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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 2647 
Δημιουργία Ηλεκτρονικού Βιβλιαρίου Υγείας 

Παιδιού.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ  ΥΓΕΙΑΣ -

ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν. 4917/2022 «Κύρωση της από 17.3.2022 Επι-

μέρους Σύμβασης Δωρεάς Έργο VIII, Παράρτημα 12 
της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύ-
ματος "Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος" και του 
Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμι-
ση των υποδομών στον τομέα της υγείας - Ρυθμίσεις 
για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού 
COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και 
άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 67) και ιδίως το άρθρο 
εικοστό έκτο αυτού,

β. 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),

γ. 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 Προστασίας Δεδομένων - ΓΚΠΔ/General Data 
Protection Regulation - GDPR).

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 
“Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης 
Α.Ε.” (Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε.) και λοιπές ασφαλιστικές και οργανω-
τικές διατάξεις» (Α’ 245),

στ. του ν. 3892/2010 «Ηλεκτρονική καταχώριση και 
εκτέλεση ιατρικών συνταγών και παραπεμπτικών ιατρι-
κών εξετάσεων» (Α’ 189),

ζ. του ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύ-
στημα υγείας και άλλες διατάξεις» (Α’ 31). 

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

θ. 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),

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

ια. του π.δ. 56/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυ-
πουργών (Α’ 142),

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

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

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

3. Την υπ’ αρ. 1786/14.2.2022 κοινή απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρ-
νησης, Θεόδωρο Λιβάνιο» (Β’ 638).

4. Την υπό στοιχεία Α2α/Οικ. 5648/20.11.1976 (Β’ 1425) 
απόφαση του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών.

5. Την υπό στοιχεία 13788 ΕΞ 2022/11.04.2022 εισήγη-
ση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
σύμφωνα με την οποία από την εφαρμογή της παρούσας 
δεν προκύπτουν επιπλέον δημοσιονομικές επιπτώσεις 
στον κρατικό προϋπολογισμό του ΥΨΔ και του φορέα 
Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ και κατά συνέπεια στον κρατικό προϋπο-
λογισμός και το Μ.Π.Δ.Σ. πέραν από αυτές που έχουν 
αναφερθεί στην υπό στοιχεία 11517 ΕΞ 2022/28.03.2022 
Εισήγηση Δημοσιονομικών Επιπτώσεων της ίδιας Διεύ-
θυνσης η οποία συνόδευσε το σχέδιο του ν. 4917/2022, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Δημιουργία και σκοπός της υπηρεσίας 
«Ηλεκτρονικό Βιβλιάριο Υγείας Παιδιού»

1. Δημιουργείται Ηλεκτρονικό Βιβλιάριο Υγείας Παι-
διού (Η.Β.Υ.Π.), με περιεχόμενο σύμφωνα με τα οριζόμε-
να στην υπό στοιχεία Α2α/Οικ. 5648/20.11.1976 (Β’ 1425) 
απόφαση του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών.

2. Σκοπός της υπηρεσίας είναι η ψηφιακή δημιουργία 
και τήρηση Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού καθιστώντας 
προσβάσιμες τις σχετικές ιατρικές πληροφορίες στους 
φυσικούς, θετούς ή αναδόχους γονείς ή τους ασκού-
ντες την επιμέλεια των ανηλίκων, καθώς και των ίδιων 
των παιδιών όταν πλέον αυτά ενηλικιωθούν. Επιπλέον, 
αναβαθμίζεται η παροχή υγειονομικών υπηρεσιών από 
τους θεράποντες ιατρούς, μέσω της άμεσης πρόσβασης 
στο σύνολο των πληροφοριών υγείας του παιδιού. Το 
περιεχόμενο του Η.Β.Υ.Π. εντάσσεται στον Ατομικό Ηλε-
κτρονικό Φάκελο Υγείας (Α.Η.Φ.Υ.), το περιεχόμενο του 
οποίου τηρείται ισοβίως και είναι ενιαίο και υποχρεωτικό 
σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 
84 του ν. 4600/2019.

3. Ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η συντήρηση της 
ψηφιακής υποδομής πραγματοποιείται και τίθεται υπό 
την ευθύνη της ΗΔΙΚΑ ΑΕ, εποπτευόμενο φορέα του 
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

4. Αρμόδια για τον συντονισμό και την παρακολούθη-
ση της διαδικασίας ψηφιακής δημιουργίας και τήρησης 
του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού, σύμφωνα με το άρ-
θρο 6 του ν. 4675/2020 (Α’ 54), είναι η Γενική Γραμματεία 
Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας.

Άρθρο 2
Περιεχόμενο, τρόπος λειτουργίας του Η.Β.Υ.Π. 
και πρόσβαση στην παρεχόμενη υπηρεσία

1. Η ηλεκτρονική υπηρεσία του Η.Β.Υ.Π. διαλειτουρ-
γεί με το Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ, από το οποίο 

ανακτώνται τα στοιχεία του θεραπευόμενου ανηλί-
κου, με το Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμού Παιδιών και 
Εφήβων, με το Μητρώο Πολιτών από το οποίο αντλεί 
στοιχεία από την ψηφιακή δήλωση γέννησης και με 
το Σύστημα Ηλεκτρονικών Ιατρικών Ραντεβού eRDV, 
καθώς και με την Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση (ΗΣ) 
και το σύστημα Ατομικών Δελτίων Υγείας Μαθητή 
(ΑΔΥΜ).

