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Καθορισμός διαδικασίας ενημέρωσης και επιβε-

βαίωσης της προγραμματισμένης ημερομηνίας 

εμβολιασμού του πολίτη μέσω των Κέντρων Εξυ-

πηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 4764/2020 «Ρυθμίσεις για την προστασία της 

δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του 
κορωνοϊού COVlD-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής 
μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξε-
ων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους οργανισμούς τοπι-
κής αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» 
(Α’ 256), και ιδίως της παρ. 4 του άρθρου 57,

β) 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 Κα-
νονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που 
παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (L 119/1),

γ) των παρ. 3 και 4 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 
«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 45),

δ) της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 «Ανα-
βάθμιση της πολιτικής προστασίας και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 102),

ε) των άρθρων 15 και 17 του ν. 3274/2004 («Οργάνωση 
και λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
πρώτου και δεύτερου βαθμού» (Α’ 195),

στ) του άρθρου 8 του ν. 3242/2004 «Ρυθμίσεις για την 
οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική 
διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.» (Α’ 102),

ζ) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ-
γανα» (Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

η) του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς 
της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131),

θ) 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» 
(Α’ 137),

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

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

ιβ) του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85),

2. την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό 
Επικρατείας» (Β’ 2902),

3. την υπ’ αρ. 1033/8.1.2021 κοινή απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρ-
νησης, Γεώργιο Γεωργαντά» (Β’ 22),

4. την υπ’ αρ. 11894/23.10.2019 απόφαση του Υπουρ-
γού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικό-
τητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστη-
μάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης» (Β’ 3990),

5. την υπ’ αρ. 29810 2020/23.10.2020 απόφαση του 
Υπουργού Επικρατείας «Διαδικασία αυθεντικοποίησης 
υπαλλήλων του δημοσίου τομέα σε ψηφιακές δημόσιες 
υπηρεσίες» (Β’ 4798),

6. την υπ’ αρ. 5230/24.12.2020 απόφαση του Υπουρ-
γού Επικρατείας «Ρύθμιση τεχνικών και οργανωτικών 
ζητημάτων για τη λειτουργία του Συστήματος και της 
Πλατφόρμας Διαχείρισης Συνεδριών Εμβολιασμού κατά 
του κορωνοϊού COVID-19, της διαδικασίας επιβεβαίωσης 
της προγραμματισμένης συνεδρίας, των απαιτούμενων 
διασυνδέσεων του Συστήματος και της Πλατφόρμας με 
άλλα πληροφοριακά συστήματα, της διαδικασίας αυ-
θεντικοποίησης, καθώς και κάθε αναγκαίας τεχνικής ή 
άλλης λεπτομέρειας.» (Β’ 5723),

7. το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης αυτής 
δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατι-
κού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Διεκπεραίωση διαδικασίας διαχείρισης 
και επιβεβαίωσης συνεδρίας εμβολιασμού 
μέσω των ΚΕΠ

1. Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να ελέγξει αν ανή-
κει σε κάποια από τις ομάδες προς εμβολιασμό, σύμ-
φωνα με τα κριτήρια της Εθνικής Επιτροπής Εμβολια-
σμών μέσω εξυπηρέτησης από υπάλληλο του Κ.Ε.Π.. 
Ο υπάλληλος του Κ.Ε.Π. εισέρχεται στην ιστοσελίδα 
http://emvolio.gov.gr και διαπιστώνει αν το φυσικό πρό-
σωπο πληροί τα κριτήρια της Εθνικής Επιτροπής Εμβολι-
ασμών προκειμένου να προγραμματίσει την ημερομηνία 
συνεδρίας εμβολιασμού, εισάγοντας το επώνυμο και τον 
ΑΜΚΑ του φυσικού προσώπου.

2. Τα φυσικά πρόσωπα, που πληρούν τα κριτήρια 
της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, μπορούν να 
προγραμματίσουν την ημερομηνία συνεδρίας εμβολι-
ασμού μέσω πιστοποιημένου υπαλλήλου του Κ.Ε.Π. Ο 
υπάλληλος του Κ.Ε.Π. εισέρχεται στην Πλατφόρμα Δια-
χείρισης Συνεδριών Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού 
COVID-19, η οποία λειτουργεί μέσω της Ενιαίας Ψηφια-
κής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) κατόπιν 
αυθεντικοποίησής του με τους Κωδικούς Δημόσιας Δι-
οίκησης. Στη συνέχεια εισάγει τον ΑΜΚΑ του φυσικού 
προσώπου, ο οποίος μπορεί να επιλέξει το εμβολιαστι-
κό κέντρο που επιθυμεί από μία λίστα που εμφανίζεται 
στην οθόνη.
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3. Η Πλατφόρμα Διαχείρισης Συνεδριών Εμβολιασμού 
παρουσιάζει τα διαθέσιμα χρονικά διαστήματα για τα 
οποία μπορεί το φυσικό πρόσωπο να προγραμματίσει 
τη συνεδρία εμβολιασμού. Μετά την επιλογή του επιθυ-
μητού χρονικού διαστήματος προτείνονται τα διαθέσιμα 
χρονικά διαστήματα για τον προγραμματισμό του επα-
ναληπτικού εμβολιασμού του φυσικού προσώπου, με 
την επιλογή του οποίου ολοκληρώνεται η διαδικασία.

4. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας το φυσικό 
πρόσωπο λαμβάνει τον μοναδικό κωδικό αριθμό ρα-
ντεβού, μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης 
(QR Code) καθώς και τις ακριβείς ώρες της προγραμμα-
τισμένης συνεδρίας εμβολιασμού.

5. Για την εξυπηρέτηση των χρηστών του πληροφο-
ριακού συστήματος, διατίθεται εγχειρίδιο χρήσης της 
ηλεκτρονικής εφαρμογής καθώς και υπηρεσία εξυπη-
ρέτησης των χρηστών (help desk) για την αναφορά και 
επίλυση προβλημάτων και την παροχή οδηγιών.

Άρθρο 2
H διαδικασία διαχείρισης και επιβεβαίωσης συνεδρίας 

εμβολιασμού δύναται να πραγματοποιείται και με υπεύ-
θυνη δήλωση εκπροσώπου.

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2021

Οι Υπουργοί 

Υφυπουργός Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης Επικρατείας
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