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ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ

ΝΑ ΤΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

Οι αρχές μας για μια κοινωνία 
αλληλεγγύης και δικαιοσύνης.

Το όραμά μας για μια κοινωνία με ανθρώπινο πρόσωπο.

Οι σύγχρονες κοινωνίες έχουν ενα- 
ποθέσει τον προστασία των μελών τους 
από το βιοτικό φόβο, την κοινωνική και 
οικονομική αβεβαιότητα και την ανάγκη, 
στην Κοινωνική Ασφάλιση. Η αποστολή 
αυτή της Κοινωνικής Ασφάλισης είναι 
άμεσα συνδεδεμένη με το σεβασμό και 
την προστασία της αξίας του ανθρώπου, 
που κατά το Σύνταγμα της χώρας μας 
αποτελεί την πρωταρχική υποχρέωση της 
πολιτείας.

ΓΓ αυτά η δημιουργία ενός σύγχρο
νου Εθνικού Συστήματοίς Κοινωνικής 
Ασφάλισης, που να σέβεται την ατομική 
αξιοπρέπεια, να βασίζεται στη δικαιοσύνη 
και να εκφράζει την κοινωνική αλληλεγγύη 
στην πιο ουσιασπκή της εκδήλωση, ήταν 
και είναι οραμσπσμός και στόχος του Κι
νήματος της Αλλαγής.

ΣΥΝΕΠΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣ ΜΑΣ 
ΠΡΟΧΩΡΗΣΑΜΕ ΚΑΙ ΠΡΟΧΩΡΟΥΜΕ
αταλαντειττα στην επίτευξη του στοχου με
τάβασης από την Κοινωνική Ασφάλιση στην 
Κοινωνική Ασφαλεία.

Στο διάστημά της διακυβέρνησης ΤΗΣ

ΧΩΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΣΟΚ, παράλληλα μετά 
θεσμικά μέτρα που ηαρθηκαν για τη στα
θερή και προγραμματισμένη προσέγγιση 
αυτου του στοχου, αυξήθηκαν σημαντικά 
οι συνολικές δαπάνες Κοινωνικής Προ
στασίας του Ελληνικού Λαού. Δαπάνες για 
Ασφάλιση, Υγιεινή και Πρόνοια, που στο με
γαλύτερο τους ποσοστό διατέθηκαν για τπ 
βελτίωση των παροχών στις ομάδες των 
εργαζομένων και συνταξιούχων που είχαν 
τη μεγαλύτερη ανάγκη για αύξηση της πα
ρεχόμενης προστασίας.

Η εξέλιξη των δαπανών κοινωνικής 
προστασίας είναι θεαματική. Οι αριθμοί μι
λούν μόνοι τους:
1981: 296.000.000 δρχ.
1988:1.671.000.000 δρχ.
Αύξηση: 465%

Η συμμέτοχη των παραπάνω δαπανών 
στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) 
χαρακτηρίζεται απο πολύ έντονο δυναμι
σμό:
Από 12,9% το 1981 την αυξήσαμε σε 
25,7%  το 1988.



ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

ΝΑ ΤΙ ΚΑΝΑΜΕ
ΠΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

Οι δεσμεύσεις μας για η ς Κοινωνικές Ασφαλίσεις
Οκτώ χρονιά είναι αρκετό μεγάλο διάστημα για να φανεί το έργο της Κυβέρνησης 

του ΠΑΣΟΚ στο χώρο της Κοινωνικής Ασφάλισης.

Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ αμέσως 
μετά την αναληψη της εξουσίας, πιστή στις 
υποχρεώσεις του κινήματος, προχώρησε 
με ουσιαστικά άλματα στις απαραίτητες 
αλλαγές:
μ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ των αδικιών και ανισο

τήτων που μέχρι το 1981 είχε δημιουρ
γήσει η διακυβέρνηση της χώρας από τη 
Δεξιά.

■ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ της αλλοπρό
σαλλης Κοινωνικής Πολίτικης που ασκή
θηκε για δεκαετίες ολόκληρες απο τη

Με αυτό το όραμα 
προχωρήσαμε στις 
απαραίτητες ρυθμίσεις και 
δώσαμε προτεραιότητα:
■ Στην επίλυση των οξυμένων προ

βλημάτων προστασίας των ασθενέστε
ρων στρωμάτων,

■ Στην αναμόρφωση του θεσμικού πλαι
σίου κοινωνικοασφαλισηκής προστασίας,

■ Στην ουσιαστική βελτίωση των συ
ντάξεων, κυρίως των χαμηλοσυνταξιουχων.

Η Κυβέρνηση της Αλλαγής μέσα από σκληρό αγώνα ενάντια σ τις 
δυνάμεις της συντήρησης και της αντίδρασης και παρά τις  
αντιξοότητες που συνάντησε, επέβαλε την πολιτική που οδηγεί 
σταθερά στην ολοκλήρωση του στόχου για ένα σύγχρονο 
σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας.

Δεξιά με την ανύπαρκτη Κοινωνική Πρό
νοια. Την ελλειπέστατη προστασία Υγεί
ας. Τις συντάξεις πείνας για τους Αγρό
τες, τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ, τους 
Μισθωτούς, τους Εμπόρους, Βιοτέχνες, 
Επαγγελματίες, Κοινωνική Πολίτικη που 
στερησετο δικαίωμα για αξιοπρεπή δια
βίωση και οδήγησε στο μαρασμό, την 
ανασφάλεια και αβεβαιότητα.

■ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ηλικία με τις τεράστιες 
ανάγκες και τα προβλήματά της που ήταν 
εκτός Κρατικού ενδιαφέροντος.

Αυτους τους πολίτες, τους απομά
χους της δουλειάς, που εργάστηκαν για 
την ανάπτυξη του τόπου, μέσα από αντί- 
οες συνθήκες, οι Κυβερνήσεις της Δε- 
ιάς τους περιφρονούσαν κοινωνικά και 

τους εξαθλίωναν οικονομικά. Στηρίζο
ντας την αντίληψη του Ιδρυματισμού και 
της περιθωριοποίησης των ηλικιωμένων.

Ποιό ήταν το αποτέλεσμα 
αυτών των επιλογών μας:
■ ΝΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΣΟΥΜΕ την κοι

νωνική δικαιοσύνη του συνόλου των 
χαμηλοσυνταξιούχων, που αποτελούν το 
70% περίπου των συνταξιούχων.

■ ΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΟΥΜΕ όλους σχεδόν 
τους'Ελληνες, χωρίς να δημιουργή
σουμε κλυδωνισμους στο συσπίμα και

. χωρίς να περιορίσουμε τις παρεχόμενες 
υπηρεσίες στους άλλους ασφαλισμένους.

■ ΝΑ ΠΡΟΩΘΗΣΟΥΜΕ την εκδημο- 
κρατικοποίηση και εξυγίανση του ασφα
λιστικού συστήματος, δίνοντας στους 
ασφαλισμένους και συνταξιούχους την 
πλειοψηφια στα Δοικητικά Συμβούλια 
των ταμείων. Ενω παράλληλα, ενθαρ- 
ρυναμετη στενή συνεργασία και το διά
λογο με τους ενδιαφερομένους.

