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ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 

Πανδηµία (H1N1) 2009 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Τον Απρίλιο του 2009, διαπιστώθηκε ότι υπεύθυνο για τα κρούσµατα που είχαν εκδηλωθεί 
στο Μεξικό και στις Ηνωµένες Πολιτείες, κατ’ αρχάς, το Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2009, 
ήταν το νέο στέλεχος της ανθρώπινης γρίπης Η1Ν1. 

Στις 11 Ιουνίου 2009, η Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ) δήλωσε ότι πρόκειται για 
πανδηµία που οφείλεται στο νέο ιό της γρίπης Α(Η1Ν1), που ονοµάζεται «πανδηµία (Η1Ν1) 
2009». Η δήλωση αυτή έγινε βάσει του παγκόσµιου σχεδίου ετοιµότητας για τη γρίπη της 
ΠΟΥ σύµφωνα µε το οποίο ως φάση 6, δηλ. φάση πανδηµίας, ορίζεται η φάση κατά την 
οποία ο ιός προκαλεί συνεχή κρούσµατα σε επίπεδο κοινότητας σε δύο τουλάχιστον χώρες 
µιας περιοχής της ΠΟΥ και σε µία τουλάχιστον άλλη χώρα σε διαφορετική περιφέρεια της 
ΠΟΥ. Η δήλωση, εποµένως, αφορούσε τη διάδοση του νέου ιού και όχι τη σοβαρότητα της 
νόσου που είχε προκαλέσει. 

Το 2005, µετά την εκδήλωση κρουσµάτων της «γρίπης των πτηνών» Α(Η5Ν1), η Επιτροπή 
εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά µε το σχεδιασµό ετοιµότητας και αντίδρασης σε πανδηµία 
γρίπης στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, στην οποία καθορίζονταν οι στόχοι για κάθε φάση 
µεταξύ των πανδηµιών και κάθε φάση πανδηµίας γρίπης, καθώς και τα µέτρα που πρέπει να 
λαµβάνονται για την επίτευξη των στόχων αυτών σε εθνικό και σε κοινοτικό επίπεδο1. Το 
σχέδιο αυτό αποτέλεσε τη βάση για την ετοιµότητα και την αντίδραση στην τρέχουσα 
κατάσταση που αντιµετωπίζει η δηµόσια υγεία.  

Σήµερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι καλύτερα προετοιµασµένη από ποτέ άλλοτε για να 
αντιµετωπίσει διασυνοριακές και παγκόσµιες απειλές για την υγεία γενικά και την πανδηµία 
(Η1Ν1) 2009 ειδικά. Τα κράτη µέλη και η Επιτροπή έχουν θεσπίσει τις κατάλληλες νοµικές 
και επιχειρησιακές διαδικασίες που επιτρέπουν τα εµβόλια κατά της πανδηµίας και τα 
αντιιικά φάρµακα, ύστερα από προσεκτική µελέτη των κινδύνων και των οφελών βάσει των 
διαθέσιµων στοιχείων για την τρέχουσα πανδηµία, ώστε να ανταποκριθούν ικανοποιητικά 
στην κατάσταση που έχει δηµιουργηθεί σήµερα από την πανδηµία (Η1Ν1) 2009. 

Τώρα υπάρχει ανάγκη για µεγαλύτερο συντονισµό µεταξύ των τοµέων και των κρατών 
µελών, σε κοινοτικό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, µε σκοπό την ελάττωση του 
κοινωνικού αντικτύπου µιας πανδηµίας της γρίπης που θα επιτευχθεί µε τον κατάλληλο 
σχεδιασµό ετοιµότητας και αντίδρασης στο πλαίσιο των αντίστοιχων αρµοδιοτήτων του 
καθενός. 

Κύριος στόχος της παρούσας ανακοίνωσης είναι η προστασία της δηµόσιας υγείας, µε την 
εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής προστασίας των πολιτών ενόψει της τρέχουσας 
πανδηµίας. Για το σκοπό αυτό, η ανακοίνωση παρουσιάζει σε ένα ενιαίο κείµενο τα κύρια 
ζητήµατα που αφορούν το συντονισµό στον τοµέα της δηµόσιας υγείας σχετικά µε την 
πανδηµία (Η1Ν1) 2009 τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε διεθνές επίπεδο. Επιπλέον, σκοπός 
της είναι να τονίσει τη σπουδαιότητα της διατοµεακής διάστασης της πανδηµίας αυτής. Για 
το σκοπό αυτό και ανταποκρινόµενη στα αιτήµατα που διατυπώθηκαν από το Συµβούλιο των 

                                                 
1 COM(2005) 607 της 28ης Νοεµβρίου 2005. 
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υπουργών Υγείας, η Επιτροπή, παράλληλα µε το παρόν κείµενο, θα δηµοσιεύσει πέντε 
ξεχωριστά έγγραφα εργασίας των υπηρεσιών της σχετικά µε την ανάπτυξη εµβολίου, τις 
στρατηγικές εµβολιασµού, την από κοινού προµήθεια, την επικοινωνία µε το κοινό και την 
υποστήριξη των τρίτων χωρών. 

2. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ∆ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΕ 
Η κοινοτική δράση στον τοµέα της δηµόσιας υγείας, όπως ορίζεται στο άρθρο 152 της 
Συνθήκης, συµπληρώνει τις εθνικές πολιτικές, αποβλέπει στη βελτίωση της δηµόσιας υγείας 
καθώς και στην πρόληψη της ανθρώπινης ασθένειας σε όλες τις µορφές της και στην 
αποτροπή των πηγών κινδύνου για την ανθρώπινη υγεία. Στόχος είναι η καταπολέµηση των 
σοβαρών ασθενειών που µαστίζουν την ανθρωπότητα, µέσω της προώθησης των ερευνών για 
τα αίτια, τη µετάδοση και την πρόληψή τους, καθώς και µέσω της ενηµέρωσης και της 
διαπαιδαγώγησης για θέµατα υγείας.  

Η δράση της Κοινότητας στον τοµέα της δηµόσιας υγείας πρέπει να σέβεται πλήρως τις 
αρµοδιότητες των κρατών µελών σε ό,τι αφορά την οργάνωση και την παροχή των 
υπηρεσιών υγείας και της ιατρικής περίθαλψης. Όσον αφορά την αναγκαία διεθνή 
συνεργασία κατά τη διάρκεια µιας παγκόσµιας επιδηµικής έκρηξης, όπως είναι αυτή η 
πανδηµία, το άρθρο 152 αναφέρει ότι η Κοινότητα και τα κράτη µέλη ευνοούν τη συνεργασία 
µε τις τρίτες χώρες και τους αρµόδιους διεθνείς οργανισµούς σε θέµατα δηµόσιας υγείας2. 

Μια πανδηµία είναι µια απειλή για την υγεία η οποία ούτε γνωρίζει σύνορα ούτε επηρεάζει 
µόνο τη δηµόσια υγεία· επηρεάζει και την κοινωνία και τις οικονοµίες στο πλαίσιο της ΕΕ. 
Ωστόσο, η τεχνική ικανότητα, οι δηµοσιονοµικοί πόροι και οι δοµές όσον αφορά την 
ετοιµότητα δεν είναι ισότιµες και εξίσου διαθέσιµες σε όλα τα κράτη µέλη. 

Εποµένως, µια συντονισµένη προσέγγιση υποστήριξης σε επίπεδο ΕΕ, όσον αφορά τα µέτρα 
για τη δηµόσια υγεία που πρέπει να λάβουν τα κράτη µέλη, µπορεί να αποδώσει σηµαντικά 
οφέλη. Κατά πρώτον, τα κράτη µέλη µπορούν να αξιοποιήσουν τις επιστηµονικές συµβουλές 
και την καθοδήγηση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, 
εξασφαλίζοντας µε τον τρόπο αυτόν την αποτελεσµατικότερη κατανοµή των εθνικών πόρων 
για τις επιστηµονικές αξιολογήσεις. 

