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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΑ 1-10-1995

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το μέλος του Ε.Γ. του ΠΑ.ΣΟ.Κ., υπεύθυνος του Τομέα Κοινωνικής 
Πολιτικής και Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε 
σχέση με την ανακοίνωση του Αρχηγού της Αξιωματικής 
Αντιπολίτευσης κ. Μ. Έβερτ που έγινε χδές Σά66ατο, προέ6η στην 
ακόλουθη ανακοίνωση:

Τα συντηρητικά κόμματα και οι κατά καιρούς συντηρητικές 
Κυβερνήσεις στην Ελλάδα, αλλά και σε όλη την Ευρώπη αντιμετωπίζουν, 
τις δαπάνες για κοινωνική πολιτική και κοινωνική προστασία ως μη 
παραγωγικές και ως εμπόδιο για την ανάπτυξη.

Τέτοιες πολιτικές υποστηρίζουν ότι το κράτος θα πρέπει να
παρέχει ΜΟΝΟ ένα ελάχιστο__επίπεδο__υπηρεσιών__κοινωνικής
προστασίας, ώστε οι πολίτες να έχουν το ελάχιστο επίπεδο διαβίωσης, 
πάνω αποτο οποίο μπορούν να αγοράζουν αγαθά και υπηρεσίες^ανάλογα 
με τον πλούτο και το εισόδημά τους!!!

Αντίθετα, εμείς που αγωνιζόμαστε για τον δημοκρατικό 
εκσυγχρονισμό, θεωρούμε ότι, συστατικό στοιχείο της οικονομικής - 
κοινωνικής ανάπτυξης και κύρια βάση για ασφαλή οικονομική 
μεγέθυνση είναι η πολιτική της κοινωνικής προστασίας που στηρίζεται 
στις αρχές:

α) Η κατανομή των πόρων για την υγεία να γίνεται σύμφωνα με τις 
ανάγκες κάθε πολίτη ( και προκειμένου για την υγεία, θεωρούμε πως 
απέναντι στον θάνατο είμαστε όλοι ίσοι).

β) Η άμεση πρόσβαση κάθε πολίτη σ’ όλες τις κοινωνικές 
υπηρεσίες που χρειάζεται να είναι εξασφαλισμένη, με εισφορά ανάλογη 
με το εισόδημά του ( είτε μέσω γενικής φορολογίας, είτε μέσω 
Κοινωνικής Ασφάλισης).

Εμείς στο ΠΑΣΟΚ, ξέρουμε πως : « Ότι δεν είναι κοινωνικά δίκαιο, 
δεν είναι σύγχρονο»...

Αυτές οι αρχές δεν ταιριάζουν στον κ. Έβερτ και την ιστορία του.
Λόγω δε της διεθνούς ύφεσης, οι συντηρητικές δυνάμεις πιέζουν 

για την συρρίκνωση του « Κράτους Πρόνοιας».

©



Η παραγωγικότητα, η ανταγωνιστικότητα και η προσπάθεια για 
συμπίεση του κόστους, είναι προβλήματα που δεν μπορούμε να 
αγνοήσουμε.

Οι σοσιαλιστές όλων των κομμάτων και Κυβερνήσεων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που δίνουν τον αγώνα για την οικονομική και την 
κοινωνική συνοχή, λέμε καθαρά :
« Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ 
ΧΩΡΙΣ ΕΝΙΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΧΩΡΟ».

Και επειδή, οι μνήμες του λαού μας είναι ακόμα νωπές, αξίζει να 
θυμίσουμε τα « Έργα και Ημέρες» της Κυβερνητικής θητείας της Ν.Δ. στη 
χώρα μας:

I. ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ - ΦΑΡΜΑΚΟ
•  Εμπορευματοποίησε την υγεία. Η παραοικονομία στον κλάδο 

ξεπέρασε το 50%.
•  Διέλυσε τα Κ.Υ. με την υπαγωγή τους στις νομαρχίες, υποβαθμίζοντάς

τα.
•  Αφησε ασύδοτα τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα. Μόνο το ‘92, 

«εισέπραξαν» 100 δις δρχ, για αξονικές τομογραφίες από τα 
ασφαλιστικά ταμεία.

