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Περιεχόμενα
Εισαγωγή: Η εργασία Δικαίωμα, Δικαίωση και Αξία Ζωής
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Α. Δικαίωμα στη ζωή________
Υγιεινή και ασφάλεια εργαζομένων
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•  Χρόνος Εργασίας
•  Μέριμνα για άτομα με ειδικές ανάγκες

Δικαίωμα στην αμοιβή ~
•  Αμοιβές εργαζομένων
•  Φορολογικές ελαφρύνσεις
•  Συγκριτικά στοιχεία

Δικαίωμα στη δουλειά
Οι αρχές μας

•  Τι κάναμε-Κ ατευθύνσεις
-Π ρογράμματα απασχόλησης 
-Κατάρτιση

Δικαίωμα στα κοινωνικά αγαθέΓ
•  Κατοικία για τους εργαζόμενους
•  Πρόσβαση σε άλλα κοινωνικά αγαθά.

Δημοκρατία - Ελευθερία στους-  
τόπους δουλειάς

για το παρόν ελπίδα για το μέλλον



■  U p o a ta a íuΗ  εργασία για μ α ς αποτελεί ανθρώπινο 
δικαίωμα. A pa εμπνέεται, και π ρέπει να 
διαπνέεται, από η ς πανανθρώ πινες αξί-

σιγουριά

Θα κερδίσουν εκείνοι που θα κατέχουν, 
θα παράγουν και θα αναπαράγουν τη

Ε μείς δ εν  μπορούμε να ανταγωνιστούμε 
ά λλες χώ ρες, κυρίω ς της Ανατολής, στο 
κόστος εργασίας.

Θα δώ σουμε τη μάχη στη γνώση και στο 
κόστος της γνώσης. Νικητής του 21ου 
Αιώνα θα είναι ο  νικητής αυτής της μάχης.

Η  επαγγελματική κατάρτιση μέσα  στους 
χώ ρους εργασίας και η διαρκής 
επιμόρφωση των εργαζομένω ν εξα -

Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΚΑ

ες . ι αυτοχρονα, είναι ο κύριος συντε
λεστής της παραγωγής. Επομένως, 
υπακούει στους γνωστούς νόμους κίνη
σης της οικονομίας και της ανάπτυξης.

Ό ταν αναφερόμαστε στην εργασία δ εν  
π ρέπ ει να μ ετράμ ε μόνο τα αναπτυξιακά 
κριτήρια, αλλά ταυτόχρονα το σύνολο των 
αξιώ ν π ου εμπνέουν την ανάπτυξη. Σ ε  
παγκόσμιο επίπεδο βρισκόμαστε μπρο
στά σ ε ρα γδα ίες εξελ ίξεις  και δραματικά 
σενάρια.

Γ>7 f * irf ¿HlT·T il*}*  · fftJI
'Εχει περάσει ανεπιστρεπτί η περίοδος 
που κάποιοι αποφάσιζαν και οι πολλοί 
υλοποιούσαν.

IÜ.IPUL 1ψ.

Οι τεχνολογικές εξελ ίξεις  θα προσδιο
ρίσουν στο άμεσο μ έλλον τις μ ο ρ φ ές του 
αντανωνισυού.

5  Ενότητα των παραγωγικών δυνάμεων 
και συμμετοχή για την αύξηση της

b παραγωγής και την Ανάπτυξη. 
Ελεύθερη έκφραση για τη σωστότερη 
και δικαιότερη διανομή.



ΙΩΜΑ* ΔΙΚΑΙΩΣΗ 
H I ΖΩΗΣ

στην υλοποίηση της αναπτυξιακής 
στρατηγικής.

θνές πλαίσιο, η πολιτική, οικονομική και 
κοινωνική συγκυρία, υπαγορεύουν 
συνεχή μελέτη των εξελίξεω ν και διά
λογο. με το συνδικαλιστικό κίνημα, 
τους εργοδότες, του πολιτικούς και 
κοινωνικούς φορείς.

και οι ενέργειες  
μας πρέπει να στηρίζονται στην επι
στημονική τεκμηρίωση. Στην αγωνι
στική εμπειρία του μαζικού κινήματος. 
Στον εκσυγχρονισμό, τον εκδημο
κρατισμό, τη συμμετοχή. Να έχουν 
επίκεντρο τον εργαζόμενο, δηλαδή 
τον άνθρωπο.

Βασικός διαιτητής για το μετασχημα 
τισμό των αντιθέσεων, η Κοινωνία.

1. Η προστασία των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων 

στη ζωή

9 στη δουλειά 
στην αμοιβή 
στα κοινωνικό αγαθό 
στις συνδικαλιστικές ελευθερίες

2. Η συμβολή στην καλύτερη λειτουργία 
και στηνπαραγωγικότητα της οικονομίας.
3. Η συμβολή στην αναβάθμιση του ρ ό
λου του συνδικαλιστικού Κινήματος στο 
δημοκρατικό προγραμματισμό και η συμ
μετοχή των εργαζομένων στη χάραξη και Η σύγκρουση και οι αντιθέσεις, θα οδηγή· 

σουν τελικά σε συνθετικές διαδικασίες και 
σε αναβάθμιση των εργασιακών σχέσεων 
υπέρ των εργαζομένων.

0Q που ϋ α  εκτεινε CQ1 ΟΧΙΟ IQ  
ιακά προβλήματα μέχρι την 
ωγή. Από την οργάνωση, στην 
ελματική κατάρτιση και επι- 
οση. Από την έρευνα  και τους 
όρους του ανταγωνισμού, στις 
εγικές εφαρμογές και εξελί-

ρα το παρόν - ελπίδα για το μέλλον



2Ε Μ Ξ ΣΤΗ ΖΩΗ Αυτή είναι η Αλήθεια μας

Η ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕ
ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥ

ΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
Σ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

■ Ό ταν αναφερόμαστε στην εργασία, δεν πρέπει να με
τράμε μόνο το αναπτυξιακά κρπήρια με βάση τα οι
κονομικά δεδομένα, αλλά ταυτόχρονα το σύνολο των 
αξιών που εμπνέουν την ανάπτυξη.

■ Οφείλουμε να σεβόμαστε την αρχή ότι πρέπει να προ
σαρμόσουμε την ανάπτυξη στο φυσικό περιβάλλον και 
το τεχνητό περιβάλλον στον άνθρωπο, στον εργαζό
μενο.

■ Η ανάπτυξη πρέπει να γίνει ΜΕ τους εργαζόμενους 
ΓΙΑ τους εργαζόμενους, για την καλυτέρευση της 
ζωής τους.
Η εργασία είναι το 1/3 της καθημερινής ζωής τους, 
άρα η βελτίωση των συνθηκών της, κυρίαρχο ζήτημα.

Οι επενδύσεις για υγιεινή και ασφάλεια οδηγούν: * •

•  ΣΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, αφού θε
ραπεύουν προβλήματα που βλάπτουν την υγεία των 
εργαζομένων.

•  ΣΕ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ, αφού 
παρεμβαίνουν στην αλόγιστη χρήση ενέργειας και 
πρώτων υλών.

•  ΣΕ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ, για την ανάπτυξη των επιχειρή
σεων, αφού συμβάλλουν στη συμμετοχή όλων στην 
παραγωγή, χωρίς διαχωρισμό στελεχών και εργατών 
αλυσίδας.

■ Ακόμη πιστεύουμ ε όη από τα εργατικά ατυχήματα και 
τις επαγγελματικές ασθένειες, εκτός από το ανθρώπινο 
κόστος εργασίας, έχουμε και τεράστιο κοινωνικό κό
στος.
Στη χώρα μας το κόστος αυτό ξεπερνά τα 
10.000.000.000 δρχ. το χρόνο.

■ Φυσικά οι αρχές αυτές, που αποτελούν καταστατικές 
διακηρύξεις του ΠΑΣΟΚ και βασικό στοιχείο της Κυ
βερνητικής Πολπτκής του, δεν είναι και αρχές της 
παράταξης της Δεξιάς, με όποιο προσωπείο και αν 
εμφανίζεται.

Για μας, η υγιεινή και η ασφάλεια 
ζήτημα και οι επενδύσ 

παραγωγικές

των εργαζομένων είναι αναπτυξιακό 
εις στον τομέα αυτόν 
επενδύσεις.

Πάνω απ’όλα, πάνω από κάθε δικαίωμα, είναι το 
την ώρα της δουλειάς, αποτελεί για μας πρώτη 
χάνουν τη σημασία τους, μπροστά στο μέγα θέ 

κινδυνεύει να χάσει τη ζωή του, α ξίζει και οφ εί

δικαίωμα στη ζωή. Η  προστασία των εργαζομένων 
προτεραιότητα. Οι στα τιστικές και τα νούμερα 
μα της ζωής. Ακόμα και ένας εργαζόμενος να 
λουμε να πάρουμε όλα τα απαιτούμενα μέτρα.

Το εργασιακό πρόσωπο 
της δεξιάς χωρίς προσωπείο
Μ έχρι το 1981 δημιουργήθηκε μια στρεβλή πορεία μ ε
κύρια χαρακτηριστικά:
■ ΤΗΝ ΕΚΒΙΟΜΗΧΑΝΗΣΗ με μοναδικό στόχο την αύ

ξηση των κερδών του επιχειρηματία.
■ ΤΗΝ ΚΑ ΤΑΠΑ ΤΗΣΗ βασικών αρχών προστασίας του 

περιβάλλοντος, της υγείας και ασφάλειας των εργα
ζομένων.

■ ΤΗΝ ΑΝΥΠΑΡΞΙΑ συνδικαλιστικών ελευθεριών και 
δυνατοτήτων συμμετοχής των εργαζομένων στη λή
ψη αποφάσεων.

■ ΤΗΝ ΑΓΝΟΗΣΗ των όρων προστασίας ευαίσθητων 
κοινωνικών ομάδων (γυναίκες, ανήλικοι, άτομα με ει
δικές ανάγκες).

■ ΤΗΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ του ρόλου και των δυνατοτήτων 
των οργάνων ελέγχου.

Η  ηολππκή αυτή οδήγησε στη θυσία χιλιάδων εργα
ζομένων στο βωμό του κέρδους.

■ Τα εργατικά ατυχήματα και οι επαγγελματικές ασθέ
νειες αυξάνονταν συνεχώς μπροστά σε ένα νομοθετικό 
πλαίσιο χαλαρό και διάτρητο. Σε ένα νομοθετικό πλαί
σιο που θεωρούσε τον εργαζόμενο απλό στοιχείο της 
παραγωγικής διαδικασίας, αποδέκτη εντολών.

■ Δεν είναι τυχαίο που - αν και αυτό το νομοθετικό πλαίσο 
στηριζόταν σε νομοθεσία του Βενιζέλου από το 1912,
- δεν υπήρχε καν η πρόθεση αναθεώρησής του.

■ Δεν είναι τυχαίο που οι κυβερνήσεις της “Δεξιάς” 
καθοδηγούσαν τις συνδικαλιστικές οργανώσεις στην 
διεκδίκηση των περίφημων “ανθυγιεινών επιδομάτων” , 
θεωρούσαν ότι η απώλεια ανθρώπινης ζωής και υγεί
ας μπορεί να αποττμηθεί με δραχμές, όπως η βλάβη 
ενός μηχανήματος.

Τ Ο  Π Α ΣΟ Κ  ΕΙΝΑΙ 253 σιγουριά για το παρόν-ελπίδα για το μέλλον



ΎΛ Μ Λ h ΣΤΗ ΖΩΗ Λυτή είναι η Αλήθεια μας

■ Συγχρόνως εκδόθηκαν πλήθος νομοθετημάτων που 
εξειδικεύουν το νόμο και καθιέρωσαν αυξημένα μέτρα 
προστασίας για πλήθος επικινδύνων εργασιών (ναυ
πηγικές, οικοδομικές, εργασίες με χημικές ουσίες 
κ.λ.π.).

■ Ακόμη έγιναν δεκάδες σεμινάρια σε όλη την Ελλάδα σε 
εργαζόμενους, σε γιατρούς, σε τεχνικούς ώστε η 
υγιεινή και ασφάλεια να γίνει κατάκτηση συνείδησης 
και γνώσης όλων.

■ Την Εππροπή Υγιεινής και Ασφάλειας των εργα
ζομένων.

■ Τον Τεχνικό Ασφάλειας.
■ Τον Γιατρό Εργασίας.
■ Τα Συμβούλια Υγιεινής και Ασφάλειας των εργα

ζομένων σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο.
■ Την πρόληψη των κινδύνων από το σχεδίασμά και την 

κατασκευή των κπριολογικών εγκαταστάσεων και 
μηχανών.

■ Την προληΓτηκή ιατρική εξέταση των εργαζομένων.
■ Την ενίσχυση του ρόλου της Επιθεώρησης Εργα

σίας.

Η ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕ
Το ΠΑΣΟΚ σταματά την 
αντ εργατική πορεία της δεξιάς
Τη στρεβλή αυτή πορεία τη σταμάτησε το ΠΑΣΟΚ το 
1981 και αγωνίζεται να την αναστρέψει.
■ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ των εργαζομένων αποτελεί 

για μας την πρώτη προτεραιότητα.
■ ΣΥΝΘΗΜΑ ΜΑΣ η πρόληψη των κινδύνων και όχι η εκ 

των υστέρων θεραπεία τους.
■ ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ η βελτίωση των συνθηκών δουλειάς, 

υγιεινής και ασφάλειας όλων των εργαζομένων.
■ ΚΑΘΗΚΟΝ ΜΑΣ να πείθουμε ότι η παροχή “ανθυγι

εινών επιδομάτων” δεν επιλύει τα προβλήματα. Αντί
θετα αποπροσανατολίζει τους συνδικαλιστικούς 
αγώνες από τους πραγματικούς στόχους τους.

■ ΕΙΧΑΜΕ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙ ότι ο εκσυγχρονισμός της 
νομοθεσίας στον τομέα αυτόν είναι απαραίτητη προϋ
πόθεση, ενώ η συμμετοχή των εργαζομένων ο ου
σιαστικός καταλύτης στην επίλυση των προβλημάτων.