2. Το Ηλεκτρονικό Βιβλιάριο Υγείας του Παιδιού και ο 
Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας του Παιδιού δη-
μιουργούνται και ενεργοποιούνται είτε αυτόματα, μέσω 
διαλειτουργικότητας με την Ψηφιακή Δήλωση Γέννησης, 
είτε από τον θεράποντα ιατρό.

3. Στην υπηρεσία την παρ. 1 του έχει πρόσβαση κάθε 
θεράπων ιατρός, οι φυσικοί, θετοί ή αναδόχοι γονείς ή 
ασκούντες την επιμέλεια των παιδιών καθώς και το ίδιο 
το παιδί μετά την ενηλικίωσή του.

4. Για την είσοδό στην υπηρεσία της παρ. 1 του άρθρου 
1, κάθε θεράπων ιατρός, μέσω του portal του Συστήμα-
τος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, ταυτοποιείται με 
τη χρήση των κωδικών του Συστήματος Ηλεκτρονικής 
Συνταγογράφησης (ΣΗΣ). Μετά την είσοδό του στην 
υπηρεσία ο θεράπων ιατρός καταχωρίζει, κατ’ ελάχι-
στον, την ημερομηνία εξέτασης του ασθενούς και τη 
διάγνωσή του, τις διενέργειες εμβολιασμών, νοσηλείες, 
εξετάσεις και ιατρικά δεδομένα ανάλογα με την ηλικία 
του παιδιού.

5. Η πρόσβαση στην υπηρεσία για τους φυσικούς, θε-
τούς ή αναδόχους γονείς ή τους ασκούντες την επιμέλεια 
πραγματοποιείται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της 
Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-EΨΠ) με τη χρήση κωδι-
κών - διαπιστευτηρίων του άρθρου 24 του ν. 4727/2020 
(Α’ 184) και για την ολοκλήρωση της αυθεντικοποίησης 
απαιτείται η καταχώρηση κωδικού μιας χρήσης (One 
Time Password-OTP), o οποίος αποστέλλεται μέσω του 
συστήματος στην κινητή συσκευή του χρήστη, καθώς 
επίσης και με κωδικούς πρόσβασης στον Α.Η.Φ.Υ., που 
χορηγούνται από τον εκάστοτε κατά νόμο αρμόδιο 
ιατρό ή φορέα.

6. Η πρόσβαση στην υπηρεσία για το παιδί μετά την 
ενηλικίωσή του πραγματοποιείται μέσω της Ενιαίας Ψη-
φιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-EΨΠ) με 
τη χρήση κωδικών - διαπιστευτηρίων του άρθρου 24 
του ν. 4727/2020 (Α’ 184) και για την ολοκλήρωση της 
αυθεντικοποίησης απαιτείται η καταχώρηση κωδικού 
μιας χρήσης (One Time Password-OTP), o οποίος απο-
στέλλεται μέσω του συστήματος στην κινητή συσκευή 
του χρήστη.

Άρθρο 3
Ζητήματα προστασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα

1. Για τους σκοπούς της εφαρμογής της παρούσας το 
Υπουργείο Υγείας είναι Υπεύθυνος Επεξεργασίας, σύμ-
φωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 
2016 (L 119), Γ.Κ.Π.Δ.) και τον ν. 4624/2019 (Α’ 137).

2. Η ανώνυμη εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτή-
ρα με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία» και τον 
διακριτικό τίτλο «ΗΔΙΚΑ ΑΕ» ορίζεται ως εκτελούσα την 
επεξεργασία για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας. 
Προς τον σκοπό αυτόν, η ΗΔΙΚΑ Α.Ε., κατ’ εφαρμογή της 
περ. ε) της παρ. 1 του άρθρου 6, της περ. θ) της παρ. 2 του 
άρθρου 9 και του άρθρου 28 του ΓΚΠΔ, αναλαμβάνει τον 
τεχνικό σχεδιασμό, την υλοποίηση, την οργάνωση της 
μετάπτωσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και άλλων δεδομένων από κάθε πηγή, την τήρηση των 
δεδομένων υπό συνθήκες που διασφαλίζουν την ακε-
ραιότητα, την εμπιστευτικότητα και τη διαθεσιμότητά 
τους, καθώς και κάθε άλλο θέμα, που αφορά στην ομαλή 
λειτουργία της υπηρεσίας, τηρώντας τη νομοθεσία για 
την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και, ιδίως, τις θεμελιώδεις αρχές, που θέτει για τη νο-
μιμότητα κάθε επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα το άρθρο 5 του ΓΚΠΔ. Ως εκτελούσα την επε-
ξεργασία, ΗΔΙΚΑ Α.Ε. επιφορτίζεται με όλες τις υποχρεώ-
σεις που θέτουν για τον εκτελούντα την επεξεργασία οι 
διατάξεις του ΓΚΠΔ.

3. Ειδικότερα, η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. επιφορτίζεται με την υπο-
χρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλλη-
λων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων 
ασφαλείας των υπό επεξεργασία δεδομένων, καθώς και 
την εφαρμογή τεχνικών ανωνυμοποίησης, ψευδωνυμο-
ποίησης και κρυπτογράφησης των δεδομένων για τη 
συλλογή και διάθεση στατιστικής φύσεως συγκεντρω-
τικών στοιχείων, καθώς και για κάθε άλλη περίπτωση 
που κρίνεται απαραίτητο σύμφωνα με τον Κανονισμό 
(ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 (L 119), Γ.Κ.Π.Δ.) 
και τον ν. 4624/2019 (Α’ 137).

