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   Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του δια-

γνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό 

COVID-19 σε θρησκευτικούς λειτουργούς και βο-

ηθητικό προσωπικό χώρων λατρείας. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ -

ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 
 1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 46 του ν. 4790/2021 «Κατεπείγουσες 

ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις 
συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού 
COVID-19, την ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία και 
την επαναλειτουργία των δικαστηρίων και άλλα ζητή-
ματα» (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) 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 συν-
δυασμό με το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α΄ 98),

δ) των π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31), 134/2017 
«Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά-
λισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168), 121/2017 
«Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148), 133/2017 
«Οργανισμός Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης» 
(Α΄ 161), 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών» (Α΄ 180), 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α΄ 85), 81/2019 «Σύσταση, 
συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά 

υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» 
(Α΄ 119), 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμ-
ματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών 
Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123),

ε) των π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121 και Α΄ 126 διορθώσεις σφαλμά-
των) και 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2) και

στ) της υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφασης του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επι-
κρατείας» (Β’ 2902).

2. Την από 21.04.2021 εισήγηση της Εθνικής Επιτρο-
πής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοιού 
COVID-19.

3. Την υπό στοιχεία B1α, Β2α/οικ. 26376/23.04.2021 
βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσι-
ονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομι-
κών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την 
οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

4. Την ανάγκη της εύρυθμης λειτουργίας των χώρων 
λατρείας χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η αντιμετώπιση της 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται για τις κά-
τωθι κατηγορίες:

α) θρησκευτικούς λειτουργούς που είναι εγγεγραμ-
μένοι στο Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού 
Δημοσίου,

β) θρησκευτικούς λειτουργούς που είναι εγγεγραμμέ-
νοι στο μητρώο του άρθρου 14 του ν. 4301/2014 (Α΄ 223) 
και

γ) βοηθητικό προσωπικό χώρων λατρείας, ιδίως ιερο-
ψάλτες, εκκλησιαστικούς επιτρόπους, νεωκόρους και 
λοιπό βοηθητικό προσωπικό.

Άρθρο 2
Υποχρεωτική διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου 
νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 -
Χρόνος διενέργειας του διαγνωστικού ελέγχου

Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης διενεργείται υποχρεω-
τικά μία (1) φορά την εβδομάδα, πριν από την προσέλευση 
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των προσώπων του άρθρου 1 στον χώρο λατρείας. Ο έλεγ-
χος διενεργείται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από 
την προσέλευση στον χώρο λατρείας.

Άρθρο 3
Διαδικασία ταυτοποίησης στοιχείων

1. Η Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημό-
σιου Τομέα (Γ.Γ.Α.Δ.Δ.Τ.) του Υπουργείου Εσωτερικών απο-
στέλλει στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστη-
μάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και στην ανώνυμη εταιρεία 
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΗΛΕ-
ΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «ΗΔΙΚΑ 
Α.Ε.» τα στοιχεία των υποχρεωτικά υποβαλλόμενων σε 
διαγνωστική δοκιμασία ελέγχου προσώπων, όπως αυτά 
προσδιορίζονται στην περ. α) του άρθρου 1, σύμφωνα με 
τις καταχωρίσεις από τις οικείες Ιερές Μητροπόλεις της 
Εκκλησίας της Ελλάδος, της Εκκλησίας της Κρήτης και των 
Δωδεκανήσων. Εφόσον υπάρχει μεταβολή των στοιχείων 
αυτών, η Γ.Γ.Α.Δ.Δ.Τ. μεριμνά για την ενημέρωσή τους με 
ευθύνη των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλά-
δος, της Εκκλησίας της Κρήτης και των Δωδεκανήσων και 
τα αποστέλλει επικαιροποιημένα στην αρχή κάθε εβδο-
μάδας στη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. και στην «ΗΔΙΚΑ Α.Ε.». Οι μεταβολές 
του προηγούμενου εδαφίου καταχωρίζονται αμελλητί 
στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημο-
σίου με ευθύνη των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας 
της Ελλάδος, της Εκκλησίας της Κρήτης και των Δωδεκα-
νήσων. Η απαιτούμενη ταυτοποίηση των ανωτέρω στοι-
χείων διενεργείται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφορι-
ακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του 
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Τα προηγούμενα 
εδάφια εφαρμόζονται και στους Μουφτήδες Μουφτειών 
Θράκης και στους Ιεροδιδασκάλους Μουσουλμανικής 
Θρησκείας από τις οικείες Διευθύνσεις Προσωπικού, ήτοι 
Διεύθυνση Θρησκευτικής Διοίκησης και Διευθύνσεις Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης αντίστοιχα.

