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Κορονοϊός: η Επιτροπή πραγματοποιεί την πρώτη συνεδρίαση της
ενωσιακής πλατφόρμας εθνικών επιστημονικών συμβούλων για τη νόσο
COVID-19

Βρυξέλλες, 13 Νοεμβρίου 2020

Σήμερα, η πρόεδρος κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν καλωσόρισε τους επιστημονικούς συμβούλους των
κρατών μελών για τη νόσο COVID-19 στην πρώτη συνεδρίαση της ενωσιακής πλατφόρμας
επιστημονικών συμβούλων για τη νόσο COVID-19. Η πλατφόρμα θα διευκολύνει την παροχή πιο
συντονισμένων επιστημονικών συμβουλών όσον αφορά τα μέτρα δημόσιας υγείας των κρατών μελών
για τη νόσο COVID-19 σε ολόκληρη την ΕΕ. Επιπλέον, θα συμπληρώνει τη συμβουλευτική επιτροπή
της προέδρου για τη νόσο COVID-19 και το έργο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου
Νόσων (ECDC).

Πρόεδρος της σημερινής συνεδρίασης ήταν η επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, κ.
Στέλλα Κυριακίδου, ενώ σ' αυτήν συμμετείχε και ο καθηγητής Peter Piot, ειδικός σύμβουλος της
προέδρου για τη νόσο COVID-19.

Οι επιστημονικοί σύμβουλοι συζήτησαν για τα πλέον αποτελεσματικά πλαίσια όσον αφορά τη χρήση
ταχειών δοκιμασιών αντιγόνων, καθώς και για τους πλέον αποτελεσματικούς τρόπους εφαρμογής της
απομόνωσης και της καραντίνας με στόχο τον έλεγχο της εξάπλωσης του ιού. Οι συζητήσεις τους
σχετικά με αυτά και με μελλοντικά θέματα θα τροφοδοτήσουν το περιεχόμενο και τον συντονισμό της
πολιτικής της ΕΕ και των κρατών μελών και θα συμπληρώσουν τις υφιστάμενες πηγές επιστημονικών
συμβουλών από οργανισμούς της ΕΕ και άλλες πηγές.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε: «Για να
καταπολεμήσουμε τον κορονοϊό, θα πρέπει οι καλύτεροι επιστήμονες να ενώσουν τις δυνάμεις τους
και να βρουν γρήγορα λύσεις κατά του ιού. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο φέρνουμε σε επαφή
τους κορυφαίους επιστημονικούς συμβούλους της Ευρώπης, ώστε να συζητήσουν και να μας
παράσχουν συμβουλές σχετικά με τον βέλτιστο τρόπο αντιμετώπισης θεμάτων όπως οι διαγνωστικές
εξετάσεις ή η απομόνωση. Αυτό θα συμβάλει στον προσδιορισμό των πλέον αποτελεσματικών μέτρων
και θα ενισχύσει μια συντονισμένη προσέγγιση σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.»

Η κ. Στέλλα Κυριακίδου, επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, δήλωσε: «Από την έναρξη
της κρίσης της COVID-19, η σημαντικότερη πρόκληση ήταν ο συντονισμός των εθνικών μέτρων. Η
σημερινή έναρξη λειτουργίας της επιστημονικής πλατφόρμας με κορυφαίους συμβούλους από όλα τα
κράτη μέλη μας θα διαδραματίσει καίριο ρόλο, διασφαλίζοντας ότι οι σημαντικές αποφάσεις σχετικά
με μέτρα που επηρεάζουν την καθημερινή ζωή των πολιτών μας, όπως οι διαγνωστικές εξετάσεις ή η
καραντίνα, βασίζονται στις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνώσεις και είναι καλά συντονισμένες
σε ολόκληρη την Ένωση.»

Η πρόεδρος κ. φον ντερ Λάιεν και οι ηγέτες της ΕΕ-27 θα συζητήσουν τα αποτελέσματα της πρώτης
συνεδρίασης της πλατφόρμας κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης στις 19 Νοεμβρίου.

Ιστορικό

Κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης στις 29 Οκτωβρίου οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ και η
πρόεδρος κ. φον ντερ Λάιεν αποφάσισαν να δημιουργήσουν την πλατφόρμα, η οποία θα συνεδριάζει
σε τακτική βάση ανάλογα με τις ανάγκες. Η πλατφόρμα συμπληρώνει τη συμβουλευτική ομάδα που
συνέστησε η Επιτροπή στις 17 Μαρτίου 2020, για τη διατύπωση των κατευθυντήριων γραμμών της
αντίδρασης της ΕΕ σε επιστημονική βάση και τον συντονισμό των μέτρων διαχείρισης κινδύνου.
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