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ΜΕ ΤΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ, ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ.
ΑΛΛΑ ΛΕΝΕ ΔΗΜΟΣΙΩΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΚΑΝΟΥΝ ΝΟΜΟΘΕΤΩΝΤΑΣ

Οι πολύτεκνες οικογένειες ανακαλύπτουν 
καθημερινώς με τρόμο, διάφορες  εξοντω-
τικές ενέργειες της Κυβέρνησης που στρέ-
φονται  εναντίον τους. Καθώς λαμβάνουν το 
χαράτσι των ακινήτων με το λογαριασμό της 
ΔΕΗ, οι πολύτεκνες οικογένειες  που έχουν 
στο όνομά τους ένα ακίνητο, ακόμη και για 
το ιδιοκατοικούμενο της οικογένειάς τους, 
έμαθαν ότι η απόφαση του Υπουργού Οικο-
νομικών (ΠΟΛ.1211/10.10.2011) περιλαμβά-
νει ένα ακόμη εξωφρενικό όρο.

ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ν. ΔΡΑΜΑΣ
Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ “ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ”

ΤΙΜΗΣΕ ΤΟΝ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟ ΣΤΙΣ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011
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Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 
ΧΑΡΑΤΣΙ

Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. του Συλλόγου Πολυτέκνων

Ν. Δράμας σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα

Σας γνωρίζουμε ότι πραγματοποιήσα-
με εκδήλωση στις 26 Νοε.2011 για την 
εορτή του αγίου Στυλιανού προστάτη 
του Συλλόγου μας, στον Ιερό Ναό αγίου  
Νικολάου στη πόλη της Δράμας.  Έγινε 
θεία λειτουργία με αρτοκλασία  και ανα-
φορά στο έργο και το βίο του αγίου Στυ-
λιανού προστάτη των παιδιών και των 
πολυτέκνων του νομού Δράμας   από 
τον Αρχιμανδρίτη π. Διονύσιο.

συνέχεια στη σελίδα 3
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ΚΟΡΟΙΔΕΥΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ συνέχεια από τη σελίδα 1

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 3, παράγραφος 1, 
περίπτωση α) Επιβολή μειωμένου συντελε-
στή ειδικού τέλους σε πολύτεκνους, αναφέ-

ρεται:
«Σύμφωνα με το άρθρο 7 του κώδικα Φορολογίας 
Εισοδήματος (ν. 2238/1994) τα τέκνα βαρύνουν, 
στην περίπτωση εγγάμων, τον υπόχρεο άνδρα και 
ως εκ τούτου για τον χαρακτηρισμό του πολυτέ-
κνου λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των τέκνων 
του κωδικού 003 της δήλωσης Φορολογίας Εισο-
δήματος οικονομικού έτους 2011.
Στις περιπτώσεις που έχει συμπληρωθεί ο κωδικός 
004 της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος οικο-
νομικού έτους 2011 με αριθμό μεγαλύτερο ή ίσο 
του 4, τότε ο μειωμένος συντελεστής εφαρμό-
ζεται στο ιδιοκατοικούμενο ακίνητο της συζύγου 
κατά το ποσοστό της».  Δηλαδή,
α) μία πολύτεκνη μητέρα που κατοικεί με την οι-
κογένειά της σε σπίτι που απέκτησε π.χ. με γονική 
παροχή, δεν δικαιούται το μειωμένο τέλος ακόμη 
κι αν πληροί όλα τα κριτήρια (ακόμη και το κριτήριο 
της φτώχειας, του ετήσιου εισοδηματικού ορίου 

των 30.000 ευρώ) επειδή είναι παντρεμένη! Διό-
τι, εφόσον είναι παντρεμένη, τα προστατευόμενα 
τέκνα βαρύνουν τον υπόχρεο της οικογενειακής 
φορολογικής δήλωσης, επομένως το σύζυγό της. 
Ενώ, εάν ήταν διαζευγμένη και είχε την επιμέλεια 
των παιδιών, θα εδικαιούτο το μειωμένο τέλος βά-
σει της αποφάσεως του Υπουργού Οικονομικών! 
Εκτός εάν ο κ. Βενιζέλος θέλει να πάρουν διαζύ-
γιο όλες οι πολύτεκνες μητέρες… προκειμένου να 
έχουν μειωμένο τέλος στο χαράτσι των ακινήτων!
β)  επίσης, εάν το ακίνητο ανήκει σε ορφανά 
(ανήλικα ή προστατευόμενα) τέκνα πολύτεκνης 
μονογονεϊκής οικογένειας,  και το οποίο ακίνητο 
κληρονόμησαν τα ορφανά  με τον θάνατο τού γο-
νέα τους, και ιδιοκατοικείται  το ακίνητο από την  
πολύτεκνη μονογονεϊκή οικογένεια…, πάλι δεν 
απαλλάσσονται του Χαρατσιού της ΔΕΗ!!!  . 
Ο παραλογισμός δεν έχει πλέον όρια! Ο Υπουργός 
Οικονομικών διακηρύσσει συνέχεια (τελευταία 
φορά Σάββατο βράδυ 26 Νοεμβρίου 2011) ότι πρέ-
πει να κάνει διορθώσεις για λόγους κοινωνικής δι-
καιοσύνης στα εφαρμοζόμενα εισπρακτικά μέτρα. 

