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Με το Λαό 
για τον Άνθρωπο 
σε ιιια Κοινωνία 

εγγύης.

Κανείς δε Θα μας γυρίσει 
στο παρελθόν.
Τώρα η Ελλάδα είναι μέσα 
στις 20 πιο αναπτυγμένες 
χώρες του κόσμου.



Από το 1994 η πολιτική 
των Κυβερνήσεω ν  
του Π Α ΣΟ Κ  
συμπυκνώνεται στο 
τριπτυχο
ΣΤΑΘ ΕΡΟ Π Ο ΙΗ ΣΗ
Α Ν Α Π ΤΥΞΗ
ΚΟ ΙΝ Ω Ν ΙΚΗ  Π ΡΟ ΣΤΑ ΣΙΑ  
Κ Α Ι Α Λ Λ Η Λ ΕΓΓΥ Η .

Το Π Α Σ Ο Κ  με τις συνδυασμένες πολιτικές του έχει 
μέχρι σήμερα αποδείξει ότι οι προτεραιότητες για την 
Κοινωνική Πολιτική, για το Κοινωνικό Κράτος, για την 
Ενίσχυση των πραγματικών εισοδημάτων των 
Εργαζομένων και των Συνταξιούχων και για 
Προγράμματα Κατάρτισης, Στήριξης και 
Απασχόλησης των ανέργων, μπορούν να συμβαδίζουν 
και να κλιμακώνονται με τα προγράμματα της 
σταθεροποίησης και της ανάπτυξης της Εθνικής 
Οικονομίας.

• Όταν το 1996 το Π Α ΣΟ Κ ζητήσε την εντολή του ελληνικού λαού όλοι δεσμευτήκαμε ότι, 
ο στόχος της σταθεροποίησης και ανάπτυξης της οικονομίας για τη σύγκλιση στην 
Ο Ν Ε συνδέεται ισότιμα με τη διαφύλαξη και ενίσχυση των πολιτικών κοινωνικής 
συνοχής και αλληλεγγύης.

Ο  στόχος που τέθηκε το 1996 δεν ήταν ούτε εύκολος ούτε αυτονόητος. Παντού αλλού σε 
ανάλογες περιπτώσεις στην Ευρώπη, η σύγκλιση στην Ο Ν Ε είχε σκληρές επιπτώσεις: 
συνοδεύτηκε από τη συρρίκνωση του κοινωνιού κράτους και μείωση των κοινωνικών 
δαπανών.

Ας μην ξεχνάμε επίσης ότι όταν εφαρμόστηκαν οι φιλελεύθερες ιδέες της
Νέας Δημοκρατίας όχι μόνο δεν αυξήθηκαν οι κοινωνικές δαπάνες αλλά μειώθηκαν από
23% στο 22% του ΑΕΠ.
Η χώρα μας κατείχε μία από τις τρεις τελευταίες θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά 
την κοινωνική πολιτική.
Την ίδια περίοδο 1990-1993 σε εφαρμογή των πολιτικών της Ν Α  η ανεργία 
εκτινάχθηκε στα ύψη. Από τις 100.000 θέσεις εργασίας έγιναν πράξη οι 1. 100. Μόλις το 
I / 10 των μεγαλόστομων προεκλογικών εξαγγελιών.

• Σήμερα ο Ελληνικός Λαός γνωρίζει ότι τηρήσαμε τις δεσμεύσεις μας του 1996.
Αποδείξαμε ότι συνδυάσαμε τους στόχους μας για την οικονομική σταθερότητα και 
ανάπτυξη με την κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη. Για το Π Α ΣΟ Κ τα οικονομικά 
επιτεύγματα δεν έχουν νόημα παρά μόνο όταν γίνονται θεμέλιο για τη δημιουργία μιας 
καλύτερης ζωής για όλους. Η οικονομία υπάρχει για τον άνθρωπο. Από το 1993 ως 
σήμερα, οι κοινωνικές δαπάνες όχι μόνο δεν μειώθηκαν αλλά, αντίθετα, αυξήθηκαν 
σταθερά.

Και αυτό αναγνωρίζεται από τον Ελληνικό λαό. Αποτυπώνεται στα στοιχεία της ίδιας της 
Ε.Ε. στα τελευταία στοιχεία της EU RO STAT (Statistic in Focus του Φεβρουάριου). Αξίζει 

να σημειωθεί ότι τα στοιχεία αναφέρονται στην περίοδο ως το 1998. Και όλοι 
γνωρίζουμε, ότι είναι ακόμα πιο βελτιωμένα το 1999-2000.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της EU ROSTAT:
Η Ελλάδα συνεχίζει την αυξητική τάση στις δαπάνες κοινωνικής προστασίας. Στον 
πίνακα φαίνεται ότι την περίοδο 1993-1998 επιτυγχάνεται η σύγκλιση με τον μέσο όρο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το  1993 η Ελλάδα ήταν στο 77% του μέσου όρου της Ε.Ε. Το  1996 
ανέβηκε στο 8 1 % και το 1997 στο 84% του μέσου όρου της Ε.Ε.

► Η κατά κεφαλήν κοινωνική προστασία, μετά τη μείωση που υπέστη το 1990-1993 
επανέκτησε ανοδική τάση και είναι κατά I 1% υψηλότερη από το 1990.

*■ Όσον αφορά vc συγκρίσεις με δαπάνη κατά κεφαλήν σε μονάδεc σταθερή αγοραστικήσ aEiac. για 
πρώτη φορά η Ελλάδα εμφανίζεται να είναι σε υψηλότερο σημείο από την Πορτογαλία.



Ωc Γτρο(Γ τη διάρθρωση των δαπανών, η Ελλάδα εμφανίζεται πολύ κοντά στον μέσο όρο της 
Ευρώπης στην Υγεία, την οικογένεια και τη στέγαση και τις συντάξεις.

► Ωο προο τισ δαπάνεο για την ανεργία το Ελληνικό ποσοστό είναι συγκρίσιμο με αυτό της 
Αγγλίας και της Πορτογαλίας και είναι άνω άνω του διπλάσιου της Ιταλίας.

>- Όσον αφορά τη χρηματοδότηση η συνεισφορά του δημόσιου τομέα είναι πολύ κοντά στον 
μέσο όρο της Κοινότητας και ελαφρά ανώτερη από αυτόν των χωρών της ζώνης Ευρώ.

»- Τι σημαίνουν όλα αυτά; Σημαίνουν πως στα θέματα κοινωνικής πολιτικής η Ελλάδα 
βαδίζει γρήγορα προς τα πρότυπα και τα δεδομένα της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Έλληνες, καλύτερη ζωή για κάθε Έλληνα πολίτη.

• Τα κόμματα της Αντιπολίτευσης και κυρίως η ηγεσία της Ν Α  όλο αυτό το διάστημα 
1996-2000 σε τίποτε δεν συμφώνησε, πουθενά δεν βοήθησε και τίποτα δεν κατάλαβε. 
Συναντήσαμε παντού ένα Μέτωπο Άρνησης.
Τώρα επειδή δεν μπορούν να αρνηθούν τα θετικά αποτελέσματα της πολιτικής μας έχουν 
εφεύρει την θεωρία του «αυτόματου πιλότου». Ότι όλα αυτά έγιναν από μόνα τους ή από 
κάποιες ντιρεκτίβες των Βρυξελλών.

