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Η EΛΛΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ, 

ΕΑΝ ΔΕΝ  ΘΕΣΕΙ ΩΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ 

ΤΗΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 

ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ 

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΘΑΝΑΤΟΙ ΑΠ’ ΟΤΙ ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ 

Να επισημανθεί ότι για πρώτη φορά από το 1921 οι γεννήσεις στην 

Ελλάδα κατέβηκαν κάτω από το όριο των 100.000 το 2013 και ήσαν μόλις 

94.134, ενώ οι θάνατοι ήσαν 111.794, δηλ. υπεροχή των θανάτων κατά 

17.660!! Η κατάσταση το 2014 ήταν ακόμη χειρότερη με τους θανάτους 

(114.231) να υπερέχουν των γεννήσεων (93.452) κατά 20.779. Το 2015 η 

δημογραφική καθίζηση είναι εφιαλτική, αφού οι θάνατοι έχουν 

ανέλθει σε 121.785  και οι γεννήσεις είναι μόλις 92.984, δηλαδή οι 

θάνατοι υπερέχουν των γεννήσεων κατά 28.801!!! Τέτοιο πράγμα δεν 

έχει ξανασυμβεί. Το 2016 ο κατήφορος στις γεννήσεις συνεχίσθηκε με 

93.418 και τους θανάτους να φθάσουν στούς  118.623. Το 2017 η 

κατάσταση είναι άκρως εφιαλτική αφού μέχρι 27-12-2017 οι θάνατοι 

έχουν φθάσει στούς 123.079 και οι γεννήσεις ήσαν μόλις 88.132, δηλ. 

έχομε υπεροχή 34.947!! Ο καθένας αντιλαμβάνεται σε ποιό κατήφορο 

βρίσκονται οι γεννήσεις. Tείνουν να εξαφανισθούν από την Ελλάδα. 

Σημειωτέον ότι από τις παραπάνω γεννήσεις  ποσοστό  15% είναι 

γεννήσεις αλλοδαπών! 
 Σημειώνεται ότι ο χρόνος σταμάτησε στις 27-12-2017 γιατί έκτοτε το Υπ. 

Εσωτερικών δεν δίδει στοιχεία για τους θανάτους και τις γεννήσεις με 

την πρόφαση ότι αναβαθμίζει το σύστημα!!! 

Η Ελλάς τον Απρίλιο του 1932 κηρύχθηκε επισήμως σε πτώχευση. 

Η οικονομική κατάσταση της χώρας τότε αδιαμφισβήτητα ήταν πολύ 

χειρότερη από την οικονομική κατάσταση του 2010, που ο τότε 

Πρωθυπουργός εισήγαγε την πατρίδα μας στην εποχή των μνημονίων. 

 Δείτε, όμως, ποιά υπήρξε η κατάσταση από πλευράς γεννήσεων 

την επταετία που ακολούθησε  μετά την πτώχευση του 1932 και την 

επταετία την εποχή των μνημονίων. 

 Την επταετία 1933-1939 οι γεννήσεις ανήλθαν σε 189.583, 208.929, 

192.511, 193.343, 183.878, 184.509 και 178.852 αντιστοίχως και συνολικώς σε 

1.331.605, οι δε θάνατοι σε 111.447, 100.651, 101.416, 105.005, 105.674, 93.766 

http://www.aspe.gr/


 
 

 
__________________________________________________________________________________________________ 

 
Διεύθυνση: Πλ. Ελευθερίας 22, 105 53 Αθήνα-Τηλ.210-3232513-Φαξ 210-3255363- Site: www.aspe.gr -Email: info@aspe.org.gr 

2 

και 100.457 αντιστοίχως και συνολικώς σε 718.416, δηλ. είχαμε υπεροχή 

γεννήσεων κατά 613.189. 

 Την επταετία 2011-2017 οι γεννήσεις ήσαν 106.428, 100.371, 94.134, 

93.452, 92.984, 93.418 και 88.132  αντιστοίχως και συνολικώς σε 668.919, οι 

δε θάνατοι σε 111.099, 116.670, 111.794, 114.231, 121.785,118.623 και 123.079 

αντιστοίχως και συνολικώς σε 817.281, δηλ. είχαμε υπεροχή θανάτων 

κατά 148.362. 

 Δηλαδή την επταετία (1933-1938) μετά την πτώχευση του 1932 οι 

Έλληνες εδημιούργησαν πέντε πόλεις, όπως η Λάρισα, το Ηράκλειο-

Κρήτης, η Πάτρα, ο Βόλος και το Αγρίνιο, με συνολικό πληθυσμό 613.189!!! 

Τότε η Ελλάς είχε πληθυσμό μόλις 7 εκατ. 

 Την επταετία (2011-2017) μετά την είσοδο στην εποχή των 

μνημονίων κατέστρεψαν και ισοπέδωσαν μία πόλη των 148.362 κατοίκων!! 

Τώρα η Ελλάς έχει πληθυσμό 11 εκατ. 

Η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία έχει στοιχεία για τις γεννήσεις και 

θανάτους από το 1921 μέχρι και σήμερα, με εξαίρεση τα έτη από το 1941 

έως και το 1948, δηλ. τα χρόνια της κατοχής και τα επακολουθήσαντα της 

δυστυχίας. Δεν είναι, όμως, δύσκολο ν΄ ανακαλύψει κάποιος πόσες ήσαν 

τουλάχιστον οι γεννήσεις κατά τα έτη 1943 έως και το έτος 1948. Από τα 

επίσημα στοιχεία της ίδιας της Στατιστικής Υπηρεσίας προκύπτει ότι 

κατά το σχολικό έτος 1954-1955 σε όλα τα δημοτικά σχολεία της 

Ελλάδος φοιτούσαν 943.813 μαθητές. Οι μαθητές αυτοί είχαν γεννηθεί 

κατά τα έτη 1943-1944-1945-1946-1947 και 1948. Εάν γίνει η διαίρεση του 

αριθμού, που φοιτούσε στα δημοτικά σχολεία το παραπάνω σχολικό 

έτος 1954-1955 και των έξι ετών, που γεννήθηκαν τα παιδιά (943.813:6 

ίσον 157.302) προκύπτει ότι είχαν γεννηθεί κάθε χρόνο, κατά μέσον 

όρο, τουλάχιστον 157.302 παιδιά. Οι γεννηθέντες ήσαν βεβαίως 

περισσότεροι, εάν υπολογισθούν και όσα παιδιά απεβίωσαν το διάστημα 

της εξαετίας αυτής από διαφόρους λόγους(ασθένειες, πείνα, δολοφονίες 

κλπ.). Αυτό και μόνον το γεγονός ότι γεννήθηκαν τόσα παιδιά κάθε χρόνο 

εκείνα τα χρόνια με εκείνη τη δυστυχία, που επικρατούσε τότε, αρκεί για 

να διαπιστώσει κάθε εχέφρων πολίτης αυτής της πατρίδος, σε ποιό 

κατάντημα έχει φθάσει η Ελλάς σήμερα, όταν οι γεννήσεις το 2017 έως 27-

12 ήσαν μόλις 88.132, από τις οποίες θα πρέπει να υπολογισθεί ότι το 15ο/ο 

είναι γεννήσεις που προέρχονται από αλλοδαπές μητέρες. Πρέπει ν΄ 

αντιληφθούμε ότι τότε οι Ελληνίδες μητέρες είχαν ως πρώτο μέλημα τους, 

όταν τελούσαν τον γάμο τους, το πώς θ΄ αποκτήσουν παιδιά και είχαν 

πίστη στον εαυτό τους και στην Εκκλησία ότι θα τα καταφέρουν να τα 

μεγαλώσουν. 
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 Σήμερα οι Ελληνίδες και ιδίως οι νέες πρέπει να καταλάβουν ότι 

δεν είναι σε χειρότερη θέση από τις Ελληνίδες των ετών 1943-1948 και 

έχουν χρέος προς τον εαυτό τους, τους άνδρες τους, τα παιδιά τους, τους 

γονείς και τους παππούδες τους, ότι πρέπει να επανέλθουν στο φρόνημα 

των Ελληνίδων της δεκαετίας του 1930 και του 1940, εάν θέλουν τα παιδιά 

τους ν΄ απολαύσουν όσα τουλάχιστον απολαμβάνουν οι ίδιες. 

ΓΗΡΑΝΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

Ο πληθυσμός μιας χώρας θεωρείται γηρασμένος όταν το ποσοστό 

των ηλικιωμένων (δηλ. όσων είναι των 65 ετών) υπερβαίνει το 10% του 

συνολικού πληθυσμού. Η Ελλάς είναι η 3η πλέον γηρασμένη χώρα 

στην Ε.Ε. των 28 κρατών μελών, μετά την Ιταλία και την Γερμανία, με 

το ποσοστό των ηλικιωμένων άνω των 65 ετών να έχει φθάσει στο 

21%!!  

Όταν ακόμη και η Κυβέρνηση της Νοτίου Κορέας σήμανε 

συναγερμό για την σωτηρία του έθνους τους τί πρέπει να πράξει η Ελλάς;   

Δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες (29-8-2016) η είδηση: «Αρχίστε να 

κάνετε παιδιά! Έχουμε πρόβλημα». Αυτή ήταν η επείγουσα έκκλησις που 

απηύθυνε η κυβέρνησις της Νοτίου Κορέας προς τους πολίτες της χώρας, 

καθώς η υπογεννητικότητα μαστίζει το έθνος. Το πρώτο πεντάμηνο 

εφέτος οι γεννήσεις έπεσαν κατά 5,3% σε σχέση με πέρυσι. Η κυβέρνησις 

ανακοίνωσε και έκτακτα μέτρα ύψους 50 εκατ. ευρώ».  

Να σημειωθεί ότι η Νότιος Κορέα έχει έκταση 100.210 τ.χ. 

(αρκετά μικρότερη της Ελλάδος) και πληθυσμό 49.039.986 κατοίκους, 

δηλ. πενταπλασίους από την Ελλάδα!!! 

 

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Συγχρόνως την συρρίκνωση του πληθυσμού της Ελλάδος κατά 

14,5% έως το 2050 προβλέπει διεθνές ινστιτούτο της Βιέννης (εφημερίδες 

2-9-2016), αναφέροντας πώς το ίδιο χρονικό διάστημα ο πληθυσμός των 

χωρών -μελών της ευρωζώνης θα αυξηθεί κατά 6,6% σε σχέση με σήμερα, 

ενώ μείωση θα καταγραφεί στις χώρες της Βαλτικής, την Κροατία και την 

Βουλγαρία. 

Άλλη έρευνα, που δημοσιεύθηκε με ολοσέλιδο δημοσίευμα στην 

Καθημερινή της Κυριακής στις 18-9-2016 με τον τίτλο: ΕΡΗΜΗ ΧΩΡΑ ΤΟ 

2050 Η ΕΛΛΑΔΑ, επιβεβαιώνει τα όσα το διεθνές Ινστιτούτο της Βιέννης 

είχε προβλέψει. 

Την τελευταία δε επταετία (2011-2017) οι θάνατοι υπερβαίνουν 

σταθερά τις γεννήσεις κάθε χρόνο. Η συρρίκνωση του πληθυσμού 

επιτείνεται και από το γεγονός ότι, όπως αναγράφεται κατά κόρον στον 

ημερήσιο τύπο έχουν μεταναστεύσει από την Ελλάδα τα τελευταία έξι 
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χρόνια 450.000 νέοι Έλληνες σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες και αλλού, 

χωρίς να έχουν διάθεση επιστροφής στην Ελλάδα. 

 

ΧΩΡΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΔΕΝ ΕΠΕΡΧΕΤΑΙ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΤΗΦΟΡΟΥ 

Η αύξηση και η μείωση του πληθυσμού της χώρας ακολουθεί σε 

μεγάλο βαθμό τις τελευταίες δεκαετίες την πορεία του πλήθους των 

πολυτέκνων οικογενειών της χώρας. Η μείωση του ρυθμού με τον οποίο οι 

οικογένειες αποκτούν τέσσερα(4) ή περισσότερα τέκνα, δρα 

πολλαπλασιαστικά για τη μείωση του πληθυσμού, καθώς δεν 

αναπληρώνονται οι άτεκνοι και οι άγαμοι, το πλήθος των οποίων έχει 

αυξηθεί τα τελευταία χρόνια.   

Αυτό και μόνον αποδεικνύει τη σημασία των πολύτεκνων 

οικογενειών για τον Ελληνικό πληθυσμό. Αναστροφή της δημογραφικής 

κατάρρευσης χωρίς αύξηση του αριθμού των νέων πολύτεκνων 

οικογενειών δεν μπορεί να συντελεσθεί σε καμία απολύτως περίπτωση. 

Η συγκράτηση της μείωση του πληθυσμού απαιτεί την αύξηση του 

αριθμού των πολυτέκνων οικογενειών, δηλαδή με 4 ή περισσότερα παιδιά 

διότι: τα δύο πρώτα παιδιά αποτελούν αναπλήρωση των γονέων, το 3ο 

παιδί αναπληρώνει το 2ο παιδί που δεν έχουν όσοι αποκτούν ένα μόνο, 

και το 4ο παιδί αναπληρώνει (μαζί με το 3ο παιδί) τους άτεκνους 

συζύγους. Για τον απλό και προφανή αυτό λόγο, οι πολύτεκνοι (με 4 ή 

περισσότερα παιδιά) πρέπει να ενισχυθούν και να αυξηθούν. 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ 

 

- Α - 

ΜΕΤΡΑ ΑΜΕΣΗΣ ΕΞΑΓΓΕΛΙΑΣ, ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ. 

       

- Ι - 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ. 

Να επανέλθει το ποσοστό 20% για τις προλήψεις, που μειώθηκε 

απαραδέκτως με το άρθρο 25 του Ν. 4440/2016 στο 15%. 

- ΙΙ - 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ  

Να καθιερωθεί για τις πάσης φύσεως προσλήψεις των εκπαιδευτικών 

όπως το 20% προέρχεται από πολυτέκνους και τέκνα πολυτέκνων [όπως 
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ίσχυε για προσλήψεις όλων των άλλων υπουργείων (άρθρο 1 παρ. 3 περ. δ 

και άρθρο 6 παρ. 1 και 2 του Ν. 3454/2006)].  

Να προηγούνται στις τοποθετήσεις οι πολύτεκνοι γονείς, που απέκτησαν 

την πολυτεκνική ιδιότητα μέχρι και το 2011, αφού αυτοί είχαν αδικηθεί. Το 

μέτρο δεν έχει δημοσιονομικό κόστος, αφού διορισμοί στην εκπαίδευση θα 

γίνονται. 

