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Λευκωσία 03 Ιουνίου 2013
Έντιµη
Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων
κα. Ζέτα Αιµιλιανίδου
Θέµα: Συνάντηση
Με την παρούσα µας επιστολή ζητούµε να έχουµε συνάντηση µαζί σας για συζήτηση
θεµάτων και αιτηµάτων των πολυτέκνων που εµπίπτουν στην αρµοδιότητα του
Υπουργείου σας. Παραθέτουµε τα κυριότερα θέµατα που επιθυµούµε να συζητηθούν.
1. Ανεργία – Απασχόληση
Ζητούµε να ληφθούν οι κατάλληλες πολιτικές ώστε αφενός να ληφθούν µέτρα
προστασίας της πολύτεκνης οικογένειας για να εξακολουθήσει να εργάζεται και
αφετέρου να παρέχεται προτεραιότητα στην πρόσληψη ανέργων πολυτέκνων
γονέων και παιδιών τους. Να δίδεται προτεραιότητα για αποστολή τους, από το
γραφείο εργασίας, για εργοδότηση.
2. Μέτρα για το Μνηµόνιο της Τρόικας
Ζητούµε όπως σε πιθανά περαιτέρω µέτρα που θα ληφθούν για το µνηµόνιο µε
την Τρόικα, να διαφυλαχθούν και να διατηρηθούν τα δικαιώµατα πολυτέκνων και
να µην γίνουν οποιεσδήποτε πρόσθετες περικοπές σε επιδόµατα και χορηγίες των
πολυτέκνων.
3. Επιδόµατα γραφείου ευηµερίας
Για τις πολύτεκνες οικογένειες που ζητούν βοήθεια από το γραφείο Ευηµερίας να
θεσµοθετηθεί ώστε να µην ισχύει η απαγόρευση για βοήθεια εάν τυγχάνει να έχουν
ένα οικόπεδο η ένα χωράφι για προίκα των παιδιών τους. (η υποχρεωτική πώληση
του τεµαχίου στερεί τα τέκνα από µια καλύτερη ευκαιρία στο µέλλον και τα
καταδικάζει σε συνεχή φτώχεια).
4. Πρόνοιες παροχής επιδοµάτων (ανεργιακού, ασθενείας κ.ά)
Ζητούµε άρση των αδικιών από τις πρόνοιες για παροχή επιδοµάτων (ανεργιακού,
ανικανότητας, ασθένειας, ορφάνιας, κ.α.) και για πέραν των τριών εξαρτωµένων
τέκνων. Τα επιδόµατα να περιλαµβάνουν όλα τα εξαρτώµενα παιδιά (4ο, 5ο,
κ.ο.κ.). Για λόγους βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου της οικογένειας και ίσων
ευκαιριών για αυτά τα παιδιά.
5. Τοποθετήσεις – Μεταθέσεις
∆ικαίωµα τοποθέτησης και µετάθεσης πολυτέκνων ή τέκνων πολυτέκνων σε
υπηρεσίες κοντά στην έδρα (τόπο διαµονής).
6. Άδεια Μητρότητας – Γονική Άδεια
Να αυξηθεί η χρονική διάρκεια της άδειας µητρότητας σε 26 εβδοµάδες, ιδιαίτερα
στις περιπτώσεις που αποκτούν δίδυµα, τρίδυµα ή και τετράδυµα οι πρόνοιες να
είναι επαυξηµένες.
Να αυξηθεί η γονική άδεια (όταν αποκτούν δίδυµα, τρίδυµα, τετράδυµα) και
παραχώρηση ικανοποιητικού οικονοµικού βοηθήµατος.
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7. ∆ηµογραφική Πολιτική
Ολοκλήρωση ενός ουσιαστικού και κυρίως αποτελεσµατικού σχεδίου
∆ηµογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής
Στα πλαίσια µιας σωστής ∆ηµογραφικής Πολιτικής θεωρούµε αναγκαία την
κατάθεση πρότασης νόµου «Περί Προστασίας Πολυτέκνων» (Πολυτεκνική
ιδιότητα).

Επιθυµούµε η συνάντηση αυτή να διευθετηθεί το συντοµότερο δυνατό ώστε από κοινού
να εξεύρουµε τις κατάλληλες λύσεις για το καλό των πολυτέκνων οικογενειών και
ευρύτερα της κοινωνίας.
Ευελπιστούµε σε µια στενή συνεργασία για επίλυση των προβληµάτων που
αντιµετωπίζουν οι πολύτεκνες οικογένειες, για στήριξη της πολυτεκνίας και κατ’ επέκταση
του ∆ηµογραφικού και των γεννήσεων που µειώνονται δραµατικά µε πολλαπλούς
κινδύνους για το µέλλον της πατρίδας µας.
Με εκτίµηση
Για την Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων

Παρασκευάς Σαµάρας
Πρόεδρος
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Νίκος Βαλιαντής
Γενικός Γραµµατέας