• Εμείς σήμερα απευθυνόμαστε σε κάθε εργαζόμενο Ελληνα Πολίτη, σε κάθε Αγρότη, σε 
κάθε Άνθρωπο του μόχθου στην πόλη και το χωριό. Θέλουμε επίσης να απευθυνθούμε στην 
Ελληνίδα Νοικοκυρά, στον Συνταξιούχο, στην Πολύτεκνη Οικογένεια, σε κάθε Άνθρωπο που 
θέλει να νιώθει ότι το κράτος είναι αρωγός στις ανάγκες του.

»- Απευθυνόμαστε στον Έλληνα Πολίτη για να του πούμε τα πράγματα με το όνομά 
τους, για να του πούμε την αλήθεια.

>- Εμείς στο Π Α ΣΟ Κ , πετύχαμε τους στόχους μας επειδή είχαμε ξεκάθαρη πολιτική. 
Είχαμε συγκεκριμένους στόχους και ξέραμε βήμα-βήμα τι έπρεπε να κάνουμε.
Δεν υπήρξε - ούτε υπάρχει - ούτε θα υπάρξει κανένας αυτόματος πιλότος.
Τίποτα δεν μας χαρίστηκε από κανένα ούτε πρόκειται και στο μέλλον να μας 
χαριστεί. Ό,τι κερδίσαμε δεν πρέπει να το χάσουμε σήμερα.
Αντίθετα, τώρα, πρέπει να κερδίσουμε ακόμα περισσότερα.

► Εμείς σήμερα απευθυνόμαστε στον Έλληνα Εργαζόμενο, τον Συνταξιούχο, κάθε 
Έλληνα που θέλει το κράτος αρωγό στις ανάγκες του, αρωγό στη ζωή του και θέλουμε 
να του πούμε καθαρά.

► Υπάρχουν δυο ριζικά διαφορετικές πολιτικές προτάσεις: Υπάρχει η πολιτική του Π Α ΣΟ Κ, 
που αποσκοπεί στην επέκταση και ολοκλήρωση των πολιτικών κοινωνικής 
προστασίας.

Μπήκαμε στην 
Οικονομική 
Νομισματική 
Ένω ση (Ο Ν Ε) 
με το σπαθί μας

Πετύχαμε τους στόχους μας.
Σήμερα η ελληνική οικονομία είναι όσο ποτέ ισχυρή.

Στο νέο περιβάλλον της Οικονομικής Νομισματικής
Ένωσης δημιουργούνται ευκαιρίες και δυνατότητες για ακόμα
μεγαλύτερη ανάπτυξη, για περισσότερη ευημερία για όλους τους

Και υπάρχει η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, η πολιτική των φιλελευθέρων πειραματισμών, 
η πολιτική του «λιγότερου κράτους», δηλαδή η πολιτική που θέτει σε κίνδυνο όσα σήμερα 
κερδίθηκαν.



Ο Έλληνας εργαζόμενος * Από το ' 993 και με ιδιαίτερη ένταση από το 1996 ως 
£ΐξΐζ£Ι θυμηθεί, σήμερα, βελτιώσαμε όλουε τουο τομείς κοινωνικής

να κρίνει και να συγκρίνει. ρ̂οστςσι°ς' , . _ _τ  1 Γ  Με την πολιτική μας τα τελευταία χρονιά αποδειΈαμε
ότι μπορούμε να συνδυάσουμε το ισχυρό κοινωνικό κράτοο με την οικονομική 
σταθερότητα κοι την ανάπτυξη.
Αποδείξαμε ότι η εξασφάλιση τηε κοινωνικής συνοχήε είναι ο απαραίτητοε όροε για την 
ευημερία της κοινωνίαε.

Την περασμένη τετραετία απο το 1996 - 2000:

Αυξήσαμε σημαντικά τους πόρους που διαθέτουμε για τη χρηματοδότηση του κοινωνικού 
κράτους.

► Δημιουργήσαμε 210.000 νέες θέσεις απασχόλησης.
► Δημιουργήσαμε νέους θεσμούς κοινωνικής στήριξης και προστασίας.
► Δημιουργήσαμε νέες σύγχρονες υποδομές στο χώρο της κατάρτισης, της υγείας και της 

πρόνοιας με επαρκή εξοπλισμό, στελέχωση και αμοιβές.
► Εφαρμόσαμε μια οικονομική πολιτική στήριξης και ενίσχυσης του οικογενειακού 

εισοδήματος, των συντάξεων και των κοινωνικών παροχών.
► Βελτιώσαμε τη λειτουργία των ασφαλιστικών ταμείων, ενισχύσαμε τους πόρους των ταμείων, 

επεκτείναμε την κοινωνική ασφάλιση σε όλους τους έλληνες αγρότες.
► Ενισχύσαμε τους μηχανισμούς του κράτους για άμεση παρέμβαση και στήριξη σε 

περιπτώσεις φυσικών καταστροφών. Μπορέσαμε έτσι και δώσαμε όλες μας τις δυνάμεις για 
την ανακούφιση των πληγέντων από το μεγάλο σεισμό της Αττικής και τη γρήγορη 
αποκατάσταση των ζημιών.

Ο  Κ ο ι ν ω ν ι κ ό ς  ·  Τώρα καταθέτουμε τις προγραμματικές μας δεσμεύσεις
Π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ι σ μ ό ς  γ ι α  γ·α το 2000-2004. 
τ ο  2 0 0 0 - 2 0 0 4  ε ί ν α ι
ε γ γ υ η μ έ ν ο ς  κ α ι  * Τα τέσσερα επόμενα χρόνια εφόσον εφαρμοστεί το

πρόγραμμα του Π ΑΣΟ Κ, κάθε Έλληνας Πολίτης, χρόνο με 
το χρόνο, μέρα με τη μέρα, θα μπορεί να απολαμβάνει 
καλύτερη μόρφωση, περισσότερες ευκαιρίες 

απασχόλησης, καλύτερη περίθαλψη, ολοκληρωμένη κοινωνική ασφάλεια, περισσότερη 
ατομική ευημερία.

• Αυτή είναι η δική μας δέσμευση. Αυτός είναι ο κεντρικός στόχος της νέας τετραετίας:

>- Όπωε το 1996-2000 ολοκληρώσαμε την οικονομική σύγκλιση.
Έτσι το 2000-2004 ολοκληρώνουμε την κοινωνική σύγκλιση.

• Στις αρχές της δεκαετίας του ‘90 η Ελλάδα βρίσκονταν στο 60% του μέσου βιοτικού 
επιπέδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το  2000 φτάσαμε στο 70%. Εφόσον ο ελληνικός λαός 
εμπιστευθεί το πρόγραμμά μας, το 2004 η Ελλάδα θα βρίσκεται στο 80%  του μέσου 
βιοτικού επιπέδου της Ένωσης, με διαρκή ανοδική τάση.