∆εύτερον, η συνέπεια και η συµφωνία µεταξύ των αρχών των κρατών µελών όσον αφορά τις 
συµβουλές για τα ταξίδια ή το κλείσιµο των σχολείων συµβάλλουν στην καλύτερη 
κατανόηση και στην αύξηση της εµπιστοσύνης εκ µέρους του κοινού για τα µέτρα που 
άπτονται της δηµόσιας υγείας. Τρίτον, οι Ευρωπαίοι ζητούν ενηµέρωση σχετικά µε την 
πανδηµία και τους τρόπους µε τους οποίους µπορούν να προφυλαχθούν. Η σωστή, 
αντικειµενική και τακτική ενηµέρωση του κοινού και των µέσων µαζικής ενηµέρωσης 
σηµαίνει αποφυγή των συγκεχυµένων ή λανθασµένων µηνυµάτων µεταξύ των χωρών. 

Σε µια πανδηµία ένα από τα αποτελεσµατικότερα µέτρα προφύλαξης και άµβλυνσης των 
συνεπειών για τη δηµόσια υγεία είναι ο εµβολιασµός, ενώ για τη θεραπεία κύρια επιλογή 
εξακολουθούν να είναι τα αντιιικά φάρµακα. Λόγω της περιορισµένης ικανότητας παραγωγής 
εµβολίων σε µικρό χρονικό διάστηµα σε παγκόσµιο επίπεδο, στην ΕΕ θα διατεθούν 
σταδιακά. Επιπλέον, η αλληλεγγύη προς τις τρίτες χώρες, συµπεριλαµβανοµένων των 
αναπτυσσόµενων χωρών, αποτελεί ένα ακόµη θέµα για το οποίο ο συντονισµός µπορεί να 
γίνει καλύτερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο µεταξύ των δωρητών ώστε να εξασφαλιστεί το µέγιστο 
δυνατό όφελος για τις δικαιούχες χώρες.  

                                                 
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12002E152:EN:HTML 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12002E152:EN:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12002E152:EN:HTML
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Η διαθεσιµότητα των εµβολίων και η δηµιουργία αποθεµάτων, καθώς και η πρόσβαση σε 
αντιιικά φάρµακα καθορίζονται σε εθνικό επίπεδο και τα κράτη µέλη έχουν προβεί στις 
απαραίτητες προπαρασκευαστικές ενέργειες για το θέµα αυτό. Η Επιτροπή, για να 
υποστηρίξει τα κράτη µέλη που διαθέτουν περιορισµένους χρηµατοοικονοµικούς πόρους ή 
ανεπαρκές δυναµικό, συνεργάζεται µε την επιτροπή υγειονοµικής ασφάλειας της ΕΕ ώστε να 
εξευρεθούν οι τρόποι µε τους οποίους θα µπορέσουν τα κράτη µέλη να προµηθευτούν τα 
εµβόλια. 

3. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
Στις 30 Απριλίου του 2009, οι υπουργοί Υγείας ενέκριναν τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου 
σχετικά µε τη λοίµωξη της γρίπης Α/Η1Ν13. Οι υπουργοί τόνισαν την ανάγκη συντονισµού 
των εθνικών µέτρων στην Ευρώπη και ζήτησαν από την Επιτροπή να εξακολουθήσει να 
διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών και τη συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών, 
ιδίως όσον αφορά την αξιολόγηση του κινδύνου, τη διαχείριση του κινδύνου και τα ιατρικά 
αντίµετρα.  

Αυτά τα καθήκοντα συντονισµού θα εκτελούνται στο πλαίσιο της επιτροπής υγειονοµικής 
ασφάλειας (ΕΥΑ), του συστήµατος έγκαιρου συναγερµού και αντίδρασης για την πρόληψη 
και τον έλεγχο µεταδοτικών ασθενειών (EWRS) και την επιτροπή του δικτύου 
επιδηµιολογικής παρακολούθησης και ελέγχου των µεταδοτικών ασθενειών, καθώς και σε 
συνεργασία µε τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισµούς, ιδίως µε την ΠΟΥ. Η Επιτροπή έχει 
προεδρεύσει πολλές φορές σε κοινές συνεδριάσεις των αρµόδιων εθνικών αρχών για το 
EWRS των κρατών µελών και της ΕΥΑ από τότε ξεκίνησε η επιδηµία. 

Στις 8 και στις 9 Ιουνίου στο Συµβούλιο συζητήθηκε το θέµα των εµβολίων και των 
στρατηγικών εµβολιασµού κατά της πανδηµίας (Η1Ν1) 2009 και ανατέθηκε στην ΕΥΑ να 
εργαστεί για τα δύο αυτά θέµατα. Οι υπουργοί Υγείας σε νέα άτυπη συνάντησή τους στις 6 
και 7 Ιουλίου 2009 συζήτησαν το θέµα της ετοιµότητας και της αντίδρασης για την 
αντιµετώπιση της πανδηµίας (Η1Ν1) 2009, έχοντας ως επίκεντρο ένα ενηµερωτικό σηµείωµα 
της Επιτροπής σχετικά µε την πολιτική εµβολιασµού και το αποτέλεσµα της συνεδρίασης των 
τεχνικών εµπειρογνωµόνων που διοργανώθηκε από τη σουηδική προεδρία στις 4 και 5 
Ιουλίου 2009.  

Σε διεθνές επίπεδο, η Επιτροπή είναι µέλος της πρωτοβουλίας για την παγκόσµια υγειονοµική 
ασφάλεια σχετικά µε την πανδηµική γρίπη και άλλα ζητήµατα που αφορούν την υγειονοµική 
ασφάλεια, στην οποία µετέχουν οι χώρες G7 και το Μεξικό. Το δίκτυο αυτό έχει υπάρξει 
πολύ αποτελεσµατικό για την ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των µελών του σχετικά µε τα 
µέτρα για τη δηµόσια υγεία που σχεδιάζονται ή έχουν ήδη ληφθεί.  

Η πρωτοβουλία για την παγκόσµια υγειονοµική ασφάλεια έχει πραγµατοποιήσει δύο άτυπες 
συναντήσεις, την πρώτη κατά τη διάρκεια της παγκόσµιας συνέλευσης υγείας το Μάιο και τη 
δεύτερη, ύστερα από πρόσκληση του Μεξικού, σε υπουργικό επίπεδο για την πανδηµία 
(Η1Ν1) 2009 στο Κανκούν στις 2 και 3 Ιουλίου 2009. Μία ακόµη συνάντηση 
πραγµατοποιήθηκε το Σεπτέµβριο στις Βρυξέλλες έπειτα από πρόσκληση της Επιτροπής.  

4. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΕΕ – 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ 

Η Επιτροπή παρακολουθεί την κατάσταση εσωτερικά και εξωτερικά µέσω διαφόρων 
δικτύων, οµάδων εµπειρογνωµόνων και φόρουµ, που επιτρέπουν την ανταλλαγή 

                                                 
3 http://ec.europa.eu/health-eu/doc/council_concl.pdf 

http://ec.europa.eu/health-eu/doc/council_concl.pdf
http://ec.europa.eu/health-eu/doc/council_concl.pdf
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πληροφοριών µε τα κράτη µέλη και τους διεθνείς οργανισµούς. Έχει ενεργοποιηθεί ο 
εσωτερικός µηχανισµός διαχείρισης κρίσεων της Επιτροπής (ARGUS), ο οποίος επιτρέπει σε 
όλες τις εµπλεκόµενες υπηρεσίες να αξιολογούν από κοινού τις πολυτοµεακές διαστάσεις 
αυτής της πανδηµίας και να αντιδρούν ανάλογα.  

Στον τοµέα της υγείας, η Επιτροπή συνεργάζεται στενά µε τους οργανισµούς επιστηµονικής 
αξιολόγησης – το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ΕΚΠΕΝ), τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισµό Φαρµάκων (ΕΜΕΑ) και την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των 
Τροφίµων (ΕΑΑΤ) – για συγκεκριµένα θέµατα, καθώς επίσης και µε την ΠΟΥ ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι τα µέτρα που λαµβάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση συµβαδίζουν µε τις 
συστάσεις της ΠΟΥ και τους διεθνείς κανονισµούς για την υγεία.  

