
Να η καναμε
y « ΊΟΝ ΕΡΓΑΤΗ 

ΚΑΙ ΤΟΝ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟ



Στην πρώτη τετραετία της Αλλαγής, 
παρά το ότι παραλάβαμε μία 
οικονομία στα πρόθυρα της 
κατάρρευσης, προχωρήσαμε με 
συνέπεια στην υλοποίηση του 
βασικού μας στόχου:
Την αναδιανομή του Εθνικού 
Εισοδήματος υπέρ των λαϊκών 
τάξεων, που είναι βασικό στοιχείο 
της πορείας προς την κοινωνική 
απελευθέρωση.
ΑΝΑΣΤΡΕΨΑΜΕ ΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΔΕΚΑΕΤΙΩΝ της Δεξιάς όπου η 
αναδιανομή του εισοδήματος 
γινόταν πάντα προς την πλευρά της 
ολιγαρχίας του πλούτου.

77 ΠΑΡΑΛΑΒΑΜΕ
Μιά πολιτική μονόπλευρης λιτότητας για αποκάλυψε και επιβεβαίωσε με τον πιό
τους εργαζόμενους, μιά πολιτική ξεκάθαρο τρόπο τον
καταστολής των αγώνων των εργαζόμενων, ΑΝΤΙΛΑΪΚΟ, ΑΝΕΛΕΥΘΕΡΟ 
αντεργατικών νόμων, ΚΑΙΑΝΤΙΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΗΣ
διώξεων και απολύσεων, μιά πολιτική που ΔΕΞΙΑΣ.



ΤΙ ΫΠΟΣΧΕΘΗΚΑΜΕ
Στο Συμβόλαιο με το λαό δεσμευτήκαμε να 
προστατεύσουμε το εισόδημα των 
εργαζόμενων. Να προχωρήσουμε σε 
εφαρμογή της αυτόματης τιμαριθμικής 
αναπροσαρμογής στις αμοιβές των 
εργαζομένων και των συνταξιούχων. Να 
μειώσουμε σταδιακά τις ώρες εργασίας, να 
πάρουμε αποτελεσματικά μέτρα για την 
ασφάλεια και την υγιεινή στους χώρους 
δουλειάς.
Δεσμευτήκαμε να πάρουμε μέτρα για τον 
εκδημοκρατισμό και τη μαζικοποίηση του 
συνδικαλιστικού κινήματος, που για μας 
αποτελεί βάθρο της Δημοκρατίας. 
Δεσμευτήκαμε ακόμα να καταργήσουμε 
τους απεργιακούς νόμους και να 
κατοχυρώσουμε ένα νέο φιλεργατικό 
πλαίσιο. Να διασφαλίσουμε την ελεύθερη 
συνδικαλιστική δράση, να 
αποκαταστήσουμε τους συνδικαλιστές που 
απέλυσε η δεξιά. Να κατοχυρώσουμε 
θεσμικό πλαίσιο και συνθήκες για τη 
γνήσια και ελεύθερη αντιπροσώπευση και 
έκφραση του συνδικαλιστικού κινήματος.



Να ηκαναμε
• ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΜΕ ΣΥΝΕΠΕΙΑ 

ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΜΙΑ 
ΓΕΝΝΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ. 
ΠΡΟΧΩΡΗΣΕ ΣΤΟΝ 
ΕΚΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ 
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 
ΒΕΛΤΙΩΣΕ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
ΔΟΥΛΕΙΑΣ.

• Καθιερώθηκε η Αυτόματη 
Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή 
(ΑΤΑ)

• Αυξήθηκαν σημαντικά οι μέσοι 
μισθοί και τα ημερομίσθια και 
υπερδιπλασιάστηκαν τα 
κατώτατα όρια των μισθών και 
των ημερομισθίων

Κατώτατος μισθός Κατώτατο Ημερομίσθιο
Οκτ. 1981.... ...........................................  13.037 δρχ. Οκτ. 1981... .................................................. 600 δρχ.
Απρ. 1985__ ........................................... 31.932 δρχ. Απρ. 1985... ................................................. 1422 δρχ.