4. Η διάθεση στατιστικής φύσεως δεδομένων είναι 
δυνατή για λόγους βελτίωσης της λειτουργίας της πλατ-
φόρμας και για λόγους ανάπτυξης της επιστημονικής 
έρευνας στον τομέα της υγείας των ανηλίκων, υπό την 
προϋπόθεση τα σχετικά δεδομένα να έχουν ανωνυμο-
ποιηθεί ή ψευδωνυμοποιηθεί σε συμφωνία με τον Κανο-
νισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 (L 119), Γ.Κ.Π.Δ.) 
και τον ν. 4624/2019 (Α’ 137).

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 11 Απριλίου 2022

Οι Υπουργοί

 Υφυπουργός
Υγείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ

Επικρατείας

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

    Αριθμ. 2648 (2)
Ρύθμιση θεμάτων Εθνικού Μητρώου Εμβολια-

σμών Παιδιών και Εφήβων, σύμφωνα με τα ορι-

ζόμενα στο άρθρο 83Α του ν. 4600/2019 (Α’ 43).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ - 

ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

    Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν. 4600/2019 «Εκσυγχρονισμός και Αναμόρ-

φωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση 
Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού 
Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις» (Α’ 43) και, 
ιδίως του άρθρου 83Α αυτού, όπως προστέθηκε με το 
άρθρο εικοστό πέμπτο του ν. 4917/2022 (Α’ 67),

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 Προστασίας Δεδομένων - ΓΚΠΑ/General Data 
Protection Regulation - GDPR),

γ. του ν. 4675/2020 «Πρόληψη, προστασία και προ-
αγωγή της υγείας ανάπτυξη των υπηρεσιών δημόσιας 
υγείας και άλλες διατάξεις» (Α’ 54),

δ. του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Εν-
σωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλε-
κτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δί-
καιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 184),

ε. 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),

στ. του Κανονισμού (ΕΚ) 1338/2008 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 
2008, σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές στους το-
μείς της δημόσιας υγείας και της υγείας και ασφάλειας 
στην εργασία,

ζ. της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2011, περί 
εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο 
της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης, οι οποίες 
έχουν ενσωματωθεί στην ελληνική έννομη τάξη με τις 
διατάξεις του ν. 4213/2013 (Α’ 261) και τις διατάξεις του 
νόμου αυτού,

η. του ν. 2619/1998 «Κύρωση της Σύμβασης του Συμ-
βουλίου της Ευρώπης για την προστασία των ανθρωπί-
νων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας του ατόμου σε 
σχέση με τις εφαρμογές της βιολογίας και της ιατρικής: 
Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Βιοϊα-
τρική» (Α’ 132),
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θ. του ν. 2101/1992 «Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης 
για τα δικαιώματα τον παιδιού» (Α’  192) και ιδίως του 
άρθρου 24 αυτού,

ι. του ν. 2071/1992 «Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση 
Συστήματος Υγείας» (Α’ 123), και ιδίως του άρθρου 47 
αυτού,

ια. του ν. 3418/2005 «Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας» 
(Α’ 287),

ιβ. ν. 3607/2007 «Σύσταση και Καταστατικό της “Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.” 
(Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε.) και λοιπές ασφαλιστικές και οργανωτικές 
διατάξεις» (Α’ 245),

ιγ. του ν. 3892/2010 για την ηλεκτρονική καταχώριση 
και εκτέλεση ιατρικών συνταγών και παραπεμπτικών 
ιατρικών εξετάσεων (Α’ 189),

ιδ. του ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύ-
στημα υγείας και άλλες διατάξεις» (Α’ 31),

ιε. του ν. 4486/2017 «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθ-
μιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιό-
τητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α’ 115),

ιστ. του ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο 
Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές 
διατάξεις» (Α’ 38), 

ιζ. του ν. 4633/2019 «Σύσταση Εθνικού Οργανισμού 
Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), ρυθμίσεις για τα προϊόντα κα-
πνού, άλλα ζητήματα του Υπουργείου Υγείας και λοιπές 
διατάξεις» (Α’ 161),

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

ιθ. 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),

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

ιλ. του π.δ. 56/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυ-
πουργών (Α’ 142),

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

ιν. του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005, Α’ 98), 
το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

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

3. Την υπ’ αρ. 1786/14.2.2022 κοινή απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρ-
νησης, Θεόδωρο Λιβάνιο» (Β’  638).

4. Την υπό στοιχεία οικ. 6677/23.10.2020 απόφαση του 
Υπουργού Υγείας «Σύσταση Εθνικού Μητρώου Εμβολι-
ασμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 83 του 
ν. 4600/2019 (Α’ 43)» (Β’ 4792).

5. Την υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Π.οικ.79678/17.10.2018 από-
φαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας «Ηλικιακό όριο 
παρακολούθησης παιδιών και εφήβων από τους ιατρούς 
ειδικότητας Παιδιατρικής» (Β’ 4698).

