ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ

Η ΥΠΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ι) Η Ελληνική Βουλή, εκτιμώντας την σοβαρότητα του ζητήματος, φρόντισε να
συμπεριλάβει το δημογραφικό ζήτημα στο Ελληνικό Σύνταγμα με την αναθεώρηση του
2001, όπου στο άρθρο 21 παρ. 5 αναφέρεται ότι: «Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή της
δημογραφικής πολιτικής, καθώς και η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων αποτελεί
υποχρέωση του Κράτους».
Χρειάζεται ένα εθνικό μακρόπνοο σχέδιο για την αντιμετώπιση του δημογραφικού
ζητήματος. Χρειάζεται κυρίως αλλαγή των προτύπων ζωής που θα ανταποκρίνονται αφ’
ενός στις σύγχρονες απαιτήσεις, θα προωθούν αφ’ ετέρου έναν οικογενειακό σχεδιασμό
από τους πολίτες που θα ευνοεί τη γέννηση και το μεγάλωμα παιδιών.

Σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία στην Ελλάδα:
- κάθε γυναίκα σήμερα γεννάει 1,3 παιδιά, όταν για να είναι σταθερός ο πληθυσμός της
χώρας πρέπει να γεννιούνται από κάθε γυναίκα 2,1 παιδιά.
- Το 1980 είχαμε 148.134 γεννήσεις και οι θάνατοι ήταν 87.282.
- Το 2011 ήταν η πρώτη χρονιά που οι ετήσιες γεννήσεις ήταν λιγότερες από τους θανάτους.
- Το 2014 οι γεννήσεις στην Ελλάδα έφτασαν στις 92.148 (47.383 αγόρια και 44.765
κορίτσια), παρουσιάζοντας μείωση 2,1% σε σχέση με το 2013, που είχαν ανέλθει σε 94.134
άτομα (48.430 αγόρια και 45.704 κορίτσια). Από αυτές τις γεννήσεις οι 79.975 γεννήσεις

είναι από Ελληνίδες (ποσοστό 86,8%) και οι 12.173 γεννήσεις είναι από αλλοδαπές
(ποσοστό 13,2%). Η μέση ηλικία της μητέρας κατά τη γέννηση ήταν τα 31 έτη (ενώ το 2013
τα 30,9 έτη).
- Το 2015 οι γεννήσεις στην Ελλάδα έφτασαν τις 91.847 και οι θάνατοι τους 121.212, ήτοι
ο πληθυσμός μειώθηκε κατά 29.365 άτομα.
- Χαρακτηριστικό είναι ότι κατά την πενταετία 2011-2015 μειώθηκε ο πληθυσμός της
χώρας μας κατά 90.000 περίπου άτομα.
- Επιπλέον η Ελλάδα είναι η πρώτη σε εκτρώσεις χώρα στην Ευρώπη και η τρίτη στον
κόσμο, με περίπου 250.000 ετησίως, ήτοι υπερδιπλάσιες από τις γεννήσεις.

ΙΙ) Ποια είναι όμως τα αίτια της υπογεννητικότητας;

- Η αδυσώπητη οικονομική κρίση που μαστίζει την ελληνική κοινωνία την τελευταία
επταετία, η υψηλή ανεργία των νέων (περίπου 45% για νέους κάτω των 25 ετών) και η
παρεπόμενη δυσκολία των νέων να δημιουργήσουν οικογένεια. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα είναι ότι πολλά νέα ζευγάρια παραμένουν για χρόνια σε σχέση, χωρίς να έχουν
την οικονομική δυνατότητα να παντρευτούν και να φέρουν στον κόσμο παιδιά.
-Η ραγδαία και ένεκα της οικονομικής κρίσης μετανάστευση στο εξωτερικό. Πάνω από
450.000 Έλληνες μετανάστευσαν σε μία πενταετία στο εξωτερικό.
- Οι σύγχρονες απαιτητικές συνθήκες ζωής, οι γάμοι σε μεγαλύτερη ηλικία, η ευκολία των
διαζυγίων, η αύξηση των μονογονεικών οικογενειών.
- Η δυσκολία φύλαξης των παιδιών και οι λίγοι βρεφονηπιακοί σταθμοί
-- Η αστικοποίηση του πληθυσμού (παλαιότερα οι πολυμελείς οικογένειες ήταν κυρίως οι
αγροτικές)
- Οι δυσανάλογα πολλές με τον πληθυσμό μας εκτρώσεις (πάνω από 250.000, δηλαδή
υπερδιπλάσιες των γεννήσεων).
- Η απουσία του κοινωνικού κράτους προς την ενίσχυση των νέων οικογενειών και σε
αντίθεση με τη συνταγματική πρόβλεψη.

