
   ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ. 5230 
Ρύθμιση τεχνικών και οργανωτικών ζητημάτων 

για τη λειτουργία του Συστήματος και της Πλατ-

φόρμας Διαχείρισης Συνεδριών Εμβολιασμού κατά 

του κορωνοϊού COVID-19, της διαδικασίας επιβε-

βαίωσης της προγραμματισμένης συνεδρίας, των 

απαιτούμενων διασυνδέσεων του Συστήματος και 

της Πλατφόρμας με άλλα πληροφοριακά συστήμα-

τα, της διαδικασίας αυθεντικοποίησης, καθώς και 

κάθε αναγκαίας τεχνικής ή άλλης λεπτομέρειας. 

 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 συντά-
ξεων, 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 Κανονισμός 
για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει 
ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ),

γ) του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προ-
σωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού 
(ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία 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),

δ) του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμά-
τωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/
2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επι-
κοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184),

ε) του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξι-
οδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134), 
και ιδίως των άρθρων 47 και 56,

στ) του ν. 3607/2007 «Σύσταση και καταστατικό της 
"Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης 
Α.Ε." (Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε.) και λοιπές ασφαλιστικές και οργανω-
τικές διατάξεις» (Α’ 245),

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

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

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

ι) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία 
και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδι-
οτήτων τους. - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 
μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

ια) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών» (Α’ 121).

2. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρα-
τείας» (Β’ 2902).

3. Την υπ’ αρ. 118944/23.10.2019 απόφαση του Υπουρ-
γού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότη-
τας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων 
Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρ-
νησης» (Β’ 3990).

4. 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).

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

Άρθρο 1
Λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης 
Συνεδριών Εμβολιασμού κατά του
κορωνοϊού COVID-19

1. Το Σύστημα Διαχείρισης Συνεδριών Εμβολιασμού κατά 
του κορωνοϊού COVID-19, που σχεδιάζεται και λειτουργεί 
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υπό την ευθύνη και εποπτεία της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. έχει ως σκο-
πό τον προκαθορισμό της ημερομηνίας εμβολιασμού των 
προσώπων που έχουν εγγραφεί στο Σύστημα Προτεραιο-
ποίησης Εμβολιαζομένων κατά του κορωνοϊού COVID-19.

2. Το Σύστημα Διαχείρισης Συνεδριών Εμβολιασμού κατά 
του κορωνοϊού COVID-19 διασυνδέεται με το Σύστημα 
Προτεραιοποίησης Εμβολιαζομένων κατά του κορωνοϊ-
ού COVID-19 από το οποίο αντλεί, με ηλεκτρονικό τρόπο, 
εφαρμόζοντας κατάλληλα τεχνικά μέτρα κρυπτογράφη-
σης, τα ακόλουθα στοιχεία των προς εμβολιασμό προσώ-
πων: α) όνομα, β) επώνυμο, γ) πατρώνυμο, δ) μητρώνυμο,
ε) ημερομηνία γέννησης, στ) ΑΜΚΑ, ζ) ομάδα προς εμβολι-
ασμό και η) στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση 
κατοικίας, ταχυδρομικό κώδικα, διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (e-mail) και αριθμό κινητού τηλεφώνου), 
ανάλογα με τα κριτήρια και την κατηγοριοποίηση της Εθνι-
κής Επιτροπής Εμβολιασμών. Στη συνέχεια, το Σύστημα 
επεξεργάζεται τα ανωτέρω στοιχεία και προβαίνει, αυτό-
ματα, στον προκαθορισμό των συνεδριών εμβολιασμού.

3. Μετά τη διενέργεια της συνεδρίας του εμβολιασμού, 
τα στοιχεία των προσώπων που εμβολιάστηκαν, η ημερο-
μηνία εμβολιασμού, το είδος του εμβολίου και τα στοιχεία 
συσκευασίας του, ο επιβλέπων ιατρός του εμβολιαστικού 
κέντρου ή ο συμβεβλημένος ιατρός των δομών και το 
εμβολιαστικό κέντρο ή τη δομή αποστέλλονται, με ηλε-
κτρονικό τρόπο, εφαρμόζοντας κατάλληλα τεχνικά μέτρα 
κρυπτογράφησης, στο Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών κατά 
του κορωνοϊού COVID-19.

4. Η Η.ΔΙ.Κ.Α Α.Ε. έχει την υποχρέωση λήψης και διαρ-
κούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών 
και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων 
στοιχείων και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακο-
λούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμό-
τητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων 
από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία 
απειλή, ενεργώντας σύμφωνα με το ενωσιακό και εθνικό 
δίκαιο και, ιδίως, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονι-
σμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (ΕΕ L 119) (Γενικού 
Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων - ΓΚΠΔ) και 
του ν. 4624/2019 (Α’ 137).