•  Ιδιωτικοποίησε λειτουργίες των νοσοκομείων. Μόνο τα ιδιωτικά 
συνεργεία καθαριότητας κόστισαν 4 δις δρχ ( ‘92 - ‘93).

•  Ιδιωτικοποίησε την Επείγουσα προνοσοκομειακή φροντίδα χάρη των 
πολυεθνικών ασφαλιστικών εταιρειών ( Ν. 2071/ ‘92).

•  Διέγραμε χρέη δις δρχ του νοσοκομείου Αγιος Σάββας για χρέη του 
Ελληνικού Ινστιτούτου, που είναι ιδιώτης ( Ν. 2166/ ̂ 93).

•  Απέλυσε 240 του ΕΚΑΒ και υποβάθμισε την λειτουργία του
(1993 - στην Αθήνα : 1 ασθενοφόρο ανά 35.000 κατοίκους. Τα διεθνή 
πρότυπα : 1 ασθενοφόρο ανά 12.000 κατοίκους)

•  Διέσπασε την ενιαία υπηρεσία Συντονισμού και Ελέγχου για τις 
μεταμοσχεύσεις ( Υ.Σ.Ε.Μ.).

Μείωσε τις πιστώσεις για την υγεία:
Το ‘89 ήταν 7,18% του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Τ ο ‘93 ήταν 5,5% » » »

- Μείωση τις πιστώσεις για τις λειτουργικές δαπάνες των 
νοσοκομείων (Νομαρχίες).

Προϋπολογισμός ‘92 Προϋπολογισμός/9_3 Μείωση %
ΑΘΗΝΩΝ: 17,493 δις 5,728 δις 67,25%
ΠΕΙΡΑΙΑ: 4,580 δις 1,472 δις 67,86%
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ: 7,140 δις 2,304 δις 67,73%
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2,247 δις 0,740 δις 67,06%
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•  Αύξησε τα νοσηλεία των ιδιωτικών κλινικών κατά 528,3%, με 
αποτέλεσμα το ‘91 να έχουν αύξηση καθαρών κερδών σε σχέση με το 
*90 κατά 58,6%.

•  Καθήλωσε τις αμοιβές όλου του προσωπικού των μονάδων υγείας.
•  Θεσμοθέτησε επιλογή Ιδιωτικού Φορέα για την χορήγηση ειδικοτήτων 

στους γιατρούς ( Ν. 2071/’92).
•  Κατήργησε τον θεσμό πλήρης και αποκλειστικής απασχόλησης των 

γιατρών του Ε.Σ.Υ.
•  Δεν προσέλαβε το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό στα Νοσοκομεία 

και Κ.Υ. της χώρας, με αποτέλεσμα να υπάρχουν τεράστιες ανάγκες και 
ελλείμεις.

•  Διέλυσε τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.)
•  Αύξησε κατά 307% τα φάρμακα. Δεκαεπτά (17) μεγάλες εταιρείες είχαν 

το ‘91 καθαρά κέρδη 9,55 δις δρχ.
•  Εξαίρεσε της Ι.Κ. από την Εφ’ απαξ εισφορά στα ακίνητα (Ν. 2019/92). 

Έτσι τους χάρισε 800 εκατ. δρχ. κατ’ έτος.
•  Εκμεταλλεύτηκε για μηφοθηρικούς λόγους 950.000 άτομα με ειδικές 

ανάγκες.
•  Εμπόδισε την ολοκλήρωση και λειτουργία του εργοστασίου φίλτρων 

αιμοκάθαρσης στη Αάρισα, με αποτέλεσα να καταβληθεί ποινική 
ρήτρα 2 δις δρχ. απ’το Ελληνικό Δημόσιο.

II. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ - ΑΝΕΡΓΙΑ

•  Μεγάλα αστικά κέντρα και ευρείες περιοχές της χώρας, στην περίοδο 
της Κυβερνητικής θητείας της Ν.Δ. (1989-’93) οδηγήθηκαν σε 
οικονομικό μαρασμό απότην αποβιομηχάνιση και την ανεργία (το 1992 
οι άνεργοι ξεπέρασαν τις 380.000).