αύξηση 245% αύξηση 237%

Ποσοστό Συμμετοχής 
Μισθών-Ημερομισθίων στο 

Εθνικό Εισόδημα

1978.................. ................ 42,4%
1979.................. ................ 43,2%
1980.................. ................ 42,5%
1981.................. ................ 43,2%
1982.................. ................ 45,1%
1983.................. ................ 45,9%
1984.................. ................ 48,0%

ΒΕΛΤΙΩΘΗΚΕ Η ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ 
ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ
ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΟΛΩΝ 
ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ - ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ 
ΤΩΝ ΧΑΜΗΛΟΜΙΣΘΩΝ -
αν υπολογίσουμε το κατώτατο 
ημερομίσθιο του Απρίλη του 81 
που ήταν 565 δρχ. - ενώ το 
αντίστοιχο του 85 έφθασε τις

1422 δρχ. - και σε σχέση με τον 
τιμάριθμο που το 81 έτρεχε με 
ρυθμό 25% ενώ το 1985 
κυμαίνεται γύρω στο 16%. 
Πράγματι η ποσότητα των 
βασικών αγαθών ή υπηρεσιών 
που μπορούσε να αγοράσει ο 
μισθωτός έχει αυξηθεί σημαντικά 
σήμερα.

ΕΙΔΟΣ
ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΤΙΜΗ 

ΑΠΡ. ’81
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΗ 
ΜΕ ΕΝΑ 

ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ

ΤΙΜΗ 
ΑΠΡ. ’85

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΗ 

ΜΕ ΕΝΑ 
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ

Ψωμί λευκό κιλό 24,00 23,54 51,00 27,88
Μακαρόνια » 60,90 9,28 130,50 10,90
Μοσχάρι μπούτι Μπριζόλα κιλό 267,00 2,12 540,00 2,63
Χοφίνό μπούτι (καρρέ) » 191,00 2,96 372,00 3,82
Χοιρινό Μπριζόλα κιλό 210,00 2,69 409,00 3,48
Αρνί Φρέσκο ντόπιο )» 344,00 1,64 643,00 2,21
Κοτόπουλο » 96,00 5,89 210,00 6,77
Αυγά τεμάχιο 5,20 108,65 11,00 129,27



ΕΙΔΟΣ
ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΤΙΜΗ 

ΑΠΡ. ’81
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΗ 
ΜΕ ΕΝΑ 

ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ

ΤΙΜΗ 
ΑΠΡ. ’85

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΗ 

ΜΕ ΕΝΑ 
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ

Φέτα τυρί κιλό 156,00 3,62 354,00 4,02
Ζάχαρη » 42,50 13,29 65,00 21,88
Καφές » 366,00 1,54 680,00 2,09
Λάδι Λίτρο 155,00 3,65 275,00 5,17
Πατάτες » 23,60 23,94 37,60 37,82
Τομάτες » 60,60 9,32 104,10 13,66
Λεμόνια » 31,80 17,77 51,50 27,61
Μπύρα Φιάλη 0,5 κιλ. 22,30 25,34 44,00 32,32
Ρετσίνα Βαρελίσια κιλό 34,00 16,62 50,00 28,44
Απορρυπαντικό » 77,60 7,28 159,50 8,92
Βενζίνη απλή Λίτρο 36,00 15,69 56,00 25,39
Βενζίνη SUPER » 40,00 14,12 65,00 21,88
Πετρέλαιο » 18,30 30,87 32,00 44,44
Αστ. Συγκ/νιες Αθήνας εισ. 10,00 56,50 20,00 71,10
Κινηματογράφος Ά » 80,00 7,06 130-150 10,94-9,48
Γήπεδο αριθμ. θέση » 300,00 1,88 350,00 4,06

Με βάση το κατώτατο 
ημερομίσθιο προκύπτει ότι για 
την αγορά αυτών των ειδών 
χρειάζονταν 9,1 ημερομίσθια τον 
Απρίλη του 1981 και 6,5 
ημερομίσθια τον Απρίλη του 1985 
δηλ. υπάρχει βελτίωση της 
αγοραστικής δύναμης των 
μισθωτών κατά 28,60%.