ιά για το παρόν - ελπίδα για ίο μέλλον



ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΜΑΣ A VTH ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΑΤΠΤΑΤΑ ΟΡΙΑ

Αυξήσαμε τα κατώτατα όρια σύνταξης:
Η μικρότερη σύνταξη (κυρία 47.320, Επι
κουρική 11.830) που παίρνει ο συνταξιούχος 
χωρίς σύζυγο και παιδιά, είναι σχεδόν 
60.000 δρχ.
Κατώτατα όρια:
■ ΚΑΘΙΕΡΩΣΑΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπρο
σαρμογής για την αύξηση των συντά
ξεων.

■ ΔΩΣΑΜΕ προσαύξηση 25% στη σύ
νταξη των διπλοσυνταξιούχωνσταν το 
ποσό που δικαιούνται και από τις  δύο συ
ντάξεις είναι ίσο ή μικρότερο από τα 
κατώτατα όρια. Η σύνταξη που παίρνουν 
είναι ίση με τα κατώτατα όρια του ΙΚΑ 
προσαυξημένα κατά 25% και ανέρχεται 
σε 58.750 δρχ.

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
■ ΔΩΣΑΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜ Α σπς μη

τέρ ες ν ’ ασφαλιστούν κατά τη διάρκεια 
της κυοφορίας και λοχείας.

■ ΑΥΞΗΣΑΜΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟ καταβολής 
του επιδόματος μητρότητας από 12 σε 
14 εβδομάδες και αυξήσαμε το επί
δομα τοκετού σπς 70.980 δρχ. το 1989 
απο 16.950 το 1981: αύξηση 319%.

■ ΕΠΕΚΤΕΙΝΑΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜ Α 
συνταξιοδότησης στα 50 (μειωμένη) ή 
στα 55 (πλήρης) μητέρων με ανήλικα 
παιδιά και σπς ανύπαντρες ή διαζευγ
μένες μητέρες. Καθώς και σπς ασφα
λισμένες μητέρες με ανίκανα για κάθε 
εργασία παιδια, ανεξάρτητα από την 
ηλικία τους.

ΝΑ Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Σ ΜΑΣ ΠΑ ΤΟ ΙΚΑ
Ρυθμίσεις για τους ασ

Το ΙΚΑ καλύπτει 1.725.000 άμεσα ασφαλισμένους, 2.334.000

φαλισμένους του ΙΚΑ
έμμεσα ασφαλισμένους και 570.000 συνταξιούχους.

ΒΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ____________
■ Συμηεριλάβαμε στα Βαριά και ανθυγι

εινά επαγγέλματα και άλλους κλάδους 
και κατηγορίες εργαζομένων (περίπου 
100.000 άτομα).

■ Δώσαμε το δικαίωμα αναγνώρισης της 
κανονικής άδειας και ασθένειας απα
σχολούμενων στα θαριά και ανθυγιεινό 
επαγγέλματα, ως χρόνου που καλύπτεται 
από τον κανονισμό Βαριών επαγγελμάτων.

■ Δώσαμε το δικαίωμα στους εκτοπισθέ- 
ντες και φυλακισθέντες κατά τη δικτα
τορία να αναγνωριστεί ο χρόνος αυτός 
ως συντάξιμος στα βαριά και ανθυγιεινά 
επαγγέλματα. Εφ’ όσον απασχολήθηκαν 
πριν από την εκτόπιση ή φυλάκιση σε 
εργασίες που μεταγενέστερα μπήκαν 
στον κανονισμό βαριών και ανθυγιεινών 
επαγγελμάτων.

ΑΝΑΠΗΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
■ ΜΕΙΩΣΑΜΕ τις  προϋποθέσεις συντα- 

ξιοδότησης λόγω αναπηρίας των ασφα
λισμένων ηλικίας κάτω των 33 ετών,

■ ΚΑΘΙΕΡΩΣΑΜΕ σύνταξη μερικής 
αναπηρίας ίση με το 50% της πλήρους 
σύνταξης, ειδικά για άτομα άνω των 55 
ετών που έχουν ποσοστο αναπηρίας 
33,3%.

■ ΙΔΡΥΣΑΜΕ ειδικό Διαγνωσηκό Κέ
ντρο για τα περιστατικά που κρίνονται για 
σύνταξη αναπηρίας.

■ ΔΩΣΑΜΕ το δικαίωμα μεταβίβασης 
του βοηθήματος (τύπου σύνταξης) των 
φυματικών, στα μέλη της οικογένειας τουε

■ ΚΑΛΥΨΑΜΕ το 100% της δαπάνης 
νοσηλείας των ασφαλισμένων εξω
τερικό. Προηγούμενα η κάλυψη έφθανε 
το πολύ το 50%.

■ ΑΥΞΗΣΑΜΕ το χρόνο επιδότησης 
ασθένειας από 180 σε 720 ημέρες

Το 1989 η Κρατική εηιχορή
που αποτελεί το  30% του

του ιδρύματος. Αυτό 
περίπου των εσό
Προϋπολογισμού

γηση ανέρχεται σε 170 δια, δρχ.
συνολικού προϋπολογισμού
αντιπροσωπεύει το  5% 
δων του Κρατικού
του Κράτους.
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Κατώτατη σύνταξη 1981

Γήρατος - Αναπηρίας 
θανάτου

9.000
8.100

1989

47.320
42.590

αύξηση

426%
426%

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΙΚΑ
■ Μειώσαυε τα όρια ηλικίας

•  των μεταλλορύχων των υπόγειων 
στοών (από 55 στα 50)
•  των απασχολουμένων στους OTA με 
τον καθαρισμό τω ν οδών και αποκομιδή 
απορριμμάτων (από 60 στα 58)
•  των οικοδόμων (από τα 60 στα 58).

■ Μειώσαμε σε 500 τα απαιτούμενα στην 
τελευταία 10ετία 1000 ημερομίσθια για να 
πάρουν σύνταξη οι οικοδόμοι που έχουν 
4050 ημερομίσθια (πραγματικά και πλα
σματικά).

■ Μειώσαυε στα 80 τα ημερουίσθια ασφα- 
λισης των οικοδόμων, με την προϋπό
θεση ότι τα 2 προηγούμενα χρόνια έχουν 
συμπληρώσει αθροιστικά 200 ημερομί
σθια για το επίδομα ασθένειας.

■ Δώσαμε το δικαίωυα να εισπράττουν οι 
οικοδόμοι το δωρόσημο που έχει βε
βαιωθεί αλλά δεν εχει πληρωθεί το ΙΚΑ.

■ Αυξήσαμε από 4% σε 12% την ει- 
σφόρα του εργοδότη που αφορά την 
χορήγηση αποδοχών αδείας και επιδό
ματος αδείας στους οικοδόμους.

■ Ρυθμίσαμε την ασφάλιση των απασχο- 
λουμένων στην Ολυμπιακή Αεροπορία 
και εντάξαμε σε ευνοϊκό καθεστώς συ- 
νταξιοδότησης τους χειριστές αερο
σκαφών, ψεκασμού, αερολίπανσης κ.α.

