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Betreft: Verzoekschrift 0073/2013, ingediend door Christos Vlachojannis en Jannis 
Leventakis (Griekse nationaliteit), gesteund door 3 400 medeondertekenaars, over 
de volksgezondheidssituatie op de Griekse eilanden Paros en Antiparos

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indieners, de burgemeesters van Paros en Antiparos, maken zich grote zorgen over de 
volksgezondheid op hun eilanden. Vanwege de economische crisis zijn de voorzieningen op 
het gebied van medische zorg drastisch verslechterd, vooral als het gaat om medische zorg 
voor kinderen. Vrouwengroepen op de eilanden hebben om die reden de hulp van Artsen 
zonder grenzen moeten inroepen voor vaccinatie van hun kinderen. Indieners vinden dit een 
beschamende situatie voor Griekenland en Europa. Zij vragen het Europees Parlement de 
Griekse regering onder druk te zetten om een oplossing te vinden voor het 
volksgezondheidsprobleem en de eilandbewoners te verlossen van hun voortdurende 
onzekerheid betreffende medische zorg.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 4 november 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 december 2013

De Commissie heeft te horen gekregen dat het Griekse ministerie van Gezondheid het 
nationale gezondheidsstelsel radicaal wil herstructureren om een stelsel te ontwikkelen dat 
volledig aan de gezondheidsbehoeften van de bevolking voldoet maar ook betaalbaar is voor 
de volgende generaties. Het ministerie van Gezondheid stelt daarbij een aantal hervormingen 
voor op verschillende deelgebieden van het gezondheidsstelsel, waaronder de 
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eerstelijnsgezondheidszorg. De Commissie staat achter het doel van deze inspanningen om 
het Griekse gezondheidsstelsel te hervormen en te herstructureren en via de taskforce 
Griekenland krijgen de autoriteiten bijstand bij het opstellen van een strategisch plan inzake 
de volksgezondheid.

Overeenkomstig het memorandum van overeenstemming tussen de Griekse autoriteiten en de 
trojka worden regelmatig controlebezoeken afgelegd om na te gaan hoe deze herstructurering 
verloopt. Daarbij worden eventuele opmerkingen of gewenste verduidelijkingen ter sprake 
gebracht.

Conclusie

In het kader van de lopende dialoog met de Griekse autoriteiten heeft de Commissie eventuele 
zorgen in verband met de volksgezondheid en andere aangelegenheden in verband met de 
kwaliteit van en de toegang tot zorg aan de orde gesteld, en zij zal dat blijven doen, binnen de 
perken van het mandaat van de Commissie en ter ondersteuning van de 
hervormingsinspanningen die Griekenland levert. De Commissie zal bijzondere aandacht 
besteden aan de kwestie die in het verzoekschrift aan de orde wordt gesteld.