• Θεσπίστηκε η άδεια των 4 
εβδομάδων

• Καθιερώθηκε η εργάσιμη 
εβδομάδα των πέντε ημερών 
και των 40 ωρών

• Θεσπίστηκαν φορολογικές 
ελαφρύνσεις για τους μισθωτούς 
και αυξήθηκαν τα οικογενειακά 
επιδόματα κατά 40-100%

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ
ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΦΟΡΟ

1981 1985
Άγαμος................................................. 199.294 334.883
' Εγγαμος με σύζυγο χωρίς εισόδημα... 299.544 547.839
Έγγαμος με 1 παιδί............................... 360.262 657.710
Έγγαμος με 2 παιδιά............................. 421.125 791.279
Έγγαμος με 3 παιδιά............................. 494.315 927.147



• Δίνονται για πρώτη φορά 
οικογενειακά επιδόματα σε 
οικογένειες παλιννοστούντων 
μεταναστών και πολιτικών 
προσφύγων, σε οικογένειες 
φυλακισμένων και στρατιωτών, 
σε ανύπαντρες μητέρες και 
ορφανά παιδιά, και 
διπλασιάστηκαν τα επιδόματα 
σε ανάπηρα παιδιά 
εργαζομένων.

• Αυξήθηκε η άδεια εργαζόμενων 
φοιτητών-σπουδαστών από 6 σε

- 14 ημέρες και καθιερώθηκε 
πρόσθετη άδεια 4 ημερών για 
ανάπηρους εργαζόμενους.

• Αυξήθηκε η άδεια μητρότητας 
για εργαζόμενες γυναίκες από 
12 σε 14 εβδομάδες και 
θεσπίστηκε η γονική άδεια.

• Μπήκε φραγμός στις ομαδικές 
απολύσεις με το Ν. 1387/83 και 
μειώθηκαν τα ανώτατα όρια 
υπερωριακής απασχόλησης.

• Ρυθμίστηκαν θέματα 
εργαζομένων σε Κοινωφελείς 
Οργανισμούς και στις Τράπεζες 
καθώς και ειδικών κατηγοριών 
(ξενοδοχοϋπάλληλοι, 
αλιεργάτες κ.λ.π.)

• Θεσμοθετήθηκε η 135 Διεθνής 
Σύμβαση Εργασίας, 
καθιερώνονται οι επιτροπές 
Υγιεινής και Ασφάλειας στη 
βιομηχανία, λήφθηκαν μέτρα 
για την προστασία των 
εργαζόμενων στη Μέση 
Ανατολή, καθώς και για την 
ασφάλεια των εργαζόμενων στα 
ναυπηγεία και στην οικοδομή.

• Ενεργοποιήθηκε η Επιθεώρηση 
Εργασίας, γίνεται συστηματική 
ενημέρωση για την πρόληψη 
εργατικών ατυχημάτων και 
καθιερώθηκαν έλεγχοι στους 
χώρους εργασίας για την 
τήρηση των όρων υγιεινής και 
ασφάλειας.

Δείκτης τιμών καταναλωτή
1981 ......................................  26%
1984......................................  18%

• Υπερδιπλασιάστηκαν οι 
συντάξεις του ΙΚΑ (από 9.000 το 
1981 σε 27.000 το 1985) και των 
άλλων Ταμείων.

• Μονιμοποιήθηκαν οι 90.000 
έκτακτοι υπάλληλοι του Δημοσίου

• Καθιερώθηκαν για πρώτη φορά 
εκτεταμένα προγράμματα 
κοινωνικού τουρισμού για 
εργαζόμενους και συνταξιούχους 
(400.000 άτομα το 1985).

• Αυξήθηκαν τα στεγαστικά 
δάνεια και το κατασκευαστικό 
έργο του Οργανισμού 
Εργατικής Κατοικίας. (ΟΕΚ).
Στα 3,5 χρόνια της αλλαγής στε
γάστηκαν από τον Ο.Ε.Κ. πάνω 
από 50.000 εργατοϋπαλλήλων 
και 150.000 οικογένειες στεγά
ζονται με βάση το νέο πρόγραμ
μα του Ο.Ε.Κ.