■ Συγχωνεύσαμε στο ΙΚΑ τον Κλάδο Σύ
νταξης του Teνταξης του Ταμείου Ασφάλισης Προ
σωπικού Εταιρίας Διαχειρίσεως Ειδών 
Μονοπωλίου του Ελληνικού Δημοσίου. 
Δώσαμε, ταυτόχρονα, το δικαίωμα 
στους ασφαλισμένους του που έχαν 
πάνω από 20 χρόνια ασφάλισης και ηλικία 
55 χρόνων και πάνω, να συνταξιοδοτη- 
θούν απο το ΙΚΑ.

Δώσαμε επίδομα ασθένειας για το  1987 με

Η ΕΤΗΣΙΑ ΕΓΠΧΟΡΗΓΗ 
από6.678 δρχ. το 1981 έφ θα
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ΣΗ ANA ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ 
σε 280.070 δρχ. το 1989

ΤΟ  ΠΑΣΟΚ ΕΙΝΑΙ αιγοιΦώ για το παρόν - ελπίδα για το μέλλον

μειωμένες προϋποθέσεις στους σεισμό
πληκτους της περιοχής Καλαμάτας.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
■ Αποκεντρώσαμε τη χορήγηση συντά

ξεων από τα Περιφερειακά και σε Τοπικά 
Υηοκ/τα.

■ Επεκτείναμε το  Μηχανογραφικό σύ
στημα του ΙΚΑ και σε περιοχές εκτός 
Αθηνών.

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ 
ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΙΚΑ
■ ΥΛΟΠΟΙΗΣΑΜΕ την τριμερή 

χρηματοδότηση του ΙΚΑ. Η Κρατική 
συμμετοχή που προβλεπόταν από τον 
Ιδρυτικό νόμο του 1937 και που νομο
θετήθηκε και πάλι το 1970 συνέχιζε να 
παραμένει κενό γραμμα του νόμου για 
ολόκληρες δεκαετίες. Η τρίτη πηγή χρη
ματοδότησης είχε ξεχαστεί μέχρι των 
ημερών του ΠΑΣΟΚ.

■ ΙΔΡΥΣΑΜΕ την ειδική Υπηρεσία 
Ελέγχου Εσόδων του ΙΚΑ (μόνο σε ένα 
χρόνο διαπίστωσε την απασχόληση 
19.000 ανασφαλίστων μισθωτών).

■ ΚΑΤΑΡΓΗΣΑΜΕ την καταβολή 
μειωμένης εργοδοτικής εισφοράς υπέρ 
ΙΚΑ των επιχειρήσεων γούνας και θε
σπίσαμε νέες κυρώσεις σε βάρος των 
εργοδοτών που δεν τηρούν τις  ασφα
λιστικές τους υποχρεώσεις.

■ ΑΥΞΗΣΑΜΕ από 4% σε
12%  την εισφορά του εργοδότη που 
αφορά τη χορήγηση αποδοχών άδειας 
και επιδόματος αδείας στους οικοδό
μους.



ΤΗ ΤΑΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ Μ Α ΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΑμ ι λ μ ζ

NA Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΣ ΓΙΑΤΟΝ ΟΓΑ
Ρυθμίσεις για

Ο ΟΓΑ καλύπτει σήμερα 2.394.000 ασφα

τους αγρότες
λισμένους και 800.000 συνταξιούχους.

■ Α Υ Ξ Η ΣΑ Μ Ε  Τ ΙΣ  Α ΓΡ Ο Τ ΙΚ Ε Σ  Σ Υ 
Ν ΤΑ Ξ Ε ΙΣ  για αγρότη χωρίς οικογέ
νεια, από 3.000 δρχ. το 1981 σε 10.000 
δρχ το  1989. Για το αγροτικό ζευγάρι 
από 4.500 δρχ το 1981 σε 20.000 δρχ 
Το 1989 τετραπλασιάσαμε περίπου την 
ετήσια δαπάνη για τις συντάξεις των 
αγροτών.
από 23,1 δις δρχ. το 1981 σε 107 δις 
δρχ. το 1989.

■ Χ Ο Ρ Η ΓΉ ΣΑ Μ Ε  Π Λ Η Ρ Η  Φ Α Ρ Μ Α 
Κ Ε Υ Τ ΙΚ Η  Π Ε Ρ ΙΘ Α Λ Ψ Η  από 1-7-83. 
Πριν το  1983 οι αγρότες έπαιρναν δω
ρεάν φάρμακα μόνο για ελάχιστες ομά
δες παθήσεων. Η δαπάνη για φαρμα
κευτική περίθαλψη το  1981 ήταν 650 
εκατ. δρχ.
Το 1988 έφ θασ ε τα  1 5 .2 1 8 .0 0 0 .0 0 0
δρχ Η αύξηση είναι θεαματική. Τα ποσά 
δεν επιδέχονται σύγκριση.

■ Δώσαμε αυτοτελή σύνταξη στην 
αγρότισσα από 1-1-82

■ ΣΥ Ν ΤΑ Ξ ΙΟ Δ Ο ΤΗ ΣΑ Μ Ε  τους 
Αγρότες Αγωνιστές της Εθνικής Αντί
στασης.

■ Ε ΞΟ Μ Ο ΙΩ ΣΑΜ Ετοποσοτηςπρο- 
σαύξησης της απολύτου αναπηρίας με 
του εξωιδρυματικού επιδόματος των 
τετραπληγικων και παραπληγικών. 
1981:3.000δρχ 1989:42.588δρχ

■ Χ Ο Ρ Η ΓΗ Σ Α Μ Ε  ΣΤΗ Ν  Α ΓΡ Ο 
Τ ΙΣ Σ Α  επ ίδομα κύησης κα ι λοχείας
καθώς επίσης και βοήθημα τοκετού, τα 
οποία σήμερα ανέρχονται συνολικά σε
70.000 δρχ

■ Δ Ω Σ Α Μ Ε  ΣΥ Ν ΤΑ Ξ Η  στη χήρα συ
νταξιούχου αγρότη που δεν είναι αγρό
τισσα.

■ Δ Ω Σ Α Μ Ε  Α Υ Ξ Η Μ Ε Ν Ο  Π Ο ΣΟ  
Σ Υ Ν Τ Α Ξ Η Σ  και στις γυναίκες που συ- 
νταξιοδοτούνται από τον ΟΓΑ λόγω 
αναπηρίας, όταν έχουν ανήλικο παιδί ή 
σύζυγο που δεν παίρνει σύνταξη από τον 
ΟΓΑ.

■ Χ Ο Ρ Η ΓΗ Σ Α Μ Ε  Ε Π ΙΔ Ο Μ Α  Α Π Ο 
Λ Υ ΤΟ Υ  Α Ν Α Π Η Ρ ΙΑ Σ  και στα ανά
πήρα παιδιά των αγροτών.

ΚΑΤΑΡΓΗΣΑΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙ
ΣΜΟ της δετούς ασφάλισης κατά την 
τελευταία δεκαετία πριν τη συνταξιοδό- 
τηση. Δηλαδή για τη συνταξιοδότηση 
απαιτείται τώρα μόνο 25ετής απασχό
ληση σε αγροτικές εργασίες.

ΠΡΟΧΩΡΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΡΗ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ
από το  1989 με ευνοϊκούς όρους που 
πετυχαμεμέσα στα πλαίσια της Ε.Ο.Κ. και 
με επιχορηγήσεις από κοινοτικούς πό
ρους. Η συνταξιοδότηση είναι προαιρε
τική , το ποσό της σύνταξης ανέρχεται σε
30.000 δρχ. και μπορούν να επωφελη- 
θούν όλοι οι αγρότες ηλικίας από 55 μέ
χρι 65 χρονών.

ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΑΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟ
ΣΘΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ
που καλύπτει όλους τους αγρότες μας,

ανεξαρτήτω ς ηλικίας και χορηγεί επι
κουρική σύνταξη από 1-1-1989.
Ό σοι θα συνταξιοδοτηθούν μέσα στο 
1989 (5 χρόνια πραγματικά και αναγνω
ρισμένα) θα πάρουν 3.550 δρχ. το μήνα 
επί πλέον. Ενώ το  ποσό της ετήσιας ε ι
σφοράς για το 1989 στην Α ' Κλάση είναι 
μόνο 11.400 δρχ.

■ ΒΕΛΤΙΩΣΑΜΕ σημαντικά τη 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
και τη νοσηλεία σε θεραπευτήρια του 
εξωτερικού, η οποία παρέχεται χωρίς 
καμμιά συμμετοχή του αγρότη, ανε
ξάρτητα από το  ύψος της δαπάνης. 
Χορηγήσαμε (από το  1982) έξοδα με
τακίνησης στους ασθενείς που πάσχουν 
από χρόνιες παθήσεις και στους νε
φροπαθείς και καλύψαμε τη δαπάνη 
για εξωσωματική λιθοτριψία νεφρού.

ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΥΞΗΘΗΚΑΝ: 
ΑΠΟ 5,2 ΛΙΣ δ ρ χ  ΤΟ 1981 ΣΕ 12,5ΛΙΣ δ ρ χ  ΤΟ 1988.

Ιδρύσ ομε νέο  Ο ργανισμό “ ΕΑ 
(ΕΛΓΑ), μ ε  σκοπό να καλύψου 

ό λο υ ςτο υ ς κινδύνους καθώ ς και

λη ν ίκες  Γεω ργικές Α σ φ α λ ίσ εις”  
μ ε  τ η γεω ργική παραγωγή από 
το  ζω ικό  κα ι φ υ τ ικ ό  κεφ ά λα ιο .

ΒΕΛΤΙΩΣΑΜΕ ΤΙΣ 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ 
ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΠΑΤΟΥΣ 
ΑΓΡΟΤΕΣ.
■ Μειώσαμε τον απαιτούμενο χρόνο 

ασφάλισης από 1 χρόνο σε 3 μήνες για
τη συνταξιοδότηση λόγω ατυχήματος 
εκτός εργασίας και απο 3 μήνες σε μία 
μόνο ημέρα για το  εργατικό ατύχημα.

■ Περιορίσαμε την προβλεπόμενη διάρ
κεια της αναπηρίας σε 3 χρονιά, αντί εφ ’ 
όρου ζωής που ήταν απαραίτητος όρος 
για τη θεμελίωση του δικαιώματος σύ
νταξης.

ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ
■ Αυξήσαμε, από τα 14 στα 18 χρόνια, το 

όριο ηλικίας προστασίας τω ν παιδιών 
των αγροτών, για προσαύξηση της σύ
νταξής τους.

■ Βελτιώσαμε τη σύνταξη των ορφανών 
αγροτόπαιδων με τη χορήγηση μιας σύ
νταξης για κάθε παιδί. Σε περίπτωση θα
νάτου και των δύο γονιών, η σύνταξή 
τους προσαυξάνεται κατά 25%.

■ Δώσαμετο δικαίωμα στους αγρότες που 
είναι συνταξιούχοι αλλοδαπού φορέα, να 
συνταξιοδοτηθούν και από τον ΟΓΑ 
εφόσον η σύνταξή τους από τον αλλο
δαπό φορέα είναι ίση ή μικρότερη από τη 
σύνταξη του ΟΓΑ.

■ Χορηγήσαμε επίδομα διακοπών στους 
ουνταξιουχους του ΟΓΑ.

■ Καθιερώσαμε την πληρωμή των συντά
ξεων κάθε μήνα αντί οιμηνου.

■ Δώσαμε το δικαίωμα στους αγρότες συ
νταξιούχους ειρηνικής περιόδου να παί
ρνουν σύνταξη και από τον ΟΓΑ.

■ Βελτιώσαμε την προστασία που παρείχε 
ο ΟΓΑ για τη γεωργική παραγωγή.



ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΜΑΣ Α ^

ΝΑ Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΣ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Αυξήσαμε όλες τις συντάξεις, και ε ι
δικότερα τα κατωτατα όρια, μέχρι και 
426% για την αποκατάσταση των χαμη- 
λοσυνταξιουχων που αποτελούν το 70% 
περίπου των συνταξιούχων. 
Συνταξιοδοτήσαμε και καλύψαμε για 
ασθένεια όλους τους ανασφάλιστους 
υπερήλικες που έχουν συμπληρώσει το 
68ο έτος της ηλικίας τους. Επωφελή - 
θηκαν non 35.000 περίπου. Με νέα ρύθ
μιση το όριο ηλικίας μειώνεται στο 
65ο έτος.
Αναγνωρίσαμε το χρονο Εθνικής Αντί
στασης για τη θεμελίωση συνταξιοδοτι- 
κου δικαιώματος και για την προσαύξηση 
της σύνταξης, το κράτος ανέλαθε την 
πληρωμή των εισφορών στους ασφα
λιστικούς φορείς και κατέβαλε 
223.129.000 δρχ. για την κάλυψη 2288 
ασφαλισμένων προς συνταξιοδοτηση 
μέχρι 31-12-88.
Δώσαμε το δικαίωμα για την αναγνώ
ριση του χρονου στρατιωτικής υπηρε
σίας ως συντάξιμου.
Δώσαμε το δικαίωμα στους ασφαλι
σμένους για την αναγνώριση του χρόνου

δίωξης, φυλάκισης κ.λ.π. κατά τη διάρ
κεια της δικτατορίας και μαλιστα χωρίς 
εξαγορά.

■ Αναγνωρίσαμε το χρόνο ασφάλισης
απο τον ιδιωτικό τομέα στο Δημόσιό και 
αντίστροφα. Επεκτείναμε και ολοκλη
ρώσαμε τη διαδοχική ασφάλιση ώστε 
κανένα μεροκάματο να μην πηγαίνει 
χαμένο.

■ Δώσαμε το δικαίωμα για την αναγνώ
ριση υπολειπόμενου χρονου στους 
ασφαλισμένους που είναι 65 ετών και 
έχουν μόνο 2.700 ημέρες εργασίας, έτσι 
ώστε να μπορέσουν να πάρουν σύνταξη.

■ Δώσαμε το δικαίωμα στους Ελληνες 
υπηκόους και ομογενείς ν ’ αναγνωρισθει 
ως συντάξιμος ο χρόνος απασχόλησής 
του<  ̂στο εξωτερικό.

