, πλην
της απομακρυσμένης μέσω της υπηρεσίας επινοΗο.ον.Γ. Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζεται η
ομαλή συνέχιση της διαδικασίας εμβολιαστικής κάλυψης του γενικού πληθυσμού της χώρας και
τίθενται οι βάσεις για την πληρέστερη εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού κατά του
κορωνοϊσύ ςονιο-19.
Άρθρο 6: Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιτυγχάνεται η αποκατάσταση της βούλησης του νομοθέτη
για την κατάργηση μόνο των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου τριακοστού ογδόου της από 13.4.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α1 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α’
104), οι ρυθμίσεις των οποίων περιλαμβάνονται στα άρθρα 24, 27 και 28 του ν. 4727/2020.

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

19, Κόστος αξιολονούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜοΙ,
ΑοΡΑ, ΚΟΙΝΩΝ Α

ΔΗΜΟΣΙΑ
ο.κοΝοΙΑ, &

ΑΣΤΙΚΟ ΚΑ!

Δο:κΣΗ,
ΑΝΤΑΩΝΙΣΜΟ κΟΙΝΩΝμε

ΠοΛτΣτΙ<ο
Α

Δ ΑΦΑΝΞΙ
Σ Σ οΜΑΔΕΣ

ΓΞΡΙ3ΜιΛΟ

Ν

Ι Σχεδιασμά/

προετοιμασία

Υποδομή /ΓΙΑ ΤΗΝ
εξοπλισμόςΚΟΣΤΟΣ ΕΝΑΡΞΗ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Προολήψεις /
Ι ΣΤΗΣ κινητικότητα

ΡΥΘΜΙΣΗΣ
: Ενημερωση

εκπαίδευση
Χ

εμπλεκομένω

ν



Άλλε

Στήριξη Και

λεισυργία

διαχείσσης

ΓΙΑΤΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΠΑ

&ΑΠΟΔΟΣΗ

ΤΗΣ

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Διαχείριση

αλλαγών

Κατά την

εκτέλεση

Κόστσς

συμμεΐσχής

στη νέα

ρύθμιση

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

Άρθρο 1: Η προτεινόμενη ρύθμιση δεν αναμένεται να αποδειχθεί ιδιαίτερα κοστοβόρος, δεδομένου ότι
η προβλεπόμενη υπηρεοία αντλεί στοιχεία από υψιστάμενη υποδομή του Δημοσίου (υπηρεσία άυλης
συνταγογράψησης). Συναψώς, οι διαχειριστές της υπηρεσίας δεν αναμένεται να αντιμετωπίσουν
ιδιαίτερα προβλήματα προσαρμογής.
Άρθρα 2 και 3: Πλην ενός ευλόγου δημοσιονομικού κόστους που απαιτείται για την παραμετροποίηση
των συστημάτων των προβλεπόμενων Μητρώων και το οποίο αποτυπώνεται στην έκθεοη του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους που συνοδεύει την παρούσα τροπολογία, από την εψαρμογή των
προτεινόμενων ρυθμίσεων δεν προκύπτει κάποιο πρόσθετο διοικητικό κόστος.
Άρθρο 4: Η προτεινόμενη ρύθμιση θα έχει κόστος ίσο με τη δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό που
θα προκληθεί για την πίστωση του χρηματικού ποσού στις ψηψιακές κάρτες των δικαιούχων, αναγκαίου
για την χρηματοδότηση της εν λόγω δράσης.
Άρθρο 5: Από την εψαρμογή της προτεινόμενης ρύθμισης δεν προκύπτει πρόσθετο διοικητικό κόστος,
δεδομένου ότι δεν μεταβάλλεται η ισχύουσα διαδικασία χορήγησης Π.ΑΜΚ.Α. από το ΚΕΠ., με την
οποία είναι εξοικειωμένοι ς» υπάλληλοι αυτών.
Άρθρο 6: Από την εψαρμογή της προτεινόμενης ρύθμισης δεν προκύπτει πρόσθετο διοικητικό κόστος.



