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Η σημασία της αβεβαιότητας στις κρίσεις

Η περίπτωση της σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας των βοοειδών (1990)

Οι επιστήμονες έτειναν να παρέχουν εκείνες τις «επιστημονικές»

συμβουλές, που γνώριζαν ότι θα είναι πολιτικά αποδεκτές (serviceable

truth).

Πηγή: Jasanoff, 2015



Πολιτικές Απαντήσεις στην Πανδημία Η1Ν1 (2010)

WHO
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Λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα των «κακών προβλημάτων» πολιτικής (wicked

problems) η πρόληψη των κρίσεων είναι ουσιαστικά αδύνατη.

Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να γίνουν ανθεκτικές και να μάθουν να αντιμετωπίζουν τους

απρόβλεπτους κινδύνους και να ανακάμπτουν.

Πηγή: Boin, A. 2004. “Lessons from Crises Research.” International Studies Review 6: 165–74.

Πρόληψη = Αντιμετώπιση



• Η εξειδίκευση δεν είναι καθαρά αντικειμενική αλλά οι ειδικοί σύμβουλοι

εργάζονται σκληρά για να δημιουργήσουν αντικειμενικότητα. Συχνά όμως

«κρύβουν στα παρασκήνια» ορισμένες πληροφορίες, προκειμένου να είναι σε

θέση να παρέχουν «λειτουργικές αλήθειες» και «αποδείξεις λογικής».

• H προτεινόμενη πρακτική για τους κυβερνητικούς φορείς είναι να παρέχουν

«πληροφορίες αβεβαιότητας».

LeviLdow, L., and S. Carr. 2007. “Europeanising Advisory Expertise: The Role of ‘Independent, Objective and Transparent’ Scientific Advice in Agri-Biotech Regulation.” Environment and Planning C: Government and Policy 25: 

880–95.

Jasanoff, S. 2015. “Serviceable Truths: Science for Action in Law and Policy.” Texas Law Review 93: 1722–49.

van Asselt, M., and E. Vos. 2008. “Wrestling with Uncertain Risks: EU Regulation of GMOs and the Uncertainty Paradox.” Journal of Risk Research 11: 281–300

H αντιμετώπιση της υποκειμενικότητας



«Εξ ορισμού, οι δυνητικά πανδημικοί παράγοντες είναι νέοι, 

περίπλοκοι, μεταβλητοί. Οι επιστημονικές γνώσεις, που παράγονται 

γύρω από τον κίνδυνο πανδημίας, τείνουν να είναι ανεκδοτικές και 

βασισμένες σε υποθετικά μοντέλα μελλοντικής εξάπλωσης και 

παθογένειας »

Abeysinghe, S. 2014. “An Uncertain Risk: The World Health Organization’s Account of H1N1.” Science in Context 27 (3): 511–29.

Η επιστημονική γνώση στην πανδημία



Η λήψη αποφάσεων σε εθνικό επίπεδο είχε τα εξής κύρια 
χαρακτηριστικά:

• Εντατικό συντονισμό από την ανώτατη πολιτική ηγεσία,

• Αξιοποίηση των γνώσεων του Επιστημονικού Κεφαλαίου της χώρας,

• Διαρκή συνεργασία σε όλα τα επίπεδα της Κυβέρνησης, για την ενημέρωση, συζήτηση και διατύπωση 

εισηγήσεων, με σκοπό τη λήψη αποφάσεων και τη διαμόρφωση της εθνικής στρατηγικής,

• Ανοικτή ενημέρωση,

• Διαρκή συνεργασία για την άμεση ανταλλαγή νέων στοιχείων και την μεταφορά τεχνογνωσίας:

❑ με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) 

❑ με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου  Νοσημάτων (ECDC) 

❑ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ)

❑ με τα Υπουργεία Υγείας των κρατών - μελών της ΕΕ 



PILLARS 04

Pillar 1: Country-level coordination, planning, and monitoring

Pillar 2: Risk communication and community engagement

Pillar 3: Surveillance, rapid response teams, and case 

investigation

Pillar 4: Points of entry, international travel, and transport

Pillar 5: National laboratories

Pillar 6: Infection prevention and control

Pillar 7: Case management

Pillar 8: Operational support and logistics

Pillar 9: Maintaining essential health services and systems



Προετοιμασία & Αντιμετώπιση
Ισχυρή Πολιτική Δέσμευση/ Ομαδική Εργασία

• Κυβέρνηση

• Υπουργείο Υγείας,
• ΕΟΔΥ

• ΕΟΦ

• Υπουργείο Προστασίας του 
Πολίτη, 

• Άλλα Υπουργεία

• Ποικίλοι εμπλεκόμενοι, 

• Πανεπιστήμια, 

• Ιδιωτικός Τομέας κλπ.



Προετοιμασία & Αντιμετώπιση 
Επιτροπή Αντιμετώπισης Εκτ. Συμβ. ΔΥ από Λοιμογόνους Παράγοντες 

• 20 Φεβρουαρίου
συγκρότηση

• Έως σήμερα

71 συνεδριάσεις

28 Επιστήμονες 
αλληλεπιδρούν



Προετοιμασία & Αντιμετώπιση 
Εθνική Επιτροπή προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19  

• 23 Φεβρουαρίου 2020

80 Συνεδριάσεις



Προετοιμασία & Αντιμετώπιση 
Επικοινωνία του κινδύνου

• Ακριβής και έγκαιρη ενημέρωση για 
τη διασφάλιση: 
• πληροφορημένων αποφάσεων, 

• αποτελεσματικών συνεργασιών, 

• ευαισθητοποίηση του κοινού,

• εμπιστοσύνη.

• Επικοινωνία της αβεβαιότητας



WHO 2020
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