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Το 2010, το ECDC υλοποίησε το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος εργασίας του. Ταυτόχρονα, αύξησε την 
απόδοσή του, παγίωσε τις δομές του και ανέπτυξε περαιτέρω τις εταιρικές σχέσεις του, ανταποκρινόμενο στην 
ανάγκη μιας δυναμικής αντίδρασης στην απειλή των μεταδοτικών ασθενειών στην Ευρώπη. Για πρώτη φορά, εκτός 
από την παρουσίαση των βασικών επιτευγμάτων του Κέντρου το 2010, είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο το νέο 
Μέρος ΙΙ, το οποίο παρουσιάζει την πρόοδο για κάθε επιμέρους δραστηριότητα του προγράμματος εργασίας του 
ECDC για το 2010.  

Πόροι 
Το 2010, ο προϋπολογισμός του ECDC αυξήθηκε σε 57,8 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με το Στρατηγικό πολυετές 
πρόγραμμα του ECDC για την περίοδο 2007-2013. 

Εργασίες σε συγκεκριμένες ασθένειες 
Το ECDC συνέχισε να αναπτύσσει εργαλεία για την εκπόνηση επιστημονικού έργου, την άσκηση δραστηριοτήτων 
εποπτείας, την ανάπτυξη βάσεων δεδομένων και δικτύων, την ανάπτυξη ικανοτήτων και την παροχή κατάρτισης για 
τις έξι ομάδες ασθενειών που ανήκουν στο πεδίο των αρμοδιοτήτων του. Οι εν λόγω ενέργειες πραγματοποιήθηκαν 
σο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος εργασίας και των στρατηγικών για προγράμματα επί συγκεκριμένων 
ασθενειών 2010-2013, που εγκρίθηκαν από το διοικητικό συμβούλιο το 2009. 

