
στην πρόταση νουου "Κίνητρο για την αντιμετώπιση του 6η- 
μογροαυκου προβλήματος της χωράς"

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

I

Όταν ένας Λαός δεν κυοΦοοει παιδια, κυοφορεί κινδύνους 
αψανισμου του. Και ο Ελληνικός Λαός, ο οποίος απειλείται από 
πολλούς κίνδυνους, οφείλει vc υείωσει τον κίνδυνο που 
προέρχεται απο τη μείωση των γεννήσεων

Είναι γεγονος όπ στη χώρα μας τα τελευταία χρόνιο 
παρατηρειται μια φθινουσα πληθυσμιοκη μεταβολή που χρονο 
με το χρόνο γίνεται ανησυχητική, συνεπεία της μείωσης των 
γεννήσεων και της ταυτόχρονης γήρανσής του πληθυσμού μας.

Ταυτόχρονα, εχουμε μία πληθυσμιοκη απίσχναση της υπαί
θρου και ιδιαίτερα των παραμεθορίων περιοχών, η οποία 
οφείλεται οχι μονο στη μείωση των γεννήσεων αλλά και στην 
εσωτερική μετανάστευση των νέων ηλικιών προς τα αστικά 
κέντρα σε αναζήτηση καλύτερης τύχης.

Αλλά, η φθινουσα πορεία του πληθυσμού μας παρατηρειται 
σε όλη την Ελληνική Επικράτεια, εχει πάρει απειλητικές 
διαστάσεις σε Ο.τι αφόρα οχι μόνο τη στασιμότητα, την οποία 
παρουσιάζει, αλλα και τη μη ανανέωσή του και ως γεγονός 
πρέπει να αντιμετωπισθεί έγκαιρα, με την καθολική αξιοποίηση 
όλων των δυνάμεων και των δυνατοτήτων του Έθνους και 
προπαντός με την εφαρμογή συγκεκριμένης πολιτικής.

Σύμφωνα με τα υπάρχοντά σήμερα στοιχεία, ο δείκτης 
γονιμότητας κατά γυναίκα ηλικίας από 14 μέχρι 49 ετών είναι
I, 5 παιδιά, με τάση πτωτική.

Ενώ το 1982 ήταν 2.1 παιδια και το δε 1975 ήταν 2,33 
παιδιά. Παρατηρούμε δηλ. χρόνο με το χρόνο μία πτωτική τΟση 
των γεννήσεων Πρέπει να αναοερθε: on ο μέσος όρος των 
γεννήσεων στην Ευρώπη είναι 1,9 παιδιά

Ακόμη σαφέστατη εικόνα της φθίνουσας πορείας του 
πληθυσμού, μας δίνουν μερικά ακόμη στοιχεία ιδιαίτερα ενδει
κτικά:

Το 1934 με πληθυσμό 6.227.000 ο ρυθμός γεννήσεων σε 
ετήσια βάση ήταν 209.000 και η αύξηση του πληθυσμού σε 
ετήσια βάση (με αφαίρεση των θανάτων) ήταν 109.000. Το 1987 
με πληθυσμό 9.980.000 είχαμε γεννήσεις μόνο 106.000 και 
φυσική αύξηση του πληθυσμού (αφαιρουμενων των θανάτων)
II, 000. Παρα το γεγονός on ο πληθυσμός είχε αυξηθεί σε 
σχέση με το 1934 κστα 3.753.000 οι γεννήσεις μειώθηκαν 
περίπου στο μισό σε σχέση με το 1934.

Τα ενδεικτικά αυτα στοιχεία δείχνουν τη ζοφερή εικόνα ενός 
πληθυσμού όχι μόνο μη αυξονομενου και μη ανανεουμενου αλλα 
μειούμενου και γηρασκοντος με τρομακτικούς εθνικούς κινδύ
νους για τη βιολογική ύπαρξη της φυλής μας σε μακροπρόθεσμη 
προοπτική, αλλα και με άμεσους και μεσοπρόθεσμους κινδύνους 
σε ό,π αφόρα την οικονομική και κοινωνική μας ανάπτυξη.

Όλα tc ανωτέρω προκαλούν εντονες ανησυχίες Και οι 
ανησυχίες αυτές γίνονται εντονότερες, αν λάβουμε υπόψη 
δημογραφικα στοιχεία γειτονικών μας χωρών που δείχνουν 
αντίστροφη πορεία σε σχέση με εκείνα που δείχνουν τα 
στοιχεία που αφορούν τη χωρά μας.