■ Ενταξαμε στους Ελληνικούς Ασφαλι
στικούς Οργανισμούς και συνταξιοδο
τήσαμε τους επαναπστριζόμενους 
Πολιτικούς Πρόσφυγες, που ανέρχο
νται σε 60.000 περίπου.

■ Καθιερώσαμε την προαιρετική ασφά
λιση σε όλους τους ασφαλιστικούς 
οργανισμούς.

ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΕΙΝΑΙ aiyoupi



Η ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΝΑ Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΣ 
ΓΙΑΤΟΥΣΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝ0ΥΣ

Ρυθμίσεις για τους αυτοαπασχολούμενους

ΤΕΒΕ Καλύπτει 400.340 άμεσα ασφαλισμένους 525.800 έμμεσα και 115.800 συνταξιούχους.

( ΑΥΞΗΣΑΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ
ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΩΝ

Κατώτατη σύνταξη 1981 1989 αύξηση

Γήρστος - Αναπηρίας 
θανάτου

6.000
5.300

30.000
25.000

400%
372%

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ · Ο ΙΚΟΝΟΜ ΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΤΕΒΕ

■ Αποδώσαμε ολόκληρο το ποσό του
κοινωνικού πόρου και εξασφαλίσαμε τπν 
κάλυψη της απώλειας των εσόδων λόγω 
εφαρμογής του Φ.Π.Α. από Κρατική 
Επιχορήγηση.

Το 1981:4.750.000.000 δρχ Το 
1989:23.175.000.000 δρχ αύ
ξηση 392,5%.

■ Καταργήσαμε τον περιορισμό της υπο
χρεωτικής ασφάλισης πριν τη συντα
ξιοδότησα

■ Χορηγήσαμε επίδομα άδειας στους συ
νταξιούχους.

■ Καθιερώσαμε τη συνταξοδότηση από 
ατύχημα εκτός εργασίας.

■ Χορηγήσαμε επίδομα ασθένειας στους 
ασφαλισμένους.

■ Καθορίσαμε το  εξωιδρυματικό επίδομα 
ίσο με το 20/πλάσιο του ημερομισθίου 
του ανειδίκευτου εργάτη, από 1-1-89: 
47.320 δρχ Γ ια τους τετραπληγικούς 
και παραπληγικούς, χορηγήσαμε το επί
δομα αυτό και κατά τη διάρκεια της νο
σηλείας.

■ Δώσαμε το  δικαίωμα στους επάγγελμά - 
τοθιοτέχνες ν’ αναγνωρίσουν 2,5 χρόνια 
απασχόλησής τους ως συνταξμα.

■ Μειώσαμε το  ποσοστό συμμετοχής, από 
50% σε 30% των ασφαλισμένων στις 
δαπάνες παροχών ασθένειας.

| ΤΑΕ (ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΑΙΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΩΝ)
Καλύπτει 146.000 άμεσα ασφαλισμένους 170.500έμμεσα και 19.500 συνταξιούχους.

■ Καταργήσαμε τον περιορισμό της υπο
χρεωτικής ασφάλισης πριν τη συντα
ξιοδότησα

■ Βελτιώσαμε τις  προϋποθέσεις συνέχισης 
της προαιρετικής ασφάλισης.

■ Δώσαμε το  δικαίωμα στους εμπόρους ν’ 
αναγνωρίσουν επιπλέον μία πενταετία 
στην ασφάλιση του Ταμείου τους.

■ Αυξήσαμε την προσαυξηση της σύντα
ξης από 2,5% σε 5% για κάθεχρόνοπέρα 
της 35ετίας και για τους συνταξιούχους 
που είχαν συνταξιοδοτηθεί πριν το 1981.

Κατώτατη σύνταξη 1981 1989 αύξηση

Γήρατος - Αναπηρίας 
θανάτου
Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΚ Ο Σ ΠΟΡΟΣ

7.100
6.500

550.000.000

35.000
31.600

4.358.000.000

393 % 
386 % 
692,3%

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ ■ Ο ΙΚΟΝΟΜ ΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΑΕ

για το παρόν - ελπίδα για το μέλλον
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NA Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΣ ΓΙΑ Τ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠ

ΟΥΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ
I ΤΣΑ (ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΑΥΤΟΗΝΗΏΣΤΩΝ)
Καλύπτει 72.000 άμεσα ασφαλισμένους και 24.500 συνταξιούχους.

fYZMFlAK (ΤΑΜ ΣΥΝΤΑΞ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ)

Καλύπτει 53.500 άμεσα ασφαλισμένους 55.000 έμμεσα και 6.400 συνταξιούχους.

■ Ενισχύσαμε τα έσοδα του ΤΣΑ με την 
καθιέρωση νέων πόρων.

■ Δώσαμε το δικαίωμα αναγνώρισης ως 
συνταξίμου του χρόνου για τον οποίο 
αφαιρεθηκε η επαγγεΛτατική άδεια ικα
νότητες οδηγού ή η άδεια κυκλοφορίας 
αυτοκινήτου για πολιτικούς λόγους.

■ Δώσαμε το δικαίωμα στους τρικυκλιστές 
να εξαιρεθούν αναδρομικά από την 
ασφάλιση του ΤΣΑ και έτσι να διαγρά
φουν οι οφειλές του στο Ταμείο.

ί ΑΥΞΗΣΑΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

1981 1989 I
Γήρατος - Αναπηρίας 
θανάτου

8.623 δρχ. 
6.650 δρχ.

30.000 δρχ.
25.000 δρχ.

■ Αυξήσαμε το  ποσοστό υπολογισμού των 
συντάξεων από 75% σε 80% του Βασι
κού μισθού Δτμοσίου Υπαλλήλου με 2ο 
Βαθμό.

■ Δώσαμε το  δικαίωμα να αναγνωριστεί, 
ως συντάξιμος, ο χρόνος απασχόλησης 
στην Ελλάδα και το  Εξωτερικό:
•  στους απόφοιτους σχολών του εξω 
τερικού
•  στους εργολήπτες ΔημοσίωνΈργων, 
πτυχιούχους σχολών εργοδηγών.

ΑΥΞΗΣΑΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ 
ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Σύνταξη γήρατος 
(40 χρόνια ασφάλισης)

1981 1989 αύξηση

Κύρια σύνταξη 22.860 47.507 108%
Σύνταξη Ειδικού Λογ/σμού 10.600 51.532 386%
ΣΥΝΟΛΟ 33.460 99.039 196%

|  ΤΣΑΥ (ΤΑΜΕΙΟΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΚΜΑ^ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ)]
Καλύπτει 56.400 άμεσα ασφαλισμένους 61.900 έμμεσα και 13.500 συνταξιούχους

■ Δώσαμε το δικαίωμα στους ομογενείς 
υγειονομικούς Τουρκίας - Ίμβρου και 
Τενέδου ν' ασφαλίζονται στο ΤΙΑΥ και να 
συνταξιοδοτηθούν χωρίς προηγούμενο 
επαναπατρισμό στην Ελλάδα.

■ Καταργήσαμε την προθεσμία για την 
υπαγωγή των ασφαλισμένων στο ειδικό 
καθεστώς μονοσυνταξιούχων.