- ΙΙΙ - 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Να καθιερωθούν οι ελεύθερες (χωρίς εισοδηματικά ή άλλα 

κριτήρια) μετεγγραφές των πολυτέκνων και των τέκνων τους, που είναι 

φοιτητές, όπως ίσχυαν από το 1979 για 32 χρόνια χωρίς κανένα πρόβλημα, 

όπως ομολογούσαν οι ίδιοι οι Πρυτάνεις, ώστε να μπορούν οι πολύτεκνοι 

και τα τέκνα τους, κατά τη διάρκεια της φοιτήσεως τους, να 

μετεγγράφονται σε αντίστοιχη Σχολή και σε αντίστοιχο έτος, που είναι 

πλησιεστέρα στον τόπο μονίμου κατοικίας των γονέων τους ή σε πόλη 

που σπουδάζει άλλος αδελφός (η) τους. 

-ΙV- 

ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΛΠ. ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΒΟΗΘΕΙΑ 

ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε. Ή ΑΠΟ  ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ. 

Να συμπεριληφθούν αυτοτελώς στους φορείς διανομής φρούτων, 

λαχανικών κλπ., οι Σύλλογοι Πολυτέκνων – Μέλη της ΑΣΠΕ, όπως 

γινόταν για 30 χρόνια, που τους έθεσε εκτός η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 

1701Β/14-8-2015), με αποτέλεσμα οι πολύτεκνοι πλέον να τα στερούνται. 

Επί πλέον να αυξηθεί το όριο εισοδήματος για την διανομή τροφίμων 

παρεμβάσεως Ε.Ε. ή άλλων πηγών, για τους πολυτέκνους. 

- V - 

ΝΑ ΕΞΑΙΡΕΘΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΟ ΠOΛΥΤΕΛΟΥΣ 

ΔΙΑΒΙΩΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΤΟΥΣ. 

Με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4111/2013 και του άρθρου 31 

του Ν. 4172/2013 θεσπίσθηκε φόρος πολυτελούς διαβιώσεως για όσους 

κατέχουν αυτοκίνητα 1928 κ.ε. και άνω. Δεν προβλέπεται, όμως, εξαίρεση 

για τους πολυτέκνους, που εξ ανάγκης και όχι από πολυτέλεια αγόρασαν 

ένα αυτοκίνητο, για την μεταφορά της οικογένειας τους, που είναι 7θέσιο 

ή 9θέσιο και τα οποία είναι συνήθως κυβισμού μεγαλύτερου του 1928 κεκ. 

Όπως ομολόγησε ο Αναπληρωτής υπουργός των Οικονομικών στις 

11-1-2016 απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Κων. Κατσίκη: 

«..το έτος 2013 το πλήθος των δηλώσεων με αριθμό προστατευομένων 

τέκνων πάνω από τέσσερα και φόρο πολυτελούς διαβίωσης για κατοχή 

αυτοκινήτων άνω των 1928 κ.ε. ήταν 3.940. Το έτος 2014 ήταν 3.077. 

Αντίστοιχα ο συνολικός φόρος πολυτελούς διαβίωσης για κατοχή 
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τέτοιων αυτοκινήτων το 2013 ήταν 2.101.826 και το 2014 ήταν 1.673.923. 

Από εκτίμηση υπηρεσιακών παραγόντων, η μείωση οφείλεται ότι πολλοί 

πολύτεκνοι αναγκάσθηκαν να καταθέσουν τις πινακίδες τους στερώντας 

από τις οικογένειες τους ένα βασικό εργαλείο μετακίνησης. Διότι δεν 

μιλάμε για κάποιο αμάξι πολυτελείας που θέλει ο άλλος για να πάει να 

κάνει το Σαββατοκύριακο του το σουαρέ του, όπως λέγαμε στα γαλλικά, 

στο χωριό, για να δείξει ότι έχει πολλά λεφτά. Μιλάμε για μια κατάσταση 

όπου ο άλλος πάει να καλύψει μια βασική του ανάγκη και έχουν 

αναγκασθεί και έχουν καταθέσει τις πινακίδες χάνοντας το δημόσιο 

πολύτιμα έσοδα από ΦΠΑ, από βενζίνη, από φόρο εισοδήματος στα 

συνεργεία αυτοκινήτων και μιά σειρά από άλλες τέτοιες κατηγορίες.. ».!! 

- VI - 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ 

Να επανέλθει η καταργηθείσα διάταξη της παρ 1 του άρθρου 16 

του Ν. 3863/2010, που παρείχε τη δυνατότητα στους πολυτέκνους με 

ορισμένες προϋποθέσεις, να απασχολούνται άνευ περικοπής της 

συντάξεως τους, καθώς με το νέο καθεστώς (παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν. 

4387/2016) για τους πολυτέκνους-συνταξιούχους, που αναλαμβάνουν 

εργασία, οι ακαθάριστες συντάξεις τους, κύριες και επικουρικές, 

καταβάλλονται μειωμένες κατά 60% για όσο χρόνο απασχολούνται. 

- VII - 

ΝΑ ΕΠΑΝΕΛΘΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 10% ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ 

ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΗΣ 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ.  

Να επανέλθει η διάταξη του άρθρου 53 του Π.Δ. 53/1989, όπως αυτό 

συμπληρώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου Π.Δ. 175/2006, βάσει της οποίας 

εισήγοντο κάθε φορά στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, σε 

ποσοστό 10% επί του αριθμού των δοκίμων και η οποία διάταξη 

καταργήθηκε με το άρθρο 3 του Π.Δ. 44/2016. 

- VIII - 

ΝΑ ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΝΑ ΧΟΡΗΓΟΥΝ,  ΩΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ, 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΤΟ 4ο 

ΚΑΙ ΑΝΩ ΤΕΚΝΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΤΗΝ 

ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ.  

Πρέπει, με ρητή διάταξη νόμου να παρασχεθεί η δυνατότητα στους 

Δήμους και τις περιφέρειες να χορηγούν, ως δημογραφικά κίνητρα, 

χρηματικά βοηθήματα στις μητέρες που αποκτούν το 4ο και άνω τέκνο 

τους και συγχρόνως αποκτούν και την πολυτεκνική ιδιότητα, δεδομένου 

http://www.aspe.gr/
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ότι οι υπάρχουσες σήμερα διατάξεις είναι ασαφείς και δημιουργούν 

προβλήματα για την χορήγηση τέτοιων βοηθημάτων.  

- IΧ - 

ΝΑ ΕΠΑΝΕΛΘΕΙ ΤΟ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΔΕΗ, ΟΠΩΣ 

ΙΣΧΥΕ ΜΕ ΤΗΝ Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/22891/17-12-2004 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ 

ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ 

ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/892/152/8-1-2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. 

Με την Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/22891/17-12-2004 απόφαση του τότε υπουργού 

Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1908 Β) θεσπίσθηκε για τις πολύτεκνες οικογένειες με 4 

προστατευόμενα παιδιά το όριο μειωμένης χρέωσης σε 3.500 KWh το 

τετράμηνο. Για οικογένειες με 5 έως 9 προστατευόμενα παιδιά το όριο 

μειωμένης χρέωση σε 4.000 KWh το τετράμηνο. Για οικογένειες με 10 

προστατευόμενα παιδιά και άνω το όριο μειωμένης  σε 4.500 KWh το 

τετράμηνο. 