• Μαζί με το μύθο του «αυτόματου πιλότου» υπάρχει και ο μύθος ότι όλοι υποχρεώνονται να 
ακολουθήσουν τις ίδιες πολιτικές όταν βρίσκονται μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Κατηγοριματικά σε κάθε έλληνα πολίτη, ότι κάθε χώρα μέσα στην Ένωση, καθορίζει μόνη της 
τις πολιτικές της. Κάθε χώρα καθορίζει με τις επιλογές της τη θέση της μέσα στην Ένωση.

ανέρχεται στα 
45 τρις δρχ.

Σήμερα οι πολίτες χης Ελλάδας έχουν την τύχη της χώρας στα χέρια τους.
Γι1 αυτό η αναμέτρηση στις 9 Απριλίου είναι κρίσιμη. Η ψήφος είναι κρίσιμη.
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Εμείς θέτουμε υπό την κρίση του Ελληνικού λαού το κοινωνικό πρόγραμμά μας για το 2000-2004. 
Είναι ένα πρόγραμμα θεμελιωμένο πάνω στο μεγάλο και θετικό έργο 1996-2000. Ένα 
πρόγραμμα με συγκεκριμένες θέσεις και λεπτομερειακή επεξεργασία.
Κάθε μέτρο είναι υπολογισμένο. Κάθε δραχμή κοστολογημένη.
Είναι το πρόγραμμα της κοινωνικής σύγκλισης. Είναι η τετραετία της ολοκλήρωσης των 
μηχανισμών κοινωνικής προστασίας, με έμφαση στη μάχη κατά της ανεργίας, στη διασφάλιση 
και ενίσχυση του ασφαλιστικού συστήματος, τη μεταρρύθμιση του ΕΣΥ, την επέκταση των 
πολιτικών πρόνοιας.

Ο κοινωνικός προϋπολογισμός της επόμενης τετραετίας 
2000-2004 είναι εγγυημένος και ανέρχεται στα 45 τρις δρχ. 
Αυτή είναι η δική μας δέσμευση.
Αυτή είναι η θετική προοπτική για κάθε Έλληνα Πολίτη.

Ό λοι μαζί 
για την Ελλάδα 
που αγαπάμε, 
για την Ευρώπη 
που Θέλουμε

* Ας ξεκινήσουμε με το πιο βασικό απ' όλα:
Το ζήτημα της χρηματοδότησης του κοινωνικού κράτους.

Ο Ελληνικός Λαός βομβαρδίζεται αυτές τις ημέρες, από αριστερά και 
δεξιά, με ένα χορό υποσχέσεων για κάθε ζήτημα και κάθε τομέα της 
κοινωνικής ζωής.

* Εμείς θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε την δική μας θέση:

► Τ ο  κοινωνικό κράτος δεν είναι παροχές με δανεικά. Όταν η οικονομία υπερχρεώνεται το 
κόστος το πληρώνουν πολλαπλάσια οι εργαζόμενοι.

► Δεν μπορεί να υπάρξει Κοινωνικό Κράτος με το «λιγότερο κράτος» της Νέας Δημοκρατίας 
με την ανεξέλεγκτη κυριαρχία των νόμων της αγοράς. Για τη Νέα Δημοκρατία το «λιγότερο 
κράτος» σημαίνει πάντοτε και μονοδιάστατα λιγότερο κοινωνικό κράτος.
Στην καλύτερη περίπτωση, το φιλελεύθερο μοντέλο στηρίζεται στην υπερβολική επιβάρυνση 
των εργαζομένων. Αλλά αυτό δεν είναι κοινωνική δικαιοσύνη.

• Όπως αποδείξαμε, οι πόροι του κοινωνικού κράτους πρέπει να εξασφαλίζονται από το 
υγιές πλεόνασμα της οικονομίας. Χρειάζεται μια κυβέρνηση με σταθερή πολιτική 
ανάπτυξης και με κοινωνικό σχέδιο για την αναδιανομή του πλεονάσματος.
Εμείς προωθήσαμε ένα δικαιότερο και πιο αποτελεσματικό φορολογικό σύστημα. 
Φορολογήσαμε τον πλούτο και επιτύχομε την ελάφρυνση των ασθενέστερων 
εισοδημάτων.
Ο  συνδυασμός της ανάπτυξης, τους υγιούς πλεονάσματος και του κοινωνικού σχεδίου, 
έκανε πράξη την κοινωνική δικαιοσύνη που εξαγγείλαμε και εφαρμόσαμε.

• Η Ελλάδα δεν είναι πλέον ο ουραγός στην Ευρώπη. Η Ελλάδα διαθέτει σήμερα το 25%  
του ΑΕΠ  για τη χρηματοδότηση του κοινωνικού κράτους. Εχει πλέον μια από τις
καλύτερες θέσεις στον Ευρωπαϊκό νότο και βρίσκεται πολύ κοντά στο μέσο όρο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. *

* Το 2000-2004 η κοινωνική σύγκλιση με την Ευρώπη ολοκληρώνεται ακόμα πιο 
αποφασιστικά, ακόμα πιο αποτελεσματικά. Η θέση της χώρας, η θέση του κάθε έλληνα 
πολίτη, γίνεται κοινωνικά ακόμα πιο ασφαλής, ακόμα καλύτερη.
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Οι δεσμεύσεις μας 0  Μάχη κατά της ανεργίας, 
για τη νέα τετραετία Πλήρης απασχόληση.
2000 -2004

• Η τετραετία 2000-2004 είναι πριν από όλα μια ολόπλευρη μάχη
κατά της ανεργίας.
Στόχος μας είναι η αύξηση της απασχόλησης, του οικογενειακού εισοδήματος και η 
βελτίωση του επιπέδου ζωής των εργαζομένων.

• Δέσμευσή μαε για την επόμενη τετραετία είναι:

► Η δημιουργία 300.000 νέων θέσεων εργασίας, νέων ευκαιριών και δυνατοτήτων 
απασχόλησης.

► Η δημιουργία άλλων 300.000 θέσεων κατάρτισης ανέργων, μέσω του Ο Α ΕΔ  και των 
άλλων ΚΕΚ  με την αξιοποίηση και των σχετικών χρηματοδοτήσεων της Ε.Ε.

► Με το «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση» κινητοποιούμε το σύνολο των 
παραγωγικών δυνάμεων της χώρας και τις συντονίζουμε μαζί με την κυβερνητική πολιτική για 
την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού και τη σύνδεση της ανάπτυξης με την 
απασχόληση, για περισσότερες θέσεις εργασίας.

► Κλειδί στην αύξηση της απασχόλησης είναι η κατάρτιση στις νέες τεχνολογίες,
η ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας και άμβλυνση των παραγόντων που επηρεάζουν 
δυσμενώς την αγορά εργασίας.

► Δίδονται κίνητρα προς την επιχείρηση για πιλοτικές εφαρμογές με την προαιρετική και 
σταδιακή εισαγωγή του 35ωρου, με δεσμευτική αύξηση των νέων προσλήψεων.