Έτσι, κατσ τα υπαοχοντς στοιχεία, ο δείκτης γονιμότητας 
της γειτονικής Αλβανίας ανέρχεται σε 6.2 παιδιά κατα γυναίκα 
σε γόνιμη ηλικιο. γεγονός που σημαίνει οχι ο πληθυσμός της 
χώρας αυτής μέσα στα προσεχή 30 χρονιά θα διπλασιασθει

Δεν μπορούμε, με την ευκαιρία αυτή, να μην αναφέρουμε τη 
δημογραφικη εκοηξη της Τουρκίας που παρατηρειται τα τελευ
ταία χρόνια και η οποία συνεχώς αυξάνεται σε πληθυσμό 
δημιουργώντας τερασηους κίνδυνους για την πατρίδα μας.

Χαρακτηρισηκο στοιχείο είναι ο τι ενω σήμερα η αναλογία 
του πληθυσμού μεταξύ των δύο χωρών (Ελλάδας - Τουρκίας) 
είναι 1 προς 5. μετά απο 40 χρόνια υπολογίζεται πως θα είναι 
1 προς 10.

Η βαθμιαία μείωση των γεννήσεων που προκαλει την όξυνση 
του δημογραφικού προβλήματος της χώρας οφείλεται σε 
ποικίλους λόγους, οι οποίο: ανέκυψαν στη μεταπολεμική 
ελληνική κοινωνία.

Ενδεικτικά θα μπορούσαν vc αναφερθουν:

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1) Η οικονομική δυσπραγία, η οποία ανεκυψε μετά τη λήξη 
του πολέμου, σε συνδυασμό με την ταυτόχρονα δημιουογηθεισα 
ροπή προς απόκτηση καταναλωτικών αγαθών απο ευθύτατα 
στρώματα της κοινωνίας ανάγκασαν τα κοινωνικά αυτό στρώ
ματα στον περιορισμό των γεννήσεων.

2) Η δημιουργηθείσο αναγκη προσφοράς ανώτερης και 
καλύτερης παιδείας στα παιδιά, αναγκη που δημιούργησε και 
δημιουργεί το ηθικό χρέος για την παροχή της απο τους γονείς, 
οδηγησε επίσης στον περιορισμό των γεννήσεων.

3) Η μετανάστευση 500.000 και πλέον χιλιάδων νέων στη 
δεκαετία του 1950 και τις αρχές του 1960. σε χώρες του 
εξωτερικού αποστέρησε τον τοπο ενα σημαντικό ποσοστο 
γόνιμου δυναμικού που θα συνέβαλε στην αύξηση του πληθυ
σμού με διαδοχικές γεννήσεις στη διαρρευοασα τεσσαρακο
νταετία

δ) Η εσωτερική μετανάστευση με τη μορφή της αστυφιλίας 
και η σωρευση δεκάδων χιλιάδων νέων ζευγαριων απο την 
επαρχία στα μεγάλα αστικά κέντρα, τα οποία ταυτόχρονα 
ρίχτηκαν στη βιοπάλη και ζώντας κάτω από άθλιες στεγασπκες 
και βιοτικές συνθήκες περιόρισε τις δυνατότητες τεκνοποιίας.

ε) Η συμμετοχή της γυναίκας στην παραγωγική διαδικασία 
και η έλλειψη προϋποθέσεων υποστήριξής της μητρότητας 
(επιδόματα, άδειες, παιδικοί σταθμοί, κ.λπ.) συνέβαλε στον 
περιορισμό των γεννήσεων.

ζ) Η ταυτόχρονη ερήμωση της υπαίθρου από τον ενεργό 
πληθυσμό των νέων όχι μόνο περιόρισε πς γεννήσεις αλλα 
συνέβαλε δραματικό στη μείωση του πληθυσμού και μάλιστα 
νεανικού πληθυσμού.

Ιδιαίτερα η ερήμωση των ακριτικών περιοχών εχει δημιουρ
γήσει επικίνδυνες για την εθνική μας ασφαλεία συνθήκες.

η) Η ανυπαρξία από την πολιτεία μέτρων για την προστασία 
της μητρότητας και του παιδιού είναι επίσης λόγοι που 
αποθαρρύνουν πς γεννήσεις απο πς νεες γυναίκες, οι οποίες 
συμμετέχοντας στηνηαραγωγική διαδικασία, αποστερούνται του 
χρονου για κυοφορια και ανατροφή

θ) Η έλλειψη δικαιωμάτων στο παιδί και η ανπστοιχη έλλειψη 
υποχρεώσεων στους μεγάλους για την ικανοποίηση αυτών των 
δικαιωμάτων.

