


Να ηκαναμε
Τώρα ύστερα από μια περίπου τετραετία 

ΠΑΣΟΚ άρχισε να φαίνεται επιτέλους η στοργή 
της Πολιτείας για τους συνταξιούχους.

Αυτοί οι πολίτες, που τους αποκαλούν 
απόμαχους της δουλειάς, είναι αντίθετα αυτοί που 
με τον ιδρώτα τους και με τη σκέψη τους επί 
δεκαετίες έφτιαξαν ότι μπορεί να ονομαστεί 
ανάπτυξη στον τόπο μας μέσα από αντίξοες 
συνθήκες.

Αυτούς τους πολίτες, η Δεξιά μια που δεν 
μπορούσε να εκμεταλλευθεί άλλο την εργασία 
τους, τους περιφρονούσε κοινωνικά και τους 
εξαθλίωνε οικονομικά.

Συντάξεις πείνας για τους αγρότες, 
απαράδεκτες του ΙΚΑ, άθλιες για τους εμπόρους, 
τους βιοτέχνες, τους επαγγελματίες, εντελώς 
ανεπαρκείς για όλους τους άλλους μισθωτούς ή 
επαγγελματίες, χωρίς καμιά προστασία έναντι του

τιμάριθμου που κάλπαζε. Οι Τράπεζες καταλήστευαν 
τα αποθεματικά των Ταμείων. Ακόμα κομπάζει η Ν.Δ. 
για τα αποθεματικά αυτά που οδηγούνταν μέσω 
των Τραπεζών στις παγωμένες πιστώσεις.

4 περίπου χρόνια ΠΑΣΟΚ έχουν αρκέσει για 
να αλλάξει ριζικά η κατεύθυνση της αστοργίας 
των 40 χρόνων της Δεξιάς.

Έγιναν πολλά. Είναι ακόμα λίγα μπροστά σ’ 
αυτά που χρωστάει η Πολιτεία για τους 
συνταξιούχους.

Δεν είναι όμως μικρή κατάκτηση η 
εκπλήρωση του στόχου για κατώτερη σύνταξη του 
ΙΚΑ στα 80%  του μισθού του ανειδίκευτου εργάτη, 
η αυτοτελής σύνταξη της Ελληνίδας αγρότισσας, η 
ριζική βελτίωση των συνταξιούχων του ΟΓΑ, του 
ΤΕΒΕ, του ΤΑΕ, του ΤΣΑ, όλων των Ταμείων και η 
απόλυτη κατοχύρωσή τους έναντι του 
πληθωρισμού.



ΥΠΟΣΧΕΘΗΚΑΜΕ στους 
συνταξιούχους 
•ότι θα δώσουμε ουσιαστικό 

περιεχόμενο στο δικαίωμά τους γιο 
κοινωνική προστασία.
•ότι θα είναι μόνιμος στόχος μας 

για να εξασφαλίσουμε αξιοπρέπεια, 
σιγουριά και περηφάνεια στους 
απόμαχους της εργασίας, στους 
ανθρώπους της τρίτης ηλικίας.

ΤΙ ΠΕΤΥΧΑΜΕ
σε μια τετραετία μόνο
•Αυξήσαμε σημαντικά από την 

πρώτη στιγμή όλες τις συντάξεις και 
ιδιαίτερα τα κατώτερα όρια στα 
οποία βρήκαμε καθηλωμένα σχεδόν 
το 80%  των συνταξιούχων της χώρας. 
•Εφαρμόσαμε (μόνοι στην Ευρώπη) 

την Αυτόματη Τιμαριθμική 
Αναπροσαρμογή, ώστε να προστατευθεί 
το εισόδημα όλων των συνταξιούχων 
από την άνοδο των τιμών.

Κατώτατη σύνταξη αγρότη και 
αγρότισσας το 1981 4.500 δρχ.

Κατώτατη σύνταξη αγρότη και 
αγρότισσας το 1985 14.000 δρχ.

Αυτοτελής συνταξιοδότηση της 
αγρότισσας 7.000 δρχ.

Δωρεάν ιατροφαρμακευτική περί
θαλψη από 1.7.1983 και επίδομα 
μητρότητας από 1.5.85.

ΜΕΡΙΚΑ ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑΙΚ Α

Πως διαμορφώθηκαν οι συντάξεις στις κυριότερες 
κατηγορίες συνταξιούχων.
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1985

Γήρατος-Αναπηρίας Κατώτατη σύνταξη Πληθωρισμός

I
28.000 δρχ]

Θανάτου

1981

1985
Ανάλογες αυξήσεις έγιναν και στις επικουρικές συντάξεις των
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Πολιτικοί Κατώτατη σύνταξη Πληθωρισμός

14.460 δρχ. 16°/

•Συνταξιοδοτήσαμε όλους τους 
ανασφάλιστους άνω των 68 ετών.

