
Δημογραφικό: 4 ελπιδοφόροι άξονες από τη Νέα Δημοκρατία & παγκόσμιες καλές πρακτικές  

Το παράδειγμα του Ισραήλ: Η διασπορά του επαναπατρίζεται μαζικά με πολιτογράφηση 

προστιθέμενης αξίας 

 

Το δημογραφικό πρόβλημα και η υπογεννητικότητα που αντιμετωπίζει η χώρα μας 

περιγράφονται άριστα σε 2 προτάσεις με δυσάρεστες αλήθειες. Η ηλικιακή σύνθεση του 

πληθυσμού αποτελεί κύριο στοιχείο προόδου για την κοινωνική ανάπτυξη και την οικονομία 

ενός κράτους. Αποτελεί κύριο στοιχείο ακόμα και για την επιβίωση του και την πορεία του στο 

βάθος των αιώνων. 

Η Νέα Δημοκρατία αντιλαμβανόμενη την 

κρισιμότητα, εργάζεται εντατικά με όλο 

το επιστημονικό και κοινοβουλευτικό 

δυναμικό της στην κατάρτιση ενός άρτιου 

κυβερνητικού προγράμματος που θα 

δώσει ελπίδα ανάκαμψης του αρνητικού 

ισοζυγίου γεννήσεων θανάτων. Στις 

5/3/2019, αναφέρει ο Πρόεδρος της ΝΔ 

κ. Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του 

στη Βουλή για το Δημογραφικό: «Το 1995 

είχαμε στη χώρα μας 154 χιλιάδες 

γεννήσεις και μόλις 54 χιλιάδες 

θανάτους. Το 2016 έχουμε 92 χιλιάδες 

γεννήσεις και 118 χιλιάδες θανάτους. 

Αρνητικό ισοζύγιο, δηλαδή, 26 χιλιάδων.» 



Οι 4 κατευθύνσεις της Νέας Δημοκρατίας όπως ανακοινώθηκαν από τον κ. Μητσοτάκη είναι: Α) 

Μείωση του βάρους για την απόκτηση παιδιού. Β) Στήριξη των εργαζόμενων γονέων -κυρίως 

των γυναικών- που σηκώνουν σήμερα το μεγάλο βάρος της ανατροφής των παιδιών, αλλά και 

των μεγάλων οικογενειών. Γ) Επιστροφή των νέων που έφυγαν από την Ελλάδα. Δ) Διαγενεακή 

αλληλεγγύη μέσω ενός σύγχρονου ασφαλιστικού συστήματος. 

Οι συγκεκριμένες προτάσεις αναπτύσσουν μία εισοδηματική πολιτική που θα ευνοεί την 

οικογένεια, στηρίζοντας κλιμακωτά ανάλογα με τα παιδιά. Θα προσφέρει φοροαπαλλαγές και 

ουσιαστικά επιδόματα γέννησης-φύλαξης. Όχι φιλοδωρήματα όπως συμβαίνει με το πρόσφατο 

νομοσχέδιο. 

 Στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι να ασκήσει πολιτική εναρμόνισης οικογενειακής και 

εργασιακής ζωής, με ρυθμίσεις για φύλαξη των παιδιών (ειδικά έως δύο ετών), παροχή γονικών 

αδειών μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας, εξασφάλιση της συνέχειας της εργασίας για τη 

γυναίκα που γέννησε. Επίσης σχεδιάζεται στεγαστική πολιτική, ειδικά για τα νέα ζευγάρια και 

ουσιαστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας, με διευκόλυνση των επενδύσεων και 

χαμηλότερη φορολόγηση των επιχειρήσεων. 

Δημιουργείται δυναμική αντιστροφής της παρούσας κατάστασης. Η πολιτική βούληση του κ. 

Μητσοτάκη και της ΝΔ είναι να βρεθούν γρήγορα λύσεις μέσω της εφαρμογής του κυβερνητικού 

προγράμματος που ανακοινώθηκε μπολιασμένες με νέες ιδέες και καλές πρακτικές που 

εφαρμόζονται παγκοσμίως από κράτη παρόμοια με την Ελλάδα σε ανάγκες, ανθρωπογεωγραφία 

και προφίλ.  

Σε αυτό το σημείο θα επικεντρωθώ στον Γ’ άξονα του προγράμματος της ΝΔ. Η επιστροφή των 

νέων και των υπόλοιπων Ελλήνων της διασποράς, αφορά συμπατριώτες που έφυγαν λόγω κρίσης 

από την χώρα. Θα προσθέσω εγώ και τους 

Έλληνες που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στο 

εξωτερικό.  

Οι καλές πρακτικές που θα παρουσιάσω 

παρακάτω δεν είναι μακριά. Ας κοιτάξουμε στη 

γειτονιά μας, σε ένα κράτος που αποτελεί 

σύμμαχο και φίλο της Ελλάδας σε όλα τα 

μέτωπα. Ταυτόχρονα είναι παράδειγμα πως 

μίμηση στο να βρίσκει λύσεις στα προβλήματα 

επιβίωσης του όπως το ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ και όχι 

μόνο. Επίλυσε προβλήματα κάθε είδους. Από 

πυραυλική προστασία έως τη λειψυδρία, από 

γεωργία στην έρημο έως τεχνολογία αιχμής, 

από Start Up Nation έως πρωτοπόροι της 

Ιατρικής επιστήμης. 

