
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Παιδείας 
και Θρησκευμάτων.

2 Καθορισμός των ειδών των ηλεκτρονικών ιατρι-
κών βεβαιώσεων, της διαδικασίας έκδοσής τους, 
του τύπου και των ειδικότερων χαρακτηριστικών 
αυτών, των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων 
ασφαλείας της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμο-
γής της παρ.  1 του άρθρου 35 του ν.  4816/2021 
(Α΄ 118) και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./149/οικ.15574 (1)
Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Παιδείας 

και Θρησκευμάτων. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 119 του ν. 4549/2018 «Διατάξεις για την 

Ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων 
και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων Μεσοπρόθεσμο 
Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και 
λοιπές διατάξεις», την παρ. 21 του άρθρου ενάτου του 
ν. 4057/2012 (Α΄ 54) και την παρ. 5 του άρθρου 11 του 
ν. 3833/2010 (Α΄ 40).

2. Το 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), το π.δ. 2/2021 
«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄2) και το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και 
κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμμα-
τειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄123).

3. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ.4573/1-3-2011 
κοινή απόφαση των Υπουργών Eσωτερικών, Αποκέντρω-
σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών 
για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων και των κριτη-
ρίων κατανομής προσωπικού (Β΄ 323).

4. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη-
σης του μονίμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαί-
ου Αορίστου Χρόνου προσωπικού και των λειτουργών 
του Δημοσίου που διορίζεται ή προσλαμβάνεται στους 
φορείς της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4765/2021(Α΄ 6).

5. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./146/14004/ 
31.5.2019 απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, 
όπως ισχύει, όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 
ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./75/13897/9-7-2021 όμοια απόφαση.

6. Το από 02-08-2021 ηλεκτρονικό μήνυμα του Υπουρ-
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

7. Την υπό στοιχεία 88602/Ε1/21-7-2021 (ΑΔΑ: ΩΓΕΧ-
46ΜΤΛΗ-ΚΝΝ, Β’3204) κοινή υπουργική απόφαση «Κα-
θορισμός κατά κλάδο και ειδικότητα ή ειδίκευση του 
αριθμού των κενών θέσεων που θα καλυφθούν με τον 
διορισμό μόνιμων εκπαιδευτικών, σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του Κεφαλαίου Ε’ του ν. 4589/2019 (Α΄ 13) στην 
Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σχολικού 
έτους 2020-2021».

8. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από-
φασης κατανομής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, 
αποφασίζουμε:

Την κατανομή χιλίων πεντακοσίων είκοσι ενός (1.521) 
μόνιμων Εκπαιδευτικών, για τις ανάγκες των σχολικών 
μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 
για το σχολικό έτος 2020-2021, με βάση τους πίνακες 
κατάταξης, που έχουν δημοσιευθεί στο Γ’ 1694/2021, με 
σειρά προτεραιότητας υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρω-
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης 
κατηγορίας Π.Ε., των κλάδων ΠΕ07, ΠΕ11, ΠΕ34, ΠΕ80, 
ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87.01, ΠΕ87.02, 
ΠΕ87.03, ΠΕ87.04, ΠΕ87.05, ΠΕ87.06,ΠΕ87.07, ΠΕ87.08, 
ΠΕ87.09, ΠΕ87.10, ΠΕ88.01, ΠΕ88.02, ΠΕ88.03, ΠΕ88.04, 
ΠΕ 88.05, ΠΕ89.01, ΠΕ89.02, ΠΕ90, Ε91.01 και ΠΕ91.02., 
που κυρώθηκαν με την υπ’ αρ. 913/26.7.2021 απόφαση 
του 1ου Τμήματος Διακοπών του Α.Σ.Ε.Π., σύμφωνα με 
την Προκήρυξη 2ΓΕ/2019 (Α.Σ.Ε.Π. 46), ως εξής:

- Τριακόσιοι ενενήντα τρείς (393) στην Πρωτοβάθμια 
Εκπαίδευση.

