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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.



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



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.



2. Ενίσχυση επενδύσεων

Τροποποίηση των κινήτρων του Αναπτυξιακού Νόμου, έτσι ώστε 

η αγροτική γη να συνυπολογίζεται ως ίδια συμιιετογή 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 σ την :

• 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.



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.).



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.



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 :



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 λειτουργεί 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.



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.



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 εφεξής 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



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;



ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ

Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ θα εφαρμόσει τα εξής συγκεκριμένα, και 

κοστολογημένα μέτρα για τους συνταξιούχους.

1. Συνέχιση του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης προς 
Συνταξιούχους (ΕΚΑΣ)

Με την έναρξη χορήγησης του Επιδόματος Αλληλεγγύης από το καλοκαίρι 

του 1996 εξασφαλίστηκε μία σημαντική αύξηση για τους 

χαμηλοσυνταξιούχους, η οποία ισοδυναμεί με δύο Ημερομίσθια Ανειδίκευτου 

Εργάτη. Το επίδομα αυτό καταβάλλεται κάθε μήνα και δεν είναι εφάπαξ 

επίδομα όπως ψευδώς ισχυρίζεται η Ν.Δ.

Σε ετήσια βάση, η ενίσχυση ανέρχεται στο ποσόν των 160,000 δρχ για κάθε 

συνταξιούχο που ικανοποιεί τα εισοδηματικά κριτήρια.

Με το σύστημα αυτό ανοίγει μία νέα εποχή για τον τρόπο και την έκταση 

στήριξης των ασθενέστερων κοινωνικών στρώματων, που καλύπτει τους 

συνταξιούχους όλων των Ταμείων (ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, ΤΣΑ, ΤΑΕ, ΝΑΤ, Τράπεζες), 

αλλά και του Δημοσίου.

Το επίδομα ΕΚΑΣ, έχει αρχίσει να χορηγείται σε χαμηλοσυνταξιούχους που 

εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε 300.000 συνολικά. Σε άλλους 80.000 περίπου 

χορηγείται ένα επίδομα εξομάλυνσης που κυμαίνεται από 40-80.000 ετησίως. 

Η συνολική ετήσια δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 54 δισ. δρχ.

2. Σύστημα Κοινωνικής φροντίδας

Από το 1997, θα αρχίσει η εφαρμογή ενός νέου Συστήματος Κοινωνικής 

Φροντίδας που αφορά την επιδότηση και δωρεάν παροχή υπηρεσιών



κρίσιμης σημασίας για τους χαμηλοσυνταξιούχους και τους ηλικιωμένους, 

όπως οι δαπάνες νοσοκόμου, κοινωνικής λειτουργού, οικιακής βοήθειας, 

φυσιοθεραπείας κλπ. Η επιδότηση υπηρεσιών εκτός από την ανακούφιση 

που θα προσφέρει σε δοκιμαζόμενα κοινωνικά στρώματα θα έχει επίσης 

ευνοϊκές επιπτώσεις και στην απασχόληση.

Το κόστος εφαρμογής του νέου συστήματος θα ανέλθει στα 20 δισ. δρχ. σε 

ετήσια βάση.

3. Σύνδεση κατωτάτων ορίων συντάξεων με τον πληθωρισμό

Σύμφωνα με νόμο της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, απο την 1η Ιανουάριου 1997 

τα κατώτατα όρια των συντάξεων όλων των ταμείων θα προσαρμόζονται 

έγκαιρα και ανάλογα με τον προβλεπόμενο ετήσιο πληθωρισμό, έτσι ώστε να 

προστατεύεται η αγοραστική δύναμη των συνταξιούχων και να σταματήσει η 

διάβρωση του πραγματικού εισοδήματος από την αύξηση των τιμών.

4. Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του ασφαλιστικού προβλήματος

Η χώρα χρειάζεται μια νηφάλια και ψύχραιμη αντιμετώπιση του 

συνταξιοδοτικού προβλήματος σε μακροχρόνια βάση, μακριά τόσο απο 

ταμειακό άγχος και ερασιτεχνικούς σχεδιασμούς. Η κυβέρνηση έχει ξεκινήσει 

μία συστηματική μελέτη του συνταξιοδοτικού προβλήματος. Θα αρχίσει 

αμέσως διάλογος με τους εκπροσώπους των ενδιαφερομένων ώστε να 

επιτευχθεί μία λύση που θα είναι οικονομικά βιώσιμη και κοινωνικά δίκαιη.