Μιλώ για το Ισραήλ. Για το Δημογραφικό πρόβλημα, έχει εφαρμόσει μια σειρά διατάξεων με 

σκοπό την προσέλκυση νέων  ή επιστρεφόντων ιδιωτών που θέλουν να πολιτογραφηθούν κάτοικοι 

Ισραήλ και μπορούν να προσφέρουν προστιθέμενη αξία στο φορολογικό προϊόν της χώρας 

(περιουσία και εισοδήματα εξωτερικού, επικερδής επιστημονική έρευνα κλπ.) μέσω ειδικών 

φορολογικών απαλλαγών. 



Φορολογικές απαλλαγές για νέους και επιστρέφοντες πολίτες: Οι νέοι ή επιστρέφοντες πολίτες 

μετά από παραμονή τουλάχιστον 10 ετών στο εξωτερικό ως πολίτες άλλης χώρας δικαιούνται μια 

σειρά φοροαπαλλαγών. Αναφορικά με τα εισοδήματά τους που προέρχονται από το εξωτερικό, 

ενεργά ή παθητικά (μερίσματα, συντάξεις κλπ.) έχουνε φοροαπαλλαγή 10 ετών. Υπάρχουν σκέψεις 

για την επέκταση σε 20 χρόνια σε ειδικές περιπτώσεις σημαντικών επενδύσεων. Ήδη υφίστανται 

ειδικές διατάξεις για περιπτώσεις τοποθέτησης κεφαλαίων σε Ισραηλινές τράπεζες με πρόβλεψη 

φοροαπαλλαγής έως και 20 ετών. Τα παραπάνω εισοδήματα απολαμβάνουν επίσης απαλλαγές 

κατά περίπτωση από την ανάγκη γραφειοκρατικών διαδικασιών όπως δήλωση εισοδήματος. 

Υφίσταται επίσης δυνατότητα διαμονής ενός έτους προσαρμογής, ώστε να αποφασίσει ο 

ενδιαφερόμενος εάν όντως θέλει να πολιτογραφηθεί στο Ισραήλ. Τέλος, υπάρχουν ειδικές 

προβλέψεις για εταιρείες και επενδυτικά σχήματα και την αντιμετώπισή τους ως "νέων πολιτών". 

Φορολογικές απαλλαγές για επιστήμονες: Επιστήμονες και ερευνητές που υπόκεινται στις 

κατηγορίες των νέων ή επιστρεφόμενων πολιτών τυγχάνουν επίσης φοροαπαλλαγές για τυχόν 

εισοδήματα από ευρεσιτεχνίες και άδειες χρήσης πνευματικής περιουσίας από το εξωτερικό. 

Ισχύουν οι φοροαπαλλαγές 10 χρόνια για νέους και επιστρέφοντες μετά από 10 έτη στο εξωτερικό 

και 5 χρόνια για επιστρέφοντες μετά από 6 έως 10 χρόνια στο εξωτερικό. Ταυτόχρονα δικαιούνται 

φοροαπαλλαγών για παρόμοια εισοδήματα από οργανισμούς με έδρα το Ισραήλ, στους οποίους 

και εργάζονται ως ερευνητές μετά από την πολιτογράφησή τους. 

Angel Law: Ο συγκεκριμένος νόμος αποτελεί μέρος της ευρύτερης προσπάθειας του Ισραηλινού 

κράτους να βοηθήσει τις νεοσύστατες επιχειρήσεις καινοτομίας ώστε να ανταπεξέλθουν στα 

πρώτα δύσκολα βήματα της ύπαρξής τους στην αναζήτηση κεφαλαίων, μέσω της παραχώρησης 

φορολογικών κινήτρων στους επενδυτές. Ισχύει και για τους νέους και επιστρέφοντες πολίτες.  

Εφαρμογή στην Ελλάδα και πιθανά οφέλη: Οι παραπάνω διατάξεις μπορούν να εφαρμοστούν 

στη χώρα μας σε τρεις περιπτώσεις: i) Για προσέλκυση ενδιαφερόμενων για επενδύσεις κατοίκων 

του εξωτερικού, ii) προσέλκυση επιστημόνων και ερευνητών (ιδιαίτερα Ελλήνων που έχουνε φύγει 

στο εξωτερικό) και iii) προσέλκυση Ελλήνων της διασποράς και ξένων υπηκόων που θέλουνε να 

συνεχίσουν τη ζωή τους (συνταξιούχοι, εισοδηματίες) στην Ελλάδα. 

Για να διαπιστώσετε μόνοι σας, το επίπεδο ικανοτήτων και αποτελεσματικότητας που έχει φτάσει 

το κράτος του Ισραήλ στην επίλυση του Δημογραφικού προβλήματος, αρκεί να παρακολουθήσετε 

το καταπληκτικό documentary του VICE News: Europe's Jewish Exodus. Εδώ το link του: 

https://www.youtube.com/watch?v=Z2h7ggRUFws 

Οι Εβραϊκής καταγωγής πολίτες Ευρωπαϊκών κρατών κάθε ηλικίας, μόρφωσης, χώρας, 

οικονομικού επιπέδου, κοινωνικής τάξης πείθονται με μεγάλη ευκολία και χαρά να αφήσουν πίσω 

τους χώρες που γεννήθηκαν, οικογένειες, δουλειές, φίλους και λοιπούς δεσμούς μετακομίζοντας 

στο Ισραήλ. Μαζική μετανάστευση και επιστροφή στις ρίζες τους. Ακόμα και αν δεν τις είδαν ποτέ 

τους ως τώρα.. 
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