
Άρθρο 1
Κύρωση της από 30.5.2021 Πράξης Νοµοθετικού 

Περιεχοµένου «Θέσπιση, περιεχόµενο και διαδικασία
έκδοσης Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19»

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόµου από τη δηµοσίευσή
της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, η από 30.5.2021
Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Θέσπιση, περιεχό-
µενο και διαδικασία έκδοσης Ψηφιακού Πιστοποιητικού
COVID-19», που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθµ. 87 Φύλλο
της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄) και έχει
ως εξής:

«ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Θέσπιση, περιεχόµενο και διαδικασία έκδοσης 

Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. α) Την παρ. 1 του άρθρου 44, σε συνδυασµό προς

τις παρ. 1 και 5 του άρθρου 5, την παρ. 2 του άρθρου 5Α,
το άρθρο 9Α, την παρ. 3 του άρθρου 21 και τις παρ. 1 και
4 του άρθρου 25 του Συντάγµατος.

β) Τα άρθρα 16 και 21, την παρ. 2 του άρθρου 26 και
την παρ. 1 του άρθρου 168 της Συνθήκης για τη Λειτουρ-
γία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

γ) Τα άρθρα 6, 7, 8, 35 και 45 του Χάρτη Θεµελιωδών
Δικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη
της άµεσης επίτευξης, από την Ελληνική Δηµοκρατία,
του στόχου που τέθηκε κατά την έκτακτη Σύνοδο του
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της 24ης και 25ης Μαΐου 2021

για ταχεία υλοποίηση του Ψηφιακού Πιστοποιητικού
COVID-19, προς διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφο-
ρίας των φυσικών προσώπων-κατόχων του κατά τη διάρ-
κεια της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19, ιδιαίτερα
κατά την καλοκαιρινή περίοδο.

3.  Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου,
αποφασίζουµε:

Άρθρο πρώτο
Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19

1.  Θεσπίζεται Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19, µε
σκοπό τη διευκόλυνση της άσκησης του δικαιώµατος ε-
λεύθερης κυκλοφορίας των φυσικών προσώπων-κατό-
χων του κατά τη διάρκεια της πανδηµίας του κορωνοϊού
COVID-19. Το Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 περιέ-
χει πληροφορίες σχετικά µε την κατάσταση του φυσικού
προσώπου-κατόχου του όσον αφορά στον εµβολιασµό,
το αποτέλεσµα της τελευταίας δοκιµασίας ταχέων µο-
ριακών ελέγχων (rapid test) ή µοριακής µεθόδου ανάλυ-
σης (PCR test), ή τη νόσηση από τον κορωνοϊό COVID-
19, κατά περίπτωση.

2α. Όσον αφορά στον εµβολιασµό κατά του κορωνοϊ-
ού COVID-19, το Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 πε-
ριέχει τα ακόλουθα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα: 

α) Όνοµα, 
β) επώνυµο, 
γ) ηµεροµηνία γέννησης, 
δ) στοχευόµενη νόσο, 
ε) είδος εµβολίου, 
στ) σκεύασµα εµβολίου, 
ζ) κάτοχο αδείας κυκλοφορίας ή παρασκευαστή του

εµβολίου, 

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρωτ.                         Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΛΘ΄, 8 Ιουνίου 2021,
Αριθ. Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία

Διεκπ.                         ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:
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η) αριθµό σε σειρά εµβολιασµών/δόσεων και 
θ) ηµεροµηνία συνεδρίας εµβολιασµού� µε αναφορά

της ηµεροµηνίας της τελευταίας ληφθείσας δόσης.
2β. Όσον αφορά στο αποτέλεσµα της τελευταίας δο-

κιµασίας το Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 περιέχει
τα ακόλουθα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα:

α) Όνοµα, 
β) επώνυµο, 
γ) ηµεροµηνία γέννησης, 
δ) στοχευόµενη νόσο, 
ε) είδος της δοκιµασίας, 
στ) ονοµασία της δοκιµασίας, 
ζ) κατασκευαστή της δοκιµασίας, 
η) ηµεροµηνία και ώρα συλλογής του δείγµατος της