Άρθρο 2
Λειτουργία της Πλατφόρμας Διαχείρισης 
Συνεδριών Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού 
COVID-19 και διαδικασία επιβεβαίωσης της 
προγραμματισμένης συνεδρίας

1. Η Πλατφόρμα Διαχείρισης Συνεδριών Εμβολιασμού 
κατά του κορωνοϊού COVID-19 λειτουργεί μέσω της Ενιαί-
ας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) και 
έχει ως σκοπό την οριστικοποίηση του προγραμματισμού 
των εμβολιασμών.

2. Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να ελέγξει αν ανήκει σε 
κάποια από τις ομάδες προς εμβολιασμό, σύμφωνα με τα 
κριτήρια της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, είτε εισά-
γοντας τον ΑΜΚΑ και το ονοματεπώνυμό του στην ιστοσε-
λίδα http://emvolio.gov.gr και την αντίστοιχη web/mobile 
εφαρμογή, είτε αποστέλλοντας γραπτό μήνυμα (SMS) στον 
5-ψήφιο κωδικό αποκλειστικής χρήσης (13034).

3. Τα φυσικά πρόσωπα, που πληρούν τα κριτήρια της 
Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, μπορούν να προγραμ-
ματίσουν το ραντεβού εμβολιασμού:

α) μέσω της ιστοσελίδας http://emvolio.gov.gr κατόπιν 
αυθεντικοποίησής τους με τη χρήση των κωδικών - διαπι-
στευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συ-
στημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο 
ΣΤ’ του Μέρους Α’ του ν. 4727/2020 (Α’ 184), όπου θα μπο-
ρούν: i) να επιβεβαιώνουν τη διαθεσιμότητά τους ως προς 
την προγραμματισμένη ημερομηνία της συνεδρίας εμβο-
λιασμού που εμφανίζεται στην οθόνη, ή ii) να δηλώνουν, 
σε περίπτωση έλλειψης διαθεσιμότητας εκ μέρους τους, 
διαφορετική ημερομηνία, επιλέγοντας μια εκ των προτει-
νόμενων από το σύστημα διαθέσιμων ημερομηνιών.

β) επιβεβαιώνοντας το προτεινόμενο ραντεβού μέσω 
γραπτού μηνύματος (SMS) στον 5-ψήφιο κωδικό αποκλει-
στικής χρήσης (13034).

Το φυσικό πρόσωπο λαμβάνει τον μοναδικό κωδικό-
αριθμό ραντεβού, καθώς και μοναδικό αναγνωριστικό 
αριθμό επαλήθευσης (QR Code), ανάλογα με τον τρόπο 
που προγραμμάτισε το ραντεβού.

4. Η Πλατφόρμα Διαχείρισης Συνεδριών Εμβολιασμού 
προγραμματίζει ταυτόχρονα και τον επαναληπτικό εμβο-
λιασμό του φυσικού προσώπου.

5. Τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία του ρα-
ντεβού, το φυσικό πρόσωπο λαμβάνει μήνυμα στο ηλε-
κτρονικό του ταχυδρομείο (e-mail) και γραπτό μήνυμα στο 
κινητό του τηλέφωνο (SMS) υπενθύμισης για την ημέρα 
και ώρα ραντεβού μαζί με ειδικό σύνδεσμο (link) για την 
ιστοσελίδα με κατάλληλες οδηγίες προετοιμασίας για τη 
συνεδρία εμβολιασμού.

6. Κατά την προσέλευσή του στο εμβολιαστικό κέντρο, 
το φυσικό πρόσωπο δίνει τον κωδικό-αριθμό ραντεβού 
ή τον μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης (QR 
Code) και το απαραίτητο ταυτοποιητικό έγγραφο στο 
προσωπικό του εμβολιαστικού κέντρου. Το προσωπικό, 
αξιοποιώντας το Σύστημα Διαχείρισης Συνεδριών Εμβο-
λιασμού, σαρώνει τον μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό 
επαλήθευσης (QR Code) ή αναζητά με βάση τον κωδικό- 
αριθμό το ραντεβού και το επιβεβαιώνει.

Άρθρο 3
Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας

Η παραγωγική λειτουργία του Συστήματος και της Πλατ-
φόρμας Διαχείρισης Συνεδριών Εμβολιασμού κατά του 
κορωνοϊού COVID-19 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, 24 Δεκεμβρίου 2020

Ο Υπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ   

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