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Διαδικασία διάθεσης τιλεονασματικού αποθέματος εμβολίων σε τρίτα Κράτη —

Τροποποίηση άρθρου 53 ν. 4764/2020

1. Στην Παρ. 4 του άρθρου 53 του ν. 4764/2020 (Α’ 256) αντικαθίσταται η περ. ε) και η Παρ.

4 διαμορψώνεται ως εξής:

«4. Η Τριμελής Επιτροπή αποτελεί.ται από τον Υπουργό Υγείας, τον Γενικό Γραμματέα

Δημόσιας Υγείας και τον Πρόεδρο του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ), και είναι

αρμόδια για:

α) τη λήψη απόψασης για την Προμήθεια εμβολίων σύμψωνα με την Περ. β) της Παρ. 1, β)

τη χορήγηση εντολής προς τον ΙΦΕΤ για την αγορά εμβολίων με τη διαδικασία της περ. β) της

Παρ. 1, γ) την εποπτεία της διαδικασίας Προμήθειας και ετιαρκούς εψοδιαστικής κάλυψ ης του

Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών, δ) την υποβολή εισηγήσεων προς τον Υπουργό Υγείας

για την Προμήθεια εμβολίων μέσω του Μηχανισμού Παγκόσμιας Πρόσβασης σε εμβόλια

κατά του κορωνοΙού ίΟνΙΟ-19 (ΟΑΧ ΙΝΙΤΙΑΤΙνΕ), ε) τη λήψη απόψασης διάθεσης του

πλεονασματικού αποθέματος εμβολίων της Παρ. Ι σε τρίτα Κράτη μετά από σχετικό αίτημα

δωρεάς και στ) την εισήγηση διενέργειας δωρεών με σχετική απόψαση των αρμόδιων

Υπουργών στο Πλαίσιο της Παγκόσμιας Συμμαχίας για Εμβόλια και Ανοσοποιήσεις (όΑνΙ)».

2. Στο άρθρο 53 του ν. 4764/2020 προστίθενται Παρ. 5 και 6 ως εξής:

ιι5. Ειδικά ως προς την περ. ε) της παρ. 4 στη σύνθεση της Επιτροπής συμμετέχει κατ

εξαίρεση, με δικαίωμα ψήψου ο Γενικός Γραμματέας Πληροψοριακών Συστημάτων Δημόσιας

Διοίκησης, Προκειμένου να εισψέρει τα αναγκαία δεδομένα από το Σύστημα

Προγραμματισμού Συνεδριών Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού ωνιο- 19. Κατά τη λήψη

της απόψασης δωρεάς η Επιτροπή, με τη σύνθεση του πρώτου εδαψίου, λαμβάνει υπόψη

την επάρκεια των διατιθέμενων εμβολίων στο Σύστημα Προγραμματισμού Συνεδριών

Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού ωνιο- 19 για την κάλυψη των εγχώριων αναγκών, σε

συνάρτηση με την υψιστάμενη ζήτηση, τις ημερομηνίες ανάλωσης των εμβολίων και τις

προγραμματισμένες προμήθειές τους, Προκειμένου να διασψαλίζεται η ομαλή και



αδιατάρακτη λειτουργία της εμβολιαστικής αλυσίδας και του Συστήματος Προγραμματισμού

Συνεδριών Εμβολιασμού.

6. Οι δαπάνες για τη διάθεση πλεονασματικού αποθέματος εμβολίων σε τρίτα Κράτη

σύμψωνα με την περ. ε) της παρ. 4 Καλύπτονται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του

Υπουργείου Υγείας.

