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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Με την Έκθεση αυτή καταβάλλεται προσπάθεια να καταγραφεί συνοπτικά η
δράση των Διοικητικών Οργάνων της ΠΟΠ , της Κεντρικής Γραμματείας, των
Επαρχιακών Επιτροπών και των Τοπικών Επιτροπών για υλοποίηση των
αποφάσεων και οδηγιών του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου και του
Παγκύπριου Συνεδρίου και να αναδειχθεί η πολύμορφη προσπάθεια για
βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και της ποιότητας ζωής της πολύτεκνης
οικογένειας αλλά και ο ρόλος που διαδραμάτισε η Οργάνωση μέσα στην
κοινωνία.
Η Έκθεση Πεπραγμένων καλύπτει την περίοδο από τον Μάρτιο 2016 μέχρι
τον Φεβρουάριο 2019 όπου λαμβάνει χώρα μία πολύμορφη δραστηριότητα
των

διαφόρων

Διοικητικών

Οργάνων

της

Παγκύπριας

Οργάνωσης

Πολυτέκνων. Το έργο που καταγράφεται είναι αποτέλεσμα της δράσης των
αξιωματούχων της Οργάνωσης και των συλλογικών της Οργάνων.
Κατά την υπό ανασκόπηση περίοδο το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο
συνήλθε σε 8 συνεδριάσεις.
Ευχαριστώ και συγχαίρω τα μέλη της Κεντρικής Γραμματείας, τα μέλη των
Επαρχιακών Γραμματειών και Επαρχιακών Επιτροπών, τα μέλη των
Τοπικών Επιτροπών και τα μέλη της Επιτροπής Εσωτερικού Ελέγχου για την
συνεργασία και το ενδιαφέρον τους.
Τέλος ένα μεγάλο ευχαριστώ οφείλουμε στο προσωπικό της Οργάνωσης
Αργύρη

Χατζηχριστοδούλου,

Κίκα

Δημητρίου

που

αφυπηρέτησε

το

Φεβρουάριο 2019, Ελπίδα Κλεάνθους, Παναγιώτα Αλεξάνδρου, Πραξούλα
Χριστοδούλου (παραιτήθηκε το Νοέμβριο του 2017), Ελένη Χριστοδούλου,
Χρίστα Αντωνίου, Νίτσα Ευαγόρου που αφυπηρέτησε το 2016 και Ονησίφορο
Αναστασίου,

το

οποίο

με

εργατικότητα,

αποτελεσματικότητα εκτέλεσε τα καθήκοντα του.
Ντίνος Ολύμπιος ,
Πρόεδρος ΠΟΠ
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ζήλο,

υπομονή

και

2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ
Η Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων αναγνωρίζοντας τις δύσκολες ακόμη
οικονομικές συνθήκες που περνούν οι πολύτεκνες οικογένειες, ένεκα της
οικονομικής κρίσης, των μέτρων λιτότητας που προωθήθηκαν και της
ανεργίας και παρακολουθώντας με αγωνία τις δύσκολες ώρες που πέρασε ο
τόπος μας και τα όσα διαδραματίστηκαν εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, της
οποίας ο αρνητικός αντίκτυπος και οι επιπτώσεις στις πολύτεκνες οικογένειες
ένεκα και του μεγάλου μεγέθους της οικογένειας τους, ήταν σε μεγαλύτερο
βαθμό και στο πολλαπλάσιο, προέβηκε σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες προς
κάθε κατεύθυνση για παρέμβαση και στήριξη προς όφελος των οικογενειών
που είχαν πληγεί.
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα στην διαμόρφωση της τακτικής και στρατηγικής
διεκδίκησης μας και στην πρόταξη ως πρώτης προτεραιότητας των πιο
βασικών και κύριων αιτημάτων μας τα οποία χρήζουν άμεσης εξέτασης και
ικανοποίησης και η επίλυσή τους αποτελεί βασική προϋπόθεση για την
βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολυτέκνων οικογενειών.
Πρόσθετα θεωρήσαμε εξίσου σημαντικό να προβληθεί η αναγκαιότητα για να
στηριχθεί και να βοηθηθεί ο θεσμός της οικογένειας, ώστε να επιβιώσει η
μεγάλη πλειονότητα των οικογενειών και των ευπαθών ομάδων του
πληθυσμού που επωμίστηκαν τις οδυνηρές επιπτώσεις της κρίσης και
ιδιαίτερα των πολυτέκνων οικογενειών καθώς επίσης και της ανάδειξης του
Δημογραφικού Προβλήματος και τους μεγάλους κινδύνους που εμπερικλείει.
Αναγνωρίζοντας ότι ήταν πολύ δύσκολο να επανέλθουν άμεσα οι περικοπές
και τα ωφελήματα που αφαιρέθηκαν το 2011-2013 επιδίωξε στην επαναφορά
με τρόπο ώστε να είναι πιο εύκολη η βελτίωση τους. Η επαναφορά με την
εισαγωγή του θεσμού κάποιου ωφελήματος θεωρήθηκε πολύ σημαντική.
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3. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Η Κεντρική Γραμματεία, κατά την υπό ανασκόπηση περίοδο, για διαφύλαξη
των δικαιωμάτων των πολυτέκνων και για προώθηση των αιτημάτων καθώς
και άλλων θεμάτων που απασχόλησαν την Οργάνωση πραγματοποίησε 61
συνεδριάσεις και είχε 88 συναντήσεις. Έγιναν 8 συνεδριάσεις του Κεντρικού
Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και κοινές συνεδριάσεις με Επαρχιακές και
Τοπικές Επιτροπές. Σε συνεργασία με τις Επαρχιακές Γραμματείες
ετοιμάστηκαν τροποποιήσεις του καταστατικού αφενός για βελτίωση του και
αφετέρου για προσαρμογή στη νέα νομοθεσία Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων
Νόμου. Περαιτέρω σημειώνουμε ότι δύο μέλη της παραιτήθηκαν για
προσωπικούς ή και άλλους λόγους (ο κ. Ανδρέας Αλεξάνδρου την 10/01/2017
και ο κ. Στέλιος Στυλιανού την 1/2/2017). Οι θέσεις συμπληρώθηκαν με τους
δύο πρώτους επιλαχόντες (τον κ. Γιώργο θεμιστοκλέους και τον κ. Χριστάκη
Χρυσοστόμου).
(Οι συναντήσεις, συνεδριάσεις κλπ που πραγματοποιήθηκαν παρατίθενται
στο παράρτημα 1 στο τέλος των πεπραγμένων).
Σημαντικό και άμεση προτεραιότητα μας ήταν και η συσπείρωση των ηγεσιών
και των μελών μας. Οι κοινές συνεδριάσεις της Κεντρικής Γραμματείας με
Επαρχιακές Γραμματείες για ανταλλαγή απόψεων για τα διάφορα θέματα της
Οργάνωσης

και

για

αλληλοενημέρωση

καθώς

και

η

δημιουργία

υποεπιτροπών με τη συμμετοχή μελών και από τις Επαρχίες (π.χ.
υποεπιτροπή για την κατασκήνωση, για τα αιτήματα, το Καταστατικό κλπ)
βοήθησαν τα μέγιστα στο έργο της Κεντρικής Γραμματείας και των
Επαρχιακών Επιτροπών ώστε με ομόνοια, ομοψυχία και συλλογικότητα και
μακριά από προστριβές, προσωπικές αντιπαραθέσεις και κομματικές
σκοπιμότητες να καταστήσουμε την Οργάνωση μας ένα σύνολο δυνατό και
παραγωγικό για το καλό όλων των πολυτέκνων.
Πέραν τούτου η επίλυση των αιτημάτων και προβλημάτων των πολυτέκνων
ήταν ένας συνεχής και αμετάθετος στόχος μας. Η επίλυση των διαφόρων
αιτημάτων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την βελτίωση του βιοτικού
επιπέδου των πολυτέκνων οικογενειών. Γι’ αυτό, οι προσπάθειες για
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προώθηση και επίλυση διαφόρων προβλημάτων τα οποία θα συμβάλουν
στην βελτίωση της ποιότητας ζωής της πολύτεκνης οικογένειας, καθώς και
για ανάδειξη των αδικιών και ανισοτήτων που έγιναν σε βάρος των
πολυτέκνων από τη ψήφιση των περικοπών στα επιδόματά τους ήταν
συνεχής.
Έτσι, οι παρεμβάσεις της Οργάνωσης δεν σταμάτησαν. Καθ’ όλη την διάρκεια
της τριετίας είχαμε στείλει εκ νέου επιστολές στα Κόμματα και στους
Υπουργούς, πραγματοποιήσαμε νέες συναντήσεις και απαιτήσαμε αφενός να
μην επιχειρηθούν νέες περικοπές Κοινωνικών δικαιωμάτων των πολυτέκνων
και αφετέρου ότι επιβάλλετο να τροχιοδρομηθεί η επαναφορά όσων άδικα μας
έχουν αφαιρεθεί. Μεταφέραμε την ετοιμότητά μας για αντίσταση με στόχο να
αποτρέψουμε νέες αρνητικές εξελίξεις σε βάρος των πολυτέκνων.
Πραγματοποιήσαμε

συναντήσεις

με

Υπουργoύς,

με

τους

Αρχηγούς

Κομμάτων, με Επιτροπές της Βουλής, με Συνδικαλιστικές Οργανώσεις και με
άλλους κοινωνικούς φορείς. Θέσαμε τις θέσεις μας και το δίκαιο μας και
διεκδικήσαμε την επαναφορά όσων άδικα μας έχουν αφαιρεθεί.
Πολύ σημαντικές μπορούμε να πούμε ήταν οι διαδοχικές συναντήσεις που
είχαμε με την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων το
πρώτο 6μηνο του 2017 και οι συζητήσεις και σκληρές διαπραγματεύσεις που
έγιναν για το θέμα της επαναφοράς του επιδόματος μάνας.
Η πιο σημαντική και καθοριστική συνάντηση όμως ήταν η συνάντηση που
είχαμε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στις 15 Ιανουαρίου 2018 όπου του
θέσαμε τις αδικίες που έγιναν σε βάρος των πολυτέκνων και ζητήσαμε την
παρέμβαση του για την επαναφορά αφαιρεθέντων, ιδιαίτερα του επιδόματος
μάνας τονίζοντας και την υπόσχεσή του για επαναφορά του που έγινε κατά τη
γιορτή της μάνας το Μάιο του 2013. Εξασφαλίσαμε υποσχέσεις για
τροχιοδρόμηση επίλυσης αιτημάτων.
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Κατά την υπό ανασκόπηση περίοδο η Κεντρική Γραμματεία απαρτίζεται από
τους πιο κάτω:
Ντίνος Ούμπιος

Πρόεδρος

Αργύρης Αργυρού

Αντιπρόεδρος

Λουκάς Παναγιώτου (εκλέγηκε στη θέση στις 25/1/2017)

Γενικός Γραμματέας

Στέλιος Στυλιανού (παραιτήθηκε την 1/2/2017)

ΓενικόςΓραμματέας

Μιχάλης Μιχαηλάς

Γενικός Ταμίας

Κυριάκος Βύρας

Οργαν. Γραμματέας

Κλεάνθης Συμεωνίδης

Έφορος Μελών

Πανίκος Λυσάνδρου

Έφ. Δημοσ. Σχέσεων

Χριστάκης Χρυσοστόμου (εκλέγηκε στη θέση στις 21/2/2017) Έφορος Εκδόσεων
Λουκάς Παναγιώτου (κατείχε τη θέση μέχρι τις 25/1/2017)

Έφορος Εκδόσεων

Γιώργος Θεμιστοκλέους (εκλέγηκε στη θέση στις 25/1/2017) Έφορος Βοηθημάτων
Ανδρέας Αλεξάνδρου (παραιτήθηκε στις 10/1/2017)
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Έφορος Βοηθημάτων

4. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Όπως

προαναφέραμε

το

Κεντρικό

Διοικητικό

Συμβούλιο

στην

υπό

ανασκόπηση περίοδο συνήλθε σε 8 τακτικές συνεδριάσεις. Τα κυριότερα
θέματα που απασχόλησαν το Κ.Δ.Σ. αφορούσαν:
1. Ενημέρωση Προέδρου ΠΟΠ για τη δράση της Κεντρικής Γραμματείας.
2. Ενημέρωση Προέδρων Επαρχιακών Γραμματειών για τη δράση των
Επαρχιακών Επιτροπών τους.
3. Αιτήματα πολυτέκνων, τακτική και στρατηγική διεκδίκησης
4. Εσωτερικά, και Οργανωτικά θέματα (λειτουργικά θέματα, κατασκήνωση,
κέντρο στήριξης, εκδηλώσεις/ δραστηριότητες κλπ)
5. Οικονομικά θέματα, Προϋπολογισμοί
6. Δημογραφικό
7. Προεδρικές εκλογές
8. Καταστατικές αλλαγές και προγραμματισμός για Καταστατικό Συνέδριο
9. Γενικές Εκλογές ΠΟΠ
Οι κύριοι στόχοι και η στρατηγική της Οργάνωσης μας, που είχαν εγκριθεί και
από το Παγκύπριο Συνέδριο, προέβλεπαν ενέργειες και δράσεις για
επαναφορά όσων άδικα είχαν αφαιρεθεί με την στόχευση των επιδομάτων και
χορηγιών τον Δεκέμβριο του 2011 και τον Δεκέμβριο του 2012, αγώνα για να
μην γίνουν νέες αφαιρέσεις, καθώς και την προώθηση των κυριοτέρων
αιτημάτων και προβλημάτων των πολυτέκνων. Τα κυριότερα αιτήματα
πρώτης προτεραιότητας, συνοπτικά, που τέθηκαν και διεκδικήθηκαν
παρατίθενται πιο κάτω στο κεφάλαιο με τα αιτήματα:
Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τα εκάστοτε μέλη της
Κεντρικής

Γραμματείας

και

τα

μέλη

των

Επαρχιακών

Γραμματειών

Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου και Αμμοχώστου. Στο Κ.Δ.Σ.
συμμετέχουν επίσης και τα μέλη της Επιτροπής Εσωτερικού Ελέγχου.
(κατάλογος των μελών του Κ.Δ.Σ. παρατίθεται στο παράρτημα 2 στο τέλος
των πεπραγμένων).
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5. ΑΙΤΗΜΑΤΑ
Στο θέμα τακτικής διεκδίκησης αιτημάτων πολιτική και στρατηγική μας ήταν τα
διάφορα αιτήματα να λύνονται με διάλογο και επιχειρήματα, χωρίς να
χρειάζεται να εφαρμοστούν δυναμικά μέτρα. Στις περιπτώσεις όμως που
φανερά παραγνωρίζεται η Οργάνωση, οι ανάγκες των μελών και τα δίκαια
αιτήματά είμαστε έτοιμη να χρησιμοποιήσουμε και αυτή την τακτική.
Μια σειρά από αιτήματα εκκρεμούν και προωθούνται προς ικανοποίηση. Για
σωστή τακτική διεκδίκησης των αιτημάτων το Παγκύπριο Συνέδριο και το
Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο με αποφάσεις τους κατάταξαν τα αιτήματα σε
αιτήματα πρώτης προτεραιότητας και σε Γενικά αιτήματα. Έτσι προτάχθηκαν
ως πρώτη προτεραιότητα τα πιο βασικά και κύρια αιτήματά μας τα οποία
χρήζουν άμεσης εξέτασης και ικανοποίησης. Παράλληλα όταν οι περιστάσεις
το επέτρεπαν διεκδικούσαμε και παρεμφερή αιτήματα.
5.1. Αιτήματα πρώτης προτεραιότητας
Τα αιτήματα πρώτης προτεραιότητας που προτάχθηκαν στις επαφές και
συναντήσεις και διεκδηκήθηκαν καθώς και οι νέες παροχές και ωφελήματα
που καταφέραμε να εξασφαλίσουμε για τις πολύτεκνες οικογένειες, παρά και
την συνεχιζόμενη οικονομική κρίση και με δεδομένο το δυσμενές αρνητικό
οικονομικό περιβάλλον, της ανεργίας και άλλων παραγόντων, με την κοινή
δράση της Κεντρικής Γραμματείας και των Επαρχιακών Γραμματειών και κατ’
επέκταση του Κ.Δ.Σ, παρατίθενται πιο κάτω.
5.1.1 Επίδομα Τέκνου (επαναφορά αφαιρεθέντων, βελτιώσεις)
Θέσαμε το άδικο που επήλθε στις πολύτεκνες οικογένειες με την άδικη
στόχευση του επιδόματος τέκνου που έγινε με τον νόμο της 12 ης Δεκεμβρίου
του 2012 (και της 14ης Δεκεμβρίου 2011) και ζητήσαμε την άρση των αδικιών
και την επαναφορά όσων μας έχουν αφαιρεθεί.
Ζητήσαμε και διεκδικήσαμε:
-

Την επαναφορά των αφαιρεθέντων όπως το να επανέλθει και να
θεωρούνται και οι φοιτητές ως εξαρτώμενα τέκνα της πολύτεκνης
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οικογένειας και να επανέλθει άμεσα η καταβολή του επιδόματος
τέκνου που έχει αφαιρεθεί.
-

Για το δικαίωμα σε επίδομα να αναθεωρηθεί το υπολογιζόμενο
εισόδημα για τις οικογένειες με 1 εξαρτώμενο τέκνο και να ισχύει το
ίδιο που ισχύει και για την παραχώρηση της Φοιτητικής Χορηγίας.

-

Να αυξηθεί το υπολογιζόμενο εισοδηματικό κριτήριο και να
προσαυξάνεται σύμφωνα με το μέγεθος της οικογένειας όπως
ισχύει και στη φοιτητική χορηγία.

-

Να επανέλθει η παραχώρηση του επιδόματος τέκνου στο επίπεδο
που ήταν πριν από τη ψήφιση των τροποποιήσεων της 12ης
Δεκεμβρίου 2012 και 14ης Δεκεμβρίου 2011.

-

Να αυξηθεί το επίδομα τέκνου και να επανέλθει η καταβολή του
13ου επιδόματος.

Πετύχαμε:
-

Να αυξηθεί κατά €5000, από το 2ο εξαρτώμενο παιδί και άνω, το
εισοδηματικό κριτήριο των €59,000, που λαμβάνεται υπόψη για το
δικαίωμα σε επίδομα τέκνου. Για παράδειγμα, το ετήσιο ακαθάριστο
οικογενειακό εισόδημα πολύτεκνης οικογένειας με 4 εξαρτώμενα
τέκνα, αυξάνεται στις €69,000.

-

Να αυξηθεί το όριο ηλικίας των μαθητών που θεωρούνται
εξαρτώμενοι, για το δικαίωμα σε επίδομα, από το 19ο έτος στο 20ο
έτος

5.1.2 Φοιτητική χορηγία
Θέσαμε το άδικο που επήλθε στις πολύτεκνες οικογένειες με την άδικη
στόχευση της φοιτητικής χορηγίας που έγινε με τον νόμο της 12 ης Δεκεμβρίου
του 2012 και της 14ης Δεκεμβρίου 2011 και ζητήσαμε την άρση των αδικιών
και την επαναφορά όσων μας έχουν αφαιρεθεί. :
Ζητήσαμε και διεκδικήσαμε:
-

Να επανέλθει το πρόσθετο φοιτητικό επίδομα πολυτέκνων και για
όταν η πολύτεκνη οικογένεια μείνει με δύο ή ένα εξαρτώμενο τέκνο.
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-

Να αυξηθεί το ποσό της πρόσθετης φοιτητικής χορηγίας που
παρέχεται για παιδιά πολυτέκνων.