► Ενισχύουμε τη «Γυναικεία Επιχειρηματικότητα», με την άρση των εμποδίων που 
συναντούν για την εξασφάλιση αρχικών κεφαλαίων και πιστωτικών διευκολύνσεων, έτσι ώστε 
να βοηθήσουμε περισσότερες γυναίκες να ξεκινήσουν δικές τους επιχειρήσεις.

► Διαμορφώνουμε ίσες αυκαιρίες απασχόλησης για τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες.

► Υλοποιούμε μία μεταναστευτική πολιτική που βασίζεται στη δημιουργία προϋποθέσεων 
νόμιμης παραμονής, εργασίας και κοινωνικής ένταξης των αλλοδαπών, με καταπολέμηση της 
παράνομης απασχόλησης και εκμετάλλευσης. Ταυτόχρονα εντείνεται ο έλεγχος της 
παράνομης μετανάστευσης και δημιουργούνται κίνητρα επιστροφής και παραμονής των 
μεταναστών στις χώρες τους.

Π3 Σιγουριά για το ασφαλιστικό σύστημα.

• Ο  Εκσυγχρονισμός του Ασφαλιστικού Συστήματος, προϋποθέτει μια μακρόπνοη 
μεταρρύθμιση και αναδιάρθρωση που διασφαλίζει τη βιωσιμότητα με όρους κοινωνικής 
δικαιοσύνης.

Αλλά πριν απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε δύο αυτονόητες προϋποθέσεις:

► Οι όποιες αλλαγές κριθούν αναγκαίες θα είναι αποτέλεσμα ενός πλήρους, μακρού και 
ολοκληρωμένου διαλόγου. Δεν πρόκειται να υπάρξουν αιφνιδιασμοί, όπως ο νόμος 2084/92 
της Ν.Δ. του οποίου τα δυσμενή αποτελέσματα εμείς βελτιώσαμε μετά το 1993.

Στην πορεία ενίσχυσης και βελτίωσης του ασφαλιστικού συστήματος δεν πρόκειται σε καμιά 
περίπτωση να θιγούν ώριμα ασφαλιστικά δικαιώματα.



Άλλωστε ο Ελληνικός Λαός οφείλει να γνωρίζει ότι είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση σε 
όλα τα μεγέθη της οικονομίας και σε σχέση με την κατάσταση στο ασφαλιστικό στις αρχές της 
δεκαετίας.

* Στόχος μας είναι όχι μόνον να εμπεδώσουμε και να διασφαλίσουμε ακόμα πιο
αποτελεσματικά τα ώριμα δικαιώματα, αλλά να δώσουμε στις νέες ηλικίες βεβαιότητα 
και σιγουριά για το μέλλον.

Η αλληλεγγύη των γενιών δεν μπορεί απλώς να σημαίνει ότι οι σημερινοί εργαζόμενοι έχουν την 
υποχρέωση να χρηματοδοτούν τις συντάξεις των σημερινών συνταξιούχων. Πρέπει να σημαίνει 
την ίδια στιγμή ότι έχουμε ένα σύστημα που δεν επιβαρύνει υπέρμετρα τους εργαζόμενους, 
ούτε να προκαλεί ανασφάλειες για το αν θα υπάρχουν επαρκείς πόροι όταν έλθει η δική τους 
σειρά να συνταξιοδοτηθούν.

Γι' αυτό εξασφαλίζουμε όσους έχουν ήδη ώριμα δικαιώματα.
Αλλά εξασφαλίζουμε ένα βιώσιμο και αποδοτικό σύστημα για τους σημερινούς 
εργαζόμενους ηλικίας 20, 30 και 40 χρονών.

• Σ' αυτή την κατεύθυνση έχουμε δώσει ήδη δείγμα γραφής:

► Ανατρέψαμε τις αυθαίρετες ρυθμίσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας της Νέας 
Δημοκρατίας. Καταργήσαμε τις άδικες διατάξεις που θα οδηγούσαν σε απότομες 
μειώσεις ως και 50% στις επικουρικές συντάξεις. Αποτρέψαμε την άδικη και ατεκμηρίωτη

αύξηση των ορίων ηλικίας 35ετίας.

► Προωθήσαμε διαρθρωτικές παρεμβάσεις που εκσυγχρονίζουν το σύστημα ήπια, 
σταδιακά, με σεβασμό σε ώριμα δικαιώματα και ως αποτέλεσμα διαλόγου.

► Προωθήσαμε μέτρα που κάνουν το σύστημα πιο αποδοτικό: την πάταξη της 
εισφοροδιαφυγής, την αξιοποίηση της περιουσίας, τον εκσυγχρονισμό και το νοικοκύρεμα 
των ταμείων. Μειώσαμε αποφασιστικά τον κατακερματισμό του συστήματος, με τη 
συγχώνευση άνω των 50 Ταμείων Ασφάλισης.

► Στα πλαίσια της αναμόρφωσης του ασφαλιστικού συστήματος θα επιδιώξουμε, και θεσμικές 
αλλαγές που θα διευκολύνουν την κινητικότητα μεταξύ διαφορετικών φορέων, ώστε ο 
εργαζόμενος να μπορεί να επιλέγει διαφορετική εργασία χωρίς να χάνει εισφορές.

► Και αξιοποίηση των ασφαλιστικών αποταμιεύσεων.

Ενίσχυση μηχανισμών κοινωνικής προστασίας.
Δίκτυο ενάντια στη φτώχια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

• Τη νέα τετραετία 2000-2004 στόχος μας είναι η επέκταση και ολοκλήρωση των 
μηχανισμών κοινωνικής προστασίας. Σταθερή κατεύθυνση της πολιτικής μας είναι η 
ενίσχυση του ατομικού και οικογενειακού εισοδήματος σε όλες τις κοινωνικές κατηγορίες, 
σε όλους τους πολίτες που έχουν ανάγκη στήριξης και προστασίας.

► Θεσπίσαμε και αυξάνουμε το ΕΚ Α Σ  που χορηγείται σήμερα σε 350.000 
χαμηλοσυνταξιούχους.

► Αυξήσαμε τη σύνταξη του αγρότη από 18.000 το μήνα σε 43.000 σήμερα και 
συνεχίζουμε αυξητικά. Τα επόμενα δύο χρόνια θα αυξηθεί κατά άλλες 10.000 και ως το 
τέλος της τετραετίας οι αυξήσεις θα έχουν φθάσει το ΕΚΑΣ.



*~ Αυξήσαμε σταθερά τα κοινωνικά εισοδήματα για τους άνεργους, τα Ατομα με Ειδικές 
Ανάγκες, τους υπερήλικες και κάθε κοινωνική κατηγορία που βρίσκεται σε ανάγκη.

► Ενισχύουμε σταθερά με ειδικά κίνητρα και παροχές την πολύτεκνη οικογένεια. Την
τελευταία τριετία τριπλασιάστηκαν οι πόροι που αφιερώσαμε στη στήριξη της οικογένειας με 
πολλά παιδιά και έφτασαν τα 130 δις ετησίως, από 42 δις που ήταν το 1993.

