
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ

1. ΑΓΡΟΤΕΣ

2. ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ

3. ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΟΙ

4. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ



Σας κάλεσα σήμερα εδώ για να σας παρουσιάσω την πολιτική της 

κυβέρνησης σε τέσσερις τομείς που έχουν ως κοινό παρονομαστή την 

κοινωνική διάσταση.

Θέλω να τονίσω, ότι ως κυβέρνηση εφαρμόζουμε ένα σταθερό 

πρόγραμμα, το οποίο σέβεται τα όρια αντοχής της οικονομίας και 

ισορροπεί τις ανάγκες με τις δυνατότητες. Η αντιπολίτευση είναι γνωστό 

ότι μπορεί ανέδοξα να μοιράζει υποσχέσεις. Πολύ περισσότερο όταν 

ξέρει ότι θα μείνει ξανά στην αντιπολίτευση.

Η κυβέρνησή μας λειτουργεί υπεύθυνα.

Το 1997 δεν πρέπει να είναι έτος οπισθοδρόμησης της 

οικονομίας. Θα πρέπει να είναι έτος ισχυροποίησης της οικονομίας και 

της θετικής προοπτικής ανάπτυξης.

Χθές παρουσιάσαμε τις γενικές μας προγραμματικές αρχές, το 

Πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ με βάση το οποίο θα οδηγήσουμε την χώρα 

στο 2000. Από σήμερα ξεκινούμε την εξειδίκευση του Προγράμματος 

μας και την παρουσίαση των συγκεκριμένων δεσμεύσεων με βάση τις 

οποίες θα κυβερνήσουμε την επόμενη τετραετία.

Απέναντι στα προεκλογικά πυροτεχνήματα της ΝΔ και την εύκολη 

κριτική των άλλων κομμάτων εμείς αντιτάσσουμε την σίγουρη 

προοπτική.

Παραλάβαμε μια οικονομία στάσιμη με τον κίνδυνο κατάρρευσης και 

θεμελειώσαμε στέρεες προοπτικές ανάπτυξης. Παραλάβαμε μια 

οικονομία στην οποία κάθε χρόνο μειωνότανε το εισόδημα του αγρότη, 

του μισθωτού, του συνταξιούχου, κάθε χρόνο γινόταν και πιο 

απελπιστική η κατάσταση των μικρομεσαίων.



Με την δική μας πολιτική ανορθώσαμε την οικονομία. Αυξήθηκαν 

οι πραγματικές αμοιβές των εργαζομένων. Δημιουργήσαμε 150.000 νέες 

θέσεις εργασίας. Αυξήσαμε τις αγροτικές συντάξεις . Εφαρμόζουμε ένα 

νέο σύστημα ενίσχυσης των χαμηλοσυνταξιούχων. Ενισχύσαμε την 

μικρομεσαία επιχείρηση με μείωση του κόστους δανεισμού, την ρύθμιση 

των χρεών, την μείωση του κόστους λειτουργίας. Ταυτόχρονα 

ξεκινήσαμε και συνεχίζουμε ένα πλέγμα έργων, μέτρων και θεσμών με 

τα οποία θεμελιώνουμε την προοπτική για την μικρομεσαία επιχείρηση 

για την ανάπτυξη και ευημερία του ελληνικού λαού.

Σήμερα θα σας παρουσιάσω μια σειρά συγκεκριμένων μέτρων για 

τους αγρότες, τους συνταξιούχους, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την 

απασχόληση.Τα μέτρα αυτά αφορούν την συντριπτική πλειοψηφία του 

λαού, τα μεγάλα στρώματα της κοινωνίας, τα στρώματα για τα οποία το 

ΠΑΣΟΚ αποτελεί την μοναδική εγγύηση ότι θα τους εξασφαλίσει ένα 

καλύτερο αύριο, μια σίγουρη προοπτική.

Τα μέτρα τα οποία θα σας ανακοινώσω σήμερα δεν αποτελούν 

πρόχειρες προεκλογικές υποσχέσεις. Όλα τα μέτρα βασίζονται σε 

προτάσεις που έχουν ήδη επεξεργαστεί τα αρμόδια υπουργεία και 

φορείς. Αρκετά έχουν ήδη αρχίσει να εφαρμόζονται, ενώ για άλλα έχουν 

ήδη συνταχθεί τα νομοσχέδια που θα τα υλοποιήσουν.
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ΑΓΡΟΤΕΣ

Ζούμε αυτές τις μέρες το εκκωφαντικό μπαράζ των υποσχέσεων 

της ΝΔ για τους αγρότες: Μειωμένα καύσιμα, μείωση ΦΠΑ, 10.000 δρχ. 

