
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 23985 
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.
55570/12.9.2021 κοινής υπουργικής απόφασης 
«Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του δια-
γνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό 
COVID-19 σε υπαλλήλους του Δημοσίου που πα-
ρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο 
εργασίας» (Β’ 4207).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ- ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - 
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ 
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 2 και 46 του ν. 4790/2021 «Κατεπεί-

γουσες ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγεί-
ας από τις συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του 
κορωνοϊού COVID-19, την ανάπτυξη, την κοινωνική προ-
στασία και την επαναλειτουργία των δικαστηρίων και 
άλλα ζητήματα» (Α’ 48),

β) του άρθρου 27 του ν. 4792/2021 «Ενσωμάτωση της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2019/633 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με 
τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ 
επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών 
προϊόντων και τροφίμων και λοιπές διατάξεις» (Α’ 54),

γ) των άρθρων πεντηκοστού πέμπτου και πεντη-
κοστού όγδοου του ν. 4812/2021 «Κύρωση της από 
24.3.2021 τροποποίησης της από 3.2.2020 επιμέρους 
Σύμβασης Δωρεάς για το Έργο I [Παράρτημα 5 του 
ν. 4564/2018] και της από 13.5.2021 τροποποίησης της 
από 6.9.2018 σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος 
”Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος“ και του Ελλη-
νικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των 
υποδομών στον τομέα της υγείας και των Παραρτημά-
των της, ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας 
του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες διατάξεις» (Α’ 110),

δ) των παρ. 1 και 2 του άρθρου 38 του ν. 4829/2021 
«Ενίσχυση διαφάνειας και λογοδοσίας σε θεσμικούς φο-

ρείς της Πολιτείας, αποκατάσταση της ακεραιότητας του 
Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας και λοιπές διατάξεις 
του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 166),

ε) του άρθρου 205 του ν. 4820/2021 «Οργανικός Νόμος 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις» (Α’ 130),

στ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 
2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι 
της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτή-
ρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενι-
κός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων - ΓΚΠΔ/General 
Data Protection Regulation-GDPR) (L 119/1),

ζ) του άρθρου 5 του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής 
του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, 
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας των 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 διατά-
ξεις» (Α’ 137), 

η) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133) και ιδίως της περ. 22 του άρθρου 119, σε συνδυ-
ασμό με το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98),

θ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οι-
κονομικών» (Α’  181), του ν. 2292/1995 «Οργάνωση 
και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση 
και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατά-
ξεις» (Α’ 35), του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργεί-
ου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31), του 
π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α’ 168), του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Υγείας» (Α’ 148), του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση 
του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του 
Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασί-
ας του Πολίτη» (Α’ 159), του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α’  7), του 
π.δ. 6/2021 «Οργανισμός του Υπουργείου Δικαιοσύνης» 
(Α’ 7), του π.δ. 133/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Διοι-
κητικής Ανασυγκρότησης» (Α’ 161), του π.δ. 141/2017 
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«Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180), του 
π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νη-
σιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26), του π.δ. 40/2020 «Οργανι-
σμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85), 
του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία 
και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμο-
διοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτή-
των μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119) και του π.δ. 84/2019 
«Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδι-
κών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουρ-
γείων» (Α’ 123),

ι) των π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121 και Α’ 126 διορθώσεις σφαλμάτων), 
62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών» (Α’ 155), 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2), 56/2021 
«Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών» και 68/2021 
«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και 
Υφυπουργών» (Α’ 155),

ια) της υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφασης του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό 
Επικρατείας» (Β’ 2902),

ιβ) της υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805),

ιγ) της υπό στοιχεία Υ22/17.6.2021 απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα» (Β’ 2607),

ιδ) της υπό στοιχεία 168/Υ1/8.1.2021 κοινής απόφασης 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β’ 33),

ιε) της υπό στοιχεία 169/Υ1/8.1.2021 κοινής απόφασης 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ευάγγελο Συρίγο» (Β’ 33), 

ιστ) της υπ’ αρ. 8071/8.1.2021 κοινής απόφασης του 
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλη-
τισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, Νικόλαο Γιατρομανωλάκη» 
(Β’ 35) και

ιζ) της υπ’ αρ. 1786/2022 απόφαση του Υπουργού 
Επικρατείας και του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμο-
διοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
Θεόδωρο Λιβάνιο» (Β’ 638). 

2. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.55570/12.9.2021 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής 
Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Προστασίας του Πολίτη, 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής και Επικρατείας «Εφαρμογή του υποχρεωτι-
κού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από 
τον κορωνοϊό COVID-19 σε υπαλλήλους του Δημοσίου 
που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο 
εργασίας» (Β’ 4207)», όπως τροποποιήθηκε με την υπό 
στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 69461/5.11.2021 (Β’ 5163) κοινή 
υπουργική απόφαση.

3. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.23983/29.4.2022 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, 
Προστασίας του Πολίτη, Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Επικρατείας και του 
Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Έκτακτα μέτρα προ-
στασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της 
Επικράτειας από την Κυριακή, 1 Μαΐου 2022 και ώρα 
06:00 έως και τη Δευτέρα, 16 Μαΐου 2022 και ώρα 06:00» 
(Β’ 2137), όπως εκάστοτε ισχύει.

4. Την από 28.4.2022 γνώμη της Εθνικής Επιτροπής 
Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού 
COVID-19 του Υπουργείου Υγείας.

5. Την υπό στοιχεία Β1,Β2/οικ.23982/29.4.2022 βεβαί-
ωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονο-
μικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την 
οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκα-
λεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

6. Την ανάγκη σταδιακής αποκατάστασης της εύρυθ-
μης λειτουργίας των υπηρεσιών του δημοσίου τομέα, 
χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η αντιμετώπιση της διασπο-
ράς του κορωνοϊού COVID-19, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
1. Η παρ. 2 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.

55570/12.9.2021 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 4207) 
αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Εξαιρούνται από τον υποχρεωτικό διαγνωστικό 
έλεγχο νόσησης όσοι υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής 
της παρούσας, αλλά: α) είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή 
β) έχουν νοσήσει από κορωνοϊό COVID-19, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις και επιδεικνύ-
ουν το σχετικό εν ισχύ πιστοποιητικό κατά τις κείμενες 
διατάξεις.».

2. Το άρθρο 2 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.55570/
12.9.2021 κοινής υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Άρθρο 2
Υποχρεωτική έναντι αντιτίμου διενέργεια διαγνωστι-

κού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 - 
Χρόνος διενέργειας του διαγνωστικού ελέγχου

1. Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορω-
νοϊό COVID-19 διενεργείται έναντι αντιτίμου, όπως 
αυτό προσδιορίζεται στην παρ. 5 του άρθρου εξηκο-
στού πέμπτου του ν. 4812/2021 (Α’ 110), όπως ισχύει, 
με επιβάρυνση του ίδιου του εργαζομένου/υπαλλήλου, 
υποχρεωτικά μία (1) φορά την εβδομάδα, είτε πρόκειται 
για πενθήμερη είτε για εξαήμερη εργασία, με τη μέθο-
δο μοριακού ελέγχου (PCR) ή με τη χρήση ταχείας ανί-
χνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) σε 
ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, όπως ορίζονται στο 
π.δ. 84/2001, ή σε ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία ή 
σε ιδιώτες ιατρούς.

2. Ειδικότερες προβλέψεις ως προς τη συχνότητα διε-
νέργειας διαγνωστικού ελέγχου νόσησης, όπως προσδι-
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ορίζεται βάσει της εκάστοτε κοινής υπουργικής απόφα-
σης των μέτρων, εφαρμόζονται συμπληρωματικά προς 
τις διατάξεις της παρούσας.». 

3. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 3 αντικα-
θίσταται ως προς την κοινοποίηση θετικών αποφάσεων 
απαλλαγής από τον εμβολιασμό στην «ΗΔΙΚΑ ΑΕ» και 
την έκδοση βεβαίωσης διαγνωστικού ελέγχου νόσησης 
μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκη-
σης και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Οι αποφάσεις απαλλαγής από την υποχρέωση εμβο-
λιασμού εκδίδονται από τις κατά τόπο αρμόδιες υγειονο-
μικές επιτροπές της παρ. 4 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία 
Δ1α/Γ.Π. οικ.50933/13.8.2021 κοινής υπουργικής απόφα-
σης, κατόπιν αίτησης του εργαζόμενου/υπαλλήλου που 
διαβιβάζεται σε αυτές σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 
2 της ίδιας απόφασης. Οι αιτήσεις, που περιλαμβάνουν 
τα στοιχεία της παρ. 6 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία 
Δ1α/Γ.Π.οικ. 50933/13.8.2021 κοινής υπουργικής από-
φασης, διαβιβάζονται αυθημερόν από τους αρμόδιους 
προϊσταμένους προσωπικού στις κατά τόπον αρμόδιες 
υγειονομικές επιτροπές και απαντώνται εντός αποκλειστι-
κής προθεσμίας επτά (7) ημερολογιακών ημερών από τη 
διαβίβασή τους. Οι αποφάσεις των κατά τόπον αρμόδιων 
υγειονομικών επιτροπών, στις οποίες αναφέρονται μόνο 
τα αναγκαία προσωπικά δεδομένα, κοινοποιούνται αμελ-
λητί, με ηλεκτρονικό τρόπο, τόσο στους υπαλλήλους που 
υπέβαλαν την αίτηση όσο και στους αρμόδιους προϊστα-
μένους προσωπικού που διαβίβασαν την αίτηση. 

Οι θετικές αποφάσεις απαλλαγής από την υποχρέω-
ση εμβολιασμού, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι 
Αριθμοί Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) των 
ατόμων που απαλλάσσονται, κοινοποιούνται αμελλητί, 
με ηλεκτρονικό τρόπο, τηρούμενων όλων των απαραίτη-
των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την ασφάλεια 
τους, και στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΗΛΕ-
ΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «ΗΔΙΚΑ ΑΕ», 
ώστε να παρέχεται στα άτομα αυτά η δυνατότητα δω-
ρεάν διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό 
COVID-19 σε δημόσιες δομές και έκδοσης βεβαίωσης 
διαγνωστικού ελέγχου νόσησης μέσω της Ενιαίας Ψη-
φιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ).».

4. Στην παρ. 2 του άρθρου 5 της υπό στοιχεία Δ1α/
Γ.Π.οικ.55570/12.9.2021 κοινής υπουργικής απόφασης 
τροποποιείται το τρίτο εδάφιο με τη διαγραφή των λέξε-
ων «, και η πάροδος τριάντα (30) ημερών από τη θετική 
διάγνωση» και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Εάν το αποτέλεσμα του διαγνωστικού ελέγχου νό-
σησης από τον κορωνοϊό COVID-19, που διενεργείται 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 2 και 3 είναι θε-
τικά, ο εργαζόμενος/υπάλληλος οφείλει να ενημερώσει 
αμελλητί τη Διεύθυνση Προσωπικού και απέχει δικαιο-
λογημένα από την εργασία του βάσει των οριζομένων 
στις κείμενες διατάξεις και ακολουθείται το πρωτόκολλο 
του Ε.Ο.Δ.Υ.. Για την απόδειξη της νόσησης εκδίδεται από 
την πλατφόρμα gov.gr «Βεβαίωση θετικού διαγνωστικού 
ελέγχου κορωνοϊού COVID-19». Απαραίτητη προϋπόθε-
ση για την έκδοση της βεβαίωσης είναι η καταχώριση του 
αποτελέσματος από τον φορέα ή τον ιδιώτη ιατρό που 
διενήργησε τον έλεγχο, σύμφωνα με το άρθρο 4. Εναλ-

λακτικά εκδίδεται βεβαίωση θετικού αποτελέσματος, 
από τον φορέα που διενήργησε τον έλεγχο, την οποία ο 
εργαζόμενος/υπάλληλος επιδεικνύει με κάθε πρόσφορο 
τρόπο. Οι βεβαιώσεις των προηγούμενων εδαφίων απο-
τελούν δικαιολογητικά για να τεθούν τα πρόσωπα του 
άρθρου 1 σε κατ’ οίκον περιορισμό και να τους χορηγηθεί 
η προβλεπόμενη αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού.».