■ Δώσαμε το δικαίωμα για χορήγηση πλή- νούνται κατά την άσκηση του επαγγέλ- σύνταξης των 40 ετών ασφάλισης στα
ρους σύνταξης στα μέλη της οικογε- ματος. 35 (απο 1-1-89 από 40 στα 39).
νείας των υγειονομικών που δολοφο- ■ Προωθούμε σταδιακά τη χορήγηση της

I ΑΥΞΗΣΑΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ 
ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γήρατος - Αναπηρίας 1981 1989 i

Δηλοσυνταξιούχοι
Μονοσυνταξιούχοι

32.836
32.836

113.345
141.681

Προσαρμόσαμε τη σύνταξη των 40 ετών στο 80% του βασικού μισθού του Εφέτπ που ισχύει από 1-7-86.

Εξυγειάναμε τα οικονομικά του Ταμείου με την ουσιαστική αύξηση των πόρων του.

Ό λες ο ι γεν ικές ρυθμίσεις (π,χ. αναγνώριση σ τρατιω τικής υπηρεσίας,________
Εθνικής Αντίστασης υπολοιπόμενου χρόνου, επ ιδόματα τετραπ ληγίας κΛ,π.) 
καλύπτουν κα ι τους αυτοαπασχολούμενους. Ανάλογες ε ιδ ικές  ρυθμίσεις 
έγιναν σ ε όλους τους οργανισμούς Κύριας κα ι Επικουρικής Ασφάλισης, 
για τη  ρ ιζική  Βελτίωση τω ν συντάξεω ν και τη ς  ο ικονομικής τους κατάστασης.

Πώς διαμορφώθηκαν τα κατώτατα όρια σύνταξης ^

Β ασικο ί
Α σ φ αλισ τικο ί Ο ργανισμοί

1981 1989 αύξηση %

ΙΚΑ
Γήρατος, αναπηρίας 9.000 47.320 426
θ α νά το υ 8.100 42.590 426
Επικουρική TEAM - 11.830
ΟΓΑ
(το  ζευγάρ ι) 4.500 20.000 344,5
ΤΑΕ
Γήρατος, αναπηρίας 7.100 35.000 393
θανάτου 6.500 31.600 386
ΤΕΒΕ
Γήρατος, αναπηρίας 6.000 30.000 400
θανάτου 5.300 25.000 371,6
ΤΣΑ
Γήρατος, Αναπηρίας 8.623 30.000 248
θ α νά του 6.650 25.000 276
ΤΣΑ Υ
Δ ηλοσ υνταξιούχοι 32.836 113.345 245
Μ ονοσυνταξιούχοι 32.836 141.681 331
Ταμείο ΝΟΜΙΚΩΝ
Γήρατος άμ ισθοι 20.497 80.000 290
(40 χρόνια ασφ άλισης) 
Επικουρική 7.000 16.000 129
ΣΥΝΟΛΟ 27.497 96.000 249

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ

1980 —

1981 2.500.000.000
1989 170.000.000.000

ΤΣΜΕΔΕ
Δ ηλοσ υνταξιούχοι 22.860 45.507 108
Σύνταξη ειδ ικού  
Λογαριασμού 10.600 51.532 386
ΣΥΝΟΛΟ 34.460 99.039 196

Π Α Σ Ο Κ
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I

ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ

ΝΑ Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΣ 
ΠΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΣ

Επεκτειναμε την ασφάλιση του ΙΚΑ από το 1983 σε ολόκληρη τη χώρα και σε όλες νς κατηγορίες μισθωτών 
που δεν υπάγονται στην ασφάλιση άλλου Ταμείου Κυρίας Ασφάλισης. Δηλαδή καλύψαμε τους μισθωτούς 

των περισσότερων ημιαστικών και αγροΉκών περιοχών που μέχρι τότε παρέμεναν ακάλυπτοι.

Αυτή είνα ι η  Α λήθεια μας 
Αυτή είναι η Πραγματικότητα 

Αυτή είνα ι η Προοπτική

ΑΣΦΑΛΙΣΑΜΕ ΚΑΙ ΝΕΕΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ:

Καλύφθηκαν για πρώτη φορά με ασφάλιση
100.000 περίπου εργαζόμενοι_____________
■ Οι απασχολούμενοι με σύμβαση έργου

στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα._______
■ Τα μέλη των αστικών συνεταιρισμών που 

απασχολούνταν σ’ αστούς.

■ Το προσωπικό των γεωργικών επίχειρά - 
οεων και επιχειρήσεων ανθοκηηουρικης

■ Οι εργαζόμενοι με το κομμάτι (φασον)
■ Οι παραδουλεύτρες
■ Οι απασχολούμενοι στο θεαμα-ακροαμα
■ Οι ποδοσφαιριστές Α \ Β \ Γ' Εθνικής 

Κατηγορίας

■ Οι ιερωμένοι ξένων δογμάτων κ.λ.π.

■ Τα πρόσωπα που παρέχουν εργασία σε 
εργοδότες που είναι συζυγοι η συγγε
νείς τους. Γενικευσαμε την ασφάλιση 
των οικιακών εμμίσθων βοηθών.

■ Ασφαλίσαμε σε ειδικό καθεστώς του ΙΚΑ 
ολο το τακτικό προσωπικό του Ν.Π.Δ.Δ.

Τ Ο  Π Α ΣΟ Κ
σιγουριά για το παρόν



ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

ΝΑ Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Ρυθμίσεις για την Επικουρική Ασφάλιση

■ Γενικεύσαμε την επικουρική ασφάλιση με την
ενεργοποίηση - θεσμοθέτηση του Ταμείου Επικου
ρικός Ασφάλισης Μισθωτών (του ΙΚΑ-ΤΕΑΜ και 
του ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ) σε όλους τους επικουρικά ανα
σφάλιστους μισθωτούς της χώρας.

1981: 50.000 ασφαλισμένοι ΙΚΑ-ΤΕΑΜ 
και ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ
1982:856.000 ασφαλισμένοι ΙΚΑ-ΤΕΑΜ 
και ΙΚΑ ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ

Η σύγκριση των δυο αριθμών αποδεικνύει τη σημανπ- 
κότητα του έργου. Δείχνει πόσοι είναι οι αποδέκτες των 
νέων και τόσο ουσιαστικών ευεργετικών ρυθμίσεων.

■ Αυξήσαμε σημανηκά τις επικουρικές συντάξεις.
Καθορίσαμε τα κατώτατα όρια σύνταξης του TEAM 
στα 5 ημερομίσθια του ανειδίκευτου εργάτη, που 
ανέρχεται απο 1-1-89 στο ποσό των 11.830 δρχ.
Με το 1981 δεν μπορεί να γίνει καμμία σύγκριση 
αφού δεν υπήρχε κανείς συνταξιούχος του 
TEAM και ΕΤΕΑΜ.

■ Συγχωνεύσαμε στο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ τα παρακάτω 
Επικουρικά ταμεία για να εξασφαλίσουμε τη συ
νέχιση της καταβολής όλων των συντάξεων και να 
βελτιώσουμε σημαντικά τις συντάξεις των κατωτά- 
των ορίων, καταβάλλοντας τα κατώτατα όρια του 
TEAM:

α) Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Κου- 
ρείων-Κομμωτηρίων.