20. Κίνδινοι αξιολσγούμενης ρύθμισης

Σχεδιασμός

αποτροπής!
αντιοτάθιιιση

ς κινδύνων

ΘΕΣΓνΙΟ

Δ:— Γνί ΟΣΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ,

ΔΙΑΦΑΝΕΙ

Α

ΑΓΟΡΑ,

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ

Σ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

&

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ

Σ ΟΜΑΔΕΣ

ωνΣΙκο,

ΆΣΤΙΚΟ ΚΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ

Ν

ΝΙιΣΙΩΙΙΚΟΤτηΤ

Α

Αναγνώριση!

εντοπισμός

κινδύνου

Διαπίστωση

συνεπειών

κινδύνων

στους

στόχους

ΔΙΑΧΕΡΙΣ

Η

ΚΙ ΝΔΥΝ ΩΝ

ΚΙΝΔΥΝΟΙ Ι Άλλο

ΡΥΘΜΙΣΗ Πιλοτική

Σ εψαρμογή

Ανάδειξη

καλών

πρακτικών

κατά την

ΜΕΙΩΣΗ υλοποίηση

ΚΙΝΔΥΝΩΝ της ρύθμισης

Συνεχής

οξισλόγση

διαδικασών

διαχείισ.ης

κινδύνων

Άλλο

Άρθρα 1, 2 και 3: Από την εψαρμογή των προτεινόμενων ρυθμίσεων δεν αναμένονται συγκεκριμένοι κίνδυνοι,
δεδομένου ότι κατά τη δημιουργία των προβλεπόμενων μητρώων και υπηρεσιών, έχουν ληψθεί όλα τα
κατάλληλα και αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας των διακινούμενων δεδομένων και της
διασφάλισης της ακεραιότητας και της εμπιοτευτικότητας αυτών, καθώς και της προστασίας τους από κάθε
παραβίαση ή από κάθε σκόπιμη ή τυχαία απειλή.
Άρθρο 4: Δεν αναμένεται συγκεκριμένος κίνδυνος) δεδομένου ότι η προτεινόμενη διάταξη αψορά στον τρόπο
χρηματοδότησης της δράσης από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Άρθρο 5: Από την εψαρμογή των προτεινόμενων ρυθμίσεων δεν αναμένονται συγκεκριμένοι κίνδυνοι, αντιθέτως
ομογενοποιείται η διαδικασία χορήγησης Γ1ΑΜΚΑ., με την προσθήκη εναλλακτικού τρόπου χορήγησης, δια
φυσικής παρουσίας, στους δικαιούχους που διαθέτουν ΑΦ.Μ. ή Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.
Άρθρο 6: Από την εφαρμογή της προτεινόμενης ρύθμισης δεν αναμένονται συγκεκριμένοι κίνδυνοι.



Στ. Εκθεση νομιμότητας

24. Συναψε[ς συνταγματικές διατάξεις

Άρθρα 5 παρ. 1 και 5, 9Α, 21 παρ. 3 και 6, 25 και 80 του Συντάγματος

25. Ενωσιακό δίκαιο

Πρωτογενές ενωσιακό Άρθρα 2, 3, 8 και 35 του Χάρτη Θεμελιωδών
δίκαιο Δικαιωμάτων της Ε.Ε.
(συμττεριλαμόανσμένσυ
του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)

_______________________________________

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης
Απριλίου 2016, νια την προστασία των ψυσικών
προσώπων έναντι της επεξεργασίας των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την
ελεύθερη κυκλοψορία των δεδομένων αυτών και
την κατάργηση της Οδηγίας 95/45/ΕΚ (Γενικός
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (1
119)

Κανονισμός
Κανονισμος (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαικου
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ι4ης
Ιουνίου 2021 σχετικά με πλαίσιο για την έκδοση,
την επαλήθευση και την αποδοχή
διαλειτουργικών πιστοποιητικών εμβολιασμού
κατά της ΟνΙ0-19, διαγνωστικού της ελέγχου και
ανάρρωσης από αυτή (Ψηψιακό Πιστοποιητικό
ονιο της ΕΕ) με σκοπό να διευκολυνθεί η
ελεύθερη κυκλοψορία κατά τη διάρκεια της
πανδημίας της ςΟνΙο-ι9 (1211)

Οδηγία

Απόψαση

26. Συναψείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμφωνιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση
Άρθρα 2, 8 και 14 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης

των Δικαιωμάτων του
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Ανθρώπου

Π



Διεθνείς συμβάσεις

Π

Π

Συναφής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς

και αποφάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών

Στοιχεία & Βασικό περιεχόμενο απόφασης

27.