-

Η προσαύξηση του εισοδηματικού κριτηρίου των €3000 για κάθε
πρόσθετο τέκνο πέραν του δευτέρου να αυξηθεί στις €5000.

-

Να επανέλθει η παραχώρηση της φοιτητικής χορηγίας στο επίπεδο
που ήταν πριν από τη ψήφιση του νόμου της 12ης Δεκεμβρίου 2012
και 14ης Δεκεμβρίου 2011 ή να επανέλθει η επιστροφή των
εκπτώσεων στο φόρο εισοδήματος.

-

Να ληφθούν πρόνοιες στήριξης των φοιτητών όπως αυξημένη
παραχώρηση θέσεων στα Δημόσια Πανεπιστήμια της Κύπρου,
έγκριση για διαμονή σε φοιτητικές εστίες, παραχώρηση δανείων και
άλλα.

Πετύχαμε:
-

Έχουμε εξασφαλίσει υπόσχεση για να αυξηθεί η προσαύξηση του
εισοδηματικού κριτηρίου για κάθε πρόσθετο τέκνο πέραν του
δευτέρου από €3000 σε €5000, για τα εισοδήματα πέραν των
€59,000, που θα λαμβάνεται υπόψη για το δικαίωμα σε φοτητική
χορηγία. (Δηλαδή το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα
πολύτεκνης οικογένειας με 4 εξαρτώμενα τέκνα θα υπολογίζεται
στις €69,000 όταν εγκριθεί).

-

Έχουμε εξασφαλίσει υπόσχεση για να αυξηθεί το όριο ηλικίας των
μαθητών που θεωρούνται εξαρτώμενοι, για το δικαίωμα σε
φοιτητική χορηγία από το 19ο έτος στο 20ο έτος.

5.1.3 Επίδομα Μάνας
Προτάξαμε και θέταμε το άδικο και αδικαιολόγητο της κατάργησης του
επιδόματος μάνας και διεκδικήσαμε την επαναφορά του και προβάλαμε την
υπόσχεση του Προέδρου της Δημοκρατίας κατά την γιορτή της πολύτεκνης
Μάνας τον Μάιο του 2013 για την επαναφορά του επιδόματος μάνας όταν το
επιτρέψουν οι οικονομικές συνθήκες.
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Είχαμε σημαντικές και καθοριστικές συναντήσεις με την αρμόδια Υπουργό
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κα. Ζέτα Αιμιλιανίδου για το
θέμα στη παρουσία και των Προέδρων ή και εκπροσώπων των Επαρχιών.
Ζητήσαμε και διεκδικήσαμε:
-

Την επαναφορά του επιδόματος μάνας το οποίο άδικα είχε
καταργηθεί τον Δεκέμβριο του 2012, όπως ηταν και η υπόσχεση
του Προέδρου της Δημοκρατίας στην Γιορτή της Μάνας το 2013.

Πετύχαμε:
Την σταδιακή επαναφορά με όρους και προϋποθέσεις ως πιο κάτω:
-

Δικαίωμα στο επίδομα μάνας έχουν οι πολύτεκνες μάνες οι οποίες
δεν λαμβάνουν επίδομα τέκνου ή Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα
για κάποιο από τα τέκνα τους

-

Το επίδομα μάνας παρέχεται στις πολύτεκνες μάνες με βάση τα πιο
κάτω εισοδηματικά κριτήρια:
Κατηγορίες
Α

-

Για μονήρης

Για ζεύγος

Ύψος

(εισόδημα)

(εισόδημα)

επιδόματος

0

- €10323

0

- €15485

€300

Β

€10324 - €13000

€15486 - €19500

€150

Γ

€13001 - €32667

€19501 - €49000

€100

Το επίδομα μάνας παρέχεται μία φορά το χρόνο. (Καταβλήθηκε για
το έτος 2017 και 2018)

Επιπρόσθετα,

εξασφαλίσαμε

επιπλέον

το

Δεκέμβριο

του

2018

την

παραχώρηση έκτακτου επιδόματος ύψους 100 ευρώ ως χριστουγεννιάτικο
δώρο για όλες τις πολύτεκνες μάνας.
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5.1.4 Ρεύμα και Νερό:
Το κόστος για τα δύο αυτά αγαθά έχει καταστεί δυσβάσταχτο για την
πολύτεκνη οικογένεια εξαιτίας του άδικου και απαράδεχτου τρόπου
τιμολόγησης όπου δεν λαμβάνεται υπόψη το μέγεθος της οικογένειας καθώς
επίσης και των συνεχόμενων αυξήσεων που προστίθενται.
Ειδικότερα στο ρεύμα όμως, ή αφαίρεση των φοιτητών από εξαρτώμενα
τέκνα που έγινε με την αλλαγή του νόμου για την παραχώρηση του
επιδόματος τέκνου, επηρέασε αρνητικά και στους δικαιούχους της ειδικής
διατίμησης ηλεκτρικού ρεύματος με αποτέλεσμα να μειωθεί σημαντικά ο
αριθμός των πολυτέκνων οικογενειών που είχαν έστω εκείνη την μερική
ελάφρυνση από την ειδική διατίμηση των πολυτέκνων.
Ζητήσαμε και διεκδικήσαμε:
α) Για το Ρεύμα
-

Να συνεχίσουν να θεωρούνται οι φοιτητές ως εξαρτώμενα τέκνα της
πολύτεκνης οικογένειας ώστε να επανέλθει το δικαίωμα για την
ειδική διατίμηση.

-

Να βελτιωθούν και διευρυνθούν τα κριτήρια της ειδικής διατίμησης
των

πολυτέκνων

ώστε

να

επιτυγχάνεται

η

εξάλειψη

της

υπερχρέωσης των πολυτέκνων
-

Να στηριχθούν οι οικογένειες με πιο δίκαιη τιμολόγηση του
ρεύματος και με την εγκατάσταση συστημάτων ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας (φωτοβολταϊκά) με χρέωση Net Metering

Πετύχαμε:
-

Με τη συμβολή και της δικής μας πίεσης έχει γίνει πιο δίκαιη η
τιμολόγηση στο ηλεκτρικό ρεύμα. Έχουν διαφοροποιηθεί /καταργηθεί
οι πολλές διατιμήσεις (ταρίφες). Με αυτό επωφελούνται οι πολύτεκνες
οικογένειες.
β) Για το Νερό
Ζητήσαμε και διεκδικήσαμε ανάλογη διευθέτηση για ειδική διατίμηση
όπως ισχύει και για το ρεύμα να γίνει και για την κατανάλωση νερού
για πιο δίκαιη τιμολόγηση.
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Πετύχαμε:
-

Να αναγνωρισθεί (από το Υπουργείο Γεωργίας και το Τμήμα
Αναπτύξεως Υδάτων) η αδικία στην τιμολόγηση της κατανάλωσης
νερού για τις πολύτεκνες οικογένειες και να γίνουν ενέργειες για τη
λύση/διευθέτηση του θέματος. Προς τούτο, το Τμήμα Αναπτύξεως
Υδάτων έστειλε σχετική επιστολή στα Συμβούλια Υδατοπρομηθείας
και σε Δημοτικά και Κοινοτικά Συμβούλια με την οποία τους
προτρέπει να υιοθετήσουν ειδικές διατιμήσεις για τους πολύτεκνους
για άρση της ανισότητας και της άδικης χρέωσης.
Ήδη κάποιοι πάροχοι νερού (π.χ. Συμβούλιο Υδατοπρομηθείας
Λεμεσού, Δημοτικά και Κοινοτικά Συμβούλια Πάφου, κ.λπ)
υιοθέτησαν ξεχωριστή κατηγορία ή και εκπτώσεις για τα τέλη νερού
για πολύτεκνες οικογένειες ανάλογα και με εξαρτώμενα παιδιά
τους.

5.1.5 Φορολογικό σύστημα:
Επιβάλλεται η εφαρμογή από την Πολιτεία ενός δίκαιου φορολογικού
συστήματος που θα στοχεύει στην όσο το δυνατό δικαιότερη κατανομή των
φορολογικών βαρών και την σμίκρυνση της διαφοράς στο κατά κεφαλή
εισόδημα των πολιτών. Σήμερα η φορολογία του εισοδήματος είναι
ισοπεδωτική. Η κοινωνική συνοχή ενδυναμώνεται και ενισχύεται όταν όλοι οι
πολίτες επιβαρύνονται φορολογικά δίκαια και ανάλογα με την οικονομική αντοχή
τους.
Ζητήσαμε και διεκδικήσαμε:
1. Την επαναφορά των εκπτώσεων για τα παιδιά που έχουν καταργηθεί
με την φορολογική μεταρρύθμιση του 2002-2003
2. Την εφαρμογή ενός δίκαιου φορολογικού συστήματος με την άρση των
αδικιών και την επίτευξη δίκαιης κατανομής βαρών και ενίσχυση της
κοινωνικής συνοχής.
Προς τούτο έγιναν διάφορες επαφές και συναντήσεις ιδιαίτερα δε με τις
Συνδικαλιστικές Οργανώσεις οι οποίες και μπορούν να συμβάλουν για την
προώθηση του αιτήματος.
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Πρόσθετα, στη συνάντηση με το Υπουργό Οικονομικών μας ανάφερε πως θα
μελετήσουν το θέμα για τις εκπτώσεις στο Φόρο Εισοδήματος.
5.1.6 Χορηγία για αγορά αυτοκινήτου
Το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η πολύτεκνη οικογένεια για την μετακίνηση
της είναι καθημερινό και σοβαρό. Οι πολύτεκνοι χρειάζονται αυτοκίνητο με το
οποίο να μπορούν να εξυπηρετούν τις ανάγκες της οικογένειας τους εύκολα
και ασφαλισμένα, γι’ αυτό επιβάλλεται η παροχή κινήτρων για απόκτηση του
κατάλληλου αυτοκινήτου.
Διεκδικήσαμε να επανέλθει η νομοθεσία που ίσχυε για την παραχώρηση χορηγίας
για αγορά αυτοκινήτου η οποία και έχει καταργηθεί τον Δεκέμβριο του 2012.
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5.2 Γενικά Αιτήματα
Έχουμε και μια σειρά άλλων επιμέρους αιτημάτων τα οποία απασχολούν
τους πολύτεκνους και αφορούν διάφορα θέματα (Θέματα Παιδείας, Υγείας,
Εργασίας, Άμυνας, Ύδρευση, αποχετευτικά, μειώσεις σε μέσα συγκοινωνίας,
μειώσεις στις άδειες κυκλοφορίας, εκπτώσεις, από ιδιωτικά κολλέγια και
πανεπιστήμια, εκπτώσεις από καταστήματα και άλλους φορείς, μειωμένα τέλη
στην παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, θέματα που αφορούν την
Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλα.)
Όπως προαναφέραμε όμως, ήταν δύσκολες οι συνθήκες για προώθηση και
διεκδίκηση των γενικών αιτημάτων μας. Παρόλο τούτο, με κάθε ευκαιρία που
μας δινόταν και εφόσον υπήρχε πρόσφορο έδαφος θέταμε και επιμέρους
αιτήματα που συνέπιπταν με τα γενικότερα αιτήματά μας όπως θέματα
στρατού, μεταφορικά μαθητών, θέματα παιδείας, θέματα φοιτητών, εκπτώσεις
και άλλα. Πιο συγκεκριμένα:
5.2.1 Στρατιωτικά Θέματα
α. Μείωση θητείας
Διεκδικήσαμε

τη

μείωση

της

θητείας

σε

12μήνες

για

τους

εθνοφρουρούς παιδιά πολυτέκνων που είχαν το δικαίωμα σε μειωμένη
14μηνη θητεία η οποία και έχει ακυρωθεί μετά την καθολική μείωση της
θητείας σε 14μήνες για όλους τους στρατιώτες.
Από τις επαφές μας προέκυψε δυσκολία στην ικανοποίηση του
αιτήματος λόγω και της λειψανδρίας σε στρατιώτες και θα το
μελετήσουν μετά το 2020.
β. Χορήγημα Εθνοφρουρού
Ζητήσαμε και διεκδικήσαμε να αυξηθεί το βασικό μηνιαίο χορήγημα
κατά 50 ευρώ σε όσα παιδιά πολυτέκνων είχαν δικαίωμα σε 14μηνη
θητεία πριν την επέκταση της σε όλους καθώς επίσης και την αύξηση
του χορηγήματος για όλους τους στρατιώτες παιδιά πολυτέκνων για
ελάφρυνση της πολύτεκνης οικογένειας τους.
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Πετύχαμε:
-

Να αυξηθεί κατά 50 ευρώ το χορήγημα εθνοφρουρών, που είχαν
δικαίωμα σε 14μηνη θητεία πριν την επέκταση της σε όλους με
αναδρομική ισχύ από τον Μάιο του 2017.

5.2.2 Μεταφορικά Μαθητών - Επέκταση
Ζητήσαμε και διεκδικήσαμε την επέκταση της κάλυψης για δωρεάν
μεταφορά

των

μαθητών

παιδιών

πολυτέκνων

οικογενειών

σε

περισσότερα παιδιά μας.
Πετύχαμε
-

Επέκταση της δωρεάν μεταφοράς μαθητών από το 2 ο παιδί και άνω
αντί από το 3ο που είχαμε. (Δηλαδή πληρώνουμε για ένα μαθητή
και τα υπόλοιπα πηγαίνουν δωρεάν).

5.2.3 Μουσεία και Αρχαιολογική Χώροι - Επέκταση
Ζητήσαμε και διεκδικήσαμε την επέκταση ώστε οι πολύτεκνοι να
δικαιούνται δωρεάν είσοδο στα μουσεία και τους αρχαιολογικούς
χώρους.
Πετύχαμε
-

Δικαίωμα δωρεάν εισόδου στα μουσεία και τους αρχαιολογικούς
χώρους. Μέχρι τώρα είχαμε 50% έκπτωση και πετύχαμε την
δωρεάν είσοδο.

5.2.4 Εκπτώσεις από Πανεπιστήμια, καταστήματα κλπ.
-

Εξασφαλίστηκαν νέες εκπτώσεις ή και επέκταση υφιστάμενων από
πανεπιστήμια, καταστήματα κ.λπ.

5.2.5 Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη - ΓεΣΥ
Η κατάκτηση του δικαιώματος δωρεάν Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης είναι
μεγάλης σημασίας.
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Ειδική προσπάθεια καταβάλαμε για τη μείωση των συνεισφορών και
συμπληρωμών που ο κάθε δικαιούχος θα είναι υποχρεωμένος να καταβάλει
για συγκεκριμένες υπηρεσίας υγείας. με την εφαρμογή του ΓεΣΥ.
Πετύχαμε
Τόσο με τις δικές μας ενέργειες αλλά και των συντεχνιών και άλλων
φορέων προς αυτή την κατεύθυνση έχει επιτευχθεί η μείωση των
συμπληρωμών. Έτσι μειώθηκε το ανώτατο ετήσιο όριο των
συμπληρωμών από €300 σε €150 και για τα παιδιά από €150 σε
€75.
Πέραν τούτου, μετά και από τις αντιδράσεις ενάντια στην εφαρμογή του ΓεΣΥ
όπως έχει ψηφιστεί, από τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο και άλλων
επιστημονικών φορέων υγείας, και για την εξάσκηση πίεσης για την εφαρμογή
του όπως έχει προγραμματιστεί, έχει δημιουργηθεί μια Κοινωνική Συμμαχία
για την εφαρμογή του ΓεΣΥ στην οποία μετέχει και η Οργάνωσή μας. Στην
Κοινωνική αυτή Συμμαχία μετέχουν συνολικά δεκατρείς Οργανώσεις (ΠΟΣΠΦ,
ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΔΕΟΚ, ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ, Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών, ΟΛΤΕΚ,
ΑΣΔΥΚ, ΕΚΥΣΥ, ΠΕΣΥΣ, Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής και
ΠΟΠ).

5.2.6 Στεγαστικά Δάνεια – Σχέδιο Εστία
Ένεκα της κρίσης και του αρνητικού αντίκτυπου στα μέλη μας, ζητήσαμε από
την πολιτεία την προστασία όσων πολυτέκνων απειλούνται από τράπεζες με
κατασχέσεις της πρώτης οικίας τους λόγω μη καταβολής των δόσεων, τις
οποίες εξασφάλιζαν από τα επιδόματα που τώρα έχουν αναιρεθεί.
Ζητήσαμε και διεκδικήσαμε:
Προς τούτο και στα πλαίσια των συζητήσεων και διαβουλεύσεων σε
σχέση με το Σχέδιο «Εστία», το οποίο είχε εγκριθεί από το Υπουργικό
Συμβούλιο με στόχο να αντιμετωπίσει το πρόβλημα των μη
εξυπηρετούμενων δανείων και να στηρίξει τις ευάλωτες ομάδες,
επαναλάβαμε την εισήγησή/αίτημά μας όπως ληφθεί σοβαρά υπόψιν
το μέγεθος της οικογένειας και κατ’ επέκταση το κατ’ κεφαλήν εισόδημα
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της στα εισοδηματικά κριτήρια που καθορίστηκαν, ώστε να είναι πιο
δίκαιο και ισοδύναμο για τις πολύτεκνες οικογένειες.
Προτείναμε το εισόδημα των €50,000 που προβλέπετο, για το
δικαίωμα ένταξης στο Σχέδιο Εστία, να προσαυξάνεται ανάλογα με το
μέγεθος της οικογένειας. Επίσης το ίδιο προτείναμε να γίνει και με το
ύψος της αξίας της κατοικίας των €350,000. Τονίσαμε το άδικο ότι, μια
οικογένεια με 1 ή 2 παιδιά και με εισόδημα π.χ. €49,000 θα έχει
δικαίωμα να ενταχθεί στο εν λόγω Σχέδιο και μια πολύτεκνη οικογένεια
με 4, 5 ή περισσότερα παιδιά και εισόδημα €50,001, θα εξαιρείται.
Πετύχαμε:
Μετά και από τις δικές μας παρεμβάσεις έχει ληφθεί υπόψιν το αίτημα
μας και το υπολογιζόμενο εισόδημα λαμβάνει πλέον υπόψη το μέγεθος
της οικογένειας.
Έτσι το συνολικό ακαθάριστο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του
δανειολήπτη, για να έχει το δικαίωμα ένταξης στο Σχέδιο, δεν θα
πρέπει να υπερβαίνει:
(α) τις €60.000 για ζεύγος με τουλάχιστον 4 εξαρτώμενα άτομα,
(β) τις €55.000 για ζεύγος με 3 εξαρτώμενα άτομα,
(γ) τις €50.000 για ζεύγος με 2 εξαρτώμενα άτομα,
(δ) τις €45.000 για ζεύγος με 1 εξαρτώμενο άτομο,
(ε) τις €35.000 για ζεύγος χωρίς εξαρτώμενα άτομα και
(στ) τις €20.000 για μονήρη νοικοκυριά.
5.2.7 Φοιτητικό Επίδομα:
Τα φοιτητικά επιδόματα παραχωρούνται αφού ληφθούν υπόψη οικονομικά,
περιουσιακά και κοινωνικά κριτήρια τα οποία καθορίζονται από το Υπουργικό
Συμβούλιο για επιδότηση συγκεκριμένων αναγκών των φοιτητών όπως για
επίδομα στέγασης, επίδομα σίτισης, επίδομα αγοράς πανεπιστημιακών
βιβλίων και επίδομα αγοράς ή αναβάθμισης ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ).
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Η μοριοδότηση της οικονομικής κατάστασης της οικογένειας των αιτητών
μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 γινόταν με βάση το κατά κεφαλήν
ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα της οικογένειας. Με απόφαση τους από το
ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 καταργήθηκε ο υπολογισμός του εισοδήματος με
βάση το κατακεφαλή εισόδημα και καθορίστηκε η μοριοδότηση ανάλογα με το
εισόδημα χωρίς να λαμβάνει υπόψη το μέγεθος της οικογένειας.
Ο νέος τρόπος υπολογισμού του εισοδήματος για τη μοριοδότηση που δεν
λάμβανε υπόψη το μέγεθος της οικογένειας έπληξε τις πολύτεκνες
οικογένειες που απώλεσαν μόρια με αποτέλεσμα να χάσουν το δικαίωμα
τους σε φοιτητικό επίδομα. Αντιδράσαμε, τονίσαμε την αδικία που επήλθε και
διεκδικήσαμε να επανέλθει η μοριοδότηση σύμφωνα με το κατακεφαλή
εισόδημα όπως ίσχυε πριν.
Πετύχαμε:
Πετύχαμε και επανήλθε η εν λόγω μοριοδότηση στη βάση του κατά
κεφαλή εισοδήματος από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.
5.2.8 Εκπαίδευση:
Σκοπός της Οργάνωσης είναι να συμβάλει με τις εισηγήσεις και ενέργειες της
ώστε να διαμορφωθεί ένα εκπαιδευτικό σύστημα όπου σ' ένα πνεύμα
παροχής ίσων ευκαιριών να προσφέρονται οι απαραίτητες διευκολύνσεις στα
παιδιά πολυτέκνων για ν' αποκτούν τα ακαδημαϊκά προσόντα που
επιθυμούν.
Το οικονομικό κόστος για την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων μας δεν
είναι μεγάλο και είναι στα πλαίσια των δυνατοτήτων του κράτους. Με την
ικανοποίηση των αιτημάτων μας, αφενός γίνεται επιστροφή ενός πολύ μικρού
ποσού στις πολύτεκνες οικογένειες από τα πολλά εκατομμύρια που τους
έχουν αποκόψει το 2011-2013 ένεκα της οικονομικής κρίσης και των
πολιτικών λιτότητας και αφετέρου αίρονται αδικίες που γίνονται εις βάρος των
πολυτέκνων και παρέχεται στήριξη των στην επίπονη και δύσκολη
προσπάθεια για να μορφώσουν τα παιδιά τους.
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Με υπόμνημα προς τον Υπουργό Παιδείας θέσαμε πιο αναλυτικά τα αιτήματά
μας όπως μας ζητήθηκε. Πιο συγκεκριμένα.
1. Θέματα που άπτονται της φοιτητικής χορηγίας και του φοιτητικού
επιδόματος – Βελτιώσεις & μοριοδότηση, άρση αδικιών
Α) Φοιτητική Χορηγία - Αιτήματα
i.