•Καλύψαμε επικουρικά όλους τους 
εργαζόμενους ασφαλισμένου.

•Συνταξιοδοτήσαμε τους 
αποκατασταθέντες αγωνιστές της 
Εθνικής Αντίστασης και τους 
αγωνιστές κατά της δικτατορίας, 
καθώς και τις οικογένειες των 
θυμάτων, με συντάξεις που 
κυμαίνονται από 16.216 δρχ. έως 
58.315 δρχ.

Πολεμικοί Κατώτατη σύνταξη
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1981

1985

1981

1985

ΙΒ Ι ίΙ ΙΙΒ ΙΙΓ Ο ΙιΙ ίΜ ···!— ΙΪ¥Ι1 16.216 δρχ| 16%

ΤΑΕ (Ταμείο Ασφάλισης Εμπόρων)
Γήρατος-Αναπηρίας Κατώτατη σύνταξη Πληθωρισμός

[ Β Γ  7.100 δρχ] I 25·5% J
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Θανάτου Κατώτατη σύνταξη
6.500 δρχ. | 25,5% _  
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Θανάτου Κατώτατη σύνταξη
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ΤΣΑ____________________________
Γήρατος-Αναπηρίας Κατώτατη σύνταξη

Θανάτου
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•Βελτιώσαμε σημαντικά τις 
προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση 
και άλλες κοινωνικοασφαλιστικές 
παροχές, με τις διευκολύνσεις για 
αναγνώριση πλασματικού χρόνου 
ασφάλισης, τη διαδοχική ασφάλιση, 
την αναγνώριση της στρατιωτικής 
θητείας, του χρόνου αντίστασης και 
διώξεων της περιόδου της 
δικτατορίας κ.λπ.

•Θεσμοθετήσαμε και δίνουμε στους 
ασφαλισμένους την πλειοψηφία σε 
όλα τα Δ.Σ. των ασφαλιστικών 
οργανισμών.

•Προβλέψαμε συνολικό 
αφορολόγητο εισόδημα των 
συνταξιούχων 250.000 δρχ. για 
πρώτη φορά το 1984. Το 1985 το 
επεκτείνουμε στις 350.000 δρχ. από 
κάθε πηγή.

•Το 1985 λειτούργησαν 120 Κέντρα 
Ανοικτής Προστασίας των 
Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ).

•Το 1984 λειτούργησαν 15 
κατασκηνώσεις ηλικιωμένων, το 1981 
μόνο 2.

•Καθιερώσαμε τον κοινωνικό 
τουρισμό (δωρεάν διακοπές) και για 
τους συνταξιούχους.



• 10.000 ηλικιωμένοι συμμετείχαν στο 
ειδικό πρόγραμμα του Υφυπουργείου 
Νέας Γενιάς και Αθλητισμού για την 
ώριμη ηλικία (δαπανήθηκαν 
30.000.000 δρχ.).



Βασικοί στόχοι της νέας 
4ετίας είναι:

—  Κανείς ανασφάλιστος
—  Κανένα μεροκάματο δεν 
χάνεται από την ασφάλιση.
—  Συνεχίζουμε τη ριζική 
βελτίωση όλων των συντάξεων 
και ιδιαίτερα των 
χαμηλοσυνταξιούχων.

Το δείγμα γραφής μας δόθηκε 
περίτρανα στην πρώτη 
τετραετία

Οι στόχοι αυτοί επιτυγχάνονται 
με:
•Τη θεσμοθέτηση της υποχρέωσης 
της Πολιτείας για τους αναγκαίους 
κοινωνικούς και κρατικούς πόρους. 
•Την ενίσχυση της 
ανταποδοτικότητας του κάθε Ταμείου. 
• Την πλήρη λειτουργία της 
διαδοχικής ασφάλισης. Την καθιέρωση 
της ασφαλιστικής μονάδας.

• Συνέχιση της πολιτικής μείωσης του 
ορίου ηλικίας, με βάση πραγματικά 
κριτήρια βαρέων και ανθυγιεινών 
επαγγελμάτων
• Την ειδική αντιμετώπιση ορισμένων 
κατηγοριών πολιτών με ελλιπή 
ασφάλιση (π.χ. επιτηδευματίες χωρίς 
στέγη, οικοδιδάσκαλοι, καλλιτέχνες, 
συγγραφείς κ,λπ.)
• Την πλήρη αυτοδιοίκηση των 
Ταμείων και την υποβοήθηση για την 
αξιοποίηση των περιουσιών τους.



ΠΑΣΟΚ