Με σκοπό να εξασφαλιστεί η αποτελεσµατική, οριζόντια αντίδραση για τη δηµόσια υγεία 
στην πανδηµία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής 
σχετικά µε το σχεδιασµό ετοιµότητας και αντίδρασης σε πανδηµία γρίπης, η Ευρωπαϊκή 
Ένωση έχει ήδη λάβει µια σειρά σηµαντικών µέτρων χρησιµοποιώντας τους υπάρχοντες 
νοµικούς και υγειονοµικούς µηχανισµούς4: 

• τη διατύπωση ορισµών των κρουσµάτων, που εγκρίθηκε στην απόφαση της Επιτροπής την 
1η Μαΐου 20095· 

• τη συµφωνία της 18 Μαΐου 2009 σχετικά µε τις συµβουλές προς τα άτοµα που ταξιδεύουν 
σε περιοχές που έχουν πληγεί ή επιστρέφουν από αυτές·  

• την επέκταση του συστήµατος επιτήρησης για τον εντοπισµό νέων κρουσµάτων στην ΕΕ 
στις 18 Μαΐου 2009·  

• τις κατευθυντήριες γραµµές για τη διαχείριση των κρουσµάτων, τις θεραπείες και τις 
συµβουλές σχετικά µε τα ιατρικά αντίµετρα για τους επαγγελµατίες του τοµέα της υγείας 
στις 18 Μαΐου 2009· 

• τις υποδείξεις για το ευρύ κοινό σχετικά µε τα ατοµικά µέτρα προστασίας που 
συµφωνήθηκαν και διατέθηκαν στα κράτη µέλη σε όλες τις επίσηµες γλώσσες της ΕΕ στις 
4 Μαΐου 2009·  

• τις δηλώσεις εκ µέρους των σηµείων επαφής της επιτροπής υγειονοµικής ασφάλειας και 
του συστήµατος έγκαιρου συναγερµού και αντίδρασης (EWRS) σχετικά µε το κλείσιµο 
των σχολείων και τις ταξιδιωτικές οδηγίες στις 13 Αυγούστου 2009· 

• τη δήλωση σχετικά µε τις «Στρατηγικές εµβολιασµού: οµάδες-στόχοι και προτεραιότητες» 
που συµφωνήθηκε µεταξύ των σηµείων επαφής της επιτροπής υγειονοµικής ασφάλειας και 
του EWRS στις 25 Αυγούστου 2009.  

Σύµφωνα µε την απόφαση αριθ. 2119/98/ΕΚ6 τα κράτη µέλη είναι υποχρεωµένα να 
αναφέρουν τις εστίες γρίπης στο κοινοτικό δίκτυο για τις µεταδοτικές νόσους. Οφείλουν να 
κοινοποιούν χωρίς καθυστέρηση τα κρούσµατα και στη συνέχεια η Επιτροπή µεταδίδει 
αµέσως τις πληροφορίες σε όλα τα άλλα κράτη µέλη, πριν από, όπου είναι δυνατόν, από την 
ενδεχόµενη διαβούλευση και τον συντονισµό αντιµέτρων από τα κράτη µέλη. Αυτές οι 
πληροφορίες συγκεντρώνονται από το ΕΚΠΕΝ. Σε περίπτωση πανδηµικής γρίπης, καταρτίζει 
καθηµερινά εκθέσεις σχετικά µε την κατάσταση που απευθύνονται στα κράτη µέλη. Το 
ΕΚΠΕΝ παρέχει, επίσης, συνεχή υποστήριξη προς τα κράτη µέλη και την Επιτροπή όσον 

                                                 
4 Τα έγγραφα αυτά υπάρχουν στον ειδικό δικτυακό τόπο της Επιτροπής για την πανδηµία (Η1Ν1) 2009:  

http://ec.europa.eu/health/ph_threats/com/Influenza/novelflu_en.htm. 
5 ΕΕ L 110 της 1.5.2009, σ. 58. 
6 ΕΕ L 268 της 3.10.1998, σ. 1. 

http://ec.europa.eu/health/ph_threats/com/Influenza/novelflu_en.htm
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αφορά την επιτήρηση και την αντιµετώπιση της κρίσης. Στην υποστήριξη αυτή 
περιλαµβάνονται οι συµβουλές προς το κοινό σχετικά µε τα ατοµικά µέτρα προστασίας και 
προς τα κράτη µέλη σχετικά µε τις δραστηριότητες άµβλυνσης του αντικτύπου7. Ο κοινοτικός 
µηχανισµός πολιτικής προστασίας έχει δηµιουργηθεί για να διευκολύνει την αµοιβαία παροχή 
βοήθειας µεταξύ των κρατών µελών, όταν η ικανότητα ενός κράτους µέλους να 
αντιµετωπίσει µια κρίση δεν επαρκεί. Η βοήθεια αυτή µπορεί να περιλαµβάνει την άµεση 
πολιτική προστασία και την ιατρική συνδροµή. Οι τρίτες χώρες µπορούν, επίσης, να 
ζητήσουν βοήθεια µέσω του µηχανισµού αυτού. 

Όσον αφορά την αδειοδότηση των αναγκαίων φαρµακευτικών προϊόντων, η κοινοτική 
νοµοθεσία καθορίζει τα νοµικά µέσα για την αντιµετώπιση µιας πανδηµίας µε: 

• Ειδικές κανονιστικές διατάξεις για την ταχεία επιστηµονική αξιολόγηση και την 
επακόλουθη αδειοδότηση για την εµπορία εµβολίων για την ανθρώπινη γρίπη και ειδικών 
φαρµακευτικών προϊόντων, όπως τα αντιιικά φάρµακα, σε περίπτωση πανδηµίας. 

• Ειδικές κανονιστικές διατάξεις που επιτρέπουν στα κράτη µέλη να λαµβάνουν αποφάσεις 
σε εθνικό επίπεδο σχετικά µε την έγκριση της διανοµής µη εγκεκριµένων εµβολίων σε 
πανδηµία γρίπης. 

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Φαρµάκων (ΕΜΕΑ) παρέχει επιστηµονικές γνωµοδοτήσεις 
σχετικά µε την αξιολόγηση κινδύνου-οφέλους αυτών των φαρµακευτικών προϊόντων, 
συµπεριλαµβανοµένων των εµβολίων και των αντιιικών φαρµάκων, τα οποία υπόκεινται σε 
κοινοτική έγκριση µέσω απόφασης της Επιτροπής (κεντρική έγκριση). Επιπλέον, µέσω 
τεχνικής βοήθειας, ο ΕΜΕΑ υποστηρίζει το δίκτυο των κρατών µελών στις επιστηµονικές 
συζητήσεις για την προετοιµασία των εθνικών αδειοδοτήσεων των φαρµακευτικών 
προϊόντων. Για την εκπόνηση µιας επιστηµονικής αξιολόγησης των εµβολίων για τη γρίπη Α 
(Η1Ν1) 2009, ο ΕΜΕΑ ανταλλάσσει απόψεις µε τις αρµόδιες αρχές τρίτων χωρών, όπως οι 
ΗΠΑ. 

Ενώ πολλά αντιιικά φάρµακα είναι διαθέσιµα στην ΕΕ για τη θεραπεία της πανδηµικής 
γρίπης, επειδή η κυκλοφορία τους στην αγορά είχε εγκριθεί παλαιότερα, τα νέα µέτρα 
εστιάζονται στην επιτάχυνση της αξιολόγησης των αιτήσεων σχετικά µε την αδειοδότηση 
των εµβολίων για την πανδηµική γρίπη Α(Η1Ν1). Τόσο ο ΕΜΕΑ όσο και τα κράτη µέλη 
έχουν λάβει ή αναµένουν τέτοιου είδους αιτήσεις.  

Σε κοινοτικό επίπεδο, ο ΕΜΕΑ αξιολογεί αυτή τη στιγµή δεδοµένα και αιτήσεις για διάφορα 
εµβόλια. Μόλις ο ΕΜΕΑ δώσει µια θετική επιστηµονική γνωµοδότηση για κάθε εµβόλιο 
βάσει µιας λεπτοµερούς αξιολόγησης των κινδύνων και των οφελών, η Επιτροπή θα 
εξασφαλίσει την ταχεία λήψη απόφασης για την αδειοδότησή τους. Μετά την αδειοδότηση, 
προβλέπεται ειδική παρακολούθηση φαρµακοεπαγρύπνησης ώστε να εξασφαλιστεί η διαρκής 
αξιολόγηση της ασφάλειας και της αποτελεσµατικότητας των φαρµάκων αυτών. Στην 
περίπτωση των εθνικών αδειοδοτήσεων, εναπόκειται στα κράτη µέλη να αποφασίσουν 
σχετικά µε την επιτάχυνση της επιστηµονικής αξιολόγησης και της κανονιστικής διαδικασίας. 