Για το δικαίωμα σε φοιτητική χορηγία, να αυξηθεί από €3,000 σε
€5,000 το υπολογιζόμενο ετήσιο εισόδημα, από το 2 ον και πάνω
εξαρτώμενο παιδί για εισοδήματα πέραν των €59,000, όπως
ισχύει και στο επίδομα τέκνου.

ii.

Το όριο ηλικίας για να θεωρούνται ως εξαρτώμενα τέκνα στις
περιπτώσεις όπου φοιτούν σε σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης να
αυξηθεί από το 19ο έτος στο 20ο έτος, όπως ισχύει και στο
επίδομα τέκνου.

iii.

Η πρόσθετη φοιτητική χορηγία για παιδιά πολυτέκνων να
αυξηθεί ως εξής:
1. Για εισοδήματα μέχρι €39,000 από €855 να γίνει €1,500
2. Για εισοδήματα μέχρι €49,000 από €790 να γίνει €1,300
3. Για εισοδήματα άνω των €49,000 από €725 να γίνει €1,100

iv.

Να επανέλθει το δικαίωμα για τη πρόσθετη φοιτητική χορηγία
και για τις πολύτεκνες οικογένειες που έχουν μείνει με δύο ή ένα
εξαρτώμενο τέκνο.

v.

Να επανέλθει το δικαίωμα σε φοιτητική χορηγία για όλες τις
πολύτεκνες οικογένειες όπως ίσχυε πριν. Προς τούτο το
χαμηλότερο ύψος της φοιτητικής χορηγίας να παρέχεται σε όλα
τα παιδιά πολυτέκνων που είναι φοιτητές ανεξάρτητα από το
εισόδημα της οικογένειας.

Β) Φοιτητικό επίδομα - Αιτήματα
i.

Η μοριοδότηση για τις πολύτεκνες οικογένειες με 3 ή
περισσότερα τέκνα για κάθε επιπλέον τέκνο (4ον,5ον κλπ) να
αυξηθεί από 1 μόριο σε 2 μόρια.

ii.

Για τις πολύτεκνες οικογένειες να παρέχεται μοριοδότηση και για
το 1ον και 2ον εξαρτώμενο τέκνο τους.
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2. Την παραχώρηση υποτροφιών και φοιτητικών δανείων με
ευνοϊκούς όρους
i.

Να εισαχθεί ειδικό σχέδιο για παραχώρηση φοιτητικών δανείων
με ευνοϊκούς όρους για πολύτεκνες οικογένειες. (Σημειώνουμε
ως παράδειγμα τα φοιτητικά δάνεια που παρέχονται στην Αγγλία
για τους φοιτητές).

ii.

Να εισαχθεί ειδικό σχέδιο παραχώρησης υποτροφιών για παιδιά
πολυτέκνων

και/ή

να

βελτιωθούν

υφιστάμενα

σχέδια

παραχώρησης υποτροφιών ώστε στα κριτήρια να λαμβάνεται
πολύ σοβαρά υπόψιν το μέγεθος της οικογένειας.
3. Την εγγραφή παιδιών πολυτέκνων στα εξεταζόμενα μαθήματα
στις παγκύπριες εξετάσεις για εξασφάλιση θέσης στα ΑΕΙ και ΤΕΙ
Ελλάδας και Κύπρου
i.

Να παρέχεται έκπτωση 50% στα τέλη για τα παιδιά πολυτέκνων

4. Την ένταξη και των παιδιών πολυτέκνων στους μαθητές που
δικαιούνται τη χορηγία για αγορά ηλεκτρονικού υπολογιστή
i.

Η χορηγία για αγορά ηλεκτρονικού υπολογιστή να παρέχεται και
σε παιδιά πολυτέκνων.

5. Την δωρεάν φοίτηση στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης για
την πολύτεκνη οικογένεια
i.

Να επεκταθεί η δωρεάν φοίτηση παιδιών πολυτέκνων από το δεύτερο
παιδί αντί από το τρίτο παιδί όπως ισχύει τώρα.
6. Μεταθέσεις πολυτέκνων εκπαιδευτικών
i.

Να

αναστέλλεται

η

μετάθεση

πολυτέκνων εκπαιδευτικών

(μητέρων) μέχρι το τελευταίο τους παιδί να πάει στο Γυμνάσιο.
(δηλαδή να αναστέλλεται η μετάθεση αν έχουν παιδί μέχρι
12χρονών)
ii.

Να παρέχονται διευκολύνσεις για την ώρα προσέλευσης και
αποχώρησης πολυτέκνων εκπαιδευτικών (μητέρων) που έχουν
παιδί κάτω από 6 χρονών.
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5.3 Πως φθάσαμε στην σταδιακή επαναφορά του Τιμητικού Επιδόματος
Μάνας
Ένα από τα αιτήματα πρώτης προτεραιότητας που τέθηκε και επιδιώχθηκε
έντονα ήταν και η επαναφορά του Επιδόματος Μάνας. Ο στόχος αυτός είχε
διττή διάσταση. Αφενός με την επαναφορά του θα στηρίζονταν οι πολύτεκνες
οικογένειες που θα το δικαιούνταν και θα αίρονταν η αδικία που έγινε με την
κατάργησή του και αφετέρου θα υπήρχε το κίνητρο από μέρους τους για να
καταβάλουν τη συνδρομή τους και έτσι θα ενισχύετο οικονομικά και η
Οργάνωση.
Βασισμένοι στην υπόσχεση του Προέδρου της Δημοκρατίας που έγινε στη
Γιορτή της Πολύτεκνης Μάνας το 2013 για επαναφορά του Επιδόματος Μάνας
όταν το επιτρέπουν οι συνθήκες, το αίτημα διεκδικήθηκε συστηματικά.
Στείλαμε επιστολή στο Πρόεδρο της Δημοκρατίας με την οποία μαζί με τα
άλλα βασικά αιτήματα τέθηκε και το επίδομα μάνας, επισημάνθηκε η
υπόσχεση του για επαναφορά του και τονίσαμε την αναγκαιότητα για
υλοποίηση της υπόσχεσης. Από το 2016 στις συναντήσεις που είχαμε με την
Υπουργό Εργασίας θέσαμε το αίτημα και διεκδικήσαμε την λήψη απόφασης
για επαναφορά του. Παράλληλα σ’ όλες τις συναντήσεις που είχαμε με
Αρχηγούς Κομμάτων, Υπουργούς και άλλους φορείς τονίζαμε το αίτημα και
ζητούσαμε την στήριξή τους, την από μέρους τους πίεση και τη συμβολή τους
για επαναφορά του. Η αναγκαιότητα για επαναφορά του Επιδόματος Μάνας
συζητήθηκε επανειλημμένα και στα συλλογικά όργανα της Οργάνωσης καθώς
και σε κοινές συνεδριάσεις της Κεντρικής Γραμματείας με Επαρχιακές
Γραμματείες.
5.3.1 Το ιστορικό της διεκδίκησης, συνοπτικά, έχει ως εξής:
Έγινε σειρά συναντήσεων της Κεντρικής Γραμματείας με τη συμμετοχή και
των Προέδρων ή και εκπροσώπων των Επαρχιών με την Υπουργό Εργασίας.
Έγιναν δύσκολες διαπραγματεύσεις κατά τη συζήτηση του θέματος.
Δυστυχώς βασική και αναλλοίωτη θέση της Υπουργού ήταν ότι το κράτος δεν
θα δίνει επιδόματα χωρίς να υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια. Σε συνάντηση
μας στις 24/10/2016 η Υπουργός μας ανέφερε ότι θα γίνει σταδιακή η
επαναφορά του με εισοδηματικά κριτήρια, θα το συζητήσει με τον Πρόεδρο
της Δημοκρατίας, θα εξαγγελθεί σύντομα και θα δοθεί το 2017. Κατατέθηκε
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στην Υπουργό η διαφωνία μας στην παραχώρησή του με εισοδηματικά
κριτήρια και ζητήθηκε να παραχωρηθεί για όλες τις μάνες.
Το Νοέμβριο του 2016 το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε τη σταδιακή
επαναφορά του επιδόματος μάνας υπό προϋποθέσεις.
Η αρχική πρότασης της Υπουργού για την παραχώρηση του, που μας
ανακοινώθηκε κατά τη συνάντηση που έγινε μαζί της στις 7/3/2017 προέβλεπε
να παραχωρηθεί μόνο στις χαμηλοσυνταξιούχες πολύτεκνες μάνες με
εισόδημα μέχρι €15,500 και στις μάνες που λαμβάνουν Ελάχιστο Εγγυημένο
Εισόδημα. Το επίδομα θα είχε ύψος γύρω στα €400, δικαίωμα σ’ αυτό θα
είχαν 9,000 έως 10,000 μάνες και η δαπάνη θα ήταν περίπου 3.2 εκ.
Αναφέρθηκε στην Υπουργό ότι δεν μας ικανοποιούν οι προτάσεις της και
ζητήσαμε να δοθεί για όλες τις μάνες.
Σε νέα συνάντηση με την Υπουργό στις 29/03/2017 συζητήθηκε και πάλι το
θέμα. Επέμεινε στην αρχική της πρόταση και αποδέχθηκε μόνο να
περιληφθούν στις δικαιούχες μάνες και όσες δεν είναι συνταξιούχες αλλά
εμπίπτουν στα εισοδηματικά κριτήρια που έθεσαν. Ανάφερε επιπρόσθετα ότι
το ύψος του επιδόματος θα είναι από €300 μέχρι €400 ανάλογα με τον αριθμό
των δικαιούχων μάνων. Για τις χαμηλοσυνταξιούχες θα γίνει έμβασμα σε
λογαριασμό τους και οι υπόλοιπες θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση.
Αναφέρθηκε στην Υπουργό ότι δεν μας ικανοποιούν οι προτάσεις της και
ζητήθηκε τουλάχιστον αρχικά το εισόδημα να ανέβει στις €19500 από το
2018. Η Υπουργός ήταν ανένδοτη και δεν το αποδέχθηκε παρά μόνο για να
το μελετήσει. Μάλιστα σε τοποθέτηση μας ότι το πιο πιθανό είναι να μην
γίνουν δεκτά από τα συλλογικά όργανα της Οργάνωσης αφού ζητούμε να
περιληφθούν όλες οι μάνες, απάντησε ότι η ίδια θα προχωρήσει ανεξάρτητα
αν τα αποδεχόμαστε ή όχι.
Πραγματοποιήσαμε

συνάντηση

με

τον

Πρόεδρο

του

Δημοκρατικού

Συναγερμού κ. Αβέρωφ Νεοφύτου από τον οποίο ζητήσαμε την συμβολή και
παρέμβαση του, ως πρόεδρο του κυβερνώντος κόμματος, ώστε να δοθεί
επίδομα μάνας και στις υπόλοιπες μάνες με μεγαλύτερο εισόδημα -έστω ένα
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εφάπαξ ποσό ύψους €100. ώστε να το λάβουν όλες οι μάνες. Το επιπλέον
κόστος θα ήταν γύρω στο ένα εκατομύριο.
Στην Γιορτή της Πολύτεκνης Μάνας τον Μάιο του 2017 στην Ομιλία του
Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη εξαγγέλθηκε η απόφαση
για παραχώρηση του επιδόματος μάνας σε όσες μάνες έχουν εισόδημα μέχρι
€49000.
Ακολούθησε η πρόταση της Υπουργού ότι το επίδομα μάνας που θα δοθεί, θα
είναι με ειδικό σχέδιο και θα έχει ως εξής:
Με εισόδημα μέχρι €15.500

επίδομα €300 τον χρόνο

Με εισόδημα από €15.501 – €19.500

επίδομα €200 τον χρόνο

Με εισόδημα από €19.501 – €39.000

επίδομα €100 τον χρόνο

Με εισόδημα από €39.001 – €49.000

επίδομα €50 τον χρόνο

Αναλύοντας τα πιο πάνω εξάγεται το συμπέρασμα ότι με το επιπλέον ένα
εκατομμύριο που έχουμε εξασφαλίσει μεγάλος αριθμός μάνων θα πάρει έστω
και κάτι.
Στην πορεία η Υπουργός μας ανάφερε ότι θεωρεί χαμηλό το ποσό των €50
τον χρόνο που θα δοθεί ως επίδομα μάνας για κάποιες μάνες (στις μάνες με
εισόδημα €39,000-€49,000) και θα το αυξήσει σε €100. Επίσης σκέψη / νέα
πρότασή της ήταν να δοθεί και με βάση το μέγεθος της οικογένειας δηλαδή
κλιμακωτά με βάση τον αριθμό παιδιών που έχουν. Η νέα πρότασή της, για να
δοθεί με βάση τον αριθμό παιδιών, δεν έγινε αποδεχτή.
Στις 6/11/2017 κυκλοφόρησαν οι αιτήσεις για το επίδομα μάνας. Αιτήσεις
παραλαμβάνονταν από τα γραφεία της Π.Ο.Π. Σημειώνουμε ότι αυτό
ζητήθηκε από την Υπουργό Εργασίας, για να παραλαμβάνονται αιτήσεις από
τα γραφεία των Πολυτέκνων και συμφώνησε. Αυτό βοήθησε σημαντικά
αφενός στο να βοηθηθούν πολύτεκνες μάνες να συμπληρώσουν σωστά την
αίτησή τους και να γίνει ένας πρώτος έλεγχος από εμάς και αφετέρου με την
ευκαιρία αυτή ανανέωναν και την πολυτεκνική τους ταυτότητα. Είχαμε
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σημαντική αύξηση στην ανανέωση των ταυτοτήτων τόσο κατά το έτος 2017
όσο και για το έτος 2018.
Για το έτος 2017, καταβλήθηκε στις 19 Δεκεμβρίου του 2017 στις
χαμηλοσυνταξιούχες πολύτεκνες μάνες που δεν χρειαζόταν να κάνουν αίτηση
-με απευθείας κατάθεση στο λογαριασμό τους και για το έτος 2018 στο τέλος
Μαῒου του 2018. Για τις πολύτεκνες μάνες που υπέβαλαν έγκαιρα την αίτηση
τους καταβλήθηκε στο τέλος Μαῒου του 2018 το επίδομα και για το 2017 και
για το 2018. Για όσες μάνες καθυστέρησαν να υποβάλουν την αίτησή τους
καταβάλλεται ανάλογα με την εξέταση και έγκρισή τους στο τέλος κάθε μήνα.
Το επίδομα μάνας από στοιχεία που έχουμε ζητήσει και εξασφαλίσει από το
Υπουργείο Εργασίας παραχωρήθηκε μέχρι τον Φεβρουάριο του 2019 σε
πολύτεκνες μάνες για τα έτη 2017 και 2018 ως εξής:
Δικαιούχοι 2017

Δικαιούχοι 2018

Αριθμός δικαιούχων €300

9062

9468

Αριθμός δικαιούχων €150

2340

2354

Αριθμός δικαιούχων €100

4402

4557

Σύνολο

15804

16379

Σημειώνουμε ότι ακόμη υποβάλλονται αιτήσεις από πολύτεκνες μάνες για το
επίδομα μάνας.
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6. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ – ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Η Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων με τη συνεχή δράση της ανέδειξε την
αναγκαιότητα για μια σωστή δημογραφική πολιτική και έπεισε να ληφθεί η
πολιτική

απόφαση

για

την

μελέτη

και

ετοιμασία

ολοκληρωμένου

προγράμματος Δημογραφικής - Οικογενειακής Πολιτικής. Η εφαρμογή
σωστής Δημογραφικής - Οικογενειακής πολιτικής που να στοχεύει:
α) στην αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας
β) στην στήριξη και υποστήριξη της οικογένειας και ιδιαίτερα της
πολύτεκνης οικογένειας και
γ) τη δικαιότερη κατανομή του Εθνικού Εισοδήματος.
Θα αναβαθμίσει το βιοτικό και πολιτιστικό επίπεδο της κοινωνίας και θα έχει
πολύ ευεργετικά αποτελέσματα. Η οικογένεια ως το κύτταρο της κοινωνίας,
και ιδιαίτερα η πολύτεκνη οικογένεια χρειάζεται ειδική μεταχείριση και η
Πολιτεία οφείλει να της παράσχει κάθε φροντίδα, στήριξη και υποστήριξη.