Έ τσ ι ψηφίσαμε το 1985το νόμο1568για την 
υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων. Έ 

να νόμο · οροσημο στην εξέλιξη και βελ· 
τίωση των συνθηκών εργασίας στην Ελλά- 

δα. Ένα νόμο που καθιέρωσε θεσμούς που 
αποτελούσαν παγια αιτήματα των εργαζομένων:

ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥ
ΙΑ ΤΩ Ν  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
Σ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ ^ ^ ^ ·a Τέλος επεκτείναμε την ισχύ των θεσμών, αλλά και όλη 

τη σχετική νομοίθεσία για την υγιεινή και ασφάλεια σε 
όλους τους δημόσιους υπάλληλους, τους εργαζόμε
νους στους OTA, στους εργαζόμενους στα νοσοκο
μεία και στα άλλα ΝΠΔΔ. Έτσι θαλαμε τέλος σ’ αυτή 
την απαράδεκτη αντίληψη που θεωρούσε ότι όλοι αυ
τοί οι εργαζόμενοι δεν εδικαιούντο να καλύπτονται από 
ειδική νομοθεσία στα σχετικά θέματα.

Τα αποτελέσματα της πολιτικής μας γίνονται πλέον
φανερά με:__________________________________________

β Τη μείωση του αριθμού των ατυχημάτων.
■ Τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας σε χιλιάδες 

εργαζόμενους.
■ Την αναγνώριση της σημασίας του προβλήματος 

τόσο απο τους εργαζόμενους όσο και από τους ερ 
γοδότες.

■ Την ανάδειξη του προβλήματος από τα συνδικαλι- 
σπκά όργανα των εργαζομένων σ’ έναν από τους 
κύριους στόχους διεκδίκησης, υε παράλληλη εγκα
τάλειψη του απήμστος για “ανθυγιεινό επίδομα”.

Την πολπική μας αιπή θα την συνεχίσουμε 
με την ίδια συνέπεια και στην επόμενη τ ε 
τραετία, με κύριους στόχους:

■ Τη βελτίωση και συμπλήρωση του νομοθετικού και 
θεσμικού πλαισίου.

■ Την ποιοτική και ποσοτική βελτίωση των υπηρεσιών 
της Τεχνικής και Υγιειονομικής Επιθεώρησης.

■ Τη δημιουργία Συμθουλευπκών Κέντρων για την 
υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας, ώστε να καλυ
φθούν οι ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε 
προληππκή προστασία της υγείας και ασφαλείας των 
εργαζομένων.

■ Τη συνέχιση της εκπαίδευσης, σε πανελλήνια κλίμακα, 
όσο το δυνατό μεγαλύτερου αριθμού εργαζομένων σε 
θέματα υγιεινής, ασφάλειας και προστασίας της υγεί
ας τους.

■ Την ένταξη αντίστοιχων θεμάτων σε όλες τις βαθμίδες 
της εκπαίδευσης.

■ Την ευαισθητοποίηση - ενημέρωση - πληροφόρηση 
των εργαζομένων με κάθε πρόσφορο μέσο (μέσα 
μαζικής ενημέρωσης, ΝΕΛΕ κλπ.) μέσα και έξω από 
τους τόπους δουλειάς.

■ Την ίδρυση Ινστττούτου Εργασίας, που μέρος των 
δραστηριοτήτων του θα επικεντρώνεται στην τεκμη
ρίωση, μελέτη και έρευνα θεμάτων υγιεινής και 
ασφάλειας.

Τ Ο  Π Α ΣΟ Κ  ΕΙΝΑΙ 2 5 3 σιγουριά για ίο  παρόν ελπίδα για το μέλλον



ειαμας

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΕΧΝ ΙΚΩ Ν & ΥΓΕΙΟΝΟΜ ΙΚΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗ Μ ΑΤΑ
Α Ν Α 1000 ΕΡΓΑΖΟΜ ΕΝΟΥΣ ΚΑΙΑΝΑ ΕΤΟΣ

Τ Ο  Π Α ΣΟ Κ  ΕΙΝΑΙ 2 2 3 σιγουριά για το παρόν ελπίδα για ίο μέλλον



ΑΤ1 ^  I Λυτή είναι η Αλήθεια μας

ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
■ Τ ο  δ ικ α ίω μ α  σ τη  ζω ή  όμως πλαταίνει και πιάνει όλες τ ις  μ ικρές ή μεγάλες 

βελτιώ σεις τη ς  καθημερινότητας που έχουν στόχο την ορθολογική αντιμε
τώπιση του χρόνου δουλειάς - ανάπαυσης. Συνακόλουθα φ έρνει αύξηση του 
ελεύθερου χρόνου τω ν εργαζομένω ν και ποιοτική βελτίω ση, τόσο τη ς  ζωής 
του  όσο και τη ς  ζω ής τη ς  πόλης.

Κάτω από το  πρίσμα α υτό σημειώθηκαν οι ακόλουθες ευεργετικ ές για
του ς εργαζόμενους εξελίξεις:_______________________________________

■ Μ ειώ θηκε ο χρόνος απασχόλησης σ ε 40 ώρες τη ν  εβδο
μάδα

■ Καθιερώ θηκε η εβδομάδα τω ν π έντε ημερών.

■ Η  μ ε ίω σ η  τ ο υ  χ ρ ό ν ο υ  ε ρ γ α σ ία ς , χω ρίς μείωση τω ν αποδοχών πέρα από 
την  ευνοϊκή επίδραση στη ζωή τω ν εργαζομένω ν αποτελεί και έμμεση αύ
ξηση αποδοχών.

■ Κ α θ ιε ρ ώ θ η κ ε  σ υ ν ε χ έ ς  ωράριο λεπουργίας τω ν καταστημάτω ν της 
πρωτεύουσας και τη ς  περιοχής τέω ς διοικήσεω ς πρωτευούσης. Τα πλεο
νεκτήματα του  νέου ω ραρίου έχουν ευνο ϊκές επιπτώσεις σ ε όλους τους 
κατοίκους και στην ζωή της πόλης.

ΤΟ Π ΑΣΟ Κ σιγουριά για ίο παρόν ελπίδα για το μέλλον
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ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 
ΕΡΓΑΖΟ ΜΕΝΩΝ

Μ ια ευαίσθητη κοινωνία σκύβει μ ε 
εργαζομένων που έχουν ε ι 

προσπαθώντας να δώσει λύσεις που αντί 
Στα  πλαίσια αυτά πάρθηκαν μέτρα

Νέω
■ Προστασία της υγείας των εργαζομένων με υπο

χρεωτική ιατρική εξέταση και απαγόρευση απασχό
ληση σε ορισμένες εργασίες.

■ Καθιέρωση υποχρεωτικού εξωσχολικού επαγγελματι
κού προσανατολισμού.

■ Μείωση του χρόνου εργασίας - Σπουδασπκή άδεια.

Ατομα με ειδικές ανάγκες
■ Εργονομικές διευθετήσεις της θέσης εργασίας.
■ Ιδιαίτερη ιατρική προστασία.

Οι εργαζόμενοι είναι η δύναμη της οικονομίας 
ασφαλέστερες συνθήκες εργασίας και καλό

Γυναίκες - Προστασία 
μητρότητας
■ Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας για τις έγγυες και τις 

μητερες που θηλάζουν.
■ Δικαίωμα για ιατρικές υπηρεσίες πριν και μετά τον 

τοκετό για τις γυναίκες που είναι ανασφάλιστες ή δεν 
έχουν τις προϋποθέσεις για τέτοιες παροχές.

■ Δικαίωμα διακοπής από την εργασία 1 ώρας την ημέρα 
και για διάστημα ενός χρόνου από τον τοκετό για τον 
θηλασμό και την φροντίδα του παιδιού.
(Η  διακοπή αυτή θεω ρείται και αμοίβεται σαν χρόνος 
εργασίας).

ιδια ίτερο ενδιαφέρον σ τις  ομάδες 
δικές ανάγκες ή ιδια περότητες 
μετω ιήζουνή ανακουφίζουν τα προβλήματα, 
για τις  εξή ς ομάδες εργαζομένων:

■ Δικαίωμα των εργαζομένων και των δύο φύλων σε 
γονικές άδειες ανατροφής των παιδιών. Σε άδειες 
ασθένειας των παιδιών ή άλλων εξαρτωμένων μελών 
της οικογένειας τους. Σε άδειες απουσίας για την πα
ρακολούθηση της σχολικής επίδοσης των παιδιών. Σε 
μειωμένο ωράριο, εφόσον έχουν παιδιά με πνευματική, 
ψυχική ή σωματική αναπηρία.

Στην τετραετία που αρχίζει θα ρυθμισθούν θέματα 
που αφορούν ης ομάδες αυτές των εργαζομένων.

Για τους νέους θα εξειδικευθεί, σύμφωνα μετά δεδομένα 
της επιστήμης, το πλαίσιο των εργασιών στις οποίες αηα-

μας και οφείλουμε να κατωχυρώσουμε 
τερους δυνατούς όρους διαβίωσης.

γορεύεται να απασχολούνται και θα καθορισθούν οι πρό
σθετες προληπτικές ιατρικές εξετάσεις που απαιτούνται.

Γ α  την προστασία της μητέρας αλλά και της οικογένειας 
στόχος μας είναι:___________________________________
»  Η  ενια ία  ρύθμιση τόσο του ωραρίου όσο και των 

αδειών κύησης και τοκετού των εργαζομένων στον 
Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα.

■ Η ασφαλιστική κάλυψη της γονικής άδειας.
αη και στους δύο γονείς διακοπής εργασίας 

για την ανπμετώπιση των αυξημένων φροντίδων του 
,ρέφους.

ΤΟ  ΠΑΣΟΚ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ Ισιγουριά * για το παρόνελπίδα για το μέλλον



είναι η πραγματικότητα

Καμμιά άλλη χώρα στον κόσμο αυτά τη στιγμή - και χρόνια πριν ■ δ εν έχει ΑΤΑ σε Ανατολή και

Α Μ Ο ΙΒ Ε Σ ΤΩ Ν  Ε
Κατώτεροι μισθοί 
και ημερομίσθια

Μισθός Μεροκάματο

1981 13.580 625
1989 54.828 2.450
Μεταβολή 403,7% 392%
Μεταβολή πληθω
ρισμού 325% 325%
Πραγμσπκή αύξηση 24,2 20,6%

Κατώτεροι μισθοί 
και ημερομίσθια 

γυναικών

.
Μισθός Ημερομίσθια

1981 13.580 625
1989 59.378 2.658
Μεταβολή 437,2% 425,3%
Αύξηση
πληθωρισμού 325% 325%
Πραγμσπκή αύξηση 34,5 30,9%

Εδώ η αύξηση είναι μεγαλύτερη λόγω της πλήρους 
εξίσωσης των αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Οι αρχές στις οποίες βασίστηκε η πολιτική μισθών και 
ημερομισθίων κυρίως ήταν:

Ενίσχυση του κατώτερου μισθού και του μεροκάμα
του.
Προστασία από τον πληθωρισμό.
Κλείσιμο της ωαλίδας ανάμεσα στους χαμηλόμισθους 
και τους υψηλόμισθους.
'Αρση των ανισοτήτων ανάμεσα στις αμοιβές με βάση 
το φύλο και την ηλικία.

Με βάοη π ς πιο πάνω αρχές, 
προχωρήσαμε:
■ Σης γενναίες αυξήσεις του 1982.
Ο κατώτερος μισθός από 13.580 δρχ. 
έγινε 20 .33ο δρχ. ποσοστό 49,7%  αύξηση.
Το κατώτερο μεροκάματο από625  δρχ. έγινε904 δρχ., 
ποσοστό 44,6%  αύξηση.

Η Ν Α  όλα αυτά τα χρόνια υποστήριζε και συνεχίζει να 
υποστηρίζει όπ ο ι αυξήσεις του 1982 δεν έπρεπε να γ ί
νουν.______________________________________________
■ Στην κατοχύρωση της ΑΤΑ (Αυτόματης Τιμαριθμικής 
Αναπροσαρμογής) για την προστασία μισθών από τον 
πληθωρισμό.
■ Στην πλήρη εξίσωση των αμοιβών ανδρών και γυ

ναικών. Από φέτος παίρνουν και οι εργαζόμενες γυ
ναίκες 10% ως επίδομα γάμου.

■ Στον ορισμό ίσης αμοιβής για ίση εργασία για τους 
ανήλικους. Έτσι σήμερα ο ανήλικος για όσες φορές 
εργάζεται έχει όση αμοιβή και οποιοσδήποτε άλλος 
εργαζόμενος.

Μέσες αποδοχές
1981 16.854
1989 63.370
Μεταβολή μέσων
αποδοχών 376%
Μεταβολή πληθωρισμού 325%
Πραγμσπκή αύξηση 15,7%

ΤΟ  ΠΑΣΟΚ ΕΙΝΑΙ σιγουριά > τα το παρόν- ελπίδα για το μέλλον



Αυτή είναι η Πραγματικότητα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ
Το φορολογικό σύστημα αλλάζει υπέρ των μικρών και μεσαίων εισοδημάτων,

Η θετική εξέλιξη τω ν μισθών και τω ν ημερομισθίων δεν γίνεται μόνο με τις  ετήσ ιες αυξήσεις τους. 
Είναι και η φορολογία που επηρεάζει της αποδοχές.

■  Π.χ. ένας μισθωτός με καθαρό φορολογητέο εισόδημα 1.500.000 δραχμών 
πληρώνει φόρο:

παλιό σύστημα νέο σύστημα διαφορά ελάφρυνση %

Εάν είναι άγαμος 240.930 160.000 80.930 33,6
Εάν είναι έγγαμος 229.430 112.000 117.430 51,2
Εάν είναι έγγαμος με 1 παιδί 215.430 56.000 159.430 74,0
Εάν είναι έγγαμος με 2 παιδιά 196.930 - 196.930 100

Αυτό σημαίνει απλά ότι οι αποδοχές του αυξάνονται μόνο από τη φορολογική ελάφρυνση κατά 5.780 
έως 14.066 δραχμές το μήνα.