στις συντάξεις. Και πιστεύουν ότι οι έλληνες αγρότες, και ο ελληνικός 

λαός θα τους πάρει στα σοβαρά! Χωρίς να σκεφτεί ότι η μείωση των 

καυσίμων ισχύει ήδη με απόφαση της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. Οτι η 

μείωση του ΦΠΑ αντίκειται στην κοινοτική νομοθεσία και ούτως ή άλλως 

συμψηφίζεται στην επιστροφή φόρων. Οτι τις 10.000 τις τάζει μεν τώρα 

η ΝΔ, αλλά τις έδωσε τα δύο τελευταία χρόνια η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, 

βελτιώνοντας έτσι το βιοτικό επίπεδο του συνταξιούχου αγρότη, που 

είχε καταβαραθρωθεί επί ΝΔ.

Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ για τους αγρότες εκτός από τις 

συντάξεις πήρε μέτρα ενίσχυσης της παραγωγής και του εισοδήματος, 

ξεκίνησε πολλά έργα υποδομής και ανάπτυξης της υπαίθρου, έδωσε νέα 

προοπτική στους συνεταιρισμούς.

Α. ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Υπάρχει κατ’αρχήν το ΚΠΣ για την Γεωργία. Η Ν.Δ. εξήγγειλε ότι 

θα αυξήσει το Πρόγραμμα για την Γεωργία που είναι 830 δισ.δρχ. Η 

Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ δεν διαθέτει για την Γεωργία μόνο αυτά τα 

ποσά. Επιπρόσθετα του προγράμματος για τη Γεωργία διαθέτει άλλα 

1,8 τρισ.δρχ. μέσα από τα Περιφερειακά Προγράμματα τα οποία 

κατευθύνονται επίσης στην ύπαιθρο, σε όφελος του εισοδήματος, της 

ανταγωνιστικότητας και της ποιότητας ζωής του κόσμου της υπαίθρου 

και της Περιφέρειας. Συνολικά το 1/3 των πόρων του ΚΠΣ, δηλ. 2,6 

τρισ.δρχ. αφορούν τις περιφέρειες της χώρας. Αλλά και σημαντικό
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τμήμα των δαπανών για έργα εθνικής εμβέλειας αφορούν τους αγρότες 

και την ύπαιθρο. Οι μεγάλοι οδικοί άξονες και άλλα έργα είναι άμεσα 

συναρτημένα με όλη την Ελλάδα, περιφέρεια και αστικά κέντρα.

Για την προώθηση των διαρθρωτικών αλλαγών, του εκσυγχρονισμού 

και της προσαρμογής της Ελληνικής Γεωργίας στις απαιτήσεις της νέας 

παγκόσμιας αγοράς, το ΠΑ.ΣΟ.Κ δίνει προτεραιότητα σε θέματα, όπως 

η αναβάθμιση της ποιότητας του ανθρώπινου δυναμικού, κίνητρα 

έναρξης δραστηριότητας νέων αγροτών, ενίσχυση των επενδύσεων για 

την βελτίωση της ποιότητας παραγωγής και επέκταση σύγχρονων 

μορφών χρηματοδότησης στον αγροτικό τομέα.

Για τον σκοπό αυτό εφαρμόζουμε μια δέσμη πολιτικών που 

περιλαμβάνει τα εξής συγκεκριμένα:

1. Εκπαίδευση - επιμόρφωση

Αναβάθμιση αγροτικού δυναμικού με την εξασφάλιση συνεχούς 

εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης σε σύγχρονες μεθόδους 

και καλλιέργειες.

Προς το σκοπό αυτό θα διατεθεί ποσό 40 δισ. δρχ. για την επόμενη 

τετραετία από το Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης με το οποίο θα 

χρηματοδοτηθεί η εκπαίδευση 60.000 περίπου νέων αγροτών.

Η κατάρτιση θα γίνει με την συνεργασία του ΟΑΕΔ και των Κέντρων 

Γεωργικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Γεωργίας.
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2. Ενίσχυση επενδύσεων

Τροποποίηση των κινήτρων του Αναπτυξιακού Νόμου, έτσι ώστε 

η αγροτική γη να συνυπολογίζεται ως ίδια συιιυετογή στην 

χρηματοδότηση επενδύσεων. Με το μέτρο αυτό ωφελούνται ιδιαίτερα οι 

φτωχοί αγρότες που δεν έχουν επαρκή κεφάλαια για την 

χρηματοδότηση επενδύσεων και γιαυτό συχνά δεν τις πραγματοποιούν. 