Με την υπ΄ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/892/152/8-1-2018 απόφαση του 

υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας: α) μειώνεται το όριο της 

τετραμηνιαίας κατανάλωσης για « Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο 

ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη σε 2.000 KWh..Για κάθε επιπλέον 

ενήλικο μέλος προστίθεται κατανάλωση 200 KWh και για κάθε επιπλέον 

ανήλικο μέλος κατανάλωση 100 KWh, μέχρι του συνολικού ορίου των 

2.400 KWh ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών του νοικοκυριού..»!! 

β) Τίθενται όρια εισοδήματος για « Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία 

ενήλικα και ένα ανήλικα μέλος ή δύο ανήλικα και τρία ανήλικα 

24.750 ευρώ.. από τέσσερα ενήλικα ή δύο ενήλικα και τέσσερα 

ανήλικα μέλη 27.000 ευρώ και ..Για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος 

προστίθεται το ποσό των 4.500 ευρώ και για κάθε επιπλέον ανήλικο μέλος 

το ποσό των 2.250 ευρώ, μέχρι του συνολικού ορίου των 31.500 ευρώ 

ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών του νοικοκυριού..»!! γ) 

Θεσπίζεται να έχουν ακίνητη περιουσία το ανώτατο όριο μέχρι 180.000 

ευρώ και δ) να μήν εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελείας (δηλ 

αποκλείονται οι πολύτεκνοι που έχουν κάποιο ΙΧΕ αυτοκίνητο εξ ανάγκης 

και όχι από πολυτέλεια 7θέσιο, 9θέσιο, 12θέσιο κλπ. πάνω από 1928 

κ.ε.!!!). 

- Β - 

ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΜΕ 

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ. 

- Ι - 

ΕΠΑΝΑΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΚΑΙ 

ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ. 

http://www.aspe.gr/
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Να επανέλθουν ως δημογραφικά κίνητρα η επαναχορήγηση της 

ισόβιας σύνταξης της πολύτεκνης μητέρας και η επαναχορήγηση των 

πολυτεκνικών επιδομάτων, όπως γινόταν μέχρι το 2009, αφού το κόστος 

τους είναι μικρότερο από το κόστος του λεγομένου επιδόματος παιδιού.  

Σημειώνεται εκ προοιμίου ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας με την 

314/2007 απόφαση της Ολομελείας του, κρίνοντας τα της απονομής της 

σύνταξης στον χήρο πατέρα, που ελάμβανε το επίδομα και ο ΟΓΑ 

αρνήθηκε να του χορηγήσει την σύνταξη διαλαμβάνει στην απόφαση του 

ότι «σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του Ν. 1892/90, οι παροχές του 

νόμου αυτού, δηλαδή τόσο το επίδομα, όσο και η ισόβια σύνταξη, έχουν, 

προσέτι, τον χαρακτήρα κινήτρου προς τους νέους γονείς για την 

δημιουργία πολύτεκνων οικογενειών, με στόχο την αντιμετώπιση του 

οξέως δημογραφικού προβλήματος της χώρας. Η χορήγηση δε της 

συντάξεως αποτελεί επί πλέον κίνητρο προς τους γονείς, δεδομένου ότι η 

οικονομική ενίσχυση προς αυτούς δεν θα παύσει να χορηγείται λόγω της 

ηλικίας των τέκνων. Κατ΄ ακολουθίαν, για να είναι πλήρης και λυσιτελής η 

συνταγματικώς επιβαλλόμενη προστασία της πολύτεκνης οικογένειας, η 

ισόβια σύνταξη πρέπει να καταβάλλεται και στον επιζώντα σύζυγο 

(πατέρα), σε περίπτωση θανάτου της συζύγου του ή, για την ταυτότητα του 

λόγου, και στην περίπτωση που αυτός λαμβάνει το επίδομα και όλα τα 

τέκνα του συμπληρώσουν το 23ο έτος της ηλικίας τους».  Συνεπώς το 

επίδομα και η σύνταξη προς την πολύτεκνη μητέρα και το επίδομα του 

τρίτου παιδιού δεν αποτελούσαν « κοινωνικά ή οικογενειακά ή προνοιακά 

επιδόματα», αλλά είχαν τον χαρακτήρα κινήτρου για την ενθάρρυνση 

των νέων ζευγαριών προκειμένου ν΄ αποκτήσουν παιδιά, εν όψει του 

οξύτατου δημογραφικού προβλήματος της πατρίδος μας. Όλα αυτά 

βέβαια οι (συγ)Κυβερνήσεις τα έγραψαν στα παλαιότερα των 

υποδημάτων τους. 

Το κόστος των ανωτέρω για το έτος 2012 ήταν:   

1) Σύνταξη της πολύτεκνης μητέρας 173.350.000 ευρώ 

2) Επίδομα πολύτεκνης μητέρας  118.000.000 ευρώ 

3) Επίδομα τρίτου τέκνου   110.200.000 ευρώ 

4) Επίδομα μητέρων με τρία τέκνα  204.500.000 ευρώ  

4) Εφ΄ άπαξ παροχή τρίτου κλπ. τέκνου   18.900.000 ευρώ 

   Σύνολο   624.950.000 ευρώ 

 Σημειώνουμε ότι από τις μητέρες, που ελάμβαναν την ισόβια 

σύνταξη της πολύτεκνης μητέρας, 85.000 είχαν την ιδιότητα της 

πολύτεκνης μητέρας και άλλες 85.000 δεν την είχαν, αλλά τους 

χορηγήθηκε με τον Ν. 2163/1993 γιατί ήσαν μητέρες τεσσάρων ζώντων 

τέκνων. 

http://www.aspe.gr/
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Ο πρώην υπουργός εργασίας κ. Βρούτσης κατάργησε όλα τ΄ 

ανωτέρω με το πρόσχημα ότι δήθεν επιέζετο από την τρόϊκα για την 

μείωση του παραπάνω κονδυλίου, και αρνήθηκε να δεχθεί την πρόταση 

της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος για μείωση τους 

κατά 15% και προχώρησε στην θέσπιση του λεγομένου επιδόματος 

στήριξης τέκνων και του λεγομένου επιδόματος τριτέκνων και 

πολυτέκνων, χωρίς βεβαίως αυτά να συνδέονται με την ιδιότητα του 

πολυτέκνου. Επαίρετο δε με κατ΄ επανάληψη δηλώσεις του ότι ήταν το 

μόνον κονδύλιο που αυξήθηκε λέγοντας: «.. Ο Ν.4093/2012 

(συμπληρώθηκε από Ν. 4111/2013 και Ν. 4144/2013) για τα οικογενειακά 

επιδόματα (Α21) αποτελεί την πιό σύγχρονη και ολοκληρωμένη θεσμική 

παρέμβαση για τη στήριξη της ελληνικής οικογενείας. Για πρώτη φορά, 

λοιπόν, στην Ελλάδα με το σύγχρονο αυτό θεσμικό πλαίσιο, δόθηκε 

επίδομα και για το δεύτερο και για το πρώτο παιδί. Μάλιστα, η 

καταγραφή και η απόδοση των συγκεκριμένων επιδομάτων, έγινε με τον 

πιό αντικειμενικό, απόλυτα διαφανή τρόπο και χωρίς την παραμικρή 

γραφειοκρατία. Επιπλέον, αποτελούν το μοναδικό λογαριασμό του 

κρατικού προϋπολογισμού, που λόγω του ιδιαίτερου κοινωνικού του 

βάρους αυξήθηκε.. »!! (δηλώσεις του 10-8-2016).  

Δηλ. ο κ. Βρούτσης κατήργησε τα λειτουργούντα ως κίνητρα για 

την απόκτηση παιδιών κτυπώντας ανελέητα τους πολυτέκνους, αφού 

πλέον καμία απολύτως μητέρα από τις 175.000 δεν λαμβάνει την σύνταξη 

της πολύτεκνης μητέρας και ουδείς πολύτεκνος, που έχει μόνον ένα ή δύο 

προστατευόμενα τέκνα (αυτοί είναι 50.000), ελάμβανε το λεγόμενο 

επίδομα πολυτέκνων. 

