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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Christos Vlachojannis és Jannis Leventakis görög állampolgárok által 
benyújtott, 3400 aláírással ellátott 0073/2013. számú petíció a görög Párosz és 
Antíparosz szigetein tapasztalható közegészségügyi helyzetről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtói Párosz és Antíparosz polgármesterei, akik súlyos aggodalmuknak adnak 
hangot az említett szigeteken tapasztalható közegészségügyi helyzettel kapcsolatban. A 
gazdasági válság következtében az orvosi ellátás (főképp a gyermekellátás) színvonala nagyot 
esett. Helyi nők csoportja kénytelen volt értesíteni az Orvosok Határok Nélkül szervezetet, 
hogy a szigeten élő gyerekek megkapják a szükséges oltásokat. A petíció benyújtói szerint ez 
nem csak Görögország, hanem egész Európa számára megalázó. Arra kérik az Európai 
Parlamentet, hogy a közegészségügyi problémák megoldása érdekében használja a görög 
kormány feletti befolyását, és szabadítsa meg a két sziget lakosságát az állandó 
bizonytalanságtól.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. november 4. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. december 19.

A Bizottság azt a tájékoztatást kapta, hogy a görög egészségügyi minisztérium a nemzeti 
egészségügyi rendszer radikális átszervezését tervezi egy olyan rendszer kialakítása céljából, 
amely egyrészt kielégíti a lakosság egészségügyi igényeit, másrészt biztosítja a rendszer 
fenntarthatóságát a következő generációk számára. E folyamat részeként az egészségügyi 
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minisztérium számos reformot javasol az egészségügyi rendszer különböző területein, melyek 
egyike az egészségügyi alapellátást érinti. A Bizottság támogatja ezen erőfeszítések 
célkitűzéseit, vagyis a görög egészségügyi rendszer megreformálását és átszervezését, és a 
Görögországgal foglalkozó munkacsoport révén a hatóságok segítséget kapnak a 
közegészségügyi stratégiai tervek előkészítéséhez.

A görög hatóságok és a trojka között kötött egyetértési megállapodásnak megfelelően 
rendszeres ellenőrző látogatásokkal követik nyomon az átszervezés alakulását, az esetleges 
problémákat és kérdéseket pedig megvitatják. 

Következtetés

A görög hatósággal jelenleg is folyó párbeszéd során a Bizottság már felvetette és a 
továbbiakban is fel fogja vetni az egészségüggyel, valamint az ellátás minőségével és az 
ahhoz való hozzáféréssel kapcsolatos esetleges aggályait, tiszteletben tartva a Bizottság 
hatáskörének korlátait, és támogatva Görögország reformra irányuló erőfeszítéseit. A 
Bizottság kiemelt figyelmet fog fordítani a petícióban felvetett problémára.