Το 1997 θα είναι έτος κοινωνικού διαλόγου και αποφάσεων.

Στο τέλος της διαδικασίας αυτής, το σύστημα ασφάλισης πρέπει να είναι το 

επίκεντρο του νέου κοινωνικού κράτους, μια πηγή σιγουριάς και όχι 

ανασφάλειας. Η αντιμετώπιση θα ικανοποιεί τα εξής τρία κριτήριο:



(α) Βιωσιμότητα των ταμείων και έγκαιρη πρόληψη της

επαπειλούμενης αδυναμίας καταβολής συντάξεων λόγω 

υπερχρέωσης και έλλειψης επαρκών νέων πόρων σε ορισμένα 

ταμεία.

(β) Αντιμετώπιση των ανισοτήτων, στη βάση της

ανταποδοτικότητας, του χρόνου ασφάλισης και της κοινωνικής 

αλληλεγγύης .

(γ) Σεβασμός ώριμων ασφαλιστικών δικαιωμάτων και αποφυγή 

αιφνιδιασμών με εξάντληση των δυνατοτήτων συναινετικών 

λύσεων.



Τί έχει γίνει μέχρι σήμερα για τις MME.

Το ΠΑΣΟΚ, από την ίδρυσή του το 1974 μέχρι και σήμερα, έδειξε 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον και φροντίδα για τον εξαιρετικά σημαντικό 

χώρο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αναγνωρίζοντας τη μεγάλη 

συμβολή τους στην παραγωγή και την απασχόληση της Ελλάδας.

Η πολιτική του ΠΑΣΟΚ για τις MME εκφράζεται και σήμερα και 

μελλοντικά με μέτρα προς τις εξής κατευθύνσεις :

1. Πολιτικές που προστατεύουν τις MME από τον 

καταστροφικό ανταγωνισμό που συρρικνώνει τις 

προοπτικές ανάπτυξής τους. Πήραμε αποφάσεις για τα 

ακόλουθα προβλήματα :

• Θέσπιση κανόνων για τη σκοπιμότητα της δημιουργίας και 

επέκτασης των πολυκαταστημάτων τροφίμων στη 

περιφέρεια.

• Θεσμοθέτηση, κανόνων που προστατεύουν τις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις από τον αθέμιτο ανταγωνισμό και τη 

δημιουργία μονοπωλιακών και ολιγοπωλιακών 

επιχειρήσεων.

• Ρύθμιση των όρων λειτουργίας του υπαίθριου και πλανόδιου 

εμπορίου, ώστε να μην πλήττονται οι υγιείς επιχειρήσεις.



• Απαμβλύναμε τις επιπτώσεις από την απελευθέρωση των 

εμπορικών μισθώσεων που είχε θεσπίσει η ΝΔ, με την 

επιμήκυνση της διάρκειας της μίσθωσης (από 9 σε 12 

χρόνια) και τη θέσπιση υποχρέωσης αποζημίωσης του 

μισθωτή, ο οποίος είχε αφεθεί απροστάτευτος.

2. Πολιτικές που βοηθούν τη MME να αποκτήσει μεγαλύτερη 

επιφάνεια και ισχυρότερη βιωσιμότητα.

• Θεσπίσαμε πρόσφατα την παροχή νέων φορολογικών 

κινήτρων για τη συγχώνευση και την υποβοήθηση της 

δημιουργίας πιο ισχυρών επιχειρηματικών φορέων με 

απαλλαγή των κερδών από τη φορολογία εισοδήματος (20- 

25% των καθαρών κερδών των συγχωνευομένων 

επιχειρήσεων για πέντε χρόνια).

• Με την πολιτική μας πετύχαμε να μειωθούν δραστικά τα 

επιτόκια χορηγήσεων κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες και να 

κάνουμε αισθητά πιο άνετη την πρόσβαση στο τραπεζικό 

χρήμα.