Αθήνα 8 Ιουνίου 2021
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Επλέξατε από τον παρακάτω κατάλοΙ’ο τον Τομέα τους Τομείς νομοέτησης

στους οποιους αφορουν ο όασικες διαταξεις της αξιολο’συμενης ρυιμισης

ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ

(Χ)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜ ΟΧ1

ΕΟΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ — ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ2

ΟΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΓν·ΙΙΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ3

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΚτ4 χ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΙΗΣΗ — ΔΗΜΟΣΑ ΤΑΞΗ — ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ5

ΑΝΑπΓ%:Η ΕΠΕΝΔΥΤΙΙΗ ΔρΑΣΤΗΙΟΤΗΤΑ6

Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου Πολιτισμού &
Αθλητισμού.

2 Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών.

Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.
Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υπουργείου
Υγείας.

Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηψιακής Διακυβέρνησης,
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος &
Ενέργειας, Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής,
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Υπουργείου Τουρισμού.



Α. Αιτισλσγική έκθεση

Η «ταυτότητα» της αξιολσγσύμενης ρύθμισης

1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

Με την προωθούμενη ρύθμιση ρυθμίζεται η διαδικασία δωρεάν διάθεσης του

πλεονασματικού αποθέματος εμβολίων σε τρίτα κράτη, η οποία υλοποιείται από

την Τριμελή Επιτροπή Διαχείρισης Προμηθειών του Εθνικού Προγράμματος

Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊσύ ςΟνΙΟ-19. Προβλέπεται η κατ εξαίρεση

συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα Πληροψοριακών Συστημάτων Δημόσιας

Διοίκησης και προσδιορίζεται η έννοια της επάρκειας των διατιθέμενων εμβολίων

σε συνάρτηση ιδίως με την υπάρχουσα ζήτηση ανά τύπο εμβολίου, την ημερομηνία

λήξης, τον χρόνο ανάλωσης καιτις προγραμματισμένες προμήθειες.

2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Η υψιστάμενη ρύθμιση δεν παρέχει όλα τα εχέγγυα για τον δωρεάν εψοδιασμό

τρίτων κρατών με αποθέματα εμβολίων. Για τον λόγο αυτό κρίνεται σκόπιμη η

αξιολογούμενη ρύθμιση, η οποία θα συμβάλλει στον εμβολιασμό πολιτών τρίτων

κρατών, που δεν έχουν τη σχετική δυνατότητα αγοράς εμβολίων κατά του

.__________ κορωνοΙού ίΟνΙΟ-19.

3. Ποιους ψορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;

1) με αλλαγή προεδρικού

διατάγματος,
υπουργικής απόψασης
ή άλλης κανονιοτικής
πράξης;

Αψορά όλο τον εμβολιαζόμενο πληθυσμό και ιδίως τα τρίτα Κράτη.

Η αναγκαιότητα της αξιολσγούμενης ρύθμισης

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;

4.
ΝΑΙ χ Οχι

Εάν ΝΑΙ, ποιο είναιτο ισχύον νομικό Πλαίσιο που ρυθμίζειτο ζήτημα;

Άρθρο 53 ν. 4764/202θ (Α’ 256)

5. Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υψιστάμενης νομοθεσίας

Η αξιολογούμενη ρύθμιση αψορά τροποποίηση νόμου.

ΙΙ) με αλλαγή διοικητικής
Οι στόχοι που επιδιώκονται με την αξισλογούμενη

πρακτικής
ρύθμιση δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν με αλλαγή

συ μπεριλαμβανομένης

1]



της δυνατότητας νέας διοικητικής πρακτικής, συ μπεριλαμβανομένης της
ερμηνευτικής δυνατότητας νέας ερμηνευτικής προσέγγισης της
τιροσέγγισης της υψιστάμενης νομοθεσίας.
υψιστάμενης
νομοθεσίας;

ΗΙ) με διάθεση
περισσότερων
ανθρώπινων και
υλικών πόρων;

Οι στόχοι που επιδιώκονται με την αξιολογούμενη

ρύθμιση δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν με διάθεση

περισσότερων ανθρώπινων και υλικών πόρων.

Συναψείς πρακτικές

‘Εχετε λάβει υπόψη ουναψείςπρακτικές; ΝΑΙ Π ΟΧΙ
6.

