
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

 Αριθμ. 1178 
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 5570/1.12.2021 κοινής 

απόφασης των Υπουργών Υγείας, Επικρατείας 

και Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Διαδικασία κα-

ταχώρισης στα Μητρώα Εμβολιασμένων Εξω-

τερικού κατά του κορωνοϊού COVID-19 από τα 

Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) των αι-

τούντων αναμνηστική δόση» (Β’ 5637). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ - 

ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοι-

νοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 
σχετικά με πλαίσιο για την έκδοση, την επαλήθευση και 
την αποδοχή διαλειτουργικών πιστοποιητικών εμβολια-
σμού κατά της COVID-19, διαγνωστικού της ελέγχου και 
ανάρρωσης από αυτή (Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID 
της ΕΕ) με σκοπό να διευκολυνθεί η ελεύθερη κυκλο-
φορία κατά τη διάρκεια της πανδημίας της COVID-19 
(L 211/1),

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 - ΓΚΠΔ/General Data 
Protection Regulation - GDPR) (L 119/1),

γ) του άρθρου 24 του ν. 4865/2021 «Σύσταση και ορ-
γάνωση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την 
επωνυμία "Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας", 
στρατηγική κεντρικών προμηθειών προϊόντων και υπη-
ρεσιών υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη δη-
μόσια υγεία και την κοινωνική πρόνοια» (Α’ 238),

δ) του ν. 4764/2020 «Ρυθμίσεις για την προστασία της 
δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κο-
ρωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής με-
ταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, 
τη ρύθμιση οφειλών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 256), 

και ιδίως του άρθρου 55Α, όπως προστέθηκε με το άρθρο 
191 του ν. 4855/2021 (Α’ 215) και του άρθρου 57,

ε) του ν. 4806/2021 «Κύρωση της από 30.5.2021 Πρά-
ξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Θέσπιση, περιεχόμε-
νο και διαδικασία έκδοσης Ψηφιακού Πιστοποιητικού 
COVID-19” (Α’ 87) και ειδικότερες εγγυήσεις για την προ-
στασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (Α’ 95),

στ) του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του κανονι-
σμού (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),

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

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

θ) του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώ-
τριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155),

ι) 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),

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),

ιγ) 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. 4251/30.8.2021 κοινή απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρ-
νησης, Γεώργιο Γεωργαντά» (Β’ 3996).

4. Την υπ’ αρ. 5570/1.12.2021 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Υγείας, Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρ-
νησης «Διαδικασία καταχώρισης στα Μητρώα Εμβολια-
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σμένων Εξωτερικού κατά του κορωνοϊού COVID-19 από 
τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) των αιτούντων 
αναμνηστική δόση» (Β’ 5637).

5. Τα από 19.10.2021 και 3.12.2021 πρακτικά συνεδρί-
ασης της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών.

6. Το γεγονός ότι από τη δημοσίευση της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα-
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
1. Το θέμα της υπ’ αρ. 5570/1.12.2021 (Β’ 5637) κοινής 

υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής: «Διαδι-
κασία καταχώρισης στα Μητρώα Εμβολιασμένων Εξω-
τερικού κατά του κορωνοϊού COVID- 19 από τα Κέντρα 
Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)».

2. Η υπ’ αρ. 5570/1.12.2021 κοινή υπουργική απόφαση 
(Β’ 5637) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 1
Διαδικασία στα ΚΕΠ για τον προγραμματισμό 
δόσης εμβολιασμού

1. Έλληνες πολίτες, πολίτες κράτους - μέλους της Ε.Ε. ή 
υπήκοοι τρίτων χωρών, οι οποίοι έχουν πραγματοποιήσει 
τουλάχιστον μία δόση εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού 
COVID-19 σε οποιοδήποτε άλλο κράτος πλην της Ελλά-
δας, δύνανται να προσέρχονται στα Κ.Ε.Π. για να υποβά-
λουν αίτηση προγραμματισμού της επόμενης δόσης σε 
εμβολιαστικό κέντρο της χώρας αφότου προηγουμένως 
καταχωριστούν στα Μητρώα εμβολιασμένων εξωτερι-
κού κατά του κορωνοϊού COVID-19 της παρ. 1 του άρ-
θρου 55Α του ν. 4764/2020. Η καταχώριση πραγματοποι-
είται εφόσον έχει λάβει χώρα διενέργεια εμβολιασμού, με 
αναγνωρισμένα από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού 
εμβόλια, σε νοσηλευτικό οργανισμό ή ίδρυμα ή οιονδή-
ποτε άλλο φορέα, που διενεργεί νομίμως εμβολιασμούς 
σε κράτος μέλος της Ε.Ε. ή σε τρίτη χώρα.

2. Με την υποβολή της σχετικής αίτησης επισυνάπτο-
νται πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις, που περιέχουν τις πλη-
ροφορίες της παρ. 1 και δύνανται να είναι:

α) ψηφιακά επαληθεύσιμα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις 
και ειδικότερα:

αα) Είτε Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. (EU 
Digital COVID Certificate - EUDCC) του Κανονισμού (ΕΕ) 
2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου της 14ης Ιουνίου 2021, το οποίο φέρει μοναδι-
κό αναγνωριστικό αριθμό και κρυπτογραφική ψηφιακή 
υπογραφή,

αβ) είτε ψηφιακό πιστοποιητικό τρίτης χώρας, για τα 
πιστοποιητικά COVID-19 της οποίας έχει εκδοθεί εκτε-
λεστική πράξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύμφωνα με 
την παρ. 2 του άρθρου 8 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953,

αγ) είτε ψηφιακό πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης 
χώρας, για τα πιστοποιητικά ή τις βεβαιώσεις της οποί-
ας έχει εκδοθεί η κοινή υπουργική απόφαση του δευ-
τέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου πρώτου της από 
30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 87), η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α’ 95), ή

β) μη ψηφιακά επαληθεύσιμα πιστοποιητικά ή βεβαι-
ώσεις.