6.1. Δημογραφικός Φορέας
Η Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων συμμετέχει ενεργά στις συνεδριάσεις
του Δημογραφικού Φορέα που έχει δημιουργηθεί στο Υπουργείο Εργασίας
και καταθέτει εγγράφως τις απόψεις και εισηγήσεις της για την διαμόρφωση
και εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος Δημογραφικής και
Οικογενειακής Πολιτικής καθώς και τις παρατηρήσεις, επισημάνσεις αλλά και
τις διαφωνίες μας σε βασικά σημεία επί των προσχεδίων δράσης.
Απόψεις και εισηγήσεις καθώς και διαφωνίες καταθέτουν επίσης και άλλες
οργανώσεις που μετέχουν στο φορέα.
Το πρώτο Σχέδιο δράσης δημογραφικής και οικογενειακής πολιτικής του
Φορέα που εγκρίθηκε κάλυψε μέχρι το έτος 2015 και το δεύτερο σχέδιο
δράσης κάλυψε την περίοδο 2016-2018.
Το τρίτο Σχέδιο δράσης θα καλύψει την περίοδο 2019-2020, αναμένεται να
εγκριθεί σύντομα και περιλαμβάνει συνολικά τριάντα τρεις δράσεις.
Ως Οργάνωση συμμετείχαμε στον Φορέα με πνεύμα συναίνεσης αλλά
τονίζαμε κάθε φορά τεκμηριωμένα ότι οι αποφάσεις φαίνεται να μην άπτονταν
την ουσία του Δημογραφικού (λύση στο πρόβλημα της μείωσης των
γεννήσεων) αλλά αφορούσαν κυρίως οικογενειακή πολιτική.
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7. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑ ΜΕΛΗ
7.1 Εξυπηρέτηση Μελών
Ο τομέας αυτός αναδεικνύεται μέρα με την μέρα σε μία από τις σοβαρότερες
και ουσιαστικότερες δραστηριότητες της Οργάνωσης.
Η επέμβαση της Οργάνωσης για επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν
πολύτεκνες οικογένειες σε διάφορα θέματα (θέματα εργοδότησης, παιδείας,
υγείας, στέγασης κ.α) φαίνεται ότι έχει καλά αποτελέσματα και αυτό διαδίδεται
μεταξύ των μελών.
Αποτέλεσμα αυτών των επιτυχιών είναι να αυξάνονται καθημερινά οι αιτήσεις
από μέλη για επίλυση των διαφόρων σοβαρών προβλημάτων που
αντιμετωπίζουν.
Το προσωπικό καταβάλλει φιλότιμη προσπάθεια για να εξυπηρετηθούν τα
μέλη αυτά έγκαιρα και στον χρόνο που έχουν την ανάγκη. Γίνονται συστατικές
επιστολές καθώς και τηλεφωνικές παρεμβάσεις από την ηγεσία για
υποστήριξη

των

υποθέσεων

των

μελών

με

θετικά

πολλές

φορές

αποτελέσματα.
7.2 Στήριξη Μελών
Η οικονομική κρίση, η ανεργία, η περικοπή επιδομάτων των πολυτέκνων και
άλλοι παράγοντες αύξησαν την ζήτηση από πολύτεκνες οικογένειες της
στήριξης, βοήθειας και παρέμβασης της Οργάνωσης. Ως εκ τούτου γίνονται
αρκετές δράσεις, τόσο από τις Επαρχιακές Γραμματείες όσο και από την
Κεντρική Γραμματεία προς ενίσχυση των πολυτέκνων οικογενειών που
αντιμετωπίζουν
εργοδότηση,

προβλήματα

παραχωρούνται

(Στέλλονται
οικονομικές

συστατικές
βοήθειες,

επιστολές

βοήθειες

σε

για
είδη

ρουχισμού και τρόφιμα, γίνονται παρεμβάσεις για να μην τους αποκόπτεται το
ηλεκτρικό ρεύμα και άλλα πολλά).
Περαιτέρω συνεχίστηκε η οικονομική στήριξη πολυτέκνων οικογενειών, μέσα
στα πλαίσια των δυνατοτήτων της Οργάνωσης, που αντιμετώπισαν διάφορες
άμεσες έκτακτες ανάγκες ιδιαίτερα σε θέματα υγείας.
Επιπλέον καθ’ όλη τη διάρκεια της τριετίας συνεχίστηκε η παραχώρηση σε
πολύτεκνες οικογένειες, μέσω της Οργάνωσης, μεγάλης ποσότητας γάλατος,
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προσφορά της γαλακτοβιομηχανίας Χαραλαμπίδη-Κρίστη την οποία και
ευχαριστούμε θερμά.
7.3 Ψυχαγωγία μελών
Συνεχίστηκαν οι δραστηριότητες για ψυχαγωγία των μελών με πρωτοβουλίες
κυρίως των Επαρχιακών και Τοπικών Επιτροπών, με διάφορες εκδηλώσεις,
εκδρομές, κατασκηνώσεις, κρουαζιέρες, χοροεσπερίδες, μουσικές βραδιές
κ.α.
7.4 Δημιουργία Κατασκήνωσης:
Έχει εξασφαλιστεί η παράταση της σύμβασης για ακόμη 5 χρόνια του
κτήματος που μας παραχωρήθηκε από την Κυβέρνηση στην περιοχή Νέου
Χωρίου της Πάφου για τη δημιουργία κατασκήνωσης. Έχει δημιουργηθεί
υποεπιτροπή με τη συμμετοχή μελών της Κεντρικής Γραμματείας και μελών
από τις Επαρχιακές Γραμματείες για να μελετήσει το όλο θέμα και να
υποβάλει τις εισηγήσεις της στο Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο.
7.5 Κέντρο Στήριξης Πολύτεκνης Οικογένειας:
Το Κέντρο Στήριξης Πολύτεκνης Οικογένειας λειτουργούσε στην Επαρχία
Λεμεσού και παρείχε υπηρεσίες πρόληψης, ενημέρωσης, συμβουλευτικής
βοήθειας, ψυχολογικής στήριξης και κατ' οίκον φροντίδα.
Λόγω προβλημάτων βιωσιμότητας του μετά και από τη κάθετη μείωση της
κρατικής χορηγίας καθώς επίσης και της παραίτησης της Κοινωνικής
Λειτουργού που απασχολείτο στο Κέντρο το Νοέμβριο του 2017 (εξασφάλισε
άλλη εργασία), δυστυχώς με αυτά τα δεδομένα το τέλος του 2017 μετά από
μία 13χρονη πορεία επιτυχούς λειτουργίας του, το Κέντρο Στήριξης
Πολύτεκνης Οικογένειας, αναγκάστηκε να τερματίσει το πρόγραμμα της κατ’
οίκον φροντίδας.
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8. ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ, ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Συνεχής ήταν η προσπάθεια για βελτίωση της λειτουργικής και Οργανωτικής
δομής της Οργάνωσης για να επιτυγχάνει έγκαιρα και καλύτερα δυνατά
αποτελέσματα. Ειδικότερα:
8.1 Συνδρομή Μελών - Ασφάλιση
Ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της Οργάνωσης, εκτιμούμε ότι είναι η
αυτόματη αποκοπή, μέσω της Υπηρεσίας Χορηγιών και Επιδομάτων, της
συνδρομής και ασφάλισης των μελών. Η εφαρμογή του τρόπου αυτού έχει
ευεργετικά αποτελέσματα για την Οργάνωση αλλά περισσότερο για τις ίδιες
τις πολύτεκνες οικογένειες επειδή:
α. Έχει διευκολυνθεί η διαδικασία είσπραξης των συνδρομών των μελών με
αποτέλεσμα την καλύτερη λειτουργία της Οργάνωσης και την δυνατότητα
για εφαρμογή προγραμμάτων ή άλλων δραστηριοτήτων προς στήριξη των
μελών.
β. Γίνεται αποφυγή της ταλαιπωρίας των μελών να προσέλθουν στα γραφεία
για να ανανεώσουν την ταυτότητα τους εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
γ. Δόθηκε η δυνατότητα για δικαιότερη επιβάρυνση των μελών μειώνοντας
στο μισό το ποσό της συνδρομής που καταβάλλουν οι πολύτεκνοι που
έχουν μεγαλώσει τα παιδιά τους (κυρίως οι συνταξιούχοι πολύτεκνοι).
δ. Ενισχύθηκε το κύρος και η λειτουργία της Οργάνωσης
Γι’ αυτό συνεχίζονται οι προσπάθειες για ένταξη των μελών στο σύστημα της
αποκοπής. Σημειώνουμε ότι μετά και από τη σταδιακή επαναφορά του
Επιδόματος Μάνας έχουμε συλλέξει εξουσιοδοτήσεις από πολύτεκνες μάνες
που έλαβαν το επίδομα μάνας και έγινε αποκοπή για τη συνδρομή τους κατά
το έτος 2018. Το ίδιο θα γίνει και κατά το 2019 όταν θα καταβληθεί το επίδομα
μάνας.
8.2 Μηχανογραφικό Σύστημα και μηχανογραφικός εξοπλισμός
Συνεχίστηκαν

οι

βελτιώσεις

και

αναβαθμίσεις

του

μηχανογραφικού

συστήματος τόσο για την καλύτερη λειτουργία των γραφείων της Οργάνωσης
και της ταχύτερης εξυπηρέτησης των μελών μας όσο και για την εξαγωγή
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περισσότερων

και

πιο

εξειδικευμένων

στατιστικών

στοιχείων

προς

υποστήριξη των ενεργειών της Οργάνωσης στην τεκμηρίωση διεκδίκησης των
αιτημάτων μας.
Αγοράσθηκαν και εγκαταστάθηκαν νέοι server για ασφαλέστερη διαφύλαξη
των δεδομένων και για ταχύτερη λειτουργία του συστήματος και των
λειτουργικών

προγραμμάτων

που

χρησιμοποιούμε

καθώς

και

νέοι

υπολογιστές και οθόνες για όλα τα γραφεία.
8.3 Λογιστικό Πρόγραμμα
Γίνεται

συνεχής

αναβάθμιση

και

εκσυγχρονισμός

του

λογισμικού

προγράμματος και βελτιώνεται συνεχώς ανάλογα με τις ανάγκες και
απαιτήσεις της Οργάνωσης.
8.4 Τηλεφωνικό σύστημα (τηλεφωνικές γραμμές)
Έγινε αναβάθμιση των τηλεφωνικών γραμμών σ’ όλα τα γραφεία με τη
μετατροπή για λειτουργία τους σε digital, μέσω του διαδυκτύου. Έτσι έχουμε
μειώση σημαντικά το πάγιο κόστος λειτουργίας των.

8.5

Τροποποίηση Καταστατικού – Νέος Νόμος Περί Σωματείων και

Ιδρυμάτων
Έχει εγκριθεί νέα νομοθεσία για τη εγγραφή και λειτουργία των διαφόρων
Σωματείων, Οργανώσεων και Ιδρυμάτων και ταυτόχρονα έχει καταργηθεί ο
νόμος Περί Λεσχών. Αρχικά η νομοθεσία προέβλεπε να γίνει η προσαρμογή
και η εγγραφή μέχρι τον Ιούνιο του 2018 και στη συνέχεια ψηφίστηκε
παράταση εφαρμογής της νέας Νομοθεσίας μέχρι τον Ιούνιο του 2019. Η
Οργάνωσή μας είναι γραμμένη και αδειοδοτημένη ως Λέσχη. Ως εκ τούτου
επιβάλλετο να γίνει η τροποποίηση και προσαρμογή του Καταστατικού της και
να εγγραφεί η Οργάνωση ως Σωματείο με βάση το νέο νόμο.
Γι’ αυτό έχουν καταγραφεί, μελετηθεί και εγκριθεί από τα συλλογικά Όργανα
όλες οι αλλαγές που υποχρεωτικά πρέπει να γίνουν στο Καταστατικό ώστε να
γίνει η προσαρμογή σύμφωνα με το νέο Νόμο Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων
και να καταστεί δυνατή η εγγραφή της για να μπορεί να συνεχίσει την
λειτουργία της. Για το θέμα των αλλαγών για τη προσαρμογή σύμφωνα με το
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νέο νόμο, συμβουλευθήκαμε και συνεργαστήκαμε με εθελόντρια που είναι και
Δικηγόρος και ασχολήθηκε με το θέμα και μας βοήθησε στην ετοιμασία τους.
Επιπλέον έχουν μελετηθεί και πρόσθετες αναγκαίες τροποποιήσεις για
βελτιώσεις σε επιμέρους πρόνοιες του καταστατικού καθώς και άλλες
προτάσεις για αλλαγές για την πιο εύρυθμη και καλύτερη λειτουργία της
Οργάνωσης.
Θα

προωθηθούν

σε

Καταστατικό

Συνέδριο

για

έγκρισή

τους

που

οπωσδήποτε θα πρέπει να γίνει πριν το τέλος Ιουνίου.
8.6 Νέος Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Τον Μάιο του 2018 εφαρμόστηκε η νέα οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που
διέπει το Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Για πληρέστερη ενημέρωση και πληροφόρηση μας για πρόνοιες και
απαιτήσεις του νέου Κανονισμού είχαμε συνάντηση με την Επίτροπο
Προσωπικών Δεδομένων και παρακολουθήσαμε ημερίδες/διαλέξεις που
έγιναν για το θέμα.
Λήφθηκαν μέτρα για συμμόρφωσή μας προς το νέο Κανονισμό.
8.7 Περιουσιακά Στοιχεία ΠΟΠ – Ακίνητα – Λειτουργία Γραφείων
Έχουμε προχωρήσει στην συντήρηση και ανακαίνιση του γραφείου της
Οργάνωσης στο

Παραλίμνι

που

στεγάζει την Επαρχιακή Επιτροπή

Αμμοχώστου καθώς και του διαμερίσματος (κληροδοτήματος) που έχουμε
στη Λεμεσό το οποίο και έχουμε ενοικιάσει. Έγιναν ενέργειες για την
μεταβίβαση του γραφείου της Οργάνωσης στην Λεμεσό και για διευθέτηση
των οφειλόμενων κοινοχρήστων.
Έχει προσληφθεί νέος υπάλληλος, ο κ. Ονησίφορος Αναστασίου, για το
γραφείο της Οργάνωσης στην Πάφο μετά την αφυπηρέτηση της κας. Νίτσας
Ευαγόρου και γίνονται οι διαδικασίες για πρόσληψη νέου/ας υπαλλήλου για το
Κεντρικό Γραφείο μετά την αφυπηρέτηση της κας. Κίκας Δημητρίου.
8.8 Αποθεματικά
Μετά και από το κλείσιμο του Συνεργατισμού και για καλύτερη διασφάλιση
των αποθεματικών της Οργάνωσης και ελαχιστοποίησης κινδύνων έγινε νέα
διασπορά τους σε διάφορα άλλα Πιστωτικά και Τραπεζικά Ιδρύματα.
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9. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
9.1 Εκδηλώσεις και δραστηριότητες από ΠΟΠ
Η πραγματοποίηση εκδηλώσεων έχει μεγάλη σημασία γιατί προβάλει την
Οργάνωση και αυξάνει το κύρος της. Οι εκδηλώσεις ενεργούν και σαν πεδίο
προβολής των θέσεων και διαφωτίζουν τα μέλη και την κοινή γνώμη για την
δράση και στόχους της Οργάνωσης.
Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται από την Κεντρική Γραμματεία, τις
Επαρχιακές Επιτροπές και τις Τοπικές Επιτροπές. Μερικές από τις
εκδηλώσεις έχουν γίνει θεσμός και γίνονται κάθε χρόνο.
Χαρακτηριστικές εκδηλώσεις που έχουν γίνει θεσμός είναι η Γιορτή της
Πολύτεκνης Μάνας η οποία γίνεται με την ευκαιρία της γιορτής της μάνας και
σ' αυτήν τιμώνται κάθε χρόνο περίπου 225 πολύτεκνες μάνες, η Γιορτή της
Πολύτεκνης Οικογένειας κατά την οποία παρέχεται η σχολική τσάντα στα
πρωτάκια, οι χριστουγεννιάτικες γιορτές στις οποίες προσφέρονται δώρα στα
παιδάκια.
Επίσης πραγματοποιούνται αρκετές άλλες εκδηλώσεις και δραστηριότητες
όπως

χοροεσπερίδες,

μουσικές

βραδιές.

εκδρομές,

κρουαζιέρες

κατασκηνώσεις, γιορτή παιδιού, κλπ για ψυχαγωγία των μελών και ενίσχυση
των ταμείων Βοηθημάτων και Εκδηλώσεων.
9.2 Συμμετοχή της ΠΟΠ σε δραστηριότητες άλλων Οργανισμών
Η συμμετοχή σε δραστηριότητες και εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται από
άλλες

Οργανώσεις,

Οργανισμούς,

Πολιτικά

Κόμματα,

Συνδικαλιστικές

Οργανώσεις και άλλους Φορείς αποτέλεσε επιδίωξη μας γιατί με την
παρουσία μας σ' αυτές τις εκδηλώσεις ή δραστηριότητες αφενός ενισχύσαμε
το κύρος της Οργάνωσης και προβάλαμε μία θετική εικόνα και αφετέρου
δημιουργήσαμε

σχέσεις

με

παράγοντες

άλλων

Οργανισμών.

Ανταποκριθήκαμε σε όσες περισσότερες προσκλήσεις μπορέσαμε.
Με την παρουσία μας και τις σχέσεις που δημιουργήσαμε και δημιουργούμε
μας δόθηκε η ευκαιρία για να προωθήσουμε τις θέσεις και θέματα που μας
απασχολούν.
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10. ΠΡΟΒΟΛΗ - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Καταβλήθηκαν πολλές προσπάθειες για προβολή και δημοσιότητα της
προσφοράς των πολυτέκνων οικογενειών, του έργου και των δραστηριοτήτων
της Οργάνωσης.
Ο Πρόεδρος και μέλη της Κεντρικής Γραμματείας συμμετείχαν σε πάρα
πολλές τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές είτε που έγιναν αποκλειστικά
για θέματα πολυτέκνων είτε και για ευρύτερα θέματα που επηρεάζουν άμεσα
ή έμμεσα την πολύτεκνη οικογένεια.

(παρατίθενται στο παράρτημα 2 στο

τέλος των πεπραγμένων)
Αρκετές τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές παρεμβάσεις έγιναν και από
Προέδρους και μέλη Επαρχιακών Επιτροπών.
Επιπρόσθετα εκδόθηκαν και δημοσιεύτηκαν ανακοινώσεις της ΠΟΠ για
συναντήσεις που είχε καθώς και για άλλα θέματα. Δημοσιεύσεις για θέματα
πολυτέκνων έγιναν και με τις ανακοινώσεις που εκδόθηκαν και από Κόμματα
για συναντήσεις που είχαμε μαζί τους .
Η προβολή και δημοσιότητα που επιτεύχθηκε συνέβαλε στην προώθηση και
ανάδειξη της προσφοράς μας καθώς και των δικαίων αιτημάτων μας.
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11. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΦΕΣ ΣΤΟ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Η είσοδος της Κύπρου στην Ε.Ε. και το γεγονός ότι αποφάσεις της μπορούν
να επηρεάζουν τα θέματα που μας αφορούν διεύρυναν σημαντικά την
εμβέλεια δραστηριότητας μας και την δυνατότητα παρέμβασης μας για
πρόληψη αρνητικών αποφάσεων για θέματα που μας αφορούν.
Συνεργασία έχουμε κυρίως με την Ομοσπονδία Οικογενειακών Οργανώσεων
των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COFACE), την Ομοσπονδία
Πολυτεκνικών Οργανώσεων της Ευρώπης (ELFAC) και την Ανωτάτη
Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδας (ΑΣΠΕ).
Η οικονομική κρίση όμως επηρέασε αρνητικά και την Οργάνωσή μας στο να
συνεχίσει και να ενισχύσει την παρουσία της και ενεργότερη συμμετοχή της
σε δραστηριότητες των πιο πάνω Οργανισμών.
Συμμετείχαμε σε συνέδριο για το Δημογραφικό που οργάνωσε η Ανωτάτη
Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδας (ΑΣΠΕ), στις 7 και 8 Οκτωβρίου του
2017 στη Θεσσαλονίκη και είχε ως θέμα « Η Δημογραφική κατάρρευση στης
Ελλάδας – η Αθέατη Γενοκτονία».
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12.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

/

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Οι Επαρχιακές Επιτροπές λειτουργούν ως αναπόσπαστο μέρος της
Οργάνωσης και έχουν ευθύνη και καθήκον να προωθούν τους σκοπούς της
Οργάνωσης προς όφελος των μελών της Επαρχίας των και γενικότερα όλων
των μελών.
Η Εξυπηρέτηση των μελών και η ανάπτυξη σχέσεων της Οργάνωσης με τα
απλά μέλη είναι βασική προϋπόθεση για την ενδυνάμωση της Οργάνωσης.