2. Η Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων αποστέλλει στη Γενική Γραμ-
ματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκη-
σης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρ-
νησης και στην ανώνυμη εταιρεία μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡ-
ΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία» και 
τον διακριτικό τίτλο «ΗΔΙΚΑ Α.Ε.» πίνακες με τα στοιχεία 
των υποχρεωτικά υποβαλλόμενων σε διαγνωστική δο-
κιμασία ελέγχου προσώπων των περ. β) και γ) του άρ-
θρου 1, όπως αυτοί συντάχθηκαν από τις οικείες θρη-
σκευτικές κοινότητες. Η απαιτούμενη ταυτοποίηση των 
ανωτέρω στοιχείων διενεργείται από τη Γενική Γραμμα-
τεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης 
(Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

3. Υπεύθυνος επεξεργασίας των ανωτέρω δεδομένων 
ορίζεται η «ΗΔΙΚΑ Α.Ε.», κατά τους ορισμούς του Γενικού 
Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός 
(ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 (L 119), Γ.Κ.Π.Δ.), με σκο-
πό τον προσδιορισμό των υποχρεωτικά υποβαλλόμενων 

σε διαγνωστική δοκιμασία ελέγχου προσώπων και τη δι-
ανομή αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) σε αυτούς.

4. Μετά από την ταυτοποίηση των παρ. 1 και 2, η «ΗΔΙ-
ΚΑ Α.Ε.», η οποία είναι υπεύθυνη για τον σχεδιασμό, την 
ανάπτυξη και την παραγωγική λειτουργία του συστή-
ματος διαχείρισης αποθεμάτων διανομής και διάθεσης 
αυτοδιαγνωστικών δοκιμασιών ελέγχου της νόσησης από 
κορωνοϊό COVID-19 και ηλεκτρονικής καταγραφής των 
δικαιούμενων αυτών, ενημερώνει το ανωτέρω σύστημα.

Άρθρο 4
Διαδικασία προμήθειας και διενέργειας του 
αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test)
νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 -
Υποχρεωτική δήλωση του αποτελέσματος

1. Η προμήθεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) 
για τα πρόσωπα της περ. α) του άρθρου 1 γίνεται δωρεάν 
από το φαρμακείο με την επίδειξη του Αριθμού Μητρώου 
Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.), του προσωρινού Αριθ-
μού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης του άρθρου 248 
του ν. 4782/2021 (Α΄ 36) (Π.Α.Μ.Κ.Α.) ή του Προσωρινού 
Αριθμού Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλο-
δαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.) και της αστυνομικής ταυτότητας ή 
οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ταυτοποίησης. Μαζί με 
τον δωρεάν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (self test) παραλαμ-
βάνονται και ενημερωτικά φυλλάδια. Η δωρεάν προμή-
θεια από το φαρμακείο του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου 
(self test) για τα πρόσωπα των περ. β) και γ) του άρθρου 1 
ισχύει εφόσον οι οικείες θρησκευτικές αρχές αποστείλουν 
τους πίνακες με τα στοιχεία των υποχρεωτικά υποβαλλό-
μενων σε διαγνωστική δοκιμασία ελέγχου προσώπων, 
σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3.

2. Ο δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος (self test) δι-
ενεργείται κατ’ οίκον και σύμφωνα με τις οδηγίες των 
ενημερωτικών φυλλαδίων.

3. Όσοι υπάγονται στην περ. α) του άρθρου 1 επισκέ-
πτονται την ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr, 
η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής 
Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), και, αφού 
αυθεντικοποιηθούν με τη χρήση των κωδικών - διαπι-
στευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συ-
στημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουρ-
γείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet), σύμφωνα 
με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184), εισέρχονται 
στην Πλατφόρμα Δήλωσης Αποτελεσμάτων COVID-19 
Tests στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού 
Δημοσίου και ακολουθούν τη διαδικασία υποβολής, με 
τη συμπλήρωση του ειδικού εντύπου «Δήλωση Αποτελέ-
σματος Διαγνωστικού Ελέγχου για COVID - 19», σύμφωνα 
με το υπόδειγμα του Παραρτήματος που προσαρτάται 
στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.

