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2 Δεκεμβρίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων στo Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ».

2

Διαδικασία καταχώρισης στα Μητρώα Εμβολιασμένων Εξωτερικού κατά του κορωνοϊού COVID-19
από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)
των αιτούντων αναμνηστική δόση.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
3

Διόρθωση σφάλματος στην υπ΄ αρ. 244/2015/
2021 καταλογιστική πράξη της Προϊσταμένης του
Α΄ Τελωνείου Πειραιά (με ημερομηνία έκδοσης
01-10-2021), που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως (Β΄ 4682).

4

Διόρθωση σφαλμάτων στην υπ΄ αρ. 2212.2-1/
5535/81734/2021/8.11.2021 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
(Β΄ 5288).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Γ2α/34820 Σχετ. 32100, 9092
(1)
Ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων στo Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ».
O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Ο ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
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Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης.» (Α΄133),
β) της παρ. 3 του άρθρου 77 του ν. 4270/2014 « Αρχές
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και
άλλες διατάξεις» (Α΄143),
γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005,
Α΄ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119
του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
2. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
3. Tο π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄2).
4. Tην υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β΄4805).
5. Την υπό στοιχεία Α1α/οικ. 17148/10-03-2020 απόφαση του Υπουργού Υγείας «Διορισμός του Βλάσση Ιωάννη
ως Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας»
(Υ.Ο.Δ.Δ. 196).
6. Την υπ’ αρ. 19232/20-03-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Διορισμός της Γεωργίας Βαλατσού
του Αθανασίου σε θέση Υπηρεσιακής Γραμματέως του
Υπουργείου Εσωτερικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 221).
7. Την υπό στοιχεία Υ4α/οικ.24519/08-03-2013 κοινή
υπουργική απόφαση «Οργανισμός του Πανεπιστημιακού
Γενικού Νοσοκομείου Πατρών "ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ"»
(B΄697).
8. Tην υπό στοιχεία Υ4α/27878/20-05-2013 κοινή
υπουργική απόφαση « Τροποποίηση θέσεων ειδικευμένων γιατρών ΕΣΥ σε Νοσοκομεία αρμοδιότητας της
6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και
Δυτικής Ελλάδας» (Β΄1289).
9. Την υπό στοιχεία Α3α/59343/09-08-2016 κοινή
υπουργική απόφαση «Ανακατανομή κενών οργανικών
θέσεων προσωπικού στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών "ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ"» (Β΄ 2564).