Μετάδοση µεταξύ ανθρώπου και ζώων 
Η Επιτροπή έχει, επίσης, λάβει µέτρα για την πιθανή µόλυνση των χοίρων από τον ιό της 
πανδηµικής γρίπης (Η1Ν1) 2009 στην Ευρώπη. Αυτό έχει ήδη συµβεί στον Καναδά, στην 
Αργεντινή και στην Αυστραλία, πιθανώς λόγω προηγούµενης µετάδοσης του ιού από τον 
άνθρωπο στους χοίρους. Αν και στις χώρες αυτές οι χοίροι µέχρι τώρα δεν αποτέλεσαν µια 
πρόσθετη πηγή του ιού για τους ανθρώπους, η πιθανότητα ανίχνευσης και διάδοσης του ιού 

                                                 
7 http://www.ecdc.europa.eu/en/healthtopics/Pages/Influenza_A(H1N1)_Outbreak.aspx 

http://www.ecdc.europa.eu/en/healthtopics/Pages/Influenza_A(H1N1)_Outbreak.aspx
http://www.ecdc.europa.eu/en/healthtopics/Pages/Influenza_A(H1N1)_Outbreak.aspx
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της πανδηµίας στους χοίρους στην Ευρώπη θα µπορούσε να προκαλέσει αδικαιολόγητους 
φόβους στο ευρύ κοινό.  

Στις 14 Ιουλίου 2009, η µόνιµη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων 
ενέκρινε ένα έγγραφο καθοδήγησης το οποίο συνέταξε η Επιτροπή σχετικά µε τα µέτρα 
επιτήρησης και ελέγχου για τον ιό της πανδηµίας στους χοίρους8, µε σκοπό να εξασφαλίσει 
ότι οι αγρότες και οι κτηνιατρικές και οι υγειονοµικές αρχές θα είναι προετοιµασµένες για 
κάθε τέτοιου είδους ενδεχόµενο και εποµένως θα µετριαστεί ο κίνδυνος εµφάνισης 
αδικαιολόγητου πανικού στο ευρύ κοινό. Επιπλέον, πρόσφατα ο ιός της πανδηµίας (Η1Ν1) 
2009 εντοπίστηκε σε γαλοπούλες στη Χιλή πιθανότατα λόγω µετάδοσης από µολυσµένους 
ανθρώπους. Η Επιτροπή παρακολουθεί τις εξελίξεις αυτές. 

Αεροπορικά ταξίδια  
Όσον αφορά τις αεροµεταφορές διοργανώθηκε µια ειδική συνεδρίαση µε τις αρχές της 
πολιτικής αεροπορίας στις 5 Μαΐου 2009. Στη συνεδρίαση αυτή αποφασίστηκε να 
ενεργοποιηθεί το δίκτυο των εθνικών σηµείων επαφής για θέµατα υγείας, το οποίο επιτρέπει 
την ανταλλαγή και τη διάδοση µεταξύ των κρατών µελών της ΕΕ των πληροφοριών για όλα 
τα θέµατα των αεροµεταφορών που συνδέονται µε την πανδηµία (Η1Ν1) 2009.  

Ένα σηµαντικό θέµα στο σχεδιασµό έκτακτης ανάγκης για µια πιθανή πανδηµία γρίπης είναι 
το κατά πόσον πρέπει να περιοριστούν τα διεθνή ταξίδια από και προς τις χώρες ή τις 
περιφέρειες που έχουν πληγεί ή να επιβληθεί έλεγχος εισόδου ή εξόδου των επιβατών στα 
αεροδρόµια. Η δυνατότητα της ταχείας µετάδοσης µολυσµατικών νόσων στον σταθερά 
αυξανόµενο παγκόσµιο πληθυσµό µε τις πολύ καλές συνδέσεις βρέθηκε στο επίκεντρο των 
συζητήσεων το 2003 κατά τη διάρκεια της επιδηµίας του σοβαρού οξέος αναπνευστικού 
συνδρόµου (ΣΟΑΣ). Ωστόσο, όπως φάνηκε τότε, τα µέτρα για την απαγόρευση των ταξιδιών 
είχαν ως στόχο συγκεκριµένες χώρες στις οποίες η επιδηµία είχε διαδοθεί ευρέως και το 
αποτέλεσµα ήταν περιορισµένο. Επιπλέον, η τρέχουσα κατάσταση µε την επιδηµία Η1Ν1 
φαίνεται να είναι πολύ διαφορετική αφού έχει ήδη εξαπλωθεί σε όλο τον κόσµο. Εποµένως, 
σύµφωνα µε τις συστάσεις της ΠΟΥ, η απαγόρευση των ταξιδιών δεν κρίθηκε ως το 
κατάλληλο µέσο για την παρούσα κατάσταση. Αυτή ήταν και η θέση που στάλθηκε σε όλες 
τις αρχές πολιτικής αεροπορίας από τη ∆ιεθνή Οργάνωση Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO) την 
1η Μαΐου και επιβεβαιώθηκε κατά τη συνεδρίαση του συµβουλίου της ICAO στις 11 Μαΐου 
2009. Στο πνεύµα αυτής της θέσης, δεν εκδόθηκε καµία σύσταση σε επίπεδο ΕΕ για την 
απαγόρευση των ταξιδιών, συµπεριλαµβανοµένων των αεροµεταφορών.  

Επιπλέον, συµφωνήθηκε, επίσης, ότι ανάλογα µε την εξέλιξη της κατάστασης και 
λαµβανοµένων υπόψη των συµβουλών από τις σχετικές υγειονοµικές αρχές, τα κράτη µέλη 
πρέπει να λαµβάνουν όλα τα κατάλληλα µέτρα στον τοµέα των αεροµεταφορών. Τα µέτρα 
αυτά πρέπει να είναι αναλογικά, να µην δηµιουργούν διακρίσεις και να περιορίζονται 
αυστηρά στην αντιµετώπιση των κινδύνων για την υγεία. Σε κάθε περίπτωση, η ΕΕ θα 
εξακολουθήσει να εξασφαλίζει το συντονισµό των εθνικών µέτρων.  

∆υνατότητες χρηµατοοικονοµικής συνδροµής σε επίπεδο ΕΕ  
Τα κράτη µέλη και οι χώρες που βρίσκονται στο στάδιο της διαπραγµάτευσης για την ένταξή 
τους στην ΕΕ9 µπορούν να ζητήσουν βοήθεια από το Ταµείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης σε περίπτωση µεγάλων φυσικών καταστροφών ώστε να τους επιστραφούν κάποια 

                                                 
8 Το έγγραφο καθοδήγησης είναι διαθέσιµο στη διεύθυνση: 

http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/influenzaAH1N1/docs/wd_surveillance_and_control_of_h1n1
_in_pigs_rev1_140709_en.pdf. 

9 Οι χώρες αυτές σήµερα είναι η Τουρκία και η Κροατία. 

http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/influenzaAH1N1/docs/wd_surveillance_and_control_of_h1n1_in_pigs_rev1_140709_en.pdf
http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/influenzaAH1N1/docs/wd_surveillance_and_control_of_h1n1_in_pigs_rev1_140709_en.pdf
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έξοδα για την αποκατάσταση των ζηµιών. Οι κρίσεις στον τοµέα της δηµόσιας υγείας και 
ιδίως οι δαπάνες για την αγορά εµβολίων δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Ταµείου 
Αλληλεγγύης. 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι η πρωτοβουλία της Επιτροπής για διεύρυνση του πεδίου εφαρµογής 
του ταµείου, ώστε να συµπεριλάβει, µεταξύ άλλων, την αντιµετώπιση κρίσεων στον τοµέα 
της δηµόσιας υγείας, που εκκρεµεί στο Συµβούλιο χωρίς να έχει σηµειωθεί καµία πρόοδος 
από το 2005 [πρόταση της Επιτροπής COM(2005)108]10, θα µπορούσε να αποτελέσει τη 
βάση για να µελετηθεί ο τρόπος µε τον οποίο µπορούµε να προχωρήσουµε στο συγκεκριµένο 
αυτό ζήτηµα. Άλλα διαρθρωτικά ταµεία δίνουν προτεραιότητα στις επενδύσεις σε υποδοµές 
στον τοµέα της δηµόσιας υγείας και εποµένως δεν είναι κατάλληλα για την αντιµετώπιση 
έκτακτων καταστάσεων.  