- Χίλιοι εκατόν είκοσι οκτώ (1.128) στη Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 2 Αυγούστου 2021

Ο Υπουργός
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ   

Ι

 Αριθμ. 4062 (2)
Καθορισμός των ειδών των ηλεκτρονικών ιατρι-

κών βεβαιώσεων, της διαδικασίας έκδοσής τους, 

του τύπου και των ειδικότερων χαρακτηριστι-

κών αυτών, των τεχνικών και οργανωτικών μέ-

τρων ασφαλείας της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρ-

μογής της παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 4816/2021 

(Α΄ 118) και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΓΕΙΑΣ - ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ -

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) 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 αυ-
τών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός 
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο 
που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ),

β) του άρθρου 35 του ν. 4816/2021 «Πρόληψη και κα-
ταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρα-
τίας - Τροποποίηση του ν. 4557/2018 - Ενσωμάτωση της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1673 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά 
με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου, 
επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης και άλλες 
επείγουσες διατάξεις» (Α΄ 118) και ιδίως της παρ. 6,

γ) του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσω-
μάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονι-
κές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 184),

δ) του άρθρου 13 του ν. 4704/2020 «Επιτάχυνση και 
απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων, 
ενίσχυση της Ψηφιακής Διακυβέρνησης και άλλες δια-
τάξεις» (Α΄ 133),

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 ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσω-
τερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συ-
νταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» 
(Α΄ 134), και ιδίως των άρθρων 47 και 56,

ζ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθη-
κε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρ-
θρου 113 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),

η) του ν.  4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο 
Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές 
διατάξεις (Α΄ 115), σε συνδυασμό με τον ν. 4486/2017: 
«Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, 
επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 38),

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

ι) του ν. 3892/2010 «Ηλεκτρονική καταχώριση και εκτέ-
λεση ιατρικών συνταγών και παραπεμπτικών ιατρικών 
εξετάσεων» (Α΄ 189),

ια) του ν. 3607/2007 «Σύσταση και Καταστατικό της 
«Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης 
Α.Ε.») (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) και λοιπές ασφαλιστικές και οργα-
νωτικές διατάξεις (Α΄ 245),

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

ιγ) του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης» (Α΄ 85), όπως ισχύει,

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

ιε) 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),

ιστ) 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 υπό στοιχεία 3578/4.8.2020 απόφαση των 
Υπουργών Υγείας και Επικρατείας «Διαδικασία διακίνη-
σης και εκτέλεσης άυλων παραπεμπτικών διαγνωστικών 
εξετάσεων και λειτουργία συστήματος ηλεκτρονικής συ-
νταγογράφησης άυλων παραπεμπτικών διαγνωστικών 
εξετάσεων» (Β’ 3234).

4. Την υπό στοιχεία 1033/8.1.2021 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας «Ανάθε-
ση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρ-
νησης, Γεώργιο Γεωργαντά» (Β’ 22).

5. Την υπό στοιχεία 26956 ΕΞ/2.8.021 εισήγηση της 
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπη-
ρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμ-
φωνα με την οποία από την εφαρμογή της παρούσας δεν 
προκύπτουν επιπλέον δημοσιονομικές επιπτώσεις στον 
κρατικό προϋπολογισμό, το Μ.Π.Δ.Σ. και τους φορείς 
της Γενικής Κυβέρνησης, πέραν από αυτές που έχουν 
αναφερθεί στην υπό στοιχεία 22472 ΕΞ/5.7.2021 όμοια 
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εισήγηση που συνόδευσε το σχέδιο του ν. 4816/2021, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Είδη ηλεκτρονικών ιατρικών βεβαιώσεων

1. Κάθε θεράπων ιατρός δύναται να εκδίδει ηλεκτρο-
νικές ιατρικές βεβαιώσεις, μετά από αίτημα του φυσι-
κού προσώπου, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από 
αυτόν, σε ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή στο Σύστημα 
Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., η 
οποία είναι προσβάσιμη μέσω του Portal της Ηλεκτρο-
νικής Συνταγογράφησης.

2. Ο αιτών έχει δικαίωμα λήψης της βεβαίωσης είτε για 
τον εαυτό του ατομικά είτε για πρόσωπα επί των οποίων 
ασκεί τη γονική μέριμνα ή την επιτροπεία ή για τα οποία 
έχει διορισθεί ως δικαστικός συμπαραστάτης.

3. Μέσω της ανωτέρω ηλεκτρονικής εφαρμογής δύνα-
νται να εκδίδονται, ιδίως, οι κάτωθι τύποι ηλεκτρονικών 
ιατρικών βεβαιώσεων:

α) για κολυμβητήριο,
β) για γυμναστήριο,
γ) για συγκεκριμένο άθλημα,
δ) για κάθε προβλεπόμενη στο νόμο χρήση, η οποία 

πρέπει να αναγράφεται και να εξειδικεύεται στο κείμενο 
της ιατρικής βεβαίωσης.