Οι λοιμώξεις της αναπνευστικής οδού περιλαμβάνουν τη γρίπη, τη φυματίωση και τη νόσο των Λεγεωναρίων. 
Στον τομέα της γρίπης, το ECDC συνέβαλε στην εκπόνηση εθνικών, ευρωπαϊκών και παγκόσμιων αξιολογήσεων 
της αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού της γρίπης A(H1N1). Με στόχο να συνδράμει τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Φαρμάκων στο έργο του, το ECDC απέδειξε την αποτελεσματικότητα του εμβολίου κατά της πανδημίας, εκπόνησε 
δύο επιστημονικές μελέτες των πιθανών παρενεργειών και δημοσίευσε εκτιμήσεις σχετικές με τη χρήση του 
εμβολίου. Επιπλέον, το ECDC ανέλαβε την ενίσχυση της ευρωπαϊκής επιτήρησης των σοβαρών ασθενειών και των 
θανάτων που οφείλονται στη γρίπη. Όσον αφορά την εποχική γρίπη, το ECDC εκπόνησε αξιολογήσεις κινδύνου για 
την περίοδο 2010-2011, παγίωσε τις εργασίες στον τομέα της επικοινωνίας και παρέσχε στήριξη προς τα κράτη 
μέλη και την Επιτροπή για την υλοποίηση της σύστασης για τον εμβολιασμό κατά της εποχικής γρίπης που 
εγκρίθηκε το 2009 από το Συμβούλιο των υπουργών Υγείας της ΕΕ. Στον τομέα της φυματίωσης, κατόπιν 
σχετικού αιτήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το ECDC παρέσχε τα πορίσματα παρακολούθησης του Σχεδίου 
δράσης-πλαίσιο για την καταπολέμηση της φυματίωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με αντικείμενο την ευρεία 
διαβούλευση με τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη της ΕΕ. Επιπροσθέτως, το ECDC ενίσχυσε τις 
δραστηριότητες επιτήρησης στους τομείς της φυματίωσης που συνδέεται με τον ιό του HIV, της 
πολυανθεκτικότητας στα φάρμακα και των αποτελεσμάτων της θεραπείας και δημοσίευσε τη δεύτερη κοινή έκθεση 
επιτήρησης για τη φυματίωση σε συνεργασία με την ΠΟΥ. Αναπτύχθηκε περαιτέρω το δίκτυο των ευρωπαϊκών 
εργαστηρίων αναφοράς για τη φυματίωση που ιδρύθηκε το 2009, ενώ συνεχίστηκε η παροχή επιστημονικών 
συμβουλών, καθοδήγησης και υποστήριξης του ECDC προς τα κράτη μέλη. Οι εργασίες για τη νόσο των 
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Λεγεωναρίων περιλάμβαναν την ολοκλήρωση της ενσωμάτωσης του ειδικού δικτύου επιτήρησης στο ECDC, η 
οποία οριστικοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2010. Συστάθηκε ομάδα συντονισμού και πραγματοποιήθηκε η πρώτη της 
συνεδρίαση. Ξεκίνησε η παροχή εργαστηριακής υποστήριξης προς τα κράτη μέλη, με ιδιαίτερη έμφαση στη 
διασφάλιση της ποιότητας και στην υποστήριξη των ερευνών για τις επιδημικές εξάρσεις, περιλαμβανομένης μιας 
απογραφής των εργαστηριακών ικανοτήτων. Επίσης, εγκρίθηκε η ανάπτυξη εργαλειοθηκών που αναμένεται να 
παραδοθούν το 2011. 
Στον τομέα των σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων, περιλαμβανομένων του ιού HIV/AIDS και των 
ιών που μεταδίδονται με το αίμα, το ECDC δημοσίευσε την ετήσια έκθεση επιτήρησης του ιού HIV/AIDS καθώς 
και έγγραφο καθοδήγησης για τις εξετάσεις ανίχνευσης του ιού HIV/AIDS. Το 2010 ξεκίνησε η υλοποίηση σειράς 
προγραμμάτων (πρόληψη των σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων (ΣΜΝ) και του ιού HIV στους άνδρες με 
ομοφυλοφιλικές επαφές, συχνότητα νέων κρουσμάτων και πρόληψη του HIV στους χρήστες ενδοφλεβίως 
χορηγούμενων ναρκωτικών ουσιών) και συνεχίστηκε η ανάπτυξη άλλων (επιτήρηση των συμπεριφορών που 
συνδέονται με τα ΣΜΝ, μετανάστευση και ιός HIV και ενημέρωση των συντρόφων). Επιπλέον, το ECDC δημοσίευσε 
έκθεση παρακολούθησης της υλοποίησης της Δήλωσης του Δουβλίνου και ανέπτυξε πλαίσιο παρακολούθησης της 
υλοποίησης του σχεδίου δράσης της ΕΕ για τον ιό του HIV/AIDS κατά την περίοδο 2009–2013. Ύστερα από έρευνα 
που πραγματοποιήθηκε σε επίπεδο ΕΕ και τη δημοσίευση σχετικής έκθεσης, επανεξετάστηκαν τα συστήματα 
επιτήρησης και πρόληψης της ηπατίτιδας B και C και δημιουργήθηκε δίκτυο της ΕΕ για την ηπατίτιδα B και C. 
Επιπροσθέτως, υλοποιήθηκε το μικροβιολογικό πρόγραμμα για τα ΣΜΝ, το οποίο επικεντρώνεται στην επιτήρηση 
της ευαισθησίας του γονόκοκκου στους αντιμικροβιακούς παράγοντες, και δημοσιεύθηκε σχετική έκθεση. 
Συλλέχθηκαν δεδομένα για τα πέντε ΣΜΝ και τα αποτελέσματα θα δημοσιευθούν το 2011. 

Σχετικά με τις τροφιμογενείς και υδατογενείς νόσους και ζωονόσους, το ECDC εξέτασε την επιτήρηση 12 
ασθενειών του ανθρώπου, οι οποίες συμπεριλήφθηκαν στην έκθεση της ΕΕ για τις τάσεις και τις πηγές των 
ζωονόσων, των ζωονοσογόνων παραγόντων και των επιδημικών εξάρσεων τροφιμογενών νόσων στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση το 2009*