Εάν ΝΑΙ, αναψέρατε συγκεκριμένα:

1) σε άλλη/ες
χώρα/ες της Ε.Ε. ή
του ΟΟΣΑ:

ΙΙ) σε όργανα της Ε.Ε.:

ΙΙΙ) σε διεθνείς
οργανισμούς:

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης

7
Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών
επιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση

π ΓϊΠ π ΠΞΞΠ
Ι11Ι

Π Π Π Π

ττ
π π π π

ί

8. Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;

1) βραχυπρόθεσμοι:

Η επίσπευση της διαδικασίας εμβολιασμού

κατά του κορωνοϊού ςΟνΙΟ-19 πολιτών τρίτων

χωρών, οι οποίες δεν έχουν τη δυνατότητα

άμεσης εμβολιαστικής κάλυψης.



Ο άμεσος εμβολιασμός κατά του κορωνοϊσύ

ΙΙ) μακροπρόθεσμοι: Ο”]1Ο-19 πολιτών τρίτων χωρών και η

επίτευξη ανοσίας έναντι της νόσου.

9.
Ειδικότεροι στόχοι ανάλογα με τον Τομέα νομοθέτησης7

Ψηφιακή διακυβέρνηση

Σε περίπτωση που προβλέπεται η χρήση πληροφοριακού συστήματος, ποια Θα είναι

10. η συμβολή αυτού στην επίτευξη των στόχων της αξιολογούμενης ρύθμισης:

ΑΜΕΣΗ Π ή/και ΕΜΜΕΣΗ Π

1) Εάν είναι άμεση,
εξηγήστε:

ΙΙ) Εάν είναι έμμεση,
εξηγήοτε:

Το προβλεπόμενο πληροφοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε ψηφιακή

11. στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού);
ΝΑΙ Π Οχι Π

Εξηγήστε:

12
Διασψαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροφοριακού συστήματος με

· άλλα υψιστάμενα συστήματα; ΝΑΙ Π Οχι Π

Αναψέρατε ποια Είναι

αυτά τα συστήματα:

13
‘Εχει προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας του προβλεπόμενου πληροφοριακού

. συστήματος; ΝΑΙ Π Οχι Π

Εξ ηγή οτε:

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης

14. Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου

Αρρο Στόχος

Ι Με την αξιολογούμενη ρύθμιση εξειδικεύεται η διαδικασία της

Για την ενδεικτική ταράθεση δεικτών αξιαττσιήθηκαν σι βάσεις δεδομένων του ΟΟΣΑ

καιτης ΕΛΣΤΑΤ( ·.Τ’



διάθεσης πλεονασματικού αποθέματος εμβολίων σε τρίτα

κράτη. Ειδικότερα, προβλέπεται η κατ’ εξαίρεση συμμετοχή

στην Τριμελή Επιτροπή Διαχείρισης Προμηθειών του Εθνικού

Προγράμματος Εμβολιασμών κατάτου κορωνοϊού ςονιο-ι9 και

του Γενικού Γραμματέα Πληροψοριακών Συστημάτων Δημόσιας

Διοίκησης και προσδιορίζονται οι ιτροϋποθέσεις για τη δωρεά

εμβολίων σε τρίτα κράτη, ώστε να διατηρείται αδιατάρακτη η

ομαλή κάλυψη των εγχώριων αναγκών στο Σύστημα

Προγραμματισμού Συνεδρίων Εμβολιασμού κατά του

κορωνοΙού ςΟνΙΟ-19. Περαιτέρω εξειδικεύεται η έννοια των

πλεονασματικών εμβολίων σε σχέση με την υπάρχουσα ζήτηση

ανά τύπο εμβολίου, τον χρόνο παράδοσης των ήδη

προγραμματισμένων προμηθειών, τον χρόνο ανάλωσης καιτην

ημερομηνία λήξης των υψιστάμενων εμβολί.ων και τη

δυνατότητα επαρκούς και ακριβόχρονης κάλυψης της εγχώριας

ζήτησης, όπως αυτή προκύπτει από υψιστάμενες εγγραψές στο

Σύστημα Προγραμματισμού Συνεδρίων Εμβολιασμού κατά του

κορωνοΙού ονιΕ-ι9.

