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180.000.000 €
για το µπόνους των 2.000 ευρώ ανά γέννηση

δικαιούχοι

1.000 €
αφορολόγητο για κάθε παιδί
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δικαιούχοι
90.000

Μεγαλύτερη διάρκεια
για µονογονεϊκές οικογένειες

∆υνατότητα επιλογής 
του χρόνου

Τηλε-εργασία και ηµιαπασχόληση
στο ∆ηµόσιο για νέους γονείς

Προστασία από απόλυση 
για 24 µήνες µετά τον τοκετό
(από 18 που είναι σήµερα)

θεί τα αµέσως επόµενα χρόνια, προκαλώντας 
δραµατικές αναταράξεις στην ελληνική οικο-
νοµία και κατά συνέπεια στο ασφαλιστικό, κα-
θώς εκτιµάται πως µόνο εξαιτίας της αύξησης 
του προσδόκιµου ζωής το σύστηµα θα επιβα-
ρυνθεί κατά 37,3 δισ. ευρώ σε παρούσες αξί-
ες. Η συνολική αυτή επιβάρυνση µεταφράζε-
ται σε περίπου 1,3 δισ. ευρώ ανά έτος για την 
περίοδο 2017-2057 ή σε µείωση των παροχών 
σε ασφαλισµένους και συνταξιούχους κατά το 
αντίστοιχο αυτό ποσό, σύµφωνα µε επιστηµο-
νική µελέτη από τους επιστήµονες Σάββα Ρο-
µπόλη, οµότιµο καθηγητή του Παντείου Πα-
νεπιστηµίου, και Βασίλη Μπέτση, υποψήφιο 
διδάκτορα του Παντείου.

 Την ίδια στιγµή, η Ελλάδα εµφανίζει το µε-
γαλύτερο ποσοστό αµβλώσεων στην Ευρώπη 
και το τρίτο στον κόσµο, µε περίπου 250.000 
ετησίως, όπως τόνισε ο πρόεδρος της Ελληνι-
κής Εταιρείας Περιγεννητικής Ιατρικής (ΕΕΠΙ), 
Γεώργιος ∆ασκαλάκης σε οµιλία του σε ηµερί-
δα µε θέµα «∆ράση για την υπογεννητικότητα». 

Το πακέτο στήριξης
Οι αρµόδιοι στο υπουργείο Εργασίας µελε-
τούν την εφαρµογή ολοκληρωµένης πολιτι-
κής για τη στήριξη της οικογένειας µε κίνητρα 
που θα θεσµοθετηθούν τους επόµενους µή-
νες, όπως τα εξής: 

14 µέτρα για 
τη στήριξη 
της οικογένειας
Η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας σχεδιάζει 
την παροχή κινήτρων, τα οποία θα νοµοθετήσει, 
µε στόχο την αντιµετώπιση της «βόµβας» 
του δηµογραφικού, που απειλεί την οικονοµία,
το ασφαλιστικό και την κοινωνία
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Σ
την ενεργή διαχείριση του δηµογραφι-
κού προβλήµατος, που απειλεί ακόµη 
και την ύπαρξη της χώρας, προχωρά η 

κυβέρνηση, σχεδιάζοντας πακέτο 14 µέτρων-
κινήτρων για τον περιορισµό των καταστρο-
φικών συνεπειών που έχει στην οικονοµία και 
στην κοινωνία. Η ηγεσία του υπουργείου Ερ-
γασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δροµολο-
γεί, σε πρώτη φάση, την πριµοδότηση περισ-
σότερων από 90.000 ζευγαριών που θα κάνουν 
παιδί από τον Ιανουάριο του 2020. 

Σύµφωνα µε πληροφορίες της Realnews, ο 
υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσε-
ων Γιάννης Βρούτσης και η υφυπουργός Πρό-
νοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ∆όµνα Μι-
χαηλίδου θα εξασφαλίσουν για τον πρώτο 
χρόνο περίπου 180 εκατ. ευρώ για να ξεκινή-
σει η ενίσχυση µε την καταβολή επιδόµατος 
τοκετού 2.000 ευρώ για περίπου 90.000 µη-
τέρες, µε µοναδική εξαίρεση όσες έχουν ιδι-
αίτερα υψηλά εισοδήµατα. Το εισοδηµατικό 
όριο δεν έχει ακόµη οριστεί, καθώς δεν έχουν 
εξεταστεί όλες οι απαιτούµενες παράµετροι. 