Όσον αφορά τις νεοεμφανιζόμενες ασθένειες και τις ασθένειες που μεταδίδονται από φορείς, το ECDC 
παγίωσε τη λειτουργία του δικτύου εντομολόγων ιατρών και εμπειρογνωμόνων σε θέματα δημόσιας υγείας για τις 
ασθένειες που μεταδίδονται από αρθρόποδα (VBORNET), το οποίο ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2009. Το δίκτυο 
κατάρτισε τους πρώτους χάρτες εξάπλωσης και επιτήρησης των χωροκατακτητικών ειδών κουνουπιών. Επίσης, το 
VBORNET ανέλαβε τον έλεγχο των στοιχείων για άλλες ομάδες ειδών. Με βάση μια έρευνα που διεξάχθηκε το 2010 
σχετικά με τις δραστηριότητες και τις ανάγκες των κρατών μελών, αναπτύσσεται ήδη στρατηγική για την επιτήρηση 
των σημαντικών φορέων ασθενειών του ανθρώπου. Όσον αφορά τις νόσους που μεταδίδονται από κρότωνες, οι 
εργασίες του ECDC και των εμπειρογνωμόνων εστιάστηκαν στο καθεστώς υποχρεωτικής δήλωσης αυτών των 
νόσων. Τέλος, οι δραστηριότητες του δικτύου του ECDC για τις εισαγόμενες ιογενείς νόσους επικεντρώθηκαν 
κυρίως στην αντίδραση στις εξάρσεις των λοιμώξεων από τον ιό του πυρετού του Δυτικού Νείλου, στην εξωτερική 
διασφάλιση της ποιότητας και στην παροχή υποστήριξης των μικροβιολόγων για την κατάρτισή τους στα κράτη 
μέλη. 

, που δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA). Επίσης, 
δρομολογήθηκε η εκπόνηση της πρώτης κοινής μελέτης για τη λιστερίωση σε επίπεδο ΕΕ. Τον Μάρτιο του 2010 
τέθηκε σε εφαρμογή πλατφόρμα ΤΠ για την ανταλλαγή επειγουσών ερωτήσεων και απόψεων σε θέματα 
ανίχνευσης και ερευνών για τις πολυεθνικές επιδημικές εξάρσεις τροφιμογενών νόσων. Επιπλέον, ξεκίνησαν οι 
εργασίες για την ανάπτυξη ενός συστήματος επιτήρησης με βάση τη μοριακή ανίχνευση. 

Στον τομέα των νόσων που προλαμβάνονται με εμβολιασμό, το ECDC δημοσίευσε έγγραφα καθοδήγησης και 
μελέτες για την επιθετική μηνιγγιτιδοκοκκική νόσο, τον εμβολιασμό κατά της ιλαράς, της παρωτίτιδας και της 
ερυθράς και τις λοιμώξεις από ροταϊό. Επίσης, εκπονήθηκαν έρευνες για τον εμβολιασμό κατά της πανδημικής και 
της εποχικής γρίπης. Καταρτίστηκε έγγραφο συμφωνίας για την τυποποίηση της αξιολόγησης της κάλυψης 
εμβολιασμού, το οποίο μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα σημαντικό εργαλείο για την περαιτέρω συγκριτική 
αξιολόγηση σε επίπεδο ΕΕ. Τον Δεκέμβριο του 2010 πραγματοποιήθηκε το δεύτερο συνέδριο Eurovaccine.  
Επιτεύχθηκε η περαιτέρω ενίσχυση της επιτήρησης, η οποία περιλάμβανε την υλοποίηση σχεδίων εξωτερικής 
διασφάλισης της ποιότητας (για τη μηνιγγίτιδα και τη γρίπη) και μιας άσκησης για τη χαρτογράφηση των 
εργαστηριακών ικανοτήτων (για την πνευμονία) σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ολοκληρώθηκε η μεταφορά του 
δικτύου επιτήρησης για τη διφθερίτιδα (DIPNET) και ξεκίνησε η διαδικασία για το EUVACNET (δίκτυο για την ιλαρά, 
την ερυθρά, τον κοκίτη και την ανεμοβλογιά). Μέσω του προγράμματος VAESCO, τα οποίο μελετά την πιθανή 
σύνδεση ιατρικών συμβάντων με τα πανδημικά εμβόλια, το ECDC εξέτασε το σύνδρομο Guillain-Barrι (δεν βρέθηκε 
συσχετισμός) και τη ναρκοληψία (η μελέτη εξακολουθεί να εκκρεμεί). 

