


Το ΠΑΣΟΚ
σφράγισε τη Μεταπολίτευση. 

Δυνάμωσε την πατρίδα.  

Ανύψωσε τον Έλληνα 

και την Ελληνίδα.



Οι αρχές
του Kινήματος 

που ίδρυσε 

ο Ανδρέας 
Παπανδρέου
είναι επίκαιρες όσο ποτέ.



Το ΠΑΣΟΚ 
ένωσε τους Έλληνες



Μονάχα ενωμένοι
οι Έλληνες θα πάμε 
την Ελλάδα μπροστά



Εθνική Ανεξαρτησία



Λαϊκή Κυριαρχία



Κοινωνική Απελευθέρωση



Σιγουριά, αλληλεγγύη
και εργασία είναι και το 

σημερινό αίτημα της κοινωνίας.



Μέσα σε αυτές τις συνθήκες 
αναδείχθηκε η αξία του 

Εθνικού 
Συστήματος Υγείας.

Προστάτη κάθε 

Έλληνα και Ελληνίδας.



Το ΕΣΥ φέρει την 

σφραγίδα του ΠΑΣΟΚ: 

το εμπνεύστηκε,

το σχεδίασε,

το έχτισε,

το στήριξε.



«Μπροστά στην 
αρρώστια 
και το θάνατο, 
δεν υπάρχουν 
πλούσιοι 
και φτωχοί» 
Ανδρέας Παπανδρέου



«Το Ε.Σ.Υ. 
δεν ήταν μόνο 
πολιτική επιλογή,
αλλά ανάγκη 
και αίτημα της 
εποχής» 
Παρασκευάς Αυγερινός



«Πιστεύω στο Ε.Σ.Υ.
και θα συνεχίσω 
να το υπερασπίζομαι 
μέχρι την 
τελευταία μου 
πνοή» 
Γιώργος Γεννηματάς



Το Ε.Σ.Υ. δεν έτυχε, 

πέτυχε.

Γιατί σχεδιάστηκε 

με τον άνθρωπο 
στο επίκεντρο.



Οι πολίτες το αγκάλιασαν
ως τη μεγαλύτερη κατάκτησή τους. 

Σύμβολο Αλλαγής.

Σύμβολο συνέπειας
και αποτελεσματικότητας.



Το Ε.Σ.Υ. κινδυνεύει
να μετατραπεί σε ένα 

απαξιωμένο, φτηνό
προνοιακό σύστημα.



Ένα σύστημα με 

κακοπληρωμένους 
γιατρούς
και διαλυμένες υποδομές,

που «σπρώχνει» όσους έχουν 
την δυνατότητα 

σε ιδιωτικά κέντρα υγείας.



Πίσω από τα μεγάλα λόγια 

η ΝΔ θέλει 
να τεμαχίσει το Ε.Σ.Υ.
και να το παραδώσει
σε μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα. 



Στην έκθεση Πισσαρίδη
δεν υπάρχουν
η αρχή της ισότιμης κάλυψης
για όλους τους πολίτες, 

η αύξηση της χρηματοδότησης
και η ενίσχυση
των Δημόσιων Νοσοκομείων.



Η αναγέννηση του Ε.Σ.Υ.
στηρίζεται στις ίδιες βασικές αρχές:



Ισότητα. 

Καθολική και ελεύθερη πρόσβαση
των πολιτών, σε ποιοτικές 
υπηρεσίες υγείας 
με την ευθύνη του κράτους. 



Ποιότητα. 

Με γενναία ενίσχυση
της χρηματοδότησης.
Ενιαίο κεντρικό σχεδιασμό 
και αποκεντρωμένη λειτουργία. 



Προσβασιμότητα. 

Νέος ιατρικός χάρτης
και σύνδεση με σύστημα
πρωτοβάθμιας για την αντιμετώπιση
της μεγάλης ανισότητας. 



Βιωσιμότητα. 

Αντιμετώπιση της ηλικιακής 
ανισορροπίας.
Ο μέσος όρος ηλικίας των γιατρών 
παραμένει υψηλός, οι νέοι ιατροί 
φεύγουν στο εξωτερικό.