Με τον υπολογισμό της αξίας αγροτικής γης ως κεφαλαιουχική 

συμμετοχή θα μπορέσουν να προβούν στις νέες επενδύσεις που 

χρειάζονται.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην εφαρμογή του μέτρου σε επενδύσεις 

που σκοπεύουν στην :

• δημιουργία βιώσιμων συστημάτων παραγωγής φιλικών προς το 

περιβάλλον και στις σύγχρονες και μελλοντικές απαιτήσεις των 

καταναλωτών

• προώθηση της παραγωγής νέων προϊόντων, προϊόντων ποιότητας, 

προϊόντων προέλευσης,

• εισαγωγή προϊόντων βιολογικής γεωργίας, οικολογικών προϊόντων 

και προϊόντων βιοτεχνολογίας.

3. Αγροτικό Leasing

Θα προχωρήσουμε στην επέκταση του θεσμού της 

χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing) στον αγροτικό τομέα για 

μεταβίβαση αγροτικής γης. Ένας αγρότης, που θέλει να αγοράσει ένα 

χωράφι και δεν έχει τα χρήματα για να το εξοφλήσει αμέσως θα 

απευθύνεται σε μία εταιρεία Leasing, η οποία θα το αγοράζει και του το 

πουλάει με δόσεις. Μέχρι σήμερα δεν υπήρχε σχετική ρύθμιση.

Το μέτρο αυτό δεν έχει δημοσιονομικό κόστος.
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Η εφαρμογή του θα βοηθήσει πολλούς που θέλουν να εισέλθουν 

στην αγροτική παραγωγή, αλλά δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους για την 

αγορά της απαιτούμενης γης.

Ιδιαίτερα θετικές θα είναι οι συνέπειες του Αγροτικού Leasing για 

τους νέους αγρότες, τους παλινοστούντες και τους ακτήμονες που θα 

μπορούν έτσι να αποκτήσουν γή και να επιδοθούν σε μια μακροχρόνια 

αγροτική δραστηριότητα.

4. Φορολογικές ελαφρύνσεις για τους νέους αγρότες

Από το 1997 θα επεκταθεί το ύψος αφορολόγητου εισοδήματος 

για τους νέους αγρότες κατά 50% για την πρώτη πενταετία από την 

έναρξη της αγροτικής δραστηριότητας.

Νέοι αγρότες είναι όσοι είναι κάτω των 35 ετών, σύμφωνα με τα 

κριτήρια του Ν.2328.

Με τον τρόπο αυτό αυξάνονται τα πραγματικά εισοδήματα των 

νέων αγροτών και σε συνδυασμό με τα επενδυτικά κίνητρα και το 

αγροτικό Leasing διαμορφώνεται ένα νέο πλέγμα ευκαιριών για την 

μετεξέλιξη των νέων αγροτών σε δυναμικούς επιχειρηματίες.

5. Βελτίωση της λειτουργίας των αγροτικών οργανισμών

Με βάση συγκεκριμένα Επιχειρηματικά Σχέδια, θα προχωρήσουμε 

στον εκσυγχρονισμό και την ανασυγκρότηση των Αγροτικών 

Οργανισμών (Οργανισμός Καπνού, Βάμβακος, κλπ.).
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Ταυτόχρονα θα προχωρήσουμε στην θέσπιση και λειτουργία ενός 

νέου και σύγχρονου Οργανισμού Πληρωμών, έτσι ώστε να πάψουν οι 

καθυστερήσεις καταβολής πληρωμών προς τον αγροτικό κόσμο.
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Β. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΓΑ ΣΕ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΓΡΟΤΩΝ

Ο αγρότης αισθάνεται δικαιολογημένα σαν ασφαλισμένος 

‘δεύτερης κατηγορίας’ στο ασφαλιστικό μας σύστημα. Είναι 

εκτεθειμένος σε εκβιασμούς και υποσχέσεις κάθε φορά που γίνονται 

εκλογές. Αυτό θα γίνεται για όσο καιρό οι συντάξεις του ΟΓΑ 

αντιμετωπίζονται σαν κρατική παροχή και όχι σαν δικαίωμα του 

ασφαλισμένου.

Επίσης σήμερα δεν υπάρχει καμμία τιμαριθμική προστασία των 

συντάξεων και έτσι ο συνταξιούχος μένει έκθετος στην διάβρωση του 

πληθωρισμού. Αν ο ασφαλισμένος αλλάξει δουλειά και ασφαλιστεί στο 

ΙΚΑ ή σε άλλο ταμείο, ο χρόνος ασφάλισης στον ΟΓΑ δεν υπολογίζεται 

και είναι σαν να μην υπάρχει.