ι) Η έλλειψη διαφώπσης και ενημέρωσης του λαού για τους 
κινδύνους που κυοφορούνται για το Έθνος και το Λαό μας 
από την όξυνση του δημογραφικού προβλήματος.

II

Η πρότασή μας νομοτεχνικά χωρίζεται σε δύο μέρη. Με το 
πρώτο μέρος, το οποίο επιμερίζεται σε τρία κεφάλαια ανπμε- 
τωπίζεται η ανάπτυξη του Δημογραφικού Προβλήματος με την 
παροχή κινήτρων, ενώ με το δεύτερο μέοος δημιουργείται, για 
πρώτη φορά, ο θεσμός του Εθνικού Κέντρου Δημογραφικών 
Μελετών, το οποίο κέντρο με τη σωστή στελεχωση και 
προπαντός με τη οωστή λειτουργία του. μπορεί να αποτελέσει 
σημανπκό φορέα στην ανάπτυξη του πολυτεκνικου κινήματος 
στη χώρα μας και εν πάσει περιπτωοει μπορεί να έχει αξιόλογη 
προσφορά στην μητρότητα και στο παιδί.

Ειδικότερα με το άρθρο 1 παρ. 1 πολύτεκνοι γονείς 
θεωρούνται εκείνοι που έχουν αποκτήσει τουλάχιστον τρία 
φυσικά παιδια. Πρέπει να τονιστεί εδω. ότι την ιδιότητα του 
πολύτεκνου γονιού έχει ο κάθε γονιός που εχει τρία παιδιά 
ανεξάρτητα αν αυτά προέρχονται από έναν ή περισσότερους 
γαμους ή αν είναι εντός ή εκτός γάμου.

Η παρ. 2 του άρθρου 1 αναφέρετοι στα ευεργετήματα της 
πολύτεκνης οικογένειας που παρέχονται με τον παρόντα νόμο 
Με τον ορο 'οικογένεια' νοούνται ο γονιος και τα φυσικά παιδια 
σε σχέση με αυτόν.

Το άρθρο 2 ορίζει τους όρους και ης προϋποθέσεις για τη 
διάρκεια της πολύτεκνης ιδιότητας των γονέων και των παιδιών. 
Έτσι με την παρ. 1 ορίζεται το όριο ηλικίας, με το οποίο λήγει 
η ιδιότητα του μέλους της πολύτεκνης οικογένειας σε ό,π 
αφόρα το παιδί και είναι το 21ο έτος της ηλικίας του 
επεκτεινόμενο για τους φοιτητές και σπουδαστές των ανωτέ- 
ρων και ανώτατων δημοσίων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων μέχρι τη 
λήψη του πτυχίου. Δεν κρίθηκε σκόπιμο να επεκταθεί το 
ευεργέτημα και στους Φοιτητές και σπουδαστές ανπστοιχων 
ιδιωπκών ιδρυμάτων που τυχόν ιδρυθούν γιατί γι αυτους υπάρχει 
τεκμήριο οικονομικής επάρκειας.
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H nac. 2 αποσαφηνίζει τη διαοκειο της ιδιότητας του μέλους 
της πολύτεκνης οικογένειας σε ό.τι αφόρα το γονιο. η οποίο 
συμπίπτει με τη διάρκεια της ιδιότητας του τελευταίου παιδιού 
με τις προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου

Η παρ. 3 εξασφαλίζει για το γονιό την ιδιότητα του μέλους 
της πολύτεκνης οικογένειας σε περίπτωση λύσης του γάμου 
με οποιονδήποτε τροπο.

Το άρθρο 3 θεσπίζει το ευεργέτημα της προτεραιότητας 
στους διορισμούς στο δημόσιο εν γενει τομέα και στους 
Οργανισμούς με κλιμάκωση του δικαιώματος ανάλογα με τον 
αριθμό των παιδιών.

Το άρθρο 4 θεσμοθετεί το ευεργέτημα της προτεραιότητας 
της πολύτεκνης οικογένειας στην εκπαίδευση

Η nap. 1 του άρθρου αυτου θεωρεί ως προϋπόθεση 
εισαγωγής του παιδιού της πολύτεκνης οικογενειος στα 
ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικό ιδρύματα να συγκεντρώσει 
το 70% της βόσης που ορίζεται κάθε φορά στις πανελλαδικές 
εξετάσεις η στο ισχύον σύστημα εισαγωγικών εξετάσεων κόθε 
φορά.

Η παρ. 2 καθιερώνει μηνιαίο χρηματικό επίδομα για κάθε 
παιδί που έχει τη φοιτητική ή σπουδαστική ιδιότητα, του οποίου 
το ύψος καθορίζεται με τον τρόπο που αναφέρει η διαταξη.