► Μειώνουμε σταθερά τη φορολογική επιβάρυνση της οικογένειας, με την αύξηση του 
αφορολόγητου εισοδήματος και των απαλλαγών για παιδιά.

► Στηρίξαμε και ενισχύουμε σταθερά το οικογενειακό εισόδημα με τη μείωση των τιμών 
σε βασικές οικογενειακές δαπάνες, όπως το ηλεκτρικό ρεύμα, το πετρέλαιο θέρμανσης και 
τα στεγαστικά δάνεια.

► Θεσπίσαμε και επεκτείνουμε σταθερά νέα προγράμματα κοινωνικής στήριξης για 
τους ηλικιωμένους, τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες, τους παλιννοστούντες.

► Λάβαμε και επεκτείνουμε θετικά μέτρα βοήθειας στο νέο ζευγάρι που δημιουργεί 
οικογένεια. Υπολογίζουμε ότι ως το 2002 θα έχουν ολοκληρωθεί οι υποδομές, ώστε να 
υπάρχει μια θέση σε βρεφονηπιακούς σταθμούς για κάθε νέα μητέρα που τη
χρειάζεται. Αντίστοιχες υπηρεσίες προσφέρει το ολοήμερο σχολείο για τα παιδιά σχολικής 
ηλικίας. Το  πακέτο στήριξης στο νέο ζευγάρι πλαισιώνεται από διευκολύνσεις στον 
στεγαστικό τομέα, ουσιαστικές άδειες μητρότητας και λοχείας και μέτρα οικονομικής 
στήριξης με εισοδήματα και φορολογικές ελαφρύνσεις.

• Το Εθνικό Σύστημα Πρόνοιας και οι πολιτικές μας για την τρίτη ηλικία, για τα νέα 
ζευγάρια και για τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες, συμπληρώνονται με το «Δίκτυο 
Ενάντια στην Φτώχια και τον Αποκλεισμό».

>- Στόχος μας είναι να καταπολεμήσουμε την περιθωριοποίηση και τα προβλήματα που 
έχουν όσοι συνάνθρωποί μας παγιδεύονται στη φτώχια, την εξάρτηση και την 
κοινωνική απομόνωση.

*■ Επιδιώκουμε να εξασφαλίσουμε σε όλους αυτούς τους συνανθρώπους μας μια αξιοπρεπή 
διαβίωση και να τους βοηθήσουμε να ενταχθούν ξανά στον κοινωνικό ιστό.
Το  «Δίκτυο Ενάντια στην Φτώχια και τον Αποκλεισμό» καλύπτει τα κενά που τυχόν αφήνουν 
όλοι οι άλλοι προνοιακοί και κοινωνικοί μηχανισμοί και αφορά κάθε οικογένεια και κάθε 
πολίτη που βρίσκεται σε δύσκολη κατάσταση.

Πολιτική για τα ναρκωτικά.
Πρόληψη για την κοινωνική επανένταξη.

• Η πολιτική μας ενάντια στα Ναρκωτικά εντείνεται σε όλους τους τομείς, καταστολή, 
πρόληψη, επανένταξη.

• Οι Διωκτικές Αρχές εξοπλίζονται με τα πιο σύγχρονα μέσα και το έργο τους για 
εξάρθρωση της εμπορίας ναρκωτικών γίνεται όλο και πιο αποτελεσματικό:

► Επεκτείνουμε ταυτόχρονα τις πολιτικές πρόληψης. Δημιουργήσαμε 35 Κέντρα 
Πρόληψης σε 29 νομούς της χώρας. Προγραμματίζεται η ταχεία λειτουργία άλλων 45 
κέντρων. Εκατοντάδες στελέχη εκπαιδεύονται για να πλαισιώσουν τα κέντρα και άλλες 
μονάδες.

► Λειτουργούν 4 μονάδες Υποκατάστασης με μεθαδόνη (2 στην Αθήνα, 2 στη Θεσσαλονίκη) 
και σύντομα τίθεται σε λειτουργία η νέα μονάδα στον Πειραιά.



► Λειτουργεί Δίκτυο Θεραπευτικών Υπηρεσιών στην Πάτρα (προβλέπεται και στην Καβάλα), 
Κέντρο Βοήθειας για τους χρήστες (με οδοντιατρείο, παθολογικό ιατρείο, μικροβιολογικό 
εργαστήριο και υπηρεσία νομικής υποστήριξης).

► Εγκαταστήσαμε Κινητή Μονάδα για την πρόληψη των θανάτων από υπερβολική χρήση, ενώ 
νέες μονάδες προγραμματίζονται να λειτουργήσουν σε όλη την επικράτεια.

► Υπάρχει όλο το πλαίσιο δυνατοτήτων με τα προγράμματα επανένταξης «ΙΘ ΑΚΗ » ώστε να 
κερδιθούν όσο γίνεται περισσότερες ζωές νέων ανθρώπων.
Η μάχη κατά των ναρκωτικών, συνδέεται με τις ευρύτερες πολιτικές στον χώρο της Νέας 
Γ ενιάς.

Είναι μια μάχη της Κοινωνίας, όσο και της Πολιτείας.
Αυτή τη μάχη πρέπει να κερδίσουμε όλοι μαζί.

Ολοκλήρωση των Υποδομών Υγείας. Μεταρρύθμιση του ΕΣΥ.

• Την τετραετία 1996-2000 υπήρξε ένα τεράστιο και γόνιμο έργο στην Λημόσια Υγεία, 
στις υποδομές, τον εξοπλισμό, το ανθρώπινο δυναμικό.

• Η πρόσβαση του Έλληνα Πολίτη σε ιατρικές υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας δεν υστερεί 
από πολλές αναπτυγμένες χώρες της Ε.Ε. Ό λο και περισσότερες δύσκολες περιπτώσεις 
αντιμετωπίζονται πλέον σε ελληνικά νοσοκομεία, από άξιους Έλληνες Επιστήμονες που 
προσφέρουν στο ΕΣΥ. Οι υγειονομικοί δείκτες που χαρακτηρίζουν το επίπεδο υγείας είναι 
πλέον κοντά στα ανώτερα διεθνή επίπεδα.
Ωστόσο δεν διστάζουμε να αναγνωρίσουμε ότι στην καθημερινότητα του συστήματος 
υπάρχουν κενά, υπάρχουν προβλήματα και δυσλειτουργίες.

Η ΥΓΕΙΑ  ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΓΑΘΟ

• Η μεταρρύθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) έχει ως στόχο την
αποτελεσματικότερη και ποιοτικότερη παροχή υπηρεσιών υγείας στον Ελληνα Πολίτη. 
Η πρόσβαση του Πολίτη στο ΕΣΥ πρέπει να είναι άνετη, γρήγορη, φιλική και κυρίως να 
διαφυλάσσει την αξιοπρέπεια τόσο του Πολίτη, όσο και των λειτουργιών του ΕΣΥ.