Για να διορθωθούν αυτά και να αναπληρωθούν αυτές οι 

ελλείψεις, πρέπει ο ΟΓΑ να μετεξελιχθεί σε Ταμείο Κύριας 

Ασφάλισης Αγροτών.

Το ΠΑΣΟΚ έχει ήδη έτοιμο Νομοσχέδιο που θα μετατρέψει τον 

ΟΓΑ σε ισότιμο, αυτόνομο και βιώσιμο οργανισμό κύριας ασφάλισης. 

Αυτό θα γίνει με την μετεξέλιξη του μηχανισμού της πρόσθετης σύνταξης 

αγροτών που λειτουργεί από το 1987 σε Ταμείο Κύριας Ασφάλισης.

Τα κύρια σημεία του νόμου είναι τα εξής :
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1. Συντάξεις

Οι νέες συντάξεις του ΟΓΑ θα είναι ουσιωδώς υψηλότερες απο τις 

σημερινές συντάξεις της πρόσθετης ασφάλισης. Θα εξαρτώνται απο τις 

εισφορές και τα χρόνια ασφάλισης, όπως σε όλα τα ταμεία. Προβλέπεται 

σύνταξη για εργατικό ατύχημα, αναπηρία και επίσης, για πρώτη φορά 

στον ΟΓΑ, σύνταξη χηρείας. Ετσι οι συντάξεις των αγροτών θα είναι 

παρόμοιες με αυτές άλλων ταμείων αυτοαπασχολουμένων.

Αναγνωρίζεται ο χρόνος που έχει διανυθεί στην πρόσθετη 

ασφάλιση χωρίς επιβάρυνση. Παράλληλα δίδεται η δυνατότητα άτοκης 

αναδρομικής πληρωμής εισφορών και αναγνώρισης χρόνου πρόσθετης 

ασφάλισης με ευνοϊκούς όρουςγια μεταφορά στο νέο τομέα.

Το νέο σύστημα θα αρχίσει να λεπουργεί απο το 1997. Ένας 

ασφαλισμένος με 15 χρόνια ασφάλισης στο νέο σύστημα στην κατώτερη 

κλάση του θα πάρει 33.000 δρχ, την στιγμή που η πρόσθετη ασφάλιση 

θα απέδιδε 25.000 δρχ. επιπλέον της βασικής.

Στην ανώτατη κλάση 15 έτη ασφάλισης θα αποδίδουν 83.000 δρχ.

Παράλληλα, άν ένας νέος αγρότης πάθει κάποιο ατύχημα και δεν μπορεί 

να δουλέψει θα δικαιούται ήδη από το 1997, κατώτατη σύνταξη 

αναπηρίας που φθάνει τις 33.000 δρχ./μήνα επιπλέον της βασικής 

σύνταξης που δίδεται σήμερα.

Σε ένα ορίζοντα εικοσαετίας θα ενσωματώνεται σταδιακά και η 

σημερινή βασική σύνταξη του ΟΓΑ στο νέο σύστημα.
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2. Χρηματοδότηση

Η μετατροπή του ΟΓΑ σε ταμείο κύριας ασφάλισης και οι νέες συντάξεις 

χρηματοδοτούνται από ξεχωριστό λογαριασμό στον οποίο θα 

διοχετεύονται πόροι από τρεις πηγές:

1. Τις εισφορές των ασφαλισμένων που θα είναι συγκρίσιμες με αυτές 

της πρόσθετης ασφάλισης που συλλέγονται ήδη.

2. Τις εισφορές του Κράτους, που θα είναι σε αναλογία των εισφορών 

ασφάλισης

3. Την απόδοση του αποθεματικού. Οι πληρωμές τα πρώτα χρόνια θα 

είναι πολύ μικρότερες από τις πληρωμές των νέων συντάξεων. Έτσι 

θα συσσωρεύεται ένα αποθεματικό. Το αποθεματικό αυτό θα 

επενδύεται σε υψηλής απόδοσης επενδύσεις κατά προτίμηση στον 

αγροτικό χώρο. Έτσι ο αγρότης θα κερδίζει διπλά, μια φορά ως 

παραγωγός και άλλη μια ως ασφαλισμένος.