6. Την υπό στοιχεία 13793 ΕΞ 2022/11.04.2022 εισήγη-
ση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
σύμφωνα με την οποία από την εφαρμογή της παρούσας 
δεν προκύπτουν επιπλέον δημοσιονομικές επιπτώσεις 
στον κρατικό προϋπολογισμό του ΥΨΔ και του φορέα 
Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ και κατά συνέπεια στον κρατικό προϋπο-
λογισμός και το Μ.Π.Δ.Σ. πέραν από αυτές που έχουν 
αναφερθεί στην υπό στοιχεία 11517 ΕΞ 2022/28.03.2022 
Εισήγηση Δημοσιονομικών Επιπτώσεων της ίδιας Διεύ-
θυνσης η οποία συνόδευσε το σχέδιο του ν. 4917/2022, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός, αρμόδιες αρχές

1. Σκοπός της παρούσας είναι η εξειδίκευση των όρων, 
των προϋποθέσεων και της διαδικασίας σύστασης και 
λειτουργίας του Εθνικού Μητρώου Εμβολιασμών Παι-
διών και Εφήβων (Μητρώο) σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στις διατάξεις του άρθρου 83Α του ν. 4600/2019. Το 
Μητρώο αποτελεί υπομητρώο του Εθνικού Μητρώου 
Εμβολιασμών της υπό στοιχεία οικ. 6677/23.10.2020 
απόφασης του Υπουργού Υγείας (Β’ 4792).

Οι σκοποί σύστασης και λειτουργίας του Μητρώου 
εμπίπτουν στους αναφερόμενους στην παρ. 1 του άρ-
θρου 83Α του ν. 4600/2019. Στο πλαίσιο αυτό, επιδιώκε-
ται ειδικότερα η ηλεκτρονική καταγραφή των εμβολίων 
για όλα τα νοσήματα, με όλα τα δοσολογικά σχήματα 
που χορηγούνται μέχρι και την εφηβική ηλικία, βάσει 
του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού για Παιδιά και 
Εφήβους της υποπερ. iii) της περ. Α’) της παρ. 3 του άρ-
θρου 4 του ν. 4675/2020 (Α’ 54). Τα ανωτέρω λαμβάνουν 
χώρα σύμφωνα με τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής 
Εμβολιασμών, την εύκολη πρόσβαση των φυσικών, θε-
τών ή αναδόχων γονέων ή των ασκούντων την επιμέ-
λεια στις πληροφορίες σχετικές με τον εμβολιασμό των 
παιδιών τους και την υπενθύμιση με ηλεκτρονικά μέσα 
των εμβολιασμών, καθώς και την άμεση πρόσβαση των 
θεραπόντων ιατρών των παιδιών και των εφήβων στο 
ιστορικό εμβολιασμού τους.

2. Αρμόδια για την τήρηση του Μητρώου, ως σύστημα 
αρχειοθέτησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα υπό 
την έννοια του στοιχείου (6) του άρθρου 4 του ΓΚΠΔ εί-
ναι, για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας, η ανώνυμη 
εταιρεία με την επωνυμία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 
Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.).

3. Αρμόδια για τον συντονισμό και την παρακολούθη-
ση εν συνόλω της διαδικασίας σύστασης και λειτουργίας 
του Μητρώου, και δη τον συντονισμό των εμπλεκόμε-
νων φορέων (Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, ΗΔΙΚΑ 
Α.Ε. κ.ά.) είναι η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας του 
Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την υποπερ. iii) της 
περ. Α’) της παρ. 3 του άρθρου 4 του και του άρθρου 6 
του ν. 4675/2020 (Α’ 54).

Άρθρο 2
Οι χρήστες του Μητρώου και τα δικαιώματά τους

1. Οι ρόλοι των χρηστών του συστήματος αρχειοθέτη-
σης του Μητρώου, κατ’ αναλογία του άρθρου 3 της υπό 
στοιχεία οικ. 6677/23.10.2020 απόφασης του Υπουργού 
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Υγείας (Β’ 4792) καθορίζονται ως εξής: (α) Διαχειριστές 
Εφαρμογής, (β) Θεράποντες Ιατροί, ήτοι για τα παιδιά 
έως 16 ετών Παιδίατροι και για τους εφήβους 16-18 ετών 
είτε Παιδίατροι είτε Γενικοί Ιατροί είτε Παθολόγοι και (γ) 
Χρήστες Στατιστικής Πληροφόρησης. Με βάση τους 
προαναφερόμενους ρόλους, οι χρήστες δικαιούνται 
πρόσβασης στο σύνολο ή σε μέρος των καταχωρημέ-
νων στο Μητρώο πληροφοριών.

2. Οι χρήστες διαπιστευμένοι ως «Διαχειριστές Εφαρ-
μογής» έχουν πρόσβαση στο σύνολο των ασθενών και 
των παραμετρικών στοιχείων της εφαρμογής.

3. Οι χρήστες διαπιστευμένοι ως «Θεράποντες Ιατροί», 
έχουν πρόσβαση στις ακόλουθες κατηγορίες ασθενών: 
(α) ασθενείς, στους οποίους έχουν συνταγογραφήσει το 
εκάστοτε κρίσιμο εμβόλιο και τους οποίους έχουν, για 
το λόγο αυτό, εντάξει οι ίδιοι στο Μητρώο, (β) ασθενείς, 
στους οποίους άλλος θεράπων ιατρός έχει συνταγογρα-
φήσει το εκάστοτε κρίσιμο εμβόλιο και στους οποίους 
αυτοί το διενεργούν και, για το λόγο αυτό, οφείλουν να 
προβούν σε καταχώριση στο Μητρώο και (γ) ασθενείς 
που είναι υπό την δική τους παρακολούθηση, είτε διε-
νεργούν οι ίδιοι σε αυτούς το εκάστοτε εμβόλιο είτε όχι.