 Το επίδοµα των 2.000 ευρώ θα είναι η πρώ-
τη δράση από τη δέσµη µέτρων που θα υλο-
ποιήσει το υπουργείο Εργασίας για τη σταδια-
κή αποκλιµάκωση του δηµογραφικού προβλή-
µατος, έχοντας ως άξονα οι παρεµβάσεις να 
αφορούν το σύνολο της κοινωνίας και να εν-
δυναµώσουν τον θεσµό της οικογένειας. Στο 
πλαίσιο αυτό, θα νοµοθετηθεί άµεσα επιπλέ-
ον 1.000 ευρώ αφορολόγητο για κάθε παιδί, 
ενώ για τις νέες µητέρες κάτω των 30 ετών θα 
δοθούν πρόσθετες παροχές, όχι επιδοµατικού 
χαρακτήρα, όπως επιπλέον µοριοδότηση για 
την ένταξη σε προγράµµατα.

Βασική στρατηγική 
Αλλωστε, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσο-
τάκης έχει τονίσει ότι το πρόβληµα της υπο-
γεννητικότητας συνδέεται µε τους χαµηλούς 
ρυθµούς ανάπτυξης µεσοπρόθεσµα και µα-
κροπρόθεσµα, επισηµαίνοντας ότι το δηµο-
γραφικό είναι ένα εθνικό υπαρξιακό διακύ-
βευµα. Γι’ αυτό και στο πρόγραµµα της κυ-
βέρνησης προβλέπεται ένα σχέδιο τεσσάρων 
κατευθύνσεων, µε επιπλέον κίνητρα για την 
απόκτηση παιδιού, στήριξη των εργαζόµενων 
γονέων, κυρίως των γυναικών που σηκώνουν 
σήµερα το µεγάλο βάρος της ανατροφής των 
παιδιών, επιστροφή των νέων που έφυγαν από 
την Ελλάδα και διαγενεακή αλληλεγγύη µέσω 
ενός σύγχρονου ασφαλιστικού συστήµατος.

Αν δεν ληφθούν άµεσα µέτρα για την ανά-
σχεση της υπογεννητικότητας, το 2050 ο πλη-
θυσµός της Ελλάδας θα κυµαίνεται µεταξύ 8,3 
εκατ. και 10 εκατ. ατόµων, µε µέση ηλικία τα 
47-50 έτη, ενώ τα άτοµα άνω των 65 ετών θα 
αποτελούν ποσοστό 30%-33% του πληθυσµού, 
σύµφωνα µε την επιστηµονική έκθεση που πε-
ριλαµβάνεται στο πόρισµα της ∆ιακοµµατικής 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για το ∆ηµογρα-
φικό. Στο τέλος της επόµενης εικοσαετίας, το 
2035, ο πληθυσµός της Ελλάδας θα κυµαίνε-
ται από 9,5 έως 10,4 εκατοµµύρια. 

Ασφαλιστικό
Καταστροφικές είναι οι συνέπειες και για το 
σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης της χώρας, 
λόγω της γήρανσης του πληθυσµού. Η δηµο-
γραφική «βόµβα» αναµένεται να πυροδοτη-
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 Χορήγηση υποτροφιών για νέες µητέρες που 
είναι φοιτήτριες. 

 ∆υνατότητα επιλογής του χρόνου κατά τον 
οποίο θα γίνει χρήση της άδειας εγκυµοσύνης 
και λοχείας. Ενδεικτικά: Η έναρξη της άδειας να 
γίνεται από 6 έως 2 εβδοµάδες πριν από την 
πιθανή ηµεροµηνία τοκετού. Το τυχόν υπόλοι-
πο να µεταφέρεται µαζί µε την άδεια λοχείας.

 Κατόπιν διαβούλευσης µε τους κοινωνικούς 
εταίρους, να δοθεί µεγαλύτερη χρονικά άδεια 
σε µονογονεϊκές οικογένειες.