Όσον αφορά τη μικροβιακή αντοχή και τις λοιμώξεις που σχετίζονται με την παροχή υγειονομικής 
περίθαλψης, ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα το 2010 ήταν η ενσωμάτωση του Ευρωπαϊκού δικτύου 
επιτήρησης της αντιμικροβιακής αντοχής (EARS-Net) στο ECDC. Αναρτήθηκε ο νέος δικτυακός τόπος του δικτύου, 
περιλαμβανομένης και μιας διαδραστικής βάσης δεδομένων, και δημοσιεύθηκε σχετική έκθεση για το 2009. Το 
ECDC εκπόνησε επίσης μια διεξοδική αξιολόγηση της απειλής που θέτουν τα βακτήρια τα οποία παράγουν ένα νέο 
ένζυμο που συντελεί στην αύξηση της πολυανθεκτικότητας στα φάρμακα, της λεγόμενης 
                                                      
* Συνοπτική έκθεση της Κοινότητας για τις τάσεις και τις πηγές των ζωονόσων, των ζωονοσογόνων παραγόντων και των 
επιδημικών εξάρσεων τροφιμογενών νόσων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2009. 
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λακταμάσης του Nέου Δελχί (

Λειτουργίες δημόσιας υγείας 

NDM-1), για την παρακολούθηση της οποίας θα καταρτίσει έγγραφο καθοδήγησης 
που θα απευθύνεται στα κράτη μέλη. Ένα ακόμη σημαντικό γεγονός ήταν και η διοργάνωση της τρίτης ετήσιας 
ευρωπαϊκής ημερίδας ενημέρωσης για τα αντιβιοτικά, που πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2010 υπό την 
αιγίδα του ECDC. Η πρωτοβουλία, η οποία εστίαζε στη συνετή χρήση των αντιβιοτικών στα νοσοκομεία, έτυχε 
ευρείας κάλυψης από τα μέσα ενημέρωσης σε ολόκληρη την Ευρώπη, καθώς από τις 20 Οκτωβρίου έως τις 2 
Δεκεμβρίου δημοσιεύθηκαν συνολικά 226 άρθρα επί του θέματος. Τέλος, το ECDC υποστήριξε τις συστάσεις του 
Συμβουλίου της ΕΕ για την ασφάλεια των ασθενών, περιλαμβανομένης της πρόληψης και του ελέγχου των 
λοιμώξεων που σχετίζονται με την παροχή υγειονομικής περίθαλψης (2009/C 151/01) και σχετικά με τη συνετή 
χρήση των αντιμικροβιακών παραγόντων στην ιατρική (2002/77/ΕΚ) μέσω της ανάπτυξης μιας μεθοδολογίας για τη 
διεξαγωγή μελετών σημειακού επιπολασμού για τις λοιμώξεις που σχετίζονται με την παροχή υγειονομικής 
περίθαλψης και για τη χρήση αντιμικροβιακών παραγόντων στα νοσοκομεία που παρέχουν περίθαλψη οξέως 
πασχόντων. Το ECDC συντόνισε τις πρώτες πιλοτικές έρευνες σε 66 νοσοκομεία σε 23 χώρες, στις οποίες 
συμμετέχουν σχεδόν 20.000 ασθενείς. 

Επιτεύχθηκε η παγίωση των λειτουργιών δημόσιας υγείας, οι οποίες έχουν πλέον εισέλθει στο στάδιο της περαιτέρω 
εμπέδωσης και του συντονισμού. 