Δηλαδή έχουμε μια αύξηση του μηνιαίου εισοδήματος 
μόνο από τη φορολογική ελάφρυνση από 6 ,4%  έως 
15,1%.

Αυτή θα πρέπει να την προσθέσουμε στα 10% της 
πραγματικής αύξησης από τις  ετήσ ιες μεταβολές.
Φυσικό η αύξηση ποικίλει ανάλογα με το  ύψος των 
αποδοχών. Στους χαμηλόμισθους είναι μεγαλύτερη 
η αύξηση τω ν αποδοχών και σ τους υψηλομισθους 
μεγαλύτερη η φορολογική ελάφρυνση.
Μ ετά το  1985 και μέχρι το  1987 αναγκασθήκαμε να 
ακολουθήσουμε ένα σταθεροποιητικό πρόγραμμα 
για την οικονομία.
Το πρόγραμμα αυτά, όπως από την αρχή είχαμε τονί
σει, είχε αρνητική επίδραση στις αμοιβές τω ν εργα
ζομένων.
Έχασαν οι εργαζόμενοι 11,2% από τις  αποδοχές τους.

Το σταθεροποιητικό πρόγραμμα πήγε καλά. Και πήγε 
καλά γιατί οι εργαζόμενοι κατανόησαν την αναγκαι
ότητα αυτού και το  στήριξαν.

1988 κ ®  το 1389

η ο ν ϋ ΐν .

σιγουριά για το παρόν ελπίδα για το μέλλον



ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΜΟΙΒΗ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤ
ΕΙΔΟΣ ΑΓΑΘΟΥ ΤΙΜΗ 1981 ΤΙΜΗ 1988 ΠΟΣΟΤ. / ΗΜΕΡ. 

1981 (σε μονάδες)
ΠΟΣΟΤ. / ΗΜΕΡ. 
1988 (σε μονάδες)

ΨΩΜΙ ΛΕΥΚΟ (920 γρ.) 28 80 22,3 28,5

ΑΛΕΥΡΙ (1 κιλό) 34 115 18,4 20
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ (1/2 κιλό) 35,5 106 17,6 21,7
ΡΥΖΙ (καρολ. -1/2 κιλό) 32,6 100 19,2 22,8
ΜΟΣΧΑΡΙ (μπούη -1 κιλό) 326,8 833 1,9 2,7
ΧΟΙΡΙΝΟ (μπουν -1 κιλό) 207,6 512,58 3 4,4

ΑΡΝΙ (φρέσκο ντ. -1 κιλό) 353,5 1093,79 1,8 2,1
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ (1 κιλό) 107,5 360,66 5,8 6,3
ΑΥΓΑ (τεμάχιο) 5,7 18 96,5 126,5
ΓΑΛΑ (παστ. - 640 γρ.) 21,5 79,36 29,1 28,7
ΦΕΤΑ ΤΥΡΙ (1 κιλό) 193 557,75 3,2 4,1
ΓΙΑΟΥΡΤΙ (προβ. -240 γρ.) 12 50 52,1 45,6
ΖΑΧΑΡΗ (1 κιλό) 42,9 122,5 14,6 18,6
ΚΑΦΕΣ (1 κιλό) 341 660 1,8 3,5
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (0ο-1θ -1 κιλό) 158 351 4 6,5
ΦΑΣΟΛΙΑ (γίγαντες -1/2 κιλό) 47,2 186,75 13,2 12,2

ΠΑΤΑΤΕΣ (1 κιλό) 22,2 50,67 28,1 44,9
ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ (1 κιλό) 22,1 4 0 28,3 56,9
ΝΤΟΜΑΤΕΣ (1 κιλό) 43,5 88,16 14,4 25,8
ΛΕΜΟΝΙΑ (1 κιλό) 63,3 128,12 9,9 17,8
ΜΗΛΑ στάρκιν (1 κιλό) 41,9 112,75 14,9 20,2
ΑΧΛΑΔΙΑ (κρυστ. -1 κιλό) 55,3 153,17 11,3 14,9
ΜΠΥΡΑ (φιάλη 0.5 κιλού) 22,5 60 27,7 38
ΡΕΤΣΙΝΑ (βαρ. -1 κιλό) 35 95 17,8 24

ΥΓΡΑΕΡΙΟ (φιάλη 1 κιλό) 36,8 60,2 17 37,8
ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΠΛΗ (1 λίτρο) 36 72 17,3 31,6
ΒΕΝΖΙΝΗ ΣΟΥΠΕΡ (1 λίτρο) 40 77 15,6 29,6
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ (ακαθ. -1 λίτρο) 17,09 35,93 36,6 63,4

Ram είναι η Πραγματικότητα

ΟΙΧΕΙΑ ΤΙΜΩΝ
Η προσπάθεια για τη στήριξη των μισθωτών έχει ακόμα 
δύο μέτωπα στα οποία η κυθέρνηση έδωσε και κέρδισε 
τη μάχη.
■ Τις τιμές Παρεχόμενων Υπηρεσιών από τους Ορ

γανισμούς κοινής Ωφέλειας.
■ Τις τιμές Ειδών Πρώτης Ανάγκης.
Τα πιο κάτω παραδείγματα είναι πολύ εύγλωττα.

Τηλέφωνο 1981 1 δρχ.
1988 3,1 δρχ.

Αν η τιμή της μιας δραχμής αυξανόταν όσο ο 
πληθωριρ 
2,76 ορχ.
πληθωρισμός θα πληρώναμε την τηλεφωνική μονάδα

Apa η πραγματική αύξηση είναι 0,34 δρχ. 
ανά μονάδα.

Είδη Πρώτης; Ανάγκης
Η πολίτική τιμών στα είδη πρώτης ανάγκης^ (τρόφιμα) 
στήριξε επίσης το εισόδημα του εργαζόμενου.
Ο εργάτης με το κστώτατο ημερομίσθιο αγόραζε:
■ ψ ω μ (920 γρ.)
Το 1981 22 ,3  ψωμιά
Το 1988 28 ,5  ψωμιά
Τώρα αγοράζει 6,2 ψωμά περισσότερο.

■ κ ρ ^ ο ς  (μοσχάρι μπούη με κόκκαλο)
Το 1981 1,9 κιλά
Το 1988 2 ,7  κιλά
Τώρα αγοράζει 0,8 κιλά παραπάνω.

■ Tupi φέτα _____  ~
Το 1981 3 ,2  κιλά
Το 1988 4,1 κιλά
Τώρα αγοράζει 0,9 κιλά παραπάνω.

■ Β ε ν ζ ίν η  (Super 1 λίτρο)
Το 1981 15,6 λίτρα
Το 1988 29 ,6  λίτρα
Τώρα αγοράζει 14 λίτρα παραπάνω.
Παρατίθεται ονομαστικός πίνακας των 28 βασικών αγα
θών πρώτης ανάγκης και η δυνατότητα της αγοραστικής 
δύναμης του εργάτη με το κστώτατο ημερομίσθιο για 
κάθε είδος, το 1981 και το 1988.

ΤΟ  ΠΑΣΟΚ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ σιγουριά για το παρόν - ελπίδα για το μέλλον



Αυτή είναι η ΠροοπτικήΠ!

ΠΟΡΕΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ

ί

Η πολιτική της ενίσχυσης των μισθών θα συνεχισθεί

■ Η αύξηση του εθνικού προϊόντος, η συμμετοχή και 
η συμβολή των εργαζομένων σ’ αυτή, καθώς και στην 
ανοδική πορεία της ανάπτυξης θα συνοδεύεται από τη 
δικαιότερη κατανομή του προϊόντος υπέρ των εργαζο
μένων.
Αυτό επίτυγχάνετοι:_________________________________
■ Με την κατοχύρωση του χρονικού μισθού.
■ Με τη συνέχιση της προστασίας των μισθών και των 

ημερομισθίων από τις απώλειες του πληθωρισμού.
■ Τη σύνδεση της αμοιβής με την παραγωγικότητα όλων 

των συντελεστών της παραγωγής.
■ Στρατηγικό στόχο αποτελεί η αμοιβή σύμφωνα με τη 

συμθολή στην παραγωγική διαδικασία και κοινωνικές 
παροχές σύμφωνα με τις ανάγκες.

_ηλ τον πλπ*
„ -,κηι οηωΜ*“̂ “ ο ηληβωρ«· 

>̂ αωί!,̂ αναν·'α'? ηο«ι ηοΡ?’ >»σ\»ο.ε*ν υψηλούς
Ο“ ® "0 ' * '

■ Ο χρονικός μισθός (συνηθισμένη μορφή μισθών και 
ημερομισθίων αποτελεί θεμελιώδη κατόκτηση των ερ
γαζομένων σε όλο τον κόσμο και βασίζεται στην αρχή της 
θετικής πάντοτε μεταβολής.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, φιλελεύθερα ή νεοφιλελεύ
θερα δήθεν μοντέλα, με την φαινομενικά ουδέτερη αι
τιολογία της απελευθέρωσης των μισθών και των ημε
ρομισθίων, επιδιώκουν να άρουν την παραπάνω αρχή για 
να μπορούν να μειώνονται τα ημερομίσθια.
■ Τελευταία, η προσπάθεια αυτή έχει υιοθετηθεί και από 
τους εγχώριους αυτοκαλούμενους νεοφιλελεύθερους 
της Νέας Δημοκρατίας, θεωρούμε την κατοχύρωση του 
χρονικού μισθού ως απαράβατη αρχή. Διαφορετικά ο 
εργαζόμενος θα χάσει οποιοδήποτε έρισμα και θα είναι 
ευάλωτος σε οποιαδήποτε αυθαιρεσία.

Είναι αναπόσπαστο τμήμα της πολιτικής 
όμως πρέπει να ενταθεί η προσπάθεια

της οίκο

μας για κοινωνική δικαιοσύνη. Παράλληλα 
των εργαζομένων για την ανάπτυξη 
νομίας.

£ .Λ  ̂ ’■ ' 1 ν ” -*"··

Το μεγαλύτερο κίνητρο για ικα (νοποιητική παραγωγικότητα είναι 
η ικανοποιητική αμοιβή της ερ γασίας
Στη νέα τετραετία θα συνεχίσο 
τις δυνάμεις για ακόμα καλάτε

υμε να αγωνιζόμαστε με όλες μας 
ρα ημερομίσθια και μισθούς.

■ Η σύνδεση των αμοιβών με την παραγωγικότητα 
πρέπει να διαπνέεται από τρεις αρχές:
•  Συμμέτοχη και ενημέρωση των ερ γαζομένωνίρ ^ο - 
ηοιηση του θεσμού των συμβουλίων των εργαζομένων 
σπς επιχειρήσεις).
•  Καλλιέργεια της παιδείας μ ε την έννοια του συνολικού
πνευματικού και πολτπσπκου πλούτου και όχι μόνο της 
εκπαίδευσης._______________________________________
•  Οι συμφωνίες θα είναι αποτέλεσμα διαλόγου ανάμεσα
στα ενδιαφερόμενο μέρη.____________________________
θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η έννοια της παραγωγι
κότητας σε καμμιά περίπτωση δεν πρέπει να ταυτίζεται ή 
να συγχεετοι με την εντατικοποίηση της εργασίας.
Ως παραγωγικότητα εννοούμε την παραγωγικότητα όλων 
των συντελεστών της παραγωγής, δηλαδή και του κε
φαλαίου και της εργασίας και της τεχνολογίας.
Ταυτόχρονα εννοούμε και τη συμβολή παραμέτρων που 
έχουν σχέση με την οργάνωση, τη διοίκηση, την ενέργεια, 
την κατάρτιση του προσωπικού το περιβάλλον.
■ Το σύνολο των θεμάτων που σχετίζονται με τις αμοι
βές, αποτελεί αντικείμενο των ελεύθερων συλλογικών 
διαπραγματεύσεων. Ηδη τα δύο τελευταία χρόνια δεν 
υπήρξε καμμιά παρέμβαση από την πλευρά του κράτους 
ή της Κυβέρνησης σπς διαπραγματεύσεις α να μέσα στα 
δύο μέρη. Ό λες οι συμφωνίες που υπογράφτηκαν τη 
ρήθηκαν.

.—  ηη  τ ις  ε λ ε ύ θ ε ρ έ

ΤΟ Π Α Σ Ο Κ σιγουριά για το παρόν ελπίδα για το μέλλον



ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΉ ΔΟΥΛΕΙΑ

Η προσπάθεια μας εναντίον της ανεργίας προϋποθέτει:
■ Διάλογο
■ Συμμετοχή
■ Συντονισμό
■ Αποκέντρωση
■ Συνεχή επαγγελματική κστάρηση

Για μας, οι ανθρώπινοι πόροι, θα αποτελόσουν από δω 
και πέρα τον αποφασιστικό παράγοντα για την προσαρ
μογή στα νέα κριτήρια ανάπτυξης, που θα καθορίσουν και 
τους νέους κανόνες του διεθνούς ανταγωνισμού. Το 
κόστος της γνώσης θα παίζει ολοένα και μεγαλύτερο 
ρόλο από το κόστος εργασίας ή από το κόστος των πρώ
των υλών ή από το κόστος ενέργειας κλπ.

Ο τελευταίος εργάτης στην αλυσίδα της παραγωγής 
θα πρέπει να συμμετέχει με γνώση και υπευθυνότητα για 
όλα τα θέματα που αφορούν στο ρόλο του στην παρα
γωγική διαδικασία.

Ο έλεγχος της τεχνολογίας δεν συγχωρεί εύκολα 
λάθη και απώλειες. Η παιδεία και η συστηματική μετάδοση 
των γνώσεων - εκπαίδευση - αποκτούν κορυφαία σημα
σία. Η συνεχής επαγγελματική κατάρτιση και η δια βίου 
εκπαίδευση θα αποτελόσουν τον ακρογωνιαίο λίθο μιας 
Αναπτυξιακής Στρατηγικής που θα αξιοποιεί καλύτερα τα 
συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας ή μιας περιοχής, 
καθώς και τις τεχνολογικές δυνατότητες.