 Μεγαλύτερη στήριξη της οικογένειας µε παι-
διά στην προσχολική ηλικία: Για κάθε παιδί που 
δεν βρίσκει θέση σε δηµοτικό παιδικό σταθµό, 
η οικογένειά του, εφόσον πληροί τα εισοδηµα-

τικά κριτήρια, θα λαµβάνει κουπόνι ύψους 
180 ευρώ τον µήνα για 10 µήνες τον χρό-
νο, το οποίο θα µπορεί να εξαργυρώνε-
ται σε βρεφονηπιακό σταθµό της επι-
λογής της. 

 Επέκταση του ωραρίου των παι-
δικών σταθµών, µε ποιοτικό πρό-
γραµµα και τις κατάλληλες υποδο-
µές, ούτως ώστε να ανταποκρίνε-
ται στις ανάγκες των εργαζόµε-
νων γονέων.

 ∆ηµιουργία προγράµµατος 
στήριξης όσων επιστρέφουν 

στην αγορά εργασίας µετά 
από διακοπή για την ανα-
τροφή τέκνων ή τη βοήθεια 
ηλικιωµένων.

 Εισαγωγή της τηλε-ερ-
γασίας και της ηµιαπα-
σχόλησης στο ∆ηµό-
σιο για τους νέους γο-

νείς που το επιθυµούν.
 Θέσπιση καθεστώτος εµπι-

στευτικού τοκετού (ανώνυ-
µη γέννα), για να εκλείψουν 

τα φαινόµενα επικίνδυνων το-
κετών και εγκατάλειψης βρεφών. 
Το νεογέννητο θα µπορεί να δίδε-
ται για υιοθεσία.

 Καθώς ο τερµατισµός της εγκυ-
µοσύνης δεν αποτελεί εργαλείο οι-
κογενειακού προγραµµατισµού, θα 
υπάρξουν πρωτοβουλίες για τον πε-

ριορισµό των ανεπιθύµητων κυήσε-
ων, ειδικά µάλιστα των εφήβων και 
των νέων, µε σεξουαλική διαπαιδα-
γώγηση, ενηµέρωση για τις αντι-
συλληπτικές µεθόδους και βεβαί-
ως για τις επιλογές που έχει µια 
γυναίκα που αντιµετωπίζει ανε-
πιθύµητη εγκυµοσύνη, αλλά και 

η απρόσκοπτη πρόσβαση στη δω-
ρεάν, νόµιµη και ασφαλή διακοπή της για 

όλες τις γυναίκες.
 Επέκταση της προστασίας από απόλυση από 

τους 18 στους 24 µήνες µετά τον τοκετό και επέ-
κταση της ρύθµισης στους πατέρες, µόλις ανα-
κοινώνουν στην εργασία τους ότι οι γυναίκες 
τους κυοφορούν.

 Ανάδειξη του ρόλου των δηµόσιων µαιευτη-
ρίων και επανεξέταση του πλαισίου της ιατρι-
κώς υποβοηθούµενης αναπαραγωγής για τα 
υπογόνιµα ζευγάρια.
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«ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΣ είναι, πάνω απ’ όλα, 
επιφορτισµένο µε την προστασία των πιο 
αδύναµων πληθυσµιακά οµάδων. Προτε-
ραιότητά µας είναι να απαντήσουµε στοχευ-
µένα στη µεγάλη εθνική πρόκληση που είναι το 
δηµογραφικό. Η δηµογραφική µας πολιτική έχει 
ως κύριο πυλώνα την οικογένεια. Ετσι, τη στηρίζου-
µε µε µέτρα όπως η ενίσχυση των βρεφονηπιακών 
σταθµών και το νέο επίδοµα τοκετού, ώστε να βοη-
θήσουµε τις µητέρες, αλλά και τις οικογένειες, µε έµ-
φαση στις πιο ευάλωτες εξ αυτών. 

Θέλω να τονίσω, ώστε να µην υπάρχουν παρερ-
µηνείες, ότι οι παροχές για το δηµογραφικό είναι 
οριζόντιες για όλους και έχουν ήδη προϋπολογι-
στεί. Κατά συνέπεια, το επίδοµα τοκετού των 2.000 
ευρώ, που θα ισχύσει από 1ης Ιανουαρίου 2020, 
θα δίνεται σε όλες τις γέννες, µε πιθανή εξαίρεση 
των γονέων µε πολύ υψηλά εισοδήµατα, ώστε να 
υπάρχει µια αίσθηση δικαίου. 