4. Όσοι υπάγονται στις περ. β) και γ) του άρθρου 1 
επισκέπτονται την ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.
gov.gr, και, αφού αυθεντικοποιηθούν με τη χρήση των 
κωδικών - διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας 
Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης 
(Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
(taxisnet) εισέρχονται στην Πλατφόρμα «Δήλωση Απο-
τελέσματος self test για COVID-19».
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5. Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου 
(self test) είναι αρνητικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα 
δήλωση του αρνητικού αποτελέσματος, η οποία απο-
τελεί το νόμιμο αποδεικτικό για την προσέλευση των 
προσώπων του άρθρου 1 στον χώρο λατρείας και γνώση 
αυτής λαμβάνει η οικεία θρησκευτική κοινότητα.

6. Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγ-
χου (self test) είναι θετικό, εκδίδεται από την πλατφόρ-
μα δήλωση του θετικού αποτελέσματος, την οποία τα 
πρόσωπα του άρθρου 1 εκτυπώνουν ή επιδεικνύουν 
με κάθε πρόσφορο τρόπο. Στην περίπτωση θετικού 
αποτελέσματος, μεταβαίνουν εντός είκοσι τεσσάρων 
(24) ωρών σε δημόσια δομή, όπως αυτές είναι αναρτη-
μένες στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr, για δωρεάν 
επαναληπτικό έλεγχο (rapid test ή PCR test). Μέχρι την 
ολοκλήρωση της κλινικής εκτίμησης και της αξιολόγη-
σης των ευρημάτων, οι διαγνωσθέντες/είσες θετικοί και 
οι οικείοι τους, παραμένουν σε κατ’ οίκον περιορισμό 
ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες του Εθνικού Ορ-
γανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.). Αντί του δωρεάν 
επαναληπτικού ελέγχου, οι ανωτέρω δύνανται να επι-
λέξουν τη διεξαγωγή διαγνωστικού ελέγχου (rapid test 
ή PCR test) από επαγγελματία υγείας σε ιδιωτική δομή, 
η οποία γίνεται με επιβάρυνσή τους. Στην περίπτωση 
κατά την οποία ο επαναληπτικός έλεγχος είναι θετικός, 
εκδίδεται σχετική βεβαίωση από τη δομή εξέτασης, η 
οποία αποτελεί δικαιολογητικό για να τεθούν σε κατ’ 
οίκον περιορισμό και ακολουθείται το πρωτόκολλο του 
Ε.Ο.Δ.Υ. Στην περίπτωση κατά την οποία ο επαναληπτι-
κός έλεγχος είναι αρνητικός, εκδίδεται σχετική βεβαίωση 
από τη δομή εξέτασης, και τα πρόσωπα του άρθρου 1 
προσέρχονται στον χώρο λατρείας επιδεικνύοντας την 
ως άνω βεβαίωση κατά την προσέλευσή τους.

7. Αντί του δωρεάν αυτοδιαγνωστικού ελέγχου τα 
πρόσωπα του άρθρου 1 δύνανται να επιλέξουν τη δι-
εξαγωγή διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) 
από επαγγελματία υγείας είτε δωρεάν σε δημόσια δομή 
στην οποία παρέχεται η σχετική δυνατότητα είτε με 
επιβάρυνσή τους σε ιδιωτική δομή. Η διεξαγωγή του 
διαγνωστικού ελέγχου του πρώτου εδαφίου γίνεται μία 
(1) φορά την εβδομάδα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 2. Εάν ο διαγνωστικός έλεγχος (rapid test ή PCR 
test) είναι αρνητικός, εκδίδεται σχετική βεβαίωση από τη 
δημόσια ή ιδιωτική δομή εξέτασης με την οποία βεβαι-
ώνεται το αρνητικό αποτέλεσμα, οπότε και τα πρόσωπα 
του άρθρου 1 δύνανται να προσέλθουν στον χώρο λα-
τρείας επιδεικνύοντας την ως άνω βεβαίωση κατά την 
προσέλευσή τους. Εάν ο διαγνωστικός έλεγχος (rapid 
test ή PCR test) είναι θετικός, εκδίδεται σχετική βεβαίωση 
από τη δομή εξέτασης, η οποία αποτελεί δικαιολογητικό 
για να τεθούν τα πρόσωπα του άρθρου 1 σε κατ’ οίκον 
περιορισμό και ακολουθείται το πρωτόκολλο του Ε.Ο.Δ.Υ. 
Το αποτέλεσμα του ελέγχου αυτού δηλώνεται υποχρεω-
τικά από τα πρόσωπα του άρθρου 1 στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα self-testing.gov.gr.

