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Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκρότησε σήμερα συμβουλευτική ομάδα για τη νόσο COVID-19 αποτελούμενη
από επιδημιολόγους και ιολόγους από διάφορα κράτη μέλη με σκοπό να καταρτίσει κατευθυντήριες
γραμμές της ΕΕ σχετικά με επιστημονικά και συντονισμένα μέτρα διαχείρισης των κινδύνων. Πρόεδρος
της ομάδας αυτής, η οποία δημιουργήθηκε μετά από εντολή των κρατών μελών της ΕΕ, θα είναι η
πρόεδρος της Επιτροπής, κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και συμπρόεδρος η κ. Στέλλα Κυριακίδη,
επίτροπος για την Υγεία και την Ασφάλεια των Τροφίμων.

Η πρόεδρος φον ντερ Λάιεν δήλωσε σχετικά: «Χαιρετίζω τη δημιουργία της συμβουλευτικής αυτής
ομάδας, η οποία συγκροτήθηκε κατεπειγόντως. Είναι υψίστης σημασίας στην παρούσα συγκυρία
έκτακτης ανάγκης να συνεχίσουμε να συντονιζόμαστε σε επίπεδο ΕΕ και να βασίζουμε πάντοτε τις
αποφάσεις μας σε επιστημονικές γνωμοδοτήσεις.. Ευχαριστώ τους εμπειρογνώμονες που δέχτηκαν σε
τόσο σύντομο χρονικό διάστημα να διαθέσουν εαυτούς, προκειμένου να συμβάλουν στον
εξορθολογισμό, στο μέτρο του δυνατού, όλων των ιατρικών μέτρων της ΕΕ. Η συλλογική δράση και η
αλληλεγγύη αποτελούν την καλύτερη μέθοδο για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού.» 

Η Στέλλα Κυριακίδη, επίτροπος για την Υγεία και την Ασφάλεια των Τροφίμων, δήλωσε: «Όλες και όλοι
μαζί με τους επαγγελματίες της δημόσιας υγείας, τους κλινικούς ιατρούς, τους επιδημιολόγους και τους
ιολόγους βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή του αγώνα κατά της εξάπλωσης της νόσου COVID-19. Ο
χρόνος και η επιστήμη έχουν καθοριστική σημασία, αν θέλουμε να κερδίσουμε αυτόν τον αγώνα. Η
ομάδα αυτή θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ιατρική απάντηση της ΕΕ για την αντιμετώπιση της
πανδημίας.. Το έργο της θα συμπληρώσει και θα αξιοποιήσει τις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κέντρου
Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC).»

Η ομάδα θα παρέχει συμβουλές στην Επιτροπή σχετικά με τα ακόλουθα:

Διαμόρφωση μέτρων αντιμετώπισης που θα απευθύνονται σε όλα τα κράτη μέλη σε συνάρτηση με
τα διάφορα στάδια της επιδημίας στο σύνολο της ΕΕ και με βάση τη συγκεκριμένη κατάσταση στα
κράτη μέλη·

-

Εντοπισμός και μετριασμός των σημαντικών ελλείψεων, ασυνεπειών ή ανεπαρκειών στα μέτρα που
έχουν ήδη ληφθεί ή που πρόκειται να ληφθούν για τον περιορισμό και τη διαχείριση της εξάπλωσης
της COVID 19, συμπεριλαμβανομένης της κλινικής διαχείρισης και θεραπείας, και αντιμετώπιση του
αντικτύπου της·

-

Απόδοση προτεραιότητας στην υγειονομική περίθαλψη, την πολιτική προστασία και άλλους πόρους,
καθώς και μέτρα στήριξης που πρέπει να οργανώνονται ή να συντονίζονται σε επίπεδο ΕΕ·

-

Στη συνέχεια, συστάσεις για μέτρα πολιτικής με στόχο την αντιμετώπιση και τον μετριασμό των
μακροπρόθεσμων συνεπειών της COVID-19.

-

Η ομάδα απαρτίζεται από επτά μέλη από έξι κράτη μέλη τα οποία θα επιτελούν τα καθήκοντά τους με
δική τους ευθύνη και ανεξάρτητα. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC), ο
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) και το Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων
Αναγκών (ΚΣΑΕΑ) θα συμμετέχουν ως παρατηρητές.

Τα μέλη θα συσκέπτονται τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα —αν όχι συχνότερα— μέσω
τηλεδιάσκεψης, με βάση τα ερωτήματα που θα τους υποβάλλονται από την Επιτροπή ή με δική τους
πρωτοβουλία.

Η πρώτη επίσημη συνεδρίαση της ομάδας θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη 18 Μαρτίου. Η Επιτροπή
θα δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της ομάδας την ημερήσια διάταξη και τα έγγραφα από τις συνεδριάσεις
της, προκειμένου να εξασφαλίσει διαφανείς, συντονισμένες ανακοινώσεις σχετικά με την αντίδραση της
ΕΕ στην καταπολέμηση της εξάπλωσης της επιδημίας.
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