ΕΝΑ ΜΕΣΟΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΙΜΟ ΣΧΕΔΙΟ
που θα αντιμετωπίζει τη διαρθρωτική ανεργία και θα 
συμθάλει ταυτόχρονα στη στρατηγική της πλήρους απα

σχόλησης μέσα από την ανάπτυξη, θα πρέπει να υπηρετεί 
κατ’ αρχήν τους ακόλουθους ενδιάμεσους στόχους:

ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ 
ώστε κάθε νέος ή νέα, μετά την υποχρεωτική εκπαίδευση, 
εφόσον δεν στρέφεται στη δευτεροβάθμια και τρπα- 
βάθμια γενική ή επαγγελματική εκπαίδευση, να οδηγείται 
σε επαγγελματική κατάρτιση μέσω της διαδικασίας του 
επαγγελματικού προσανατολισμού.
Επίσης, κάθε εργαζόμενος να δικαιούται, κατά περιό
δους, ειδική κατάρτιση ή εκπαίδευση , μέσα ή έξω 
από τις επιχειρήσεις που εργάζεται, για να αναπροσαρ
μόζει τις γνώσεις του. Πρέπει να καταβάλλεται ξεχωριστή 
φορντίδα ώστε άτομα με ειδικές ανάγκες να ακολουθούν 
προσαρμοσμένα γι’ αυτά προγράμματα. Ιδιαίτερα για τις 
γυναίκες, να εφαρμόζονται συμπληρωματικά προγράμ
ματα. Γιατί αντιμετωπίζουν εντονότερα προβλήματα 
ανεργίας και γιατί αποτελούν τη βασική δεξαμενή για την 
ανανέωση του ενεργού πληθυσμού.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΣΑ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ___________________
Αυτό προϋποθέτει:_________________________________
Ολοκληρωμένα συμπλέγματα έργων γύρω από μόνι
μους πόλους ανάπτυξης.
θεσμούς και μηχανισμούς για την κατάρτιση του 
ανθρώπινου δυναμικού, που απαπείται τόσο για την κα
τασκευή όσο και τη λεπαυργία των έργων (υποδομής, 
βιομηχανία κλπ.).

Η  ανεργία είναι η χειρότερη μορφή κοινωνικής ανισότητας και 
αδικίας. Γι ’ αυτό το ΠΑΣΟΚ την αντιμετωπίζει σαν ζήτημα πρώτης 

προτεραιότητας και μ ε  ειδικά μέτρα  και προγράμματα.

Τ Ο  Π ΑΣΟ Κ σιγουριά
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θεσμούς και μηχανισμούς για έρευνα και τεκμηρίωση.
Ανημετώπιση της ανεργίας σης πηγές της και ιδιαίτερα 
αυτής που προκαλείται από ττιν κινητικότητα του πρω
τογενούς τομέα.
Αυτή προϋποθέτει πλήρη γνώση του περιφερειακού δυ
ναμισμού, καταγραφή των προοπτικών του ανθρώπινου 
δυναμικού και συντονισμό δημόσιων και ιδιωτικών επεν
δύσεων. Έτσι, ώστε να αποτραπεί η γεωγραφική κινητι
κότητα και να ενθαρρύνεται η τομεακή, κλαδική και 
επαγγελματική κινητικότητα μέσα στην ίδια την περιοχή.
Ανημετώπιση των αιχμών ανεργίας με ειδικά προ
γράμματα αλλά και με αυστηρή αξιολόγηση και προτε
ραιότητες.
Καλύτερη αξιοποίηση των πόρων του Κοινωνικού Τα
μείου της Ε.Ο.Κ. Αυτή πρέπει να επιτυγχάνεται κυρίως 
προς την κατεύθυνση των διαρθρωτικών αλλαγών και όχι 
απλώς για την υποκατάσταση εθνικών πόρων, μέσω της 
αύξησης της απορροφητικότητας.
Όλοι οι θεσμοί και οι μηχανισμοί που δημιουργούνται, 
προϋποθέτουν την οργανωτική αναβάθμιση και αποκέ
ντρωση του ΟΑΕΔ, καθώς και την ενεργό συμμετοχή 
εργαζομένων - εργοδοτών (των Κοινωνικών Εταίρων) και 
της Τ.Α.
Δεν είμαστε βέβαια ικανοποιημένοι από το συγκρτπκά μ ι
κρότερο ποσοστό των ανέργων στη χώρο μας.
Έστω και ένας άνεργος να υπάρχει, γι’ αιπόν και για 
την οικογένεια του, η ανεργία είναι 100%.
Στόχος μας είναι μια παραγωγική θέση απασχόλησης για 
κάθε 'Ελληνα πολίτη που θέλει να εργαστεί.

Σήμερα έχουμε το  μικρότερο ποσοστό 
ανεργίας της Ε.Ο.Κ. Μέχρι τώρα πετύχαμε 
ώστε η ανεργία στη χώρα μας να βρίσκεται 
στα χαμηλότερα επίπεδα απ’ ό,τι στις άλλες 

Ζ Γ  Ευρωπαϊκές Χώρες··
Αξίζει να σημειώσουμε ότι το μέσο ποσο
στό ανεργίας της Ε.Ο.Κ. είναι κατά 50% 

μεγαλύτερο απ’ ό,τι στην χώρα μας.

Για μας η μάστιγα της ανεργίας δεν συμβιβάζεται με 
το σοσιαλισηκό πρόγραμμα.
Δεν μπορούμε όμως να συμβιβαστούμε με τη θέσης της 
συντηρητικής παράταξης που επιδιώκει κάποιο ποσοστό 
ανεργίας για να μπορεί να διευκολύνεται η αγορά σε 
σχέση κυρίως με τη συμπίεση των ημερομισθίων.
Αυτή η αντίληψη αποστερείται κάθε ίχνους ανθρωπιάς και 
μας χωρίζει άβυσσος.

Η Νέα Δημοκρατία που την υποστηρίζει οφείλει να την 
δικαιολογήσει στον Ελληνικό Λαό.____________________
Όπως οφείλει να δικαιολογήσει την μονεταρισηκή επιλογή 
της, που οδηγεί στην αύξηση της ανεργίας, όπου εφαρ
μόζεται, γιατί συνδυάζεται άμεσα με απολύσεις.
Οπως οφείλει να απαντήσει στο κρίσιμο ερώτημα του 
Έλληνα εργαζόμενου:

Ποιό είναι το πρόγραμμά της για της καταπολέμηση της 
ανεργίας;________________
Μήπως είναι αυτό που οδήγησε τους Ελληνες εργα
ζόμενους μετανάστες στο εξωτερικό, αλλά και μετα
νάστες μέσα στην ίδια τη χώρα τους;

για το παρόν ελπίδα για το μέλλον
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Οι βασικές κατευθύνσεις που τέθηκαν αμέσως μετά
τον Οκτώβρη του 1981 ήταν οι εξής:
•  Η καλύτερη αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων μας 

μέσα από την ανάπτυξη, δηλαδή με τη δημιουργία νέων 
παραγωγικών θέσεων εργασίας.

•  Η προσπάθεια να εξασφαλιστεί το δικαίωμα για δουλειά 
σε κάθε Έλληνα πολίτη.

•  Η αναβάθμιση του ρόλου της τεχνικής και επαγγελμα
τικής Εκπαίδευσης και η σύνδεσή της με την ανάπτυξη 
και την απασχόληση.

•  Η σύνδεση των Πανεπιστημίων με την παραγωγική δια
δικασία.

•  Η ισότητα των δύο φύλων στην εκπαίδευση - κατάρτιση 
- απασχόληση.

•  Η επαγγελματική και κοινωνική ενσωμάτωση ίω ν
μεταναστών, μειονεκτούντων ατόμων και αποφυλακι
σμένων.

•  Η πρόληψη της ανεργίας με την επιδότηση της εργα
σίας και όχι της ανεργίας.

•  Η διευκόλυνση της μετάβασης των νέων από το σχολείο 
στη δουλειά.

•  Η ευρύτερη και κοινωνικά πιο δίκαιη οικονομική κάλυψη 
των ανέργων.

•  Η υποστήριξη της γενικότηρης δημογραφικής μας πο
λιτικής με αναθεώρηση του συστήματος οικογενειακών 
επιδομάτων.

•  Η εισαγωγή νέων θεσμών και η βελτίωση της υποδομής 
του ΟΑΕΔ για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.

ΤΙ ΚΑΝΑΜΕ

Με αυτές νς κατευθύνσεις καταρτίσαμε και υλοποιήσαμε 
τα παρακάτω προγράμματα:

Πρόγραμμα Δημιουργίας Νέων 
Θέσεων Εργασίας
Η εφαρμογή του άρχισε στο 1982 και έχει σαν στόχο την 
ανπμετώπιση της ανεργίας ατόμων που πλήττονται ιδιαί
τερα, όπως οι νέοι, οι γυναίκες και τα μειονεκτούντα άτο
μα. Σύμφωνα με το ιρόγραμμα επιδοτείται ο εργοδότης 
που προβαίνει σε αύξηση του προσωπικού του. Ή  επι
δότηση διαρκεί για ένα χρόνο με την προϋπόθεση δια
τήρησης της θέσης απασχόλησης τουλάχιστον για 18 
μήνες. Από την μέχρι τώρα πορεία του προγράμματος 
προκύπτει ότι δημιουργήθηκαν συνολικά 146.188 
νέες παραγωγικές θέσεις εργασίας και δαπανήθηκετο 
ποσό των 21 δισ. 312 εκ. δρχ με συμμετοχή του

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου 9 δισ. 337 εκ. δρχ

Πρόγραμμα Ελευθέρων 
Επαγγελματιών
Το πρόγραμμα ξεκίνησε το Σεπτέμβιο του 1986. Σκοπός 
του είναι η ανπμετώπιση της μακροχρόνιας ανεργίας 
εκείνων που παρά πς προσπάθειές τους δεν μπόρεσαν να 
βρουν μισθωτή εργασία σε κάποιο εργοδότη, εφόσον με 
δική τους πρωτοβουλία ξεκινήσουν τη δική τους μικρή 
επιχείρηση. Για πς επιχειρήσεις της μεταποίησης ο ελεύ
θερος επαγγελματίας δικαιούται επιδότηση ύψους 
350.000 δρχ. ενώ για επιχειρήσεις του τριτογενή 
τομέα 250.000 δρχ. Μέχρι σήμερα έχουν επιδοτηθεί 
συνολικά 13.356 άτομα και δαπανήθηκε το ποσό 
των 3 δισ. 78 εκατ. δρχ με συμμετοχή του ΕΚΤ 
κατά 1 δισ. 357 εκ. δρχ

* ΤΟ Π Α Σ Ο Κ σιγουριά
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Πρόγραμμα Προσωρινής 
Διακίνησης Εργατικού 
Δυναμικού για εποχιακή 
απασχόληση σε περιόδους 
αιχμής.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα αυτό προθλέπετοι η προ
σωρινή διακίνηση εργατών γης προς τις περιοχές που 
παρουσιάζεται μεγάλη εποχιακή ζήτηση εργατικών χε
ριών στη γεωργία. Μεταξύ 1975-1981 μετακινήθηκαν 
3.102 άτομα και δαπανήθηκε το ποσόν των 
8.370.000 δρχ Ενώ στην περίοδο 1982-1988 μετα
κινήθηκαν 48.556 και δαπανήθηκε 1 δισ.
149 εκατ. δρχ

Πρόγραμμα Απασχόλησης σε 
Δήμους και Κοινότητες 
για την κατασκευή 
Κοινωφελών έργων.
Επιδοτείται το κόστος εργασίας. Μέχρι σήμερα επιδο
τήθηκαν Δήμοι ή Κοινότητες, για την κατασκευή 
Κοινωφελών έργων. Η δαπάνη του προγράμματος 
έφτασε στο ποσό των 4 δισ. 328 εκατ. δρχ και 
απασχολήθηκαν 34.357 άνεργοι που ανήκουν κύρια 
στον κλάδο των κατασκευαστών. Συμμετοχή ΕΚΤ: 1 
δις. 796,5 εκατ. δρχ

Πρόγραμμα για άτομα με ειδικές ανάγκες
Το 1981 οι τοποθετήσεις αναπήρων σε θέσεις εργασίας απο τις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ δεν ξεπερνούσαν τα 5 άτομα 
το χρόνο ενώ στον τομέα κατάρτισης η δραστηριότητα του ήταν μηδενική.
Η κατά στάση που διαμορφώθηκε μετά  το 1981 συνοψίζεται παρακάτω.

Τ ο π ο θ ε τ ή σ ε ι ς  α τ ό μ ω ν  μ ε  ε ιδ ικ έ ς  α ν ά γ κ ε ς

1982-84 1985 1986 1987 1988

Εγγραφέντες άνεργοι 1708 806 1908 2281 1743

Τοποθετήσεις στο Ιδ. Τομέα 389 280 491 461 493

Τοποθετήσεις στον Δημ. Τομέα 41 123 128 —

Υποδειχθέντες για κατάρτιση 65 198 369 390 532

Παράλληλα τα προγράμματα που υποβάλαμε 
στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο απέδωσαν σημαντικά.

Εγκρίσεις 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

Άτομα με ειδικές 
ανάγκες ηλικίας 
άνω των 25 ετών 113 340 506 500 680 110 330 283 380

Άτομα 1000 1500 1200 1300 1740 372 1000 756 472

Άτομα με ειδικές 
ανάγκες ηλικίας 
κάτω των 25 ετών 500 700 900 1400 1800

Άτομα 1517 2321 1500 3116 3535

για το παρόν ελπίδα για το μέλλον
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Τ Ι ΚΑΝΑΜΕ
Βελτίωση του Ασφαλιστικού 
Συστήματος
Η εφαρμογή του ΕΣΠΑ (Εθνικού Συστήματος Προστα
σίας από ττιν Ανεργία) αποτέλεσε μια σημαντική καινο
τομία στο τομέα της κοινωνικής προστασίας. Με τις νέες 
ρυθμίσεις επήλθε μια ριζική αλλαγή στο αναχρονιστικό 
καθεστώς της ασφάλισης κατά της ανεργίας.
Οι βασικές καινοτομίες του νέου συστήματος είναι:
•  Καθιερώνεται για πρώτη φορά η επιδότηση των νέων 

που αναζητούν εργασία για πρώτη φορά χωρίς 
ασφαλιστικές προύποθέσεις. Ο αριθμός τους φτάνει 
τις 15.000 άτομα το χρόνο.