Επιτήρηση 
Μέχρι το τέλος του 2010, συνολικά 11 από τα 17 εξειδικευμένα δίκτυα επιτήρησης που λειτουργούσαν το 2005 
μεταφέρθηκαν στο TESSy. Κρίθηκε απαραίτητη η ανάθεση ορισμένων δραστηριοτήτων σε τρίτους, καθώς το ECDC 
δεν έχει αναπτύξει ακόμη επαρκή εμπειρογνωμοσύνη στους σχετικούς τομείς. Επίσης, το ECDC παρέσχε υποστήριξη 
προς τους χρήστες του TESSy στα κράτη μέλη. Τον Νοέμβριο του 2010, το διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε μια 
διαδικασία ανταλλαγής δεδομένων επιτήρησης μεταξύ του TESSy και τρίτων. Το 2010 συλλέχθηκε σημαντικός 
αριθμός δεδομένων και, εκτός από την ετήσια επιδημιολογική έκθεση, το ECDC δημοσίευσε επίσης εκθέσεις 
επιτήρησης ειδικά για τις ζωονόσους, τη φυματίωση, τον ιό HIV/AIDS και τη γρίπη. Επιπροσθέτως, ολοκληρώθηκε 
το πρώτο στάδιο του προγράμματος διασφάλισης της ποιότητας των δεδομένων και εξετάστηκαν τα αποτελέσματά 
του. Στη συνέχεια, το ECDC και οι αρμόδιοι φορείς επιτήρησης θα εξετάσουν την ανάπτυξη στοιχειωδών κριτηρίων 
για τη λειτουργία αποτελεσματικών συστημάτων επιτήρησης που θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της ΕΕ. 

Επιστημονική υποστήριξη 
Το ECDC ανέπτυξε περαιτέρω την παρεχόμενη επιστημονική υποστήριξη με τη διοργάνωση του ετήσιου συνεδρίου 
ESCAIDE που πραγματοποιήθηκε στις 11-13 Νοεμβρίου του 2010 στη Λισαβόνα. Συνεχίστηκαν οι εργασίες 
κατάρτισης μαθηματικών μοντέλων με την ανάπτυξη μοντέλων για τον ιό του HIV, την εισαγωγή προγραμμάτων 
εμβολιασμού κατά της ανεμοβλογιάς και μια προσομοίωση των επιπτώσεων από τη διακοπή της λειτουργίας των 
σχολείων κατά τη διάρκεια μιας πανδημίας γρίπης. Συνεχίστηκε η ανάπτυξη του προγράμματος για το περιβάλλον 
και την επιδημιολογία (πρόγραμμα Ε3) με τη μεταφορά των μεγάλων βάσεων δεδομένων του προγράμματος EDEN 
στο ECDC. Όσον αφορά το τρέχον και το μελλοντικό φορτίο των μεταδοτικών ασθενειών στην Ευρώπη, εγκρίθηκε 
μια μεθοδολογία για τέσσερις ασθένειες, η οποία υποβλήθηκε σε δοκιμή σε τέσσερα κράτη μέλη. Επιπροσθέτως, το 
ECDC τυποποίησε τη διαδικασία παροχής επιστημονικών συμβουλών μέσω της ανάπτυξης συστήματος καταγραφής 
και απόκρισης σε αιτήματα και βάσης δεδομένων εμπειρογνωμόνων. Το 2010, το ECDC καινοτόμησε με την 
οργάνωση προγραμμάτων κατάρτισης σε τεκμηριωμένες μεθόδους στον τομέα της επιδημιολογίας των μεταδοτικών 
ασθενειών. Τέλος, το ECDC συνέχισε τη συνεργασία του με τα εθνικά μικροβιολογικά εστιακά σημεία σε σειρά 
βασικών ζητημάτων. 