β) Ταμείο εξόδου και Επικουρικής ασφάλισης Μ ι
σθωτών Βιομηχανίας καπνού.

I \IΓ Μ Β f 11Μ
ελπίδα για το μέλλον

γ) Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Κα
πνεμπορικών Επιχειρήσεων Καβάλας.

δ) Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών πα
ραγωγής και εμπορίας Οπωρολαχανικών.

ε) Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Εργατοτεχνιτών 
Υαλουργών.

στ) Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών 
Κλωστοϋφαντουργίας

ζ) Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών Εστία - 
τορίων-Ζυθεσπατορίων (ΤΕΑΜΕΖ).

■ Επεκτείναμε την ασφάλιση του Επικουρικού 
Ταμείου Εργατών Μετάλλου στους εργάτες Με
τάλλου όλης της χώρας.

■ Καθιερώσαμε την προαιρεηκή ασφάλιση των 
τυφλών στο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ.

■ Συστήσαμε Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης στο 
ΤΑΠ-ΟΤΕ.

■ Εναρμονίσαμε ης διατάξεις του ενιαίου μισθο
λογίου στα περισσότερα Ταμεία Αρωγής Δημοσίων 
Υπαλλήλων.



I  ΜΟΝΑΔΕΣ. ΚΟΙΝβΝΙΚΗΣ 
|  ΝΟΙΑΣ ΠΟΎ ΙΔΡΥΘΗΚΑΝ ί 
< ΤΟ ·19β1(Χ ο>ητη χώρα
] τα>ν οικιστικόν 6υνόλων τιρ 
1 θυσ<Κ κ α ι Θ ***α λ ο ν ΐΗ η ς )

1. ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
ΚΑΙ Β Ρ Ε Φ ΙΚ Α  ΤΜ Η Μ Α ΤΑ  ·

2 . Κ.Λ.ΤΤ.Η. Μ Ο Ν Α Δ Ε Σ  
β Ο Η Ο Ε ίΑ Ι Σ Τ Ο  Σ Π Ι Τ Ι -  #
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ Ζ Ε Ν 2 Ν Ε Ι

3. ΙΔΡΥΜ ΑΤΑ ΓΙΑ Ατ ο μ α
ΜΡ ΙΤ.--

Παθηζε2ν

Δω ρεάν διακοπές Μετά το ι»οι 
πρόγραμμα διακοπών (κατασκηνώσεις, θέρετρα, I 
για τους ηλικιωμένους. Το 1988 επωφεληθηκαν 11

ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ
Τ Ν μ  ____

— - ελπίδα για το μέλλον

ν α  Ο  Α Π Ο Λ Ο Γ ΙΣΜ Ο Σ Μ Α Σ  
Π Α  Τ Η Ν  Π Ρ Ο Ν Ο ΙΑ  Τ  Ω Ν  Η Λ ΙΙ" ~ ’

Κοινωνική Πρόνοια
■

------- ιιρονοια
Εφαρμόσαμε σύγχρονη, πρω · τοποριακή πολττική για τον ηλι

κιωμένο. Φεραμε στο προσκήνιο της Κρατικής φροντίδας τα προβλήματα
*

του.
■ Δημιουργήσαμε 272 ΚΑΠΗ έναντι τω ν 

6  που υπήρχαν το  1981. Σ ' αυτα εξυπη
ρετούνται συνολικά 150.000 ηλικιωμένοι. 
Ανάμεοα στις υπηρεσίες που παρέχονται 
είναι: Πρόληψη για την Υγεία - Κοινωνική 
εργασία - Οργάνωση Ομάδων Αυτο- 
δοήθειας και ενδιαφερόντων (θέατρο, 
ψυχαγωγία, κατασκηνώνσεις κ,λ.π.).

■  Συστήσαμε θεραπευτήρια χρονιών 
παθήσεων. Σ’ αυτά, ο  μη αυτοεξυπη- 
ρετούμενος ηλικιωμένος Βρίσκει τώρα 
την περιποίηση που έχ ε αναγκη. Το 1981 
υπήρχαν 6. Σήμερα 28 και προωθείται η 
σύσταση και άλλων, ώστε σε κάθε νομό 
να υπάρχε 1 τουλάχιστον,

■ Καθιερώσαμε τη  στεγαστική συνδρο
μή Από το  1985 εφαρμόζεται πρό
γραμμα στεγασπκής συνδρομής για 
άστεγα, μοναχικά άτομα και ζεύγη ανα- 
σφαλίστρων άνω τω ν 65 ετών.
Καταβάλλεται σήμερα στον ιδιοκτήτη 
του σπίτιού 9.000 δρχ. το  μήνα για τα
μοναχικά άτομα και 12.000 δρχ. για τα ζεύγη.

Επίσης στα άτομα αυτό αναγνωρίστηκε 
το  δικαίωμα της ισόβιας; οίκησης (π.χ. 
Εργατική, Λαϊκή κατοικία).

■  Ενιοχύοαμε τον Κοινωνικό Τουρισμό
Προσφέρουμε 7ήμερα διακοπών σε όλη 
την Ελλάδα μόνο με 700 δρχ., περίπου, 
την ημέρα κα ιμεω μένο εισττήριο: κατά 
25% από την Ολυμπιακή, 30% από τις  
ναυτιλιακές εταιρίες, 50%απότονΟ.Σ.Ε.

•  Παρέχουμε: Πρόσθετες φορολογικές 
απαλλαγές. Στους ηλικιωμένους που 
έχουν αναπηρία 67% και ανω, 300.000 
δρχ. I
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Π Α ΤΗΝ ΠΡΟΝΟΙΑ Τ  ΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
Κοινωνική Πρόνοια

Εφαρμόσαμε σύγχρονη, π ρω τοποριακή πολιτική για τον ηλι
κιωμένο. Φεραμε στο προσκήνιο της Κρατικής φροντίδας τα προ βλήματά του.

Λ Ε Κ Α Ν Ο Π Ε Δ ΙΟ
Α Τ Τ ΙΚ Η Σ

ΜΟΝΑΔΕΣ KOINSNIKH1 
ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΟΥ ΙΔΡΥΘΗΚΑΝ 
ΜΕΤΑ ΤΟ  Ί9Θ1

1. ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 
ΚΑΙ ΒΡΕΦ ΙΚΑ ΤΜ ΗΜΑΤΑ

2. Κ.Α.Π.Η. Μ Ο Ν ΑΔ ΕΣ 
ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ Σ Π ΙΤ Ι - 
ΚΟ ΙΝ 2Ν ΙΚΟ Ι Σ Ε Ν 2 Ν Ε Σ

3. ΙΔΡΥΜΑΤΑ Γ ΙΑ  ΑΤΟ Μ Α 
ΜΕ Ε ΙΔ ΙΚ Ε Σ  Α Ν Α Γ Κ Ε Σ  
ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΑ 
Χ Ρ Ο Ν Ι2Ν  Π Α Ο Η Σ Ε 2 Ν
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Μ Ο Ν Α Δ ΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΟΥ ΙΔΡΥΘΗΚΑΝ 
Μ Ε ΤΑ  ΤΟ  Ί9 8 1

