
   ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 49042 
Δωρεάν διανομή αυτοδιαγνωστικού ελέγχου σε 

κατόχους Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφά-

λισης ηλικίας πέντε (5) έως δεκαεπτά (17) ετών. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΓΕΙΑΣ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Tου άρθρου 2 του ν. 4790/2021 «Κατεπείγουσες 

ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από 
τις συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του κορω-
νοϊού COVID-19, την ανάπτυξη, την κοινωνική προστα-
σία και την επαναλειτουργία των δικαστηρίων και άλλα 
ζητήματα» (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 άρθρου πεντηκοστού όγδοου του ν. 4812/2021 
«Κύρωση της από 24.3.2021 τροποποίησης της από 
3.2.2020 επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το Έργο I 
[Παράρτημα 5 του ν. 4564/2018] και της από 13.5.2021 
τροποποίησης της από 6.9.2018 σύμβασης δωρεάς με-
ταξύ του Ιδρύματος “Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. 
Νιάρχος” και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση 
και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας 
και των Παραρτημάτων της, ρυθμίσεις για την αντιμετώ-
πιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 110),

δ) 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),

ε) των π.δ.: 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (Α’ 148), 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) και 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),

στ) των π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών» (Α’ 121 και Α’ 126 διορθώσεις σφαλμάτων) και

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

2. Την υπό στοιχεία Β1, Β2/οικ. 49041/3.8.2021 βεβαί-
ωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονο-
μικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την 
οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκα-
λεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Δωρεάν διανομή αυτοδιαγνωστικού ελέγχου 
σε κατόχους Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής 
Ασφάλισης, ηλικίας πέντε έως δεκαεπτά ετών

1. Οι κάτοχοι Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφά-
λισης (Α.Μ.Κ.Α.), προσωρινού Αριθμού Μητρώου Κοι-
νωνικής Ασφάλισης (Π.Α.Μ.Κ.Α.) του άρθρου 248 του ν. 
4782/2021 (Α’ 36)  ή Προσωρινού Αριθμού Ασφάλισης 
και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.), 
ηλικίας πέντε (5) έως δεκαεπτά (17) ετών, δικαιούνται να 
λαμβάνουν δωρεάν μία (1) δοκιμασία αυτοδιαγνωστικού 
ελέγχου (self test) για τον κορωνοϊό COVID-19, για κάθε 
εβδομάδα.

2. Έως τις 10.8.2021, στα πρόσωπα της παρ. 1 διανέμο-
νται δωρεάν τέσσερις (4) αυτοδιαγνωστικές δοκιμασίες 
ελέγχου (self test), μία για την εβδομάδα από 2.8.2021 
έως 8.8.2021, μία για την εβδομάδα από 9.8.2021 έως 
15.8.2021, μία για την εβδομάδα από 16.8.2021 έως 
22.8.2021 και μία για την εβδομάδα από 23.8.2021 έως 
29.8.2021.

3. Η προμήθεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self 
test) γίνεται δωρεάν από το φαρμακείο, με την επίδειξη 
του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.), 
του προσωρινού Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλι-
σης (Π.Α.Μ.Κ.Α.) του άρθρου 248 του ν. 4782/2021 (Α’ 36) 
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ή του Προσωρινού Αριθμού Ασφάλισης και Υγειονομικής 
Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.) και της αστυνομι-
κής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ταυ-
τοποίησης του γονέα/κηδεμόνα. Μαζί με τον δωρεάν 
αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (self test) παραλαμβάνονται 
και ενημερωτικά φυλλάδια. Ο δωρεάν αυτοδιαγνωστικός 
έλεγχος (self test) διενεργείται κατ’ οίκον σύμφωνα με 
τις οδηγίες των ενημερωτικών φυλλαδίων. Για τους/τις 
ανήλικους/ες ηλικίας κάτω των δεκατριών (13) ετών, ο 
δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος διενεργείται με τη 
βοήθεια του γονέα/κηδεμόνα. Για τους/τις ανήλικους/ες 
ηλικίας από δεκατριών (13) ετών και άνω, ο δωρεάν αυ-
τοδιαγνωστικός έλεγχος διενεργείται υπό την επιμέλεια 
και επίβλεψη των γονέων/κηδεμόνων τους.

4. 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 την παρ. 1, στο πεδίο εφαρμο-
γής της παρούσας.

5. Τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία υποβάλλονται 
σε επεξεργασία είναι τα ακόλουθα: α) ονοματεπώνυμο,
β) όνομα πατρός, γ) όνομα μητρός, δ) ημερομηνία γέν-
νησης, ε) Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), εφό-
σον τέτοιος αριθμός έχει χορηγηθεί, και στ) Αριθμός Μη-
τρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) ή προσωρινός 
Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Π.Α.Μ.Κ.Α.) 
ή Προσωρινός Αριθμός Ασφάλισης και Υγειονομικής 
Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.).

6. Υπεύθυνος επεξεργασίας των ανωτέρω δεδομένων 
ορίζεται η ΗΔΙΚΑ ΑΕ, κατά τους ορισμούς του Γενικού 
Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός 
(ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 (L 119), Γ.Κ.Π.Δ.) και 
του ν. 4624/2019 (Α’ 137), με σκοπό τον προσδιορισμό 
των προσώπων που δικαιούνται τη διανομή του αυτοδι-
αγνωστικού ελέγχου (self test) σε αυτούς. Κατά την επε-
ξεργασία των δεδομένων λαμβάνονται τα απαραίτητα 
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια αυτών.

7. Μετά από την ανωτέρω ταυτοποίηση, η ΗΔΙΚΑ ΑΕ, 
η οποία είναι υπεύθυνη για τον σχεδιασμό, την ανά-
πτυξη και την παραγωγική λειτουργία του συστήματος 
διαχείρισης αποθεμάτων διανομής και διάθεσης αυτο-
διαγνωστικών δοκιμασιών ελέγχου της νόσησης από 
κορωνοϊό COVID-19 και ηλεκτρονικής καταγραφής των 
δικαιούμενων αυτών, ενημερώνει το ανωτέρω σύστημα.

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 3 Αυγούστου 2021

Οι Υπουργοί

Υγείας Επικρατείας
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