• Η Τράπεζα Ελλάδος με πρόσφατες ρυθμίσεις για το ύψος 

των επιτοκίων υπερημερίας παρενέβη εναντίον της 

ασφυξίας στην οποία έχει περιέλθει μεγάλος αριθμός MME.

• Η απελευθέρωση της καταναλωτικής πίστης λειτούργησε 

επίσης ευεργετικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αφού 

υποβοήθησε σημαντικά την αύξηση των πωλήσεων.

• Αρχίζει να λειτουργεί, ο θεσμός του leasing που 

τον διευρύναμε πρόσφατα, έτσι ώστε να 

υποβοηθήσει τη λειτουργία των MME.



3. Πολιτικές ττου λαμβάνουν υπόψη τις ειδικές καταστάσεις 

διαφόρων κατηγοριών MME.

• Ρυθμίσαμε πρόσφατα τα χρέη προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία 

(ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, κλπ.), και ανάσαναν εκατοντάδες χιλιάδες MME.

• Μειώσαμε το κόστος ρεύματος για 1 εκατ. εμπόρους, 

βιοτέχνες, επαγγελματίες.

• Ρυθμίσαμε τα χρέη επιχειρήσεων σε απομακρυσμένες ή 

προβληματικές περιοχές, όπως η Θράκη, Φλώρινα, Κιλκίς, 

Καστοριά και Εύβοια.

• Καταργήσαμε το ΕΦΤΕ για τις MME των νησιών του Αιγαίου.

4. Όμως η πιο σημαντική ώθηση που η κυβέρνησή μας θα 

δώσει στις MME περιλαμβάνεται στο Ειδικό Πρόγραμμα για 

τις MME, καθώς και σε πολλές άλλες δράσεις των 

Προγραμμάτων μας στο ΚΠΣ και στις Κοινοτικές 

Πρωτοβουλίες.

Οι δράσεις αυτές, άλλες από τις οποίες έχουν ήδη ξεκινήσει και 

άλλες ξεκινούν άμεσα, φτάνουν σε ύψος περίπου 370 δις δρχ., για 

το 1996-1999 τα οποία κατανέμονται ως εξής :



1. Ε ιδ ικ ές  υ π ο δ ο μ ές -Ε κ θ ετή ρ ια -Β ιο τεχ ν ικ ά  π ά ρ κ α -Β ΙΠ Ε -Π α ρ α τη ρ η τή ρ ια -Κ λ α δ ικ ά  

Ιν σ τ ιτο ύ τα -Ε ν ίσ χ υ σ η  κλα δ ικώ ν φ ο ρ έ ω ν /ε π ιμ ε λ η τη ρ ίω ν -  Δ ο μ έ ς  Δ ια σ υ ν ο ρ ια κ ή ς  

Σ υ ν ε ρ γ α σ ία ς

62  δ ις δρχ.

2. Κ α τά ρ τ ισ η -Ε κ π α ίδ ευ σ η  ε π ιχ ε ιρ η μ α τ ιώ ν  κα ι α π α σ χ ο λ ο ύ μ ε ν ω ν  σ τις  Μ Μ Ε - 

Ε ξε ιδ ίκ ευ σ η  ά ν ερ γ ω ν  γ ια  α π α σ χ ό λ η σ η  σε Μ Μ Ε -Ε ν ίσ χ υ σ η  γυ ν α ικ ε ίω ν  

ε π ιχ ε ιρ ή σ εω ν -Υ π ο σ τή ρ ιξη  ν έω ν  ε π ιχ ε ιρ ή σ ε ω ν -Κ έ ν τρ α  Ε π α γ γ ε λ μ α τ ικ ή ς  Σ τήρ ιξη ς

162 δ ις δρχ.

3. Χ ρ η μ α τ ο δ ο τ ικ ή  ε ν ίσ χ υ σ η  Μ Μ Ε  (ε π ιχ ο ρ η γ ή σ ε ις  ε π ε ν δ ύ σ ε ω ν , εν ίσ χ υ σ η  μ ικρ ώ ν  

το π ικ ώ ν  μ ο νά δ ω ν , εν ίσ χυσ η  ν εο ϊδ ρ υ ό μ ε ν ω ν  Μ Μ Ε  α π ό  ά ν ε ρ γ ο υ ς )

31 δ ις δρχ.