Στοιχεία & Βασικό περιεχόμενο απόφασης

Ανώτατο ή άλλο εθνικό

δικαστήριο

(αναφέρατε)

Ανεξάρτητη Αρχή

(αναψέρατε)

28. Συναψής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία

Νομολογία

Δικαστηρίου ΕΕ.

Νομολογία
Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου

Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Άλλα ευρωπαίκά ή
διεθνή δικαστήρια ή
διαιτητικά όργανα



Ζ. Πίνακας τρσπστοιούιιενων ή καταργούμενων διατάξεων

29. Τροποποίηση — αντικατάσταση — συμπλιρωση διατάξεων

Η παρ. 7 του άρθρου 34 του ν.

4816/2021 (Α1 118), για την

επιχορήγηση που καταβάλλει το

Υπουργείο Ψηφιακής

Διακυβέρνησης προς την Κοινωνία

της Πληροψορίας (ΚτΠ) Μ.Α.Ε.,

αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Για την εξυπηρέτηση των

σκοπών της παρ. 2 και την

εψαρμογή του παρόντος,

πραγματοποιείται επιχορήγηοη της

Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε. από τον τακτικό

προϋπολογισμό του Υπουργείου

Ψηψιακής Διακυβέρνησης, κατόπιν

ενίσχυσης των σχετικών πιστώσεων

του Υπουργείου Ψηφιακής

Διακυβέρνηοης από τις πιστώσεις

του Ειδικού Φορέα 1023711-

ι 0000000 (Γενικές Κρατικές

Δαπάνες) του Υπουργείου

Οικονομικών.)>.

Άρθρο 5

Η παρ. 3 του άρθρου 248 του ν.

4782/2021 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Κάθε φυσικό πρόσωπο δύναται

να αιτείται τη χορήγηση

προσωρινού Α.Μ.ΚΑ. και από τα

Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών

(ΚΕΙ) με τη γνωστοποίηση του

Αριθμού Φορολογικού Μητρώου

(Α.Φ.Μ) ή με την προσκόμιση ενός

από τα ακόλουθα έγγραψα: α)

Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας,

β) Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας

Ομογενούς, γ) ληξιαρχικής πράξης

γέννησης, δ) διαβατηρίου, ε)

Με την προτεινόμενη ρύθμιση

αντικαθίσταται η παρ. 7 του άρθρου

34 του ν. 4816/2021 (Α1 118), η οποία

είχε ως εξής:

«7. Για την εξυπηρέτηση των σκοπών

της παρ. 2 και την εφαρμογή του

παρόντος, καταβάλλεται ποσό ύψους

μέχρι εβδομήντα εκατομμυρίων

ευρώ (70.000.008 €) από το

Υπουργείο Ψηψιακής Διακυβέρνησης

μέσω επιχορήγησης προς την ΚτΠ

Μ.Α.Ε., κατόπιν ενίσχυσης των

σχετικών πιστώσεων του Υπουργείου

Ψηφιακής Διακυβέρνηοης από τις

πιστώσεις του Ειδικού Φορέα

1023711-0000000 (Γενικές Κρατικές

Δαπάνες) του Υπουργείου

Οικονομικών»

Αντικαθίσταται η παρ. 3 του άρθρου

248 του ν. 4782/2021, η οποία είχε ως

εξής:

«3. Για τη χορήγηση του προαωρινού

Α.Μ.Κ.Α. το φυσικό πρόσωπο, που
δεν διάδέτει Α.Φ.Μ. ή Δελτίο

Αστυνομικής Ταυτότητας, δύναται να

αιτείται τη χορήγηση προσωρινού

Α.ΜΚ.Α. οτα Κέντρα Εξυπηρέτησης

Πολιτών (Κ.Ε.Π.) με την προσκόμιση

ενός από τα ακόλουθα έγγραφα: α)

Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας

Ομογενσύς, β) ληξιαρχικής πράξης

γέννησης, γ) διαβατηρίου, 5)

προσωρινού ή οριστικού τίτλου

Διατάξεις αξισλοούμενης

ρύϋμισης

Άρθρο 4

Υφιστάμενες διατιΐξε!ς



προσωρινού ή οριστικού τίτλου

διαμονής και στ) άλλου εγγράψου

ταυτοποίηοης και καταχωρούνται

όσα από τα στοιχεία της παρ. 2

προκύπτουν από τα ανωτέρω

έγγραφα ταυτοποίησης. Ο

προσωρινός Α.Μ.Κ.Α. δύναται να

χορηγείται και από τις κοινωνικές

υπηρεσίες, τα Κέντρα Κοινότητας

καιτα ΚέντραΕνταξης Μεταναστών

των Οργανισμών Τοπικής

Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α’ βαθμού,

χωρίς απαίτηοη αυτσπρόσωπης

παρουσίας των ενδιαψερόμενων,

καθώς και από άλλες διοικητικές

δομές ψορέων της Γενικής

Κυβέρνησης κατά την έννοια της

περ. βτηςπαρ. Ιτου άρθρου Ι4του

ν. 4270/2014 (Α’ 143), εκτός από

αυτές του Υπουργείου Προστασίας

του Πολίτη.))

2. Στο πρώτο εδάψιο της παρ. ότου

άρθρου 248 του ν. 4782/2021 (Α’

36) προστίθεται ο Υπουργός

Οικονομικών για την έκδοση της

προβλεπόμενης κοινής απόψασης

και η παρ. ό διαμορφώνεται ως

εξής:

«6. Με κοινή απόφαση των

Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας

και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας,

Εσωτερικών, Ψηφιακής

Διακυβέρνησης και

Μετανάστευσης και Ασύλου,

δύναται να καθορίζονται οι

ειδικότερες κατηγορίες

δικαιούμενων προσώπων) ο χρόνος

απενεργοποίηοης του προσωρινού

ΑΜΚ.Α. ή μετάπτωσής του σε

περίπτωση έκδοσης ΑΜ.Κ,Α. ή
Π.Α.Α.Υ.Π.Α., η διαδικασία που

ακολουθείται στα Κέντρα

Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) και

να ρυθμίζεται κάθε συναψής

τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια νια την

διαμονής και ε) άλλου εγγράφου

ταυτοποίησης και καταχωρούνται όσα

από τα στοιχεία της παρ. 3

προκύπτουν από τα ανωτέρω

έγγραφα ταυτοποίησης. 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, χωρίς απαίτηση

αυτοπρόσωπης παρουσίας των

ενδιαψερόμενων, καθώς και από

άλλες διοικητικές δομές ψορέων της

Γενικής Κυβέρνησης κατά την έννοια

της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 14

του ν. 4270/2014 (Α’ 143), εκτός από

αυτές του Υπουργείου Προστασίας

του Πολίτη.»

Τροποποιείται η παρ. ό του άρθρου

248 του ν. 4782/2021, η οποία είχε ως

εξής:

«6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,

Υγείας) Εσωτερικών, Ψηφιακής

Διακυβέρνησης και Μετανάοτευσης

και Ασύλου, δύναται να καθορίζονται

οι ειδικότερες κατηγορίες

δικαιούμενων προσώπων, ο χρόνος

απενεργοποίησης του προσωρινσύ

ΑΜ.Κ.Α. ή μετάπτωσής του σε

περίπτωση έκδοσης Α.ΜΚ.Α. ή
Π.Α.Α.Υ,Π,Α., η διαδικασία που

ακολουθείται στα Κέντρα

Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) και να

ρυθμίζεται κάθε συναψής τεχνική ή
άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή

του παρόντος. Με όμοια απόψαση,

καθορίζονται οι ειδικότερες

κατηγορίες δικαιούμενων προσώπων

για τα οποία χορηγείται προσωρινός

Α.Μ.Κ.Α. από τις κοινωνικές

υπηρεσίες, τα Κέντρα Κοινότητας και



εψαρμογή Του παρόντος. Με όμοια
απόφαση, καθορίζονται οι
ειδικότερες κατηγορίες
δικαιούμενων προσώπων για τα

οποία χορηγείται προσωρινός

Α.Μ.Κ.Α. από τις κοινωνικές

υπηρεσίες, τα Κέντρα Κοινότητας

καιτα Κέντρα’Ενταξης Μεταναστών

των ΟΤΑ α1 βαθμού, η διαδικασία

που ακολουθείται, καθώς και κάθε

άλλη ειδικότερη ή τεχνική

λεπτομέρεια για την εΦαρμογή του

δευτέρου εδαψίου της παρ. 3. Με

ι κοινή απόψαση των Υπουργών του

πρώτου εδαψίου και του κατά

περίπτωση αρμόδιου υπουργού,

δύναται να καθορίζεται η

διοικητική δομή άλλου ψορέα της

Γενικής Κυβέρνησης κατά την

έννοια της περ. β1 της παρ. 1 του

άρθρου 14 του ν. 4270/2014 για τη

χορήγηση του προσωρινού

Α.Μ.Κ.Α., η διαδικασία που

ακολουθείται, καθώς και κάθε

άλλη, ειδικότερη ή τεχνική

λεπτομέρεια για την εΦαρμογή του

δευτέρου εδαψίου Της παρ. 3.».

τα Κέντρα Ένταξης Μεταναστών των

ΟΤΑ α βαθμού, η διαδικασία που

ακολουθείται, καθώς και κάθε άλλη

ειδικότερη ή τεχνική λεπτομέρεια για

την εψαρμογή του δευτέρου εδαψίου

της παρ. 3. Με κοινή απόψαση των

Υπουργών του πρώτου εδαψίου και

του κατά περίπτωση αρμόδιου

υπουργού, δύναται να καθορίζεται η

διοικητική δομή άλλου ψορέα της

Γενικής Κυβέρνησης κατά την έννοια

της περ. β της παρ. Ι του άρθρου 14

του ν. 4270/2014 για τη χορήγηση του

Ι προσωρινού Α.Μ.Κ.Α., η διαδικασία ι

που ακολουθείται, καθώς και κάθε

άλλη, ειδικότερη ή τεχνική

λεπτομέρεια για την εψαρμογή του

δευτέρου εδαψίου της παρ. 3.»

Άρθρο ό Αντικαθίσταται η παρ. 14 του άρθρου

Η παρ. 14 του άρθρου 108 του ν. 108 του ν. 4722/2020, η οποία είχε

4727/2020 αντικαθίοταται ως εξής: εξής

«14. Οι παρ. 1, 2 και 3 του άρι5ρου «14. Το άρθρο τριαιιοστό όγδοο της

τριακοστού όγόσου της από από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού

13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α 90), η οποία

Περιεχομένου (Α1 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο Ι του ν.

κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α 104).»

4690/2020 (Α 104).»



Η. ‘Εκθεση εψαρμσγής της ρύθμισης

Σχετική

διάταξη

αξιολογούμ

ενης

ρύθμισης

Άρθρο Ι

Άρθρο 2

Εξουσιοδοτι

κή διάταξη

Υγείας — Ψηψιακής

Διακυβέρνησης

Οικονομικών, Εσωτερικών,

Μετανάοτευσης και Ασύλου

Ενεργοποίηση της υπηρεσίας αποστολής

γραπτών μηνυμάτων (5Μ5) του παρόντος

Χορήγηση προσωρινού ΑΜΚΑ από τα

Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)

Χρονοδιάγραμμα

(ενδεικτική ή

31. Συναρμοδιότητα Υπουργείων / υπηρεσιών / ψορέων

Συναρμόδια Υπουργεία —

Συναρμόδιες υπηρεσίες /
ψορείς

Αντικείμενο συναρμοδιότητας

Καθορισμός των ειδικότερων ζητημάτων

, λειτουργίας των Μητρώων και των
Υγειας — Ψηψιακης

, στοιχειων που καταχωριζονται σε αυτα,
Διακυβερνησης

των ειδικοτερων ζητηματων λειτουργιας

της πλατψόρμας.