Άρθρο 2
Διαδικασία έκδοσης ιατρικών βεβαιώσεων μέσω 
της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1 
του άρθρου 35 του ν. 4816/2021

1. Η είσοδος του ιατρού στην ηλεκτρονική εφαρμογή 
του άρθρου 1 πραγματοποιείται κατόπιν αυθεντικοποί-
ησής του με τη χρήση των μοναδικών κωδικών πρό-
σβασης στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης.

2. Μετά την είσοδο στην ηλεκτρονική εφαρμογή, ο 
ιατρός επιλέγει την μονάδα υγείας στην οποία βρίσκεται 
και αναζητεί τον λήπτη της βεβαίωσης καταχωρίζοντας 
σε ειδικό πεδίο στο σύστημα, εναλλακτικά:

α) τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης 
(Α.Μ.Κ.Α.) ή τον Προσωρινό Αριθμό Ασφάλισης και 
Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.) του 
λήπτη. Σε αυτήν την περίπτωση, εμφανίζονται προσυ-
μπληρωμένα, σε ειδικά πεδία του συστήματος, τα εξής 
στοιχεία του λήπτη, τα οποία αντλούνται από το Εθνικό 
Μητρώο ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ της Η.ΔΙ.Κ.Α Α.Ε.: i) ο Α.Μ.Κ.Α. 
ή ο Π.Α.Α.Υ.Π.Α., ii) το όνομα, iii) το επώνυμο, iv) το πα-
τρώνυμο, v) το μητρώνυμο, vi) η ημερομηνία γέννησης 
και η ηλικία, vii) το φύλο, viii) τα στοιχεία επικοινωνίας 
(ταχυδρομική διεύθυνση και τηλέφωνο/α επικοινωνίας).

β) άλλο ταυτοποιητικό στοιχείο του λήπτη και ειδι-
κότερα τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ή τον Αριθμό 
Διαβατηρίου ή τον Αριθμό Διπλώματος Οδήγησης. Σε 
αυτήν την περίπτωση, ο ιατρός καταχωρίζει ο ίδιος τα 
στοιχεία της περ. Α΄ στα εμφανιζόμενα στο σύστημα 
πεδία, και κατ’ ελάχιστο: α) τον τύπο και τον αριθμό του 
ταυτοποιητικού στοιχείου, β) το όνομα του λήπτη, γ) το 
επώνυμό του και δ) την ημερομηνία γέννησης.

3. Στη συνέχεια, ο ιατρός επιλέγει τον τύπο της βε-
βαίωσης που επιθυμεί να εκδώσει και συμπληρώνει 
σε ελεύθερο κείμενο το περιεχόμενο της βεβαίωσης 

προσδιορίζοντας, ταυτόχρονα, τον ειδικό σκοπό χρή-
σης αυτής.

4. Αφότου ολοκληρώσει τις ανωτέρω ενέργειες, ο ια-
τρός δύναται να επιλέξει:

α) είτε «Αποθήκευση» της ηλεκτρονικής ιατρικής βε-
βαίωσης, οπότε και δύναται να επεξεργασθεί αυτήν σε 
μεταγενέστερο χρόνο πριν την εκδώσει,

β) είτε «Αποθήκευση και οριστικοποίηση» της ηλε-
κτρονικής ιατρικής βεβαίωσης. Σε αυτήν την περίπτω-
ση η βεβαίωση οριστικοποιείται και εκδίδεται από το 
σύστημα.

5. Αφότου η βεβαίωση εκδοθεί, ο λήπτης λαμβάνει: 
α) γραπτό μήνυμα (sms), στο οποίο αναγράφεται ο αριθ-
μός βεβαίωσης (barcοde) και β) μήνυμα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (e-mail), στο οποίο εμπεριέχεται, σε ηλε-
κτρονική μορφή, το έγγραφο της ιατρικής βεβαίωσης. 
Τα ανωτέρω αποστέλλονται στον αριθμό κινητού τηλε-
φώνου και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 
αντίστοιχα, που έχει δηλώσει ο λήπτης κατά την εγγραφή 
του στην υπηρεσία της άυλης συνταγογράφησης.

