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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0874/2013, της Rossella Ciacci, ιταλικής ιθαγένειας, φέρουσα άλλες 
33 υπογραφές, σχετικά με το κλείσιμο του νοσοκομείου Chidichimo στην 
πόλη Trebisacce (στην περιφέρεια Καλαβρίας της Ιταλίας)

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφορά αποτελεί διαμαρτυρία για το κλείσιμο του νοσοκομείου Trebisacce έπειτα από 
εντολή των περιφερειακών αρχών της Καλαβρίας, μέσω του διατάγματος 106 της 5ης Ιουλίου 
2012, λόγω περικοπών.

Το κλείσιμο αυτού του νοσοκομείου αφήνει χωρίς υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και χωρίς 
άλλες παροχές υγειονομικής περίθαλψης την περιοχή Alto Ionio Cosentino, η οποία 
αντιμετωπίζει κοινωνικά προβλήματα και προβλήματα στις υποδομές μεταφορών και όπου 
διαμένουν περισσότεροι από 50.000 κάτοικοι σε 17 δήμους. 

Σύμφωνα με την αναφορά, οι περιφερειακές αρχές της Καλαβρίας πρέπει να αναθεωρήσουν 
το γενικό σχέδιο οργάνωσης της υγειονομικής περίθαλψης που εφαρμόζουν.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 17 Ιανουαρίου 2014. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Φεβρουαρίου 2014

Σύμφωνα με το άρθρο 168 (7) της ΣΛΕΕ, οι δραστηριότητες της Ένωσης πρέπει να σέβονται 
τις αρμοδιότητες των κρατών μελών για τον καθορισμό της πολιτικής υγείας τους και για την 
οργάνωση και την παροχή υγειονομικών υπηρεσιών και ιατρικής περίθαλψης. Τούτο
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περιλαμβάνει τη διαχείριση των υπηρεσιών υγείας και ιατρικής περίθαλψης, καθώς και την 
κατανομή των σχετικών πόρων

Ως εκ τούτου, δεν υπάρχουν ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας της ΕΕ που ρυθμίζουν την 
κατάσταση η οποία αποτελεί το αντικείμενο της αναφοράς και συγκεκριμένα την παύση 
λειτουργίας του νοσοκομείου Trebisacce, με εντολή των περιφερειακών αρχών Καλαβρίας.

Συμπέρασμα

Λαμβάνοντας υπόψη τις ληφθείσες πληροφορίες, το ζήτημα που εθίγη αφορά έναν τομέα για 
τον οποίο η Επιτροπή είναι αναρμόδια. Το θέμα επομένως, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί από 
τις αρμόδιες εθνικές αρχές σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και τις εκεί ακολουθούμενες
πρακτικές.