• Στοχεύουμε στην αλλαγή του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ):

Με τον εκσυγχρονισμό της οργάνωσης και της διοίκησης των μονάδων του ΕΣΥ, με στόχο 
τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών και την πιο αποδοτική αξιοποίηση των διαθέσιμων 
πόρων, υλικών και ανθρώπινων.

► Με την κατάργηση της πολυδιάσπασης των υπηρεσιών, την ισόρροπη ανάπτυξή τους σε 
όλη τη χώρα, στη διαμόρφωση ενός «υγειονομικού χάρτη» με την εφαρμογή κριτηρίων 
κατανομής των πόρων, με σκοπό τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης των πολιτών στις 
υπηρεσίες υγείας.

► Με έμφαση στην επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό του ΕΣΥ. Μέχρι τώρα εκπαιδεύτηκαν 
πάνω από 12.000 εργαζόμενοι. Με τα προγράμματα της νέας τετραετίας όλοι οι εργαζόμενοι 
στον τομέα της υγείας θα μπορούν να παρακολουθούν την εξέλιξη της επιστήμης και της 
τεχνολογίας.

► Με την εκμετάλλευση των δυνατοτήτων της τηλεϊατρικής τεχνολογίας για την έγκαιρη 
αντιμετώπιση των αναγκών υγείας σε κάθε περιοχή της χώρας, ιδίως στις πιο 
απομακρυσμένες, ηπειρωτικές ή νησιωτικές.



► Με την αναβάθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην ύπαιθρο, καθώς και στην 
ανάπτυξή της στις πόλεις, με έμφαση στην πρόληψη, την επιδημιολογική διερεύνηση και την 
αγωγή υγείας.

► Με τη συνεχή εξωτερική αξιολόγηση και τον ποιοτικό έλεγχο όλων των υπηρεσιών 
υγείας, στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, με την ανάπτυξη του Ινστιτούτου Ελέγχου 
ποιότητας και Αξιολόγησης. Με την αποσαφήνιση των κανόνων και των όρων λειτουργίας 
του ιδιωτικού τομέα.

Με την αναβάθμιση των μονάδων αποθεραπείας και αποκατάστασης, με την 
αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων που παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία.

Με την ανάπτυξη των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και την προώθηση των μηχανισμών 
πρόληψης των ασθενειών με την ανάπτυξη ενός συστήματος άμεσης αντιμετώπισης κάθε 
απειλής για την υγεία των πολιτών.

* Όλα αυτά στηρίζονται στο έργο που ήδη έχει παραχθεί και ολοκληρώνεται για τις 
Υποδομές Υγείας και το Νοσηλευτικό και Παραϊατρικό Προσωπικό:

► Προχωράμε στην συγκρότηση του Οργανισμού Περίθαλψης των Δημοσίων Υπαλλήλων 
και Συνταξιούχων για την καλύτερη οργάνωση και αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας στους 
ασφαλισμένους του Δημοσίου. Για την βελτίωση των υπηρεσιών δημιουργούμε στα πλαίσια 
του Συνηγόρου του Πολίτη, έναν νέο θεσμό του «Συνήγορο Υγείας του Πολίτη». Ο 
«Συνήγορος Υγείας» θα έχει τις ίδιες δικαιοδοσίες με την «Συνήγορο του Πολίτη» έτσι ώστε 
όλο το Εθνικό Σύστημα Υγείας να τελεί υπό τον διαρκή έλεγχο της ανεξάρτητης διοικητικής 
Αρχής στην οποία θα μπορεί να προσφεύγει ο πολίτης.

► Με τα καινούργια νοσοκομεία και τις πτέρυγες προστίθενται περισσότερες από 
8.000 σύγχρονες νοσοκομειακές κλίνες στο ΕΣΥ .

► Λειτουργούν τα νέα νοσοκομεία «Παπαγεωργίου» Θεσσαλονίκης και Πανεπιστημιακό 
Λάρισας, ενώ μέσα στο 2000 τίθενται σε πλήρη λειτουργία τα νέα νοσοκομεία Ρόδου, 
Χανιών, Καλαμάτας, Σερρών και Αλεξανδρούπολης, αλλά και οι νέες πτέρυγες των 
νοσοκομείων Σπάρτης, Τρίπολης, Κορίνθου και Ψυχιατρικού Αθηνών. Αυτό το χρόνο θα 
λειτουργεί σχεδόν ένα νέο νοσοκομείο κάθε μήνα.

Αναβαθμίσαμε πρόσφατα 700 κλίνες σε πέντε νοσοκομεία της Αττικής μετατρέποντας 
θαλάμους των 6 έως 14 κλινών σε μονόκλινα, δίκλινα και τρίκλινα δωμάτια με όλες τις 
ανέσεις. Το  πρόγραμμα αναβάθμισης θα συνεχιστεί, ώστε στο τέλος της τετραετίας η 
ξενοδοχειακή υποδομή όλων των Νοσοκομείων της χώρας να έχει ανανεωθεί στο 
σύνολό της. Γι αυτό το σκοπό έχουμε προβλέψει ένα σημαντικό κονδύλι ύψους I 14 δις από 
τους πόρους του Γ' ΚΠΣ.

► Ενισχύσαμε τη στελέχωση όλων των μονάδων υγείας του ΕΣΥ καλύπτοντας σε μεγάλο βαθμό 
τα κενά που υπήρχαν. Προβλέπεται ότι μέσα στο επόμενο δίμηνο θα έχουν ολοκληρωθεί 
οι διαδικασίες για την πρόσληψη περισσότερων των 10.000 ατόμων.

► Διαμορφώσαμε νέα μισθολόγια για τους γιατρούς του Ε Σ Υ  και το νοσηλευτικό 
προσωπικό, με σημαντικά υψηλότερες αμοιβές, έτσι ώστε να έχουν κίνητρα παροχής 
υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας.

► Υλοποιούμε πρόγραμμα εξοπλισμού των νοσοκομείων με σύγχρονα ιατρικό 
μηχανήματα, με προτεραιότητα στα νομαρχιακά. Μόνο τότε θα ανακοπεί το ρεύμα των 
ασθενών προς τα νοσοκομεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης και θα τελειώσουν τα 
«μειωτικά» για όλους «ράντζα».



>· Για το ΕΚΑΒ, μετά την επέκτασή του στους περισσότερους νομούς με τη λειτουργία νέων 
παραρτημάτων, άρχισε η παραλαβή των αεροπορικών μέσων. 'Εχει ήδη παραληφθεί το 
πρώτο ελικόπτερο και σύντομα το ΕΚΑΒ θα έχει 5 ελικόπτερα και δύο μικρά αεροσκάφη 
που λύνουν οριστικά το πρόβλημα των αεροδιακομιδών. Ακόμη, στο πρώτο εξάμηνο αυτού 
του χρόνου παραλαμβάνονται 180 νέα ασθενοφόρα, ενώ υπάρχει πρόβλεψη για 
προμήθεια άλλων 500 από πόρους τους Γ  ΚΠΣ, που θα εκσυγχρονίσουν στο σύνολό του 
το στόλο ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ.