Άρθρο 3
Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα - 
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας

1. Για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσας, το 
Υπουργείο Υγείας ενεργεί υπό την ιδιότητα του Υπεύ-
θυνου Επεξεργασίας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 
2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 (L 119), Γ.Κ.Π.Δ.) και τον 
ν. 4624/2019 (Α΄ 137). Η ανώνυμη εταιρεία μη κερδοσκο-
πικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑ-
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ανώνυμη Εται-
ρεία» και τον διακριτικό τίτλο "Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε." ορίζεται ως 
Εκτελούσα την επεξεργασία, υπό τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 28 ΓΚΠΔ. Αμφότεροι οφείλουν να τηρούν όλες 
τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Γενικό Κανο-
νισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 
Απριλίου 2016, καθώς και τις διατάξεις του ν. 4624/2019 
(Α΄ 137).

2. Σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομέ-
νων είναι η σύνταξη και η έκδοση ιατρικών βεβαιώσεων 
μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής στο Σύστημα 
Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., προ-
κειμένου να χρησιμοποιηθούν από τον λήπτη.

3. 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 
υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας.

4. Υποκείμενα των δεδομένων είναι: α) τα φυσικά 
πρόσωπα στα οποία αφορούν οι εκδοθείσες μέσω της 
ηλεκτρονικής εφαρμογής του άρθρου 1 ιατρικές βεβαι-
ώσεις και β) οι θεράποντες ιατροί - χρήστες της ειδικής 
ηλεκτρονικής εφαρμογής, οι οποίοι συντάσσουν και 
εκδίδουν τις ιατρικές βεβαιώσεις.

5. Η ΗΔΙΚΑ Α.Ε., υπό τον ρόλο της ως εκτελούσας 
την επεξεργασία των δεδομένων για λογαριασμό του 
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Υπουργείου Υγείας, έχει την υποχρέωση λήψης και δι-
αρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τε-
χνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των υπό 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 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, 
ενεργώντας σύμφωνα με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο 
και, ιδίως, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 
(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 4
Τύπος, περιεχόμενο, και αποδεικτική ισχύς
ηλεκτρονικής ιατρικής βεβαίωσης

1. Η ηλεκτρονική ιατρική βεβαίωση φέρει τις κάτωθι 
κατηγορίες δεδομένων:

α) στοιχεία της βεβαίωσης και ειδικότερα: i) τον αριθμό 
της βεβαίωσης (barcode), ii) την ημερομηνία έκδοσης, 
iii) τη διάρκειά της, όπου αυτή προβλέπεται, iv) το περι-
εχόμενο της βεβαίωσης σε ελεύθερο κείμενο και v) το 
σκοπό χρήσης της βεβαίωσης.

β) στοιχεία του ιατρού που εξέδωσε τη βεβαίωση και 
ειδικότερα: i) το όνομα, ii) το επώνυμο, iii) τον Αριθμό Φο-
ρολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), δ) την ειδικότητα, ε) τον 
Α.Μ.Κ.Α, στ) την μονάδα υγείας του ιατρού και ζ) την 
υπογραφή του ιατρού.

γ) στοιχεία του προσώπου το οποίο αφορά η βεβαί-
ωση και ειδικότερα: i) το όνομα, ii) το επώνυμο, iii) το 
πατρώνυμο, iv) την ημερομηνία γέννησης, v) τον τύπο 
και τον αριθμό του ταυτοποιητικού στοιχείου που χρη-
σιμοποιήθηκε για την έκδοση της βεβαίωσης (Α.Μ.Κ.Α. 

ή Π.Α.Α.Υ.Π.Α., Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβα-
τήριο ή Δίπλωμα Οδήγησης).

2. Η ηλεκτρονική ιατρική βεβαίωση γίνεται υποχρεω-
τικά αποδεκτή από όλους τους φορείς του δημόσιου και 
του ιδιωτικού τομέα, καθώς και από φυσικά πρόσωπα ή 
νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες:

α) ως ηλεκτρονικό έγγραφο διακινούμενο με χρήση 
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), και 
με ισχύ πρωτότυπου εγγράφου, ή

β) ως έντυπο έγγραφο, εφόσον εκτυπωθεί από την 
ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή του άρθρου 1, χωρίς πε-
ραιτέρω διατυπώσεις ή διαδικασία επικύρωσης και με 
ισχύ ακριβούς αντιγράφου.

Άρθρο 4
Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας

Η παραγωγική λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρ-
μογής του άρθρου 1 εκκινεί με την έναρξη ισχύος της 
παρούσας.

Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 2 Αυγούστου 2021
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