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Κύριε Πρωθυπουργέ,
Από πρόσφατη έρευνα της EUROSTAT για τη γονιμότητα στην Ευρωπαϊκή
Ένωση προκύπτει ότι κατά την περίοδο 2001-2015 μειώθηκαν στην
Ελλάδα οι γεννήσεις κατά 10,2%, οι Ελληνίδες γεννάνε λίγα παιδιά και σε
μεγάλη ηλικία σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο
δείκτης γονιμότητας ήταν το 2015 στην Ελλάδα 1,33 έναντι 1,25 που ήταν
το 2001, έναντι 1,58 και 1,46 αντιστοίχως στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Σημειώνεται ότι η κορύφωση του δράματος της Ελλάδος από την εφιαλτική εξέλιξη
του δημογραφικού προβλήματος είχε αποτυπωθεί στα στοιχεία της Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), σύμφωνα με τα οποία και το 2014 σημειώθηκε
μείωση γεννήσεων κατά 2,1% και αύξηση των θανάτων κατά 1,7%, με
αποτέλεσμα ο φυσικός πληθυσμός να μειωθεί κατά 21.592 άτομα. Επίσης, η
εφιαλτική εξέλιξη του δημογραφικού προβλήματος στην Ελλάδα αποτυπώνεται και
σε προηγούμενα στοιχεία της ΕUROSTAT η οποία με βάση τις τωρινές τάσεις
προβλέπει πληθυσμό της Ελλάδας το 2060 στα 8,6 εκατ., δηλαδή ότι θα μειωθεί
μέχρι τότε κατά 22%.

Αντί λοιπόν , η ελληνική κυβέρνηση να αναγάγει το
πρόβλημα αυτό σε μείζον εθνικό,
αντίθετα κάνει,
κυρίως με φορολογική εξόντωση της ελληνικής
πολυμελούς οικογένειας, τα πάντα για να το
επιδεινώσει.
Όπως προκύπτει δε από τα στοιχεία πρόσφατης έρευνας που διεξήγαγε
ερευνητικός οργανισμός , ο πληθυσμός της Ελλάδας την 1η Ιανουαρίου
ήταν 10.800.000 έναντι 11.100.000 το 2011, δηλαδή είναι μειωμένος κατά
300.000 άτομα, και το 2050 ο πληθυσμός μας προβλέπεται να
συρρικνωθεί σε μόλις 8,6 εκατομμύρια.

Παρόλα αυτά ένα νέο κτύπημα δέχτηκαν οι ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ .
Συγκεκριμένα ο περιβόητος Νόμος ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ
(Ν.4387/12.05.2016)ΚΑΤΗΡΓΗΣΕ ΤΙΣ ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ,ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΤ΄ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ,ΧΩΡΙΣ ΤΙΣ ΓΝΩΣΤΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ .
Σύμφωνα με τον Ν.3863 ΦΕΚ 115Α-15.07.2010,Αρθρο
16,παράγρ.6,εξαιρούσε τους ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ , που είχαν ένα τουλάχιστον
ανήλικο παιδί η που σπουδάζει ,από τις απαγορευτικές διατάξεις και τις
ποινές ,που προβλέπονταν για την απασχόληση τους και που ήταν η
μείωση κατά 60% της σύνταξης τους ,δίδοντας τους την δυνατότητα
,εργαζόμενοι ,να συμπληρώσουν το οικογενειακό τους εισόδημα για να
ζήσουν την πολυμελή οικογένεια τους .

Η σημερινή κυβέρνηση επιδεικνύοντας ωμή
αναλγησία απέναντι στους πολυτέκνους και
αδιαφορία για την δραματική εξέλιξη του
δημογραφικού προβλήματος της χώρας ,οδηγεί την
ευαίσθητη αυτή ομάδα των συμπολιτών μας σε
απελπιστική απόγνωση, καταργώντας τις ευεργετικές
διατάξεις για αυτή την κατηγορία ,που προέβλεπε ο
προηγούμενος νόμος.
ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΕ ΑΜΕΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ
ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΑΧΟΥ ΝΟΜΟΥ , ΕΠΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ
ΠΡΟΒΛΕΨΗ,ΑΙΡΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΞΩΦΘΑΛΜΗ ΑΥΤΗ ΑΔΙΚΙΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΥΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ .
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