4. Οι χρήστες διαπιστευμένοι ως «Χρήστες Στατιστικής 
Πληροφόρησης» έχουν πρόσβαση μόνο στη στατιστική 
πληροφόρηση, δηλαδή σε στατιστικής φύσης συγκε-
ντρωτικά στοιχεία από τα οποία δεν μπορούν πλέον να 
προσδιορισθούν τα υποκείμενα των δεδομένων. Δεν 
έχουν δικαίωμα προβολής των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα των ασθενών, θα τους παρέχεται πρόσβαση 
μόνο σε ανωνυμοποιημένα ή ψευδωνυμοποιημένα δε-
δομένα των ασθενών. Βάσει των καταχωρημένων στο 
μητρώο δεδομένων, οι χρήστες της κατηγορίας αυτής 
έχουν διαθέσιμη στατιστική πληροφόρηση για στοιχεία 
σχετικά με την κατανομή των ασθενών. Το σύνολο των 
στατιστικών στοιχείων παρέχονται συγκεντρωτικά, βάσει 
διαφόρων κριτηρίων και παραμέτρων (ανά εμβόλιο, ανά 
νόσο, ανά νομό, ανά πόλη, ανά ηλικιακή ομάδα κ.λπ.), 
στα οποία εμφανίζεται η κατανομή των ασθενών, χωρίς 
δυνατότητα άμεσης ή έμμεσης ταυτοποίησής τους.

Άρθρο 3
Πρόσβαση στα δεδομένα του Μητρώου 
από τους φυσικούς, θετούς ή αναδόχους γονείς 
ή τους ασκούντες την επιμέλεια των παιδιών 
και των εφήβων

1. Η πρόσβαση στα δεδομένα του Μητρώου Εμβολια-
σμών παιδιών και εφήβων για τους φυσικούς, θετούς ή 
αναδόχους γονείς ή τους ασκούντες την επιμέλεια των 
παιδιών και των εφήβων πραγματοποιείται μέσω του 
Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας (Α.Η.Φ.Υ.) του 
παιδιού ή εφήβου, ή και μέσω της mobile εφαρμογής 
MyHealth.

2. Οι φυσικοί ή οι θετοί ή οι ανάδοχοι γονείς ή οι 
ασκούντες την επιμέλεια των παιδιών και των εφήβων 
ενημερώνονται για τον προγραμματισμό του εμβολι-
ασμού τους σε προκαθορισμένο χρόνο που ορίζεται 
παραμετρικά από το σύστημα, πριν από τον επόμενο 
εμβολιασμό, είτε με λήψη μηνύματος στο ηλεκτρονικό 
τους ταχυδρομείο (email) και με γραπτό μήνυμα (SMS) 

υπενθύμισης, όπως τα στοιχεία αυτά τα έχουν δηλω-
θεί στην άυλη συνταγογράφηση, είτε μέσω της mobile 
εφαρμογής MyHealth.

3. Οι φυσικοί ή θετοί ή ανάδοχοι γονείς ή οι ασκούντες 
την επιμέλεια των παιδιών και των εφήβων δύνανται να 
έχουν πρόσβαση στα δεδομένα του Μητρώου, καθώς 
και να ενημερώνονται σχετικά με τον προγραμματισμό 
των εμβολιασμών, υπό την προϋπόθεση αποδεδειγμένης 
ύπαρξης της σχετικής ιδιότητάς τους, που τους συσχετί-
ζει με τα παιδία και τους εφήβους. Ενδεικτικά αναφέρεται 
ότι η έμμεση ασφάλιση σε αυτούς των παιδιών και των 
εφήβων τεκμηριώνει της ιδιότητας τους.

Άρθρο 4
Υπεύθυνος Επεξεργασίας και Εκτελών 
Επεξεργασίας των δεδομένων που 
καταχωρίζονται στο Μητρώο

1. Ως υπεύθυνος επεξεργασίας του Μητρώου, ορίζεται 
το Υπουργείο Υγείας, το οποίο κατά τη σύσταση και τη 
λειτουργία του Μητρώου διασφαλίζει την προστασία των 
δικαιωμάτων των εμπλεκόμενων προσώπων, της ιδιωτι-
κής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 
2016 (ΕΕ L 119) (Γενικού Κανονισμού για την Προστασία 
Δεδομένων - ΓΚΠΔ) και τον ν. 4624/2019 (Α’ 137).

2. Η ΗΔΙΚΑ Α.Ε., για λογαριασμό του Υπουργείου Υγεί-
ας, ορίζεται ως εκτελούσα την επεξεργασία των δεδομέ-
νων που καταχωρίζεται στο Μητρώο, κατ’ εφαρμογή της 
περ. ε) της παρ. 1 του άρθρου 6, της περ. θ) της παρ. 2 του 
άρθρου 9 και του άρθρου 28 του ΓΚΠΔ, αναλαμβάνει τον 
τεχνικό σχεδιασμό, την υλοποίηση, την οργάνωση της 
μετάπτωσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και άλλων δεδομένων από κάθε πηγή, την τήρηση των 
δεδομένων υπό συνθήκες που διασφαλίζουν την ακε-
ραιότητα, την εμπιστευτικότητα και τη διαθεσιμότητά 
τους, καθώς και κάθε άλλο θέμα, που αφορά στην ομαλή 
λειτουργία του Μητρώου, τηρώντας τη νομοθεσία για 
την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και, ιδίως, τις θεμελιώδεις αρχές, που αυτή θέτει για τη 
νομιμότητα κάθε επεξεργασίας δεδομένων προσωπι-
κού χαρακτήρα το άρθρο 5 του ΓΚΠΔ. Ως εκτελούσα 
την επεξεργασία, ΗΔΙΚΑ Α.Ε. επιφορτίζεται με όλες τις 
υποχρεώσεις που θέτουν για τον εκτελούντα την επε-
ξεργασία οι διατάξεις του ΓΚΠΔ.