Το συνοδευτικό έγγραφο των υπηρεσιών της Επιτροπής µε τίτλο «Υποστήριξη προς τις τρίτες 
χώρες για την καταπολέµηση της πανδηµίας (Η1Ν1) 2009» εξετάζει τη διεθνή διάσταση της 
αντίδρασης της ΕΕ. Εάν οι τρίτες χώρες ζητήσουν βοήθεια, η ΕΕ µπορεί να ανταποκριθεί 
ανάλογα µέσω των προγραµµάτων και των µέσων της, καθώς και µέσω της ανθρωπιστικής 
βοήθειας. 

Όσον αφορά την Επιτροπή, αυτή η χρηµατοοικονοµική συνδροµή αναµένεται να καλυφθεί 
από τα υπάρχοντα χρηµατοοικονοµική µέσα. Εάν προκύψουν περαιτέρω σηµαντικές ανάγκες, 
η Επιτροπή θα εξετάσει τους πιθανούς διαθέσιµους τρόπους για την αντιµετώπισή τους. 

Έβδοµο πρόγραµµα-πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας (ΠΠ7) 
Τα προγράµµατα-πλαίσια δραστηριοτήτων έρευνας (το ΠΠ7 και οι προκάτοχοί του ΠΠ6 και 
ΠΠ5) έχουν συµβάλει σε µεγάλο βαθµό στην έρευνα για τη γρίπη σχετικά µε θέµατα του 
τοµέα της δηµόσιας υγείας και για την καλύτερη δυνατή ετοιµότητα σε περίπτωση 
πανδηµίας. Τα ΠΠ έχουν χρηµατοδοτήσει έργα για καινοτόµες τεχνολογίες εµβολιασµού και 
επικουρικών, για µελέτες επιτήρησης των πτηνών και των χοίρων, για την ανάπτυξη 
ολοκληρωµένων διαγνωστικών εργαλείων και νέων αντιιικών φαρµάκων. Ειδικότερα, δύο 
από τα εν εξελίξει έργα του ΠΠ7 συνδέονται άµεσα µε την τρέχουσα πανδηµία11. 

5. ∆ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ 
Μόλις δηµοσιεύτηκαν οι πρώτες εκθέσεις σχετικά µε την εκδήλωση εστιών της γρίπης 
(Η1Ν1), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τόνισε τη σηµασία της ανταλλαγής πληροφοριών και του 
συντονισµού των µέτρων σε διεθνές επίπεδο. Η Επιτροπή υποστηρίζει τον ηγετικό ρόλο της 
ΠΟΥ στην παρακολούθηση της πανδηµίας σύµφωνα µε το ∆ιεθνή Υγειονοµικό Κανονισµό, 
για την εκπόνηση συστάσεων και καθοδήγησης βάσει των αποδεικτικών στοιχείων και για τη 
διευκόλυνση της υποστήριξης των πολύ φτωχών χωρών, στην οποία περιλαµβάνεται η 
παροχή εµπειρογνωµοσύνης, η υποστήριξη για την εκπαίδευση στελεχών, ακόµη και η 
προµήθεια εµβολίων και αντιιικών φαρµάκων.  

                                                 
10 COM (2005) 108 της 6ης Απριλίου 2005. 
11 Το EMPERIE συµβάλλει απευθείας στην έρευνα που αφορά πολύ σηµαντικές βιολογικές πτυχές (βλ. 

http://ec.europa.eu/research/health/infectious-diseases/emerging-epidemics/projects/139_en.html) και 
το FLUMODCONT συµβάλλει στην έρευνα που αφορά πτυχές της δηµόσιας υγείας (βλ. 
http://www.flumodcont.eu/index.php/home).  

Για πλήρη εικόνα όλων των έργων επισκεφθείτε τη διεύθυνση: 
http://ec.europa.eu/research/health/infectious-diseases/emerging-epidemics/projects_en.html  

 

http://ec.europa.eu/research/health/infectious-diseases/emerging-epidemics/projects/139_en.html
http://www.flumodcont.eu/index.php/home
http://ec.europa.eu/research/health/infectious-diseases/emerging-epidemics/projects_en.html
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Όπως προαναφέρθηκε, η Επιτροπή έχει, επίσης, συντονίσει τη δράση της για τη δηµόσια 
υγεία µε την πρωτοβουλία για την παγκόσµια υγειονοµική ασφάλεια (GHSI), ιδίως, όσον 
αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών για τα µέτρα που λαµβάνονται στον τοµέα αυτόν.  

Το δίκτυο GHSI ασχολείται µε θέµατα παρόµοια µε αυτά που προσδιορίζονται στους 
κόλπους της ΕΕ και φροντίζουν να εξασφαλίζουν ότι τα θέµατα αυτά αντιµετωπίζονται µε 
συντονισµένο τρόπο σε όλες τις χώρες του δικτύου. Στις 11 Σεπτεµβρίου 2009 η Επιτροπή 
φιλοξένησε µια έκτακτη υπουργική συνεδρίαση του δικτύου GHSI µε αντικείµενο τα θέµατα 
κοινού ενδιαφέροντος που συνδέονται µε την ετοιµότητα και την αντίδραση στην πανδηµία 
(Η1Ν1) 2009. Γνωρίζοντας την πιθανότητα εµφάνισης ενός ισχυρότερου κύµατος του ιού της 
γρίπης (Η1Ν1) 2009 κατά τη διάρκεια των ερχόµενων µηνών, οι συµµετέχοντες στη 
συνεδρίαση εξέτασαν ένα φάσµα θεµάτων ζωτικής σηµασίας για την αποτελεσµατική 
αντιµετώπισή του.  

Κατά τη διάρκεια της 14ης συνόδου υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της οµάδας του 
Ρίο (όλες οι χώρες της Λατινικής Αµερικής, η ∆οµινικανή ∆ηµοκρατία, η Τζαµάικα, η 
Μπελίζε, η Γουιάνα και η Αϊτή) που πραγµατοποιήθηκε στην Πράγα στις 13 Μαΐου 2009, 
εγκρίθηκε µια κοινή δήλωση σχετικά µε το «νέο ιό της γρίπης». Στη δήλωση αυτή 
αναφέρεται η ανάγκη για ακόµη µεγαλύτερο συντονισµό των µέτρων µεταξύ όλων των 
αρµόδιων οργανισµών και φορέων. 

Όσον αφορά την προετοιµασία της στρατηγικής για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των 
εµβολίων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ΕΚΠΕΝ και ο ΕΜΕΑ βρίσκονται σε στενή επικοινωνία 
µε την ΠΟΥ και µέσω της ΠΟΥ και µε άλλες κανονιστικές αρχές σε όλο τον κόσµο. 
Επιπλέον, η Επιτροπή και ο ΕΜΕΑ συµφώνησαν σε διµερείς διατάξεις εµπιστευτικότητας µε 
τις ρυθµιστικές αρχές τριών τρίτων χωρών σχετικά µε την κανονιστική και επιστηµονική 
συνεργασία (ΗΠΑ, Καναδάς, Ιαπωνία) οι οποίες αποδείχτηκαν χρήσιµος µηχανισµός για την 
ανταλλαγή πληροφοριών στην τρέχουσα πανδηµία. 

6. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝ∆ΗΜΙΑΣ 
Η Παγκόσµια Τράπεζα εκτιµά ότι τα µέτρα που έχουν ληφθεί µε σκοπό να αναχαιτίσουν την 
εξάπλωση της πανδηµίας, αν και είναι τα κατάλληλα, ενδέχεται να έχουν σοβαρή επίπτωση 
στην οικονοµία, καλύπτοντας το 60% του συνολικού κόστους· µόνο το 12% συνδέεται µε τη 
θνησιµότητα και το 28% µε τις συχνές απουσίες και την ασθένεια. Η πείρα έχει αποδείξει ότι 
ο οικονοµικός αντίκτυπος µιας κρίσης στον τοµέα της υγείας σπάνια συνδέεται άµεσα µε τη 
σοβαρότητα του ιού από ιατρική άποψη. 

Ο άµεσος αντίκτυπος προσελκύει την περισσότερη δηµόσια προσοχή. Ωστόσο, ανάλογα µε 
τη διάρκεια και τη σοβαρότητα της πανδηµίας, οι µακροπρόθεσµες συνέπειες µπορούν να 
υπερβούν κατά πολύ το βραχυπρόθεσµο κόστος. 
Άµεσες συνέπειες (επιδηµιολογική αβεβαιότητα) 
Ο πιο άµεσος οικονοµικός αντίκτυπος µιας πανδηµίας µπορεί να προέλθει όχι από τους 
πραγµατικό αριθµό των θανάτων ή των ασθενών αλλά από τις µη συντονισµένες προσπάθειες 
των ατόµων για να αποφύγουν τη µόλυνση. 