Πότε σκοπεύει να τις κάνει; Όταν δε θα υπάρχουν 
πλέον πολύτεκνοι ή περιμένει να γίνουν όλοι με-
τανάστες; Εάν εννοεί όσα λέει, πεδίο δόξας λα-
μπρό – άφθονες οι περιπτώσεις κατάφορων αδικι-
ών εναντίον των πολυτέκνων που περιμένουν την 
παρέμβαση του Υπουργού κ. Βενιζέλου.
Δεν απαλλάσσει επίσης τους πολυτέκνους οι 
οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις, έστω αυτής της 
απαράδεκτης διάταξης του νόμου, όσους απέκτη-
σαν το  τέταρτο τέκνο τους μέσα στο 2011.

            Σταματήστε επιτέλους κ. Υπουργέ, να τιμω-
ρείτε τις πολύτεκνες οικογένειες. Έχετε χρέος να 
επαναφέρετε τη ρύθμιση στην αρχική της μορφή 
όπως την είχατε ανακοινώσει και να απαλλάξετε 
του Χαρατσιού όλες τις πολύτεκνες οικογένειες, 
χάρη στις οποίες μπορεί να υπάρξει συνέχεια σε 
αυτή την πατρίδα!
 

ΠΗΓΗ: ΑΣΠΕ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΚΑΙ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ

Μετά από ενέργειες του προέδρου 
μας προς τους του Δήμους Προσο-
τσάνης και Κ. Νευροκοπίου έγινε 
αναβάθμιση στις υπηρεσίες που προ-
σφέρουν ώστε από τον νέο χρόνο 
οι πολύτεκνοι δεν θα υποβάλλουν 
δικαιολογητικά που θεωρούνται αυ-
τονόητα για να αποδείξουν ότι είναι 

πολύτεκνοι, αφού ο Σύλλογος θα 
αποστέλλει κάθε χρόνο σε ηλεκτρο-
νική μορφή όλα εκείνα τα στοιχεία 
τα οποία μπορούν να ταυτοποιήσουν 
τον κάθε πολύτεκνο δημότη του Δή-
μου Προσοτσάνης και Κ. Νευροκο-
πίου. Τα στοιχεία που αποστέλλει ο 
Σύλλογος είναι επίσημα σύμφωνα με 

την βάση δεδομένων που έχου-
με κατ’ αντιστοιχεία αριθμού 

μητρώου της ΑΣΠΕ. Θέλουμε να ενη-
μερώσουμε τους συναδέλφους που 
κατοικούν στους παραπάνω δήμους 
να προσέρχονται στις υπηρεσίες των 
δήμων μόνο για να πληρώσουν τα βε-
βαιωμένα τέλη και όχι κάθε φορά να 
υποβάλλουν δικαιολογητικά (όπως 
πιστοποιητικά πολυτέκνων, βεβαίω-
ση οικογενειακής κατάστασης, εκκα-
θαριστικά κλπ.). Εμείς ως Διοικητικό 

Συμβούλιο ευχαριστούμε τον Δήμαρ-
χο Προσοτσάνης κ. Λύσσελη Άγγελο 
και τον Δήμαρχο Κ. Νευροκοπίου κ. 
Μαυρίδη Μελέτη, για την ευαισθησία 
που δείχνουν κάθε φορά όταν τους 
ζητήσουμε ως πολυτεκνική κοινότη-
τα. Επίσης σας ενημερώνουμε ότι τα 
στοιχεία είναι εμπιστευτικά και διέ-
πονται από τον νόμο περί προσωπι-
κών δεδομένων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:
ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ Η ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΛΑΧΕΙΩΝ 
ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΙΣ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, ΣΤΙΣ 12 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ  
ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ, ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΤΗΣ 
ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ. ΤΑ ΔΩΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΚΛΗΡΩΘΟΥΝ ΕΙΝΑΙ: ΕΝΑ 