72334

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

10. Την υπό στοιχεία Α3α/73546/15/07-07-2016 κοινή υπουργική απόφαση «Ανακατανομή κενής θέσης
ειδικευμένου ιατρού Ε.Σ.Υ. στο Πανεπιστημιακό Γενικό
Νοσοκομείο Πατρών "ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ"» (Β΄ 2342).
11. Την υπό στοιχεία Γ2α/οικ. 90570/22-11-2018 κοινή υπουργική απόφαση «Κατανομή διακοσίων ογδόντα
επτά (287) θέσεων προσωπικού στα Νοσοκομεία της
χώρας» (Β΄5261).
12. Την υπό στοιχεία Γ2α/οικ. 71648/19-11-2018 κοινή
υπουργική απόφαση «Ανακατανομή κενών οργανικών
θέσεων στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών
"ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ"» (Β΄ 5350).
13. Την υπό στοιχεία Γ2α/οικ.81580/01-11-2017 κοινή
υπουργική απόφαση «Κατανομή τετρακοσίων εξήντα
πέντε (465) οργανικών θέσεων ειδικευμένων ιατρών του
κλάδου Ιατρών Ε.Σ.Υ., για τη βελτίωση της λειτουργίας
των Αυτοτελών Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών
(Τ.Ε.Π.), σε Δημόσια Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ.» (Β΄3884).
14. Την υπό στοιχεία Γ2α/62577/01-12-2020 υπουργική απόφαση «Κατανομή οργανικών θέσεων του κλάδου
ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. στο Πανεπιστημιακό Γενικό
Νοσοκομείο Πατρών "ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ"» (Β΄5388).
15. Την υπό στοιχεία Γ2α/οικ. 55660/19/04-02-2020
κοινή υπουργική απόφαση «Ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο
Πατρών "ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ"» (Β΄ 481).
16. Την υπό στοιχεία Γ2α/81089/20/16-03-2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας «Ανακατανομή
θέσεων ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ.» (Β΄1117).
17. Την υπό στοιχεία Γ2α/26913Δ/10-06-2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας «Κατανομή
οργανικών θέσεων ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. σε Νοσοκομεία αρμοδιότητας της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής
Ελλάδας» (Β΄2629).
18. Την υπ΄ αρ. 2305/21-03-2018 ( Γ΄333) απόφαση του
Διοικητή της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων,
Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας.
19. Την υπ΄ αρ. 849/19-01-2015 (Γ΄292) απόφαση του
Διοικητή του Π.Γ.Ν. Πατρών «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ».
20. Την υπ’ αρ. 30402/27-05-2021 απόφαση του Διοικητή της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου
και Δυτικής Ελλάδας.
21. Το απόσπασμα πρακτικού της 21ης/13-05-2021
Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του
Π.Γ.Ν. ΠΑΤΡΏΝ «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ».
22. Την απόφαση της 14ης Συνεδρίασης του ΚΕ.ΣΥ.ΠΕ.
κατά την 7η Ιουλίου 2021 (Θέμα 27ο).
23. Το υπό στοιχεία Β1α/οικ.49617/05-08-2021 ορθή
επανάληψη του έγγραφου του Προϊσταμένου της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Υγείας.
24. Το γεγονός ότι, από την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης αυτής προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, η οποία
αφορά στη διαφορά βασικού μισθού και επιδομάτων,
λόγω της κατάργησης έντεκα (11) οργανικών θέσεων
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του κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας και σύστασης έξι (6) οργανικών θέσεων ειδικευμένων ιατρών
Ε.Σ.Υ. στο νοσοκομείο. Η ως άνω δαπάνη η οποία
ανέρχεται ετησίως στο ποσό των 1.151€, θα βαρύνει
τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας και ειδικότερα τις πιστώσεις των ΑΛΕ 2120101002 «Βασικός
μισθός ειδικού μισθολογίου ιατρών» και 2120111002
«Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης ειδικού μισθολογίου ιατρών» του Φ./Ε.φ.1015/901-0000000 και
θα είναι εντός των προβλέψεων του εκτελούμενου
Προϋπολογισμού και της στοχοθεσίας του Μ.Π.Δ.Σ.,
αποφασίζουμε:
Την ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «ΠΑΝΑΓΙΑ Η
ΒΟΗΘΕΙΑ», όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 16 της
υπό στοιχεία Υ4α/οικ.24519/08-03-2013 κοινής υπουργικής απόφασης «Οργανισμός του Πανεπιστημιακού
Γενικού Νοσοκομείου Πατρών "ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ"»
(Β΄697), μέσω κατάργησης και αντίστοιχης σύστασης
θέσεων, ως εξής:
Α) Οργανικές θέσεις που καταργούνται:
-έντεκα (11 ) κενές οργανικές θέσεις του κλάδου ΥΕ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ.
Β) Οργανικές θέσεις που συνιστώνται
-έξι (6) οργανικές θέσεις του κλάδου ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. ειδικότητας Αναισθησιολογίας.
Ως εκ τούτου, ο αριθμός των θέσεων στους ανωτέρω
κλάδους διαμορφώνεται ως εξής:
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ
ΣΥΝΙΣΤΩΝΤΑΙ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