12.1 Επαρχιακή Επιτροπή Πολυτέκνων Λευκωσίας
1. Συνεδρίες
Η Επαρχιακή Γραμματεία συνεδριάζει τακτικά μια φορά τον μήνα κι αν
υπάρχουν θέματα για περαιτέρω συνεδριάσεις γίνονται και έκτακτες.
Από τον Νοέμβριο 2015 μέχρι τον Οκτώβριο 2018 πραγματοποιήθηκαν
συνολικά 23 συνεδρίες της Επαρχιακής Γραμματείας Λευκωσίας, 21 τακτικές
και 4 συνεδρίες της Επαρχιακής Επιτροπής στις οποίες συμμετείχαν και
εκπρόσωποι των Τοπικών Επιτροπών Επαρχίας Λευκωσίας και μέλη της
Κεντρικής Γραμματείας.
2. Οικονομικές Βοήθειες-Επιχορηγήσεις
Από τον Νοέμβριο 2015 δόθηκαν από το Ταμείο Βοηθημάτων της
Επαρχιακής Γραμματείας Λευκωσίας οικονομικές βοήθειες σε 35 περιπτώσεις
μελών μας.
Αρκετές πολύτεκνες οικογένειες πέραν της χρηματικής βοήθειας έχουν
βοηθηθεί και με τσάντα διάφορων τροφίμων, με ρουχισμό, είδη υπόδησης,
στρώματα, καναπέδες, κρεβάτια, βιβλιοθήκες, σαλόνια κ.α.
Κατόπιν ενεργειών της Επαρχιακής Επιτροπής Πολυτέκνων Λευκωσίας
αρκετές πολύτεκνες οικογένειες έχουν βοηθηθεί για διευκολύνσεις στον
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εργασιακό χώρο τους, προσλήψεις σε Δημόσιο Τομέα, μη αποκοπή /
διακανονισμός ηλεκτρικού ρεύματος, για θέματα υγείας, για αιτήσεις Ε.Ε.Ε.
και για διάφορα θέματα που αφορούν τον Δήμο Λευκωσίας.
Δόθηκαν επίσης αρκετές επιχορηγήσεις προς τις Τοπικές Επιτροπές για
κάλυψη μέρους των εξόδων των εκδηλώσεων που πραγματοποιούσαν
(Εκδηλώσεις, Εκδρομές, κ.α.)
3. Εκδηλώσεις
Α. Γιορτή Πολύτεκνης Οικογένειας
Οργανώνεται κάθε χρόνο από την Επαρχιακή Γραμματεία Λευκωσίας για να
προβληθεί η προσφορά της Πολύτεκνης Οικογένειας και να δοθούν σχολικές
τσάντες στα παιδιά πολυτέκνων της Α΄ Τάξης του Δημοτικού Σχολείου.
Β. Χριστουγεννιάτική Γιορτή
Πραγματοποιείται κάθε χρόνο με μεγάλη επιτυχία η Χριστουγεννιάτικη Γιορτή.
Στόχος είναι να προσφέρει στα παιδιά χριστουγεννιάτικα δώρα και
ψυχαγωγία.
Γ. Εκδήλωση Τιμής και Προσφοράς
Στις 12 Ιουλίου 2016 τίμησε την Τράπεζα Κύπρου στο πρόσωπο του κύριου
Τζόν Πάτρικ Χούρικαν για τη διαχρονική και πολύπλευρη προσφορά προς τις
πολύτεκνες οικογένειες της επαρχίας μας. Κατά την εκδήλωση ο Διευθύνων
Σύμβουλος του Συγκροτήματος κύριος Χούρικαν με τη παρουσία της συζύγου
του και δύο εκ των τεσσάρων παιδιών του, παρέδωσε 30 ηλεκτρονικούς
υπολογιστές σε παιδιά πολυτέκνων οικογενειών της επαρχίας Λευκωσίας.
Δ. Επίσκεψη στο Μακάριο Νοσοκομείο
Στις 31 Δεκεμβρίου 2018 για πρώτη φορά η Επαρχιακή Επιτροπή
Πολυτέκνων Λευκωσίας μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς της
αποφάσισε να επισκεφθεί το Μακάριο Νοσοκομείο, όπου ο Άγιος Βασίλης
πρόσφερε χριστουγεννιάτικα δώρα σε όλα τα παιδιά που νοσηλεύονται στο
Μακάριο Νοσοκομείο (Παιδιατρικό 1&2, Παιδοχειρουργικό, Παιδοογκολογικό).
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Ε. Προσφορά στο Νηπιαγωγείο & Δημοτικό του Ριζοκάρπασου
Τον Δεκέμβριο 2018 στάληκαν χριστουγεννιάτικα δώρα σε όλα τα παιδιά που
φοιτούν στο Νηπιαγωγείο και Δημοτικό του Ριζοκαρπάσου.
4. Δραστηριότητες
Α. Συμμετοχή παιδιών πολυτέκνων οικογενειών σε Ευρωπαϊκούς Αγώνες
Η Επαρχιακή Επιτροπή Πολυτέκνων Λευκωσίας σε συνεργασία με την
Τράπεζα Κύπρου ως χορηγός του ΑΠΟΕΛ έδωσε την ευκαιρία να
συμμετέχουν παιδάκια πολυτέκνων οικογενειών σε ευρωπαϊκούς αγώνες του
ΑΠΟΕΛ, όπου συνόδευαν τους παίχτες κατά την είσοδο τους στο γήπεδο
ΓΣΠ.


Στις 10/12/2015 συμμετείχαν 19 παιδάκια πολυτέκνων οικογενειών,
ηλικίας 7-9 χρονών.



Στις 17/09/2016 συμμετείχαν 22 παιδάκια πολυτέκνων οικογενειών,
ηλικίας 6-8 χρονών.

Β. Υποτροφίες στο Θερινό Σχολείο Πανεπιστημίου Κύπρου
Κατόπιν ενεργειών της εξασφάλισε μέσω της Τράπεζας Κύπρου υποτροφίες
στο

Θερινό

Σχολείο Πανεπιστημίου

Κύπρου

σε

παιδιά

πολυτέκνων

οικογενειών.
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου διοργάνωσε Θερινό Σχολείο για μαθητές Λυκείου,
με τίτλο «Γίνε και εσύ Φοιτητής για μία εβδομάδα», με στόχο τη γνωριμία των
μαθητών με το Πανεπιστήμιο Κύπρου και την πρώτη επαφή τους με το
επιστημονικό αντικείμενο που τους ενδιαφέρει. Λειτούργησε για 4 εβδομάδες
από τα μέσα Ιουνίου 2016 μέχρι τα μέσα Ιουλίου 2016.
Συμμετείχαν 5 παιδιά πολυτέκνων οικογενειών της επαρχίας μας. Τα παιδιά
που συμμετείχαν είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με μέλη του
ακαδημαϊκού προσωπικού και το αντικείμενο που επιθυμούν να σπουδάσουν,
να ανταλλάξουν απόψεις με άλλους μαθητές με κοινά ενδιαφέροντα και να
αποκτήσουν ικανότητες που θα τους βοηθήσουν στη μετέπειτα σταδιοδρομία
και τις σπουδές τους.
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Γ. Υποτροφίες στο C.I.M.
Κατόπιν ενεργειών της εξασφάλισε μέσω της Τράπεζας Κύπρου πέντε
υποτροφίες για παιδιά πολυτέκνων οικογενειών στο Cyprus Institute of
Marketing (C.I.M.) για απόκτηση του “Diploma in Marketing Studies” διάρκειας
9 μηνών.
Δ. Πρόγραμμα «Αγαπώ τα ζώα» - Σέβομαι το Περιβάλλον»
Συμμετείχαν δωρεάν 2 παιδιά απόρων πολυτέκνων οικογενειών στο
πρόγραμμα «Αγαπώ τα ζώα - Σέβομαι το περιβάλλον». Σκοπός αυτού του
προγράμματος ήταν η προσωπική ανάπτυξη, ψυχαγωγία, εμπλουτισμός
γνώσεων των παιδιών και να καλλιεργήσουν τις ικανότητες και τις δεξιότητες
τους μέσα από ευχάριστες και ενδιαφέρουσες δραστηριότητες.
E. Προσκλήσεις - εισιτήρια
Η Επαρχιακή Επιτροπή Πολυτέκνων Λευκωσίας κατόπιν ενεργειών της μέσω
της Τράπεζας Κύπρου εξασφάλισε τις πιο κάτω προσκλήσεις για τις
πολύτεκνες οικογένειες:


20 εισιτήρια για το θέατρο «Τριγωνοψαρούλλη μην εμπιστεύεσαι ποτέ
αχινό».



10 προσκλήσεις για το Φεστιβάλ «Ξαρκής» στο χωριό Λόφου της
Επαρχίας Λεμεσού. (Η Επαρχιακή Λευκωσίας αποφάσισε όπως
δοθούν στην Επαρχιακή Λεμεσού να τα διαθέσουν στα μέλη τους).



10 προσκλήσεις για το Φεστιβάλ «Φέγγαρος» στο χωριό Κάτω Δρύ
επαρχίας Λάρνακας. (Η Επαρχιακή Λευκωσίας αποφάσισε όπως
δοθούν στην Επαρχιακή Λάρνακας να τα διαθέσουν στα μέλη τους).



20 εισιτήρια Θεάματος Αφ. Λάγιου – Νταλάρας, Βελεσιώτου στο χωριό
Σκουριώτισσα.



20 εισιτήρια για το Φιλανθρωπικό Μουσικοφεστιβάλ με την επονομασία
“Asila Music Festival”.



30 εισιτήρια για τη συναυλία Νταλάρα.



15 προσκλήσεις για συμμετοχή στο “Run As One” που διοργανώθηκε
για την ενίσχυση του προγράμματος «Παιδί, Διατροφή και Υγεία» των
Υπεραγορών Άλφα Μέγα.
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36 προσκλήσεις για το παιδικό μιούζικαλ «Ο Χιονάνθρωπος».



50 τιμητικά ποδοσφαιρικά εισιτήρια για το “Football Stars Day”.



7 εισιτήρια για τη θεατρική παράσταση «Οι Κονδυλοφόροι του
Μαρκήσιου ντε Σαντ».



30 διπλές προσκλήσεις για την θεατρική παράσταση «Το Νυφικό
Κρεβάτι».

Ακόμη εξασφάλισε 20 δωρεάν προσκλήσεις εισόδου αξίας €25/ένα για τη
Παραμυθούπολη Χριστουγέννων για απεριόριστη χρήση παιχνιδιών.
Σε συνεργασία με τους 35 Πολιτιστικούς Μορφωτικούς Συλλόγους εξασφάλισε
100 εισιτήρια για τις πολύτεκνες οικογένειες (αξίας €10/ένα) για δωρεάν
είσοδο για το 1ο Φεστιβάλ Ελληνικού Λαϊκού τραγουδιού.
Επιπρόσθετα η Εταιρεία ΟΜΟΝΟΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Λτδ μας πρόσφερε 20
προσκλήσεις στα boxes για τον ποδοσφαιρικό αγώνα ΟΜΟΝΟΙΑ –
ΑΝΟΡΘΩΣΗ που έχει διεξαχθεί 25/11/2018 στο Γ.Σ.Π.
5. Συναντήσεις - Προσκλήσεις
Η πρόεδρος της Επαρχιακής Λευκωσίας κυρία Βιβή Βαλιαντή παρευρίσκεται
σε αρκετές συναντήσεις που είχε η Κεντρική Γραμματεία με Υπουργούς και με
άλλους αρμόδιους φορείς για την επίλυση διαφορών αιτημάτων και
προβλημάτων των πολυτέκνων οικογενειών.
Η Επαρχιακή Γραμματεία Πολυτέκνων Λευκωσίας είχε συνάντηση με τον
Δήμαρχο Λευκωσίας κύριο Κωνσταντίνο Γιωρκάτζιη για συζήτηση διαφόρων
θεμάτων/προβλημάτων που απασχολούν τις πολύτεκνες οικογένειες της
επαρχίας Λευκωσίας.
Πραγματοποιήθηκε

συνάντηση

με

την

Διευθύντρια

του

Κυπριακού

Οργανισμού Τουρισμού κυρία Αννίτα Δημητριάδου για συζήτηση θέματος
«Διοργάνωση μονοήμερης εκδρομής πολυτέκνων οικογενειών επαρχίας
Λευκωσίας».
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Μέλη της Επαρχιακής Επιτροπής Πολυτέκνων Λευκωσίας παρευρέθηκαν σε
πρόσκληση της Τράπεζας Κύπρου σε κοτείλ αναφορικά με τη δημοσίευση της
«Έκθεσης Εταιρικής Υπευθυνότητας της Τράπεζας Κύπρου για το 2017».
Η Πρόεδρος της Επαρχιακής Λευκωσίας κα Βιβή Βαλιαντή παρευρίσκεται ως
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ΚΕΝΘΕΑ σε συνεδρίες και στις Γενικές
Συνελεύσεις.
Στις 27/06/2018 η Πρόεδρος κα Βιβή Βαλιαντή παρευρέθηκε στην τελική
γιορτή του Γυμνασίου στο Ριζοκάρπασο. Πρόσφερε 49 σχολικές τσάντες και
σχολική ύλη στα παιδιά που φοιτούν στον Νηπιαγωγείο, Δημοτικό και
Γυμνάσιο-Λύκειο.
6. Προσφορές
Ευχαριστεί θερμά την Γαλακτοβιομηχανία Χαραλαμπίδης Κρίστης Ltd

η

οποία συνεχίζει και ανταποκρίνεται στο κάλεσμα της για βοήθεια απόρων
πολυτέκνων οικογενειών από τον Απρίλη 2012 μέχρι σήμερα και συνεχίζει να
προσφέρει δωρεάν φρέσκο γάλα περίπου 300 λίτρα μια φορά τη βδομάδα για
να το προσφέρουμε σε πολύτεκνες οικογένειες.
-

Η Τράπεζα Κύπρου πρόσφερε στη Επαρχιακή Επιτροπή 55
ηλεκτρονικούς

υπολογιστές

για

να

δοθούν

σε

πολύτεκνες

οικογένειες.
-

Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου πρόσφερε 11 τηλεοράσεις για τις
πολύτεκνες οικογένειες.

-

Η Επαρχιακή Λευκωσίας εξασφάλισε μέσω της Τράπεζα Κύπρου
δωρεάν 12 σόμπες πετρελαίου για τις πολύτεκνες οικογένειες.

-

Ο Δήμος Λατσιών πρόσφερε διάφορα είδη εξοπλισμού (καρέκλες,
πολυθρόνες, γραφεία, τραπεζάκια, ανεμιστήρες, σόμπες κ.α.) που
είχε στις αποθήκες του για να δοθούν σε άπορες πολύτεκνες
οικογένειες. Με αυτή την προσφορά του Δήμου βοηθήθηκαν πέραν
των 40 οικογενειών.

-

Η Επαρχιακή Επιτροπή Πολυτέκνων Λευκωσίας έχει εξασφαλίσει
από την Εταιρεία Μιτσίδης Λτδ προϊόντα τους για όλες τις Επαρχίες
όπως έγινε και παλαιότερα.
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-

Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου πρόσφερε μεταχειρισμένο εξοπλισμό
(τηλεοράσεις, κρεβάτια με το στρώμα, κομοδίνα, καναπέδες που
γίνονται κρεβάτι, τραπέζια αβγοειδές, τραπεζάκια για τηλεόραση και
σαλονιού) που υπήρχαν στα διαμερίσματα τους στο Παραλίμνι. Με
αυτή την προσφορά της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου βοηθήθηκαν
πέραν των 40 οικογενειών.

-

Τα Χριστούγεννα βοηθήθηκαν μέσω της Επαρχιακής Λευκωσίας 10
άπορες πολύτεκνες οικογένειες από την Κοινωνική Μέριμνα Αγίων
Ομολογητών με δωροκουπόνι της Υπεραγοράς Άλφα Μέγα αξίας
€50 και ένα μεγάλο πακέτο με διάφορα τρόφιμα.

-

Ακόμη βοηθήθηκαν 30 άπορες πολύτεκνες οικογένειες από τη
εκκλησία Παναγίας Χρυσελεούσας του Στροβόλου μέσω της
Επαρχιακής με τρόφιμα.

-

Επίσης βοηθήθηκαν ακόμη 5 άπορες πολύτεκνες οικογένειες μέσω
του

Επαρχιακού

Συντονιστικού

Συμβουλίου

Εθελοντισμού

Λευκωσίας με θέμα «Υιοθετήστε μια οικογένεια τα Χριστούγεννα».
-

Ο όμιλος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας (Intercollege)
πρόσφερε

σε

21

άπορες

χριστουγεννιάτικο δώρο.

πολύτεκνες

στα

παιδιά

τους

Έξι πολύτεκνες οικογένειες από τις 21

βοηθήθηκαν επίσης και με δωροκουπόνι αξίας €30 από την
Υπεραγορά Carrefour.
-

Η Επαρχιακή Επιτροπή Λευκωσίας μέσω της Reaction Cyprus έχει
στείλει 5 ονόματα απόρων πολυτέκνων οικογενειών για να τις
επισκεφθούν παραμονή Χριστουγέννων ντυμένοι σε Άγιο Βασίλη
για να μοιράσουν χριστουγεννιάτικα δώρα.

-

Το Σωματείο Κοινωνικής Μέριμνας Αγίων Ομολογητών πρόσφερε
σε αρκετές πολύτεκνες οικογένειες μεσημεριανό γεύμα κάθε
Σάββατο καθώς επίσης και χρηματική βοήθεια.

-

Ο όμιλος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας (Intercollege)
πρόσφερε σε 15 άπορες πολύτεκνες οικογένειες στα παιδιά τους
χριστουγεννιάτικο δώρο.

-

Το Κέντρο Νεότητας Τσερίου βοήθησε 4 άπορες πολύτεκνες
οικογένειες με τρόφιμα.
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«Πακέτα Αγάπης»
Η Επαρχιακή Γραμματεία Πολυτέκνων Λευκωσίας βλέποντας τις επιστολές
που έφταναν στα γραφεία για βοήθεια, επί ευκαιρία των Χριστουγέννων και
του Πάσχα δραστηριοποιήθηκε στον τομέα αυτό και έστειλε επιστολές σε
οργανισμούς, εταιρείες, υπεραγορές και βιομηχανίες τροφίμων με θετική
ανταπόκριση.
Ευχαριστεί θερμά τους πιο κάτω οργανισμούς, εταιρείες και Υπεραγορές που
εδώ και τρία συνεχή χρόνια στηρίζουν την προσπάθεια της για την εξεύρεση
τροφίμων για την ετοιμασία «Πακέτα Αγάπης» που δίνονται στις άπορες
πολύτεκνες οικογένειες τα Χριστούγεννα και το Πάσχα.


Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (Α.Η.Κ.)



Αστυνομία Κύπρου



Τράπεζα Κύπρου



Υπεραγορά Άλφα Μέγα.



Nikyr Products & Co L.td.



Photos Photiades Ltd



Βάσος Ηλιάδης Λτδ



C.T.C. Agrosy Trading Ltd

Η Επαρχιακή Επιτροπή Πολυτέκνων Λευκωσίας τα τελευταία τρία χρόνια
βοήθησε 250 άπορες πολύτεκνες οικογένειες με «Πακέτο Αγάπης».
7. Χρηματικές Εισφορές


Το Τεκτονικό Ίδρυμα «Σόλων» μας έδωσε εισφορά αξίας €800 για
βοήθεια απόρων πολυτέκνων οικογενειών.



Η κυρία Νίτσα Μυριανθέα πρόσφερε €350 χρηματική εισφορά στο
ταμείο

βοηθημάτων

της

Επαρχιακής

Επιτροπής

Πολυτέκνων

Λευκωσίας.


Η Τράπεζα Κύπρου μέσω της Επαρχιακής Λευκωσίας αγόρασε σε
πολύτεκνο ατομικό συμπυκνωτή οξυγόνου αξίας €4500.
Επαρχιακή του εξασφάλισε και δωρεάν μπαταρία αξίας €700.
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Επίσης η



Η Τράπεζα Κύπρου μέσω της Επαρχιακής Λευκωσίας πρόσφερε
χρηματική εισφορά αξίας €500 σε πολύτεκνη οικογένεια όπου το παιδί
της αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα με το πόδι του.



Ακόμη η Τράπεζα Κύπρου μέσω της Επαρχιακής Λευκωσίας βοήθησε
και πρόσφερε με χρηματική εισφορά αξίας €2000 σε πολύτεκνη
οικογένεια όπου το παιδί της αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας
και θα μετέβαιναν στο εξωτερικό για επέμβαση.



Επίσης η Τράπεζα Κύπρου μέσω της Επαρχιακής Λευκωσίας
πρόσφερε χρηματική εισφορά αξίας €1200 για αγορά τροχοκαθίσματος
τετραπληγικού παιδιού άπορης πολύτεκνης οικογένειας.



Η Επαρχιακή Επιτροπή Λευκωσίας κατόπιν ενεργειών της μέσω
Υπουργείου εξασφάλισε οικονομική βοήθεια αξίας €1000 για άπορη
πολύτεκνη

οικογένεια

που

αντιμετωπίζει

σοβαρό

οικονομικό

πρόβλημα.
8. Αριθμός Μελών – Έκδοση Ταυτοτήτων – Νέα Μέλη
Σύμφωνα με τα στοιχεία μας το 2018 έχουμε στους καταλόγους της Επαρχίας
Λευκωσίας 11297 μέλη. Από τον Νοέμβριο 2015 μέχρι σήμερα γράφτηκαν
283 νέα πολύτεκνα μέλη.
9. Συνελεύσεις Τοπικών Επιτροπών Πολυτέκνων Λευκωσίας
Από τα μέσα του Οκτωβρίου/2018 μέχρι σήμερα πραγματοποιήθηκαν 32
Τοπικές Γενικές Συνελεύσεις για την ανάδειξη νέων Τοπικών Επιτροπών
(Λύμπια, Λατσιά, Γέρι, Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου, Ανάγυια, Περιστερώνα, Πέρα
Χωριό, Επισκοπειό, Καπέδες, Αναλυόντας, Ακάκι, Αλάμπρα, Κλήρου-Καλό
Χωριό,

Σιά,

Μαθιάτης,

Ορούντα,

Ψημολόφου,

Δευτερά,

Λακατάμια,

Στρόβολος, Παλλουριώτισσα, Λυθροδόντας, Παλαιχώρι, Εργάτες, Μάμμαρι,
Αγίοι Ομολογηταίς, Δένεια, Δάλι, Ακρόπολη, Παλαιομέτοχο, Τσέρι και
Αρεδιού-Άγιος Ιωάννης-Μαλούντα) στις οποίες μέλη της, Επαρχιακής
Γραμματείας

Λευκωσίας

παρευρέθηκαν

και

ενημέρωσαν

τους

παρευρισκομένους για τα ωφελήματα, τα αιτήματα και άλλα θέματα
πολυτέκνων.
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10. Κατάλογος Εκπτώσεων
Με

συνεχείς

επαφές

και

προσπάθειες

της

Επαρχιακής

Επιτροπής

συμπληρώνεται ο κατάλογος εκπτώσεων.
11. Άλλες Δραστηριότητες


Μέλη της Επαρχιακής Γραμματείας παρευρίσκονται σε εκδηλώσεις του
Επαρχιακού Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού καθώς επίσης
και σε διάφορες εκδηλώσεις – εκδρομές που διοργανώνουν οι Τοπικές
Επιτροπές Πολυτέκνων Λευκωσίας.



Η Επαρχιακή Επιτροπή Πολυτέκνων Λευκωσίας ανταποκρίνεται σε
όλα τα καλέσματα της Κεντρικής Γραμματείας και του ΚΔΣ για τη
προώθηση των γενικότερων θεμάτων της Οργάνωσης με ιδιαίτερη
ενεργή συμμετοχή κατά την περίοδο δυναμικών αγώνων της
Οργάνωσης.

12. Επαρχιακή Γενική Συνέλευση
Στις 21/10/2018 πραγματοποιήθηκε η Επαρχιακή Γενική Συνέλευση η οποία
ήταν και εκλογική.. Αναδείχθηκε η νέα Επαρχιακή Επιτροπή για τη περίοδο
2018-2021.
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12.2 Επαρχιακή Επιτροπή Πολυτέκνων Λεμεσού
1.Συνεδρίες
Πραγματοποιήθηκαν τακτικές και έκτακτες συνεδρίες της Ε.Γ, της Ε.Ε καθώς
επίσης και των υποεπιτροπών του Κέντρου Στήριξης και των Εκδηλώσεων.
Κάθε 4 περίπου μήνες γίνονταν ενημερώσεις των Τοπικών Επιτροπών.
2. Βοηθήματα
Οι επιστολές για οικονομική βοήθεια από τα μέλη παρουσιάζουν αυξητική
τάση. Οι οικονομικές βοήθειες έχουν μειωθεί. Εστιάζονται περισσότερο σε
προβλήματα υγείας ιδιαίτερα σε περιπτώσεις μετάβασης στο εξωτερικό. Για το
2016 δόθηκαν οικονομικές βοήθειες ύψους €4,061.28 το 2017 ύψους
€2,300.95 και το 2018 ύψους €3,242.48
3. Γιορτή πολύτεκνης οικογένειας
Πραγματοποιείται κάθε χρόνο για να προβάλλεται η πολύτεκνη οικογένεια.
Στα πλαίσια της γιορτής δίνεται δώρο σχολική τσάντα στα παιδιά πολυτέκνων
που πρόκειται να φοιτήσουν στην πρώτη τάξη του Δημοτικού Σχολείου.
Το 2016 παρουσιάστηκε η παιδική μεταγλωττισμένη ταινία «Ζωούπολη» στον
κινηματογράφο «ΡΙΟ». Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν
την ταινία και να παραλάβουν την τσάντα τους.
Το 2017 και το 2018 πραγματοποιήθηκε η γιορτή πολύτεκνης οικογένειας στο
Κοινοτικό Πάρκο Πάνω Πολεμιδιών, το οποίο και εξασφαλίστηκε δωρεάν. Τα
παιδιά είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν παιχνίδι και να πάρουν τη σχολική
τσάντα που τους προσφέρθηκε από την Οργάνωση.
4. Κατασκήνωση
Η Επαρχιακή Επιτροπή Πολυτέκνων Λεμεσού από το 1999 μέχρι και το 2016
για 18 συνεχή χρόνια πραγματοποιεί παιδική κατασκήνωση για παιδιά
πολυτέκνων από

10

μέχρι 12

χρονών.

Το

2016

η κατασκήνωση

πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Δήμου Λατσιών στα Αγρίδια. Η
κατασκήνωση φιλοξενεί 45 – 50 παιδιά κάθε περίοδο. Περιλαμβάνει πλούσιο
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πρόγραμμα, εκδρομές περιπάτους κ.λ.π. Την τελευταία βραδιά παρουσιάζεται
στους γονείς των παιδιών, πρόγραμμα το οποίο ετοιμάζεται από τους
κατασκηνωτές. Το 2017 και 2018 η κατασκήνωση δεν πραγματοποιήθηκε
λόγω μειωμένου ενδιαφέροντος παιδιών για συμμετοχή.
5. Αιμοδοσία
Πραγματοποιείται κάθε χρονιά μέσα στα πλαίσια της γιορτής της μάνας
Αιμοδοσία προς τιμή της πολύτεκνης μάνας στο γραφείο της Οργάνωσης.
6. Επαρχιακό Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντών ΛΕΜΕΣΟΥ
(Ε.Σ.Σ.Ε.Λ.)
Το Επαρχιακό Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντών Λεμεσού τα τελευταία
χρόνια πραγματοποιεί φεστιβάλ στο οποίο συμμετέχουν οι εθελοντικές
οργανώσεις που επιθυμούν στελεχώνοντας διάφορα περίπτερα. Η Επαρχιακή
Επιτροπή Πολυτέκνων Λεμεσού συμμετέχει. Όπως επίσης συμμετέχει σε
διάφορες άλλες εκδηλώσεις του ΕΣΣΕΛ η μελών του ΕΣΣΕΛ.
7. Εβδομάδα Εθελοντισμού
Μέσα στα πλαίσια της εβδομάδας Εθελοντισμού η Επαρχιακή Επιτροπή
πραγματοποίησε στις 9/12/2017 εκδήλωση προς τιμή των αιμοδοτών της.
Τιμήθηκαν αιμοδότες που έχουν δώσει αίμα τρεις φορές και άνω τα τελευταία
χρόνια.
8. Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση
Μέσα στα πλαίσια των εορτών των Χριστουγέννων πραγματοποιείται κάθε
χρόνο η Παιδική Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση με καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Ο
Άγιος Βασίλης έρχεται πάντα και προσφέρει δώρα στα παιδιά. Η εκδήλωση
τις τελευταίες χρονιές γίνεται στο Λανίτειο Θέατρο το οποίο και εξασφαλίζεται
δωρεάν.
Τα Χριστούγεννα του 2016 παρουσιάστηκε το θέατρο του Ανοικτού Σχολείου
Μέσα Γειτονιάς «Το ταξίδι του Άη Βασίλη». Για ενίσχυση του Κέντρου
Στήριξης ετοιμάστηκαν τυχερές σακούλες με διάφορα προϊόντα (που
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εξασφαλίστηκαν δωρεάν από προσπάθειες της Επαρχιακής Επιτροπής) και
πωλούνταν υπό μορφή λαχνού.
Τα

Χριστούγεννα

του

2017

παρουσιάστηκε

πρόγραμμα

από

τον

ταχυδακτυλουργό Νικόλα Λιοτατή.
Τα Χριστούγεννα του 2018 παρουσιάστηκε και πάλι πρόγραμμα από τον
ταχυδακτυλουργό Νικόλα Λιοτατή, αφού η Επιτροπή έλαβε υπόψη τις άριστες
εντυπώσεις που είχε αφήσει την προηγούμενη χρονιά, ιδιαίτερα γιατί στο
πρόγραμμα του ενέπλεκε και τα παιδιά τα οποία τον παρακολουθούσαν με
αμείωτο ενδιαφέρον.
9. Ιατρικές Εξετάσεις
Μέσα στα πλαίσια της προσφοράς προς τα μέλη της, η Επαρχιακή Επιτροπή
διευθέτησε δωρεάν προληπτική εξέταση καρδίας και πνευμόνων και
αναλύσεις από τους Γιατρούς Κύπρου στο γραφείο της Οργάνωσης το
Σάββατο 11/11/2017. Το ενδιαφέρον που υπήρξε από τα μέλη ήταν πολύ
μεγάλο και γι αυτό η προσπάθεια αυτή επαναλήφθηκε και το Σάββατο
2/6/2018. Στα πλάνα της Επαρχιακής είναι η επανάληψη της εξέτασης σε
μεταγενέστερο στάδιο για να καλύψει όλα τα μέλη που ενδιαφέρθηκαν.
10. Γιορτή του Πατέρα
Στις 18/06/2017 πραγματοποιήθηκε η γιορτή του πατέρα στο θέατρο του
Λανιτείου Γυμνασίου με μεγάλη επιτυχία. Τιμήθηκαν πατέρες με 8 παιδιά και
άνω. Στους 31 τιμώμενους δόθηκε δίπλωμα και τιμητική πλακέτα. Η
εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα της υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων κας Ζέτας Αιμιλιανίδου. Ακολούθησε δεξίωση.
11. Συναντήσεις - Επαφές- Προσκλήσεις
Η Επαρχιακή Γραμματεία πραγματοποίησε συναντήσεις με διάφορους φορείς
οργανωμένα σύνολα και ανταποκρίθηκε σε προσκλήσεις που είχε πάρει.
- Συναντήσεις με δήμαρχο Λεμεσού και μείζονος Λεμεσού
- Συνάντηση με Επιτροπή Διαμερισμάτων ΔΕΝΑΛΟΗ κ. ιδιοκτητών
- Γενική Συνέλευση CPS Διαχειριστικής Επιτροπής Διαμερισμάτων
- Συνάντηση προέδρων με Κεντρική Γραμματεία
- Συνάντηση με Αβέρωφ Νεοφύτου
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- Συνάντηση ιδιοκτητών πολυκατοικίας οικήματος.
- Γιορτή μάνας στο Πεντάκωμο.
- Συνάντηση με λειτουργό Υπουργείου Εργασίας σε μία προσπάθεια
για οικονομική ενίσχυση του Κέντρου Στήριξης.
- Παρουσία έργου βουλευτών ΑΚΕΛ Λεμεσού στο Πάνος Σολωμονίδης.
- Εκδηλώσεις ΕΣΣΕΛ και ΕΠΕΠ
- Εκδηλώσεις Τοπικών Επιτροπών της Επαρχίας
- Πραγματοποίηση Τοπικών Εκλογικών Γενικών Συνελεύσεων κατά
τους μήνες Οκτώβριο Νοέμβριο. Ενημέρωση μελών και ανάδειξη
νέων Τοπικών Επιτροπών
12. Άλλες Εκδηλώσεις
Α. Διάθεση φρέσκου γάλακτος
Η

Ε.Ε

συνεχίζει

τη

διάθεση

φρέσκου

γάλακτος,

προσφορά

της

γαλακτοβιομηχανίας Χαραλαμπίδης Κρίστης σε πολύτεκνες οικογένειες. Έχει
δημιουργηθεί κατάλογος (600 περίπου οικογένειες) που παίρνουν βοήθεια εκ
περιτροπής.
Β. Πακέτα Αγάπης
Κάθε χρόνο μέσα στα πλαίσια των εορτών των Χριστουγέννων και Πάσχα
ετοιμάζονται πακέτα αγάπης που περιέχουν τρόφιμα, είδη πρώτης ανάγκης
γάλα και κοτόπουλα τα οποία δίνονται σε άπορες πολύτεκνες οικογένειες.
13. «Κέντρο Στήριξης Πολύτεκνης Οικογένειας»
Το Σεπτέμβρη του 2004, η Επαρχιακή Επιτροπή Πολυτέκνων Λεμεσού σε
συνεργασία με τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, ξεκίνησε τη λειτουργία
του

«Κέντρου

Στήριξης

Πολύτεκνης

Οικογένειας

με

προσφερόμενες

Υπηρεσίες
1. Υπηρεσία Συμβουλευτικής Βοήθειας και Ψυχοκοινωνικής Στήριξης
2. Υπηρεσία Ψυχολογικής Υποστήριξης
3. Υπηρεσία Εξυπηρέτησης
4.Υπηρεσία κατ’ οίκον φροντίδας
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Καθημερινά όλο και περισσότεροι πολύτεκνοι έδειχναν ενδιαφέρον για
αξιοποίηση των υπηρεσιών που πρόσφερε αποδεικνύοντας έμπρακτα την
αναγκαιότητα ύπαρξης του προγράμματος, το οποίο λειτουργούσε βάση των
αναγκών και των δυσκολιών που αντιμετώπιζαν.
Το Κέντρο στήριξης πολύτεκνης οικογένειας ανταποκρινόταν στους σκοπούς
για τους οποίους δημιουργήθηκε, επιτύγχανε τους στόχους που έθετε,
αναβαθμιζόταν και γινόταν κάθε χρόνο πιο αποδοτικό. Ωστόσο, διαφαινόταν
η δυσκολία στην εξεύρεση των απαραίτητων οικονομικών πόρων.
Η συνεχόμενη μείωση των εσόδων του Κέντρου Στήριξης, κυρίως μετά την
μείωση της κρατικής χορηγίας κατά 70% το 2013 και της απόφασης για
διακοπή της χορηγίας της ΠΟΠ, αρχικά κατά 50% το 2013 και ολόκληρης το
2014, έθεσε πλέον θέμα επιβίωσης του προγράμματος. Η Ε.Γ. ΠΟΠ Λεμεσού
θέλοντας να προλάβει την οικονομική κατάρρευση του προγράμματος, και σε
συνεργασία με τις Συντεχνίες, πήρε έκτακτα οικονομικά μέτρα για να
διασφαλίσει τη λειτουργία του Κέντρου Στήριξης Πολύτεκνης Οικογένειας. Η
ανάγκη για εξεύρεση οικονομικών πόρων ήταν επιτακτική.
Επιδίωξη της Ε.Ε. ΠΟΠ Λεμεσού, μέσα από αυτές τις δύσκολες συνθήκες,
ήταν πρωτίστως η οικονομική επιβίωση του Κέντρου Στήριξης Πολύτεκνης
Οικογένειας, και ακολούθως η ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση των
προγραμμάτων του, σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος των πολύτεκνων
οικογενειών με στόχο την αντιμετώπιση υπαρκτών προβλημάτων και τη
πρόληψη.
Στόχος της Επαρχιακής Επιτροπής δεν ήταν να μετατραπεί το Κέντρο
Στήριξης σε κερδοσκοπική επιχείρηση αλλά η πραγματική προσφορά στην
πολύτεκνη οικογένεια. Τις εργασίες του Κέντρου συντόνιζε κοινωνική
λειτουργός. Το Κέντρο λειτουργούσε με τρείς μέχρι και πέντε φροντίστριες
ανάλογα με το ενδιαφέρον που υπήρχε για εξυπηρέτηση από τις πολύτεκνες
οικογένειες. Μέσα στα πλαίσια της λειτουργίας του το Κέντρο συνεργάστηκε
με διάφορους φορείς και ιδιαίτερα τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας,
διάφορα ΣΚΕ, ψυχολόγο κ. α.
Η Επαρχιακή Επιτροπή έγκαιρα είχε προειδοποιήσει την Οργάνωση ότι αυτό
το μοναδικό στολίδι ουσιαστικής προσφοράς προς τα μέλη της θα
σταματούσε τον κύκλο εργασιών του λόγω οικονομικών δυσκολιών. Η
Επαρχιακή Γραμματεία έκαμε τεράστιες προσπάθειες για να εξεύρει
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οικονομικούς πόρους, να μπορέσει το Κέντρο να προσφέρει τις υπηρεσίες του
αλλά δυστυχώς δεν βρήκε ανταπόκριση. Ακόμη και οι Υπηρεσίες Κοινωνικής
Ευημερίας του κράτους με την στάση τους μας οδήγησαν ουσιαστικά στον
τερματισμό της υπηρεσίας της κατ’ οίκον φροντίδας.
Δυστυχώς με αυτά τα δεδομένα το τέλος του 2017 μετά από μία 13χρονη
πορεία