Άλλο είναι το θέμα της ενίσχυσης των οικονομικώς αδυνάτων και 

είναι εντελώς διαφορετικό το θέμα της παροχής κινήτρων για την 

γέννηση παιδιών, το οποία έχει άμεση ανάγκη η χώρα. Σημειωτέον δε ο 

ίδιος ο κ. Βρούτσης δήλωνε, για τις πιέσεις, όπως έλεγε, από την τρόϊκα 

για μείωση αυτών των κονδυλίων, στην εφημερίδα ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ στις 2-

12-2012: «Δεν μειώσαμε το κονδύλι, αλλάξαμε, όμως, στρατηγική, 

εισάγοντας τρεις καινοτομίες: την απόλυτη διαφάνεια, τον έλεγχο μέσω 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και τη δικαιοσύνη ώστε να αρθούν οι 

στρεβλώσεις που επικρατούσαν εδώ και δεκαετίες. Επιπλέον για πρώτη 

φορά στηρίζουμε τη φτωχή οικογένεια που έχει ένα ή δύο παιδιά»!!! 

Ποιά ήταν η απόλυτη διαφάνεια που εισήγαγε αποδεικνύεται από 

δημοσίευμα της εφημερίδος ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ της 1-1-2013 με τον λίαν 

χαρακτηριστικό τίτλο: «ΑΛΑΛΟΥΜ ΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ 

ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΟΥ ΟΓΑ - ΕΔΩΣΑΝ 

4.000 ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΤΕΚΝΩΝ ΜΕ ΠΛΑΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ »!!! Ακριβώς γι΄ 

http://www.aspe.gr/
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αυτό αρνήθηκαν να συμπεριλάβουν στο έντυπο Α21 να υπάρχει 

πρόβλεψη και να συμπληρώνουν οι ενδιαφερόμενοι τον αριθμό 

μητρώου της ΑΣΠΕ του πολυτεκνικού τους βιβλιαρίου!!! Το έπραξαν 

δε αυτό γιατί ακριβώς θεωρούσαν ότι αυτά δεν συνδέονται με την 

πολυτεκνική ιδιότητα!! 

Αυτή είναι η αλλαγή στρατηγικής της Ν.Δ. από μία πολιτική 

φιλοδημογραφική, φιλοοικογενειακή και φιλοπολυτεκνική, που είχε έως 

το 2012 και πέρασε στην αντίθετη όχθη και εγκαινίασε μία άκρως 

αντιδημογραφική, αντιοικογενειακή και αντιπολυτεκνική πολιτική, που 

εξόντωνε τους πολυτέκνους!! 

Δείτε τα όσα έγραφε για το θέμα, που επαίρεται ο κ. Βρούτσης για 

την κατάργηση της σύνταξης και του επιδόματος της πολύτεκνης μητέρας 

και τα νέα του επιδόματα, ο κορυφαίος των Ελλήνων δημοσιογράφων κ. 

Γιάννης Μαρίνος στην εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ σε άρθρο 

του με τον τίτλο :  « Εμμονή σε απερίσκεπτα λάθη»: «Παρ΄ όλες τις 

διορθώσεις που προκάλεσε η θυελλώδης αντίδραση στην υπερφορολόγηση 

των πολυτέκνων οικογενειών, το πλήγμα παρέμεινε, έστω και λιγότερο 

επώδυνο. Το προκύπτον μήνυμα από πλευράς κυβέρνησης, έστω και εάν 

δεν το θέλησε, είναι «μήν κάνετε πολλά παιδιά». Και επιβεβαιώθηκε με την 

για πρώτη φορά(;)χορήγηση ενός μικρού έστω επιδόματος στις οικογένειες 

με ένα παιδί. Εκλείπει συνεπώς και το κίνητρο για περισσότερα παιδιά που 

ίσχυε ως σήμερα από τη μη στήριξη των οικογενειών με ένα παιδί. Διότι 

εάν ένα ζευγάρι έχει μόνο ένα, συντελεί αναλογικά σε μείωση του 

πληθυσμού της χώρας κατά 50%, αφού δύο άτομα φέρνουν στον κόσμο ένα. 

Το ότι στην πραγματικότητα δεν ισχύει αυτό καθώς οι περισσότερες 

οικογένειες έχουν ακόμη πάνω από ένα παιδί δεν σημαίνει ότι δεν 

παρέχονται κίνητρα για να αρκούνται οι γονείς μόνο σε ένα παιδί.  

Αλλά έτσι θα συμβεί αυτό που προέβλεψε, έστω υπερβάλλοντας, ο 

Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας σχολιάζοντας προς τον 

υπουργό Οικονομικών κ. Στουρνάρα τα φορολογικά μέτρα που πλήττουν 

τις πολύτεκνες οικογένειες. «Η Ελλάδα θα μείνει χωρίς  Έλληνες» 

φέρεται ότι είπε. Αυτή την επικινδυνότητα επισημάναμε στο άρθρο μας της 

προηγούμενης Κυριακής, δηλαδή του δημογραφικού μας κατήφορου, που 

ανέδειξε την Ελλάδα τρίτη στον κόσμο από πλευράς γηραιού πληθυσμού, με 

τάση να αναδειχθεί στην πρώτη θέση. Έτσι όχι μόνο υποκαθίσταται η 

έλλειψη ελληνικού πληθυσμού σε παραγωγικές ηλικίες από τους αθρόα 

προσερχόμενους αλλοδαπούς μετανάστες αλλά επιδεινώνεται και η ήδη 

τραγική οικονομική κατάσταση των ασφαλιστικών ταμείων καθώς 

περιορίζονται οι εισπράξεις των ασφαλίστρων. Καθώς περιορίζεται ο 

ενεργός πληθυσμός πολλαπλασιάζονται και οι συνταξιούχοι χωρίς να 
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γεννιούνται νέα παιδιά. Ήδη τείνει να έχουμε ένα εργαζόμενο προς ένα 

συνταξιούχο. Ας σημειωθεί επίσης ότι το επίδομα για ένα παιδί θα σπεύσουν 

να το εξασφαλίσουν όλοι σχεδόν οι φοροφυγάδες, Έλληνες και ξένοι, που 

δηλώνουν ελάχιστα εισοδήματα.. ». 

Τα σχόλια είναι περιττά.  Όσο για την αύξηση του κονδυλίου που 

επαίρετο ο κ. Βρούτσης αποδεικνύεται ότι τα περί περί πιέσεων της 

τρόϊκας ήταν παραμύθι για τους αφελείς. Έπρεπε η Ν.Δ. να εξοντώσει 

τους πολυτέκνους για λόγους που ουδέποτε εξήγησε, το έπραξε και το 

επλήρωσε. Το ερώτημα είναι εάν έχει την βούληση να επανορθώσει. 

Εκείνη θα ωφεληθεί αρκεί να το θελήσει.  

 Σημειώνεται ότι το κονδύλι για το λεγόμενο επίδομα στήριξης 

τέκνων και το λεγόμενο επίδομα τριτέκνων και πολυτέκνων, το οποίο 

τώρα ονομάζεται επίδομα παιδιού, αυξήθηκε από τα 650 εκ. ευρώ στά 910 

εκ. ευρώ, αφού με το άρθρο 6 του Ν. 4472/2017 ορίσθηκε ότι: «1. Οι 

διαθέσιμες πιστώσεις του Ενιαίου Επιδόματος Στήριξης Τέκνων, όπως αυτό 

προβλέπεται στην υποπαράγραφο ΙΑ.2 του ν. 4093 2012 (Α222) αυξάνονται 

έως και διακόσια εξήντα εκατομμύρια (260.000.000) ευρώ. Οι σχετικές 

πιστώσεις εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.... 