Το Ε.Σ.Υ. του 21ου αιώνα: 

11+1 προτάσεις 
για νέες αλλαγές & πολιτικές



1. Σύγχρονες αναβαθμισμένες 
υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας

● Αναβάθμιση  ΕΟΔΥ με αρμοδιότητες, 
μέσα και προσωπικό.

● Ειδική υπηρεσία Υγείας-Κοινωνικής Ιατρικής, 
με εκπαιδευμένο προσωπικό σε κάθε Περιφέρεια  
σε συνεργασία με Αυτοδιοίκηση.

● Αναβάθμιση ιατρικής εργασίας και άμεση 

λειτουργική διασύνδεση με ΕΟΔΥ.



2. Ενιαίο δίκτυο Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας υπό δημόσια 
Εποπτεία και Έλεγχο
● Κέντρα Υγείας σε όλους τους Καλλικρατικούς Δήμους. 

● Πολυδύναμα Κέντρα Υγείας 24ωρης λειτουργίας 
στα μεγάλα αστικά κέντρα.

● Τοπικά δίκτυα ολοκληρωμένων υπηρεσιών. 

● Ελεύθερη επιλογή οικογενειακού ιατρού για όλους. 

● Δίκτυο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας που να φθάνει στο σπίτι μας.

● Δίκτυο κέντρων πρόληψης, υποχρεωτικοί εμβολιασμοί για παιδιά,    
εθνικό σχέδιο προσυμπτωματικού ελέγχου και οδοντιατρική 
φροντίδα για τα παιδιά.



3. Σύγχρονα & λειτουργικά 
Δημόσια Νοσοκομεία
● Αξιοκρατική πρόσληψη Διοικήσεων:  

προκηρύξεις, κριτήρια, διαφανή αξιολόγηση.

● Νοσοκομεία ολοήμερης λειτουργίας με ολοκληρωμένους 
προϋπολογισμούς και αυτονομία.

● Επαρκής αριθμός ΜΕΘ Μονάδων με άμεση πρόσληψη 
ιατρών-νοσηλευτών.

● Αναβάθμιση τμημάτων επειγόντων περιστατικών.

● Ανάπτυξη και ανακατανομή νοσοκομειακών μονάδων.

● Επενδύσεις σε υποδομές, εξοπλισμό, νέες τεχνολογίες.

● Ψηφιακός φάκελος ασθενούς. 



4. Δημιουργία κέντρων 
Χρόνιων Παθήσεων του Ε.Σ.Υ.

● Κέντρα χρόνιων παθήσεων σε Νοσοκομεία 
και Κέντρα Υγείας ως αυτόνομες μονάδες.

● Άμεση πρόσβαση, παρακολούθηση, αξιοπρεπής 
θεραπεία διαβητικών, καρκινοπαθών, νεφροπαθών.

● Ενίσχυση από το «Βοήθεια στο Σπίτι».



5. Αναβάθμιση του 
ανθρώπινου δυναμικού

● Κάλυψη κενών με μόνιμο ιατρικό, νοσηλευτικό, 
παραϊατρικό προσωπικό. 

● Σύγχρονα οργανογράμματα.

● Αναθεώρηση συστήματος αμοιβών.

● Ένταξη υγειονομικού προσωπικού του Ε.Σ.Υ. 
στα βαρέα και ανθυγιεινά. 



6. Σύγχρονο σύστημα 
μεταφοράς των ασθενών

● Ενίσχυση ΕΚΑΒ με μέσα και ανθρώπινο δυναμικό.

● Αναδιοργάνωση αεροδιακομιδών και θαλασσίων 
διακομιδών με πλωτά, στελεχωμένα
και εξοπλισμένα ασθενοφόρα.



7. Η Υγεία στα νησιά

● Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση υποδομών του ΕΣΥ, 
Νοσοκομείων, Κέντρων Υγείας, στα νησιά. 

● Κάθε νησί θα έχει ένα Κέντρο Υγείας.

● Αξιοποίηση τηλεϊατρικής.

● Ισχυρά κίνητρα στους γιατρούς 
που θα έρθουν στο ΕΣΥ στα νησιά.



8. Σύγχρονη Ιατρική Εκπαίδευση

● Αναμορφώνουμε το σύστημα για την απόκτηση ειδικότητας.

● Νέο αντικειμενικό σύστημα εξετάσεων. 

● Νέο σύστημα rotation στην εκπαίδευση. 