επιτυχούς

λειτουργίας

του,

το

Κέντρο

Στήριξης

Πολύτεκνης

Οικογένειας, αναγκάστηκε να τερματίσει το πρόγραμμα της κατ οίκον
φροντίδας.
15. Κέντρο Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών «Δάμων»
Εδώ και εννέα περίπου χρόνια συνεχίζεται η συνεργασία με το Δήμο Κάτω
Πολεμιδιών και το Συμβούλιο Κοινοτικού Εθελοντισμού του Δήμου μέσω του
Προγράμματος Δάμων. Στο «Δάμων» γίνονται δεκτά παιδιά Προδημοτικής και
Δημοτικής Εκπαίδευσης για έκτακτες περιπτώσεις. Παρέχεται στα παιδιά
πλήρη προστασία και απασχόληση κατά τη διάρκεια παραμονή τους, με
συμμετοχή τους στα διάφορα προγράμματα που αναπτύσσει το «Δάμων».
Υπάρχει δυνατότητα εξυπηρέτησης περίπου 20 παιδιών ημερησίως.
Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται κατά 50% από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και κατά 50% από τις Υπηρεσίες
Κοινωνικής Ευημερίας. Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η ένταξη,
επανένταξη και παραμονή της γυναίκας στην αγορά εργασίας. Ευχαριστούμε
τον Δήμαρχο Κάτω Πολεμιδιών, το Δημοτικό Συμβούλιο και το ΣΚΕ Κάτω
Πολεμιδιών για τη συνεργασία τους.
16. Επαρχιακή Γενική Συνέλευση
Στις 26/1/2019 πραγματοποιήθηκε η Επαρχιακή Γενική Συνέλευση η οποία
ήταν και εκλογική. Αναδείχθηκε η νέα Επαρχιακή Επιτροπή για τη περίοδο
2019 – 2021.
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12.3 Επαρχιακή Επιτροπή Πολυτέκνων Λάρνακας
1. Συνεδρίες
α. Από τον Νοέμβριο 2016 μέχρι τον Ιανουάριο 2019 πραγματοποιήθηκαν
συνολικά 52 συνεδρίες της Επαρχιακής Γραμματείας Λάρνακας. Οι 13 από
αυτές ήταν διευρυμένες συνεδρίες, με τη συμμετοχή και των μελών της
Επαρχιακής Επιτροπής, ενώ σε 7 από αυτές κλήθηκαν και οι Τοπικές
Επιτροπές. Σε μία από αυτές έγινε ενημέρωσή τους από τον Πρόεδρο και
Μέλη της Κεντρικής Γραμματείας της Π.Ο.Π.
2. Περιφερειακές Συγκεντρώσεις
Πραγματοποιήθηκαν περιφερειακές συγκεντρώσεις προς ενημέρωση των
Τοπικών Επιτροπών ως εξής:
α. 18/02/2016 Δρομολαξιά – Μενεού
β. 22/02/2016 Κλαυδιά
γ. 24/02/2016 Κοφίνου
δ. 26/02/2016 Ξυλοφάγου
ε. 29/02/2016 Λιβάδια
στ. 02/03/2016 Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας.
3. Συναντήσεις
3.1.

01/12/2015

Συνάντηση

Επιτροπών

και

νέας

αλληλογνωριμίας
Επαρχιακής

μελών

Επιτροπής

Τοπικών

Πολυτέκνων

Λάρνακας.
3.2.

24/05/2016 Συνάντηση της Κεντρικής Γραμματείας της Π.Ο.Π. και
της Επαρχιακής Γραμματείας Πολυτέκνων Λάρνακας.

3.3.

25/07/2016 Συνάντηση με όλους τους εκλεγμένους Βουλευτές της
Επαρχίας Λάρνακας.

3.4.

10/10/2016 Συνάντηση με το CDA College.

3.5.

13/10/2016 Συνάντηση με το PA College.

3.6.

11/10/2016 Συνάντηση με Ιδιωτικό νοσοκομείο Άγιος Ραφαήλ στην
Λάρνακα.

3.7.

14/11/2016 Συνάντηση με το UCLAN UNIVERSITY Πύλας.

55

3.8.

06/10/2017 Συνάντηση με το Intercollege.

3.9.

16/05/2018

Συνάντηση

με

τον

Διευθυντή

του

Συμβουλίου

Υδατοπρομήθειας Λάρνακας. Στην συνάντηση ήταν παρόν και ο
Πρόεδρος της Π.Ο.Π. κ. Ντίνος Ολύμπιος.
3.10. 14/03/2017 & 10/05/2017 Συνάντηση με Δήμαρχο Αραδίππου κ.
Ευάγγελο Ευαγγελίδη.
3.11. 22/03/2017 Συνάντηση με Δήμαρχο Λιβαδιών κ. Μάριο Αρμένη.
3.12. 04/04/2017 Συνάντηση με Δήμαρχο Δρομολαξιάς – Μενεού κ.
Κύπρο Ανδρονίκου.
3.13. 25/05/2017 Συνάντηση με Δήμαρχο Λάρνακας κ. Ανδρέα Βύρα.
3.14. 24/07/2018

Συνάντηση

με

εκπροσώπους

του

Κινήματος

Αλληλεγγύης.
3.15. 26/09/2018 Συνάντηση με Δήμαρχο Λευκάρων κ. Σοφοκλή
Σοφοκλέους.
4. Ταμείο Βοηθημάτων
4.1.

Πακέτα Αγάπης
Από

το

Ταμείο

Βοηθημάτων

της

Επαρχιακής

Γραμματείας

Πολυτέκνων Λάρνακας, ετοιμάστηκαν δύο πακέτα αγάπης και σε
συνεργασία με τις Τοπικές Επιτροπές.
Στις 19/12/2015 δόθηκε πακέτο αγάπης σε 176 πολύτεκνες
οικογένειες. Σε 20 από αυτές δόθηκε επιπρόσθετα δωροεπιταγή
€50=. Στις 10 προσέφερε το ποσόν η ΣΠΕ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ και στις
άλλες 10 ανώνυμος χορηγός.
Στις 23/04/2016

δόθηκε πακέτο αγάπης σε 180 πολύτεκνες

οικογένειες. Το πακέτο περιελάμβανε και στις δύο περιπτώσεις είδη
πρώτης ανάγκης (όπως φρέσκο χοιρινό κρέας, κοτόπουλα, φρέσκο
γάλα, πατάτες δημητριακά, ζυμαρικά, όσπρια, ζάχαρη, αλεύρι, ρύζι,
κονσέρβες, ηλιέλαιο, υγρό καθαρισμού, μπισκότα).
4.2.

Οικονομική Βοήθεια – Βοήθεια σε κουπόνια & πακέτα με
τρόφιμα.
Δόθηκε οικονομική βοήθεια σε 20 πολύτεκνες οικογένειες. Οι
βοήθειες αυτές δόθηκαν σε οικογένειες με σοβαρά προβλήματα
υγείας ή περιπτώσεις μετάβασης στο εξωτερικό.
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Η Επαρχιακή Γραμματεία Πολυτέκνων Λάρνακας προσέφερε
επίσης βοήθεια σε μέλη της Π.Ο.Π. όπου και όταν υπήρχε ανάγκη.
Κάθε Πάσχα και Χριστούγεννα, ετοίμαζε και έδιδε κουπόνια για
τρόφιμα ή παπούτσια, όπως επίσης και πακέτα αγάπης με τρόφιμα
σε υπέρ πολύτεκνες οικογένειες

αλλά και σε μέλη που

αποτείνονταν για βοήθεια με επιστολή τους. Συνολικά βοηθήθηκαν
415 πολύτεκνες οικογένειες.

4.3.

Ευχαριστίες
Για

τον

εμπλουτισμό

των

πακέτων

αγάπης

η

Επαρχιακή

Γραμματεία Πολυτέκνων Λάρνακας προσπάθησε να εξασφαλίσει
και δωρεάν αρκετά είδη τροφίμων. Στήριξη στο έργο μας αυτό
είχαμε από φίλους επώνυμους και ανώνυμους. Για την συλλογή
τροφίμων ευχαριστούμε θερμά :
α. Επιτροπή Κοινωνικών Δραστηριοτήτων Τράπεζας Κύπρου.
β. 30ο Σύστημα Προσκόπων.
γ. PASCAL ENGLISH SCHOOL Λάρνακας.
δ. Ανώνυμη χορηγό νωπών κοτόπουλων κάθε Πάσχα και
Χριστούγεννα.
ε. Λαϊκό Κόσμος Λτδ, Καφεκοπτείο ΑΜΑΛΙΑ Λτδ, Παραδεισιώτης
Λτδ, ΚΕΑΝ, PARSON EMPORIO Λτδ, Α/φοι Κέπολα Λτδ,
Χαραλαμπίδης–Κρίστης, Μακαρονοποιεία ΘΡΙΑΜΒΟΣ, AMBROSIA
OILS, Μήλοι Χατζηγιωρκή, Κώστας Μιχαηλάς & Σια Λτδ, ROLOGIS
GROUP OF COMPANIES, Πανίκο Λεοντίου , Α/φοι Λανίτη Λτδ,
Συσκευαστήριο

Πατατών,

Φρουταρία

Ανδρέας

Ζήνωνος,

Πάτροκλος Χρυσοστόμου Λτδ, SUPER DISCOUNT STORE,
Μιτσίδης Λτδ.
5. Εκδηλώσεις - Δραστηριότητες
5.1.

Αιμοδοσία.
Πραγματοποιείται η ετήσια Αιμοδοσία στο γραφείο της Οργάνωσης.
Η αιμοδοσία γίνεται εις μνήμη μελών που διετέλεσαν ως μέλη της
Επαρχιακής Γραμματείας αλλά και εις μνήμη άλλων μελών ή σε
τέκνα μελών της Π.Ο.Π.
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5.2.

Γιορτή του παιδιού.
Διοργανώνεται κάθε χρόνο με επιτυχία η Γιορτή του Παιδιού στο
Lucky Star Park στην Αραδίππου και σε αυτήν λαμβάνουν μέρος
παιδιά πολυτέκνων έως 15 ετών με τους γονείς τους. Στα παιδιά
προσφέρεται η ευκαιρία να διασκεδάσουν με τα παιγνίδια όλο το
βράδυ και να τους προσφερθεί φαγητό, ποτό, παγωτό με πολύ
χαμηλό κόστος.

5.3.

Γιορτή Πολύτεκνης Οικογένειας.
Η σχολική τσάντα που προσφέρεται στα παιδιά Α΄ Τάξης Δημοτικού
Σχολείου δίδεται απ’ ευθείας στις δικαιούχες οικογένειες από το
Επαρχιακό Γραφείο της Π.Ο.Π. στην Λάρνακα. Συνολικά είχαμε ανά
έτος: 2016 – 139 παιδιά , 2017 – 118 παιδιά και 2018 – 127 παιδιά.
Οι

Τοπικές

Επιτροπές

Αραδίππου,

Ψευδά,

Αγίας

Άννας

διοργανώνουν τοπικά Γιορτή Πολύτεκνης Οικογένειας κατά την
οποία δίδονται οι σχολικές τσάντες.

5.4.

Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση.
Μέσα στα πλαίσια προσφοράς της Π.Ο.Π. προς τα μέλη της, η
Επαρχιακή Γραμματεία Πολυτέκνων Λάρνακας εγκαινίασε μιαν
εκδήλωση προς ψυχαγωγία των μελών της εν όψει των εορτών των
Χριστουγέννων.

Προσφέρθηκε

δωρεάν

Θεατρική

και

Κινηματογραφική παράσταση. Τα μέλη αγκάλιασαν με μεγάλο
ενθουσιασμό τις εκδηλώσεις αυτές.
10/12/2016 Θεατρική Παράσταση «Δον Κιχώτης»
23/12/2017 Κινηματογραφική Παράσταση «Γοριλομπελάδες»
22/12/2018 Κινηματογραφική Παράσταση «Blinky Bill»

5.5.

Ευχαριστήριο Δείπνο σε εκπροσώπους Αθλητικών Σωματίων.
31/07/2017 Παράθεση δείπνου σε εκπροσώπους των αθλητικών
σωματείων με ποδοσφαιρικές ομάδες στην Α κατηγορία, που
προσφέρουν 5 εισιτήρια σε πολύτεκνες οικογένειες, για κάθε
ποδοσφαιρικό αγώνα στην έδρα τους.
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5.6.

Συμμετοχή στην Γιορτή Πολύτεκνης Μάνας.
Στην

μεγαλύτερη

Γιορτή

που

διοργανώνει

προς

τιμή

της

Πολύτεκνης Μάνας η Π.Ο.Π., η Επαρχιακή Γραμματεία Πολυτέκνων
Λάρνακας δίνει ανελλιπώς το παρόν της και οι πολύτεκνες Μάνες
από την Επαρχία Λάρνακας που τιμήθηκαν ανά έτος αριθμητικά
ήταν οι εξής: 2016 – 75 Μάνες, 2017 – 56 Μάνες και 2018 – 87
Μάνες.

5.7.

Τιμητικό Επίδομα Πολύτεκνης Μάνας.
Από τις 06/11/2017 μέχρι και τις 19/01/2019 συμπληρώθηκαν και
αποστάληκαν από το Επαρχιακό Γραφείο της Π.Ο.Π. στην Λάρνακα
προς το Κεντρικό Γραφείο της Π.Ο.Π. 1742 αιτήσεις για το Τιμητικό
Επίδομα Πολύτεκνης Μάνας.

6. Άλλες Δραστηριότητες
6.1.

Μέλη της Επαρχιακής Γραμματείας παρευρίσκονται σε εκδηλώσεις
του Επαρχιακού Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού.

6.2.

Μέλη της Επαρχιακής Γραμματείας δίδουν το παρόν τους σε όλες
τις

εκδηλώσεις

που

διοργανώνουν

οι

Τοπικές

Επιτροπές

Πολυτέκνων στην Επαρχία Λάρνακας.
6.3.

Η Επαρχιακή Γραμματεία Πολυτέκνων Λάρνακας, ανταποκρίνεται
σε όλα τα καλέσματα της Κεντρικής Γραμματείας και εκπροσωπείται
στην Επιτροπή για τον Κατασκηνωτικό Χώρο της Πάφου αλλά και
στην επιτροπή για τις Καταστατικές Αλλαγές.

6.4.

Συμμετέχει σε όλες τις συνεδρίες του Κεντρικού Διοικητικού
Συμβουλίου της Π.Ο.Π. και τοποθετείται με εισηγήσεις και
προτάσεις για όλα τα θέματα που απασχολούν την Π.Ο.Π.

7. Τοπικές Γενικές Συνελεύσεις
Από τις 13/09/2018 μέχρι 12/12/2018, πραγματοποιήθηκαν 31 Τοπικές
Γενικές Συνελεύσεις στις οποίες μέλη της Επαρχιακής Γραμματείας
παρευρέθηκαν και ενημέρωσαν τους παρευρισκόμενους για τα
ωφελήματα, τα αιτήματα κ.λ.π.
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Εκλέχθηκαν 26 νέες Τοπικές Επιτροπές σε Δήμους Αραδίππου,
Δρομολαξιάς – Μενεού , Αθιένου, και σε Κοινότητες Αγία Άννα, Άγιο
Θεόδωρο, Καλό Χωριό, Κίτι, Κλαυδιά, Κόρνο, Κοφίνου, Μαζωτό,
Μοσφιλωτή,

Ξυλοτύμβου,

Ξυλοφάγου,

Ορεινής,

Ορμήδειας,

Ορόκλινης, Περβολιών, Πύλας, Πυργών, Τερσεφάνου, Τρούλλων,
Χοιροκοιτίας, Ψευδά και σε ενορίες Λάρνακας Αγίων Αναργύρων και
Συνοικισμού Ζήνων – Καμάρες. Σε τρεις Τ.Γ. Συνελεύσεις δεν έγινε
κατορθωτή

η

εκλογή

Τοπικής

Επιτροπής

λόγω

πολύ

μικρής

συμμετοχής μελών Αναφωτία – Αλαμινός, Αγγλισίδες και Λιβάδια και
σε δύο Τ.Γ.Σ. έγινε επαναληπτική Τ.Γ.Σ. Αγίων Αναργύρων και Αγίας
Άννας.
8. Επαρχιακή Γενική Συνέλευση
Στις 19/01/2019 πραγματοποιήθηκε η Επαρχιακή Γενική Συνέλευση.
Αναδείχθηκε η νέα Επαρχιακή Επιτροπή για την περίοδο 2019 – 2021.
Στις 22/01/2019 κατά την πρώτη συνεδρία της, η Επαρχιακή Επιτροπή,
εξέλεξε την επταμελή Επαρχιακή Γραμματεία Πολυτέκνων Λάρνακας
για την περίοδο 2019 – 2021.
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12.4 Επαρχιακή Επιτροπή Πολυτέκνων Πάφου
1. Συνεδριάσεις :
Γίνονται τακτικά συνεδριάσεις όπου ενημερώνονται όλα τα μέλη της
Επαρχιακής Γραμματείας για θέματα που αφορούν τις Πολύτεκνες
Οικογένειες. Συζητούνται όλα τα νέα όσον αφορά ωφελήματα και
επιδόματα των Πολύτεκνων Οικογενειών. Επίσης εγκρίνονται οι βοήθειες
προς τις Οικογένειες που έχουν ανάγκη.
2. Ανανεώσεις ταυτοτήτων μελών:
3000 ταυτότητες ανανεώθηκαν στο γραφείο της Πάφου από τις οποίες οι
1000 ήταν ταυτότητες Τέκνου των €25 και οι υπόλοιπες 2000 ήταν
ταυτότητες Μάνας των €12
3. Αιτήσεις για το επίδομα μάνας :
1005 Μάνες από την Πάφο έχουν κάνει αίτηση για το επίδομα Μάνας
μέσω του γραφείου της Πάφου.
4. Βοήθειες: τρόφιμα, δωροκουπόνια : Χριστούγεννα, Πάσχα και
ολόχρονα.
Έχουν δοθεί πάνω από 700 πακέτα αγάπης τροφίμων και πάνω από 400
δωροκουπόνια των €50 σε άπορες πολύτεκνες οικογένειες της πόλης μας.
Σύνολο :€20.000 μόνο για τα κουπόνια.
5. Οικονομικές βοήθειες :
Έχουν βοηθηθεί με σύνολο €2000 διάφοροι άποροι πολύτεκνοι της Πάφου
που έστειλαν επιστολή στο γραφείο και ζητούσαν οικονομική βοήθεια για
διάφορες δυσκολίες που αντιμετώπιζαν αυτοί και τα παιδιά τους.
6. Νέα Μέλη :
Για τα έτη 2016-2017-2018 μέχρι σήμερα έχουν γραφτεί 130 νέα μέλη από
τα οποία 70 οικογένειες Κυπρίων και 60 οικογένειες ξένων. Συνολικά
έχουμε 4900 μέλη που είναι εγγεγραμμένοι.
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7. Κρουαζιέρες :
Έγινε η καθιερωμένη κρουαζιέρα των πολύτεκνων οικογενειών το 2016 και
το 2017 για τα ελληνικά νησιά όπου ταξιδέψε και ο Πρόεδρος μαζί με τις
πολύτεκνες οικογένειες. Είχε διευθετηθεί λεωφορείο για την δωρεάν
μεταφορά όλων στο λιμάνι Λεμεσού. Βοηθήθηκαν οικονομικά 23
οικογένειες με συνολικό ποσό €2500 για να πάνε στην κρουαζιέρα, από το
Ταμείο βοηθημάτων Πάφου και από χορηγία που εξασφαλίστηκε από την
Υπουργό Εργασίας κα. Ζέτα Αιμιλιανίδου.
8. Εκδρομές :
Έγινε εκδρομή στην Ιερά Μονή Κύκκου την Κυριακή 29/10/2017 για μέλη
της Οργάνωσης Πολυτέκνων Πάφου. Είχαν λάβει μέρος 55 άτομα. Το
λεωφορείο για την εκδρομή είχε διευθετηθεί σε οδηγό που είναι και ο ίδιος
μέλος Πολύτεκνης Οικογένειας.To κόστος της εκδρομής πληρώθηκε από
το Ταμείο Βοηθημάτων της Οργάνωσης Πολυτέκνων Πάφου.
Η Οργάνωση Πολυτέκνων Πάφου διοργάνωσε την Κυριακή 1/10/2018
προσκυνηματική εκδρομή των πολυτέκνων της Πάφου στην κατεχόμενη
Ιερά Μονή Αποστόλου Βαρνάβα ιδρυτή και προστάτη της Εκκλησίας μας,
προσκύνημα στον Άγιο Θέρισο, στη Γιαλούσα, προσκύνημα στην Ιερά
Μονή Αποστόλου Ανδρέα και επίσκεψη στην εντός των τειχών πόλης της
Αμμοχώστου. Η εκδρομή στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. Συνολικά 55
πολύτεκνοι από την επαρχία Πάφου έλαβαν μέρος στην εκδρομή.
Όλα τα έξοδα της εκδρομής καλύφθηκαν από το ταμείο βοηθείας της
Οργάνωσης Πολυτέκνων Πάφου.
9. Σχολική βαλίτσα στα πρωτάκια :
Έχουν παραλάβει δωρεάν από την Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων
την πρώτη τους σχολική βαλίτσα καθώς και γραφική ύλη από τις
Υπεραγορές Παπαντωνίου συνολικά 250 παιδιά από τα οποία τα 130 ήταν
κορίτσια και τα 120 αγόρια.