δοκιµασίας, 
θ) ηµεροµηνία και ώρα παραγωγής του αποτελέσµα-

τος της δοκιµασίας, 
ι) αποτέλεσµα της δοκιµασίας και 
ια) δοµή διενέργειας της δοκιµασίας.
2γ.  Όσον αφορά στη νόσηση από τον κορωνοϊό

COVID-19 το Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 περιέχει
τα ακόλουθα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα:

α) Όνοµα, 
β) επώνυµο, 
γ) ηµεροµηνία γέννησης, 
δ) στοχευόµενη νόσο από την οποία έχει νοσήσει το

φυσικό πρόσωπο και 
ε) ηµεροµηνία του θετικού αποτελέσµατος.
3. Το Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 εκδίδεται µέ-

σω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρµας που λειτουργεί
στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δηµόσιας Διοίκησης
(gov.gr) και φέρει µοναδικό αναγνωριστικό αριθµό και
κρυπτογραφική ψηφιακή υπογραφή, µε βάση την οποία
ελέγχεται η εγκυρότητά του. Για την είσοδο στην πλατ-
φόρµα απαιτείται αυθεντικοποίηση του φυσικού προσώ-
που-χρήστη µε τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων
της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων
Δηµόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης (taxisnet). Το ανωτέρω Πιστοποι-
ητικό µπορεί να χορηγείται και από τα Κέντρα Εξυπηρέ-
τησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

4. Για την άντληση των στοιχείων των παρ. 2α, 2β και
2γ, η ανωτέρω πλατφόρµα διασυνδέεται, ιδίως, µε το Ε-
θνικό Μητρώο Εµβολιασµών κατά του κορωνοϊού
COVID-19 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Α΄ 256) και
το Εθνικό Μητρώο Ασθενών από τον κορωνοϊό CΟVID-
19 του άρθρου 29 της από 30.3.2020 Πράξης Νοµοθετι-
κού Περιεχοµένου (Α΄ 75), η οποία κυρώθηκε µε το άρ-
θρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86) µέσω του Κέντρου Δια-
λειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., σύµφωνα µε το άρ-
θρο 84 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184).

5α. Η ανώνυµη εταιρεία µη κερδοσκοπικού χαρακτή-
ρα µε την επωνυµία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ανώνυµη Εταιρεία» και τον
διακριτικό τίτλο «Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.», η οποία διαχειρίζεται
την ανωτέρω πλατφόρµα, ορίζεται ως Υπεύθυνος Επε-
ξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα των
παρ. 2α, 2β και 2γ του παρόντος, κατά την έννοια της
παρ. 7 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/679 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης

Απριλίου 2016 (L 119) (Γενικού Κανονισµού για την Προ-
στασία Δεδοµένων - Γ.Κ.Π.Δ.).

5β. Η ανώνυµη εταιρεία του Ελληνικού Δηµοσίου µε
την επωνυµία «ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟ-
ΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο
«Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.» ορίζεται ως Εκτελούσα την Επεξεργα-
σία, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 28 του Γ.Κ.Π.Δ.. Η
Εκτελούσα την Επεξεργασία αναλαµβάνει, για λογαρια-
σµό του υπευθύνου επεξεργασίας, τον σχεδιασµό, την
υλοποίηση και τη συντήρηση της ηλεκτρονικής πλατ-
φόρµας, την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης
των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτι-
κών µέτρων ασφάλειας των λαµβανοµένων στοιχείων
και, κατ' ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση
των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιµότητας και
την προστασία των διακινούµενων δεδοµένων από κάθε
παραβίαση, καθώς και από σκόπιµη ή τυχαία απειλή, ε-
νεργώντας σύµφωνα µε το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο
και, ιδίως, σύµφωνα µε τον Γ.Κ.Π.Δ. και τον ν. 4624/2019
(Α΄ 137). Στο πλαίσιο της ανωτέρω επεξεργασίας για λο-
γαριασµό της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., η Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. επιφορτί-
ζεται µε όλες τις υποχρεώσεις του Γ.Κ.Π.Δ. για τον Ε-
κτελούντα την Επεξεργασία. Μεταξύ της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.
και της Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. συνάπτεται Μνηµόνιο Συνεργα-
σίας, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 28 του
Γ.Κ.Π.Δ..

