ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΓΟΝΕΩΝ
ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
(ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΝΕΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ)
ΑΝΩΤ. ΠΑΝ. ΣΥΝ/ΔΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
Στεργιογιάννη 3 ΤΗΛ. 255446 - FAX 310-593

Email info@polyteknoiher.gr
713 05 ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΚΡΗΤΗΣ

Ηράκλειο 16 /05/2018

Αριθ.Πρωτ. 162

ΠΡΟΣ
1. κ.ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΛΑΜΠΡΙΝΟ
ΔΗΜΑΡΧΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
2. κ. ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΒΑΚΗ
ΑΝΤΙΔ/ΡΧΟ ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Θέμα: ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ
Κύριε Δήμαρχε,
Ο Σύλλογος Πολυτέκνων Νομού Ηρακλείου που αριθμεί 9,500 οικογένειες μέλη
είναι από τους μεγαλύτερους της Χώρας μας. Στην αιχμή της δραστηριότητάς του
βρίσκεται η στήριξη των Πολύτεκνων Οικογενειών και ιδιαίτερα των ευάλωτων και
ευπαθών, γεγονός που συμβάλει στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.
Το Δημογραφικό πλέον θεωρείται το μεγαλύτερο πρόβλημα της Χώρας η οποία
βιώνει συνθήκες Δημογραφικής κατάρρευσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2017 οι
γεννήσεις ήταν και πάλι με αυξανόμενο ρυθμό λιγότερες των θανάτων (διαφορά
38.000).
Οι επιπτώσεις είναι ήδη ορατές σε πολλαπλά επίπεδα (εγκατάλειψη υπαίθρου,
πολιτισμός, οικονομία, ασφαλιστικό κλπ) γι’ αυτό και πιστεύουμε ότι πρέπει να
αναληφθούν πρωτοβουλίες και μέτρα από το δήμο σας και άλλους φορείς, που και θα
ανακουφίζουν την πολύτεκνη οικογένεια και θα θεσμοθετούν πολιτικές για την
αύξηση των γεννήσεων στον τόπο μας.
Το σοβαρό αυτό θέμα έχει αφεθεί μέχρι τώρα από τις προοδευτικές δυνάμεις για να
μην κατηγορηθούν για εθνικισμό. Επειδή σύντομα η δημογραφική καταστροφή της
χώρας μας θα είναι μη αναστρέψιμη επιβάλετε τώρα η ανάπτυξη πρωτοβουλιών που
θα αντιμετωπίσουν ουσιαστικά το πρόβλημα.
Στα παραπάνω πλαίσια μπορεί και πρέπει ο Δήμος Ηρακλείου και ο σύλλογό μας να
πρωτοστατήσουν ειδικεύοντας μέτρα, πολιτικές και συμμαχίες που θα αναστρέφουν
το κλίμα και θα δημιουργούν ευνοϊκό περιβάλλον για την αύξηση των γεννήσεων.
Με την χαρά και την ελπίδα ότι στην επικείμενη συνάντησή μας θα μπουν τα
θεμέλια για μια ολοκληρωμένη θεώρηση των πραγμάτων στην αντιμετώπιση του
Δημογραφικού, σας καταθέτουμε τις παρακάτω προτάσεις μας οι οποίες μαζί με
άλλες μπορούν να αποτελέσουν την βάση του διαλόγου μας.

1. Σχεδιασμός και ανάληψη κοινής πρωτοβουλίας των φορέων μας για ανάπτυξη
πολιτικών αύξησης της γεννητικότητας.
2. Κατάργηση των τροφείων των παιδιών των πολύτεκνων οικογενειών των παιδικών
σταθμών του Δήμου σας.
3. Απαλλαγή ή και εκπτώσεις από τα δημοτικά τέλη των πολύτεκνων οικογενειών.
4. Απαλλαγή από τα δίδακτρα των παιδιών των πολύτεκνων οικογενειών για την
συμμετοχή τους στα καλλιτεχνικά και αθλητικά τμήματα που λειτουργούν στον
Δήμο σας.
5. Ελεύθερη ένταξη όλων των μελών των πολύτεκνων οικογενειών στα προγράμματα
των κοινωνικών δομών που λειτουργούν στον δήμο σας (ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ-ΜΕΑ,
βοήθεια στο σπίτι, ΚΗΦΗ κλπ).
6. Συμμετοχή του Συλλόγου Πολυτέκνων στις θεσμοθετημένες επιτροπές &
επιτροπές του Δήμου σας.
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Κοιν.
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Υ.Γ. Ο Σύλλογος Πολυτέκνων Ν. Ηρακλείου είναι επιμελητηριακού χαρακτήρα,
πιστοποιημένος, αναγνωρίζεται από το Σύνταγμα για την δραστηριότητα και την συμβολή του
στην Κοινωνική συνοχή και υποστήριξη της ευπαθούς ομάδας των Πολυτέκνων.