3. Σημερινοί συνταξιούχοι: τιμαριθμική προστασία

Ο εκσυγχρονισμός των αγροτικών ασφαλίσεων και η ισότιμη 

ενσωμάτωση των αγροτών στο ασφαλιστικό σύστημα δεν θα αφήσει 

έξω τους σημερινούς συνταξιούχους του ΟΓΑ. Στόχος του ΠΑΣΟΚ 

είναι η αναβάθμιση της βασικής σύνταξης, σε πραγματικούς όρους.

Το ΠΑΣΟΚ θα επεκτείνει το μέτρο της τιμαριθμικής 

προστασίας των Κατωτάτων Ορίων Συντάξεων και στον ΟΓΑ. Θα 

καθιερώσει την αυτόματη και νομικά κατοχυρωμένη τιμαριθμική 

προσαρμογή της βασικής σύνταξης του ΟΓΑ, μια φορά τον χρόνο.
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Η αγοραστική αξία των συντάξεων του ΟΓΑ θα προστατεύεται στο 

επίπεδο που είχαν όταν τις αύξησε το ΠΑΣΟΚ το Σεπτέμβριο του 1995. 

Ετσι ειδικά τον Ιανουάριο του 1997 θα χορηγηθεί διορθωτικό ποσό που 

θα καλύπτει την περίοδο από το Σεπτέμβριο του 1995 έως τον 

Δεκέμβριο του 1996. Θα υπάρχει ένα επιπλέον ποσοστό που θα 

καλύψει τον αναμενόμενο πληθωρισμό για το 1997. Η πρώτη αύξηση 

του Ιανουάριου 1997 εκτιμάται ότι θα είναι περί τις 4.000 δρχ. και θα 

συνεχίζεται αναλόγως τα επόμενα χρόνια.

Η βασική σύνταξη του ΟΓΑ θα αναπροσαρμόζεται εψεξής σε 

ετήσια βάση.

Τιμαριθμική προστασία θα δοθεί και στις συντάξεις της πρόσθετης 

ασφάλισης.

Με την νομική κατοχύρωση της τιμαριθμικής προστασίας, οι αυξήσεις 

που θα παίρνει ο αγρότης συνταξιούχος θα είναι πραγματικές και δεν θα 

εξουδετερώνονται από τον πληθωρισμό.

Το δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται στα 45 δις δρχ. ετησίως.

Δ. Μέτρα υγείας και πρόνοιας για τους Αγρότες

α. Αναβάθμιση της περίθαλψης των αγροτών. Θα προωθήσουμε 

την συνεργασία των Κέντρων Υγείας με τα ιατρεία του ΙΚΑ. Ετσι οι 

ασφαλισμένοι του ΟΓΑ θα μπορούν να επισκέπτονται τα πολυϊατρεία 

του ΙΚΑ, κατ’ αντιστοιχία με τη δυνατότητα που έχουν σήμερα οι 

ασφαλισμένοι του ΙΚΑ να επισκέπτονται τα Κέντρα Υγείας.

Στους αγρότες θα παρέχεται πλήρης ιατρική, οδοντιατρική και 

φαρμακευτική περίθαλψη. Σταδιακά θα προωθήσουμε επίσης την
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παροχή νοσοκομειακής περίθαλψης και των πρόσθετων παροχών του 

ΙΚΑ προς τους αγρότες. Επισημαίνουμε ότι το μέτρο αυτό είναι μία 

σημαντική τομή για τους αγρότες στον τομέα της υγείας.

Το δημοσιονομικό κόστος αυτού του μέτρου ανέρχεται στα 15 δισ.δρχ. 

ετησίως.

δ. Καθιέρωση της σχολικής ιατρικής

Ο θεσμός αυτός, θα αποτελέσει πραγματική επανάσταση για τις 

παραμελημένες αγροτικές περιοχές της χώρας. Το δημοσιονομικό 

κόστος είναι της τάξεως των 2 δισ.δρχ. ετησίως.

Αυτή είναι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τους αγρότες: 

Ολοκληρωμένη, Τεκμηριωμένη, Εφικτή με εξασφαλισμένους πόρους.

Οι αγρότες και όλοι οι έλληνες πολίες έχουν έτσι δύο προτάσεις να 

συγκρίνουν, να κρίνουν και να διαλέξουν τί προτιμούν:

τις προεκλογικές υποσχέσεις της ΝΔ ή την συγκροτημένη πολιτική 

του ΠΑΣΟΚ

το φιλοδώρημα της ΝΔ ή ένα αξιόπιστο ασφαλιστικό σύστημα.

την εγκατάλειψη ή την ανάπτυξη της υπαίθρου

την δυσάρεστη περιπέτεια ή την σίγουρη προοπτική;
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