3. Το σύνολο των δεδομένων προσωπικών ή μη που 
καταχωρίζονται στο Μητρώο συλλέγονται, τηρούνται 
και τυγχάνουν περαιτέρω επεξεργασίας αποκλειστικά 
για τους σκοπούς της παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας.

4. Για το σκοπό της λειτουργίας του το Μητρώο δια-
λειτουργεί με ασφάλεια με τα ακόλουθα πληροφορικά 
συστήματα:

(α) άμεσα με την Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση (ΗΣ) 
από την οποία αντλεί τα αναγκαία και πρόσφορα στοι-
χεία των ασθενών που έχουν ενταχθεί σχετικά με τη δι-
ενέργεια του εκάστοτε κρίσιμου εμβολίου,

(β) άμεσα με το Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ -ΕΜΑΕΣ, κατά 
την ένταξη ενός νέου ασθενή, από το οποίο αντλεί και 
επικαιροποιεί τα απαραίτητα δημογραφικά στοιχεία,
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(γ)άμεσα με το σύστημα του Ατομικού Ηλεκτρονικού 
Φακέλου Υγείας (Α.Η.Φ.Υ.), κατά τρόπο ώστε να ενημε-
ρώνει το ατομικό ιστορικό υγείας του λήπτη υπηρεσιών 
υγείας που είναι εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Εμ-
βολιασμών Παιδιών και Εφήβων και να αντλεί πληροφο-
ρίες από το σχετικό ιστορικό, εφόσον αυτό απαιτείται για 
τους σκοπούς λειτουργίας του Μητρώου,

δ) έμμεσα, ήτοι μέσω του Α.Η.Φ.Υ, με το Μητρώο Πολι-
τών του Υπουργείου Εσωτερικών, για την άντληση από 
την «ψηφιακή δήλωση γέννησης», των απαραίτητων 
στοιχείων με σκοπό τη δημιουργία εμβολιαστικού πλά-
νου στα νεογέννητα παιδία.

5. Για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των υποκει-
μένων των δεδομένων, λαμβάνονται, κατ’ ελάχιστον, τα 
ακόλουθα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα εκ μέρους της 
ΗΔΙΚΑ Α.Ε.:

α) Η πρόσβαση στα δεδομένα και η επεξεργασία τους 
επιτρέπεται μόνο με χρήση καταλλήλων διαπιστευτη-
ρίων από προσωπικό, το οποίο διαθέτει τις κατάλληλες 
εξουσιοδοτήσεις και υποχρεούται κατά τα ανωτέρω στην 
τήρηση όλων των προβλεπόμενων, κατά την κείμενη νο-
μοθεσία, υποχρεώσεων εμπιστευτικότητας και τήρησης 
απορρήτου, ανεξάρτητα από τον ειδικότερο νομικό χα-
ρακτηρισμό της σχέσης εργασίας του με την ΗΔΙΚΑ Α.Ε.

β) Οι διαβιβάσεις των δεδομένων πραγματοποιούνται 
με κρυπτογράφηση.

γ) Τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή επικαιροποιημένα 
αρχεία καταγραφής των ενεργειών που εκτελούνται σε 
προσωπικά δεδομένα. Στα αρχεία αυτά καταγράφονται 
το όνομα χρήστη και ο χρόνος συμβάντος, καθώς και οι 
ακόλουθες τουλάχιστον ενέργειες: εισαγωγή, πρόσβα-
ση, εξαγωγή, τροποποίηση και διαγραφή προσωπικών 
δεδομένων. Τηρούνται, επίσης, σε ηλεκτρονική μορφή 
αντίγραφα των προαναφερομένων αρχείων καταγραφής 
για χρονικό διάστημα τουλάχιστον είκοσι (20) ετών.

δ) Ενημερώνεται και ευαισθητοποιείται συστημα-
τικά το προσωπικό, το οποίο ασχολείται με τη συγκε-
κριμένη επεξεργασία, ανεξάρτητα από τον ειδικότερο 
νομικό χαρακτηρισμό της σχέσης εργασίας του με την 
ΗΔΙΚΑ Α.Ε.

Άρθρο 5
Προσδιορισμός των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν 
επεξεργασίας στο Μητρώο

1. Κάθε παιδί ή έφηβος, στον οποίο συνταγογραφείται 
εμβόλιο, εντάσσεται υποχρεωτικά από τον θεράποντα 
ιατρό που του το συνταγογραφεί, στο Μητρώο, για τους 
σκοπούς του άρθρου 1 της παρούσας. Η καταχώριση των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του παιδιού ή του 
εφήβου στο σύστημα αρχειοθέτησης του Μητρώου γίνε-
ται σε πρότυπο ηλεκτρονικού εντύπου, το οποίο περιέχει 
τα εξής στοιχεία: i) δημογραφικά στοιχεία του παιδιού ή 
του εφήβου, ii) στοιχεία που αφορούν το χορηγούμενο 
εμβόλιο, ως σκεύασμα και ως τύπο (ιδίως, εμπορική ονο-
μασία σκευάσματος, Barcode σκευάσματος, δραστική 
ουσία, αριθμός παρτίδας), iii) τον αριθμό της δόσης του 
εμβολιασμού που διενεργήθηκε (καταχωρείται π.χ. 1η, 
2η κ.λπ. δόση εμβολιασμού), iv) τον ημερολογιακό προσ-

διορισμό του χρονικού διαστήματος που υπολείπεται 
έως τη χορήγηση της επόμενης δόσης, αν προβλέπεται 
τέτοια, καθώς και v) οποιαδήποτε άλλη πληροφορία κρι-
θεί αναγκαία και πρόσφορη σε σχέση με τον τύπο του 
εκάστοτε εμβολίου.