Καθορισμός των ειδικότερων ζητημάτων

λειτουργίας των Μητρώων της παρ. Ι και

των στοιχείων Που καταχωρίζονται σε

αυτά, των ειδικότερων ζητημάτων

λειτουργίας της πλατψόρμας των παρ. 3 και

5, των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων

για την αοψάλεια της επεξεργασίας Των
Υγειας—Ψηψιακης

Αρθρο 3 δεδομενων προσωπικου χαρακτηρα, της
Διακυβερνησης

διαδικασιας υποβολης αιτησης των παρ. 3

και 5, :ης σύστασης ειδικής Επιτροπής για

τις περιπτώσεις εξέτασης των αιτήσεων

που χρήζουν περαιτέρω αξιολόγησης και

κάθε αναγκαίας, τεχνικής ή άλλης

λεπτομέρειας για την εψαρμογή του

παρόντος.

Άρθρο 5

Καταβολή επιχορήγησης για τη λήψη

Άρθρο 4 Οικονομικών, Υγείας υποστηρικτικών μέτρων των

εμβολιασθέντων ατόμων

32. Έκδοση κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων

Αρμόδιο ή
Είδος πράξης Ι

επισπεύδον
Αντικείμενο



Υγείας —

Ψηψιακής

Διακυβέρνη

σης

Καθορισμός

ειδικότερων

ζητημάτων

λειτουργίας των
Μητρώων της Παρ. Ι

και των στοιχείων

που καταχωρίζονται

σε αυτά, των

ειδικότερων

ζητη μάτων

λειτουργίας της

πλατψόρμας των

παρ. 3 και 5, των

τεχνικών και

οργανωτικών μέτρων

για την ασφάλεια της

επεξεργασίας των

δεδομένων

προσωπικού

χαρακτήρα, της

διαδικασίας

υποβολής αίτησης

των παρ. 3 και 5, της

σύστασης ειδικής

επιτροπής για τις

περιπτώσεις

εξέτασης των

αιτήσεων που

Υπουργείο απσκλειστική

ή υπηρεσία ττρσϋεσμία)

Άρθρο Ι Διαπιστωτική Υγείας Διαπίστωση της

πράξη αναγκαιότητας

αποστολής γραπτών

μηνυμάτων (5Μ5)

από την υπηρεσία

του παρόντος λόγω

της επιδημιολογικής

κατάστασης της

χώρας

Άρθρο Ι ΚΥΛ Υγείας — Ενεργοποίηση της

Ψηψιακής υπηρεσίας

Διακυβέρνη αποστολής γραπτών

σης μηνυμάτων (5Μ5)

του παρόντος

Άρθρο 2 ΚΥΛ Δυνητική



χρήζουν περαιτέρω

αξιολόγησης και

κάθε αναγκαίας)

τεχνικής ή άλλης

λεπτομέρειας νια την

εφαρμογή Του

_________ _______________ ___________

παρόντος

Άρθρο 3 ΚΥΑ Υγείας — Καθορισμός των Δυνητική

Ψηφιακής ειδικότερων

Διακυβέρνη ζητημάτων

σης λειτουργίας των

Μητρώων της παρ. Ι

και των

καταχωριζόμενων σε

αυτά στοιχείων, Των

ειδικότερων

ζητημάτων

λειτουργίας της

πλατψόρμας των

παρ. 3 και 5, των

τεχνικών και

οργανωτικών μέτρων

νια την ασψάλεια της

επεξεργασίας των

δεδομένων

προσωπικού

χαρακτήρα, της

διαδικασίας

υποβολής αίτησης

των παρ. 3 και 5, της

σύστασης ειδικής

επιτροπής για τις

περιπτώσεις

εξέτασης των

αιτήσεων που

χρήζουν Περαιτέρω

αξιολόγησης και

κάθε αναγκαίας,

τεχνικής ή άλλης

λεπτομέρειας για την

εφαρμογή του

παρόντος.
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Αριθμ. 322/9/2021

Γ Γ ΜΚΟ ;\ΟΓΙΣΤΙ1 ΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡ;\ΤΟ’ Σ

ΕΚΘΕΣΗ

Γενικού Αογιστηρίου του Κράτους

(άρθρο 75 παρ. 2 του Συντάγματος)

Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης
«Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής
Δικονομίας, λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης»

Α. Με τις διατάξεις της υπόψη τροπολογίας, προβλέπονται τα ακόλουθα:

1. Προβλέπεται η δημιουργία ειδικής υπηρεσίας ενημέρωσης για την
πρόληψη από τον κορωνοϊό ίΙΟνΙΒ-19, υπό την εποπτεία της εταιρείας
«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΑΙΣΗΣ
Ανώνυμη Εταιρεία» (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε / φορέας εντός Γενικής Κυβέρνησης), με
αντικείμενο την αποστολή γραπτών μηνυμάτων (ΞΜΞ) ενημερωτικού ή
υπομνηστικού χαρακτήρα για την πρόληψη από τον κορωνοϊό ίΟνΙΟ-19, σε
κάθε ουσικό πρόσωπο που έχει εγγραφεί στην υπηρεσία της άυλης
συνταγογράφησης, υπό τους ειδικώς προβλεπόμενους όρους.

2.α. Συστήνονται Μητρώα εμβολιασμένων κατά του κορωνοϊού ΟνΙΟ-19
εξωτερικού και νοσησάντων εξωτερικού από κορωνοϊό ιΟνιπ-ι9, τόσο για
τις περιπτώσεις που υφίσταται ιίιηοιακά επαληθεύσιμο πιστοποιητικό όσο και
για αυτές που δεν υφίσταται.

β. Παρέχεται η δυνατότητα να καθορίζονται με κ.υ.α. τα ειδικότερα
ζητήματα λειτουργίας των ως άνω Μητρώων.

3. Τροποποιούνται συγκεκριμένες διατάξεις του ν.4816/2021 (άρθρο 34
παρ.7) και προβλέπεται η επιχορήγηση (πέραν του ορίου των 70 εκατ. ευρώ,
το οποίο ισχύει σήμερα) της «Κοινωνίας της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη
Α.Ε.» (Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε.), για την εξυπηρέτηση του σκοπού παροχής της
προβλεπόμενης οικονομικής διευκόλυνσης ύψους 150 ευρώ σε κάθε φυσικό

Ι

312):



πρόσωπο ηλικίας 18 - 25 ετών, που έχει ολοκληρώσει την πρώτη δάση
εμβολιασμού ή, σε περίπτωση μονοδοσικού εμβολίου, τη μόνη δάση
εμβολιασμού, μέσω ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, στο πλαίσιο λήψης
υτιοστηρικτικών μέτρων των εμβολιασθέντων ατόμων.

4. Τροποποιείται το ισχύον θεσμικό Πλαίσιο χορήγησης προσωρινού
Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης [(Α.Μ.Κ.Α.), άρθρο 248 του
ν.4782/2021] και συγκεκριμένα, παρέχεται η δυνατότητα σε κάθε φυσικό
πρόσωπο να ζητήσει τη χορήγηση προσωρινού Α.Μ.Κ.Α.. και από τις
κοινωνικές υπηρεσίες. τα Κέντρα Κοινότητας και τα Κέντρα Ένταξης
Μεταναστών ιων ο.τ.α α’ βαθμού, χωρίς να απαιτείται αυτοπρόσωπη
παρουσία του καθώς και από άλλες διοικητικές δομές φορέων της Γενικής
Κυβέρνησης) εκτός από αυτές του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. (Κατά
τα ισχύοντα, ο προσωρινός Α.Μ.Κ.Α. χορηγείται μόνο από τα Κ.Ε.Π. σε
φυσικό πρόσωπο, που δεν διαθέτει Α.Φ.Μ. ή Δελτίο Αστυνομικής
Ταυτότητας.)