Τέλος, η παρ. 3 του ίδιου άρθρου προβλέπει τη διακοπή του 
επιδόματος σε φοιτητές που επανεγγραφονται στο ίδιο έτος 
λόγω αποτυχίας. Η διάταξη δεν επιθυμεί να "βραβεύει' την 
οκνηρία, αλλά απεναντίας θέλει να αποτελέσει κίνητρο φιλο- 
πονίας και επιμέλειας.

Το άρθρο 5 ρυθμίζει το ευεργέτημα της μειωμένης θητείας 
στα παιδιά των πολυτέκνων οικογενειών με κλιμακούμενη 
μείωσή της. αναλογα με τον αριθμό των παιδιών.

Το άρθρο 6 προβλέπει χρηματικά επιδόματα στα παιδιά της 
πολύτεκνης οικογένειας, τα οποία κλιμακώνονται με ανοδική 
πορεία ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών και για κάθε παιδί. 
Τα επιδόματα αυτά, έχουν και την έννοια των επιδομάτων 
μητρότητας, αφού χορηγούνται μέχρι την ηλικία .των 12 ετών, 
όριο μέχρι το οποίο το παιδί είναι στην απόλυτη μητρική 
ανατροφή και φροντίδα.

Το άρθρο 7, με την παρ. 1 αντιμετωπίζει το εμεργετημα των 
φορολογικών ελεφρύνσεων των πολύτεκνων συζύγων με 
σημαντικά, κατα την άποψή μας. ποσά έκπτωσης απο το φορο 
εισοδήματος και ανεξάρτητα από τυχόν απαλλαγές από άλλη 
αιτία.

Η παρ. 2 απαλλάσει από το φόρο τη γονική παροχή για 
κάθε παιδί και μέχρι το ύψος 15.000.000 δραχμών για μια μόνο 
μεταβίβαση με αίτια τη γονική παροχή

Η παρ. 3 απαλλάσσει απο το φορο μεταβίβασης για αγορά 
πρώτης κατοικίας του πολύτεκνου συζύγου, ενώ η παρ. 4 
απαλλάσσει τις κληρονομιές και τις δωρεες απτό θανάτου από 

' το σχετικό φόρο, εφ όσον οι κληρονομιές και οι δωρεές 
προέρχονται από γονείς και περιέρχονται στα παιδιά τους.

Το άρθρο 8 προβλέπει τη δανειοδότηση της στεγασπκής 
αποκατάστασης των πολύτεκνων συζύγων με δάνειο που 
χορηγείται από τις κρατικές τράπεζες απο κοινού και στους 
δύο συζύγους και μέχρι του ύψους της αξίας του ακίνητου. Το 
δάνειο δίδεται για τη στεγασπκή αποκατασταση ολόκληρης της 
πολύτεκνης οικογένειας, είναι χαυηλοτοκο. εχει διετή περίοδο 
χάριτος και χρονο εξόφλησης τουλάχιστο δεκαπενταετία.

Το άρθρο 9 προβλέπει τη με προεδρικό διάταγμα ελεύθερη 
διακίνηση της πολύτεκνης οικογένειας στο μαζικά μέσο μετα
φοράς και το αεροπορικά μέσα εσωτερικού, ενώ το άρθρο 10 
προβλέπει την ελεύθερη είσοδο επίσης με προεδρικό δισταγμό 
στις κρατικές σκηνές και τις κάθε είδους αθλητικές εκδηλώσεις.

Το άρθρο 11 με το οποίο αρχίζει και το τρίτο κεφάλαιο της 
πρότασης νομού εισάγει ειδικά κίνητρο των πολυτέκνων 
οικογενειών στις ακρπτκές περιοχές, ιδιαίτερα κίνητρα χαριν 
της εξαιρετικής σημασίας που εχει για τις περιοχές αυτές η 
ανάπτυξη του πληθυσμού για λογους που δεν χρειάζεται να 
αναλυθούν.

Έτσι, προβλεπετα η δανειοδότηση των πολύτεκνων οικο
γενειών κατά κατηγορία. Οι μεν βιοτεχνες και επσγγελυατιες 
από τον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ., οι δε αγρότες από την Αγροτική 
Τράπεζα, με όρους ευνοϊκούς τοσο για την εξόφληση των εν 
λόγω δανείων όσο και για το επιτόκιό.

Προύπόθεση των ευεργετικών διατάξεων του άρθρου αυτού 
είναι η μόνιμη διαμονή της πολύτεκνης οικογένειας ή μόνιμη 
εγκατάστασή της.