5. Το άρθρο 7 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.55570/
12.9.2021 κοινής υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Άρθρο 7
Παρακολούθηση και τρόπος ελέγχου της συμμόρφω-

σης με την υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγ-
χου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19

1. Για τον έλεγχο της συμμόρφωσης των υπόχρεων σε 
διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου νόησης από τον κορω-
νοϊό COVID-19 προσώπων, οι υπάλληλοι των φορέων της 
παρ. 1 του άρθρου 1 υποχρεούνται κατ’ εφαρμογή του 
άρθρου 205 του ν. 4820/2021: α) εφόσον εξαιρούνται 
από την υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικών ελέγχων, 
να επιδεικνύουν στον αρμόδιο διοικητικό προϊστάμενο 
τα πιστοποιητικά, από τα οποία προκύπτει ο λόγος εξαί-
ρεσής τους και β) εφόσον είναι υπόχρεοι σε διενέργεια 
διαγνωστικών ελέγχων να επιδεικνύουν τις βεβαιώσεις 
των διαγνωστικών ελέγχων, από τις οποίες προκύπτει ο 
τύπος του διαγνωστικού ελέγχου, ο χρόνος διενέργειας 
του ελέγχου και το αποτέλεσμα αυτού.

2. Τα στοιχεία που απαιτούνται για την παρακολούθη-
ση και τον έλεγχο συμμόρφωσης με την υποχρέωση διε-
νέργειας διαγνωστικού ελέγχου, σύμφωνα με την παρ. 1, 
δύνανται να παρέχονται και μέσω του πληροφοριακού 
συστήματος του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελ-
ληνικού Δημοσίου μέσω διαλειτουργικότητας με άλλα 
πληροφοριακά συστήματα κατά τα οριζόμενα στο άρ-
θρο 8 της παρούσας.». 

6. Στο άρθρο 8 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.55570/
12.9.2021 κοινής υπουργικής απόφασης τροποποιείται 
η παρ. 2 με την προσθήκη αναφοράς στα στοιχεία του 
εμβολιασμού και στα αποτελέσματα του διαγνωστικού 
ελέγχου, καταργούνται οι παρ. 3 και 4, προστίθεται παρ. 6 
και το άρθρο 8 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 8
Διαδικασίες ελέγχου συμμόρφωσης προς την υποχρε-

ωτικότητα διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου νόησης 
από τον κορωνοϊό COVID-19 μέσω ηλεκτρονικών δια-
σταυρώσεων

1. Για τον έλεγχο της συμμόρφωσης προς την υποχρε-
ωτικότητα του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον 
κορωνοϊό COVID-19, δύνανται να πραγματοποιούνται 
ηλεκτρονικές διασταυρώσεις με τις αντίστοιχες εγγρα-
φές στα μητρώα και πληροφοριακά συστήματα του δη-
μοσίου τομέα.

2. Το πληροφοριακό σύστημα «Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου» δύναται να διαλειτουρ-
γεί για τον σκοπό της παρ. 1 με το «Εθνικό Μητρώο Εμ-
βολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19» και με το 
«Εθνικό Μητρώο Ασθενών από COVID-19», προκειμένου 
να υποβάλλεται, μέσω της εφαρμογής του Μητρώου 
Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου, το προ-
σωπικό των φορέων και να λαμβάνεται απόκριση ως 
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προς την κατάσταση και τα στοιχεία του εμβολιασμού 
τους ή τυχόν νόσησής τους, καθώς επίσης και απόκριση 
όσον αφορά στη διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου, τον 
τύπο του ελέγχου, την ημερομηνία διεξαγωγής του και 
το αποτέλεσμα αυτού. Η «ΗΔΙΚΑ ΑΕ» διαβιβάζει, μέσω 
ασφαλούς ηλεκτρονικής σύνδεσης και διεπαφής, (μέσω 
διεπαφής με web service με το Εθνικό Μητρώο Εμβολι-
ασμών κατά του Κορωνοϊού COVID-19 και με το Εθνικό 
Μητρώο Ασθενών από Κορωνοϊό COVID-19), αποκρίσεις 
επί των αιτούμενων δεδομένων.

3. [καταργείται]
4. [καταργείται] 
5. Ειδικά για τη διαδικασία παρακράτησης του προστί-

μου της παρ. 1 του άρθρου 6, το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου δύναται να διαλειτουρ-
γεί με την Ενιαία Αρχή Πληρωμών (Ε.Α.Π.) και την Ανε-
ξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

6. Μέχρι τη θέση σε ισχύ της διαλειτουργικότητας των 
συστημάτων της παρ. 2 του άρθρου 7 ή εφόσον τα στοι-
χεία που παρέχονται από αυτά δεν είναι επικαιροποιη-
μένα, οι Διευθύνσεις Προσωπικού δύνανται να τηρούν 
πληροφορίες με τα απολύτως απαραίτητα στοιχεία βάσει 
των οριζομένων στο άρθρο 9.». 