Τέλος, ρυθμίζεται το ζήτημα της κάλυψης κάθε παρεπόμενης

δαπάνης για τη διάθεση σε τρίτα Κράτη τιλεονασματικού

αποθέματος εμβολίων κατά του κορωνοϊού ΟνιΒ-Ι9 από τις

πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας.



Δ. ‘Εκθεση γενικών συνεπειών

18. Οψέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

Λύξιιση εσόδων

ι1είιστΙ δοπονων

ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΑΜ Ε ΣΑ Εξο ικονο μιι ση
χρόνου

ΙιΙ εγπλύτερ η
οΠοδοΤικοτιίΤο / χ

αποτελεσματικότητα

Άλλο

13 ελτ ίιοση
πορεχιι ιιειων

Ιι πη ι εσιιιν

Σχολιασμός / ποιοτική ατιοτίμηση:

: Με την αξιολογούμενη ρύθμιση θεσπίζεται ειδική διαδικασία ως προς τη δωρεά εμβολίων σε τρίτα κράτη,

προκειμένου να διασψαλίζεται η λήψη αποψάσεων στη βάση του συνόλου των διαθέσιμων δεδομένων.

19. Κόστος αξισλογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ, ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΓΟΡΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ&

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΟΣΤΟΣ Σχεδιασμός /ΓΙΑΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ ΙΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
προετοιμοσια

ΘΕΣΜΟΙ,
ΆΗΙΙΙ ΟΣΙΑ

ΔΙ ΟΙ ΚΗΣΗ,
Δ ΊΑ ΦΑΝ Ε ΊΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,

Α Ν ΤΑ ΓΟ Ν ΊΣΜ ΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝ ΊΚΕΣ

ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙ ΒΑΛΛΟ Ν

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Χ

ΕΜ ΜΕΣΑ

Δίκιι ιιι μϊτιιχειρ ιση
πολιτών

ΔΙιξι1 ιέι’ιι ιιΟοπιστία
Χ

/ διαιριινειιι Οεσμών

Βελτιιιμέι’ι
διοχείρισιΙ κινδι’νων

Άλλο



ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ Υποδομή /

εξοπλισμός

ΓΙροσλήψεις /
κινητικότητα

Ενη μέρωση

εκποίδευση
εμπλεκομένων

Άλλο χ

Στήριξη κοι
λειτουργίο
διοχείρισης

Διοχείριση
ΓΙΑ ΤΗ αλλογών κατά

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ την εκτέλεση
&ΑΠΟΔΟΣΗ

ΤΗΣ
Κοστος

ΡΥΘΜΙΣΗΣ
συμμετοχης

στη νεα
ρύθμιση

_______________ _______________ _______________ ______________ ________________

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

Το κόστος της αξιολογούμενης ρύθμισης προκύπτει από τη συνημμένη ‘Εκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του

Κράτους.

20. Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ, ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΓΟΡΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ&

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αναγνώριση /
εντοπισμός Χ
κινδύνου

Διαπίστωση
συνεπειών

Χκινδύνων στους

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ στόχους

ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σχεδιασμός
αποτροπής /

αντιστάθμισης Χ

κινδύνων

Άλλο

ι9



Πιλοτική
εφαρμογή

Ανάδειξη καλών
πρακτικών Κατά
την υλοποίηση

Χ

ΊΕ1ΩΣΗ

της ρύθμισης

________________ __________

ΚΙΝΔΥΝΩΝ Συνεχής
ιιςιολόγηση
διαδικασιών χ
διαχείρισης
κινδύνων

____________

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

Δεν προκύπτουν κίνδυνοι από την αξιολογούμενη ρύθμιση.

Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική

επισώ ναψη).
21.

Ειδική αιτιολογία σε τιερίπτωοη σημαντικής απόκλιοης μεταξύ της γνωμοδότησης

καιτης αξιολογούμενης ρύθμισης.



Στ. ‘Εκθεση νομιμότητας

24. Συναψείς συνταγματικές διατάξεις

Οι ιτροτεινόμενες ρυθμίσεις σχετίζονται με τα άρθρα 5 παρ. 5, 9Α, 19, και 21 παρ.

3 του Συντάγματος.

25. Ενωσιακό δίκαιο

Πρωτογενές ενωσιακό
, Δεν υψιοταται.

δικαιο
Π (συμτιεριλαμόανομένου

του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)

Δεν υψίσταται.
Κανονισμός

Δεν υψίσταται.

Π
Οδηγία

Δεν υψίσταται.

Π
Απόψαση

26. Σνναψείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμψωνιών

Ευρωπαική Σύμβαση Δεν υψίσταται.
των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Δεν υψίσταται.
Διεθνείς συμβάσεις

Συναψής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς και

αποψάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών

Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης

Ανώτατο ή άλλο εθνικό
δικαστήριο
(αναψέρατε)

Δεν υψίσταται.

Π



Δεν υψίσταται.
Ανεξάρτητη Αρχή
(αναψέρατε)

28. Συναψής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία

_____________________

Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης

ΓΙ

Π

Π

Δεν υψίσταται.
Νομολογία Δικαστηρίου
Ε.Ε.

Νομολογία Ευρωπαϊκού
, Δεν υψιοταται.

Δ ικαοτ η ρ ιο υ
Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Άλλα ευρωπαϊκά ή Δεν υψίσταται.

διεθνή δικαστήρια ή
διαιτητικά όργανα



Ζ. Πίνακας τροποποισύμενων ή καταργούμενων διατάξεων

29. Τροποποίηση — αντικατάσταση — συμπλήρωση διατάξεων

Διατάξεις αξιολογούμενης ρύϋμισης Υφιστάμενες διατάξεις

Άρθρο 53

Διαδικασία προμήθειας εμβολίων

κατά του κορωνοίσύ ςονιο-19 για τις

ανάγκες της Χώρας — Τριμελής

Επιτροπή Διαχείρισης Προμηθειών

του Εθνικού Προγράμματος

Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού

ονι 0-19

1. Για το χρονικό διάστημα μέχρι την

3θη.6.2021 και προς τον σκοπό του

περιορισμού της διάδοσης του

κορωνοϊού ΟνΙ0-19, το Υπουργείο

Υγείας δύναται να προμηθεύεται τα

εμβόλια που εντάσσονται στο Εθνικό

Πρόγραμμα Εμβολιασμών κατά του

κσρωνοϊού ςΟ\/Ι0-19, αποκλειστικά

και μόνο: α) μέσω του ενιαίου

μηχανισμού στήριξης έκτακτης

ανάγκης με αντικείμενο την

προμήθεια εμβολίων κατά του

κσρωνοϊού Ονιο-ι9 της Ευρωπαϊκής

‘Ενωσης για την εξασψάλιση επαρκών

αποθεμάτων με εψαρμογή του

αλγορ ίθ μου επιμερ ισμο ύ ποσοτήτων

μεταξύ των κρατών - μελών της

Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης αναλογικά προς

τον πληθυσμό των πολιτών κάθε

κράτους - μέλους (ρΓο ΙΙοτ2οπ)

και β) με απευθείας προμήθεια κατά

τη διαδικασία της απευθείας

διαπραγμάτευσης με παραγωγό

ψαρμακευτική εταιρεία ενόψει της

άμεσης και επιτακτικής ανάγκης

προστασίας της δημόσιας υγείας προς

αποτροπή της διάδοσης του

κορωνσϊού ςΟνΙο-19.