5γ. Σκοπός της επεξεργασίας των δεδοµένων προ-
σωπικού χαρακτήρα των παρ. 2α, 2β και 2γ είναι η πρό-
σβαση στις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στο Ψη-
φιακό Πιστοποιητικό� COVID-19, καθώς και η επαλήθευσή
τους, προκειµένου να διευκολυνθεί η άσκηση του δικαι-
ώµατος ελεύθερης κυκλοφορίας των φυσικών προσώ-
πων-κατόχων του κατά τη διάρκεια της πανδηµίας του
κορωνοϊού COVID-19.

6. Η έκδοση του Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19
δεν θίγει, ούτε επηρεάζει µε οποιονδήποτε τρόπο την ε-
γκυρότητα άλλων βεβαιώσεων εµβολιασµού, υποβολής
σε διαγνωστικό έλεγχο ή νόσησης από τον κορωνοϊό
COVID-19, η έκδοση των οποίων προβλέπεται από τις
κείµενες διατάξεις.

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης ρυθµίζονται τα τεχνικά και οργα-
νωτικά ζητήµατα για τη λειτουργία της ηλεκτρονικής
πλατφόρµας, την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδο-
µένων προσωπικού χαρακτήρα και τη διασύνδεσή της µε
πρόσθετα πληροφοριακά συστήµατα φορέων του δηµό-
σιου τοµέα και καθορίζονται το ειδικότερο περιεχόµενο
του Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19, τυχόν συµπλη-
ρωµατικά µη προσωπικά στοιχεία που µπορεί να περι-
λαµβάνονται σε αυτό, οι περιπτώσεις και η διαδικασία
χορήγησης του Πιστοποιητικού από τα Κ.Ε.Π., καθώς και
κάθε αναγκαία, τεχνική ή άλλη λεπτοµέρεια για την ε-
φαρµογή του παρόντος. Με όµοια απόφαση δύνανται να
γίνονται αποδεκτά, ως ειδικότερα πιστοποιητικά, για την
εκπλήρωση του σκοπού της παρ. 1, οι βεβαιώσεις της
παρ. 6, καθώς και βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά εµβολια-
σµού, υποβολής σε διαγνωστικό έλεγχο ή νόσησης από
τον κορωνοϊό COVID-19, που έχουν εκδοθεί από άλλα
κράτη, υπό τους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέ-
σεις που περιέχονται στην απόφαση.
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Άρθρο δεύτερο
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νοµοθετι-
κά κατά την παρ. 1 του άρθρου 44 του Συντάγµατος, αρ-
χίζει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερ-
νήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους
διατάξεις της.

Αθήνα, 30 Μαΐου 2021

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Πρωθυπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

Τα Μέλη του Υπουργικού Συµβουλίου

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥ-
ΡΑΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕ-
ΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-
ΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-
ΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΣΙΑΡΑΣ, ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑ-
ΡΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΒΑΝΟΣ,
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ,
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩ-
ΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ-
ΤΣΑΣ.»

Άρθρο 2
Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα

1. H επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα
για την έκδοση και χρήση του Ψηφιακού Πιστοποιητικού
COVID-19 προς διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφο-
ρίας των φυσικών προσώπων-κατόχων του πραγµατο-
ποιείται για σκοπούς εκπλήρωσης ουσιαστικού δηµοσίου
συµφέροντος και σύµφωνα µε το δίκαιο της Ένωσης, και
ιδίως τον Κανονισµό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Απριλίου
2016 (L 119) (Γενικό Κανονισµό για την Προστασία Δε-
δοµένων - Γ.Κ.Π.Δ.) και το εθνικό δίκαιο, και ιδίως τον
ν. 4624/2019 (Α΄ 137).

Τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα, που τηρούνται
στο Εθνικό Μητρώο Εµβολιασµών και στο Εθνικό Μη-

τρώο Ασθενών COVID-19,  αποτελούν αντικείµενο επε-
ξεργασίας για τον σκοπό της δηµιουργίας και έκδοσης
του Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19.

Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περ. β) της παρ. 1 του
άρθρου 5 του Γ.Κ.Π.Δ., η  επεξεργασία των δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα πραγµατοποιείται για τον σκοπό
της επιβεβαίωσης της ταυτότητας του φυσικού προσώ-
που – κατόχου, της έκδοσης του Ψηφιακού Πιστοποιητι-
κού COVID-19 και της επαλήθευσης της εγκυρότητας και
της ισχύος αυτού στο πλαίσιο της χρήσης του για τη δι-
ευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας των φυσικών
προσώπων κατά τη διάρκεια της πανδηµίας του κορωνοϊ-
ού COVID-19. Τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα, που
περιλαµβάνονται στο Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19,
αποτελούν αντικείµενο επεξεργασίας αποκλειστικά για
τον σκοπό της πρόσβασης στην πληροφορία που περι-
λαµβάνεται στο πιστοποιητικό, της επιβεβαίωσης της
πληροφορίας που περιλαµβάνεται σε αυτό και της εγκυ-
ρότητας και ισχύος αυτού.

2. Το Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 εκδίδεται ύ-
στερα από αίτηµα του φυσικού προσώπου και επιδει-
κνύεται στις αρχές της παρ. 4 σε ψηφιακή ή έντυπη µορ-
φή, κατ’ επιλογή του φυσικού προσώπου-κατόχου.

3. Τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα, που αποτε-
λούν αντικείµενο επεξεργασίας για την έκδοση του Ψη-
φιακού Πιστοποιητικού COVID-19, τηρούνται, αναλόγως
µε την κατηγορία του πιστοποιητικού, για το χρονικό διά-
στηµα που είναι απαραίτητο για την επίτευξη του σκο-
πού της επεξεργασίας και σε καµία περίπτωση πέραν της
περιόδου επίδειξης πιστοποιητικών προς διευκόλυνση
της ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων κατά τη διάρκεια
της πανδηµίας COVID-19.

4. Αποδέκτες του Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-
19 και των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που περι-
λαµβάνονται σε αυτό για τον σκοπό της επαλήθευσης
της εγκυρότητάς του είναι οι αρµόδιες αρχές ελέγχου
των αναγκαίων εγγράφων για την είσοδο ή τη µετεπιβί-
βαση ταξιδιωτών στην χώρα. Οι αρχές αυτές προβαίνουν
στην απολύτως αναγκαία επεξεργασία των δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα, που περιλαµβάνονται στο πι-
στοποιητικό για τον σκοπό της επιβεβαίωσης της εγκυ-
ρότητας και της ισχύος αυτού. Ύστερα από την ολοκλή-
ρωση της διαδικασίας επιβεβαίωσης οι αρχές αυτές δεν
αποθηκεύουν και δεν τηρούν είτε αντίγραφα του Ψηφια-
κού Πιστοποιητικού COVID-19 είτε τα δεδοµένα προσω-
πικού χαρακτήρα που περιέχονται σε αυτό. 

5. Τα φυσικά πρόσωπα, των οποίων δεδοµένα προσω-
πικού χαρακτήρα τυγχάνουν επεξεργασίας στο πλαίσιο
του Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19, έχουν τα δι-
καιώµατα των άρθρων 12 - 22 του Γ.Κ.Π.Δ..
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Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευ-
σή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζε-
ται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις του.
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Αθήνα,                                                                2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ. ΤΑΣΟΥΛΑΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κ. ΠΕΡΙΦΑΝΟΥ