Ετοιμότητα και αντίδραση 
Το 2010, τέθηκε σε εφαρμογή μια νέα πλατφόρμα αξιολόγησης κινδύνου για την αντιμετώπιση θεμάτων 
διαχείρισης κινδύνων, η οποία λειτουργεί συμπληρωματικά προς το σύστημα έγκαιρου συναγερμού και αντίδρασης 
(ΣΕΣΑ). Το ECDC αξιολόγησε και παρακολούθησε τους κινδύνους έξαρσης μεταδοτικών ασθενειών για πέντε μαζικές 
συγκεντρώσεις. Ο συνολικός αριθμός των απειλών σε επίπεδο ΕΕ που αναφέρθηκαν στο ΣΕΣΑ, το οποίο λειτουργεί 
υπό την εποπτεία του ECDC, ανέρχεται σε 89. Συνολικά εκπονήθηκαν και κοινοποιήθηκαν στα κράτη μέλη 32 
αξιολογήσεις απειλών. Το ECDC διέθεσε επίσης εμπειρογνώμονες σε αυτόν τον τομέα προκειμένου να συνδράμουν  
τα κράτη μέλη στην αντιμετώπιση των εξάρσεων της ιλαράς στη Βουλγαρία, του πυρετού του Δυτικού Νείλου στην 
Ελλάδα και, εκτός ΕΕ, της χολέρας στην Αϊτή. Δημοσιεύθηκαν κατευθυντήριες οδηγίες για την αξιολόγηση του 
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κινδύνου μετάδοσης των ασθενειών που μεταδίδονται μέσω των αεροπορικών ταξιδιών και των κρουαζιερόπλοιων. 
Με βάση την εμπειρία που αποκομίστηκε από την πανδημία της γρίπης του ιού A(H1N1), το ECDC επανεξέτασε το 
εσωτερικό επιχειρησιακό σχέδιο για περιστατικά δημόσιας υγείας (PHE-OP). Το 2010 πραγματοποιήθηκαν τρεις 
ασκήσεις προσομοίωσης και το ECDC συμμετείχε σε τέσσερις ασκήσεις που διοργανώθηκαν από τα κράτη μέλη και 
την Επιτροπή. 

Κατάρτιση 
Οι δραστηριότητες κατάρτισης για την ανάπτυξη ικανοτήτων αφορούν κυρίως δύο διετή προγράμματα 
υποτροφιών, το ευρωπαϊκό πρόγραμμα κατάρτισης στην παρεμβατική επιδημιολογία (EPIET) και το ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα κατάρτισης στη μικροβιολογία της δημόσιας υγείας (EUPHEM). Σε συνέχεια της αξιολόγησης του EPIET, 
στην υφιστάμενη κατεύθυνση επιπέδου ΕΕ προστέθηκε η δυνατότητα παροχής κατάρτισης στα κράτη μέλη, 
προκειμένου να αυξηθεί η συμμετοχή των κρατών μελών στο πρόγραμμα. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων 
εσωτερικού ελέγχου της ποιότητας των προγραμμάτων EUPHEM και EPIET πραγματοποιήθηκαν συνολικά 19 
επισκέψεις σε κράτη μέλη. Το ECDC διοργάνωσε επίσης και άλλα εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης και 
ανέπτυξε το εγχειρίδιο επιδημιολογίας πεδίου (FEM Wiki). 

 

Επικοινωνία σε θέματα υγείας  
Το 2010, το ECDC εξέδωσε 35 επιστημονικές δημοσιεύσεις. Ο νέος δικτυακός τόπος του ECDC που τέθηκε σε 
λειτουργία το 2009 αποτελεί μια σημαντική ευρωπαϊκή πηγή πληροφοριών σε θέματα δημόσιας υγείας και το 2010 
μεταφορτώθηκαν από αυτόν περισσότερα από 70.000 αρχεία. Στον δικτυακό τόπο αναρτήθηκαν επίσης επτά 
δημοσιεύσεις («Spotlights») για την ανάδειξη σημαντικών θεμάτων στον τομέα των μεταδοτικών ασθενειών. Οι 
δημοσιεύσεις αυτές απευθύνονται κατά κύριο λόγο σε εμπειρογνώμονες σε θέματα δημόσιας υγείας, επαγγελματίες, 
πολιτικούς και στο ευρύτερο κοινό. Το 2010 ο νέος δικτυακός τόπος δέχθηκε σχεδόν μισό εκατομμύριο επισκέπτες. 
Επιπλέον, τέθηκαν σε εφαρμογή νέες πλατφόρμες για το ενδοδίκτυο και το εξωτερικό δίκτυο. Επιπροσθέτως, το 
Eurosurveillance δημοσίευσε 307 άρθρα, 100 σύντομες ανακοινώσεις και 105 αναλυτικά άρθρα που αξιολογήθηκαν 
από ειδικούς επιστήμονες. Το ECDC συνεχίζει να προάγει την έρευνα στον τομέα της επικοινωνίας σε θέματα υγείας 
και να υποστηρίζει τις δραστηριότητες των κρατών μελών σε αυτόν τον τομέα, ιδιαίτερα μέσω των εργαλειοθηκών 
επικοινωνίας.  

