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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0073/2013 των Χρήστου Βλαχογιάννη και Γιάννη Λεβεντάκη, 
ελληνικής ιθαγένειας, φέρουσα 3.400 υπογραφές, σχετικά με την κατάσταση 
του συστήματος δημόσιας υγείας στα νησιά Πάρος και Αντίπαρος

1. Περίληψη της αναφοράς

Οι αναφέροντες, οι οποίοι είναι δήμαρχοι των νησιών της Πάρου και της Αντιπάρου, 
εκφράζουν σοβαρές ανησυχίες για την κατάσταση του συστήματος δημόσιας υγείας στα 
νησιά τους. Εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, η δυνατότητα παροχής ιατρικής περίθαλψης 
έχει μειωθεί δραστικά, και ιδίως όσον αφορά τα παιδιά. Λόγω αυτής της κατάστασης, ομάδες 
γυναικών από τα δύο νησιά έχουν απευθύνει έκκληση στους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα ώστε να 
βοηθήσουν στον εμβολιασμό των παιδιών. Οι αναφέροντες θεωρούν ότι η κατάσταση αυτή 
είναι επονείδιστη τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Ευρώπη. Ζητούν από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο να ασκήσει πίεση στην ελληνική κυβέρνηση με στόχο την εξεύρεση λύσης στα 
προβλήματα του συστήματος δημόσιας υγείας και τον τερματισμό της επισφαλούς 
κατάστασης για τους κατοίκους των εν λόγω νησιών όσον αφορά την ιατρική περίθαλψη.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 4 Νοεμβρίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Δεκεμβρίου 2013

Η Επιτροπή ενημερώθηκε ότι το ελληνικό υπουργείο υγείας σχεδιάζει τη ριζική 
αναδιάρθρωση του ΕΣΥ, για να αναπτύξει ένα σύστημα που θα καλύπτει πλήρως τις ιατρικές 
ανάγκες του πληθυσμού αλλά και θα είναι βιώσιμο για τις επόμενες γενιές. Προς το σκοπό 
αυτό, το υπουργείο υγείας προτείνει ορισμένες μεταρρυθμίσεις σε διάφορα πεδία του 
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συστήματος υγείας, ένα εκ των οποίων είναι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Η Επιτροπή 
στηρίζει το σκοπό αυτών των προσπαθειών μεταρρύθμισης και αναδιάρθρωσης του 
ελληνικού συστήματος υγείας και, μέσω της Επιχειρησιακής Ομάδας (Task Force) για την 
Ελλάδα, οι αρχές λαμβάνουν βοήθεια για την εκπόνηση ενός στρατηγικού σχεδίου στον 
τομέα της δημόσιας υγείας.

Βάσει του Μνημονίου συνεννόησης μεταξύ των ελληνικών αρχών και της Τρόικας, 
πραγματοποιούνται τακτικές αποστολές επιθεώρησης για την εποπτεία του τρόπου με τον 
οποίο υλοποιείται αυτή η αναδιάρθρωση. Κάθε προβληματισμός ή διευκρίνιση τίθεται σε 
συζήτηση.

Συμπέρασμα

Στο πλαίσιο του διαρκούς διαλόγου με τις ελληνικές αρχές, η Επιτροπή εξέφρασε και θα 
συνεχίσει να εκφράζει κάθε ενδεδειγμένη ανησυχία για τη δημόσια υγεία και για την 
ποιότητα της φροντίδας και την πρόσβαση σε αυτήν, μέσα στα όρια της εντολής της 
Επιτροπής και προς υποστήριξη των προσπαθειών που καταβάλλει η Ελλάδα. Η Επιτροπή θα 
δώσει ιδιαίτερη προσοχή στο ζήτημα που θέτει η αναφορά.