5. Επαναφέρονται σε ισχύ, από 23.9.2020 (ημέρα δημοσίευσης του
ν.4727/2020, με τον οποίο καταργήθηκαν εκ παραδρομής), συγκεκριμένες
διατάξεις της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. (παρ. 4, 5, 6, 7 και Β του άρθρου
τριακοστού όγδοου), που κυρώθηκε με το άρθρο Ι του ν. 4690/2020, οι οποίες
αναφέρονται στην ισχύ και την αποδοχή της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης
και της ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης που συντάσσονται μέσω της Ενιαίας
Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης.

Β. Από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλείται σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού δαπάνη από:

- την ανάληψη του κόστους δημιουργίας της ειδικής υπηρεσίας, με
αντικείμενο την αποστολή γραπτών μηνυμάτων (5Μ5) ενημερωτικού ή
υπομνηστικού χαρακτήρα για την πρόληυη από τον κορωνοϊό ΟνΙΠ-Ι9.

- τη σύσταση, λειτουργία, ανάπτυξη και συντήρηση των ανωτέρω
Μητρώων εμβολιασμένων και νοσησάντων εξωτερικού, το ύψος της οποίας
δεν δύναται να υπολογισθεί καθόσον εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα και
από την έκδοση της σχετικής κ.υ.α.

- την επιχορήγηση της «Κοινωνίας της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη
Α.Ε.» (Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε.), (πέραν του ορίου των 70 εκατ. ευρώ, το οποίο ισχύει
σήμερα), για την παροχή της προβλεπόμενης οικονομικής διευκόλυνσης ύψους

2



150 ευρώ σε κάθε φυσικό πρόσωπο ηλικίας 18 - 25 ετών, που έχει
ολοκληρώσει την πρώτη δόση εμβολιασμού ή, σε περ&ιτωση μονοδοσικού
εμβολίου, τη μόνη δόση εμβολιασμού. Το ύψος της εν λόγω δαπάνης
εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (αριθμός εμβολιαζόμενων ατόμων).

Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 2021

Η Γενική Διευθύντρια
101311Α ΑΚΜΑΟΟϋ
ο8.ΙΙ.2ο2ι 18:24

Ιουλία Γ. Αρμάγου
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ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)

Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου «Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα
και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, λοιπές διατάξεις του Υπουργείου
Δικαιοσύνη ς>.

Από τις διατάξεις της προτεινόμενης τροπολογίας προκαλείται σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού δαπάνη από:

- την ανάληψη του κόστους δημιουργίας της ειδικής υπηρεσίας. με
αντικείμενο την αποστολή γραπτών μηνυμάτων (ΞΜΞ) ενημερωτικού ή
υπομνηστικού χαρακτήρα για την πρόληψη από τον κορωνοϊό ΟΙΒ-Ι9.

- τη σύσταση, λειτουργία, ανάπτυξη και συντήρηση των ανωτέρω
Μητρώων εμβολιασμένων και νοσησάντων εωτερικού. το ύψος της οποίας
δεν δύναται να υπολογισθεί καθόσον εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα και
από την έκδοση της σχετικής κ.υ.α.

- την επιχορήγηση της «Κοινωνίας της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη
Α.Ε.» (Κ.τ.ΓΙ. Μ.Α.Ε.). (πέραν του ορίου των 70 εκατ. ευρώ. το οποίο ισχύει
σήμερα). για την παροχή της προβλεπόιιενης οικονομικής διευκόλυνσης ύψους
150 ευρώ σε κάθε φυσικό πρόσωπο ηλικίας 18 - 25 ετών. που έχει
ολοκληρώσει την πρώτη δόση εμβολιασμού ή, σε περίπτωση μονοδοσικού
εμβολίου. τη μόνη δόση εμβολιασμού. Το ύψος της εν λόγω δαπάνης
εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (αριθμός εμβολιαζόμενων ατόμων).

Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του κρατικού
προϋπολογισμού.

Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 2021

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
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