ΙΙΙ) Συνεπώς οι συνέπειες της υπογεννητικότητας είναι σοβαρές και ποικίλες:

Εθνικές συνέπειες: Η συρρίκνωση του έθνους μας μπορεί να προκαλέσει ιδιαίτερα
προβλήματα στο εγγύς μέλλον, ιδιαίτερα για τη μελλοντική γεωπολιτική ισορροπία και με
έναν γείτονα που δείχνει συνεχώς τα δόντια του: Το 2013 στην Ελλάδα είχαμε 94.134

γεννήσεις ενώ στη Τουρκία 1.283.068. Λαμβάνοντας υπόψη τη διατήρηση των δεικτών
γεννητικότητας και θνησιμότητας προκύπτει ότι ο πληθυσμός της Ελλάδας σε δέκα χρόνια
θα μειωθεί κατά 200.000 περίπου και της Τουρκίας θα αυξηθεί κατά 9.000.000 περίπου
προσεγγίζοντας τα 85 εκατομμύρια.
- αραίωση πληθυσμού στη Θράκη και στα νησιά του Αιγαίου
Κοινωνικές συνέπειες: Χαλάρωση του θεσμού της οικογένειας, ερήμωση της υπαίθρου
Οικονομικές συνέπειες: Μείωση εργατικού δυναμικού, μείωση παραγωγικότητας,
επιδείνωση ασφαλιστικών ταμείων.

Εμείς Οραματιζόμαστε:
•

Την αναστροφή του δημογραφικού μαρασμού της χώρας ξεκινώντας από την
αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας. Καταρχήν εθνικός στόχος πρέπει να είναι η
αναλογία 2,1 παιδιά/γυναίκα που απαιτείται για να μένει ο πληθυσμός της χώρας
σταθερός αντί του σημερινού 1,3. Στόχος του ελληνικού κράτους από τούδε και στο
εξής θα πρέπει να είναι ένας και μοναδικός: Να δοθούν παραπάνω κίνητρα για να
γεννάει η κάθε γυναίκα τουλάχιστον 2 παιδιά. Θα πρέπει για τα επόμενα χρόνια,
πολύτεκνοι να θεωρούνται όσοι κάνουν τουλάχιστον δύο παιδιά και να τυγχάνουν
περισσότερων προνοιακών επιδομάτων.

•

Την παροχή ουσιαστικών κινήτρων και στήριξης προς νέους γονείς ώστε να
αποκτούν παιδιά και να μπορούν να τα μεγαλώνουν.

•

Την ισόρροπη οικονομική και πληθυσμιακή ανάπτυξη αστικών περιοχών και
υπαίθρου, ιδίως των απομακρυσμένων, ορεινών και ακριτικών περιοχών και ιδίως
των νησιών.

•

Η μετανάστευση για τους Έλληνες να είναι αποτέλεσμα επιλογής και όχι από
ανάγκη. Ενθάρρυνση και παροχή κινήτρων για παλιννόστηση

ΙV) Ποιες θα μπορούσαν να είναι οι λύσεις σήμερα; :

Στόχος του ελληνικού κράτους από τούδε και στο εξής θα πρέπει να είναι ένας και
μοναδικός: Να δοθούν παραπάνω κίνητρα για να γεννάει η κάθε γυναίκα τουλάχιστον 2
παιδιά! Θα πρέπει για τα επόμενα (τουλάχιστον τριάντα) χρόνια, πολύτεκνοι να
θεωρούνται όσοι κάνουν τουλάχιστον δύο παιδιά και να τυγχάνουν περισσότερων
προνοιακών επιδομάτων!
-

Άμεση ίδρυση Γενικής Γραμματείας Δημογραφικού ή Υφυπουργείο υπεύθυνο
αποκλειστικά για την υπογεννητικότητα και την προσπάθεια ανάσχεσής της.

-

Για τις εργαζόμενες μητέρες στον ιδιωτικό τομέα: Επαύξηση του πλαισίου του
υφιστάμενου νόμου με προστασία τους μέχρι και 24 μήνες από τη γέννηση του
παιδιού. Το ίδιο, και στα πλαίσια της αρχής της ισότητας, θα πρέπει να ισχύει και
για τους άνδρες, μόλις ανακοινώνουν στην εργασία τους ότι οι γυναίκες τους
κυοφορούν.