•  Στην ίδια περίοδο, μειώθηκε η αγοραστική δύναμη της εργασίας και 
παρά την αύξηση του όγκου των κερδών, ο πραγματικός μισθός έπεσε 
κάτω και αποτο επίπεδο του 1982.

•  Εκποίησε δογματικά και απρογραμμάτιστα τον Εθνικό Πλούτο σε 
μεγάλη κλίμακα, ενώ η ολοκλήρωση του καταστροφικού της έργου 
ανακόπηκε απότην πρόωρη πτώση της.

•  Οι συνταξιούχοι έχασαν 287 δις δρχ. με τους ασφαλιστικούς νόμους 
της Ν.Δ.

•  Κατήργησε το θεσμό των συλλογικών διαπραγματεύσεων με το Ν. 
1876/90 (τις οποίες αποκατέστησε και πάλι το ΠΑ.ΣΟ.Κ. με τους
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νόμους 2224/94 και 2232/94 σε πιο σύγχρονη και αναβαθμισμένη 
βάση.

•  Περιέκομε τα επιδόματα ανεργίας στην περίοδο της έκρηξής της.
•  Εγκαδίδρυσε και διόγκωσε το φαινόμενο των «νεόπτωχων» και του 

Κοινωνικού Αποκλεισμού.
•  Διευκόλυνε την αύξηση του ρεύματος της λαθρομετανάστευσης που 

έφτασαν τις 500.000 και υπέθαλμε τη «μαύρη αγορά εργασίας».
•  Εγκατέλειμε τους 400.000 παλιννοστούντες χωρίς ουσιαστική 

υποστήριξη υποδοχής και προγραμμάτων ένταξης -** κατάρτισης, για 
την απρόσκοπτη αφομοίωσή τους με το υπόλοιπο παραγωγικό και 
πολιτισμικό δυναμικό της χώρας μας.

•  Εκμεταλλεύτηκε και ενέπαιξε τα άτομα με ειδικές ανάγκες, για 
μηφοθηρικούς λόγους.

•  Προχώρησε σε διώξεις στο συνδικαλιστικό κίνημα και συρρίκνωση 
των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

III. ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Η Τρίτη Ηλικία (που σήμερα 1-10-95 έχει την τιμητική της -
παγκόσμια ημέρα τρίτης ηλικίας) θυμάται τους 5 ασφαλιστικούς νόμους
της κυβέρνησης της Ν.Δ. της περιόδου 89-93 (ως οι νόμοι: 1884/90, 
1902/90,1976/91,2042/92 και 2084/92).
•  Η Κυβέρνηση της Ν.Δ. προκάλεσε εισοδηματικές απώλειες στους 

συνταξιούχους οι οποίες έως και σήμερα, υπολογίζεται ότι πλησιάζουν 
τα 300 δις δρχ.

•  Ευνόησε και ενίσχυσε τους όρους και προϋποθέσεις της 
κερδοσκοπικής ιδιωτικής ασφάλισης στις συντάξεις, σε βάρος της 
Κοινωνικής Ασφάλισης.

•  Περιόρισε τη χρηματοδότηση των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης 
και τους εξώθησε, σε σύναμη δανείων με επιτόκια έως και 32%.

•  Αύξησε τη θεμελίωση δικαιώματος για χορήγηση αναπηρικής 
σύνταξης απ’το 67 στο 80%.

•  Μείωσε το συντάξιμο μισθό με υπολογισμό της 5ετίας αντί της 2ετίας 
που ίσχυε προηγουμένως.

•  Εισήγαγε κεφαλικό φόρο για συντάξεις 100.000 δρχ. και πάνω.
•  Αύξησε τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης.
•  Κατάργησε της συντάξεις στους αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης.
•  Έριξε κάτω από το «όριο φτώχειας» το 27% του πληθυσμού της χώρας 

με το τέλος της Κυβερνητικής της θητείας.
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Η στρατηγική του ΠΑ.ΣΟ.Κ . οδηγεί στον εκσυγχρονισμό, την 
ανασυγκρότηση, την μεταρρύθμιση και την πάρα πέρα επέκταση του 
«Κράτους Πρόνοιας» και στην κοινή προσπάθεια για πρόοδο, ανάπτυξη 
και δημοκρατία, μέσα στα πλαίσια μιας Ευρώπης των πολιτικών της.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ
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