ΨΥΓΕΙΟ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ, ΜΙΑ ΠΡΕΣΣΑ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΑ 
ΠΟΔΗΛΑΤΟ.
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ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΑ ΝΕΑ

Στον λόγο του δεν παρέλειψε να αναφερθεί 
και  στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν  σή-
μερα οι πολύτεκνες οικογένειες λόγω  της οι-
κονομικής κρίσης. Επίσης μετέφερε τις ευλογί-
ες  και τις πατρικές ευχές του Σεβασμιότατου  
Μητροπολίτου κ. Παύλου προς τις πολύτεκνες 
οικογένειες του Συλλόγου μας καθώς λόγω 
υποχρεώσεων δεν ήταν μαζί μας απουσίαζε 

εκτός Νομού. Την εορτή  τίμησαν με την πα-
ρουσία τους ο Βουλευτής Δράμας κ. Τζίμας Μ, 
ο Αντιδήμαρχος Δήμου Δράμας κ. Ζαχαριάδης 
Π, ο πολιτευτής κ. Κυριαζίδης Δ, ο Δημοτικός 
σύμβουλος κ. Χαραλαμπίδης Α, πρώην πρό-
εδροι του συλλόγου πολυτέκνων , πρόεδροι 
συλλόγων και φορέων , πολύτεκνες  οικογέ-
νειες με τα παιδιά τους. Ευχαριστούμε τον π. 

Διονύσιο προϊστάμενο του Ιερού ναού και το 
εκκλησιαστικό συμβούλιο για την διακονία 
τους και την προσφορά των εδεσμάτων προς 
τις πολύτεκνες οικογένειες. Ευχόμαστε σ όλες 
τις οικογένειες υγεία και  δύναμη ψυχής για να 
αντιμετωπίσουν  τις δυσκολίες  λόγω της οικο-
νομικής κρίσης.
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Η μείωση των γεννήσεων του ελληνικού λαού 
είναι μεθοδευμένη και συνιστά το μεγαλύτε-
ρο έγκλημα στη πρόσφατη ιστορία της χώρας
Τη δημογραφική συρρίκνωση του ελληνικού 
λαού την οργάνωσε
το πολύ μεγάλο συγκεντροποιημένο κεφά-
λαιο και οι κυβερνήσεις του.
Γιατί πολύ απλά, δεν τους κάνουμε σαν λαός
Σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα της πρό-
σφατης απογραφής πληθυσμού, είμαστε σχε-
δόν κατά 200.000 λιγότεροι απ’ ότι στην προ-
ηγούμενη απογραφή του 2001. Οι γεννήσεις 
στην Ελλάδα είναι μόνο 100.000 το χρόνο, 
όταν ακόμα και στις γειτονικές χώρες Αλβα-
νία και Βουλγαρία είναι 2,5 φορές περισσό-
τερες! Αν λάβουμε υπόψη μας την εκρηκτική 
γεννητικότητα των αλλοδαπών σε σχέση με 
την υπογεννητικότητα των Ελλήνων, καταλα-
βαίνουμε ότι ακόμα και από αυτές τις 100.000 
γεννήσεις, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ανήκει 
στους αλλοδαπούς.
Τα στοιχεία αυτά, απλά επιβεβαιώνουν την 
τραγική κατάσταση του ελληνικού λαού. Εδώ 
δεν μιλάμε για υπογεννητικότητα, αλλά για 
μια μορφή γενοκτονίας! Χωρίς εμφανή άσκη-
ση βίας, χωρίς λεηλασίες και αρπαγές, αλλά 
πολύ ύπουλα και αθόρυβα. Στερώντας το 
βασικό δικαίωμα του κάθε ανθρώπου, το δι-
καίωμα στη δουλειά. Πώς θα κάνει οικογένεια 
ο νέος εργαζόμενος, όταν ο ένας στους δύο 