Υπολογίζεται ότι µπορεί να υπάρξει αυξανόµενη ζήτηση για νοσηλεία και ιατρική 
περίθαλψη, καθώς και για φάρµακα, συµπεριλαµβανοµένων των αντιιικών φαρµάκων και 
των εµβολίων, µάσκες, γάντια, αντιµικροβιακές ουσίες και άλλα αντίµετρα. Ωστόσο, η 
περιορισµένη αποθεµατική ικανότητα ορισµένων παρόχων υπηρεσιών µπορεί να προκαλέσει 
ελλείψεις σε άλλες υπηρεσίες υγείας εξαιτίας των υπηρεσιών εκείνων που συνδέονται µε την 
πανδηµία. 
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Εκτός από το ζήτηµα της περίθαλψης, εκτιµάται ότι ο κόσµος θα πάρει πρόσθετες 
προφυλάξεις και ότι θα ελαχιστοποιήσει τις προσωπικές επαφές µε σκοπό την αποφυγή της 
µόλυνσης. Στη χειρότερη περίπτωση, κάτι τέτοιο θα µπορούσε να προκαλέσει πτώση της 
ζήτησης σε ορισµένους τοµείς της οικονοµίας και παρεµπόδιση της διασυνοριακής 
κινητικότητας προσώπων και αγαθών. 

Για την αγορά εργασίας το µεγαλύτερο κόστος συνδέεται µε τα αυξηµένα ποσοστά 
νοσηρότητας. Αποτέλεσµα της κατάστασης αυτής θα ήταν οι συχνές απουσίες από την 
εργασία, η διαταραχή των διαδικασιών παραγωγής, η χρήση ακριβότερων διαδικασιών και, 
τελικά, η µείωση της παραγωγικότητας. Αν ο ψυχολογικός αντίκτυπος µιας πανδηµίας είναι 
ιδιαίτερα σοβαρός, αναµένεται αύξηση των συχνών απουσιών και από την πλευρά των 
εργαζοµένων που είναι υγιείς.  

Το συµβούλιο των υπουργών υγείας στα συµπεράσµατά του της 16ης ∆εκεµβρίου 2008 
ζήτησε από την Επιτροπή να συνυπολογίσει τη διατοµεακή διάσταση της προετοιµασίας για 
µια πανδηµία γρίπης επανεξετάζοντας τις διατάξεις που καλύπτουν τον τοµέα αυτόν και 
επικαιροποιώντας την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, της 28ης Νοεµβρίου 2005, σχετικά µε το σχεδιασµό ετοιµότητας και 
αντίδρασης σε πανδηµία γρίπης.  

Η Επιτροπή µελετά τη δυνατότητα ενίσχυσης της διατοµεακής και πολυτοµεακής 
συνεργασίας, µε σκοπό την άµβλυνση των γενικότερων συνεπειών της τρέχουσας πανδηµίας 
και πιθανών µελλοντικών πανδηµιών. 

Μακροπρόθεσµες συνέπειες (οικονοµική αβεβαιότητα) 
Το κόστος της οικονοµικής αβεβαιότητας που συνδέεται µε την πανδηµία, ιδίως στη δύσκολη 
τρέχουσα οικονοµική κατάσταση, µπορεί να επιβραδύνει την εύθραυστη οικονοµική 
ανάκαµψη. Για τις αναπτυσσόµενες χώρες, η ΠΟΥ έχει τονίσει ότι θα χρησιµοποιηθούν όλα 
τα διαθέσιµα µέσα για να αποφευχθούν οι ανισότητες και θα δοθεί στις χώρες αυτές 
πρόσβαση στα εµβόλια. Με τον τρόπο αυτό θα εξασφαλιστεί ότι οι αναπτυσσόµενες χώρες 
δεν θα υποστούν δυσανάλογες συνέπειες. Απαιτείται, επίσης, ισχυρό σύστηµα υγείας. Αυτός 
είναι ο λόγος για τον οποίο η ΠΟΥ έχει ζητήσει αλληλεγγύη για την αντιµετώπιση των 
διαρθρωτικών αδυναµιών. Στις 20 Μαΐου 2009, η ΠΟΥ δηµοσίευσε έκθεση στην οποία 
αναφέρεται ότι 72 χώρες έχουν προµηθευτεί αντιιικά φάρµακα. 

Η Παγκόσµια Τράπεζα υποστηρίζει την αλληλεγγύη προς τις χώρες που χρειάζονται βοήθεια 
για να αντιµετωπίσουν αποτελεσµατικά την πανδηµία και τις συνέπειές της. Για το σκοπό 
αυτό, στις 2 Ιουνίου η Παγκόσµια Τράπεζα ενέκρινε ταχύρρυθµη διαδικασία χορήγησης 500 
εκατ. δολαρίων για να µπορέσουν οι χώρες να χρηµατοδοτήσουν τις ενέργειες πρόληψης και 
ελέγχου των εστιών της πανδηµίας (Η1Ν1) 2009. 

Συνέπειες για την ασφάλεια σε παγκόσµιο, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο 
Η εξάπλωση της πανδηµίας (Η1Ν1) 2009 µπορεί να έχει σηµαντικές συνέπειες για την 
ασφάλεια, τη σταθερότητα και διακυβέρνηση σε παγκόσµιο, περιφερειακό και εθνικό 
επίπεδο. Για το λόγο αυτό η εξωτερική πολιτική της ΕΕ που αποσκοπεί στην ενίσχυση της 
ικανότητας «έγκαιρης προειδοποίησης» των τρίτων χωρών πρέπει να θεωρείται βασικό 
στοιχείο της συνολικής στρατηγικής της ΕΕ για την ασφάλεια και βασική συµβολή της ΕΕ 
για τη βελτίωση της παγκόσµιας σταθερότητας και διακυβέρνησης.  
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7. ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ12 

Κοινή προµήθεια εµβολίων 
Κατά τη διάρκεια του άτυπου συµβουλίου των υπουργών υγείας στις 6 Ιουλίου και κατόπιν 
ευρείας συναίνεσης σχετικά µε την επιδίωξη κοινής προµήθειας εµβολίων κατά του ιού της 
πανδηµικής γρίπης (Η1Ν1) 2009, ιδίως για τα κράτη µέλη που δεν έχουν ακόµη κάνει 
παραγγελίες, η σουηδική προεδρία ζήτησε από την Επιτροπή να δηµιουργήσει ένα µηχανισµό 
ο οποίος θα βοηθήσει στην κοινή προµήθεια εµβολίων για όσα κράτη µέλη ενδιαφέρονται.  

Με δεδοµένο το στάδιο εξέλιξης της πανδηµίας και τις παραγγελίες που ήδη έχουν κάνει 
πολλά κράτη µέλη, δεν κρίνεται λογικό ή αποτελεσµατικό στο στάδιο αυτό να ξεκινήσει µια 
διαδικασία κοινής προµήθειας σε επίπεδο ΕΕ µεταξύ των ενδιαφεροµένων κρατών µελών για 
την προµήθεια εµβολίων. 

Ο στόχος θα πρέπει µάλλον να είναι να δηµοσιευτεί µια σειρά εθνικών προσκλήσεων 
υποβολής προσφορών από τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη οι οποίες θα διεξαχθούν ταυτόχρονα ή 
ως σύνολο. Εκ πρώτης όψεως και λαµβανοµένης υπόψη της πίεσης του χρόνου (τα εµβόλια 
πρέπει να αγοραστούν τον Οκτώβριο) η επιλογή αυτή φαίνεται να είναι η καταλληλότερη (τα 
έγγραφα για τις συµβάσεις είναι έτοιµα, δεν υπάρχει θέµα σύγκρουσης νόµων) και µπορεί να 
εξασφαλίσει τη διαθεσιµότητα παροχής εµβολίων για τις οµάδες-στόχους και της οµάδες-
προτεραιότητας µέσα στο συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα.  