➔ Θα πρέπει να καταργηθούν οι διατάξεις για εισοδηματικά ή 

άλλα κριτήρια, και η χορήγηση του πολυτεκνικού επιδόματος να 

αφορά μόνο την απόκτηση του 4ου ή και επόμενου παιδιού, όπως 

ίσχυε όλα τα προηγούμενα χρόνια.  

 

- ΙΙ - 

ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΦΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ 

ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΦΟΡΟ. 

Να υπάρξει εξαίρεση της πρώτης κατοικίας των πολυτέκνων από 

την καταβολή του ΕΝΦΙΑ και η εξαίρεση των γραφείων των 

πολυτεκνικών συλλόγων από τον παραπάνω φόρο. Δεν είναι δυνατόν να 

φορολογείται ο πολύτεκνος και να υποχρεούται στην καταβολή ΕΝΦΙΑ 

για την πρώτη κατοικία του. Ούτε να υποχρεούται σε συμπληρωματικό 

φόρο όταν η ακίνητη περιουσία του υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ, 

όπως θεσπίσθηκε με το άρθρο 50 του Ν. 4389/27-5-2016. Δηλαδή ο άγαμος 

δεν πληρώνει συμπληρωματικό φόρο για ακίνητη περιουσία μέχρι 200.000 

ευρώ και το ίδιο ποσό ισχύει και για τον πολύτεκνο με όσα παιδιά και εάν 

έχει!!! 

Το όριο της φτώχειας σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική αρχή  

ανέρχεται σε 4.500 για τον άγαμο. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 50% 

για την σύζυγο (δηλ. για τον έγγαμο χωρίς παιδιά είναι 6.750 ευρώ) και 
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κατά 30% για κάθε εξαρτώμενο τέκνο κάτω των 14 ετών (1.350 ευρώ) και 

κατά 50% για κάθε εξαρτώμενο τέκνο άνω των 14 ετών (2.250 ευρώ) (βλ. 

δελτίου τύπου ΕΛΣΤΑΤ 23-6-2017). 

Με τα παραπάνω δεδομένα αφού ο άγαμος δεν πληρώνει 

συμπληρωματικό φόρο για ακίνητα αξίας έως 200.000 ευρώ, τότε ο 

έγγαμος χωρίς παιδιά θα έπρεπε να μην πληρώνει για ακίνητα ώς 300.000 

ευρώ (200.000 συν 50% για την σύζυγο) και για κάθε ένα τέκνο κάτω των 

14 ετών προστίθενται άλλες 60.000 ή εάν είναι άνω των 14 ετών για κάθε 

τέκνο προστίθενται άλλες 100.000 ευρώ. Έτσι ο πολύτεκνος με 4 τέκνα (2 

κάτω των 14 ετών και 2 άνω των ετών) θα έπρεπε, έχοντας την ίδια 

μεταχείριση με τον άγαμο, να πληρώσει συμπληρωματικό φόρο μόνον 

εάν είχε ακίνητη περιουσία άνω 620.000 ευρώ (200.000 συν 100.000 για την 

σύζυγο συν 200.000 για τά2 τέκνα άνω των 14 ετών και 120.000 για το 2 

τέκνα κάτω των 14 ετών)!!! Ενώ τώρα τιμωρείται. Δεν έχει ούτε την 

μεταχείριση του αγάμου!!  

     - ΙΙΙ - 

ΓΙΑ ΤΟ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΦΟΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. 

Να επανέλθει το αφορολόγητο των παιδιών, όπως καθορίσθηκε με 

τον Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58Α/23-4-2010) στις 25.500 ευρώ για όσους έχουν 

τέσσερα προστατευόμενα τέκνα και να θεσπισθεί επί πλέον τουλάχιστον 

5.000 ευρώ για κάθε ένα από το 5ο και επί πλέον τέκνα. 

Με το άρθρο 112 του Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85Α/12-5-2016), που 

ψηφίσθηκε ορίζονται τα εξής: «1...2. Το άρθρο 16 του ν. 4172/2013 

αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1. Ο φόρος που προκύπτει κατά την 

εφαρμογή του άρθρου 15 μειώνεται κατά το ποσό των χιλίων εννιακοσίων 

(1.900) ευρώ για το φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, όπως αυτά 

ορίζονται στο άρθρο 11, όταν το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές 

υπηρεσίες και συντάξεις δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων 

(20.000) ευρώ. Η μείωση του φόρου ανέρχεται σε χίλια εννιακόσια πενήντα 

(1.950) ευρώ για το φορολογούμενο με ένα (1) εξαρτώμενο τέκνο, σε δύο 

χιλιάδες (2.000) ευρώ για δύο (2) εξαρτώμενα τέκνα και σε δύο χιλιάδες 

εκατό (2.100)ευρώ για τρία (3) εξαρτώμενα τέκνα και άνω. Εάν το ποσό του 

φόρου είναι μικρότερο των ποσών αυτών, η μείωση του φόρου περιορίζεται 

στο ποσό του αναλογούντος φόρου....». 

Η διάταξη του άρθρου 16 του Ν. 4172/2013 καθιέρωνε μείωση φόρου 

2.100 ευρώ για όλους και φυσικά και τους πολύτεκνους με όσα τέκνα 

προστατευόμενα και εάν είχαν και συνεπώς αυτό το λεγόμενο 

αφορολόγητο έμεινε ακριβώς το ίδιο!!! 

Η Κυβέρνηση ισχυρίσθηκε: «..το 61% των τριτέκνων και των 

πολυτέκνων θα καταβάλει λιγότερα από ό,τι σήμερα..»(εφημερίδες. 9-5-
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2016). Πρόκειται βεβαίως περί ασύστολου ψεύδους, αφού ουδεμία 

απολύτως αύξηση έγινε του υπάρχοντος ψευτοαφορολογήτου για 

τους πολυτέκνους!!! Το χειρότερο ακόμη είναι ουδείς βρέθηκε από την 

λεγομένη Αντιπολίτευση (είτε την μείζονα είτε την ελάσσονα) να 

κατακεραυνώσει την Κυβέρνηση γι΄ αυτά τα χονδροειδή ψέμματα. 

Είναι δε γνωστόν ότι για τους ελεύθερους επαγγελματίες ουδέν απολύτως 

αφορολόγητο ποσό υπάρχει, όσα προστατευόμενα τέκνα και εάν έχουν!! 