•  Μειώνονται οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή των 
ανέργων στην τακτική επιδότηση.

•  Επιμηκύνεται ο χρόνος επιδότησης όλων των ανέρ
γων κατά ένα τρίμηνο.

Το ετήσιο πρόσθετο κόστος από την εφαρμογή 
ΕΣΠΑ ανέρχεται σε 10 δια. δραχμές.
Στο κόστος αυτό συμθάλλει κατά ένα μεγάλο μέρος ο 
Κρατικός Προϋπολογισμός.
Το ΕΣΠΑ είναι ένα Κοινωνικό-Ασφαλισηκό Σύστημα που 
βρίσκεται μακριά από τις καθαρά ανταποδοτικές αρχές 
του παλιού συστήματος.
Το μεγάλο Κοινωνικό φαινόμενο της ανεργίας, έπρεπε 
να σνπμετωπιστεί έξω από τα στενά πλαίσια του συ
στήματος ασφορών-παροχών ώστε να δοθεί η δυνα
τότητα στον ΟΑΕΔ να ασκήσει μια δικαιότερη κοινωνική

πολτπκή. Να δει με ένα πιο συμπαθητικό υση όλες εκείνες 
πς κατηγορίες των ανέργων που δεν έχουν καμιά 
ασφαλκτηκή κάλυψη.
Η  παροχή του οικογενειακού επιδόματος έπαψε να έχει 
ανταποδσπκό χαρακτήρα, θεωρείθηκε κοινωνικά δι
καιότερο να παρέχεται υψηλότερο οικογενειακό επίδομα 
που σχετίζεται, αφ’ ενός μεν με τον αριθμό των παιδιών 
και αφετέρου με τπνεκτοδημσπκή κατηγορία στην οποία 
ανήκει ο δικαιούχος.

Τεχνική και Επαγγελματική 
Κατάρτιση
Από το 1982 ο ΟΑΕΔ άρχισε την προσαρμογή της τεχνικής 
εκπαίδευσης που παρείχε στις νεες αναγκες που προέ- 
κυψαν με την προσπάθεια αναδιάρθρωσης και εκσυ
γχρονισμού της παραγωγή.ς Εφάρμοσε το δυικό σύ
στημα Μαθητείας με σκοπό να συνδυάσει -πς θεωρητικές 
γνώσεις που παρέχουν οι Σχολές του με την πρακπκή 
άσκηση μέσα στους χώρους δουλειάς. Δημιουργήθη- 
καν 10 νέα Κέντρα τεχνικής και επαγγελμσπκής εκ
παίδευσης. Από 31 Κέντρα που λειτουργούσαν το 1981, 
σήμερα ο ΟΑΕΔ έχει 41 κέντρα τεχνικής κατάρτισης. Ενώ 
στην περίοδο 1982-1986 προστέθηκαν 140 νέα Τμή
ματα στις Σχολές του, που αφορούν νέες ειδικότητες. 
Οπως π.χ. Σχεδιαστών Ηλεκτρονικού - Μηχανολογικού 
σχεδίου, τεχνίτη ελέγχου ποιότητας μετάλλων, τεχνίτη 
ηλεκτρονικών αυτοματισμών κ,λ,π.

Ι Η σημασία που απέδωσε ο ΟΑΕΔ στην αναβάθμιση του 
ρόλου της τεχνικοεπαγγελμσηκής κατάρτισης αποδει- 
κνύεται από τον πίνακα εκπαιδευνκής δραστηριότητας 
του ΟΑΕΔ!______________________________________

Τ Ο  Π Α ΣΟ Κ  ΕΙΝΑΙ σιγουριά
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟ Υ Ο.Α.Ε.Δ. *

ΤΥΠΟΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Αριθμ.
Εκπ/νων

Εκπ.
Μονάδες

Σύνολο
Τμημστ.

Δαπάνες
(εκατ.)

Αριθμ.
Εκπ/νων

.

Εκπ.
Μονάδες

Σύνολο
Τμημάτ.

! Δαπάνες 
(εκατ.)

ΜΑΘΗΤΕΙΑ - 
ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΗ 78.950 31 510 3.900 76.876 41 650

16.560
(8.853
Ε.Κ.Τ.)

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 1.700 _ 57 15 5.730 190 57
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΠΡΟΣ. ΙΔ. ΕΠΙΧ. - — - 39.796 —

7.334,0
(4.232,4
Ε.Κ.Τ.)

ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΠΑΓΓ.
ΠΡΟΣ/ΣΜΟΣ

— - - — 13.000 35 300 380

ΣΥΝΟΛΟ 80.650 31 567 3.915 135.402 76
_______________

1.140 23.894

* Για την ποιοτική βελτίωση της παρεχόμενης κατάρτισης εφαρμόσαμε το Δυικό Σύστημα Κατάρτισης (θεωρητική 
γνώση στο σχολείο και πρακτική άσκηση στο χώρο δουλειάς). Το πρόβλημα της εξασφάλισης θέσεων εργασίας για 
όλους τους εκπαιδευόμενους είχε σαν συνέπεια να μην αυξηθεί ο αριθμός των εκπαιδευομένων.
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για το παρόν ελπίδα για ίο μέλλον



είναι η Προοπτική

ΟΙ ΝΕΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΜΑΣ ΟΙ ΝΕΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ
Παράλληλα, θεωρήσαμε, και συνεχίζουμε να θεωρούμε, 
άτι είναι εξίσου σημαντική η αναζήτηση άλλων πρόσθε
των μέτρων που να μπορούν να βοηθήσουν στην επίτευξη 
του ίδιου στόχου.
■ Πέρα όμως από τη μείωση της ανεργίας, διαπι
στώθηκε κοινή συναίνεση από την Πολιτεία, τους εργο
δότες και τους εργαζόμενους για την αναγκαιότητα με
γαλύτερης αξιοποίησης των δυνατοτήτων που προσφέ
ρει η επένδυση γνώσεων στον άνθρωπο. Καλύτερη αξιο
ποίηση του εργατικού δυναμικού δεν σημαίνει για μας 
μείωση της ανεργίας μόνο, αλλά και βελτίωση της 
ανθρώπινης γνώσης. Δηλαδή βελτίωση της παραγωγι
κότητας της εργασίας.
■ Προβλήματα όπως της ανεργίας, ιδιαίτερα της δια
ρθρωτικής, της υποαπασχόλησης, της ετεροαπασχόλη
σης και της ανεργίας δεν θα μπορέσει να τα λύσει από 
μόνη της οποιαδήποτε οικονομική ανάπτυξη εππευχθεί 
στα επόμενα χρόνια. Ιδιαίτερα για εκείνα τα άτομα της 
κοινωνίας μας που πλήττονται περισσότερο από τις συ
νέπειες της ανεργίας όπως είναι οι νέοι, οι γυναίκες, τα 
άτομα με ειδικές ανάγκες και οι ανειδίκευτοι εργάτες, 
υπάρχει η ανάγκη υιοθέτησης μιας σειράς μέτρων και 
συντονισμένης Κυβερνητικής προσπάθειας με τη συνερ
γασία όλων των κοινωνικών εταίρων. Χρειαζόμαστε τη 
συμβολή και τη συμμετοχή των εργαζομένων και όλων 
των παραγωγικών τάξεων στην αύξηση της παραγωγι
κότητας και τη γενικότερη προσπάθεια στην αναπτυξιακή 
μας πορεία προς το 1992. Χρέος μας όμως είναι να εξα
σφαλίσουμε την άρση των ανισοτήτων και να διασφαλί
σουμε το δικαιώματα των εργαζομένων στη ζωή και στη 
δουλειά. Πιστεύουμε ότι πρέπει να επιμείνουμε σε ορι
σμένες βασικές αρχές του Κράτους Πρόνοιας που πρέπει 
να αναπτύσεται μέσα σε μια κοινωνία αλληλεγγύης.
■ θέματα όπως η κατάρτιση και η απασχόληση, απο
κτούν ιδιαίτερη σημασία εν όψει της ολοκλήρωσης το 
1992 της μεγάλης, ενιαίας εσωτερικής αγοράς. Είναι φα
νερό ότττο 1992 θέτει ένα νέο πλαίσιο για τα συστήματα 
κατάρτισης και τις πολτηκές απασχόλησης. Η Ευρώπη 
μετά το 1992 θα χαρακτηρίζεται από ολοένα και ταχύτερη 
οικονομική ανάπτυξη και από γρηγορότερη ανταπόκριση 
σπς τεχνολογικές προόδους. Η σημασία ενός ευέλικτου, 
εύκολα προσαρμόσιμου σπς μεταβαλλόμενες συνθήκες 
της αγορας και καλά εκπαιδευμένου εργατικού δυναμικού 
για την οξοποίηση των ευκαιριών που ανοίγονται από την 
ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς, είναι προφανής.
■ Το μεγαλύτερο όπλο μας από εδώ και πέρα θα είναι 
η ανθρώπινη γνώση. Είτε αυτή παρέχεται σαν εκπαί
δευση μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα του Υπουργείου 
Παιδείας, είτε σαν κατάρτιση μέσα σε τεχνικές και επαγ
γελματικές σχολές άλλων εκπαιδευπκών φορέων όπως

Αναμφίβολα, η οικονομική ανάπτυξη είναι και πρέ 
αποτελεί ουσιαστική προϋπόθε

πει να παραμείνει βασική μας στρατηγική, εφόσον 
ση για την μείωση της ανεργίας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ /ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟ1\ΟΥ 19943-1993

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΟΜΑ
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΤΟΜΩΝ

ΣΥΝΟΛ.
ΔΑΠΑΝΗ

(εκστ. δρχ.)

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΣΤΗ ΔΑΠΑΝΗ

Κάτω
των 25 ετών

Άνω
των 25 ετών ΟΑΕΔ ΕΚΓ

Δημιουργίας Νέων θέσεων 
Εργασίας 99.500 112.000 211.500 69.346,2 17.336,6 52.009,7

Νέων Ελεύθερων Επαγγ/ηών 23.000 35.500 58.500 20.336,7 5.084,2 15.252,6_____ _
Δήμων και Κοινωτήτων 15.731 2.475,3 618,8 1.856,5

Πρόσληψης προσωπικού Ιδιωτ. 
Επιχειρήσεων σε συνδυασμό με 
την κατάρτιση

14.231 14.231 28.462 31.162 6.152 18.456,6

_______ I

Απασχόλησης Ατόμων με ειδικές 
ανάγκες 3.080 1.700 4.780 2.077 519,3 1.557,8, , ... ]

■ _________________________________
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Μαθητεία 15 έως 20 ετών 59.468 22.407,4 5.601,8 16.805,5

Ταχύρρυθμη - Κατάρηση 11.568 7.7 12 19.280 12.031,2 3.004,7 9.014,1

Κστάρηση σε Ιδ. επιχ/σεις 64.649 222. 826 287.475 310.671,9 62.132 186.403

Κατάρηση ατόμων με ειδ. 
ανάγκες. 2.175 2.0 52 3.227 4.501,8 1.125,4 3.376,3

είναι ο ΟΑΕΔ, το ΕΛΚΕΠΑ, κ,λ,π. Επε σαν επιμόρφωση 
ιδιαίτερα μέσα στους χώρους παραγωγής.

Η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς της  
ΕΟΚ το 1992, δεν θα εξασφαλίσει τη  δημι
ουργία της Ενωμένης Ευρώπης εάν προη
γούμενα δεν συνδυαστεί ρε την ανάπτυξη 
του ενιαίου κοινωνικού χώρου, θεωρούμε 
καθήκον μας να συμβάλλουμε στην ενί
σχυση του κοινωνικού διαλόγου και στην 
ενότητα του κοινωνικού χώρου μέσα στα 
πλαίσια της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
■ Είναι το μήνυμά μας προς κάθε εργαζόμενο, ότι 
εμείς όταν μιλάμε για Ευρώπη χωρίς σύνορα, εννοούμε 
ταυτόχρονα, όπ πρέπει να παραμερίζουμε τα σύνορα, που 
χωρίζουν τον εργαζόμενο από ικανοποιητικές συνθήκες 
υγιεινής και ασφάλειας. Που χωρίζουν τον άνεργο από μία 
παραγωγική και δημιουργική δουλειά. Που χωρίζουν τον 
άνθρωπο από την ισότητα, μέσα από κάθε είδους και 
μορφής διακρίσεις.
■ Οι νέες κατευθύνσεις μας για την επόμενη τετραετία 
μπορούν να θεωρηθούν σαν προέκταση των κατευθύν
σεων που εξαγγείλαμε από την αρχή της διακυβέρνησης 
της χώρας από το ΠΑΣΟΚ.
Συνεπείς στη θέσπιση νόμων, την εφαρμογή μέτρων και 
την υλοποίηση προγραμμάτων παρεμβαίνουμε στη συμ
πλήρωση των κστευθύνσεών μας μόνο όταν αυτό κρί- 
νετπι αναγκαίο από νέα δεδομένα. Κστά συνέπεια ένα 
μεγάλο μέρος των αρχικών μας κατευθύνσεων παραμένει 
σταθερό αφού ανταποκρίνεται σπς τότε αλλά και σπς 
σημερινές μας θέσεις.
Και πάλι βασική μας κατεύθυνση αποτελεί 
η διασφάλιση του δικαιώματος για δουλειά 
σε κάθε έλληνα πολίτη με τη δημιουργία 
νέων παραγωγικών θέσεων εργασίας που θα 
προκύψουν από την ανάπτυξη του κέντρου 
και περισσότερο της περιφέρειας.
■ Η επαγγελματική και κοινωνική ενσωμάτωση των 
νέων, των γυναικών, των μεταναστών και των ατόμων με 
ειδικές ανάγκες συγκεντρώνει το άμεσο ενδιαφέρον μας. 
Στην πρόκληση του 1992 θα απαντήσουμε με δυναμική 
παρουσία και με τη λήψη μέτρων που θα διασφαλίζουν την 
πρόληψη και όχι την καταστολή της ανεργίας.
■ Ιδιαίτερη σημασία θα δώσουμε στους τομείς εκ 
παίδευσης, κατάρτισης, επιμόρφωσης και επαγγελματι
κού προσανατολισμού. Στην προσπάθειά μας αυτή κρί- 
νεται αναγκαία η συμβολή όλων των κοινωνικών εταίρων.