Εταιρικές σχέσεις 
Το 2010, το ECDC αποφάσισε να ενισχύσει και να απλοποιήσει τη συνεργασία του με τα κράτη μέλη: από το 2011 
και μετά, σε κάθε χώρα θα ορίζεται αρμόδιος φορέας συντονισμού. Το 2010 διοργανώθηκαν αρκετές επισκέψεις σε 
διάφορες χώρες, συνεχίστηκε η υλοποίηση του προγράμματος ενημέρωσης των χωρών και αναπτύχθηκε περαιτέρω 
η συνεργασία με τις υποψήφιες και τις εν δυνάμει υποψήφιες προς ένταξη στην ΕΕ χώρες. Ενισχύθηκαν οι 
διοργανικές σχέσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο των Υπουργών (καθώς και με τις προεδρίες της 
ΕΕ), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, άλλους ευρωπαϊκούς οργανισμούς, την ΠΟΥ και τα ομόλογα προς το ECDC ιδρύματα 
στις ΗΠΑ, στην Κίνα και στον Καναδά. 
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Ανάληψη πρωτοβουλιών 
Τον Μάιο του 2010, ο νέος διευθυντής του ECDC παρουσίασε τη διαρκή ατζέντα του ECDC για την περίοδο 2010-
2011, η οποία περιλαμβάνει τη σύσταση 15 ομάδων εργασίας που θα εξετάσουν βελτιώσεις στο επίπεδο της 
διαδικασίας σε μια σειρά στρατηγικών τομέων, περιλαμβανομένων των πολιτικών, των εταιρικών σχέσεων και της 
χρηματοδότησης του οργανισμού. Από τη διαδικασία προέκυψε σειρά πρακτικών προτάσεων, οι οποίες 
υποβλήθηκαν προς έγκριση στο διοικητικό συμβούλιο. Κατά συνέπεια, το ECDC ενέκρινε μία δέσμη αξιών για τον 
οργανισμό, ο οποίος θα πρέπει να βασίζεται στη διασφάλιση της ποιότητας, στην παροχή υπηρεσιών και στον ενιαίο 
χαρακτήρα της λειτουργίας του. Το 2010 πραγματοποιήθηκαν συνολικά τρεις συνεδριάσεις του διοικητικού 
συμβουλίου και τέσσερις συνεδριάσεις του συμβουλευτικού σώματος, με την παροχή βελτιωμένης επικοινωνίας και 
υποστήριξης μέσω ειδικού συνεργατικού εξωτερικού δικτύου. Το πρόγραμμα εργασίας που εγκρίθηκε από το 
διοικητικό συμβούλιο τον Νοέμβριο του 2010 περιλάμβανε για πρώτη φορά μια αναλυτική παρουσίαση των 
κονδυλίων του προϋπολογισμού ανά δραστηριότητα. Τον Ιούλιο του 2010 τέθηκε σε εφαρμογή η δεύτερη έκδοση 
του συστήματος διαχείρισης πληροφοριών που χρησιμοποιείται για τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση του 
προγράμματος εργασίας. Η διαχείριση της ποιότητας αποτελεί στρατηγικό στόχο για το ECDC και η εφαρμογή της 
διαδικασίας διαχείρισης της ποιότητας οδήγησε στην επιλογή του κοινού πλαισίου αξιολόγησης ως εργαλείου 
διασφάλισης της ποιότητας στο ECDC από το 2011. Επιπροσθέτως, η επιτροπή προσωπικού προέβη στη σύσταση 
μιας πράσινης ομάδας, στόχος της οποίας είναι η μείωση του αντικτύπου του ECDC στο περιβάλλον. 

Διοίκηση 
Η μονάδα διαχείρισης πόρων συνέχισε να στηρίζει τις επιχειρησιακές δραστηριότητες του ECDC σε όλη τη διάρκεια 
του έτους. Το 2010, ο προϋπολογισμός του ECDC αυξήθηκε για τελευταία φορά (κατά 20%), φτάνοντας σε ύψος 
τα 57,8 εκατομμύρια ευρώ. Πραγματοποιήθηκαν αρκετές νέες προσλήψεις και στις 31 Δεκεμβρίου του 2010 το 
ECDC αριθμούσε συνολικά 254 υπαλλήλους. 


