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Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ

E
θνικό σχέδιο δράσης, με ρηξικέλευθα, ορι-
ζόντια μέτρα δεκαετούς διάρκειας προ-
ετοιμάζει η κυβέρνηση, στην προσπά-

θεια αναχαίτισης του εφιάλτη της εθνικής συρ-
ρίκνωσης. Κι ενώ το πρόβλημα του δημογραφι-
κού είναι λίγο-πολύ γνωστό, οι πρόσφατες δη-
λώσεις του προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ, Αθανάσιου 
Θανόπουλου, πως η απογραφή του 2021 ανα-
μένεται να καταγράψει σημαντική μείωση του 
πληθυσμού επιταχύνουν τις εξελίξεις. Το εθνι-
κό σχέδιο δράσης για τη δημογραφία και την 
οικογένεια αναμένεται να δοθεί στη δημοσιό-
τητα εντός του πρώτου τετραμήνου του 2022 
και, σύμφωνα με πληροφορίες που αποκαλύ-
πτει σήμερα η Realnews, στο μικροσκόπιο βρί-
σκονται μέτρα όπως η δωρεάν κατοικία σε νέ-
ους γονείς, έξτρα επιδόματα αν το δεύτερο παι-
δί γεννηθεί σε σύντομη χρονική απόσταση από 
το πρώτο, αλλά και η ριζική αλλαγή του ωρα-
ρίου των ολοήμερων σχολείων, ώστε αυτά να 
καλύπτουν το σύνολο των εργαζομένων και όχι 
μόνο των δημοσίων υπαλλήλων ή όσων εργά-
ζονται τις πρωινές ώρες. 

Πρόγευση του νέου σχεδίου έδωσε στη Βου-
λή η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων, αρμόδια για τη δημογραφική πολιτική, 
Μαρία Συρεγγέλα, η οποία, σε απάντηση που 
διαβίβασε προς τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύ-
σης, Κυριάκο Βελόπουλο, τόνισε ότι το σχέδιο 
θα έχει δεκαετή περίοδο εφαρμογής με συνε-
κτικά και ολοκληρωμένα οριζόντια μέτρα και θα 
κινείται σε τέσσερις άξονες: 
f Ενίσχυση της οικογένειας.
f Προστασία των παιδιών εντός της οικογένειας. 
f Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελμα-
τικής ζωής. 
f Προώθηση της ενεργού γήρανσης. 

Οδηγός για το εθνικό σχέδιο θα είναι η έκθεση 
της διακομματικής κοινοβουλευτικής επιτροπής 
για το δημογραφικό, καθώς το υπουργείο επιθυ-
μεί να καταλήξει σε μέτρα κοινής αποδοχής που 
θα είναι σταθερά και δεν θα τροποποιούνται από 
κυβέρνηση σε κυβέρνηση. Τη δεδομένη χρονι-
κή στιγμή, το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων επεξεργάζεται σειρά προτάσε-
ων τις οποίες κοστολογεί, ώστε, όταν αποφασι-

στεί η εφαρμογή των μέτρων, η χρηματοδότη-
σή τους να είναι πλήρως εξασφαλισμένη είτε από 
εθνικά είτε από κοινοτικά κονδύλια.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «R», τα μέτρα 
που βρίσκονται στο τραπέ-
ζι και συγκεντρώνουν αυξη-
μένες πιθανότητες για τη συ-
μπερίληψή τους στο εθνικό 
σχέδιο δράσης συνοψίζονται 
στα εξής:
f Στεγαστική πολιτική. Θα 
αποτελέσει βασικό πυλώνα 
του νέου εθνικού σχεδίου 
δράσης, καθώς η δαπάνη για 
μια κατοικία ικανή να φιλοξε-
νήσει τις ανάγκες μιας πολυ-
μελούς οικογένειας αποτελεί 
βασικό ανασταλτικό παράγο-
ντα για τη δημιουργία αυτής. 
Σε αυτό το πλαίσιο, το υπουρ-
γείο μελετά ακόμα και την πα-
ροχή δωρεάν κατοικίας σε νέα 
ζευγάρια για κάποια έτη μέσα 
από τη δεξαμενή των αναξιο-
ποίητων ακινήτων του Δημο-
σίου. Σε κάθε περίπτωση, η στεγαστική συνδρο-
μή θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη. Υπενθυμί-
ζεται ότι η διακομματική επιτροπή της Βουλής εί-

χε συμφωνήσει με συντριπτική πλειοψηφία για 
στεγαστική συνδρομή σε κάθε οικογένεια και για 
δύο χρόνια από την απόκτηση κάθε νέου παι-
διού ανεξαρτήτως εάν διαμένει σε ιδιόκτητη ή 

μισθωμένη κατοικία, προτεί-
νοντας χορήγηση είτε μέσω 
μειώσεων φόρου εισοδήμα-
τος φυσικών προσώπων ή ΕΝ-
ΦΙΑ και υπό προϋποθέσεις με 
τη μορφή επιδόματος.
f Επιδοματική πολιτική. Αυ-
ξημένες πιθανότητες συγκε-
ντρώνει ειδικό οικονομικό 
βοήθημα, υπό την ονομα-
σία «speed premium», ούτως 
ώστε να ωθήσει νέα ζευγάρια 
να αποκτήσουν περισσότερα 
από ένα παιδιά. Η επικρατού-
σα σκέψη είναι το ειδικό βοή-
θημα να δίδεται σε περίπτω-
ση γέννησης επόμενου παι-
διού εντός 30 μηνών από την 
προηγούμενη γέννα. 
f Ριζική αλλαγή στο ωράριο 
των ολοήμερων σχολείων. Τη 