ΤΟ  ΠΑΣΟΚ σιγουριά για το παρόν ελπίδα για το μέλλον



ΚΑΤΟΙΚΙΑ Γ ΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
Οι Αρχές μας
Η κατοικία δεν είναι εμπορευματικό 

προϊόν. Είναι υπέρτατο κοινωνικό 
αγαθό και δικαίωμα κάθε ανθρώπου.
■ Οι εργαζόμενοι αγωνίστηκαν χρόνια ολόκληρα για να 

ανπστραφεί η αντίληψη που αντιμετώπιζε την κατοικία 
ως επένδυση, δηλαδη μέσο που αποφέρει κέρδος. 
Σήμερα η κοινωνική κατοικία αρχίζει να γίνεται κατά- 
κτηση για τον εργαζόμενο.

■ Οι ρυθμοί παροχής κατοικιών έχουν πολλαπλασιαστή. 
Νέες μορφές στεγασπκής συνδρομής εισάγονται 
στον τόπο μας που θα εξυπηρετήσουν με απόλυτα 
δίκαιο και αξιοκρατικό τρόπο πολλές κατηγορίες ερ
γαζομένων και δίνουν νεα ώθηση στην ταχύτητα εξυ
πηρέτησης και άλλες διαστάσεις στο θέμα απόκτησης 
στέγης.

Τότε
Η εμπειρία της χώρας στα θέματα που αφορούν την 
κατοικία είναι οδυνηρή.
Η οικοδομή αντιμετωπίστηκε στα πλαίσια της ρύθμισης 
της αγορας ως μοχλός αναθέρμανσης ή αποθέρμανσης 
της οικονομίας.
Κάποτε είχαμε άνθιση και κάποτε μαρασμό.
Ω ς αποτέλεψα αυτής της αλόγιστης πολίτικός είχαμε:
■ Να μην αποκτήσουν στέγη όσοι πράγματι την είχαν 

ανάγκη.
■ Όσοι δεν είχαν ανάγκες απέκτησαν πρώτη και δεύτερη 

και εξοχική στέγη.
Αυτά τα στρεβλωηκά φαινόμενα παρουσιάζονται πάντα 
όταν τον προγραμματισμό και την σκληρή δουλειά τον 
ανπκαθιστά ο νόμος της αγοράς.

Τώρα
Η πορεία αυτή έχει αλλάξει ριζικό.
Η πραγματικότητα έχει αντιστραφεί.
Η κατοικία αντιμετωπίζεται ως κοινωνικό 
αγαθό και όχι ως μέσο πλουτισμού.
•  Στόχο της πολιτικής αυτής αποτελεί ο Έλληνας πο

λίτης που δεν διαθέτει πρώτη κατοικία.
Η πολπική αυτή είναι αναγκαία για λόγους ιδεολογι
κούς, για λόγους κοινώνικής δικαιοσύνης και για λό

γους αναπτυξιακούς.
Κυρίως όμως είναι αναγκαία για λόγους ανθρωπιάς και 
ισότητας μεταξύ όλων των μελών της κοινωνίας.

•  Οι κοινωνικοί πόροι έπρεπε κάποτε να στραφούν και 
να αξιοποιηθούν υπέρ εκείνων που τους είχαν απόλυτη 
ανάγκη για μια αξιοπρεπή και ανθρώπινη επιθίωση.

Στεγαστικά προγράμματα - 
Ποσοτικά στοιχεία
Η έντονη παρέμβαση στον τομέα της εργατικής κατοικίας 
αποδίδει πλέον 10.500 στεγασπκές μονάδες το χρόνο.
Από το 1989, με τα νέα προγράμματα που άρχισαν, φθά
νουμε τις 11.500 και οι ρυθμοί συνεχώς θα εππαχύνονται.
Αν είχαν ακολουθηθεί αυτοί οι ρυθμοί από το 1954 που 
άρχισε ο θεσμός της εργατικής κατοικίας, σήμερα η ει
κόνα της στέγασης των εργαζομένων θα ήταν πολύ δια
φορετική.

Ποιότητα κατασκευών
Μέχρι το  1981:
■ Ο τρόπος επιλογής οικοπέδων.
■ Η χαμηλή ποιότητα χρησιμοποιημένων υλικών.
■ Η έλλειψη πολεοδομικών και κατασκευαστικών προ

διαγραφών.
Δημιούργησαν οικισμούς χαμηλής αισθητικής και αδυ
ναμία ένταξης στον πολεοδομικό ιστό των πόλεων.

Μετά το 1981:
■ Η επιλογή των οικοπέδων γίνεται από εππροπή που 

συμμετέχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι φρρείς. Εργα
ζόμενοι, ΟΕΚ, Δήμος, Νομαρχία, Εφορία κλπ.

■ Ολοκληρώθηκε σύγχρονη τεχνική περιγραφή των 
έργων.

■ Καθορίστηκαν σε συνεργασία με το ΥΠΕΧΩΔΕ πο- 
λεοδομικές προδιαγραφές. (Κοινόχρηστοι χώροι, μέ-

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΗΚΑΝ ANA ΕΤΟΣ 
ΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ

1954 -1974 2.424 οικογένειες ανά έτος 

1974 -1981 6.140 οικογένειες ανά έτος 

1981 -198810.493 οικογένειεσ ανά έτος

χρι και 40% του οικοπέδου).
■ Ολοκληρώθηκαν μελέτες αρχιτεκτονικών τύπων που 

να προσαρμόζονται στο περιβάλλον ή στην αρχιτε
κτονική μορφή κάθε πόλης. Ετσι έχουμε οικισμούς που 
εντάσσονται πλήρως στο περιβάλλον.

Εκιαρευθέντα ποσά
1954 -1974 1974 -1981 1981-1988

5 .066 .294.000 25 .390 .548.000 139.478 .000.000

Τρόποι παροχής στεγασπκής 
συνδρομής
Μέχρι το  1981:
Τα δάνεια δίνονταν στους δικαιούχους με διαδικασίες 
διαβλητές και με μη αξιοκρατικά πολλές φορές στοιχεία. 
Υπήρχε η δυνατότητα στο Δ.Σ. να δίνει κατ’ εξαίρεση/ 
δάνεια σε όσους αυτό και μόνο έκρινε.
Με αυτό τον τρόπο πήραν δάνειο πολλοί μη δικαιούμενοι. 
Γι’ αυτό υπάρχουν και πολλοί διπλοδανειοδοτηθέντες.
Οι κατοικίες παρείχοντο στους δικαιούχους χωρίς να γ ί
νεται πλήρης έλεγχος των περιουσιακών τους στοιχείων. 
Γί’ αυτό και έχουν πάρει κατοικία δικαιούχοι που έχουν και 
άλλη κατοικία ή άλλα περιουσιακά στοιχεία.
Μετά το 1981:
■ Τέθηκαν αυστηρά κρηήρια περιουσιακών στοιχείων 

για την απόκτηση οιασδήποτε στεγασπκής συνδρομής 
από τον ΟΕΚ. (Υποθηκοφυλάκια, Βεβαιώσεις εφορίας, 
αυτοψίες από μηχανικούς του ΟΕΚ).

■ Κατ’ εξαίρεση δάνειο παίρνουν μόνο όσοι είναι ανά
πηροι με 67%, αναπηρία βεβαιούμενη από το ΙΚΑ και 
όσοι έχουν 4 παιδιά και άνω.

■ Έ γινε Πανελλήνια απογραφή το 1983 για την κατα
γραφή των αστέγων και η σειρά με την οποία θα δο
θούν το δάνεια καθορίστηκε απά Η/Υ.
Η σειρά αυτή δεν μπορεί να ανατραπεί από κα · 
νένα .

ΤΟ Π Α ΣΟ Κ ριά για το παρόν - ελπίδα για το μέλλον
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Τ7 Τ Τ η Πραγματικότητα

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΠΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

Γιο να  επίτευχθούν όλα αυτό, χρειάστηκε_____________
- πολύ δουλειά,
- πολύς κόπος,
- μεγάλη μάχη με σκουριασμένες αντιλήψεις μέσα 

στον κρατικό μηχανισμό,
- πολλά χρήματα που δεν υπήρχαν,
- στροφή στις ανάγκες του εργαζόμενου και άκουσμα 

της αγωνίας του,
- κατοχύρωση της συμμετοχής του στα προγράμματα, 

τις αποφάσεις, τις κληρώσεις κατοικιών.
Τίποτα δεν έρχεται τυχαία.
Όλα είναι αποτέλεσμα επιλογών.
Είμαστε υπερήφανοι γιατί:

■ ζεκολήσαμε από το τέλμα 25 ολόκληρων χρόνων που 
τα προγράμματα καρκινοβατούσαν.
•  Οι 3.500 στεγαστικες μονάδες το χρόνο κατά μέσο 
όρο, από το 1954 μέχρι το 1981, εκτινάχθηκαν στις 10.500 
από το 1981 μέχρι σήμερα.
•  Φέτος πάμε για 13.000, ενώ χιλιάδες οικογένειες θα 
τύχουν επιδότησης ενοικίου.
•  Φτάνουμε κοντά στο στόχο να καλύψουμε με τα προ
γράμματα στέγασης το σύνολο σχεδόν αυτών που 
πράγμση την έχουν ανάγκη.

Οι προοπτικές μας
•  Τα στεγασηκά προγράμματα και ιδιαίτερα τα προ

γράμματα που απευθύνονται στους εργαζόμενους 
πολίτες θα συνεχίσουν να αποτελούν υψηλη προτε
ραιότητα τα επόμενα χρόνια.

•  Στόχος μας είναι κάθε εργαζόμενος, στην προσηά- 
θειά του για εξασφάλιση στέγης, να αισθάνεται την 
ενεργό και αποτελεσματική συμπαράσταση του κρά
τους.

Ενός κράτους που κάθε μέρα τείνει να με· 
τατραπεί σε κράτος πρόνοιας.
•  Η ποιοτική βελτίωση και επιτάχυνση των κατασκευ-

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Τα νέα δυναμικά και ευέλικτα στεγαοτικα πι ογράμματα που προωθούμε, ανταποκρίνονται 

πλήρως οτις σύγχρονες στεγαο ικές ανάγκες των εργαζομένων.

Η επιδότηση του ενοικίου
επιδότηση ενοικίου καταβάλλεται άμεσα σε ορισμένες 
κατηγορίες όπως είναι οι ηλικιωμένοι, τα νέα ζευγάρια και 
οι χαμηλόμισθοι. Ο ενδιαφερόμενος μετά τη λήξη της διά
ρκειας της επιδότησης μπορεί να την ανανεώσει ή να 
ενταχθεί στα υπόλοιπα προγράμματα στέγασης.

-  ν - - Η σύσταση ειδικού

στεγασπκού ανακυκλούμενου κεφαλαίου.
Χρηματοδοτούνται άμεσα, δικαιούχοι, αλλά με όρους δα
νεισμού και αποπληρωμής, προσαρμοσμένους στην συ
στηματική καταβολή των δόσεων αποπληρωμής.
Μ ε τον τρόπο αυτό επιτυχάνεται η ικανοποίηση των υπό
λοιπων δικαιούχων.

Γατί οι ανάγκες της παραγωγής, ο τουρισμός που δημιουργεί 
ακμές, η έντονη βιομηχανοποίηση ορισμένων περιοχών δη
μιουργούν σε ορισμένες περιοχές ακμές στις στεγαστικές 
ανάγκες πρόσκαιρου χαρακτήρα. Η κινητικότητα της ερ 
γασίας απαιτεί ευέλικτες λύσεις για να ανημετωπισθεί.
Κατοικίες στις οποίες θα εναλλάσεται το μετακινούμενο 
δυναμικό δίνει μια απάντηση στο πρόβλημα.

Η ενοικιαζόμενη-κοινωνική

Η ενοικιαζόμενη κατοικία καλύπτει περιπτώσεις που δεν θα 
μπορούσε να καλύψει η ιδιόκτητη κατοικία.

: Επιδότηση
τοκοχρεωλυπκής δόσης
Το ύψος της δόσης αποπληρωμής των δανείων για κατοικία 
σε ορισμένες κατηγορίες δικαιούχων αποτελεί ανασταλτικό 
παράγοντα για τη λήψη δανείου ή οδηγεί σε μη καταβολή 
δόσεων.
Δίνεται οικονομική ενίσχυση σε όσους οι δόσεις αποπλη
ρωμής είναι μεγαλύτερες από το 20% του ετήσιου οικογε
νειακού εισοδήματος.

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΙ ,
Ιούλιος Του 1981: Μια οικογένεια με δύ παιδιά έπαιρνε δάνειο. 1700.000 δρχ. 

Οκτώβριος του 1988: Μια οικογένεια] δύο παιδιά παίρνει δάνειο. 4.046.000 δρχ
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ασηκών προγραμμάτων, η χορήγηση των δανείων που 
να ανταποκρινονται στο ύψος αγοράς κατοικίας η συ
νέχιση και η Βελτίωση των ευνοϊκών όρων και προϋ
ποθέσεων χορήγησης αποτελούν στόχους εφικτούς 
και ρεαλιστικούς.
Άλλωστε υπάρχει το δείγμα γραφής.

•  Νέο προγράμματα που θα δώσουν επττύγχυνση και 
ευελιξία στην αντιμετώπιση των στεγασπκών αναγκών.

•  Η επιδότηση ενοικίου για τα νέα ζευγάρια, τους 
ηλικιωμένους και τους οικονομικά αδύναμους.Ήδη 
άρχισε η απόδοση και τα αποτελέσματα της θα φανούν 
αργότερα με την ολοκλήρωση των άλλων προγραμ
μάτων και την αμεσότερη εξυπηρέτηση όσων παρα
μένουν σε αυτά.

