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Δ Ε Λ Τ Ι Ο     Τ Υ Π Ο Υ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΔΡΟΜΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ 

  

Το Υπουργείο Οικονομικών μέχρι σήμερα ακολουθούσε μία αντιδημογραφική και 

αντιπολυτεκνική φορολογική πολιτική, αφού φορολογούσε πολύ χειρότερα τον 

πολύτεκνο από τον άγαμο.  Ήδη με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο επιχειρείται μία 

πρωτοφανής φορολογική επιδρομή κατά των πολυτέκνων, που ως αποτέλεσμα θα 

έχει την εξαθλίωση τους, την στιγμή που το 2010 έχει ορισθεί ως ‘Ευρωπαϊκό έτος 

κατά της φτώχειας’ με ρητή αναφορά της Ευρωπαϊκής  Επιτροπής στην πολύτεκνη 

οικογένεια ως ευπαθή κοινωνική ομάδα. 

 Με τη νέα φορολογική πολιτική προστατεύεται ο άγαμος και τίθεται υπό 

διωγμό ο οικογενειάρχης και πολύ περισσότερο ο πολύτεκνος, αφού καθιερώνεται 

αφορολόγητο όριο το ποσό των 12.000 ευρώ για όλους ανεξαιρέτως!!! Δηλ. 12.000 

ευρώ αφορολόγητο ο άγαμος και το ίδιο ποσό και ο πολύτεκνος με τα 4,5,6,κλπ. 

παιδιά. Δεν υπάρχει απολύτως κανένα αφορολόγητο για όσους έχουν παιδιά. 

Τέτοια φορολογική επιδρομή κατά της οικογένειας δεν έχει προηγούμενο και μάλιστα 

σε μία χώρα, πού ουσιαστικώς αποτελεί ένα απέραντο γηροκομείο και όλοι ομιλούν 

ότι το δημογραφικό είναι το υπ΄ αριθμ. ένα εθνικό μας πρόβλημα. 

 Το ίδιο γίνεται και με το λεγόμενο φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας. 

Θεσπίζεται απαλλαγή 400.000 ευρώ για τον άγαμο και το ίδιο ποσό ισχύει και για τον 

οικογενειάρχη και για τον πολύτεκνο με τα όσα παιδιά και εάν έχει!!! Δηλαδή το  

Υπουργείο Οικονομικών τιμωρεί όσους έχουν παιδιά και μάλιστα τους 

πολυτέκνους, κατά σαφή και απροσχημάτιστο παραβίαση του Συντάγματος όχι 
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μόνον του άρθρου 4 πού επιτάσσει ότι «Οι  Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς 

διακρίσεις στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους», αλλά και του άρθρου 21 

που επιτάσσει την ειδική φροντίδα για τους πολυτέκνους. 

  Η Κυβέρνηση έχει χρέος να σταματήσει αυτή την καταστροφική 

φορολογική επιδρομή κατά των πολυτέκνων και να καθιερώσει: φορολογική 

απαλλαγή για τους πολυτέκνους στο φόρο εισοδήματος και στο φόρο μεγάλης 

ακίνητης περιουσίας ίση με το αφορολόγητο του αγάμου επί τον αριθμό των 

μελών της οικογένειας, ο,τιδήποτε άλλο είναι αντισυνταγματικό. 

 Είναι απαράδεκτο το  Υπουργείο Οικονομικών να επιχειρεί αυτή την 

φορολογική επιδρομή κατά των πολυτέκνων, όταν ο ίδιος ο κ. Πρωθυπουργός 

απευθυνόμενος στην ΑΣΠΕ διακηρύσσει ότι:  

 «Η νέα Κυβέρνηση δε θα αρκεστεί σε αποσπασματικά μέτρα, αλλά θα 

προχωρήσει άμεσα σε ολοκληρωμένες και οριζόντιες πολιτικές, στο σπίτι, στο 

σχολείο, στην εργασία, στην κοινωνία. Πολιτικές, οι οποίες θα αντιμετωπίζουν τις 

ανάγκες της πολύτεκνης οικογένειας, αλλά παράλληλα θα δίνουν κίνητρα και θα 

ενθαρρύνουν τα νέα ζευγάρια να μεγαλώσουν όχι όσα παιδιά μπορούν αλλά όσα 

παιδιά θέλουν. 

Σας διαβεβαιώνω ότι οι προσπάθειές σας για συνεχή βελτίωση των 

συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής της πολύτεκνης οικογένειας με 

βρίσκουν στο πλευρό σας, αρωγό και συμπαραστάτη.» 

 

Εάν το  Υπουργείο Οικονομικών επιμείνει στην καταστροφική αυτή για τους 

πολυτέκνους φορολογική επιδρομή τότε αυτό σημαίνει ότι η Κυβέρνηση επείγεται ν΄ 

ακολουθήσει την τύχη της προκατόχου της. 

  


