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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0073/2013, adresată de Christos Vlachojannis și Jannis Leventakis, de 
cetățenie greacă, însoțită de 3 400 de semnături, privind situația sănătății publice 
pe insulele grecești Paros și Antiparos

1. Rezumatul petiției

Petiționarii, primarii din Paros și Antiparos, sunt foarte îngrijorați de sănătatea publică din 
insulele lor. Ca urmare a crizei economice, acordarea asistenței medicale s-a deteriorat drastic, 
în special în ceea ce privește asistența medicală pentru copii. Prin urmare, grupări ale femeilor 
de pe aceste insule au trebuit să apeleze la Médecins Sans Frontières pentru a ajuta la 
vaccinarea copiilor. Petiționarii consideră că aceasta este o situație rușinoasă pentru Grecia și 
Europa. Petiționarii solicită Parlamentului European să își folosească influența asupra 
guvernului elen pentru a găsi o soluție la problemele de sănătate publică și pentru a-i elibera 
pe rezidenții din acele insule de nesiguranța permanentă în ceea ce privește asistența 
medicală.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 4 noiembrie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 19 decembrie 2013

Comisia a fost informată că Ministerul Sănătății din Grecia încearcă să restructureze complet 
sistemul național de sănătate pentru a dezvolta unul care să răspundă în totalitate nevoilor 
populației în acest domeniu, dar și pentru a-i garanta viabilitatea pentru următoarele generații. 
În acest fel, Ministerul Sănătății propune o serie de reforme în diferite sectoare ale sistemului 
de sănătate, unul dintre ele fiind asistența medicală primară. Comisia susține obiectivul 
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acestor eforturi de a reforma și restructura sistemul de sănătate elen și, prin intermediul 
Grupului operativ pentru Grecia, autoritățile primesc asistență în elaborarea unui plan 
strategic pentru sănătatea publică.

În conformitate cu memorandumul de înțelegere dintre autoritățile elene și TROIKA, au loc 
misiuni periodice de evaluare pentru a monitoriza modul în care se desfășoară această 
restructurare. Sunt aduse în discuție orice preocupări sau clarificări. 

Concluzie

În cadrul dialogului cu autoritățile elene, aflat în desfășurare, Comisia și-a exprimat și își va 
exprima în continuare preocupările relevante legate de sănătatea publică și de calitatea 
asistenței medicale și accesul la aceasta, respectând limitele mandatului Comisiei și 
exprimându-și sprijinul față de eforturile de reformă realizate de Grecia. Comisia va acorda o 
atenție specială problemei abordate în această petiție. 