-

Μείωση εργοδοτικών εισφορών σε νέες και νέους εργαζόμενους γονείς,
προκειμένου να έχουνε ευκολότερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

-

Για τις μη εργαζόμενες μητέρες: θα πρέπει υποχρεωτικά να θεσπιστεί ένα ικανό
επίδομα, το οποίο θα λαμβάνουν τουλάχιστον μέχρι και 18 μήνες από τη γέννηση
του τέκνου τους (στο επίπεδο τουλάχιστον ενός βασικού σήμερα μισθού). Εάν ο
σύζυγος δεν εργάζεται, παροχή επιδόματος και στον σύζυγο για το ίδιο χρονικό
διάστημα

-

Εφάπαξ καταβολή ποσού στα νέα ζευγάρια με τη γέννηση του τέκνου (π.χ. για
αγορές ρούχων, για βρεφικές τροφές κλπ).

-

Δωρεάν παραχώρηση χρήσης κατοικιών που ανήκουν στην ιδιοκτησία του
κράτους σε νέους γονείς για μία πενταετία και επανεξέταση για τυχόν επέκτασή της

-

Χαμηλότοκα και με ευκολίες αποπληρωμής δάνεια από τις Τράπεζες σε νέες
οικογένειες, προκειμένου να αγοράσουν την πρώτη κατοικία τους, εάν δεν έχουν

-

Εισαγωγή στις σχολικές τάξεις του Λυκείου μαθήματος σχετικά με την “Ζωή στην
Οικογένεια”, ώστε να ενημερωθούν τα παιδιά από την σχολική ηλικία για την αξία
και το ρόλο της οικογένειας.

-

Κοινοποίηση και δημοσίευση του εν λόγω προβλήματος υπογεννητικότητας στους
συμπατριώτες μας, και ενίσχυση του θεσμού της οικογενείας, μέσω των μέσων
μαζικής ενημέρωσης.

-

Ενίσχυση των διοικητικών ωφελημάτων των πολυτέκνων και διευκόλυνσή τους
ιδίως σε ότι αφορά σε παροχή επαγγελματικών αδειών, αδειών επιτηδευματία ή
για άσκηση επιχειρηματικών άλλων δραστηριοτήτων.

-

Ίδρυση περισσότερων βρεφονηπιακών σταθμών (π.χ. μέσω ΣΔΙΤ)

-

Κινητοποίηση εθνικών ευεργετών για παροχή τροφής και στέγης

-

Μεγαλύτερη δραστηριοποίηση της εκκλησίας στην καταπολέμηση της
υπογεννητικότητας (μέσω στέγης, τροφής κλπ)

-

Αμέριστη συμπαράσταση του κράτους σε ζευγάρια με πρόβλημα υπογονιμότητας,
(π.χ. με χρηματική υποστήριξη σε μεγάλο ποσοστό εξετάσεων καθώς και
εξωσωματικών γονιμοποιήσεων).

-

Εντατικοποίηση της προσπάθειας του ελληνικού κράτους να επαναπατριστούν όχι
μόνο οι νέοι που έφυγαν κατά την περίοδο της κρίσης στο εξωτερικό, αλλά και
ελληνικές οικογένειες που ζουν χρόνια στο εξωτερικό και έχουν το νόστο της
επιστροφής στην πατρίδα.

-

Εκσυγχρονισμός της υιοθεσίας, ώστε να μπορούν περισσότερες άτεκνες
οικογένειες να μεγαλώνουν παιδιά.

-

Στήριξη των οικογενειών της υπαίθρου, ώστε να παραμένουν στους τόπους
καταγωγής τους (κίνητρα σε αγρότες, κτηνοτρόφους κλπ)

-

Παροχή αυξημένου αφορολογήτου ορίου σε οικογένειες που θα αποκτούν από 2
παιδιά και πάνω, το οποίο θα προσαυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών.
Τα παιδιά δεν πρέπει να αποτελούν, όπως σήμερα…. τεκμήριο φορολόγησης ΑΛΛΑ
ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟΥ ΟΡΙΟΥ!

Η Ελλάδα είναι η πρώτη σε εκτρώσεις χώρα στην Ευρώπη και η τρίτη στον κόσμο, με
περίπου 250.000 ετησίως, ήτοι υπερδιπλάσιες από τις γεννήσεις. Προτείνουμε την
εισαγωγή και ενίσχυση της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στα σχολεία αλλά και τη
δημιουργία δομών ενημέρωσης, και δομών ηθικής και υλικής στήριξης σε γυναίκες που
επιθυμούν κάτω από πιο κατάλληλες συνθήκες να συνεχίσουν την κύηση.