Ιδού τώρα ποιά είναι η αλήθεια: 

Η διάταξη του άρθρου 16 του Ν. 4172/2013 καθιέρωνε μείωση φόρου 

2.100 ευρώ για όλους και φυσικά και τους πολύτεκνους με όσα τέκνα 

προστατευόμενα και εάν είχαν και συνεπώς αυτό το λεγόμενο 

αφορολόγητο έμεινε ακριβώς το ίδιο!!! Τώρα πώς το «..το 61% των 

τριτέκνων και των πολυτέκνων θα καταβάλει λιγότερα από ό,τι σήμερα..», 

αυτό μόνον οι φωστήρες του υπουργείου Οικονομικών θα μπορούν να το 

εξηγήσουν. Είναι γνωστό ότι ψεύδονται, αλλά όχι και κατ΄ αυτόν τον 

χονδροειδή τρόπον!! Ακόμη και αυτός ο Γκαίμπελς θα τους εθαύμαζε για 

τα ψέμματα τους!! Οι πολύτεκνοι στην ουσία φορολογούνται ακόμη και 

όταν ζουν όχι στα όρια της φτώχειας αλλά και στην εξαθλίωση. Με την 

παραπάνω ρύθμιση ο άγαμος έχει αφορολόγητο 8.636 ευρώ, που είναι το 

ποσό του φόρου που αντιστοιχεί στο εν λόγω ποσό (8.636 Χ 22%). Το όριο 

της φτώχειας σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική αρχή ανέρχεται σε 

4.500 για τον άγαμο. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 50% για την 

σύζυγο (δηλ. για τον έγγαμο χωρίς παιδιά είναι 6.912 ευρώ) και κατά 30% 

για κάθε εξαρτώμενο τέκνο κάτω των 14 ετών και κατά 50% για κάθε 

εξαρτώμενο τέκνο άνω των 14 ετών (βλ. δελτίου τύπου ΕΛΣΤΑΤ 23-6-

2017). Δηλ. το όριο φτώχειας για έναν πολύτεκνο με σύζυγο και 4 

εξαρτώμενα τέκνα κάτω των 14 ετών ανέρχεται στο ποσό των 12.150 ευρώ 

(4.500 σύν 2.250 σύν 4 x1.350).  

Έτσι η Κυβέρνηση των συντρόφων του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ 

καθιερώνει για τον άγαμο ως αφορολόγητο το όριο των φτώχειας 

(4.500 ευρώ) προσαυξημένο κατά 91,9% (4.086 ευρώ). Για τον πολύτεκνο 

με τα 4 εξαρτώμενα τέκνα κάτω των 14 ετών, που έχει όριο φτώχειας 

12.150 ευρώ, αντί να καθιερώσει ως αφορολόγητο το ποσό αυτό 

προξαυξημένο κατά 91,9% (11.368 ευρώ), δηλ. σε 23.516 ευρώ, 

μεταχειριζομένη τον πολύτεκνο, όπως ακριβώς και τον άγαμο, η 

κυβέρνηση καθιερώνει γι΄ αυτόν ως αφορολόγητο το ποσό των 9.550 

ευρώ!!! Δηλ. καθιερώνει όχι καν το όριο της φτώχειας, αλλά 

καθιερώνει το όριο της φτώχειας μειωμένο κατά 25%(από 12.150 σε 

9.550 ευρώ), κάτω και από τα όρια της εσχάτης εξαθλίωσης!!! Η 

Κυβέρνηση ακολουθεί πιστά την ίδια αντιπολυτεκνική, αντιδημογραφική 
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και αντιοικογενειακή πολιτική του πρώην υπουργού Οικονομικών Γιάννη 

Στουρνάρα και της προκατόχου της κυβερνήσεως. Με αυτή την πολιτική, 

όμως, είναι βέβαιον ότι θα έχει και την τύχη της. Δεν κυβερνιέται με 

τέτοια ψέμματα η Xώρα. O δε υπουργός των Οικονομικών των συντρόφων 

των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ διατυμπάνιζε στην Βουλή ότι θεσπίζει το μεγαλύτερο 

αφορολόγητο στην Ευρώπη!!! 

Με την κατάργηση των αφορολογήτων των παιδιών η φορολογική 

επιδρομή κατά των πολυτέκνων υπήρξε εξοντωτική. 

Έτσι ο μισθωτός πολύτεκνος με  
- Τέσσερα (4) προστατευόμενα τέκνα το 2013 για εισόδημα 15.000 ευρώ 

δεν πλήρωσε φόρο εισοδήματος, ενώ για το 2014 πλήρωσε 1.200 ευρώ,  

- Έξι (6) προστατευόμενα τέκνα το 2013 δεν πλήρωσε φόρο για 

εισόδημα 21.000 ευρώ δεν πλήρωσε φόρο εισοδήματος ενώ το 2014 

πλήρωσε φόρο 2.520,  

- Οκτώ (8) προστατευόμενα τέκνα και εισόδημα 27.000 το 2013 δεν 

πλήρωσε φόρο, ενώ το 2014 πλήρωσε 4.640,  

- Δέκα (10) προστατευόμενα τέκνα και με εισόδημα 33.000 ευρώ το 2013 

δεν πλήρωσε φόρο ενώ το 2014 πλήρωσε 7.240. Δηλαδή όσο 

περισσότερα προστατευόμενα έχει ο πολύτεκνος τόσο περισσότερο 

φόρο πληρώνει!!! 

Σημειώνεται ότι με το άρθρο 38 του Ν. 4024/2011 καθιερώθηκε ως 

αφορολόγητο το ποσό των 5.000 ευρώ για τον άγαμο, που προσαυξάνετο 

κατά 2.000 ευρώ για κάθε ένα από τα δύο πρώτα τέκνα που τον βάρυναν 

και κατά 3.000 ευρώ για κάθε ένα από το τρίτο τέκνο και πέρα που τον 

βάρυναν, δηλ. ο πολύτεκνος με 4 προστατευόμενα τέκνα είχε 

αφορολόγητο 15.000 ευρώ. Τότε ουδείς μιλούσε για το αφορολόγητο των 

5.000 ευρώ!!! 

Η (συγ)Κυβέρνηση των συντρόφων των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ με το άρθρο 

10 του Ν. 4472/2017 θέσπισε τ΄ ακόλουθα:    

«1. Η παρ 1 του άρθρου 16 του ν. 4172/2013 αντικαθίσταται ως 

ακολούθως: «1. Ο φόρος που προκύπτει κατά την εφαρμογή του άρθρου 15 
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μειώνεται κατά το ποσό των χιλίων διακοσίων πενήντα (1.250) ευρώ για το 

φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 

11, όταν το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις 

δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. Η μείωση του 

φόρου ανέρχεται σε χίλια τριακόσια (1.300) ευρώ για το φορολογούμενο με 

ένα (1) εξαρτώμενο τέκνο, σε χίλια τριακόσια πενήντα (1.350) ευρώ για δύο 

(2) εξαρτώμενα τέκνα και σε χίλια τετρακόσια πενήντα (1.450) ευρώ για 

τρία (3) εξαρτώμενα τέκνα και άνω. Εάν το ποσό του φόρου είναι μικρότερο 

των ποσών αυτών, η μείωση του φόρου περιορίζεται στο ποσό του 

αναλογούντος φόρου.». 

2.Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν για εισοδήματα που 

αποκτώνται στά φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1.1.2020 και 

εφεξής». (Δηλαδή για τα εισοδήματα που θα αποκτηθούν το έτος 2019. 

Λέγεται ότι αυτό θα έλθει πιό νωρίς για τα εισοδήματα του 2018). 

Έτσι με την νέα αυτή διάταξη το έμμεσο αφορολόγητο (που έχει 

βαπτισθεί ως έκπτωση από το φόρο) θα διαμορφωθεί ως εξής: 

Για τον άγαμο από τα 8.636 ευρώ που είναι σήμερα στα 5.685 ευρώ. 

Για τον έγγαμο με ένα τέκνο από 8.864 ευρώ  στα 5.905. 

Για τον έγγαμο με δύο τέκνα από 9.090 ευρώ  στα 6.135. 

Για τον έγγαμο με τρία τέκνα και άνω από 9.545 ευρώ  στα 6.595. 