4 . Ν έα  Χ ρ η μ α τ ο δ ο τ ικ ά  ε ρ γ α λ ε ία  ( le a s in g , fa c to r in g , Τ α μ ε ίο  Ε π ενδ ύσ εω ν , 

επ ιδ ό τη σ η  επ ιτο κ ίο υ  β ιο τεχν ικώ ν  δ α ν ε ίω ν  κα τά  2 0 %  γ ια  2 χ ρ ό ν ια )

26 δ ις δρχ.

5. Χ ρ ή σ η  ν έ ω ν  τ ε χ ν ο λ ο γ ιώ ν  - Ε ν ίσ χ υ σ η  α ν τ α γ ω ν ισ τ ικ ό τ η τ α ς  Μ Μ Ε -Δ ιε ίσ δ υ σ η  

σ ε  ν έ ε ς  α γ ο ρ έ ς -  Ε ν ίσ χ υ σ η  τ η ς  σ υ ν ε ρ γ α σ ία ς

•  Σ ύ ν δ εσ η  Ε ρ ευ να ς -Π α ρ α γω γή ς . Ε ρ ευ ν η τ ικ ές  δ ρ α σ τη ρ ιό τη τε ς  κλπ, (28  δ ις)

•  Τ υ π ο π ο ίη σ η  -  Π ο ιό τη τα  (23 δ ις)

•  Υ π ερ γ ο λ α β ίε ς  - Σ υνερ γα σ ίες  (12 δ ις)

•  Π ρ ο β ο λ ή  σ το  εξω τερ ικό  - Ε κθ έσ ε ις  - Δ ίκ τυ α  δ ια ν ο μ ή ς  - ο ρ γ ά ν ω σ η  εμ π ο ρ ία ς  

κλπ , (3 0  δ ις)

93 δ ις δρχ.

Γενικά, οι δράσεις αυτές είναι νέες για τη χώρα. Είναι νέες και για 

τις MME. Αξιοποιούν τα κοινοτικά κονδύλια. Στοχεύουν να 

ενισχύσουν την ανθεκτικότητα της MME απέναντι στο διεθνή 

ανταγωνισμό, στο παραεμπόριο.

Για την υλοποίηση της πολιτικής μας συστήσαμε το καλοκαίρι, για 

πρώτη φορά, ειδικό συντονιστικό όργανο για τη συνολική πολιτική 

μας στις MME.

Πέρα όμως από τα ποσά που αναφέρθηκαν, οι επιδοτήσεις 

επενδύσεων που εγκρίθηκαν μέσω του αναπτυξιακού νόμου και 

των ειδικών επιδοτήσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης θα 

ξεπεράσουν το 1996 τα 132 δις δρχ, από τα οποία ένα σοβαρό 

τμήμα κατευθύνεται στις MME. Οι επιδοτήσεις αυτές θα



συνεχιστούν και στα επόμενα χρόνια. Συνολικά από το 1994 μέχρι 

σήμερα εγκρίναμε επιχορηγήσεις 380 δις δρχ. έναντι 118 δις δρχ. 

συνολικά το 1991 - 1993.

Οι εκπρόσωποι των MME θέτουν το θέμα των αντικειμενικών 

κριτηρίων φορολόγησης. Θέλω να τονίσω, ότι τα αντικειμενικά 

κριτήρια θεσπίστηκαν σε μια φάση οξύτατης δημοσιονομικής 

κρίσης και μετά από συστηματικό κοινωνικό διάλογο. Με την 

ολοκλήρωση της αναδιοργάνωσης του Υπουργείου Οικονομικών 

σε συνδυασμό με αποτελεσματικότερα συστήματα ελέγχων για τον 

περιορισμό της φοροδιαφυγής θα επιτρέψει όταν έρθει η ώρα, να 

αντικαταστήσουμε τα αντικειμενικά κριτήρια με σύγχρονους 

μεθόδους προσδιορισμού του εισοδήματος. Ας μην ξεχνάμε, ότι 

είμαστε σε μια περίοδο, όπου όλες οι κοινωνικές τάξεις πρέπει να 

συμβάλουν ισότιμα με τους εργαζόμενους στη δημοσιονομική 

ανόρθωση και στην επίτευξη των εθνικών μας στόχων.