8. Η αυθεντικοποίηση και η έκδοση και διαχείριση των 
ανωτέρω εγγράφων μέσα από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη 
της Δημόσιας Διοίκησης γίνονται σύμφωνα με τα άρθρα 
23 έως 29 του ν. 4727/2020.

Άρθρο 5
Συνέπειες για τα υπόχρεα πρόσωπα

1. Η οικεία θρησκευτική αρχή είναι υποχρεωμένη να 
διαπιστώνει ότι τα πρόσωπα του άρθρου 1 έχουν υπο-
βληθεί στον υποχρεωτικό διαγνωστικό έλεγχο, σύμφωνα 
με τα άρθρα 2 και 4 και ότι επιδεικνύουν κατά την προ-
σέλευσή τους στο χώρο λατρείας τη δήλωση αποτελέ-
σματος του διαγνωστικού ελέγχου.

2. Η οικεία θρησκευτική αρχή υποχρεούται να μην επι-
τρέψει την παρουσία των προσώπων αυτών στο χώρο 
λατρείας, εφόσον α) δεν έχουν υποβληθεί στη διενέρ-
γεια του υποχρεωτικού διαγνωστικού ελέγχου ή δεν 
επιδεικνύουν την προβλεπόμενη στο άρθρο 4 δήλωση 
αποτελέσματος ή β) προσκομίζουν δήλωση ή βεβαίωση 
θετικού αποτελέσματος που προέκυψε από τη διενέρ-
γεια του διαγνωστικού ελέγχου.

3. Σε κάθε περίπτωση η θρησκευτική αρχή υποχρεού-
ται να ενημερώνει τα υπόχρεα πρόσωπα του άρθρου 1, 
με κάθε πρόσφορο μέσο, για τις υποχρεώσεις τους και 
τις συνέπειες μη συμμόρφωσής τους με αυτές.

Άρθρο 6
Ζητήματα προστασίας δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα

1. Για τους σκοπούς εφαρμογής του άρθρου 4, η ανώ-
νυμη εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την 
επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο 
«ΗΔΙΚΑ Α.Ε.», το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο 
Παιδείας και Θρησκευμάτων ενεργούν υπό την ιδιότητα 
του Υπευθύνου Επεξεργασίας αυτοτελώς σύμφωνα με 
τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων 
(Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 (L 119), 
Γ.Κ.Π.Δ.) και τον ν. 4624/2019 (Α΄ 137). Κατά την επεξεργα-
σία των δεδομένων λαμβάνονται 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 
υπάγονται 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) ημερομηνία γέννη-
σης, ε) Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), στ) Αριθ-
μός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.), ζ) ημερο-
μηνία διεξαγωγής διαγνωστικού ελέγχου η) αποτέλεσμα 
διαγνωστικού ελέγχου, και θ) ημερομηνία δήλωσης.

4. Σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδο-
μένων είναι η υποχρεωτική καταχώριση και ηλεκτρο-
νική διαχείριση των αποτελεσμάτων της διαγνωστικής 
δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης των προσώπων του 
άρθρου 1 από κορωνοϊό COVID-19, όπως αυτή ορίζεται 
στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4790/2021 (Α΄ 48) και 
σύμφωνα με τα άρθρα 46 του ν. 4790/2021 και 27 του 
ν. 4792/2021 (Α΄ 54).
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Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα ισχύει από τη Μ. Δευτέρα, 26 Απριλίου 2021.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 25 Απριλίου 2021

Οι Υπουργοί

Παιδείας Εργασίας και
και Θρησκευμάτων Κοινωνικών Υποθέσεων
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Υγείας Εσωτερικών
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

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,
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