Οχι µόνο δεν θα καταργήσουµε κανένα από τα 
υπάρχοντα επιδόµατα, αλλά θα τα ενισχύσουµε. Οι 
συνεργάτες µου και εγώ στο υφυπουργείο καταβάλ-
λουµε κάθε δυνατή προσπάθεια για να στηρίξουµε 
την ελληνική οικογένεια, η οποία έχει τα τελευταία χρό-
νια επωµιστεί τεράστια βάρη. Η στήριξη του κοινωνικού 
κράτους αποτελεί βασική προτεραιότητα της κυβέρνη-
σης», δήλωσε στην «R» η υφυπουργός Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων ∆όµνα Μιχαηλίδου.

ΜΕ ΤΑ ΠΙΟ ΜΕΛΑΝΑ χρώματα 
καταγράφουν οι μελέτες που εκ-
πονούνται το δημογραφικό πρό-
βλημα της Ελλάδας. Σύμφωνα με 
την επιστημονική έκθεση που πε-
ριλαμβάνεται στο πόρισμα της Δι-
ακομματικής Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής για το Δημογραφικό, 
στο τέλος της επόμενης εικοσαετί-
ας, το 2035, ο πληθυσμός της Ελ-
λάδας θα κυμανθεί από 9,5 έως 
10,4 εκατομμύρια. Το 2015 ήταν 
10,9 εκατομμύρια, ενώ η μείωση 
του πληθυσμού θα είναι 0,45% ή 
1,4 εκατομμύριο σε απόλυτες τι-
μές. Επίσης, το 2050 ο πληθυσμός 
της Ελλάδας θα κυμανθεί από 8,3 
έως 10 εκατομμύρια και, κατά συ-
νέπεια, η μείωση θα είναι έως και 
2,5 εκατομμύρια σε απόλυτες τι-
μές σε σχέση με το 2015. Το 2035 
το ποσοστό των άνω των 65 ετών 
και των άνω των 85 ετών στον συ-
νολικό πληθυσμό (20,9% και 2,8% 
αντίστοιχα το 2015), αναμένεται να 
κυμανθεί από 27,7% έως 27,9% 
για τους άνω των 65 ετών και από 
4,1% έως 4,5% για τους άνω των 
85 ετών. Τα ποσοστά των νέων θα 
κυμανθούν από 11% έως 12,4% 
για τους 0 έως 14 ετών και από 
14,2% έως 15,8% για τους 0 έως 
18 ετών.

Σύμφωνα με τις προβολές πρό-
σφατης έρευνας της διαΝΕΟσις, 
μέχρι το 2050 θα είμαστε λιγότε-
ροι (8,8 εκατ.) και γηραιότεροι (το 
1/3 του πληθυσμού θα είναι άνω 
των 65 ετών, από 1/5 που είναι σή-
μερα). Οι Ελληνίδες αποκτούν πλέ-
ον το πρώτο τους παιδί κατά μέ-
σο όρο στην ηλικία των 30,3 ετών, 
από 28,8 το 2008, ενώ σχεδόν μία 
στις τρεις γεννήσεις στη χώρα μας 
πραγματοποιείται από γυναίκες 
ηλικίας 30-34 ετών και μία στις τέσ-
σερις από γυναίκες ηλικίας 35-39 
ετών. Παράλληλα, στη χώρα μας 
καταγράφεται ένα από τα μεγαλύ-
τερα ποσοστά πρώτων γεννήσεων 
από μητέρες ηλικίας άνω των 40 
ετών στην Ευρώπη (5,3%).

ΜΕΛΕΤΕΣ

Η πικρή αλήθεια 
σε αριθμούς

Για τις νέες µητέρες κάτω των 
30 ετών θα δοθούν πρόσθετες 
παροχές, όχι επιδοµατικού 
χαρακτήρα, όπως επιπλέον 
µοριοδότηση για την ένταξη 
σε προγράµµατα

«Θα ενισχύσουμε 
τα επιδόματα» 

∆ΟΜΝΑ ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΟΥ 