δεδομένη χρονική στιγμή το ωράριο των ολοή-
μερων σχολείων δεν ικανοποιεί πλήθος οικογε-
νειών, καθώς οι γονείς εργάζονται και μετά τις 4 

το απόγευμα, οπότε και λήγει το ολοήμερο. Το 
υπουργείο μελετά διεύρυνση του ωραρίου, αλ-
λά και ολοήμερα σε όλη τη χώρα, ώστε να καλυ-
φθούν όσο το δυνατόν περισσότερες οικογένει-
ες και έτσι να επέλθει εναρμόνιση μεταξύ επαγ-
γελματικής και οικογενειακής ζωής.
f Επέκταση της προστασίας από την απόλυση 
όταν οι εργαζόμενοι επιστρέφουν στην εργασία 
από τη γονική άδεια. 
f Ειδικές άδειες φροντιστών για νέους γονείς 
οι οποίες θα αφορούν τόσο τις μητέρες όσο και 
τους πατέρες των παιδιών. Το μέτρο θεωρεί-
ται ότι θα ενδυναμώσει τη θέση της γυναίκας 
στην εργασία.
f Ειδικά φορολογικά κίνητρα για τον επαναπα-
τρισμό νέων επιστημόνων. Το μέτρο βρίσκεται 
ήδη σε ισχύ και πιθανότατα θα επεκταθεί, με στό-
χο να επιστρέψουν στη χώρα νέοι Ελληνες επι-
στήμονες και να δημιουργήσουν εδώ οικογένεια. 

Με δεδομένο ότι το σχέδιο θα είναι συνεκτι-
κό, περιλαμβάνοντας όλα τα μέτρα, αναμένεται 
σε αυτό να ενταχθούν και προσφάτως ψηφισθέ-
ντα μέτρα τα οποία ήδη έχουν θετική επίδρα-
ση, όπως η πατρική άδεια 14 ημερών μετά τη 
γέννα, αλλά και το πρόγραμμα «Νταντάδες της 
γειτονιάς», το οποίο σε πρώτο στάδιο θα καλύ-
ψει περιοχές στις οποίες δεν υπάρχουν βρεφο-
νηπιακοί σταθμοί.

AΠΌ ΤΌ 2011 και για πρώτη φορά μεταπολεμικά, ο πλη-
θυσμός της Ελλάδας μειώνεται. Οι νέοι κάτοικοι που 
γεννιούνται στη χώρα μας, ή μεταναστεύουν σε αυτή 
από άλλες χώρες, είναι λιγότεροι από τους κατοίκους 
που πεθαίνουν και από αυτούς που μεταναστεύουν σε 
άλλες χώρες. Οι προβλέψεις αναφέρουν ότι μέχρι το 
2050 ο πληθυσμός της χώρας θα μειωθεί κατά 800.000 
έως 2,5 εκατομμύρια άτομα. Ο πληθυσμός όχι μόνο 
συρρικνώνεται, αλλά γερνά κιόλας. Η διάμεση ηλικία, 
που ήταν τα 26 έτη το 1951, ανήλθε στα 44 έτη το 2015 
και μέσα στις επόμενες τρεις δεκαετίες αναμένεται να 
αυξηθεί κατά 5-8 έτη. Ο πληθυσμός των παιδιών σχο-
λικής ηλικίας (από 3 μέχρι 17 ετών) θα μειωθεί από 1,6 
εκατομμύρια που ήταν το 2015 σε 1,4 εκατομμύρια (αισι-
όδοξο σενάριο) έως 1 εκατομμύριο (απαισιόδοξο σενά-
ριο) το 2050.

Ο εν δυνάμει οικονομικά ενεργός πληθυσμός (δηλαδή 
όλοι οι πολίτες ηλικίας 20-69 ετών που δυνητικά θα μπο-
ρούσαν να εργαστούν) θα μειωθεί από 7 εκατομμύρια το 
2015 σε 4,8-5,5 εκατομμύρια μέχρι το 2050. Ο πραγματι-
κός οικονομικά ενεργός πληθυσμός θα μειωθεί από 4,7 
εκατομμύρια το 2015 σε 3-3,7 εκατομμύρια.  Οι παραπά-
νω διαπιστώσεις, που έχουν καταγραφεί σε έρευνα της 
διαΝΕΟσις, καταδεικνύουν ότι το δημογραφικό πρόβλη-
μα είναι μια βραδυφλεγής βόμβα, που απειλεί την κοινω-
νική και οικονομική ευημερία στη χώρα μας, λειτουργεί 
ως τροχοπέδη στην προσπάθεια που γίνεται για να εισέλ-
θει η οικονομία σε τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης και δοκι-
μάζει τις αντοχές του -ήδη βαριά τραυματισμένου- ασφα-
λιστικού συστήματος. Και βέβαια καταδεικνύουν την επι-
τακτική ανάγκη για άμεση λήψη μέτρων για την αντιμετώ-
πιση του επικίνδυνου αυτού φαινομένου.  

Η Ελλάδα γερνά…
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η άποψη

Ποια μέτρα εξετάζει 
η κυβέρνηση για 
την αντιμετώπιση 
του δημογραφικού 
προβλήματος

Εθνικό σχέδιο 
για τη στήριξη
της οικογένειας
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