● Αυστηρή τήρηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 

● Βελτίωση  των συνθηκών και των αποδοχών 
για τους ειδικευόμενους.

● Έμφαση στην έρευνα.

● Μεταπτυχιακά προγράμματα σε συνεργασία 
με ιατρικές σχολές και ερευνητικά κέντρα της χώρας. 



9. Ψυχική Υγεία-Εξαρτήσεις

● Άμεση ολοκλήρωση της αποασυλοποίησης.

● Αναβάθμιση των υπηρεσιών 
για τους εφήβους και τα παιδιά.

● Εθνικό Σχέδιο δράσης για τις εξαρτήσεις.



10. Νέα Φαρμακευτική Πολιτική
● Ελάφρυνση ασφαλισμένων & χαμηλών εισοδημάτων.

● Μηδενική συμμετοχή στην αγορά φαρμάκου για 
χαμηλόμισθους, χαμηλοσυνταξιούχους, άνεργους.

● Δωρεάν εμβόλια για την πανδημία.

● Ενίσχυση ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

● Μεγαλύτερη διείσδυση γενόσημων με κίνητρα.

● Οι «επιστροφές και εκπτώσεις» από τις εταιρείες υπολογίζονται    
και καταλογίζονται κατά μεγάλες θεραπευτικές κατηγορίες.

● Έρευνα και επενδύσεις σε σύγχρονη παραγωγή φαρμάκων.

● Επιτροπή αξιολόγησης τεχνολογίας φαρμάκων 
ως ανεξάρτητη αρχή. 



11. Κανόνες και έλεγχος 
στον Ιδιωτικό Τομέα

Εξατομικευμένη ανάθεση του ελέγχου 
για κάθε ιδιωτικό Νοσοκομείο σε ομάδες 
έμπειρων και εξειδικευμένων επιστημόνων 
και διοικητικών στελεχών του Υπουργείου Υγείας.



Καταλύτης: η χρηματοδότηση

● Αύξηση  χρηματοδότησης από το 4,5% στο 6% του ΑΕΠ.

● Επενδύσεις από Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων,
πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και σε συνεργασία
με τον ιδιωτικό Τομέα.

● Ενιαίος προγραμματισμός πόρων από όλα τα 
διαθέσιμα κονδύλια για την Υγεία: 
Προϋπολογισμό, ΕΣΠΑ, ΠΔΕ, 
Ταμείο Ανασυγκρότησης Δωρεές.



Η Πολιτική είναι πάνω απ’ όλα 

μια πάλη ιδεών, αξιών
και διεκδικήσεων που στο 
κέντρο τους έχουν τον ανθρώπινο 

αγώνα για ευημερία, ισότητα, 

δικαιοσύνη, δημοκρατία.



Θέλουμε ένα σχέδιο 

ανασύνταξης και ανάκαμψης
της χώρας, μέσα από 

ευρύ διάλογο, κοινωνικό
και πολιτικό. 
Eίναι για μας προτεραιότητα. 



Διαρκής αγώνας 
για πρόοδο

απέναντι στη Συντήρηση



Η πρότασή μας για το Ε.Σ.Υ. 

είναι μια παρακαταθήκη
και για το μέλλον.



...ένα απλωμένο χέρι εκτίμησης,

αναγνώρισης και εμπιστοσύνης
στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό 

που κρατά τις ζωές μας στα χέρια του.



...ένα διαγενεακό συμβόλαιο
που επιμερίζει δίκαια την 

φροντίδα των νεότερων με την 

πρόνοια των μεγαλύτερων.

Που κάνει τη νέα γενιά
να νιώθει και να είναι πιο ασφαλής.



...είναι ένα κοινωνικό συμβόλαιο
που σπάει ανισότητες, που μεταφέρει 

πόρους, υπηρεσίες και δυνατότητες

από τους ισχυρούς 
στους μη προνομιούχους,

στη μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας, 
σε κάθε γωνιά της πατρίδας.  



ΕΜΕΙΣ
θέλουμε και μπορούμε.

ΕΣΥ 
έχεις τη δύναμη

στα χέρια σου να κάνεις 
ξανά την παράταξη μεγάλη.



Γιατί για μας
αξία έχεις
πάντα ΕΣΥ