• Είναι χαρακτηριστικό ότι ο 
αριθμός των οικογενειών που 
πήραν στα 3,5 χρόνια στέγη 
από τον ΟΕΚ καλύπτει ποσοστό 
πάνω από 50% των 
οικογενειών που στεγάσθηκαν 
τα προηγούμενα 27 χρόνια.

• Σήμερα οι εργατικές κατοικίες 
είναι υψηλής ποιότητας και σε 
κατασκευή και σε κοινωνική 
υποδομή και δεν έχουν σχέση

Δείκτης τιμών τροφίμων
1981...................................28,7%
1984......................................  17%

• Καθιερώθηκε η επικουρική 
σύνταξη για όλους τους 
εργατοϋπαλλήλους, επεκτάθηκε 
το ΙΚΑ σε όλη τη χώρα και 
μειώθηκε το όριο ηλικίας για τη 
συνταξιοδότηση των οικοδόμων 
στα 58 χρόνια.

με τα σπίτια-στρατώνες του 
παρελθόντος.

• Αναβαθμίστηκε ριζικά και 
εκσυγχρονίστηκε η 
επαγγελματική εκπαίδευση, η 
ταχύρρυθμη επαγγελματική 
κατάρτιση και η λαϊκή 
επιμόρφωση για τους 
εργαζόμενους, ενώ ενισχύθηκε 
και εκσυγχρονίστηκε ο θεσμός 
του επαγγελματικού 
προσανατολισμού.

• Παίρνονται μέτρα για την 
καταπολέμηση της ανεργίας: με 
τα προγράμματα επιδοτούμενης 
απασχόλησης που 
καθιερώθηκαν για πρώτη φορά, 
το ειδικό πρόγραμμα 
καταπολέμησης της ανεργίας 
και τα εκτεταμένα δημόσια 
έργα,δόθηκε δουλειά σε πάνω 
από 140.000 άνεργους.

Όπως είχε υποσχεθεί 
προεκλογικά, το ΠΑΣΟΚ 
κατάργησε τον αντεργατικό Ν. 
330/76 και θέσπισε το Ν. 1264/82 
που θεωρείται ο πιο 
φιλεργατικός και δημοκρατικός

Ποσοστό Αποττληθωρισμένης Αύξησης 
Κατώτατων Μισθών-Ημερομισθίων

Μισθοί Ημερομίσθια
1981-1984..................  +40% +35%
1978-1981 ....... . -  9,2%____________ -  10,3%



νόμος-πλαίσιο απ’ όσους 
αντίστοιχα ισχύουν σε άλλες 
χώρες.
Ο πρωτοποριακός αυτός νόμος 
αποτελεί εργαλείο Αλλαγής για 
τις συλλογικές εργασιακές 
σχέσεις και μακροπρόθεσμα για 
την αλλαγή των παραγωγικών 
σχέσεων στη χώρα μας. 
Κατοχυρώνει τις συνδικαλιστικές 
ελευθερίες, προασπίζει και 
προστατεύει τη συνδικαλιστική 
δράση. Απαγορεύει την 
ανταπεργία και θέτει τις βάσεις 
για τον εκδημοκρατισμό, την

εξυγίανση και μαζικοποίηση των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων. Η 
θεσμοθέτηση του Ν. 1264/84 
έδωσε τη δυνατότητα,για πρώτη 
φορά μεταπολεμικά,να αποκτήσει 
το συνδικαλιστικό κίνημα γνήσιες, 
αντιπροσωπευτικές και 
δημοκρατικά εκλεγμένες 
διοικήσεις. Να θεμελιώσει τους 
όρους για μια δημιουργική και 
αποφασιστική συνδικαλιστική 
παρουσία στην οικονομική και 
πολιτική ζωή της χώρας.
Η απαλλαγή των εργαζομένων 
από τους εργατοπατέρες του

