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γνωμοδοτήσουν στα μέσα Μαρτίου 2021, 
υπό την προϋπόθεση ότι τα στοιχεία της 
εταιρείας για την αποτελεσματικότητα, την 
ασφάλεια και την ποιότητα του εμβολίου, 
είναι επαρκώς πλήρη και πειστικά» σύμ-
φωνα με τον EMA.
Το εμβόλιο της Johnson & Johnson υπο-
βλήθηκε σε συνεχή αξιολόγηση από τον 
ΕΜΑ από την 1η Δεκεμβρίου.
Τα τρία εμβόλια που έχουν λάβει έγκριση 
έως σήμερα για τη διάθεσή τους στην ευρω-
παϊκή αγορά είναι αυτά της AstraZeneca, 
των Pfizer/BioNTech και της Moderna.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει παρήγγειλε 
200 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου της 
Johnson & Johnson, με επιλογή για 200 
εκατομμύρια επιπλέον. Εκατό εκατομμύρια 
δόσεις αναμένεται να παραδοθούν έως τον 
Ιούνιο, εάν το εμβόλιο εγκριθεί.

Ο
αμερικανικός φαρμακευτικός κο-
λοσσός Johnson & Johnson κατέ-
θεσε αίτηση έγκρισης του εμβολί-
ου του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 

ανακοίνωσε τη Τρίτη, ο Ευρωπαϊκός Οργα-
νισμός Φαρμάκων (EMA) διευκρινίζοντας 
ότι η σχετική απόφαση επίκειται τον Μάρ-
τιο. Το συγκεκριμένο εμβόλιο -το οποίο εί-
ναι μιας δόσης μόνο- θα είναι το τέταρτο 
που θα εγκριθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
εφόσον λάβει το «πράσινο φως» από τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων.
«Ο EMA έλαβε αίτηση χορήγησης άδειας 
κυκλοφορίας για εμβόλιο κατά της Covid-19 
που ανέπτυξε η Janssen-Cilag International 
N.V» ανακοίνωσε ο ευρωπαϊκός οργανι-
σμός, αναφερόμενος στην ευρωπαϊκή θυ-
γατρική της Johnson & Johnson.
Οι Ευρωπαίοι ειδικοί «θα μπορούσαν να 
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Άλλα 200 εκατ. εμβόλια 
παραδίδει η Pfizer 
στην ΕΕ

Νέα συμφωνία για πρόσθετες 200 
εκατομμύρια δόσεις εμβολίου κατά 
του κορωνοϊού στην Ευρωπαίκή 
Ένωση ανακοίνωσαν την Τετάρτη οι 
Pfizer και BioNTech.
Οι νέες ποσότητες θα είναι επιπλέον 
της υπάρχουσας συμφωνίας για 300 
εκατ. δόσεις.
Παράλληλα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
διατηρεί και το δικαίωμα παραγγελί-
ας επιπλέον 100 εκατ. δόσεων, κάτι 
που θα φθάσει τον αριθμό των εμ-
βολίων στα 600 εκατομμύρια συνο-
λικά στην ΕΕ, μόνο από τις Pfizer και 
BioNTech.
Όπως ανακοίνωσαν σε κοινή τους 
δήλωση οι δύο εταιρίες, από τις πρό-
σθετες 200 εκατ. δόσεις, που προ-
βλέπονται για το 2021, περίπου 75 
εκατ. θα παραδοθούν εντός του δεύ-
τερου τριμήνου του έτους.

Η Johnson & Johnson κατέθεσε αίτηση 
έγκρισης του εμβολίου της στην ΕΕ

στροφικές, γενικά δεν θεωρείται ιδιαίτε-
ρα επικίνδυνο και χιλιάδες κάτοικοι ζουν 
στις πλαγιές του ηφαιστείου και τις γύρω 
περιοχές.
Τον Ιούνιο του 2013, η UNESCO ανα-
κοίνωσε την ένταξη της Αίτνας στον κα-
τάλογο με τα Μνημεία Παγκόσμιας Κλη-
ρονομιάς.

«Β
ρυχάται» ξανά το ηφαί-
στειο της Αίτνας εκτο-
ξεύοντας τέφρα και λάβα 
στον ουρανό της Σικελίας.

Το πιο ενεργό ηφαίστειο της Ευρώπης 
εξερράγη σε ένταση που δεν έχει συμβεί 
εδώ και μήνες, σύμφωνα με τα ιταλικά 
μέσα ενημέρωσης.
Η νέα «παράσταση» της Αίτνας ξεκίνησε 
λίγο μετά τις 17:00 το απόγευμα της Τρί-
της, ώρα Ιταλίας, με «πρωταγωνιστή» και 
αυτή τη φορά τον νοτιοανατολικό κρατή-
ρα του ηφαιστείου.
Έκλεισε το αεροδρόμιο της Κατάνιας εξαι-
τίας του νέφους της τέφρας, ωστόσο δεν 
υπάρχει κάποιος κίνδυνος για πολίτες ή 
κατοικίες λόγω της έκρηξης.
Η Αίτνα είναι το μεγαλύτερο και ψηλότε-
ρο ενεργό ηφαίστειο στην Ευρώπη.
Είναι επίσης από τα πλέον ενεργά ηφαί-
στεια στον κόσμο. Αν και οι εκρήξεις του 
μπορεί να είναι μερικές φορές πολύ κατα-
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