3. Στα ψηφιακά πιστοποιητικά ή τις βεβαιώσεις 
COVID-19 της υποπερ. αγ’ της περ. α’ και της περ. β’ της 
παρ. 2, θα πρέπει να περιέχονται τα ακόλουθα δεδομένα:

α) όνομα,
β) επώνυμο,
γ) ημερομηνία γέννησης,
δ) στοχευόμενη νόσος,
ε) είδος εμβολίου,
στ) σκεύασμα εμβολίου,
ζ) κάτοχος αδείας κυκλοφορίας ή παρασκευαστής του 

εμβολίου,
η) αριθμός σε σειρά εμβολιασμών/δόσεων, και
θ) ημερομηνία συνεδρίας εμβολιασμού με αναφορά 

της ημερομηνίας της τελευταίας ληφθείσας δόσης.
4. Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η καταχώριση, 

ο εμβολιασμός θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί με 
έναν από τους κάτωθι τύπους εμβολίων:

Pfizer BioNtech mRNA Comirnaty

Moderna mRNA Spikevax

Astra Zeneca/Oxford ChAdOx1 nCoV 
(ΑZD1222) Vaxzevria

Johnson & Johnson/
Janssen Ad26.COV2.S

Sinovac/Coronavac
Αδρανοποιημένο 
Inactivated whole virus 
vaccine

Gamaleya (Sputnik) Ad26/Ad5 Gam-COVID-
Vac, Sputnik vaccine

Cansino Biologics AD5-nCOV, trade-name 
Convidecia

Sinopharm
Αδρανοποιημένο
(Βeijing Institute of 
Biological Products)

Covishield
Serun Institute of India 
Pvt.Ltd

ChAdOx1_ nCoV-19

BBV152 COVAXIN
Bharat Biotech, India Whole virion inactivated

5. Κατά τα λοιπά, ως προς τη διαδικασία προγραμμα-
τισμού των συνεδριών εμβολιασμού εφαρμόζονται τα 
οριζόμενα στην υπ’ αρ. 1042/14.1.2021 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνη-
σης (Β’ 86).

Άρθρο 1Α
Διόρθωση εσφαλμένης καταχώρισης σειράς 
δόσεων εμβολιασμού

1. Τα φυσικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 1 δύ-
νανται να προσέρχονται στα Κ.Ε.Π. για να αιτηθούν δι-
όρθωση της σειράς δόσεων που έχουν καταχωρισθεί 
στο Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού 
COVID-19 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020, εφόσον αυ-
τές δεν αντιστοιχούν, κατά χρονολογική σειρά και αριθ-
μό, με τις δόσεις που αναγράφονται στα προσκομιζόμε-
να πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις της παρ. 2 του άρθρου 1.
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2. Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας δι-
όρθωσης από υπάλληλο των Κ.Ε.Π., τα καταχωρισθέντα 
δεδομένα μεταπίπτουν, αυτοματοποιημένα, από το Εθνι-
κό Μητρώο Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19 
στα Μητρώα εμβολιασμένων εξωτερικού κατά του κο-
ρωνοϊού COVID-19 του άρθρου 55Α του ν. 4764/2020, 
κατά περίπτωση.

Άρθρο 2
Διαδικασία στα ΚΕΠ για φυσικά πρόσωπα άνω 
των εξήντα (60) ετών

1. Ειδικά τα φυσικά πρόσωπα που έχουν την κατοικία 
ή τη συνήθη διαμονή τους εντός της Ελληνικής Επικρά-
τειας και έχουν γεννηθεί έως και την 31η.12.1961, και δεν 
υπάγονται στην Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, δύνανται 
να προσέρχονται στα Κ.Ε.Π. και για να υποβάλουν αίτηση 
καταχώρισης στα Μητρώα της παρ. 1 του άρθρου 1 της 
αναμνηστικής δόσης εμβολιασμού που έχει διενεργη-
θεί σε οποιοδήποτε άλλο κράτος πλην της Ελλάδας, με 
αναγνωρισμένα από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού 
εμβόλια, σε νοσηλευτικό οργανισμό ή ίδρυμα ή οιονδή-
ποτε άλλο φορέα, που διενεργεί νομίμως εμβολιασμούς 
σε κράτος μέλος της Ε.Ε. ή σε τρίτη χώρα.

2. Με την υποβολή της σχετικής αίτησης επισυνάπτο-
νται τα πιστοποιητικά ή οι βεβαιώσεις της παρ. 2 του 
άρθρου 1.

3. Εφόσον το επισυναπτόμενο πιστοποιητικό ή βε-
βαίωση δεν είναι ψηφιακά επαληθεύσιμο πρέπει προ-
σκομίζεται σε πρωτότυπη μορφή ή σε μορφή ακριβούς 
αντιγράφου.

Επιπλέον των παραπάνω επισυνάπτονται:
α) υπεύθυνη δήλωση του φυσικού προσώπου περί 

γνησιότητας του επισυναπτόμενου πιστοποιητικού ή 
βεβαίωσης και

α) έγγραφο αποδεικτικό της ταυτότητάς του.
Το ως άνω επισυναπτόμενο πιστοποιητικό ή βεβαίωση 

πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένο στην ελληνική 
γλώσσα.».

Η ισχύς της παρούσας εκκινεί από τη δημοσίευσή της 
στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2022

Οι Υπουργοί

 Υφυπουργός Ψηφιακής 
Υγείας Διακυβέρνησης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

Επικρατείας
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ   
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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,


		2022-01-11T23:19:13+0200
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




