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Αρ. πρωτ. 784Αθήνα, 11/11/2021

Αξιότιμο
Κύριο ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας
Βασ. Όλγας 198, Τ.Κ. 54 101 Θεσσαλονίκη

Θέμα: Διάθεση Κουπονιών για τις Λαϊκές Αγορές

Κύριε Περιφερειάρχα.

1.Γνωρίζετε καλύτερα παντός άλλου, πως η χώρα μας βρίσκεται στα
πρόθυρα της δημογραφικής κατάρρευσης και βαδίζει ολοταχώς προς το
τέλος της ιστορίας της, αφού την τελευταία δεκαετία οι  θάνατοι

υπερέβησαν τις γεννήσεις κατά 219.833 (θάνατοι 1.172.899 - γεννήσεις
953.066), ενώ το τρ. έτος, από 1/1/2021 έως 9/9/2021, (που έχουμε την
τελευταία ενημέρωση), οι θάνατοι υπερτερούν των γεννήσεων κατά

39.035 (θάνατοι 95.116 - γεννήσεις 56.081).

Οι πολύτεκνες οικογένειες είναι οι μόνες που αντιστέκονται σθεναρά

στον κατήφορο της υπογεννητικότητας.

2.Ο συνταγματικός νομοθέτης αναγνωρίζοντας τη συμβολή των

πολυτέκνων  οικογενειών   στην   άμβλυνση . του  δημογραφικού

προβλήματος, με συνταγματική διάταξη, παρέχει ειδική προστασία στις

οικογένειες αυτές, αφού το άρθρο 21 παρ. 2 του Συντάγματος ορίζει ρητά:

α. Πολύτεκνες  οικογένειες  έχουν  δικαίωμα της  ειδικής

φροντίδας του κράτους

β.  Περαιτέρω η παρ. 5 του ίδιου άρθρου του Συντάγματος ορίζει πως:

5. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή δημογραφικής πολιτικής
καθώς και η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων αποτελεί
υποχρέωση του κράτους.

γ. Επίσης το Σ.τ.Ε. και τα Διοικητικά Δικαστήρια της χώρας με σειρά

αποφάσεων τους έχουν αποφανθεί πως:

Η εξυπηρέτηση του ατομικού συμφέροντος των πολυτέκνων,

αποτελεί εξυπηρέτηση του γενικότερου δημοσίου
συμφέροντος, προ του οποίου και αυτή η αρχή της ισότητας

Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Εαααδοσ
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ντής

ος Παύλος

3. Με τα παραπάνω δεδομένα, η ΑΣΠΕ που εκπροσωπεί Πανελλαδικά
τις πάνω από 200.000 πολύτεκνες οικογένειες, διαμαρτύρεται έντονα,

γιατί στη σχετική ανακοίνωση σας, για τη διάθεση κουπονιών στις Λαϊκές

Αγορές, φαίνεται πως για τις πολύτεκνες οικογένειες, εκτός των άλλων,

απαιτείται η προϋπόθεση της τουλάχιστον κατά ένα έτος συνεχής
αν^^ία τους. Προϋπόθεση που δεν τίθεται για τις άλλες κατηγορίες
που εντάσσονται στο πρόγραμμα αυτό.

Η κα^απάνω προϋπόθεση αδικεί κατάφωρα τις πολύτεκνες
οικογένειες και γι' αυτό παρακαλούμε, Κύριε Περιφερειάρχα, για την

απάλειψη της, δεδομένου ότι η αρχή της κοινωνικής δικαιοσύνης και το
δημόσιο συμφέρον επιβάλλουν την υιοθέτηση ειδικών δράσεων για την
ενίσχυση των πολυτέκνων οικογενειών, στο έργο της συντηρήσεως των

παιδιών τους και όχι αυτές να τυγχάνουν δυσμενέστερης μεταχειρίσεως

έναντι άλλων κοινωνικών ομάδων, όπως συμβαίνει επί του προκειμένου .

των Ελλήνων απέναντι στο νόμο υποχωρεί, λόγω του
δημογραφικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η χώρα μας.

δ. Η θεμελιώδης συνεισφορά της πολύτεκνης οικογένειας στο
γενικότερο συμφέρον του κοινωνικού συνόλου απορρέει από την

κυρίαρχη λειτουργία της, αναφορικά με τη γέννηση και την
ανατροφή των πολλών παιδιών της.


