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ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον υπουργό Οικονομικών και τον υπουργό Εσωτερικών
Θέμα : Σταθερή μείωση των γεννήσεων και γήρανση του πληθυσμού της Ελλάδας.
Η κυβέρνηση οφείλει να αντιμετωπίσει έμπρακτα και άμεσα το δημογραφικό
πρόβλημα. Τα «voucher» και τα πάσης φύσεως «pass» δεν λύνουν τα
προβλήματα.
Όπως βλέπουμε στα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ («Ελλάς με αριθμούς»,
Ιανουάριος-Μάρτιος 2022), στη χώρα μας παρατηρείται σταθερή καθοδική τάση
στις γεννήσεις και σταθερή αύξηση στους θανάτους.
Γεννήσεις 2016-2020 : Από 92.858 – 84767
Θάνατοι 2016 – 2020 : Από 118.788 – 131.084
Να σημειωθεί ότι στους πίνακες δεν έχει συμπεριληφθεί η διετία της πανδημίας,
όπου δυστυχώς σημειώθηκε συντριπτική αύξηση των θανάτων. Είναι προφανές ότι
ο πληθυσμός γηράσκει και αποδυναμώνεται.
Όπως ενδεικτικά καταγράφει η Ομοσπονδία Πολυμελών Οικογενειών με τρία
τέκνα ( Ο.Π.Ο.Τ.Τ.Ε.) ,12 στις 13περιφέρειες έχουν μείωση πληθυσμού ενώ
πανελλαδικά ο αριθμός των μαθητών στην Α΄ δημοτικού έχει μειωθεί κατά 17% .
Σύμφωνα με τα δεδομένα λοιπόν, η Ελλάδα αντιμετωπίζει μεγάλο δημογραφικό
πρόβλημα, που καλεί για γενναίες λύσεις. Η ( Ο.Π.Ο.Τ.Τ.Ε.) προτείνει άμεσα και
ουσιαστικά μέτρα για να ενισχυθεί η ελληνική οικογένεια και να ενθαρρυνθούν οι
νέοι άνθρωποι που επιθυμούν, αλλά δεν μπορούν για οικονομικούς λόγους, να
δημιουργήσουν οικογένειες.
o Αξιοπρεπώς αμειβόμενες θέσεις εργασίας και απόκτηση στέγης για νέους
μέσω Δημοσίου Φορέα.
o Να πάψουν οι επιδοτήσεις των μεγάλων κατασκευαστικών εταιρειών

που καρπώνονται τα κέρδη ενώ οι ζημίες μετακυλίονται στους πολίτες.
o Κοινωνικές υποδομές για τα παιδιά σε όλες τις βαθμίδες της
εκπαίδευσης, που να δημιουργούν συνθήκες ασφάλειας και
κρατικής μέριμνας.
o Δίκαιη φορολόγηση των οικογενειών , με κοινωνικό πρόσημο.
o Μείωση των τιμών σε είδη ευρείας κατανάλωσης, στην
ενέργεια, στα καύσιμα, στα ενοίκια.

Σύμφωνα με τα παρατεθέντα στοιχεία,
Ερωτώνται οι υπουργοί:


Πώς απαντάτε στις αγωνιώδεις εκκλήσεις των πολιτών για
αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος;



Πώς προτίθεστε να αναστρέψετε την τάση μείωσης του
πληθυσμού και την μεγάλη υπογεννητικότητα στη χώρα
μας;
Η ερωτώσα βουλεύτρια

Μαρία Απατζίδη