► Προχωρούμε το Δίκτυο Τηλεϊατρικής Σύνδεσης πολλών απομονωμένων κέντρων υγείας 
και περιφερειακών ιατρείων με νοσοκομεία του ΕΣΥ.

>- Στο θέμα της οργάνωσης και διοίκησης των νοσοκομείων έχουμε προκηρύξει τις θέσεις 
Προέδρων επί θητεία με προσόντα και αρμοδιότητες μάνατζερ για τα 13 μεγαλύτερα 
νοσοκομεία και η επιλογή τους θα ολοκληρωθεί σύντομα. Σε δεύτερη φάση θα 
προκηρυχθούν οι θέσεις και για τα άλλα μικρότερης δυναμικότητας νοσοκομεία.

*- Εκπονούνται οι μελέτες μηχανογράφησης των νοσοκομείων, ώστε να εγκατασταθεί 
σύντομα πλήρες μηχανογραφικό σύστημα. Στο Γ  ΚΠ Σ έχουμε προβλέψει 40 δις για την 
ολοκλήρωση του έργου μηχανοργάνωσης υπηρεσιών και λειτουργιών του ΕΣΥ.

► Ενισχύσαμε τη στελέχωση των κέντρων υγείας με ιατρικό και νοσηλευτικό 
προσωπικό, ενώ έχουμε θεσμοθετήσει δέσμη κινήτρων για να προσελκύσουμε ακόμη 
περισσότερους ειδικευμένους γιατρούς στα πολυδύναμα περιφερειακά ιατρεία.

Με  το Λ α ό ,
Για το ν Ά νθ ρ ω π ο  
Σ ε  μια Κ οινω νία  
Α λληλεγγύης

Στις 9 Απριλίου υπάρχει μια κρίσιμη αναμέτρηση στο πεδίο του 
Κοινωνικού Κράτους.Υπάρχουν δύο πολιτικές, δύο ριζικά 
διαφορετικές προοπτικές για την Ελλάδα και κάθε έλληνα:

• Υπάρχει η ανυπαρξία και η σύγχυση θέσεων της Νέας Δημοκρατίας. 
Η Νέα Δημοκρατία υπόσχεται σήμερα τα πάντα. Την ώρα που 

υπόσχεται τα πάντα εξαγγέλει μαζικές ιδιωτικοποιήσεις και στηρίζει το φιλελεύθερο 
μοντέλο για «λιγότερο κράτος». Αυτό το «λιγότερο κράτος» είναι το μειωμένο κοινωνικό 
κράτος.
Εάν μεν η Νέα Δημοκρατία επιχειρήσει να υλοποιήσει τις υποσχέσεις της για παροχές, η 
υπερχρέωση θα οδηγήσει στην απώλεια όσων κερδίσαμε και το κόστος θα το πληρώσουν 
πρώτοι οι Έλληνες εργαζόμενοι.
Εάν επιχειρήσει να εφαρμόσει την φιλελεύθερη πολιτική της, οι αδέξιοι πειραματισμοί της 
ανεξέλεγκτης κυριαρχίας των αγορών θα θέσουν σε κίνδυνο τις μέχρι σήμερα κοινωνικές 
κατακτήσεις.

• Υπάρχει η πρόταση του Π Α ΣΟ Κ . Μια πρόταση υπεύθυνη, μετρημένη, 
κοστολογημένη που δίνει εγγυήσεις και διασφαλίζει καλύτερες προοπτικές:

► Όπως το 1996-2000 πετύχαμε την οικονομική σύγκλιση.

>- Έτσι δεσμευόμαστε ότι το 2000-2004 ολοκληρώνουμε την κοινωνική σύγκλιση.

• Στις 9 Απριλίου ο Ελληνικός Λαός εγκρίνει το πρόγραμμά μας. Η νέα τετραετία σημαίνει τη 
ολοκλήρωση του Νέου Κοινωνικού Κράτους.
Σημαίνει μια κοινωνία στην οποία κάθε έλληνας πολίτης θα έχει περισσότερες ευκαιρίες και 
μεγαλύτερο μερίδιο στην ευημερία, διασφαλισμένα ασφαλιστικά δικαιώματα, περισσότερη 
και καλύτερη κοινωνική προστασία, αξιοπρέπεια στην περίθαλψη, ασφάλεια και σιγουριά για 
το μέλλον το δικό του και το μέλλον των παιδιών μας.

• Οι δεσμεύσεις του Π Α Σ Ο Κ  συνοψίζονται στο μήνυμα:

Με τον Λαό, για τον Άνθρωπο σε μια Κοινωνία Αλληλεγγύης.
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I . Δαπάνες κοινωνικής προστασίας ως ποσοστό του ΑΕΠ*

1990 1993 1996 1997
Βέλγιο 26,7 29 ,4 28,8 28,5
Δανία 29,7 33 ,0 32,5 31,4
Γερμανία 25,4 29,1 30,6 29 ,9
Ελλάδα 23,2 22,3 23,1 23 ,6
Ισπανία 19,9 24 ,0 21,9 21 ,4
Γ  αλλία 27,7 31 ,0 31 ,0 30 ,58
Ιρλανδία 19,1 20 ,7 18,5 17,5
Ιταλία 24,1 26 ,0 25,3 25,9
Λ ουξεμ βούργο 22,6 24,5 25,2 24 ,8
Ολλανδία 32,5 33 ,6 30,8 30,3
Α υστρία 26,7 29 ,90 29,6 28,8
Πορτογαλία 15,6 21 ,0 21,6 22,5
Φινλανδία 25,5 35,3 32,3 29,9
Σουηδία 33,1 38 ,6 34,6 33,7
Η ν. Β ασ ίλειο 23 ,2 28,9 27,7 26 ,8
Ε .Ε . - 15 25,4 29 ,0 28,7 28 ,2
Ε .Ε . - 11 25,4 28 ,7 28,7 28,3
Ισλανδία 18,9 18,6 18,3
Νορβηγία 26,4 28 ,8 26,1 25 ,7
Ε .Ο .Χ . 29 ,0 28,6 28,1

* Με βάση τα στοιχεία ΑΕΠ που ήταν διαθέσιμα το 1999. 
Πηγή: Statistics in Focus, Θέμα 3, Φεβρουάριος 2000.

