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Θέμα:  Ομάδα εργαζίας για ηο ζσνηονιζμό ηης διαδικαζίας παραγωγής και διάθεζης 

εμβολίων ζηη Γερμανία 

 

Με ηην έκδοζη κοινήρ ςποςπγικήρ απόθαζηρ ηος Ομοζπονδιακού Υποςπγείος Οικονομίαρ και 

Δνέπγειαρ (BMWI), ηος Ομοζπονδιακού Υποςπγείος Υγείαρ (BMG) και ηος Ομοζπονδιακού 

Υποςπγείος Οικονομικών (BMF) θεζμοθεηήθηκε ζηα ηέλη Φεβποςαπίος η.έ. η δημιοςπγία 

μιαρ Διδικήρ Ομάδαρ (Task Force) ςπό ηην εποπηεία απμόδιων ςθςποςπγών από ηα ωρ άνω 

αναθεπόμενα ςποςπγεία και ηηρ Καγκελαπίαρ για ηον ζςνηονιζμό και ηην ενηαηικοποίηζη ηων 

διαδικαζιών παπαγωγήρ εμβολίων καηά ηος κοπωνοϊού ζηη Γεπμανία. 

 

Έπγο ηηρ νεοζςζηαθείζαρ Task Force, ηιρ επγαζίερ ηηρ οποίαρ θα εποπηεύει άμεζα η Δπιηποπή 

Υθςποςπγών, αποηελεί η δημιοςπγία ενόρ ζςζηήμαηορ παπακολούθηζηρ ηηρ αλςζίδαρ 

παπαγωγήρ εμβολίων ζηη Γεπμανία, πποκειμένος να εξαλείθονηαι με ηασείρ πςθμούρ -και ζε 

ζςνεπγαζία πάνηοηε με ηιρ ενδιαθεπόμενερ επισειπήζειρ- ηςσόν εμπόδια ζε ολόκληπη ηην 

αλςζίδια εθοδιαζμού, από ηην ππομήθεια ηων ππώηων ςλών, έωρ ηο ηελικό ζηάδιο παπαγωγήρ 

εμβολίων, ζςμπεπιλαμβανομένων ηων απαπαίηηηων ςποπποϊόνηων εμβολιαζμού. Η Task Force 

θα αποηελεί, επίζηρ, ηο ζημείο επαθήρ για ηην επικοινωνία με ηιρ επισειπήζειρ και ηην ΔΔ. 

 

Την ηγεζία ηηρ επίζηρ νεοζςζηαθείζαρ Δπιηποπήρ Υθςποςπγών ανέλαβε ηο Ομοζποδνιακό 

Υποςπγείο Οικονομίαρ και Δνέπγειαρ, δια ηος απμόδιος Υθςποςπγού Οικονομίαρ κ. A. Feicht, 

ενώ επικεθαλήρ ηηρ Task Force ηοποθεηήθηκε ο Γπ. C. Krupp (μέλορ ηος ΓΣ ηηρ Ομοζπονδιακήρ 

Υπηπεζίαρ Ακινήηων). 

 

Βαζικοί ζηόσοι ηηρ εν λόγω πποωηοβοςλίαρ ηηρ Ομοζπονδιακήρ Κςβέπνηζηρ είναι: 

-βπασςππόθεζμα: η ςποζηήπιξη ηων διαδικαζιών παπαγωγήρ για ηην άμεζη διάθεζη ηων 

απαπαίηηηων δόζεων εμβολίος καηά ηος κοπωνοϊού για όλοςρ ηοςρ πολίηερ πος δύνανηαι να 

εμβολιαζηούν ηο 2021 ζύμθωνα με ηο ηπέσον ππόγπαμμα εμβολιαζμού 

-μεζοππόθεζμα: η δημιοςπγία μιαρ επαπκούρ βιομησανικήρ δομήρ για ηον εθοδιαζμό ηος 

πληθςζμού με εμβόλια mRNA και μη ανηιγπαθόμενος ιικού θοπέα 

-μακποππόθεζμα: η διαζθάλιζη ηος ζηόσος επέκηαζηρ ηηρ γεπμανικήρ βιομησανικήρ πολιηικήρ 

και η ανάδειξη ηηρ σώπαρ ωρ κένηπο (sic. hub) έπεςναρ και παπαγωγήρ εμβολίων με καινοηόμερ 

ηεσνολογίερ όπωρ η ηεσνολογία mRNA ζε επίπεδο ΔΔ 

 

 