Με το άρθρο 12 λαμβανετα. προνοιο για τους ομογενείς των 
οποίων ενθαοουνει τον επαναπατρισμό στις ακριτικες περιοχές 
επεκτεινοντας c αυτούς ανεξάρτητο αν είναι πολύτεκνοι, τα 
ευεργετήματα του προηγουμένου άρθρου

Το άρθρο 13 εισάγει διατάξεις μεταβατικού χαρακτήρα, οι 
οποίες διευκοκυνουν την εγκατάσταση των ανυπότακτων σε 
ακριτικες περιοχές με το ευεργετημσ της αοσης κάθε συνέπειας 
της ανυποταξίας, εφ οσον η εγκατάσταση τους διαρκέσει επι 
μια τουλάχιστο δεκαετία

Το άρθρο 14 εινα. εξουσιοδοτ.κη διαταξη σύμφωνα με την 
οποία εξουσιοδοτείτε, ν κατά περίπτωση αρμόδιος υπουργός 
με απόφασή του να ρυθμίζει τις λεπτομερειες για την εφαρμογή 
των διατάξεων των αοθρων 11. 12 κα. 13

III

Με το δεύτερο μέρος της πρότασης νόμου θεσμοθετείται, 
όπως και προηγουμένως αναφέρθηκε, ο θεσμός του Εθνικού 
Κέντρου Δημογραφικών Μελετών (Ε.Κ.Ε.ΔΗ.Μ.) θεσμός ο 
οποίος ον ενισχυθε: απο την Πολιτεία θα συμβάλλει αποτελε
σματικά στην καταπολέμηση του δημογραφικου προβλήματος, 
το οποίο πρεπε> να αντιμετωπισθεί με την εκπόνηση και 
εφαρμογή απο την πολιτεία ενός προγράμματος πληθυσμιακης 
αύξησης και μιας έξειδικευμενης δημογραφικης πολιτικής.

Με το άρθρο 15 προβλεπεται η ίδρυση του Ε.Κ.Ε.ΔΗ.Μ. και 
περιγραφονται ενδεικτικό οι σκοποί του. όπως αναφερονται 
σιτς επί μέρους διατάξεις του άρθρου αυτού

Το άρθρο 16 προβλέπει τη διοίκηση του Ε.Κ.Ε.ΔΗ.Μ., την 
οποία ορίζει σε ενδεκαμελη με πρόεδρό τον Υπουργό Υγείας, 
Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων και μέλη εκπροσώπους από 
τους κυριοτεοους και αντιπροσωπευτικότερους φορείς της 
ελληνικής κοινωνίας και των κοινωνικών τάξεων.

Το άρθρο 17 προβλέπει τους πόρους του Ε.Κ.Ε.ΔΗ.Μ.. ενώ 
το άρθρο 16 εξουσιοδοτεί τον αρμόδιο υπουργο να εκδώσει 
μέσα σε ορισμένη προθεσμία το προεδρικό διαταγμα οργάνωσης 
και λειτουργίας του Κέντρου

Τέλος, το άρθρο 1S ορίζει την έναρξη ισχύος της πρότασης 
νομού.

Αθήνα, 10 Ιανουάριου 1991

Ο: προτείνοντες βουλευτές

Παναγιώτης Ν. Κρητικός 
Λεύτερης Βερυβόκης 
Στυλ. Γιαπαθεμελής 
Ακεκος Δαμιανίδης 
Λεύτερης Γ κλίναβος 
ΙΜτίνος Τριαρίδης 
Νικος Ζαμπουνίδης 
Φλώρος Κωνσταντίνου 
Ηλιος Ποπαηλιας 
Γιώογος Πρασιανακης

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ

Κίνητρα γιο την αντιμετώπιση του δημογροφικου προβλημο- 
τος της χωράς

ΜΕΡΟΣ ΠΡΠΤΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Άοθρς 1 
Αναγνώριση

1. Πολύτεκνο, γονείς θεωρούνται εκείνοι, ο: όποιο, έχουν 
αποκτήσει τρία τσυλάχ'τα cupi-ιά ποιδ.ε ανεξάρτητα ο.· αυτό 
προερχοντα. απ; ενα. η περ.σαστερεός χαμούς η α. είναι 
εντός' η έκτος γάμου

2. Η πολύτεκνη οικογένεια εχει δικαίωμά σε ευεργετήματα. 
tc οποία θεσπίξοντε. υε τον παρόντα νομο κα. τα οποίο 
παρέχονται με τους οοους και tic προϋποθέσεις που ποοβλε- 
πονται απο τις επί μέρους διατάξεις του νομού αυτου


