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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 40610
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.
20688/2.04.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Επικρατείας «Διαδικασία υποβολής αιτήσεων στην Επιτροπή της παρ. 2 του
άρθρου 57 του ν. 4764/2020 (Α’ 256) και γνωστοποίησης του αποτελέσματος αυτών στον αιτούντα» (Β’ 1303).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΓΕΙΑΣ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 1 του άρθρου 52, την παρ. 1 του άρθρου
56 και των παρ. 2 και 4 του άρθρου 57 του ν. 4764/2020
(Α΄ 256),
β. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υγείας» (Α΄ 148),
γ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121),
δ. του π.δ 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2),
ε του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις (Α’ 185),
και ιδίως του Κεφαλαίου ΣΤ΄ αυτού,
στ. του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α΄85),
ζ. της υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό
Επικρατείας» (Β’ 2902),

Αρ. Φύλλου 2827

η. της υπό στοιχεία 5230/24.12.2020 απόφασης του
Υπουργού Επικρατείας «Ρύθμιση τεχνικών και οργανωτικών ζητημάτων για τη λειτουργία του Συστήματος
και της Πλατφόρμας Διαχείρισης Συνεδριών Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19, της διαδικασίας
επιβεβαίωσης της προγραμματισμένης συνεδρίας, των
απαιτούμενων διασυνδέσεων του Συστήματος και της
Πλατφόρμας με άλλα πληροφοριακά συστήματα, της διαδικασίας αυθεντικοποίησης, καθώς και κάθε αναγκαίας
τεχνικής ή άλλης λεπτομέρειας» (Β’ 5723),
θ. της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 20688/02.04.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Επικρατείας «Διαδικασία υποβολής αιτήσεων στην Επιτροπή της παρ. 2
του άρθρου 57 του ν. 4764/2020 (Α’ 256) και γνωστοποίησης του αποτελέσματος αυτών στον αιτούντα. (Β’ 1303)».
2. Την υπό στοιχεία B1α,Β2α/οικ.40609/29.06.2021
βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα
με την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν
προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Το άρθρο μόνο της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 20688/
02.04.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και
Επικρατείας «Διαδικασία υποβολής αιτήσεων στην Επιτροπή της παρ. 2 του άρθρου 57 του ν. 4764/2020 (Α’
256) και γνωστοποίησης του αποτελέσματος αυτών στον
αιτούντα» (Β’ 130), αναριθμείται σε άρθρο πρώτο και
προστίθεται άρθρο δεύτερο το περιεχόμενο του οποίου
έχει ως ακολούθως:
«Άρθρο Δεύτερο
1. Η Επιτροπή Εξέτασης Αιτήσεων είναι αρμόδια για
την εξέταση αιτημάτων ορισμού νέας ημερομηνίας
διενέργειας της δεύτερης συνεδρίας εμβολιασμού, με
διαφορετικό τύπο εμβολίου, σε ειδική εφαρμογή εντός
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της ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Διαχείρισης Συνεδριών
Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19, σε περιπτώσεις όπου η πρώτη δόση έχει πραγματοποιηθεί με
το εμβόλιο Astra Zeneca.
2. Ως προς τη διαδικασία υποβολής αιτήματος σύμφωνα με την παρ. 1 εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο
πρώτο άρθρο της παρούσας. Η αίτηση συμπληρώνεται
από θεράποντα ιατρό με επίκληση του σοβαρού λόγου
αλλαγής της δεύτερης συνεδρίας.
3. Η Επιτροπή αποφασίζει επί του αιτήματος και γνωστοποιεί το αποτέλεσμα στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. προκειμένου
να επικαιροποιηθεί αναλόγως το Σύστημα προγραμματισμού συνεδριών εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού
COVID-19.
4. Η Επιτροπή Εξέτασης Αιτήσεων επιλαμβάνεται αιτημάτων αλλαγής της δεύτερης συνεδρίας εμβολιασμού

Τεύχος B’ 2827/30.06.2021

κατ’ εφαρμογή των εκάστοτε κατευθυντήριων οδηγιών
της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών. Αιτήματα με αντικείμενο την αλλαγή δεύτερης συνεδρίας εμβολιασμού,
η εξέταση των οποίων εκκρεμεί, κατά τη δημοσίευση
της παρούσας, στην Επιτροπή Εξέτασης Αιτήσεων, εξετάζονται σύμφωνα με την παρούσα.».
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως
Αθήνα, 29 Ιουνίου 2021
Οι Υπουργοί
Υγείας

Επικρατείας
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