είναι άνεργος; Όταν, ακόμα κι αν δουλεύει, 
ζει συνεχώς με το φόβο και την ανασφάλεια; 
Όταν το κόστος ζωής έχει εκτιναχτεί στα ύψη, 
όταν η ανατροφή του παιδιού βαρύνει απο-
κλειστικά την οικογένεια, μιας και η παιδεία, 
η υγεία, η κοινωνική πρόνοια είναι υπό διάλυ-
ση; Πού θα αφήσει το παιδί της η εργαζόμενη 
Ελληνίδα, όταν οι περισσότερες θέσεις στους 
κρατικούς παιδικούς σταθμούς καταλαμβάνο-
νται από παιδιά αλλοδαπών, ενώ ήδη οι σταθ-
μοί είναι υπό διάλυση; Πού θα βρει χρόνο το 
νέο ζευγάρι να αφιερώσει στα παιδιά του, 
όταν δεν υπάρχει οχτάωρο και τα εξοντωτικά 
ωράρια είναι πλέον καθεστώς;
Η πρωτοφανής επίθεση που δεχόμαστε δεν 
αφορά μόνο τα εργασιακά και κοινωνικά μας 
δικαιώματα. Ο κύριος στόχος της είναι η ελ-
ληνική εργατική τάξη να μην ανανεωθεί. Γιατί 
είναι ο κύριος αντίπαλος αυτής της διεφθαρ-
μένης και παρασιτικής τάξης που με ένα θίασο 
δουλικών υπαλλήλων της θέλουν να κυβερ-
νούν τις ζωές μας. Ξέρουν καλά ότι ένας κου-
ρασμένος και γερασμένος αντίπαλος δεν θα 
δώσει μεγάλες μάχες. Γι’ αυτό και κάνουν ότι 
μπορούν για να εμποδίσουν τις γεννήσεις των 
παιδιών των Ελλήνων εργατών. Γιατί ξέρουν 
ότι οι παραδόσεις και η στάση ζωής περνά στις 
επόμενες γενιές μέσα από την οικογένεια. 
Και εκεί χτυπάνε! Αντίθετα, ευνοούν με κάθε 
τρόπο την εισαγωγή μεταναστών από χώρες 

που κυριαρχεί ο θρησκευτικός σκοταδισμός, η 
κοινωνική καθυστέρηση και η οικονομική εξα-
θλίωση. Επιδιώκουν με κάθε τρόπο την αλλοί-
ωση του πληθυσμού και την αντικατάσταση 
της ελληνικής εργατικής τάξης από φτηνούς 
και υποταγμένους αλλοδαπούς. Για να το πε-
τύχουν αυτό, εκτός από την ανεξέλεγκτη ει-
σαγωγή τους, ένας άλλος τρόπος είναι και η 
μείωση των γεννήσεων Ελλήνων.
Διαλύουν την ελληνική οικογένεια με την 
αυξανόμενη φτώχεια, τα εξοντωτικά ωράρια 
κτλ., ενώ έχουν ψηφίσει νόμο (από την περίο-
δο Σημίτη) για τη συνένωση των οικογενειών 
(των αλλοδαπών, φυσικά), με δικαίωμα να 
κληθεί εδώ όλη η υπόλοιπη οικογένεια του.
Η εργατική τάξη της χώρας μας δίνει αυτό τον 
καιρό μια μεγάλη μάχη. Μια μάχη που θα κρι-
θεί όχι μόνο στην υπεράσπιση των εργασιακών 
και κοινωνικών δικαιωμάτων μας, αλλά και 
στο πόσο θα υπερασπιστούμε το αναφαίρετο, 
φυσικό δικαίωμα της συνέχισης της ζωής. Για 
να δημιουργήσουμε και να διαπαιδαγωγήσου-
με τις επόμενες γενιές, που θα δώσουν τους 
δικούς τους αγώνες. Μέχρι να φτιαχτεί ένας 
κόσμος που το δικαίωμα της γέννησης ενός 
παιδιού δεν θα υπακούει σε πολιτικά και οι-
κονομικά συμφέροντα, αλλά στις φυσικές και 
ψυχικές ανάγκες του κάθε ανθρώπου!

ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ 
ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΣΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΑΡΧΙΣΑΝ ΟΙ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ 08 ΔΕΚ. 2011 ΚΑΙ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ.
ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΙΝΑΙ :

ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΕΧΡΙ ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΠΟ 8:00 ΕΩΣ 13:00 Η ΩΡΑ.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΜΑΖΙ ΣΑΣ ΤΗΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ  ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΟΥ ΤΡΕΝΟΥ
ΣΤΟ ΠΡΟΑΣΤΙΟ ΔΡΑΜΑΣ. 