2. Η προμήθεια των εμβολίων

σύμψωνα μετην περ. β) της παρ. Ι και

η σύναψη της σχετικής σύμβασης

(3



Στην παρ. 4 του άρθρου 53 του ν. 4764/2020

(Α’ 256) αντικαθίοταται η περ. ε) και η παρ. 4

διαμορψώνεται ως εξής:

«4. Η Τριμελής Επιτροπή αποτελείται από τον

Υπουργό Υγείας, τον Γενικό Γραμματέα

Δημόσιας Υγείας καιτον Πρόεδρο του Εθνικού

Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ), και είναι

αρμόδια για:

α) τη λήψη απόψασης για την προμήθεια

εμβολίων σύμψωνα με την περ. β) της παρ. 1,

β) τη χορήγηση εντολής προς τον ΦΕΤ για την

αγορά εμβολίων με τη διαδικασία της περ. β)

της παρ. 1, γ) την εποπτεία της διαδικασίας

προμήθειας και επαρκούς εψοδιαστικής

κάλυψης του Εθνικού Προγράμματος

Εμβολιασμών, δ) την υποβολή εισηγήσεων

προς τον Υπουργό Υγείας για την προμήθεια

εμβολίων μέσω του Μηχανισμού Παγκόσμιας

Πρόσβασης σε εμβόλια κατά του κορωνοΙού

Ονιο-ι9 (ΟνΑΧ ιΝιτιλτινΕ), ε) τη λήψη

απόψασης διάθεσης του πλεονασματικού

αποθέματος εμβολίων της παρ. Ι οε τρίτα

κράτη μετά από σχετικό αίτημα δωρεάς και οτ)

την εισήγηση διενέργειας δωρεών με σχετική

απόψαση των αρμόδιων Υπουργών στο

Πλαίσιο της Παγκόσμιας Συμμαχίας για

διενεργείται μέσω της ανώνυμης

εταιρείας «Ινστιτούτο Φαρμακευτικής

‘Ερευνας και Τεχνολογίας» (ΙΦΕΤ),

μετά από πρόσκληση κατά τη

διαδικασία της απευθείας

διαπραγμάτευσης της περ. γ) της της

παρ. 2 του άρθρου 32 του ν.

4412/2016 (Α’ 147) σε τουλάχιστον

δύο (2) εταιρείες που πληρούν τους

όρους και τις προϋποθέσεις της παρ.

1.

3. Για την εξασψάλιση επαρκών

αποθεμάτων εμβολίων της παρ. Ι και

την ταχύτερη δυνατή διάθεσή τους

στη χώρα μας προς ένταξη στο Εθνικό

Πρόγραμμα Εμβολιασμών κατά του

κορωνοΙού ςΟνΙΟ-19, συστήνεται

Τριμελής Επιτροπή Διαχείρισης

Προμηθειών του Εθνικού

Προγράμματος Εμβολιασμών κατά

του κορωνοΙού ίΟνΙΟ19.

4. Η Τριμελής Επιτροπή αποτελείται

από τον Υπουργό Υγείας, τον Γενικό

Γραμματέα Δημόσιας Υγείας και τον

Πρόεδρο του Εθνικού Οργανισμού

Φαρμάκων (ΕΟΦ), και είναι αρμόδια

για:

α) τη λήψη απόψασης για την

προμήθεια εμβολίων σύμψωνα μετην

περ. β) της παρ. 1, β) τη χορήγηση

εντολής προς τον ΙΦΕΤ για την αγορά

εμβολίων μετη διαδικασίατηςπερ. β)

