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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

19.12.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0073/2013, внесена от Христос Влахоянис и Янис Левентакис (с 
гръцко гражданство), подкрепена от 3 400 подписа, относно ситуацията, 
свързана с общественото здравеопазване на гръцките острови Парос и 
Антипарос

1. Резюме на петицията

Вносителите на петицията, кметовете на Парос и Антипарос, са сериозно загрижени за 
общественото здраве на техните острови. В резултат от икономическата криза, 
качеството на медицинските грижи се е влошило значително, по-специално по 
отношение на медицинските грижи за децата. Ето защо женските групи на островите е 
трябвало да се обадят на Médecins Sans Frontières с молба техните деца да бъдат 
имунизирани. Вносителите на петицията считат, че това положение е срамно за Гърция 
и Европа. Те призовават Европейския парламент да окаже натиск върху гръцкото 
правителство, за да се намери решение на проблемите в сферата на общественото 
здраве, и за да бъдат освободени жителите на техните острови от постоянната 
несигурност във връзка с медицинските грижи.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 04.11.13 Комисията е приканена да предостави сведения (член 
202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията получен на 19.12.13

Комисията беше информирана, че гръцкото министерство на здравеопазването се 
стреми към радикално преструктуриране на националната здравна служба, с цел да се 
разработи система, която ще отговаря изцяло на здравните нужди на населението, но 
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също така ще гарантира нейната устойчивост за следващите поколения.  При това 
Министерството на здравеопазването предлага редица реформи в различни области на 
здравната система, една от които е областта на първичните здравни грижи. Комисията 
подкрепя целта на тези усилия за реформиране и преструктуриране на гръцката система 
на здравеопазване и, чрез работната група за Гърция, на органите се оказва помощ при 
изготвянето на стратегически план в областта на общественото здраве.

В съответствие с Меморандума за разбирателство между гръцките органи и 
ТРОЙКАТА съществуват редовни мисии за проверка на начините на протичане на 
преструктурирането. Всички пораждащи загриженост въпроси или разяснения се 
представят за разискване.  

Заключение

Като част от продължаващия диалог с гръцките власти Комисията повдигна и ще 
продължи да поставя всички въпроси, свързани с аспекти на общественото здраве и с 
други аспекти, свързани с качеството и достъпа до медицински грижи, в границите на 
мандата на Комисията и в подкрепа на усилията за реформи, предприети от Гърция. 
Комисията ще обърне особено внимание на въпроса, повдигнат в петицията.  