2. Σχέση ποσοστών Ελλάδας - Ε.Ε. 15

1993 1996 1997
Αναλογία ποσοστώ ν  
Ελλάδα: Ε .Ε . 15 7 7 % 8 1 % 8 4 %

Κατά κεφαλή δαπάνη 
κοινωνικής 
προστασίας με 
Ισοδύναμες Μονάδες 
Αγοραστικής 
Δύναμης
Έτος 1997

Οι υπολογισμοί είναι σε ευρώ, 
προσαρμοσμένοι στις διαφορές 
κόστους ζωής στις διάφορες χώρες, 
σύμφωνα με τη μέθοδο της 
Ισοδυναμίας Αγοραστικής Δύναμης

Πηγή: Statistics in Focus, Θέμα 3, 
Φεβρουάριος 2000.
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3. Διάρθρωση Κοινωνικών Δαπανών κατά στόχο 
(ως μερίδια του συνόλου των παροχών)

Γήρας & 
Ειτιζώντες

Ασθένεια/Υγεία
&Ανικανότηχα

Οικογένεια
Παιδιά

Ανεργία Στέγαση & 
Κοινωνικός 

Αποκλεισμός
ΒΕΛ ΓΙΟ 43,0% 32,8% 8,8% 12,7% 2,7%
Δ Α Ν ΙΑ 39,4% 0,0% 12,6% 12,6% 6,5%
ΓΕΡΜ ΑΝ ΙΑ 41,8% 36,1% 10,1% 9,1% 2,9%
ΕΛ Λ Α Δ Α 51,4% 31,4% 8,2% 4,6% 4,5%
ΙΣΠ Α Ν ΙΑ 46,1% 36,6% 2,0% 14,1% 1,1%
ΓΑ Λ Λ ΙΑ 43,6% 34,0% 10,0% 7,8% 4,6%
Ο Λ Α Ν Δ ΙΑ 24,9% 40,7% 13,2% 15,7% 5,5%
ΙΤ Α Λ ΙΑ 65,1% 29,5% 3,5% 1,8% 10,0%
Λ Ο Υ ΞΕ Μ Β Ο Υ Ρ ΓΟ 43,6% 38,0% 13,2% 3,7% 1,5%
Ο Λ Λ Α Ν Δ ΙΑ 37,7% 45,9% 3,7% 11,0% 1,7%
Α Υ Σ Τ Ρ ΙΑ 48,5% 34,1% 10,5% 5,5% 1,4%
Π Ο Ρ Τ Ο ΓΑ Λ ΙΑ 42,8% 45,9% 5,3% 5,0% 0,9%
Φ ΙΝ Λ Α Ν Δ ΙΑ 33,8% 36,6% 12,6% 13,3% 3,7%
Σ Ο Υ Η Δ ΙΑ 39,6% 34,2% 10,8% 9,5% 5,8%
ΗΝ Ω Μ . Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΟ 40,7% 38,2% 9,1% 4,0% 7,9%
Ε.Ε. - 15 45,2% 35,4% 8,3% 7,5% 3,5%
Ε.Ε. - 11 46,2% 35,1% 8,0% 8,1% 2,6%
ΙΣ Λ Α Ν Δ ΙΑ 31,2% 49,9% 12,5% 3,2% 3,1%
Ν Ο Ρ ΒΗ ΓΙΑ 34,3% 44,3% 13,7% 4,3% 3,4%
Ε .Ο .Χ . 45,0% 35,6% 8,4% 7,5% 3,5%

* Δεν συμττεριλαμβάνεται η Σουηδία.
* Λεν συμπεριλαμβάνεται η Σουηδία και η Ισλανδία. 
Πηγή: Statistics in Focus, Θέμα 3, Φεβρουάριος 2000.

4. Συνεισφορές κοινωνικής προστασίας κατά κατηγορία 
εισφέροντος (0% επί του συνόλου εσόδων)

Δημόσιος Εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης I Αλλες
Σύνολο I Εργοδότες I Εργαζόμενοι ο> Πηγέζ

1990 1997 1990 1997 1990 1997 1990 1997 1990 1997
Βέλγιο 24,7 24,9 66,0 72,3 40,9 49,2 25,2 23,1 9,3 2,8
Δανία 80,1 67,8 13,1 26,0 7,8 8,5 5,3 17,5 6,8 6,2
Γερμανία 25,3 30,1 72,0 67,5 43,6 38,6 28,4 28,9 2,8 2,4
Ελλάδα 33,0 29,6 59,0 60,8 39,4 37,6 19,6 23,2 8,0 9,6
Ισπανία 26,2 27,1 71,3 69,7 54,4 52,2 16,9 17,5 2,5 3,3
Γαλλία 16,7 24,0 80,8 72,8 52,0 46,4 28,8 26,4 2,5 3,2
Ιρλανδία 59,0 63,9 40,0 35,3 24,4 21,4 15,6 13,8 1,0 0,9
Ιταλία 29,0 30,5 67,9 67,4 52,9 50,3 15,0 17,1 3,1 2,1
Λουξεμβούργο 40,6 47,2 51,5 48,7 28,9 25,1 22,6 23,6 7,9 4,1
Ολλανδία 25,0 15,6 59,0 69,1 20,0 22,6 39,1 46,4 15,9 15,3
Αυστρία 35,9 34,6 63,1 64,8 38,1 37,7 25,1 27,1 0,9 0,6
Πορτογαλία 33,7 43,3 57,1 46,7 37,1 28,6 20,0 18,1 9,2 10,1
Φινλανδία 40,6 44,8 52,1 48,4 44,1 35,1 8,0 13,3 7,3 6,8
Σουηδία 46,2 47,0 39,2 7,8 6,8
Ην. Βασίλειο 39,9 47,3 43,5 40,4 27,2 25,2 16,3 15,3 16,6 12,3
Ε.Ε. - 15(2) 28,8 32,4 65,0 62,4 42,0 38,4 23,0 24,0 6,2 5,2
Ε.Ε. - 11 25,0 28,2 70,8 68,1 46,0 42,2 24,8 26,0 4,2 3,6
Ισλανδία 56,2 43,8 35,4 8,4 0,0
Νορβηγία 63,0 60,8 36,4 38,3 24,0 23,9 12,4 14,4 0,5 1,0
Ε .Ο .Χ . (3) 29,4 32,9 64,5 62,0 41,7 38,2 22,8 23,8 6,1 5,1

(1) : Εργαζόμενοι, αυτοαπασχολούμενοι, συνταξιούχοι και λοιποί.
(2) : Δεν συμπεριλαμβάνεται η Σουηδία
(3) : Δεν συμπεριλαμβάνονται Σουηδία και Ισλανδία 
Πηγή: Statistics in Focus, Θέμα 3, Φεβρουάριος 2000.



Μπαίνουμε στην ΟΝΕ 
με το σπαθί μας.
Με Ανάπτυξη και 
Κοινωνικό Κράτος.

Οι αλλαγές είναι εδώ 
με σιγουριά και ελπίδα.
Οι νέες τεχνολογίες, 
φέρνουν ένα καινούριο κόσμο. 
Μια ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ έχει αρχίσει.

Η Ελλάδα αλλάζει.
Χιλιάδες μικρά και μεγάλα έργα 
διασφαλίζουν την ανάπτυξη 
στις 13 Περιφέρειες της Χώρας 
και καλύτερη ζωή για όλους.
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Εμείς οι Έλληνες 
πετύχαμε πολλά· 

Όλοι μαζί μπορούμε 
περισσότερα

9 Απριλίου.
Κρίσιμη Αναμέτρηση* 

Κρίσιμη Ψήφος.
ΕΛΠ ΙΖΩ  -ΑΠ Ο Φ ΑΣΙΖΩ  -Ψ ΗΦ ΙΖΩΠΑΣΟΚ

Δημιουργούμε 
τη Νέα Ελλάδα

2000-2004