6

23

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ
ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
εννέα (9) θέσεις.
Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Καθαριστών -τριών, Πλυντών-τριών, Πρεσσαδόρων - Σιδερωτών, Επιμέλειας Κήπων. Η κατανομή των θέσεων στις
ειδικότητες γίνεται κάθε φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών.
Κατά τα λοιπά το τροποποιούμενο άρθρο παραμένει
ως έχει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2021
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Ο Υπηρεσιακός Γραμματέας
του Υπουργείου Υγείας
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ
Η Υπηρεσιακή Γραμματέας
του Υπουργείου Εσωτερικών
ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΛΑΤΣΟΥ
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Αριθμ. 5570
(2)
Διαδικασία καταχώρισης στα Μητρώα Εμβολιασμένων Εξωτερικού κατά του κορωνοϊού
COVID-19 από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) των αιτούντων αναμνηστική δόση.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΓΕΙΑΣ - ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021
σχετικά με πλαίσιο για την έκδοση, την επαλήθευση και
την αποδοχή διαλειτουργικών πιστοποιητικών εμβολιασμού κατά της COVID-19, διαγνωστικού της ελέγχου και
ανάρρωσης από αυτή (Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID
της ΕΕ) με σκοπό να διευκολυνθεί η ελεύθερη κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της πανδημίας της COVID-19
(L 211/1),
β) 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 χαρακτήρα
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών
και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ ΕΚ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων - ΓΚΠΔ/ General Data
Protection Regulation - GDPR) (L 119/1),
γ) του ν. 4764/2020 «Ρυθμίσεις για την προστασία της
δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής
μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 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,
δ) του ν. 4806/2021 «Κύρωση της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου "Θέσπιση, περιεχόμενο και διαδικασία έκδοσης Ψηφιακού Πιστοποιητικού
COVID-19" (Α΄ 87) και ειδικότερες εγγυήσεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (Α΄ 95),
ε) του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία 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) της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 102),
ζ) των παρ. 3 και 4 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999
«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 45),
η) του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α΄ 155),
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θ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),
ι) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121),
ια) του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υγείας» (Α΄ 148),
ιβ) του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α΄85).
2. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό
Επικρατείας» (Β’ 2902).
3. Την υπ’ αρ. 4251/30.8.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Γεώργιο Γεωργαντά» (Β΄ 3996).
4. Την υπ’ αρ. 1042/14.1.2021 κοινή απόφαση του
Υπουργού Επικρατείας και του Υφυπουργού Ψηφιακής
Διακυβέρνησης «Καθορισμός διαδικασίας ενημέρωσης
και επιβεβαίωσης της προγραμματισμένης ημερομηνίας
εμβολιασμού του πολίτη μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)» (B' 86).
5. Το από 19.10.2021 Πρακτικό Συνεδρίασης της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών.
6. Το γεγονός ότι από τη δημοσίευση της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Διαδικασία στα Κ.Ε.Π.
1. Έλληνες πολίτες, πολίτες κράτους - μέλους της Ε.Ε.
ή υπήκοοι τρίτων χωρών, οι οποίοι έχουν πραγματοποιήσει τις δύο δόσεις εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού
COVID-19, ή, εφόσον πρόκειται για μονοδοσικό εμβόλιο,
τη μοναδική δόση, σε οποιοδήποτε άλλο κράτος πλην
της Ελλάδας, δύνανται να προσέρχονται στα Κ.Ε.Π. για
να υποβάλουν αίτηση προγραμματισμού της αναμνηστικής δόσης εμβολιασμού σε εμβολιαστικό κέντρο της
χώρας αφότου προηγουμένως καταχωριστούν στα Μητρώα εμβολιασμένων εξωτερικού κατά του κορωνοϊού
COVID-19 της παρ. 1 του άρθρου 55Α του ν. 4764/2020
(Α΄ 256), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 191 του
ν. 4855/2021 (Α΄215). Η καταχώριση πραγματοποιείται
εφόσον έχει λάβει χώρα διενέργεια εμβολιασμού, με
αναγνωρισμένα από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού
εμβόλια, σε νοσηλευτικό οργανισμό ή ίδρυμα ή οιονδήποτε άλλο φορέα, που διενεργεί νομίμως εμβολιασμούς
σε κράτος μέλος της Ε.Ε. ή σε τρίτη χώρα.
2. Με την υποβολή της σχετικής αίτησης επισυνάπτονται πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις, που περιέχουν τις πληροφορίες 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-
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βουλίου της 14ης Ιουνίου 2021, το οποίο φέρει μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό και κρυπτογραφική ψηφιακή
υπογραφή,
αβ) είτε ψηφιακό πιστοποιητικό τρίτης χώρας, για τα
πιστοποιητικά COVID-19 της οποίας έχει εκδοθεί εκτελεστική 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 οποίας έχει
εκδοθεί η κοινή υπουργική απόφαση του δευτέρου 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 βεβαιώσεις.
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
(AZD1222)
Vaxzevria

Johnson & Johnson/Janssen

Ad26

Sinovac/Coronavac

Αδρανοποιημένο

Gamaleya (Sputnik)

Ad26/Ad5
Gam-COVID-Vac,
Sputnik vaccine

Cansino Biologics

AD5-nCOV, tradenamed Convidecia

Sinopharm

Αδρανοποιημένο
(Beijing Institute of
Biological Products)

Covishield

ChAdOx1 nCoV
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5. Κατά τα λοιπά, ως προς τη διαδικασία προγραμματισμού των συνεδριών εμβολιασμού εφαρμόζονται τα
οριζόμενα στην υπ’ αρ. 1042/14.1.2021 (Β’ 86) κοινή απόφαση των Υπουργών Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας εκκινεί την 3.12.2021.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2021
Οι Υπουργοί
Υγείας

Υφυπουργός
Ψηφιακής Διακυβέρνησης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

Επικρατείας
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ
Ι

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(3)
Στην υπ΄ αρ. 244/2015/2021 καταλογιστική πράξη της
Προϊσταμένης του Α΄ Τελωνείου Πειραιά (με ημερομηνία
έκδοσης 01-10-2021), που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β΄ 4682), στη σελίδα 61889, στη β΄
στήλη, στο 6ο στίχο εκ των άνω, διορθώνεται:
το εσφαλμένο:
«α) (επ.) AHMAD»
στο ορθό:
«α) (επ.) JAVED».
(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)
Ι

(4)
Στην υπ΄ αρ. 2212.2-1/5535/81734/2021/8.11.2021
απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β΄ 5288), στη σελίδα 68221, στην α΄ στήλη, στο
περιεχόμενο 1ο και στο θέμα διορθώνεται η επωνυμία,
από το εσφαλμένο:
«Delaway Maritime Ltd»
στο ορθό:
«DELAWAY MARITIME LTD».
(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)
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