της παρ. 1, γ) την εποπτεία της

διαδικασίας προμήθειας και

επαρκούς εψοδιαστικής κάλυψης του

Εθνικού Προγράμματος

Εμβολιασμών, δ) την υποβολή

εισηγήσεων προς τον Υπουργό Υγείας

για τη προμήθεια εμβολίων μέσω του

Μηχανισμού Παγκόσμιας Πρόσβασης

σε εμβόλια κατά του κορωνοΙού

ΟΙ019 (ςΟνΑΧ ΝιτιλτινΕ), ε) τη

λήψη απόψασης διάθεσης του

πλεονασματικού αποθέματος

εμβολίων της Παρ. Ι οε τρίτα κράτη



Εμβόλια καιλνοσοποιήσεις (ΑνΙ)». και στ) την εισήγηση διενέργειας

δωρεών με σχετική αιτόαση των

αρμόδιων Υπουργών στο πλαίσιο της

Παγκόσμιας Συμμαχίας για Εμβόλια

καιλνοσοποιήσεις (ίΞΑνΙ).

30. Κατάργηση διατάξεων

Διατάξεις αξιολοούμενης ρύϋμισης που
Καταρούμενες διατάξεις

προόλεττουν καταρηση

Αθήνα 8 Ιουνίου 2021

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

\\]Ί ΚΚΗ Ι \
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Αριθμ. 162 /9/2021

ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 2 του Συντάγματος)

Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Θεσμικό

πλαίσιο τηλεργασίας, διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου

τομέα και άλλες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών»

Α. Με την υπόψη τροπολογία, τροποιείται η διαδικασία διάθεσης
πλεονασματικού αποθέματος εμβολίων Κατά του κορωνοϊσύ ίΞΟν1Ο- 19 σε
τρίτα Κράτη (άρθρο 53 ν.4764/202). Για τη λήψη της σχετικής απόφασης
απαιτείται η υποβολή σχετικού αιτήματος δωρεάς και προβλέπεται ειδικώς ιι
συμμετοχή και του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων
Δημόσιας Διοίκησης στην Τριμελή Επιτροπή Διαχείρισης Προμηθειών του
Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών κατά του κορωνοΙού ονιι- 19.

Προβλέπεται επίσης ο τρόπος κάλυψης της παρεπόμενης δαπάνης που
Θα απαιτηθεί για τη διάθεση του πλεονασματικού αποθέματος εμβολίων σε
τρίτα Κράτη.

Β. Από τις προτεινόμενες διατάξεις, προκαλείται σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού δαπάνη, από την υλοποίηση της διαδικασίας διάθεσης
πλεονασματικού αποθέματος εμβολίων κατά του κορωνοΙού ίΟνΙΠ-19 σε
τρίτα κράτη. Το ύψος της εν λόγω δαπάνης εξαρτάται από πραγματικά
περιστατικά (όπως ανάγκες φύλαξης, αποθήκευσης και μεταφοράς εμβολίων
σε τρίτα κράτη).

Αθήνα Ιουνίου 2021

Η Γενι ‘Διευθύντρια

Ισυλί Γ. Α μάγου,,,



ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 Παρ. 3 του Συντάγματος)

ΕΠΙ τροπολογίας του Υπουργείου Υγείας στο σχέδιο νόμου «Θεσμικό
Πλαίσιο τηλεργασίας, διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου
Τομέα και άλλες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών»

Από Τις προτεινόμενες διατάεις. προκαλείται σε βάρος του κρατικού

προϋπολογισμού δαπάνη, από την υλοποίηση της διαδικασίας διάθεσης

πλεονασματικού αποΘέματος εμβολίων Κατά του κορωνοϊσύ ΟνΙ1η-1 9 σε

τρίτα κράτη.

Το ύψος της εν λόγω δαπάνης εαρτάται από πραγματικά περιστατικά

(όπως ανάγκες φύλαη. αποθήκευσης και μεταφοράς εμβολίων σε τρίτα
κράτη).

Η ανωτέρω δαπάνη Θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις του κρατικού

προϋπολογισμού.

Αθήνα, 8 Ιουνίου 2021

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
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