7. Στο άρθρο 9 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.55570/
12.9.2021 κοινής υπουργικής απόφασης τροποποιούνται 
η παρ. 3, ως προς τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλ-
λονται σε επεξεργασία και η παρ. 5, ως προς τον χρόνο 
τήρησης των προσωπικών δεδομένων και το άρθρο 9 
διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 9
Ζητήματα προστασίας δεδομένων προσωπικού Χα-

ρακτήρα
1. Για τους σκοπούς εφαρμογής του άρθρου 8, η ανώ-

νυμη εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την 
επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο 
«ΗΔΙΚΑ ΑΕ», η Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμι-
κού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, όπως 
και το αρμόδιο προσωπικό που διενεργεί τους ελέγχους 
συμμόρφωσης λαμβάνουν, κατά την επεξεργασία και 
διαβίβαση των δεδομένων, όλα τα απαραίτητα τεχνικά 
και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια αυτών.

2. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία 
τυγχάνουν επεξεργασίας, περιορίζονται στα απολύτως 
απαραίτητα, προκειμένου να υλοποιηθούν οι διατάξεις 
της παρούσας και της σχετικής νομοθεσίας επί τη βάσει 
της οποίας εκδίδεται και αφορούν στα πρόσωπα που 
εμπίπτουν σύμφωνα με το άρθρο 1, στο πεδίο εφαρμο-
γής της παρούσας.

3. Τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία υποβάλλονται 
σε επεξεργασία, είναι τα ακόλουθα: α) ονοματεπώνυμο, 
β) όνομα πατρός, γ) όνομα μητρός, δ) Αριθμός Μητρώου 
Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) ή Προσωρινός Αριθμός 
Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Π.Α.Μ.Κ.Α.), ε) Αριθ-
μός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), στ) αναλυτικά στοι-
χεία εμβολιασμού ήτοι, απαιτούμενες δόσεις εμβολίου, 
ημερομηνία μοναδικής δόσης εμβολίου ή 1ης και 2ης 
δόσης εμβολίου στην περίπτωση διδοσικών εμβολίων, 
ημερομηνία αναμνηστικών δόσεων εμβολίου, ζ) τύπος 
διαγνωστικού ελέγχου, η) ημερομηνία διενέργειας δια-
γνωστικού ελέγχου και θ) το αποτέλεσμα του διαγνω-
στικού ελέγχου.

4. Σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδο-
μένων είναι ο έλεγχος της υποχρεωτικής διενέργειας 
διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό 
COVID-19 και η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσης.

5. Τα στοιχεία της περ. στ) καθώς και των περ. ζ), η) 
και θ) της παρ. 3, εφόσον το αποτέλεσμα είναι θετικό, 
τηρούνται τόσο στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού 
Ελληνικού Δημοσίου όσο και στις Διευθύνσεις Προσω-
πικού για όσο διάστημα ισχύει η υποχρέωση επίδειξης 
των πιστοποιητικών και βεβαιώσεων σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 205 του ν. 4820/2021. O χρόνος 
τήρησης των στοιχείων των περ. ζ), η) και θ) της παρ. 3 
τόσο στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού 
Δημοσίου όσο και στις Διευθύνσεις Προσωπικού δεν 
υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες, εφόσον το αποτέ-
λεσμα είναι αρνητικό.». 

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 3 Μαΐου 2022

Οι Υπουργοί

  Αναπληρωτής Υπουργός 
Οικονομικών Οικονομικών

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Εθνικής Άμυνας Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΝΙΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Υφυπουργός Παιδείας  Υφυπουργός Παιδείας
και Θρησκευμάτων και Θρησκευμάτων

ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ

Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων Υγειας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΠΛΕΥΡΗΣ

Προστασίας του Πολίτη Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ ΜΕΝΔΩΝΗ

Υφυπουργός Πολιτισμού 
και Αθλητισμού Δικαιοσύνης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΙΑΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

 Αναπληρωτής Υπουργός 
Εσωτερικών Εσωτερικών

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

Υφυπουργός Ψηφιακής  Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Διακυβέρνησης Πολιτικής

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Επικρατείας

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ   
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