I .  ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
ΚΑΙ ΒΡΕΦΙΚΑ ΤΜ Η Μ ΑΤΑ ·

2.Κ.Α.Π.Η. Μ ΟΝΑΔΕΣ 
ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ  Σ Π ΙΤ Ι -  ·  
Κ Ο ΙΝ 2Ν ΙΚΟ Ι Ξ.ΕΝΕΝΕΣ

3. ΙΔΡΥΜΑΤΑ Γ ΙΑ  ΑΤΟΜΑ 
ΜΕ Ε ΙΔ ΙΚ Ε Σ  ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΑ 
Χ Ρ 0 Ν Ι2 Ν  Π ΑΘ Η ΣΕ2Ν

ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΕΙΝΑΙ [¿ ¡JJ j σιγουι¡aiMγια το παρόν - ελπίδα για το μέλλον



ΝΑΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΣ
Π Α  ΑΛΛΕΣ ΚΟΙΝΑ Ν ΙΚ ΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

Δώσαμε τη δυνατότητα στους γονείς να 
επιλέγουν τον φορέα ασφάλισης για 
ασθένεια των παιδιών τους, και να 
ασφαλίζεται ο χρόνος γονικής άδειας 
για την ανατροφή των παιδιών.

Δώσαμε τη δυνατότητα στους Έλληνες 
υπηκόους και ομογενείς που εργάζονται 
στο εξωτερικό ν’ ασφαλιστούν στο ΙΚΑ 
και ασφαλίσαμε στον Κλάδο Ασθένειας 
του ΙΚΑ τους συνταξιούχους Έλληνες 
Αλλοδαπούς που μένουν στην Ελλάδα.

Δώσαμε το δικαίωμα στους παραπληγι
κούς και τετραπληγικούς να πάρουν πλή
ρη σύνταξη 35ετίας, χωρίς όριο ηλικίας 
αν έχουν 20 χρόνια ασφάλιση.

Δώσαμε δικαίωμα εργασίας στους τε- 
τραπληγικούς και παραπληγικούς χωρίς 
ν' αναστέλλεται η καταβολή του επιδό
ματος.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΫΟΜΙΣΕΙΣ
■ Παρατείναμε το χρόνο ασφαλιστικής 

κάλυψης για περίθαλψη των παιδιών μέ
χρι το 24 έτος, εφόσον είναι άνεργα, και 
μέχρι το 26ο έτος εφόσον σπουδάζουν.

■ Καλύψαμε με υγειονομική περίθαλψη τις 
διαζευγμένες ανασφάλιστες συζύγους 
στον ασφαλιστικό φορέα του άλλου συ
ζύγου.

■ Καθιερώσαμε τη χορήγηση προσωρινής 
σύνταξης όταν καθυστερεί για διάφο
ρους λόγους η απόφαση της οριστικής 
σύνταξης.

■ Συνάψαμε συμβάσεις για εργατικά ατυ
χήματα και επαγγελματικές ασθένειες με 
τις χώρες: Αίγυπτο, Πολωνία, Σοβιετική 
Ένωση, Ουγγαρία, Τσεχοσλοβακία, 
Ανατ. Γερμανία. Και για ιατρική περίθα
λψη και σύνταξη: Βραζιλία, Αργεντινή, 
Φινλανδία και το Κεμπέκτου Καναδά.

Βελτιώσαμε τις Συμβάσεις με Σουηδία, 
Αυστρία, Λιβύη, Κύπρο.

■ Δώσαμε το δικαίωμα στους ασφαλι
σμένους που είχαν αναλάβει τις εισφο
ρές τους να τις επιστρέφουν, ώστε ο 
αντίστοιχος χρονος να είναι χρόνος 
ασφάλισης.

■ Ρυθμίσαμε σε δόσεις την εξόφληση 
οφειλών απο καθυστερούμενες ασφα
λιστικές εισφορές.

■ Αυξήσαμε την απόδοση των διαθεσίμων 
των ασφαλιστικών Οργανισμών. Το επι
τόπιο των καταθέσεων έφθασε στο 15% 
και των εντόκων γραμματίων στο 20%.

■ Δώσαμε την πλειοψηφία στο Δ.Σ. των 
Ασφαλιστικών Οργανισμών στους 
ασφαλισμένους και συνταξιούχους.

■ Ενοποιήσαμε τα 34 παραρτήματα του 
κλάδου Ασφάλισης κατά της Ασθένειας

Δημοτικά 
(ΚΑΔΚΥ) 
6ελ '

ισπκών και Κοινοτικών Υπαλλήλων 
σε ενιαίο φορέα. Παράλληλα 

τιωσαμε σημαντικά την ποιόοτητα της 
παρεχόμενης σ’ αυτούς Υγειονομικής 
Περίθαλψης και μάλιστα με την απαλ
λαγή των ασφαλισμένων από τη συμμε
τοχή σπς δαπάνες περίθαλψης.

Αυξήσαμε σημαντικά τα εφάπαξ.

Δίνουμε ενδεικτικά, την αύξηση στο 
εφάπαξ βοήθημα των Δημοσίων Υπάλ
ληλων:

1981: 800.000 
1989: 2.200.000 
αύξηση: 275%

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



πασχολούμενους. Με βασικές αρχές τη δια
φάνεια, την αντικειμενικότητα, την ισότιμη μ ε
ταχείριση και την κοινωνική δικαιοσύνη.

► Την αλλαγή του σημερινού συστήματος με 
την εφαρμογή της ασφαλιστικής μονάδας

και με κατοχύρωση των κεκτημένων των 
ασφαλισμένων.

► Την εξασφάλιση σε όλους ικανοποιητικής 
προστασίας, είτε αφορά τα γηρατειά, είτε

αναπηρία, ασθένεια, μητρότητα, ανεργία, 
κλπ., διευρυμένη με παροχές, ποιότητα 
ζωής.

Με στόχο την ολοκλήρωση του προγράμματος 
μας, τη νέα τετραετία θα προχωρήσουμε:

► Στη συνέχιση της αύξησης των συντάξεων, 
που ν' ανταποκρίνομαι στις απαιτήσεις

μιας ζωής με αξιοπρέπεια, υπερηφάνεια και 
αυτοδυναμία.

► Στηνκαθιέρωσητης Εθνικής Σύνταξης για 
όλους τους Έλληνες με κοινές προϋπο

θέσεις που θα χρηματοδοτείται από Κρατι
κούς και Κοινωνικούς πόρους.

► Στην εφαρμογή της εργασιακής σύνταξης 
που θα καλύπτει όλους τους εργαζόμε- ’

νους, μισθωτούς, επαγγελματίες και αυτοα-

για το παρόν - ελπίδα για τοΤΟ ΠΑΣΟΚ ΕΙΝΑΙ
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ΚΑΝΑΜΕ 8 ΜΕΓΑΛΑ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ

συνεχίζουμε
δημιουργούμε
ολοκληρώνουμε

ΜΑΖΙ ΣΤΗ  ΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗ  ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ

ΠΑΣΟΚ
1989-1992

η  κρ ιο ιμ η  τετρ α ετία

Τ Ο  Π Α ΣΟ Κ  ΕΙΝ Α Ι ΕΔΩ
σιγουριά για το παρόν - ελπίδα για το μέλλον