2. Η ένταξη παιδιού - εφήβου στο σύστημα αρχειο-
θέτησης του Μητρώου διενεργείται με τη δημιουργία 
καρτέλας ασθενούς από διαπιστευμένο χρήστη της κα-
τηγορίας «Θεράποντες Ιατροί». Οι θεράποντες ιατροί, 
που είναι ήδη εγγεγραμμένοι ως χρήστες του Συστήμα-
τος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (Σ.Η.Σ.), ταυτοποι-
ούνται κατά την είσοδο τους στο Μητρώο με τη χρήση 
των στοιχείων ταυτοποίησης με τα οποία ταυτοποιούνται 
και στο Σ.Η.Σ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις 
του ν. 3892/2010.

3. Στις περιπτώσεις που μπορεί να διενεργηθεί εμβόλιο 
χωρίς αυτό να έχει συνταγογραφηθεί, η ένταξη ασθενούς 
στο σύστημα αρχειοθέτησης του Μητρώου διενεργείται 
με τη δημιουργία καρτέλας ασθενούς από το διαπιστευ-
μένο χρήστη της κατηγορίας «Θεράποντες Ιατροί».

4. Για την ένταξη ενός νέου ασθενή στο σύστημα αρ-
χειοθέτησης του Μητρώου, ο διαπιστευμένος χρήστης 
της κατηγορίας «Θεράποντες Ιατροί» συμπληρώνει τον 
ΑΜΚΑ ή τον ΠΑΑΥΠΑ του ασθενή, με βάση τον οποίο 
αντλούνται τα στοιχεία του ασθενή από το σύστημα 
αρχειοθέτησης του Εθνικού Μητρώου ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ.

5. Ακολούθως, δημιουργείται καρτέλα για τον ασθε-
νή στο σύστημα αρχειοθέτησης του Μητρώου. Για την 
συμπλήρωση των απαραίτητων στοιχείων του ασθενή 
θα υπάρχει σύνδεση με το σύστημα αρχειοθέτησης της 
Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, κατά τα αναφερόμενα 
στην παρ. 3 του άρθρου 4 της παρούσας.

6. Η πρόσβαση στις καρτέλες των ενταγμένων 
ασθενών πραγματοποιείται από τη επιλογή «Ευρετήριο 
ασθενών».

7. Στην καρτέλα κάθε ενταγμένου ασθενούς θα υπάρ-
χουν διαθέσιμα τα ακόλουθα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα: (α) Όνομα (β) Επώνυμο, (γ) ΑΜΚΑ ή, εφό-
σον δεν υφίσταται ΑΜΚΑ, ΠΑΑΥΠΑ, (δ) Ημερομηνία 
Γέννησης, (ε) Φύλο, (στ) Τηλέφωνο, (ζ) Email, (η) Διεύ-
θυνση κατοικίας, καθώς επίσης και ονοματεπώνυμο 
και στοιχεία επικοινωνίας γονέων ή ασκούντων την επι-
μέλεια.

8. Μετά από τη δημιουργία καρτέλας ασθενούς, ο 
διαπιστευμένος χρήστης της κατηγορίας «Θεράπο-
ντες Ιατροί» έχει τη δυνατότητα να καταχωρήσει τα 
αναγκαία και πρόσφορα στοιχεία του διενεργηθέντος 
εμβολιασμού.

9. Εφόσον ο διαπιστευμένος χρήστης της κατηγορί-
ας «Θεράποντες Ιατροί» διενεργεί το εμβόλιο, το οποίο 
έχει συνταγογραφήσει άλλος χρήστης της κατηγορίας 
«Θεράποντες Ιατροί», ενημερώνει το Μητρώο ως προς 
τα αναγκαία και πρόσφορα στοιχεία που αφορούν τη 
διενέργεια του εμβολίου αυτού.

10. Δίνεται η δυνατότητα στον διαπιστευμένο χρήστη 
της κατηγορίας «Θεράποντες Ιατροί» να καταχωρίσει 
στο Μητρώο εμβολιασμό που έχει ήδη διενεργηθεί 
από άλλο θεράποντα ιατρό προκειμένου να καταχω-
ρίζονται και παλαιότεροι διενεργηθέντες εμβολιασμοί 
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για σκοπούς πληρότητας του εμβολιαστικού ιστορικού 
του ασθενούς.

11. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των ασθε-
νών, που εντάσσονται στο σύστημα αρχειοθέτησης του 
Μητρώου, τηρούνται ισοβίως και, περαιτέρω, για διάστη-
μα είκοσι ετών από το θάνατο του ασθενούς. Οι πληρο-
φορίες αυτές δύνανται, μετά το θάνατο του ασθενούς, 
να αποθηκεύονται επ’ αόριστον, με τη χρήση τεχνικών 
ψευδωνυμοποίησης ή/και κρυπτογράφησης, εφόσον θα 
υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο για τους σκοπούς 
διαχείρισης υγειονομικών και κοινωνικών συστημάτων 
και υπηρεσιών, που προσδιορίζονται στο στοιχείο (η) 
της παρ. 2 του άρθρου 9 του ΓΚΠΔ, καθώς, επίσης, και 
για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέ-
ρον, για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή 
για στατιστικούς σκοπούς, σύμφωνα με την παρ. 1 του 
άρθρου 89 του ΓΚΠΔ.

12. Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν, ως προς τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουν καταχω-
ριστεί στο σύστημα αρχειοθέτησης του Μητρώου, τα 
δικαιώματα εκείνα, που τους αναγνωρίζει ο ΓΚΠΔ και 
κάθε άλλη ρύθμιση για την προστασία δεδομένων προ-
σωπικού χαρακτήρα που τηρούνται σε ιατρικά αρχεία, 
και ισχύουν για το Σ.Η.Σ.

13. Αποδέκτες των δεδομένων προσωπικού χαρα-
κτήρα, που έχουν καταχωριστεί στο σύστημα αρχειο-
θέτησης του Μητρώου, είναι τα ίδια τα υποκείμενα των 
δεδομένων, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου 
Υγείας, ως υπευθύνου επεξεργασίας, για την άσκηση 
των εκ του νόμου αρμοδιοτήτων τους, η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. για 
το σκοπό της σύστασης και λειτουργίας του εν λόγω συ-
στήματος αρχειοθέτησης, θεράποντες ιατροί και άλλοι 
πάροχοι υπηρεσιών υγείας για το σκοπό της παροχής 
υπηρεσιών υγείας στους ασθενείς που είναι εγγεγραμ-
μένοι στο Μητρώον. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Υγεί-
ας και εποπτευόμενοι από το Υπουργείο Υγείας φορείς 
ή, ενδεχομένως, άλλοι φορείς του δημοσίου ή διεθνείς 
οργανισμοί, κατά το λόγο της αρμοδιότητας τους, δύνα-
νται να λαμβάνουν από το σύστημα αρχειοθέτησης του 
Μητρώου ψευδωνυμοποιημένες ή ανωνυμοποιημένες 
πληροφορίες, από τις οποίες δεν μπορεί να προκύψει 
άμεση ή έμμεση ταυτοποίηση των ενδιαφερομένων 
υποκειμένων, για σκοπούς που καθιστούν την εν λόγω 
επεξεργασία (διαβίβαση) απαραίτητη για λόγους ου-
σιαστικού δημόσιου συμφέροντος. Οι υπηρεσίες του 
Υπουργείου Υγείας και εποπτευόμενοι από το Υπουρ-
γείο Υγείας φορείς δύνανται, μόνο κατ’ εξαίρεση, να 
λαμβάνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από το 
σύστημα αρχειοθέτησης του Μητρώου, εφόσον αυτό 
προβλέπεται ρητά από διάταξη τυπικού νόμου. Πληρο-
φορίες από το σύστημα αρχειοθέτησης του Μητρώου 

δύνανται να χορηγηθούν για σκοπούς αρχειοθέτησης για 
το δημόσιο συμφέρον ή για σκοπούς επιστημονικής ή 
ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς υπό τους 
όρους και τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 89 
του ΓΚΠΔ και σχετικών εθνικών ρυθμίσεων, τηρουμένου 
ιδίως των όρων της ανωνυμοποίησης ή της ψευδωνυ-
μοποίησης.

14. Οι δημόσιες αρχές που ενδέχεται να λάβουν πλη-
ροφορίες του Μητρώου στο πλαίσιο συγκεκριμένης 
έρευνας, για την πλήρωση της κύριας αποστολής τους, 
σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο ή εθνικές ρυθμίσεις, 
δεν θεωρούνται ως αποδέκτες. Η επεξεργασία των δε-
δομένων αυτών από τις εν λόγω δημόσιες αρχές πραγ-
ματοποιείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την 
προστασία των δεδομένων ανάλογα με τους σκοπούς 
της επεξεργασίας.

Άρθρο 6
Διαχείριση και εποπτεία του Μητρώου

1. Η διαχείριση και η εποπτεία του Μητρώου Εμβολια-
σμών διενεργείται από το Αυτοτελές Τμήμα θεραπευτι-
κών Πρωτοκόλλων και Μητρώων Ασθενών, που έχει ως 
σκοπό την ανάπτυξη, επεξεργασία και επικαιροποίηση 
διαγνωστικών και θεραπευτικών πρωτοκόλλων συντα-
γογράφησης, καθώς και μητρώων ασθενών.

2. Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) του 
Υπουργείου Υγείας, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, παρα-
κολουθεί τη συμμόρφωση της σύστασης και λειτουργίας 
του Εθνικού Μητρώου Εμβολιασμών προς τις διατάξεις 
του ΓΚΠΔ και κάθε άλλης ρύθμισης για την προστασία 
του ατόμου έναντι της επεξεργασίας δεδομένων του 
προσωπικού χαρακτήρα, με τη συνεργασία του Υπευ-
θύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) της ΗΔΙΚΑ Α.Ε., 
ως εκτελούσας την επεξεργασία.

Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημε-
ρομηνία δημοσίευσης αυτής. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.   

Αθήνα, 11 Απριλίου 2022

Οι Υπουργοί

 Υφυπουργός
Υγείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ

Επικρατείας

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ
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*02017611104220008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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