Υπολογίζονται σε 30.000 εκείνοι που θα ενταχθούν
στην επιδότηση ενοικίου.
Το πρόγραμμα αυτά θα αναπροσαρμοσθεί και θα βελ
τιωθεί αφού μελετηθούν τα πρώτα αποτελέσματα.
•  Η ενοικιαζόμενη κατοικία, θα  απστελέσει μέρος του 

προγράμματος κατασκευής νέων κατοικιών.
Στη κατασκευή θα μπορούν να συμμετέχουν και άλλοι 
φορείς (π.χ. Δήμοι, και κοινότητες).
Στις κατοικίες αυτές θα μπορούν να διαμένουν με 
χαμηλό ενοίκιο κατηγορίες εργαζομένων που η φύση 
της αηοσχόλησής τους δεν τους εππρέπει να εξυπη
ρετηθούν από παραχώρηση μόνμης στέγης. Είτε γιατί 
μετακινούνται τακτικά (π.χ. δημόσιοι υπάλληλοι), είτε 
γιατί κάποιο μεγάλο αναπτυξιακό έργο τους έφερε από 
την μόνιμη εγκατάστασή τους.
Οι περιοχές που θα επιλεγούν για την κατασκευή ενοι- 
κιαζομένων κατοικιών θα είναι αυτές που παρουσιά
ζουν αιχμές στην ζήτηση στέγης είτε λόγω τουριστι
κής ανάπτυξης, είτε λόγω ύπαρξης Πανεπιστημιακών 
σχολών, είτε λόγω έντονης βιομηχανικής ανάπτυξης.

•  Στα επόμενα χρόνια η κατοικία θα ηάψει σταδιακά 
να αποτελεί προϊόν εκμετάλευσης.
Η έντονη παρέμβαση, είτε με κατασκευές, είτε με 
οποιαδήποτε μορφής δάνεια, φέρνει τον έλληνα πολίτη 
κοντά στην αντιμετώπιση με αισιοδοξία της απόκτησης 
κατοικίας.



ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
από τον οικισμό στο Ναύπλιο

από τον οικισμό στο Μενιδι

Í1 Συνέχισ ι και διεύρυνση των νέων προ
γραμμάτων καθώς και δημιουργία νέων 
μορφών στεγασπκής παροχής με κύριο 
στόχο την κοινωνική δικαιοσύνη.

Q  Αΰξηστ του ρυθμού των κλασσικών 
μορφών παροχής στεγασπκής συν
δρομής με στόχο 13.000 μονάδες ανά 
έτος.

$  Μ εγιστοποΐηστ της συμμετοχής των 
εργαζομένων και των κοινωνικών φο
ρέων στη λήψη αποφάσεων.

4 /Α ΰξησ ι κραπκής επιχορήγησης.

6  Αύξηση της εργοδοτικής εισφοράς από 
0,75% σε 1% όπως είναι και των εργαζο
μένων.

©  Ενεργός συμμετοχή και πρωταρχικός 
ρόλος του ΟΕΚ ως φορέα κοινωνικής 
πολιτικής στο Εθνικό Συμβούλιο Στεγα- 
στικής Πολιτικής.

ί  Σ υ νεχή ς βελτίωση και αναβάθμιση των 
οικισμών του ΟΕΚ και των παρεχόμενων 
υπηρεσιών.

Καναιιε 8 uεγάλα βήματα στο εργατικής κατοικίας.
Στη νέα τετραετία fa  κάνου Ρ6 ciKÓgn περισσότερα για V  

αποκτήσει κάθε εργαζο1ιενο£ οίκο του am a________

από τον οικισμό στη Ζάκυνθο

Ηλιακό χωριό

ΤΟ Π Α Σ Ο Κ a m g οιγουρκ για το παρόν ελπίδα για το μέλλον



ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
ΣΕ ΑΛΛΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΑΓΑΘΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Στην άσκηση αυτής της πολίτικης συνέθαλε ο Οργανι
σμός Εργατικής Εστίας, που από το καταστατικό του έχει 
στόχο την πνευματική και κοινωνική ανάπτυξη των ερ
γαζομένων.
Οι σκοποί και η πολίτική του προσαρμόζονται κάθε φορά 
ανάλογα με τις πολπικές και κοινωνικές συνθήκες. Με 
γενική προσπάθεια για την ικανοποίηση των νέων ανα
γκών, που επιβάλλουν νέες παροχές προς τους εργαζό
μενους της χώρας μας. Τόσο για την ανάπτυξη του βιο
τικού και μορφωτικού τους επιπέδου, όσο και για την 
ανάπτυξη της συνδικαλιστικής τους οργάνωσης και δρά
σης.
Η κοινωνική δικαιοσύνη έχει σαν προαπαπαύμενο τη δυ
νατότητα πρόσβασης των εργαζόμενων στα κοινωνικά 
αγαθά.
Η άσκηση κοινωνικής πολπικής σε όφελος των εργαζο
μένων έχει πολλές εκφράσεις και καλύπτει ένα ευρύ φά
σμα δραστηριοτήτων.

Μέριμνα για την οικογένεια, 
το παιδί και τους νέους
Οι δραστηριότητες που καλύφθηκαν, αφορούν τη βοή
θεια για σύσταση οικογένειας και τη δημιουργία υποδο
μής για την ανακούφιση των εργαζομένων γονιών και την 
νεολαία.
* ΔΩΡΟ ΠΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ________
Το δώρο για τη σύσταση οικογένειας χορηγείται στα νιό
παντρα ζευγάρια, για το ξεκίνημα της νέας τους ζωής.
Ο θεσμός αυτός από το 1984 και στα πλαίσια της εφαρ
μογής της ισότητας των δύο φύλων εηεκτάθηκε και 
στους άνδρες καθώς επίσης και στον γονέα, που απέ
κτησε πρώτο παιδί χωρίς γάμο και εφόσον έχει την επι- 
μέλειά του.

1974-1981 δρχ. 517,5 εκ. σε 48 .500  δικαιούχους
1982-1988 δρχ. 3.261,4 εκ. σε 66 .400 δικαιοϋ- 
χόϋς

Κοινωνικός ΤουρισμόςΕσωτερικό βρεφονηπιακού σταθμού

»«κι»««»

. .

Εκδρομή εργαζομένωνΒρεφονηπιακός σταθμός στο Περιστέρι

•  ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ» ΣΤΑΘΜΟΙ_________________
Στα πλαίσια της φροντίδας για τους εργαζόμενους, 
ιδρύονται και λεπαυργούν μετά το 1982 Βρεφονηπιακοί 
Σταθμοί, όπου φιλοξενούνται βρέφη και νήπια ηλικίας από 
8 μηνών μέχρι 6 ετών.
Ιδρύθηκαν Βρεφονηπιακοί Σταθμοί σε 4 5  πόλεις της 
Ελλάδας.
- Ήδη λεπαυργούν 5 σταθμοί (Περιστέρι, Ελευσίνα, 

Τρίκαλα, Ναουσα, Μοσχάτο) στους οποίους φιλοξε
νούνται 500 παιδιά.

- είναι έτοιμοι να λεπαυργούν 2 (Πάτρα-Αγρίνιο).
- Στο στάδιο της ανέγερσης 1 (Αγία Βαρβάρα Ατπκής)
-. Υπό δημοηράτηση βρίσκονται 2 (Κερατσίνι 20.3.1989 

και Μεσολόγγι 6.4.1989).
- Μελετάται η ανέγερση κτιρίων για άλλους 8 βρεφο

νηπιακούς σταθμούς.

* ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ
Το 1984 προβλέφθηκε η ίδρυση και λεπουργία κέντρων 
παιδικής χαράς.
Μέχρι σήμερα ιδρύθηκαν και λεπούργησαν 8 τέτοια κέ
ντρα και δαπανήθηκαν συνολικά 175.000.000 δρχ.

» ΚΕΝΤΡΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗΣ Ν Ε Ο ΤΗ ΤΑ !
Για την επιμόρφωση, επαγγελματική κατάρτιση και ψυ
χαγωγία εργαζομένων νέων και παιδιών εργαζομένων, σε 
όλη τη χώρα λεπαυργούν 51 Κέντρα.
Τα 6 ιδρύθηκαν και λεπούργησαν μετά το 1982.0  αριθ
μός των παιδιών που φοίτησαν στα Κέντρα είναι:
Από 1974-1981 48 .500  μαθητές 
Από 1982-1988 73 .800  μαθητές

• ΒΡΑΒΕΙΑ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ - 
ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ____________________________

Χορηγούνται σε εργαζόμενους σπουδαστές-φοπητές ή 
παιδιά εργαζομένων, ανωτέρων και ανωτάτων Δημοσίων 
Σχολών που διακρίνονται σης σπουδές τους, χρηματικά 
βραβεία.
- Για την περίοδο 1974-1981 χορηγήθηκαν 3 9 ,6  εκ. σε

7.50€ σπουδαστές___________________________
- Για την περίοδο 1982-1988 χορηγήθηκαν 27, εκ. 

σε 70C σπουδαστές

ΤΟ  ΠΑΣΟΚ ΕΙΝΑΙ σιγουριά t ια το παρόν ελπίδα για το μέλλον



ΑΓΑΘΑ Αυτή είναι η Αλήθεια μας

ΕΛΕΥΘ ΕΡ Ο Σ Χ Ρ Ο Ν Ο Σ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ
Η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου είναι από τα μεγα
λύτερα πολιτιστικά προβλήματα της εποχής μας.
Η συμθολή ττις Εργατικής Εστίας στον τομέα αυτό, πε
ριλαμβάνει ψυχαγωγία και Κοινωνικό τουρισμό.

•  Ψυχαγωγία (Θέατρο - 
Εκδρομές)

Για την ψυχαγωγία των εργαζομένων χορηγούνται δω- 
εάν εισιτήρια θεάτρου, διοργανώνονται εκδρομές και 
ιατίθενται ειστπίρια για την παρακολούθηση πολπτσπκων

εκδηλώσεων.______________________________________
Γ ια την υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών διατέθηκαν: 
1974-1981 δρχ. 861,6 εκατομμύρια________________
1982-1988 δρχ. 3·383^6 εκ. σε 5 .500.000 δικαιού
χους

•  Κοινωνικός Τουρισμός
Ο Κοινωνικός Τουρισμός ικανοποιεί το δικαίωμα των

χαμηλόμισθων εργαζομένων - συνταξιούχων και των οι
κογενειών τους για άνετες, ξεκούραστες και φθηνές 
διακοπές σε ξενοδοχεία της επιλογής τους.
Ο θεσμός αυτός εφαρμόσθηκε για πρώτη φορά το 1982 
και καταξιώθηκε στην συνείδηση των εργαζομένων της 
χώρας.

Γ α  την υλοποίηση αυτού του προγράμματος διατέθηκαν
Από το 1982 έως 1988 δρχ. 1 δίσ. 642,3 εκ., για 
274.765 δικαιούχους που έκαναν χρήση δελτίων από 
τα διατεθέντα συνολικά 750.000.

•  Εντευκτήρια - Αναψυκτήρια
Λειτουργούν 2 εντευκτήρια (Αγ. Μάρκου 11 - Αθήνα και 
ΟΛΠ) όπου οι εργαζόμενοι τα μεσημέρια βρίσκουν φα
γητό και περνούν ευχάριστα τις ελεύθερες ώρες τους σε 
ειδικούς χώρους για διάβασμα, συζήτηση, μουσική, βί
ντεο.

ι >

Για την υλοποίηση των στόχων, δαπανήθηκαν από την 
Εργατική Εστία.

•  Επενδύσεις
Οι επενδύσεις γίνονται:
α) Για απόκτηση κηρίων που χρησιμοποιούνται για στέ

γαση:
- Εργστοϋηαλληλικών Κέντρων (Ε.Κ.),
- Κέντρων Εργαζόμενης Νεότητας (Κ.Ε.Ν.),
- Βρεφονηπιακών Σταθμών (Β.Σ.),__________

8) Για επισκευές, συντηρήσεις και ανακαινίσεις των υφι
σταμένων κηρίων που ανήκουν στο Οργανισμό,

γ) Για προμήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισμού._______
Τα διατεθέντα ποσό έχουν ως εξής:_______________
Από 1974-1981 552,1εκ.___________________
Από 1982-19881.797.9 εκ.__________________

•  Λοιπές Κοινωνικές παροχές
Περιλαμβάνουν δαπάνες λειτουργίας των Κέντρων Ερ
γαζόμενης Νεότητας και των Βρεφονηπιακών Σταθμών.
Οι ενισχύσεις για κοινωφελείς σκοπούς ανήλθαν:
Από 1974 έως 1981 σε 70,1 εκ.
Από 1982 έως 1988 σε 276,4  εκ._________________

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
ΣΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ

Κοινωνικός Τουρισμός

Ψυχαγωνία (θέατρα ■ 
εκδρομές)

Γαμήλιο Βοήθημα

Οικονομικές Ενισχύσεις
Συνδικαλιστικών
Οργανώσεων

Επενδύσεις

Λοιπές Κοινωνικές 
Παροχές

ΣΥΝΟΛΑ
Περίοδος

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1961 1982 1983 1984 1985 1906 1907 1988

- - - _ - 13,5 79,5 450 281,7 288,4 529.2

58,1 72,4 83,4 86,3 78 127 146.4 210 246,6 310 443.2 614.6 498.2 539 732

30 73,9 45 42,4 57,9 83,2 95,9 89.2 193,1 241,6 298 504,9 483,3 832,5 708

64.2 85,5 121,2 207.7 225.1 399.8 419,7 449.3 331.4 452.8 861,7 874.5 1073,41153.31305.3

13 24,9 31,6 36,8 52.9 65,2 250,7 77 108,3 134,2 216,3 485.7 294,6 260,8 298

24 7,4 10 12,7 : 11,3 12 15 17,3 15,1 21,5 39,8 78,8 76.4 85.6 87

189.3 264,1 2912 385,9 4252 6872 927,7 842,8 894,5 1173,61938,5 30086 2707,6 3159.6 36596

1974-1981: 4.013,4

Σημείωση:
1. Οι Επενδύσεις

κεφαλαουχικα

2. Λοηές Παροχές: περιλαμβάνουν δατόνες λειτουργίας ΜΕΝΕ - Β/Σ. Ενισχύσεις για κοινωφελείς σκοπούς και το φοιτητικό βραβείο.

