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Λευκωσία 31/10/2013
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συνάντηση της ηγεσίας της ΠΟΠ µε τον
Αντιπρόεδρο Ευρωκό κ. Πόλυ Παλλήκαρο
Η Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων ανακοινώνει ότι την Τετάρτη 30/10/2013 κλιµάκιο
της ηγεσίας της αποτελούµενο από το Πρόεδρο της κ. Παρασκευά Σαµάρα, τον Γενικό
Γραµµατέα κ. Νίκο Βαλιαντή, τον Έφορο Εκδόσεων κ. Αργύρη Αργυρού και τον Α’
Λειτουργό της κ. Αργύρη Χατζηχριστοδούλου είχαν συνάντηση µε τον Αντιπρόεδρο του
Ευρωκό κ. Πόλυ Παλλήκαρο στο γραφείο του.
Ο Πρόεδρος της ΠΟΠ κ. Σαµάρας έθεσε στον κον Παλλήκαρο τα βασικά αιτήµατα
πολυτέκνων και ανέπτυξε την τραγική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η
πολύτεκνη οικογένεια λόγω της οικονοµικής κρίσης, των µέτρων λιτότητας, της µείωσης
των επιδοµάτων και των αδικιών που υφίστανται σε διάφορα επίπεδα. Έθεσε επίσης το
∆ηµογραφικό πρόβληµα και τους τεράστιους κινδύνους που περικλείει για την πατρίδα
µας η παραγκώνιση του από την πολιτεία τα τελευταία χρόνια. Τέλος ο κ. Σαµάρας
εξέφρασε στον κ. Παλλήκαρο την αγωνία και ανησυχία της Οργάνωσης για την
πρόθεση της Κυβέρνησης για την εισαγωγή ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος, ότι
αυτό δεν θα πρέπει να επηρεάσει αρνητικά υφιστάµενες παροχές των πολυτέκνων
(δηµογραφικά επιδόµατα τέκνου, φοιτητικής χορηγία κλπ) αλλά ότι θα πρέπει να είναι
πρόσθετο και συµπληρωµατικό του εισοδήµατος και επιδοµάτων που λαµβάνουν ώστε
να µπορούν οι οικογένειες να επιβιώσουν.
Ο κ. Παλλήκαρος αφού άκουσε την ηγεσία της ΠΟΠ ανάφερε ότι µέσα στα πλαίσια των
δυνατοτήτων τους θα στηρίξουν τα αιτήµατα των πολυτέκνων και εξέφρασε το αµέριστο
ενδιαφέρον τους για την τάξη των πολυτέκνων.
Η ηγεσία της ΠΟΠ ευχαρίστησε τον κον Παλλήκαρο για το ειλικρινές ενδιαφέρον του και
την συνεχή θετική στάσεις τους υπέρ της πολυτεκνίας.
Επισυνάπτεται φωτογραφία της συνάντησης.

Με ιδιαίτερη τιµή
Για την Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων

Παρασκευάς Σαµάρας
Πρόεδρος

Α.Χ. επιστολές
Ανακοίνωση συνάντησης µε Ευρωκό_Παλλήκαρο 31.10.2013

Νίκος Βαλιαντής
Γενικός Γραµµατέας

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ (Π.Ο.Π.)
Στασάνδρου 7, 3ος Όροφος, 1060 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Τηλ: 22758622, 22758653, Φαξ: 22758903
Email: polyteknon@cytanet.com.cy
www.pop.org.cy

Α.Χ. επιστολές
Ανακοίνωση συνάντησης µε Ευρωκό_Παλλήκαρο 31.10.2013