Η Επιτροπή θα υποστηρίξει τα κράτη µέλη στις προσπάθειές τους για κοινή προµήθεια και θα 
διοργανώσει τις αναγκαίες συνεδριάσεις συντονισµού. Η Επιτροπή είναι έτοιµη να ενεργήσει 
ως µεσολαβητής µε σκοπό να παρέχει συµβουλές σχετικά µε τη νοµική βάση της ΕΕ, όπου 
είναι απαραίτητο, και να υποστηρίξει την αµοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των 
κρατών µελών που έχουν ήδη υπογράψει συµφωνίες παραγγελίας και εκείνων που δεν έχουν 
ακόµη συνάψει τέτοιου είδους συµφωνίες. Μεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα η Επιτροπή 
θα εξακολουθήσει να διερευνά εναλλακτικές διαδικασίες. 

Επίσης, η Επιτροπή, παράλληλα µε την πρωτοβουλία για κοινή προµήθεια, προωθεί µια 
κοινή προσέγγιση για τη διασυνοριακή ανταλλαγή και πώληση σε εθελοντική βάση στο 
εσωτερικό της ΕΕ. Ένας µηχανισµός συνεργασίας των κρατών µελών µε σκοπό να 
αντιµετωπιστούν οι ελλείψεις εµβολίων σε ένα κράτος µέλος και η προµήθεια µεγάλου 
αριθµού εµβολίων σε µια άλλη χώρα θα µπορούσε να µελετηθεί και να συντονιστεί σε 
επίπεδο ΕΕ. Από τις απαντήσεις που έχει λάβει έως τώρα η Επιτροπή προκύπτει ότι ορισµένα 
κράτη µέλη έχουν ήδη συµπεριλάβει στις συµβάσεις τον όρο ότι τα εµβόλια που δεν θα 
χρησιµοποιηθούν µπορούν να πωληθούν σε άλλες χώρες.  

Υποστήριξη τρίτων χωρών για την καταπολέµηση της πανδηµίας (Η1Ν1) 2009 
Κύριος στόχος του εγγράφου εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής όσον αφορά την 
υποστήριξη των τρίτων χωρών είναι να προσδιοριστούν οι τοµείς και οι υπάρχοντες 
µηχανισµοί της ΕΕ µε τους οποίους µπορούν να υποστηριχτούν οι ανάγκες των τρίτων 
χωρών, µε στόχο τη σταθερή αύξηση του επιπέδου προστασίας των χωρών αυτών απέναντι 
στην πανδηµία (Η1Ν1) 2009 και µε την παράλληλη τήρηση των αρχών της αυτεξουσιότητας 
των χωρών και της αποτελεσµατικότητας της βοήθειας. Κάθε είδους παροχή υποστήριξης εκ 
µέρους δωρητών στον τοµέα υγείας των αναπτυσσόµενων χωρών πρέπει να σέβεται την 
ηγετική θέση της αντίστοιχης χώρας όσον αφορά το σχεδιασµό της στρατηγικής της και τη 

                                                 
12 Παράλληλα µε την παρούσα ανακοίνωση συντάχθηκαν πέντε τεχνικά έγγραφα στα οποία καθορίζονται 

οι βασικοί άξονες της στρατηγικής. Τα έγγραφα αυτά παρέχουν µια γενική εικόνα του φάσµατος των 
πιθανών ενεργειών που µπορούν να φανούν χρήσιµες για την υποστήριξη των προσπαθειών που 
καταβάλλουν τα κράτη µέλη σχετικά µε την αντιµετώπιση της πανδηµίας. 
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διαδικασία υλοποίησής της, όπως συµφωνήθηκε σε διεθνές επίπεδο το 2008 στο Πρόγραµµα 
∆ράσης της Άκκρα, προκειµένου η διεθνής βοήθεια να αποφέρει τα µέγιστα δυνατά 
αποτελέσµατα. Είναι σηµαντικό να εξασφαλιστεί ότι η πρωτοβουλία και η παροχή 
συγκεκριµένης βοήθειας προς τις τρίτες χώρες πραγµατοποιείται σε στενή συνεργασία µε την 
ΠΟΥ και, κατά περίπτωση, µε τους µη κυβερνητικούς οργανισµούς (ΜΚΟ). Επίσης, 
σταδιακή αύξηση της συνεργασίας µεταξύ του ΕΚΠΕΝ και ορισµένων τρίτων χωρών, ιδίως 
εκείνων που εντάσσονται στην ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας, θα συµβάλει στην 
καταπολέµηση της πανδηµίας. 

Η συµβολή της Επιτροπής όσον αφορά την ετοιµότητα σε παγκόσµιο επίπεδο για την 
αντιµετώπιση της γρίπης υπήρξε πολύ µεγάλη, λόγω του ηγετικού ρόλου που είχε 
διαδραµατίσει στην αντιµετώπιση της γρίπης των πτηνών παγκοσµίως, υπερβαίνοντας κατά 
πολύ την απλή πρόκληση της γρίπης των πτηνών και επικεντρώνοντας την προσοχή της στη 
βιώσιµη ενίσχυση των συστηµάτων υγείας, συµπεριλαµβανοµένης της γενικής ετοιµότητας 
για την περίπτωση πανδηµίας. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει χρηµατοδότηση σε 
µια σειρά χωρών µε χαµηλό εισόδηµα µέσω διαφόρων διµερών µέτρων (έργα, υποστήριξη 
του προϋπολογισµού για τον τοµέα της υγείας, υποστήριξη του γενικού προϋπολογισµού και 
περιφερειακά προγράµµατα), έτσι ώστε τα εθνικά συστήµατα υγείας των χωρών αυτών να 
µπορούν να αντιµετωπίσουν αποτελεσµατικότερα την πανδηµία (Η1Ν1) 2009. 

Η Επιτροπή θα θέσει τους ακόλουθους συγκεκριµένους στόχους: να παρακολουθεί στενά την 
κατάσταση στις τρίτες χώρες, µέσω τακτικής επικοινωνίας µε το σύστηµα συντονισµού για τη 
γρίπη των ΗΕ (UNSIC), την ΠΟΥ, τα κράτη µέλη της ΕΕ και τα άλλα ενδιαφερόµενα µέρη, 
έτσι ώστε να είναι σε θέση να επιβεβαιώσει εγκαίρως µια πιθανή απειλή από την πανδηµία 
(Η1Ν1) 2009· να προσδιορίσει τις πραγµατικές ανάγκες των χωρών, µε σκοπό την ενίσχυση 
της ικανότητάς τους όσον αφορά την ετοιµότητα και την πρόληψη, αλλά και την 
αντιµετώπιση των εξάρσεων, εάν και όταν συµβούν· να πραγµατοποιήσει την προµήθεια 
εµβολίων στην ΕΕ µε τέτοιον τρόπο ώστε να µην παρεµποδιστεί, αλλά αντίθετα να 
διευκολυνθεί η πρόσβαση των αναπτυσσόµενων χωρών στα εµβόλια και στα άλλα 
φαρµακευτικά προϊόντα, λαµβανοµένων υπόψη των περιορισµένων πόρων των χωρών αυτών. 
Σύµφωνα µε το πνεύµα της έκκλησης του γενικού γραµµατέα του ΟΗΕ για διεθνή 
αλληλεγγύη όσον αφορά την παροχή δίκαιας και ισότιµης πρόσβασης όλων των χωρών στο 
εµβόλιο κατά της πανδηµίας, όταν αυτό διατεθεί στην αγορά, θα πρέπει να εξεταστεί σοβαρά 
το ενδεχόµενο ένα µέρος των εµβολίων που έχουν παραγγελθεί από κράτη µέλη να διατεθεί 
στις αναπτυσσόµενες χώρες. 