1. Οι Επενδύσεις: περιλαμβάνουν ανεγέρσεις, αγορές κηρίων, μελέτες ανέγερσης κηρίων, επισκευές κηρίων και προμήθειες 
κεφαλαουχικού εξοπλισμού (έπιπλα και σκεύη).

ΤΟ Π Α ΣΟ Κ σιγουριε για το παρόν ελπίδα για το μέλλον
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 
ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑΣ

Η ζωή δεν είναι μόνο η δουλειά.
Είναι και ο ελεύθερος δημιουργικός χρόνος.

Είναι και η μόρφωση και άνεσιι και ψυχαγωγία 
Το ΠΑΣΟΚ αγωνίζεται μαζί με τους εργαζόμενους

για μια ανθρώπινη ζωή.

Μεγαλύτερη βοήθεια στα 
νέα ζευγάρια
Στόχος μας για τη νέα τετραετία:
Μείωση των προϋποθέσεων για τη χορήγηση του 
δώρου σύστασης οικογένειας ώστε να μπορούν να 
επωφεληθούν περισσότερα νέα ζευγάρια.

Περισσότεροι
Βρεφονηπιακοί Σταθμοί_____
- Έχει προγραμματιστεί η ανέγερση Βρεφονηπιακών 

Σταθμών σε πολλές πόλεις (ΓΤτολεμαϊδα, Λαύριο, Βό
λος, Κοζάνη).

- Προθλέπεται να λεπουργήσουν και Σταθμοί σε μι
σθωμένα κτίρια μετά απο την αναγκαία αρχιτεκτονική 
επέμβαση και μέχρι να ολοκληρωθούν οι ιδιόκτητοι 
Βρεφονηπιακοί Σταθμοί.

Κοινωνικός Τουρισμός_______
Στόχος μας για τον Κοινωνικό Τουρισμό είναι π εξυπη
ρέτηση δηλάστου αριθμού εργαζομένων και η απαλ
λαγή τους από οποία δήποτε οικονομική συμμετοχή.

Διακοπές για διπλάσιο αριθμό εργαζομένων και χωρίς 
κανένα έξοδο!

•  Διακραηκά Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού.
•  Διακοπές και στο εξωτερικό

Μαθήματα πληροφορικής
για τους νέους______________
•  Εκσυγχρονισμός των προγραμμάτων των Κέντρων 

Εργαζόμενης Νεότητας, προσαρμογή τους στις ανά
γκες των νεών για παρακολούθηση της ανάπτυξης της 
τεχνολογίας.

•  Τμήματα Πληροφορικής για χειριστές στα Κέντρα Ατ- 
ττκής, Νάουσας, Βόλου, Λάρισας, Καβάλας.

Περισσότερα και καλύτερα
Κέντρα Εργαζόμενης
Νεότητας
- Βελτίωση της κτίριακής και υλικοτεχνικής υποδομής.
- Ίδρυση νέων Κέντρων Εργαζόμενης Νεότητας στην 

Τρίπολη, Λειβαδιά ή Θήβα και στα Μεσόγεια Αττικής.



Ν. 1767
“Συμβούλια
εργαζομένων”
Με το Ν. 1767/88 επιτυγχάνεται η καθιέρωση του θεσμού 
των συμβουλίων των εργαζομένων στην επιχείρηση ως 
κυρίαρχου οργάνου. Σε συνεργασία βέβαια με συνδι
καλιστικές οργανώσεις που δρουν σε επίπεδο επιχείρη
σης, για την δημιουργία συνθηκών πλήρους ενημέρωσης 
και προστασίας των δικαιωμάτων των εργαζόμενων. Πα
ράλληλα με την θεσμοθέτηση των συμβουλίων, οι ερ
γαζόμενοι, που περισσότεροι από αυτούς αποτελούν τον 
εκτελεστικό παράγοντα στην επιχείρηση, ανελίσσονται σε 
κατευθυντήριο παράγοντα, θέτουν στη διάθεση των συ
ναδέλφων τους και της επιχείρησης τις γνώσεις, τους, και 
από κοινού πλέον με την επιχείρηση αποφασίζουν για το 
παρόν και το μέλλον των εργασιακών πραγμάτων μέσα σ’ 
αυτή.

Είναι πρωτόγνωρη, και αποτελεί προωθημένη αντίληψη, 
η πλήρης ενότητα και συμπαγής παρουσία των εργαζο
μένων. Όχι σαν αντίθετη ή ανταγωνισηκή θέση μέσα στο 
χώρο της επιχείρησης, αλλά με την εποικοδομητική διά
θεση να ενημερωθούν.Έτσι, ώστε να συντελέσουνμετην 
πείρα και τις γνώσεις τους στην εδραίωση της αντίληψης, 
ότι και ο εργαζόμενος, με την κατάλληλη νομοθετική 
κάλυψη και την ανάλογη υλοποίηση εκ μέρους του επι
χειρησιακού περιβάλλοντος, μπορεί να έχει λόγο, θέση και 
επιχειρηματική σκέψη. Έτσι είναι σίγουρο όη δεν υπο
βαθμίζονται οι μέ>φι σήμερα θεσμοί, που ουσιασπκά 
αφορούσαν στη λήψη αποφάσεων απ’ τονΈνα ή το άμεσο 
περιβάλλον του, αλλά βελτιώνονται με ιδανικό τρόπο από 
την προσφορά σκέψεων απόψεων και συμβουλών εκ μέ
ρους των εργαζομένων.

Η θέση πλέον του εσωτερικού ελέγχου και της κρτπκής 
σ’ όλους τους τομείς δράσης της επιχείρησης που τη
ρούσε η ενδιαφερόμενη πάντα για την υπόσταση της 
επιχείρησης εργατική πλευρά, καταλήγει σε θέση εσω
τερικού αυτοέλεγχου και επικοδομητικής αυτοκριτικής και 
των δύο μερών.
Η κοινωνία τελικά και ανεπιφύλακτα, λειτουργεί στον 
υπάρχουν οι κατάλληλοι μηχανισμοί ενεργοποίησης όλων 
των εταίρων, πράγμα που επιτυγχάνεται σε επίπεδο επι
χείρησης με το συμμετοχικό και γνωμοδσπκό ρόλο των 
συμβουλίων των εργαζομένων.

(ΤΟΜΟΙ

με τ ις  θεσμικές αυτές αλλαγές τόσο σε τάκτηση “νευραλγικών ρόλων9’. Έτσι, που '
επίπεδο επιχείρησης οσο και σε κοινωνικό να παρέχεται σ’ αυτό η δυνατότητα ενεργής
επίπεδο, διευρύνεται η ταξική αλληλεγγύη συμμετοχής στις κοινωνικές, οικονομικές, 
του εργατικού κινήματος ενεργοποιώντας πολιτικές και πολιτιστικές εξελίξεις της 
τους εργαζόμενους και προχωρεί στην κα· χώρας μας.

Ν. 1365/1983 
“κοινωνικοποίηση 
των επιχειρήσεων 
δημόσιου 
χαρακτήρα και 
κοινής ωφέλειας”.
Με το  νόμο για την κοινωνικοποίηση των δημοσίων Επι
χειρήσεων και των επιχειρήσεων της κοινής ωφέλειας που 
έχουν ζωτική σημασία για ης ανάγκες του κοινωνικού 
συνόλου υλοποιήθηκε μια προγραμματική διακήρυξη της 
Κυβερνητικής πολιτικής του ΠΑΣΟΚ, διατυπωμένη με 
σαφήνεια και κατηγορηματικότητα.

Το πρόγραμμα, κοινωνικοποιήσεων της Κυβέρνησης του 
ΠΑΣΟΚ αφόρα σε τομείς κλειδιά για την οικονομία και η 
εφαρμογή του αποτελεί προϋπόθεση για την προστασία 
της πολιτικής της Αλλαγής.

Ο θεσμός της συμμετοχής των εργαζομένων στη διοί
κηση των επιχειρήσεων αποτελεί λειτουργικό στοιχείο των 
δημοκρατικών κοινωνιών. Στοχεύει στη όελτίωση και τον 
εκσυγχρονισμό της νομικο-πολττικής δομής τους και.τη 
διατήρηση της κοινωνικής ειρήνης, της ειρηνικής διευ
θέτησης των ταξικών συγκρούσεων. Ακόμη στοχεύει στη 
βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών στο κοινωνικό 
σύνολο και στην ορθολογιστικότερη αντιμετώπιση των 
οικονομικών προβλημάτων της επιχείρησης. Έτσι, ώστε 
μέσα από την βελτίωση της οικονομικής κατάστασης της 
επιχείρησης να προκύψει όφελος για τους εργαζόμενους 
και το κοινωνικό σύνολο.

Σε κάθε περίπτωση, οι εργαζόμενοι που συμμετέχουν 
στα διοικητικά όργανα της επιχείρησης έχουν κατοχυ
ρωμένα δικαιώματα πληροφόρησης, γνώμης και από
φασης. Είναι δημοκρατικά εκλεγμένοι, συνεχώς ελεγχό
μενοι από τη βάση και ανακλητοί.

Οι δημοκρατικά εκλεγμένοι εκπρόσωποι αποτελούν το 
όργανο που παίζει το ρόλο της χάραξης των γενικών 
στόχων της επιχείρησης και άσκησης ουσιαστικού κοι
νωνικού ελέγχου της.
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Οικονομική
αυτοτέλεια
Η θεσμοθέτηση της οικονομικής αυτοδυναμίας των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων αφορά την ταμειακή ενί
σχυση των συνδικαλιστικών οργανώσεων για την απρό
σκοπτη λειτουργία και την αποφυγή εξάρτησης των ερ 
γαζομένων. Αναφορικά υε τη φιλοσοφία των διατάξεων 
των άρθρων 5 και 6 του Ν. 1264/82 μπορεί να επισημανθεί 
όη οι συνδικαλιστικές οργανώσεις πρέπει να έχουν την

Οι διατάξεις του Ν. 1264/82 αποτελούν τη 8άση για την 
δημιουργία ισχυρού και ακηδεμόνευτου συνδικαλιστικού 
κινήματος και σχέσων ισοτιμίας μεταξύ εργαζομένων και 
εργοδότη.
Η δημοκρατία και η ελεύθερη συνδικαλιστική δράση 
στους χώρους δουλειάς κατοχυρώνονται με:

- τη θεσμοθέτηση του διαλόγου

- τη διευκόλυνση της συνδικαλιστικής δράσης στην επι
χείρηση

- την οικονομική αυτοτέλεια

- την προστασία των συνδικαλιστικών στελεχών και την 
άσκηση του δικαιώματος της απεργίας

- τη διαμόρφωση πλαισίου συμμετοχικής διαδικασίας το 
οποίο παίρνει μορφή πλέον με το Ν. 1767/88.

Το ίδιο πλαίσιο αφορά και την λεπαυργία των συνδικα- 
λισηκών οργανώσεων στα δημόσιο τομέα με την απλο
ποίηση διαδικασιών στη κήρυξη απεργίας. Καταλυτικής 
σημασίας είναι ο Ν. 1365/83 για την κοινωνικοποίηση των 
επιχειρήσεων δημόσιου χαρακτήρα και κοινής ωφέλειας.

Βασικά δείγματα για τους στόχους και επιδιώξεις της 
Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ για ένα υγιές, ισχυρό και 
ακηδεμόνευτο συνδικαλισπκό κίνημα, αλλά και για 

αλλαγή του χαρακτήρα των επιχειρήσεων ως προς την 
κοινωνική τους αποστολή, είναι:

οικονομική δύναμη, όχι μόνο να λειτουργήσουν αλλά ν’ 
ανηπαρέλθουν και καταστάσεις οι οποίες πιθανόν να 
προκόψουν από απεργιακό αγώνα. Ειδικότερα η διάρκεια 
μιας αγωνιστικής κινητοποίησης δεν μπορεί ν’ αποδε- 
σμευθεί από τα οικονομικά αποθέματα που διαθέτει η 
συνδικαλιστική οργάνωση για τη συνέχισή του.

Επίσης βασικές αρχές όπως η απαγόρευση είσπραξης 
εισφορών από εργοδότες, κόμματα και πολπτκές οργα
νώσεις, αποχρωματίζουν το συνδικαλισπκό κίνημα και του 
αναθέτουν το ρολο που του αρμόζει: τής προαγωγής και 
εξύψωσης των υλικών και ηθικών συμφερόντων των 
εργαζομένων.

Συνδικαλιστικές
ελευθερίες
δημοσίων
υπαλλήλων
Με τις  δ ιατάξεις tou άρθρου 30 του Ν. 1264/82 έχει 
απλουστευθεί και επιταχυνθεί η διαδικασία κήρυξης 
απεργίας στο Δημόσιο Τομέα σε αντίθεση με το Ν. 
643/77 που πρόίσχυε, σύμφωνα με τον οποίο η λήψη 
απόφασης για απεργία και η πραγματοποίησή της προϋ
πέθεταν την τήρηση της βραδυκίνητης διαδικασίας ενώ
πιον του Συμβουλίου συνδιαλλαγής.

Η διευκόλυνση της συνδικαλιστικής δράσης και η προ
στασία των συνδικαλισπκών στελεχών στον δημόσιο 
τομέα, είναι στοιχεία που δεν αμφισβητούνται και από τον 
πλέον αυστηρό κριτή. Η ουσιαστική εξομοίωση του δη
μόσιου τομέα με τον ιδιωτικό στη συνδικαλισηκή δράση, 
ακόμη και στη δικονομική διαδικασία, για επίλυση δια
φορών που ανακύπτουν, συντελεί στηνεξισορρόηιση των 
διαφορών και την εκδημοκρσπκοποίηση του τομέα ο 
οποίος είχε ταυησθεί με το κράτος και τη Δημόσια Διοί
κηση.
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ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ
σίγουρα για το παρόν -  ελπίδα για το μέλλον


