
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 1163 
Ρύθμιση των απαιτούμενων διαλειτουργικοτή-

των, της διαδικασίας αυθεντικοποίησης, των ει-

δικότερων τεχνικών ή λεπτομερειακών θεμάτων 

λειτουργίας της ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Έκ-

δοσης Βεβαίωσης κατά του κορωνοϊού COVID-19 

και της διαδικασίας έκδοσης της βεβαίωσης.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΓΕΙΑΣ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ - ΨΗΦΙΑΚΗΣ

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

  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 των παρ. 5 και 6 του άρθρου 55.

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) Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσω-
μάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονι-
κές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (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 άρθρου 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του 
Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή δι-
ακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επεί-
γοντα ζητήματα» (Α΄134).

στ) Του άρθρου 90 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).

ζ) Του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς 
της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α΄131).

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

θ) Των παρ. 3 και 4 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 
«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις» (Α΄45).

ι) Του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης» (Α΄85).

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

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

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. 29810/23.10.2020 απόφαση του Υπουρ-
γού Επικρατείας «Διαδικασία αυθεντικοποίησης υπαλλή-
λων του δημοσίου τομέα σε ψηφιακές δημόσιες υπηρε-
σίες» (Β΄4798).

5. Την υπ΄ αρ. 3981/25.2.2020 απόφαση του Υπουρ-
γού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης 
Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων 
Φορέων» (Β΄762).

6. Την υπ΄ αρ. 118944/23.10.2019 απόφαση του Υπουρ-
γού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικό-
τητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστη-
μάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης» (Β΄3990).

7. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται επι-
πλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Άρθρο 1
Λειτουργία της ηλεκτρονικής Πλατφόρμας 
Έκδοσης Βεβαίωσης Εμβολιασμού κατά του 
κορωνοϊού COVID-19 και διαδικασία έκδοσης 
της βεβαίωσης.

1. Κάθε φυσικό πρόσωπο, μετά τη διενέργεια του εμ-
βολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19, μπορεί να 
αιτηθεί την έκδοση βεβαίωσης εμβολιασμού. Η βεβαί-
ωση εμβολιασμού, ως ειδική έκφανση του δικαιώματος 
πρόσβασης κάθε ατόμου στο Εθνικό Μητρώο Εμβολι-
ασμών, εμπεριέχει το όνομα, το επώνυμο, τον Αριθμό 
Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), την ημερομη-
νία εμβολιασμού (1η και 2η συνεδρία), το εμβολιαστικό 
κέντρο ή τη δομή όπου διενεργήθηκε ο εμβολιασμός και 
τον τύπο του εμβολίου και εκδίδεται για αποκλειστικά 
ατομική χρήση.

2. Η ανωτέρω βεβαίωση εκδίδεται από την ηλεκτρονι-
κή Πλατφόρμα Έκδοσης Βεβαίωσης Εμβολιασμού κατά 
του κορωνοϊού COVID-19, η οποία είναι προσβάσιμη 
μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοί-
κησης (gov.gr-ΕΨΠ).

3. Η είσοδος των φυσικών προσώπων-χρηστών στην 
Πλατφόρμα πραγματοποιείται κατόπιν προηγούμενης 
αυθεντικοποίησής τους με τη χρήση των κωδικών-
διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφορια-
κών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του 
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet), σύμ-
φωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο ΣΤ΄ του Μέρους 
Α΄του ν. 4727/2020.

4. Για τον σκοπό της έκδοσης της ανωτέρω βεβαίω-
σης, η Πλατφόρμα διασυνδέεται με το Εθνικό Μητρώο 
Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 και με το 
Μητρώο ΑΜΚΑ της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., από τα οποία αντλεί, με 
ηλεκτρονικό τρόπο, τα αναγκαία στοιχεία, εφαρμόζοντας 
κατάλληλα τεχνικά μέτρα κρυπτογράφησης.

5. Η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε, στην οποία λειτουργεί το Εθνικό 
Μητρώο Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19, 
υπό τον ρόλο της ως εκτελούσας την επεξεργασία των 
δεδομένων που καταχωρίζονται στο ανωτέρω Μητρώο, 
για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας, έχει την υποχρέ-
ωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και 
αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας 
των ανωτέρω στοιχείων, ενεργώντας σύμφωνα με το 

ενωσιακό και εθνικό δίκαιο και, ιδίως, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 
(Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων-
ΓΚΠΔ) και του ν. 4624/2019.

Άρθρο 2
Διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης εμβολιασμού 
μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών 
(Κ.Ε.Π.)

1. Η περιγραφόμενη στο άρθρο 1 διαδικασία έκδοσης 
βεβαίωσης εμβολιασμού, μπορεί να πραγματοποιηθεί και 
μέσω των Κ.Ε.Π., από πιστοποιημένο υπάλληλο. Ο υπάλ-
ληλος του Κ.Ε.Π. εισέρχεται στην Πλατφόρμα, κατόπιν 
αυθεντικοποίησής του με τους Κωδικούς Δημόσιας Διοί-
κησης. Στη συνέχεια, ο υπάλληλος εισάγει τον ΑΜΚΑ του 
φυσικού προσώπου και προβαίνει στην έκδοση της ως 
άνω βεβαίωσης για λογαριασμό του φυσικού προσώπου.

2. Η διαδικασία της παρ. 1 εκκινεί εντός δέκα (10) ημε-
ρών από την έναρξη ισχύος της παρούσας.

Άρθρο 3
Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας

Η παραγωγική λειτουργία της ηλεκτρονικής Πλατφόρ-
μας Έκδοσης Βεβαίωσης Εμβολιασμού εκκινεί από την 
έναρξη ισχύος της παρούσας.

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2021

Οι Υπουργοί

Υγείας  Επικρατείας

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Υφυπουργός
Ψηφιακής Διακυβέρνησης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02001141801210002*


		2021-01-18T14:23:13+0200
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