παρελθόντος, η επαναπρόσληψη 
των απολυμένων συνδικαλιστών- 
στελεχών, η θεσμοθέτηση των 
Εργοστασιακών Συμβουλίων, οι 
κοινωνικοποιήσεις και τα 
εποπτικά συμβούλια, η βελτίωση 
των συνθηκών δουλειάς και 
διαβίωσης των εργαζομένων, η 
οικοδόμηση των προϋποθέσεων 
για ένα ταξικό, πολιτικοποιημένο 
και αδέσμευτο συνδικαλιστικό 
κίνημα αποτελούν μέρος του 
συμβολαίου με την εργατική τάξη 
που με συνέπεια στις διακηρύξεις 
του υλοποιεί σήμερα το ΠΑΣΟΚ.

77 Π Ρ Ο Κ Ε Ι Τ Α Ι  Ν  Κ Α Ν Ο Υ Μ Ε
Για τους εργάτες και τους 
υπαλλήλους η Αλλαγή πορεύεται 
με σταθερά βήματα στο δρόμο 
που έχει ήδη χαράξει. Είναι 
αυτός ο δρόμος που οι ίδιοι οι 
εργάτες και υπάλληλοι επέλεξαν 
με την ψήφο τους.
Και τώρα που έρχονται 
καλύτερες μέρες για την 
οικονομία μας, υπάρχουν και 
μεγαλύτερα περιθώρια για ακόμα 
πιο σημαντική βελτίωση στο 
εισόδημα των εργαζομένων. Οι 
βελτιώσεις των συνθηκών 
εργασίας, της υγιεινής και 
ασφάλειας στους χώρους 
δουλειάς, η αύξηση του 
κοινωνικού μισθού, η 
καλυτέρευση της ζωής των 
εργαζομένων βρίσκονται στους 
άμεσους στόχους της ερχόμενης 
τετραετίας.
Το συνδικαλιστικό κίνημα, με τα 
θετικά θεσμικά μέτρα που έχουν 
ήδη παρθεί, τον απεγκλωβισμό 
του από τον κρατικό εναγκαλισμό 
και τη δημοκρατική ωρίμανσή 
του, διαδραματίζει ένα διαρκώς 
αυξανόμενο ρόλο στη χάραξη της 
οικονομικής και πολιτικής ζωής 
της χώρας.
Οι κοινωνικοποιήσεις, τα 
εποπτικά συμβούλια, η συμμετοχή 
των εργαζόμενων δοκιμάζονται 
και εδραιώνονται τώρα σαν 
θεσμοί στην πράξη.
Απέναντι σ’ αυτή τη φιλεργατική 
πολιτική του ΠΑΣΟΚ προβάλεται 
φιλομονοπωλιακή και αντιλαϊκή 
πολιτική της Ν. Δημοκρατίας.
Ο στόχος της πάντα ο ίδιος: Μέτρας 
υπέρ του μεγάλου κεφαλαίου,

κατάργηση της Α.Τ.Α., περιστολή 
των κοινωνικών δαπανών, 
κλείσιμο των επιχειρήσεων: Η 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΠΙΕΣΗΣ 
ΠΡΟΒΑΛΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟ 
ΠΡΟΣΩΠΕΙΟ ΤΟΥ 
ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΥ.
Ο εργάτης και ο υπάλληλος έχει 
δώσει σ’ αυτή την πολιτική την 
οριστική του απάντηση - την 
οριστική του άρνηση.

ΠΡΟΣΒΛΕΠΕΙ ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΥΕΙ Σ’ 
ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΥΡΙΟ ΠΟΥ 
ΜΟΝΟ ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΕΓΓΥΗΘΕΙ.
ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΣΕΤΑΙ ΣΤΟ 
ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ.
ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ
Ο ΔΙΚΟΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΣ.
Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΩΣΗΣ ΤΩΝ 
ΔΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΓΩΝΩΝ.
Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ, 
ΤΗΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ, ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΑΣ.
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ΜΑΖΙ
ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ

και τορα πάλι

ΠΑΣΟΚ