Στο μεταξύ, πιθανότατα σημειώνονται πράγματι προβλήματα σε 

μια σειρά περιπτώσεις.Η κυβέρνηση έχει κάνει διορθωτικές 

κινήσεις στα θέματα αυτά. Αλλά ίσως υπάρχουν και άλλα. Η 

κυβέρνηση θα εξετάσει με ακόμα μεγαλύτερη προσοχή τα θέματα 

αυτά για να δώσει τις κατάλληλες λύσεις, και να άρει τυχόν άδικες 

καταστάσεις.



Ο κόσμος των εργαζόμενων αποτέλεσε για μας κεντρικό 
κριτήριο των επιλογών της οικονομικής και κοινωνικής 
πολιτικής μας.

Βρεθήκαμε το 1993 με 120 χιλιάδες παραπάνω άνεργους 
απότι το 1989 και μηδενική αύξηση της απασχόλησης μέσα 
στην τριετία της Νέας Δημοκρατίας. Αντιμετωπίσαμε το 
πρόβλημα από δύο σκοπιές:

Πρώτον, με την αναπτυξιακή μ α ς  πολιτική,

• Αντιστρέψαμε την αποβιομηχάνιση. Η βιομηχανική 
παραγωγή για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια πήρε 
ανοδική πορεία και αυξήθηκε με ρυθμό γύρω στο 2% 
(1994-1996) έναντι μέσων ετήσιων ρυθμών μείωσης -2% το 
1990-1993.

• Πετύχαμε επιταχυνόμενους ρυθμούς ανάπτυξης τρισήμισυ 
φορές μεγαλύτερους απότι το 1990-1993. Αυξήσαμε 
θεαματικά τις επενδύσεις, δημόσιες και ιδιωτικές. Χιλιάδες 
έργα που σήμερα έχουν προκηρυχθεί και εκτελούνται σε 
κάθε γωνιά της Ελλάδας.

• Αναμορφώσαμε το σύστημα των επενδυτικών κινήτρων με 
μεγάλη επιτυχία.

• Αυξήσαμε έτσι την απασχόληση κατά 150 χιλιάδες θέσεις. 
Αποτρέψαμε έτσι ουσιαστικά την αύξηση της ανεργίας.

Δεύτερον, με την εισοδηματική μας πολιτική,

• οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα έπαψαν να βλέπουν να 
μειώνεται το εισόδημά τους χρόνο με το χρόνο. Πήραν 
αυξήσεις που ήταν πάνω από τον πληθωρισμό.

• Αλλά και για τους δημόσιους υπαλλήλους, που έφεραν το 
μεγαλύτερο βάρος, κάναμε ειδικές ρυθμίσεις που



εγγυήθηκαν το πραγματικό τους εισόδημα και οδήγησαν 
και σε πραγματικές μεγαλύτερες αυξήσεις το 1996.

Τρίτον, με ειδικά μέτρα που προωθούν την απασχόληση .

Προχωρούμε σε μείωση κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες των 
ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων για προσλήψεις 
νέων κάτω των 23 ετών ή πτυχιούχους ΑΕΙΓΓΕΙ κάτω των 27 
ετών, για μια διετία από την πρόσληψή τους.

Τέταρτον, με την πολιτική μας με την οποία στους 
εργαζόμενους τα εφόδια για σταθερή προοπτική
απασχόλησης και υψηλές αμοιβές^

• Διαθέτουμε 1,3 τρισ.δρχ. για τους ανθρώπινους πόρους 
μέσα από το ΚΠΣ.

• Διευρύναμε τη διαθέσιμη εκπαιδευτική μας υποδομή, 
παρέχοντας τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις που επιθυμούν 
και μπορούν να αναλάβουν πρωτοβουλίες εκπαίδευσης 
του προσωπικού τους, με την υποστήριξη του κράτους.