Στρατηγικές εµβολιασµού 
Αναγνωρίζοντας ότι η αρµοδιότητα για την κατάρτιση µιας στρατηγικής εµβολιασµού για την 
αντιµετώπιση της πανδηµίας (Η1Ν1) 2009 ανήκει στα κράτη µέλη, στο έγγραφο εργασίας 
των υπηρεσιών της Επιτροπής σχετικά µε τις στρατηγικές εµβολιασµού καθορίζονται, µε 
βάση τα τρέχοντα επιστηµονικά στοιχεία και τις επιδηµιολογικές τάσεις, οι πιθανές επιλογές 
που µπορούν να εξετάσουν τα κράτη µέλη κατά τον καθορισµό της στρατηγικής τους για τον 
εµβολιασµό ανάλογα µε τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν στο έδαφός τους. Μάλιστα, 
έχοντας ως βάση τις γενικές κατευθύνσεις που παρέχει το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών 
της Επιτροπής, κάθε κράτος µέλος µπορεί να αναπτύξει διαφορετικό σχέδιο εµβολιασµού, 
λαµβάνοντας υπόψη τις επιδηµιολογικές τάσεις, τις δοµές των υπηρεσιών υγείας και τους 
διαθέσιµους πόρους. Το έγγραφο αυτό βασίστηκε στη δήλωση σχετικά µε τις οµάδες-στόχους 
και τις οµάδες προτεραιότητας για τον εµβολιασµό κατά της πανδηµικής γρίπης (Η1Ν1) 2009 
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που δηµοσίευσε η επιτροπή για την υγειονοµική ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 26 
Αυγούστου 200913. 

Η αρχική περιορισµένη διαθεσιµότητα των εµβολίων, σε συνδυασµό µε το ενδεχόµενο να 
χρειαστεί εκστρατεία εµβολιασµού ευρείας κλίµακας, αποτελεί µία πρόκληση για τα 
υγειονοµικά συστήµατα και υπογραµµίζει τη σηµασία µιας προσεκτικά σχεδιασµένης 
στρατηγικής εµβολιασµού, λαµβάνοντας υπόψη την ανάγκη να προστατευτούν τα ευάλωτα 
άτοµα, να περιοριστεί η εξάπλωση της µόλυνσης και να διατηρηθούν οι ζωτικής σηµασίας 
υπηρεσίες της κοινωνίας. Η εµπιστοσύνη του κοινού και κατά συνέπεια η επιτυχία 
οποιασδήποτε εκστρατείας εµβολιασµού κατά της πανδηµίας (Η1Ν1) 2009 θα εξαρτηθεί από 
την ενεργό ενηµέρωση σχετικά µε τα οφέλη και τους κινδύνους του εµβολιασµού κατά της 
πανδηµίας (Η1Ν1) 2009, η οποία θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από διαφάνεια. 

Είναι πολύ σηµαντικό να γίνει αντιληπτό ότι για λόγους κοινού συµφέροντος κάθε εθνική 
στρατηγική εµβολιασµού πρέπει να είναι αποτελεσµατική ώστε να καµφθεί η εξάπλωση του 
ιού και να εξαλειφθεί οποιοδήποτε «απόθεµα ιού» που θα µπορούσε να προκαλέσει 
διαδοχικές επανενεργοποιήσεις της πανδηµίας. 

Κανονιστική διαδικασία για την αδειοδότηση των αντιιικών φαρµάκων και των 
εµβολίων 
Η ΕΕ προετοιµάστηκε εγκαίρως για την περίπτωση πανδηµίας θεσπίζοντας διατάξεις για την 
επιτάχυνση των αξιολογήσεων που αφορούν τις νέες αιτήσεις σχετικά µε την αδειοδότηση 
εµβολίων για την πανδηµική γρίπη Α (Η1Ν1) και των παραλλαγών τους. 

Το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής παρέχει µια συνολική επισκόπηση των 
βασικών σταδίων και των βασικών πτυχών που συνδέονται µε τη χορήγηση άδειας εµπορίας 
αντιιικών φαρµάκων και εµβολίων. Ιδιαίτερη προσοχή αποδίδεται στην περιγραφή ειδικά 
σχεδιασµένων διατάξεων για την ταχεία αδειοδότηση σε περίπτωση πανδηµίας και τις 
συνεπαγόµενες υποχρεώσεις φαρµακοεπαγρύπνησης.  

Ενηµέρωση του κοινού και των µέσων µαζικής ενηµέρωσης σχετικά µε την πανδηµία 
(Η1Ν1) 2009 
Για να επιτευχθεί ικανοποιητική απορρόφηση των εµβολίων από τις οµάδες κινδύνου και για 
να αντιµετωπιστούν αποτελεσµατικά τα άλλα προβλήµατα που συνδέονται µε την πρόληψη 
και τον εµβολιασµό, οι αρχές του τοµέα της δηµόσιας υγείας σε όλη την Ευρώπη θα 
αντιµετωπίσουν προκλήσεις που απαιτούν µια προσεκτικά σχεδιασµένη στρατηγική 
επικοινωνίας. 

Το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής σχετικά µε την ενηµέρωση του κοινού 
περιγράφει τα κυριότερα ζητήµατα που συνδέονται µε το συντονισµό της ενηµέρωσης του 
κοινού σχετικά µε την πανδηµία (Η1Ν1) 2009 µε σκοπό τη µετάδοση συγκεκριµένων και 
επιστηµονικά έγκυρων µηνυµάτων προς το ευρύ κοινό και προς τις ειδικές οµάδες κινδύνου. 
Στο έγγραφο προσδιορίζονται οι πιθανές κοινές ενέργειες µεταξύ των κρατών µελών της ΕΕ 
και της Επιτροπής για την ανάπτυξη µιας συνεκτικής ευρωπαϊκής στρατηγικής όσον αφορά 
την ενηµέρωση και την επικοινωνία. 

8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Η πανδηµία (Η1Ν1) 2009 αποτελεί παγκόσµια πρόκληση. Κατά την άποψη της Επιτροπής ο 
συντονισµός σε επίπεδο ΕΕ έχει λειτουργήσει καλά έως τώρα. Η παρούσα κρίση απέδειξε ότι 
υπάρχουν αποτελεσµατικοί δίαυλοι για την ανταλλαγή πληροφοριών που υποστηρίζουν την 

                                                 
13 http://ec.europa.eu/health/ph_threats/com/Influenza/novelflu_en.htm. 

http://ec.europa.eu/health/ph_threats/com/Influenza/novelflu_en.htm
http://ec.europa.eu/health/ph_threats/com/Influenza/novelflu_en.htm
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καλή συνεργασία και το συντονισµό των προσπαθειών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι εργασίες 
και οι συνεργασίες σε διεθνές επίπεδο µπορεί επίσης να αυξηθεί µε στόχο την 
αποτελεσµατική αντιµετώπιση των απειλών για την υγεία. Τα οφέλη που µπορούν να 
προκύψουν εξασφαλίζουν τη συνεκτικότητα και µεγιστοποιούν την αποτελεσµατικότητα των 
ενεργειών για την προστασία της δηµόσιας υγείας σε εθνικό επίπεδο. Η Επιτροπή θα 
εξακολουθήσει να εργάζεται για την υποστήριξη των εθνικών αρχών στον τοµέα της 
δηµόσιας υγείας όσον αφορά την επανεξέταση των συστηµάτων τους, όπου χρειάζεται, για 
την ετοιµότητα και την αντίδραση απέναντι στην πανδηµία. 

Η ανάληψη διατοµεακής δράσης θα εξακολουθήσει να αποτελεί νευραλγικό ζήτηµα για την 
αντιµετώπιση της πανδηµίας (Η1Ν1) 2009. Μια σηµαντική διάσταση που πρέπει να έχει η 
αντιµετώπιση µιας πανδηµίας σε οποιοδήποτε επίπεδο είναι να αποτελεί προϊόν 
πολυτοµεακής δράσης και να εµπλέκει υπηρεσίες εκτός του τοµέα της υγείας. Απαιτείται να 
καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες και η Επιτροπή θα εξετάσει µαζί µε τα κράτη µέλη 
την ανάγκη για τη λήψη µέτρων που θα ενισχύσουν τη διατοµεακή και πολυτοµεακή 
συνεργασία, ώστε να εξασφαλιστεί η συνέχιση των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων και να 
ελαχιστοποιηθεί η διαταραχή από τις αρνητικές συνέπειες της πανδηµίας. 

Ανάλογα µε την κλίµακα και τη σοβαρότητα της κατάστασης στη δηµόσια υγεία, τα σχέδια 
για τη συνέχιση των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων µπορούν επίσης να συµπεριλάβουν 
µέτρα και ρυθµίσεις για τη διατήρηση της λειτουργίας των υπηρεσιών ζωτικής σηµασίας. Η 
κατάρτιση σχεδίων συνέχισης των δραστηριοτήτων στους σχετικούς τοµείς θα είναι χρήσιµη 
για την αποφυγή του αρνητικού αντικτύπου της πανδηµικής γρίπης, στο βαθµό που είναι 
δυνατόν να αποφευχθεί.  
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