Με τον νόμο αυτό η σφαγή των πολυτέκνων δεν έχει όρια, αφού 

και στην περίπτωση αυτή ο άγαμος θα έχει ως αφορολόγητο το όριο 

της φτώχειας (4.500 ευρώ) προσαυξημένο κατά 26% (1.185), ενώ ο 

πολύτεκνος με 4 τέκνα κάτω των 14 ετών και όριο φτώχειας 12.150 

αντί να έχει αφορολόγητο το ποσό αυτό προξαυξημένο κατά 26% 

(1.944), δηλ. 14.094 ευρώ ως αφορολόγητο, θα κληθεί και θα 

φορολογηθεί να πληρώσει φόρο και τα ποσά που θα είναι κάτω και 

από αυτά τα όρια φτώχειας, δηλ. για το ποσό που είναι η διαφορά του 

ψευτοαφορολόγητου των 6.595 έως 12.150 δηλ. για το ποσό των 5.555 

ευρώ (ποσό κάτω από τα όρια της φτώχειας), θα πληρώσει φόρο 1.222 

ευρώ (5.555 Χ 22%)!!!! 

Έτσι κόπτεται για την φτωχολογιά η για πρώτη αφορά αριστερά 

Κυβέρνηση των συντρόφων των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Φορολογεί για τους 

πολύτεκνους και τα ποσά που είναι κάτω από τα όρια της φτώχειας. 

➔ στην χειρότερη περίπτωση: ΝΑ ΘΕΣΠΙΣΘΕΙ ΩΣ 

ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΤΟ ΟΡΙΟ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΟΠΩΣ ΤΟ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ Η 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. 

    - ΙV- 

ΝΑ ΑΠΑΛΛΑΓΟΥΝ  ΟΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
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Με το άρθρο 112 του Ν. 4387/12-5-2016, η Κυβέρνηση ρύθμισε και τα 

της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, άφησε τις 12.000 ευρώ, ποσό μέχρι το 

ύψος του οποίου δεν επιβάλλεται εισφορά (δηλ. έχει το ίδιο ύψος 

εισοδήματος για την μη πληρωμή εισφοράς αλληλεγγύης τόσο ο 

πολύτεκνος, με οσαδήποτε προστατευόμενα τέκνα, όσο και ο άγαμος!!), 

ενώ πράττουν κάτι άλλο. Αυξάνουν το ποσοστό της εισφοράς για τα 

εισόδημα από 12.001-20.000 ευρώ σε 2,2%, για τα εισοδήματα 20.001-

30.000 ευρώ σε 5,0% κλπ.. Με αυτόν τον τρόπο ο πολύτεκνος θα 

πληρώνει μεγαλύτερο ποσό εισφοράς με τον νόμο Τσακαλώτου, απ΄ 

ό,τι με τον προηγούμενο νόμο του Στουρνάρα!! 

Η απαλλαγή από την εισφορά αλληλεγγύης των 12.000 ευρώ 

για τον άγαμο σημαίνει ότι για τον άγαμο θεσπίζεται απαλλαγή το 

όριο της φτώχειας που είναι 4.500 ευρώ (βλέπε παραπάνω ανάλυση) 

προσαυξημένο κατά 166%. Για τον πολύτεκνο με 4 τέκνα  κάτω των 14 

ετών, που το όριο της φτώχειας είναι 12.150, αντί να καθιερωθεί το 

ποσό αυτό προσαυξημένο κατά 166%, δηλ. 12.150 σύν 22.319 ίσον 34.469, 

καθιερώνεται ποσό κάτω του ορίου της φτώχειας κατά 120%!!! 

Αυτή είναι η μεταχείριση των πολυτέκνων σε μιά χώρα, που 

οδηγείται με μαθηματική ακρίβεια στο τέλος της ιστορίας της εξ 

αιτίας της υπογεννητικότητος!! 

- V - 

ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 

ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ. 

Εν όψει της οικονομικής κρίσεως που μαστίζει τους πολυτέκνους, 

με όλα τα μέτρα που λήφθηκαν εναντίον τους πρέπει να υπάρξει μέριμνα 

ώστε να εξαιρεθεί η πρώτη κατοικία των πολυτέκνων από τους 

πλειστηριασμούς. 

     - VI - 

ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ. 

Να υπάρξει μέριμνα ώστε οι πολύτεκνοι ελεύθεροι επαγγελματίες 

ν΄ απαλλαγούν από το τέλος επιτηδεύματος και το όποιο αφορολόγητο να 

ισχύει και γι΄ αυτούς. 

     - Γ - 

Το 2021 συμπληρώνονται 200 χρόνια από την Εθνεγερσία του 1821 

το ερώτημα που τίθεται είναι: θα ανατραπεί αυτή η εφιαλτική κατάσταση 

τησ υπογεννητικότητας ή θα επαναληφθεί αυτό, που ανεφέρει ο Στήβεν 

Ράνσιμαν, ο μεγάλος αυτός Βρεττανός ιστορικός στο περισπούδαστο 

βιβλίο του «η  Αλωση της Κωνσταντινουπόλεως», που είχε επισημάνει: «Ο 

καθένας μπορούσε να δει ότι η Κωνσταντινούπολη ήταν 

καταδικασμένη, ότι μία αυτοκρατορία που την αποτελούσε μόνο κάτι 

http://www.aspe.gr/
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παραπάνω από μια πόλη που έφθινε, δεν μπορούσε να σωθεί στον 

αγώνα εναντίον μιας αυτοκρατορίας που τα εδάφη της κάλυπταν το 

μεγαλύτερο μέρος της Βαλκανικής Χερσονήσου και της Μικράς Ασίας, 

μιας αυτοκρατορίας που είχε ρωμαλέα κυβέρνηση και που διέθετε την 

καλύτερη στρατιωτική μηχανή της εποχής της....Η αποκαταστημένη 

Βυζαντινή Αυτοκρατορία (σημ. εννοεί μετά το 1261 μ.Χ.)..χρειαζόταν 

περισσότερα χρήματα και πιο πολλούς ανθρώπους απ΄ ό,τι 

διέθετε..Εναντίον του στρατού του σουλτάνου, αποτελούμενον από 

ογδόντα περίπου χιλιάδες άνδρες και των ορδών των ατάκτων του, η 

μεγάλη πόλη με δεκατέσσερα μίλια τείχη, επρόκειτο να στηρίξει την 

άμυνα της σε λιγότερους από εφτά χιλιάδες άνδρες..». Αυτά είναι 

προφανές ότι είχε υπ΄ όψει του το ομόφωνο πόρισμα της Βουλής των 

Ελλήνων (Ν.Δ., ΠΑΣΟΚ, ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ - ΔΗΛ. ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΙ ΚΚΕ) τον 

Φεβρουάριο του 1993, της διακομματικής επιτροπής, που επεσήμανε: « Η 

δημογραφική εξασθένιση-γήρανση της κλασσικής Ελλάδος και του 

Βυζαντίου οδήγησε, σύμφωνα με έγκριτες μαρτυρίες, τον Ελληνισμό 

σε υποταγή αιώνων και παρ΄ ολίγον σε ολοκληρωτικό αφανισμό». 

Σήμερα δεν χρειάζεται να έχει κάποιος ιδιαίτερες γνώσεις για ν΄ 

αντιληφθεί ότι η υπογεννητικότητα και ο δημογραφικός κατήφορος, που 

μαστίζει την πατρίδα μας και οδηγεί το Ελληνικό Έθνος σε αφανισμό, εάν 

δεν ανατραπεί  αυτή η εφιαλτική κατάσταση. Αναζητείται ηγέτης για να 

αποτρέψει τον αφανισμό με στόχο την ανατροπή της δημογραφικής 

κατάρρευσης και την στήριξη των πολυτέκνων. 

     

Αθήνα, 13 Μαϊου 2018 

Βασίλειος Ν. Θεοτοκάτος 

Επίτιμος Δικηγόρος 

Πρόεδρος Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος 
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