• Διευρύνουμε τη δυνατότητα στους εργαζόμενους για 
ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση και επανακατάρτιση για 
βελτίωση της παραγωγικότητάς τους, με την καλύτερη 
προσαρμογή τους στις μεταβαλόμενες ανάγκες της 
παραγωγής και πρόληψη της ανεργίας. Υψος δαπάνης 6 
δισ.δρχ.

• Εκδίδεται Κάρτα Εργασίας η οποία θα χρησιμοποιείται 
εναλλακτικά από τον άνεργο, ο οποίος θα έχει για πρώτη 
φορά την ευχέρεια να επιλέγει ή τη λήψη του επιδόματος 
ανεργίας, ή την πρόσβαση σε θέση εργασίας ή τη 
συμμετοχή του σε πρόγραμμα κατάρτισης. Υψος δαπάνης 
170 δισ.δρχ.

• Διευκολύνουμε την είσοδο των νέων πτυχιούχων στην 
επαγγελματική ζωή, συνδέοντας καλύτερα την κατάρτιση με 
την παραγωγή, επιδοτώντας την πρακτική τους άσκηση. 
Υψος δαπάνης: 2 δισ.δρχ.



• Προβλέπουμε σημαντικές επιχορηγήσεις επιχειρήσεων, 
εφόσον προσλαμβάνουν νέους ηλικίας από 20 έως 29 ετών 
μετά από Προγράμματα Κατάρτισης. Υψος δαπάνης 5 
δισ.δρχ.

• Ρυθμίζεται η προσωρινή παραμονή αλλοδαπών, για λόγους 
απασχόλησης και ίσης μεταχείρισης.

Πέμπτον. με μέτρα για μια πιο δυναμική αντιμετώπιση της 
ανεργίας, με νέα εργαλεία, και νέα προσέγγιση στο καίριο 
αυτό πρόβλημα.

• Ενθαρρύνουμε την επαγγελματική κινητικότητα ανέργων με
την παροχή κινήτρων επανακατάρτισης και της
γεωγραφικής κινητικότητας με παροχή κινήτρων 
μετεγκατάστασης. Υψος δαπάνης 2 δισ.δρχ.

• Προβλέψαμε μέτρα κοινωνικής υποστήριξης για τους 
αποχωρούντες από προβληματικές επιχειρήσεις ή από 
επιχερήσεις που προβαίνουν σε αναδιάρθρωση και μείωση 
του προσωπικού τους και είναι εγκατεστημένες σε περιοχές 
υψηλής ανεργίας. Υψος δαπάνης πάνω από 10 δισ.δρχ.

• Για πρώτη φορά στη χώρα μας παρέχεται κάλυψη των
μακροχρόνια ανέργων ηλικίας άνω των 55 ετών για 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των ιδίων και των
προστατευομένων μελών της οικογένειας τους. Υψος 
δαπάνης 6 δισ.δρχ.



• Παρά τις δημοσιονομικές δυσκολίες, αυξήσαμε τα 
επιδόματα ανέργων το 1994 κατά 30%, το 1995 κατά 10% 
και το 1996 κατά 10%. Προβλέπουμε πρόσθετη αύξηση 
10% μέσα στο 1997, έτσι ώστε το επίδομα ανεργίας να 
πλησιάσει το 70% των βασικών αποδοχών του ανειδίκευτου 
εργάτη και να προσφέρει ουσιαστική προστασία στον 
άνεργο.

Με το πλέγμα αυτό μέτρων για την προώθηση της 
απασχόλησης και την αντιμετώπιση της ανεργίας όπως 
και την αναπτυξιακή μας πολιτική θα δημιουργηθούν στα 
επόμενα τρία χρόνια περίπου 180.000 νέες θέσεις 
εργασίας. Θα έχουμε έτσι πετύχει τα 7 χρόνια 
διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ από το 1993 έως το 2000, να 
δημιουργήσουμε 330.000 θέσεις απασχόλησης. Για μας 
αυτό σημαίνει δικαίωση της πολιτικής μας για τους 
εργαζόμενους.