62

10. Κατάταξη στρατιωτών :
Οι στρατιώτες από την Επαρχία Πάφου έχουν λάβει τις απαραίτητες
βεβαιώσεις από το γραφείο για την μοριοδότηση και την μισθοδοσία τους
που πήραν μαζί τους στην κατάταξη στις μονάδες τους.
11. Γενικά :
Έχει κατασκευαστεί δημόσιος παρόδιος χώρος στάθμευσης έξω από την
πολυκατοικία που στεγάζεται το γραφείο της οργάνωσης πολυτέκνων
Πάφου. Για την δημιουργία του χώρου στάθμευσης δεν επιβαρύνθηκε
οικονομικά η οργάνωση καθώς τα έξοδα τα ανέλαβε αποκλειστικά ο Δήμος
Πάφου. Για την κατασκευή και δημιουργία του χώρου στάθμευσης ήταν
απαραίτητη η έγκριση και από την Κεντρική Γραμματεία. Όλα τα μέλη της
Επαρχιακής Γραμματείας συμφώνησαν να υλοποιηθεί το έργο αυτό.
12. Συναντήσεις/επαφές :
Πραγματοποιήθηκαν διάφορες συναντήσεις με Επαρχιακή Διοίκηση,
Δημαρχεία, Τουρκοκυπριακές Υπηρεσίες και άλλους αρμόδιους φορείς για
την προώθηση και επίλυση διαφόρων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν
τα μέλη μας. Τον Μάρτιο του 2018 έγινε συνάντηση με τον Δήμαρχο
Πάφου στο Δημαρχείο παρόν έδωσε η Επαρχιακή Γραμματεία Πάφου από
πλευράς Οργάνωσης Πολυτέκνων Πάφου και από πλευράς Δημαρχείου ο
Δήμαρχος Πάφου, ο οικονομικός διευθυντής και η υπεύθυνη κοινωνικών
ζητημάτων. Θέματα που τέθηκαν προς συζήτηση ήταν:
Μειώσεις στις τιμολογήσεις σκυβάλων και νερού από τον Δήμο Πάφου για
Πολύτεκνες

Οικογένειες,

Θέσεις

εργασίας

στο

Δήμο

Πάφου

για

Πολύτεκνους και το θέμα της Υπογεννητικότητας στην Επαρχία Πάφου. Ο
δήμαρχος τα αντίκρισε θετικά και ανανεώθηκε το ραντεβού μεταξύ των δύο
πλευρών. Αποφασίστηκε όσες πολύτεκνες οικογένειες έχουν παιδιά μέχρι
30 ετών που διαμένουν μαζί τους θα δικαιούνται την έκπτωση στα
σκύβαλα και στο νερό.
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13. Εκλογές Τοπικών Επιτροπών :
Έχουν ολοκληρωθεί οι εκλογές σε όλες τις κοινότητες της Πάφου για
ανάδειξη καινούργιων Τοπικών Επιτροπών παρά τις όποιες δυσκολίες
παρουσιάστηκαν.
14. Ενημέρωση Πολυτέκνων :
Ο Πρόεδρος της Επαρχιακής Γραμματείας Πάφου και μέλη της Επαρχιακής
Γραμματείας επισκέπτονται συχνά προέδρους διαφόρων Τοπικών Επιτροπών
όπου τους ενημερώνουν για την πορεία της Οργάνωσης και συζητούν μαζί τους
θέματα που αφορούν τις Πολύτεκνες Οικογένειες.
Γίνονται προσπάθειες για δημιουργία καινούργιων τοπικών επιτροπών σε
χωριά και κοινότητες που δεν έχουν ακόμα Τοπική Επιτροπή αλλά δεν
υπήρξε ανταπόκριση. Επίσης γίνεται συνεχής παρουσία σε τοπικές
εφημερίδες και ραδιοφωνικούς σταθμούς όπου γίνεται ενημέρωση για
θέματα σχετικά με τις Πολύτεκνες Οικογένειες της Επαρχίας Πάφου.
Επίσης παρευρισκόμαστε συχνά σε κηδείες Πολυτέκνων Οικογενειών και
Ηρώων που γίνονται στην Πόλη μας.
15. Εκδηλώσεις :
Το Σάββατο

05/01/2019 πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία

εκδήλωση της επαρχίας Πάφου προς τιμήν ατόμων που βοήθησαν και
βοηθούν οικονομικά την Οργάνωση και στήριξαν το γραφείο της
Οργάνωσης στην Πάφο για πολλά χρόνια. Η εκδήλωση έγινε στο Κέντρο
Καμαρούδι στα Κονιά της Πάφου στην οποία παρευρέθηκαν πάνω από 86
άτομα μεταξύ των οποίων προσωπικότητες της επαρχίας μας και μεγάλοι
ευεργέτες των Πολυτέκνων της Πάφου.
Η Οργάνωση Πολυτέκνων Πάφου τίμησε 27 άτομα με το αγαλματίδιο της
Πολύτεκνης Μάνας και με τιμητικό δίπλωμα για την μακροχρόνια
προσφορά τους στην Οργάνωση Πολυτέκνων Πάφου. Όλα τα έξοδα της
εκδήλωσης καλύφθηκαν από το ταμείο βοηθείας της Οργάνωσης
Πολυτέκνων Πάφου. Στην εκδήλωση παρευρέθηκε ο πρόεδρος της
Παγκύπριας Οργάνωσης Πολυτέκνων κύριος Ντίνος Ολύμπιος καθώς και
μέλη της κεντρικής γραμματείας, τους οποίους ευχαριστούμε για την
παρουσία τους.
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16. Ενίσχυση Ταμείου Βοηθείας :
Συνεχίστηκε και εντατικοποιήθηκε η προσπάθεια για ενίσχυση του Ταμείου
Βοηθείας της Επαρχίας μας. Την προσπάθεια μας στήριξαν και ενίσχυσαν
με εισφορές και με προϊόντα μεταξύ άλλων οι πιο κάτω τους οποίους και
εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες.


Υπεραγορές Παπαντωνίου : τρόφιμα



Εταιρεία Μιτσίδης και εταιρεία Θρίαμβος : τρόφιμα



Δήμος Πάφου : 200 €



Δήμος Πέγειας : 500 €



Πάτερ Αλέξιος ( Άγιος Νεόφυτος ) : με ποσό €1000 σε κουπόνια των €50
κάθε χρόνο



Πετρίδειο Ίδρυμα : με ποσό €2000 σε κουπόνια των €50 κάθε χρόνο



Τράπεζα Κύπρου : 250 €



Συνεργατικό Ταμιευτήριο : 300 €



Ανώνυμη Εταιρεία : 2000 € σε κουπόνια των €50

17. Επαρχιακή Γενική Συνέλευση
Στις 17/2/2019 πραγματοποιήθηκε η Επαρχιακή Γενική Συνέλευση η οποία
ήταν και εκλογική. Αναδείχθηκε η νέα Επαρχιακή Επιτροπή για τη περίοδο
2019 – 2021.
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12.5 Επαρχιακή Επιτροπή Πολυτέκνων Αμμοχώστου
1. Συνεδριάσεις
Η Επαρχιακή Γραμματεία συνεδριάζει τακτικά αλλά και έκτακτα όταν
προκύπτουν επείγοντα θέματα κατά τις οποίες ασχολείται με διάφορα
προβλήματα των πολύτεκνων αλλά και τον προγραμματισμό των διαφόρων
εκδηλώσεων.
2. Γιορτή Πολύτεκνης Οικογένειας
Πραγματοποιείται κάθε χρόνο για να προβληθεί η προσφορά της Πολύτεκνης
Οικογένειας και να δοθούν οι σχολικές τσάντες στα παιδιά της Α΄ τάξης
Δημοτικού Σχολείου. Κατά τη διάρκεια της γιορτής παρέχεται επίσης
πρόγραμμα για την ψυχαγωγία των παιδιών.
3. Μουσική Βραδιά
Σε

μια

προσπάθεια

σύσφιξης

των

σχέσεων

των

πολύτεκνων

πραγματοποιείται από το 2017 με μεγάλη επιτυχία η Μουσική Βραδιά. Κατά
τη διάρκεια της βραδιάς διεξάγεται τόμπολα προς ενίσχυση του Ταμείου
Βοηθημάτων της Επαρχίας.
4. Οικονομικές Βοήθειες
Συνεχίστηκε η προσπάθεια μας για ενίσχυση του Ταμείου Βοηθημάτων με
απώτερο σκοπό τη βοήθεια των άπορων πολύτεκνων οικογενειών με
διάφορες εκδηλώσεις. Στην προσπάθεια μας αυτή συνεχίζει να συμβάλει και
η εταιρεία «Χαραλαμπίδης-Κρίστης» η οποία μας παραχωρεί εβδομαδιαίως
80 λίτρα γάλα και της εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες. Κατά τη
διάρκεια των γιορτών των Χριστουγέννων και του Πάσχα βοηθούνται γύρω
στις 80 άπορες οικογένειες με τρόφιμα και κοτόπουλα.
5. Συναντήσεις / Επαφές
Πραγματοποιήθηκαν διάφορες συναντήσεις με διάφορους φορείς για
προώθηση και επίλυση διαφόρων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα μέλη
μας.
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6. Τοπικές Γενικές Συνελεύσεις
Μέσα στο μήνα Νοέμβριο του 2018 πραγματοποιήθηκαν 8 Τοπικές Γενικές
Συνελεύσεις για την ανάδειξη νέων Τοπικών Επιτροπών. Σ΄ αυτές μέλη της
Επαρχιακής

Γραμματείας

παρευρέθηκαν

και

ενημέρωσαν

τους

παρευρισκόμενους για τα ωφελήματα, τα αιτήματα και για άλλα θέματα που
τους αφορούν. Έγινε συζήτηση και καταγραφή των εισηγήσεων για
προώθηση προς την Κεντρική Γραμματεία.
7. Επαρχιακή Γενική Συνέλευση
Την 1η Μαρτίου 2019 θα πραγματοποιηθεί η Επαρχιακή Γενική Συνέλευση η
οποία είναι και εκλογική. Θα αναδειχθή η νέα Επαρχιακή Επιτροπή για την
περίοδο 2019-2021.
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13. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
13.1 Δραστηριότητες / Εκδηλώσεις Τοπικών Επιτροπών Λευκωσίας
1. Τοπική Επιτροπή Πολυτέκνων Αστρομερίτη


Στις 06/02/2019 πραγματοποίησε εκδρομή για προσκύνημα στην Ιερά
Μονή Παναγίας Σαλαμιώτισσης στην Σαλαμιού της Πάφου και μετά
ακολούθησε μεσημεριανό γεύμα.



Στις 23/07/2017 πραγματοποίησε προσκυνηματική εκδρομή στην Ιερά
Μονή Παναγίας Αμασγού και σκήτη Αγίου Ιωάννη Μοναγρίτη, στην
Ιερά

Μονή

Αρχαγγέλου

Μιχαήλ

επαρχίας

Λεμεσού

και

μετά

ακολούθησε επίσκεψη στο χωριό Ανώγυρα στο Παστελλοπείο «Το
Παραδοσιακό» και στο Μουσείο «Χαρακτικής Χαμπής» και στο τέλος
ακολούθησε μεσημεριανό γεύμα.
2. Τοπική Επιτροπή Πολυτέκνων Δαλιού


Στις 06/12/2018 συμμετείχε στη Φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου
δέντρου

του

Δήμου

Ιδαλίου

με

περίπτερο

όπου

πουλούσε

χριστουγεννιάτικες γλάστρες για ενίσχυση του ταμείου βοηθημάτων.


Τον Δεκέμβριο του 2017 και 2016 συμμετείχε στη φωταγώγηση του
χριστουγεννιάτικου

δέντρου

του

Δήμου

Ιδαλίου

με

εθελοντική

στελέχωση βοηθώντας τα περίπτερα.
3. Τοπική Επιτροπή Πολυτέκνων Εργατών


Στις 29/06/2017 διοργάνωσε θεατρική παράσταση σε συνεργασία με
την Θεατρική Ομάδα «ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ» με τίτλο «ΞΑΝΑ ΜΑΖΙ ΟΪ ΜΑΝΑ
ΜΟΥ».

4. Τοπική Επιτροπή Πολυτέκνων Μαθιάτη


Διοργανώνει μηνιαία τόμπολα (snowball) κάθε τελευταία Τρίτη του
μήνα. Όλα τα καθαρά έσοδα διατίθενται για να βοηθούνται άπορες
πολύτεκνες οικογένειες.
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Στις 06/01/2016 διοργάνωσε την καθιερωμένη γιορτή την ημέρα των
Φώτων.



Στις 13/03/2016 διοργάνωσε για 1η φορά Καρναβαλίστικη Γιορτή.
Επίσης πραγματοποιήθηκε καρναβαλίστικος διαγωνισμός για την
καλύτερη μεταμφίεση.

Οι 6 πρώτοι καλύτεροι βραβεύτηκαν με

χρηματικό ποσό.


Στις 08/05/2016 διοργάνωσε εκδήλωση σε συνεργασία με το Κοινοτικό
Συμβούλιο.



Στις 06/01/2017 πραγματοποίησε την καθιερωμένη γιορτή την μέρα
των Φώτων.



Στις 26/02/2017 πραγματοποίησε για 2η φορά Καρναβαλίστικη Γιορτή.
Πραγματοποιήθηκε καρναβαλίστικος διαγωνισμός για την καλύτερη
μεταμφίεση. Οι 5 πρώτοι καλύτεροι βραβεύθηκαν με χρηματικό ποσό.



Στις 06/01/2018 διοργάνωσε την καθιερωμένη γιορτή την ημέρα των
Φώτων.

5. Τοπική Επιτροπή Πολυτέκνων Σιάς


Στις 11/06/2016 και 28/05/2017 πραγματοποίησε εκδήλωση σε
συνεργασία με το ΣΚΕ Σιάς για την Παγκόσμια ημέρα του παιδιού.
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13.2 Δραστηριότητες / Εκδηλώσεις Τοπικών Επιτροπών Λεμεσού
1. Τοπική Επιτροπή Πολυτέκνων Κυπερούντας


Η Τοπική Επιτροπή Πολυτέκνων Κυπερούντας πραγματοποίησε
διήμερη εκδρομή στην πόλη και επαρχία Αμμοχώστου και Λάρνακας
για

τα

μέλη

της στις

20-21

Ιανουαρίου

2018

συνδυάζοντας

προσκυνήματα, ψυχαγωγία και ξεκούραση.


Βοήθεια σε άπορες πολύτεκνες οικογένειες



Κόψιμο βασιλόπιττας



Συμμετοχή στις καλοκαιρινές εκδηλώσεις της κοινότητας ιδιαίτερα στο
φεστιβάλ μήλου.

2. Τοπική Επιτροπή Πολυτέκνων Πελενδριού


Η Τ.Ε Πολυτέκνων Πελενδριού κάθε χρόνο οργανώνει διήμερη
εκδρομή για τα μέλη της συνδυάζοντας προσκυνήματα, ψυχαγωγία και
ξεκούραση.



Η

Τοπική

Επιτροπή

Πολυτέκνων

Πελενδριού

πραγματοποίησε

χοροεσπερίδα για τα μέλη και φίλους πολυτέκνων στα Φύλαγρα στις
13/4/2018. Στην εκδήλωση τιμήθηκαν πολύτεκνες μάνες για την
ανεκτίμητη προσφορά τους στον τόπο μας καθώς επίσης και ο
πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής Πολυτέκνων Λεμεσού κ.
Μανώλη Παναγιώτης. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους η
αναπληρώτρια

εκπρόσωπος

τύπου

του

προεδρικού

κ.

Κλέλια

Βασιλείου, ο Αντιπρόεδρος της ΠΟΠ κ. Αργύρης Αργυρού και ο
Πρόεδρος της Ε. Ε κ. Παναγιώτης Μανώλη.


Συμμετοχή στις εκδηλώσεις της κοινότητας ιδιαίτερα στις Καλοκαιρινές.



Βοήθεια σε άπορες πολύτεκνες οικογένειες

3. Τοπική Επιτροπή Πολυτέκνων Μουτταγιάκας


Κόψιμο βασιλόπιττας. Κάθε χρόνο η Τ.Ε. Μουτταγιάκας σε μια
εορταστική ατμόσφαιρα κόβει βασιλόπιττα έξω από την εκκλησία μετά
τη θεία λειτουργία για όλους τους παρευρισκόμενους. Ο Άγιος Βασίλης
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δίνει γλυκά στα παιδιά δημιουργώντας μια ξεχωριστή γιορτινή νότα
στην όλη εκδήλωση.


Συμμετοχή στις εκδηλώσεις της κοινότητας, ιδιαίτερα τις Πασχαλίνες.
Αναλαμβάνει τη διοργάνωση συγκεκριμένων παιχνιδιών.



Βοήθεια σε άπορες πολύτεκνες οικογένειες.

4. Τοπική Επιτροπή Πολυτέκνων Επισκοπής


Η Τοπική Επιτροπή Πολυτέκνων Επισκοπής πραγματοποίησε τα
Χριστούγεννα του 2018 Χριστουγεννιάτικη Παιδική Εκδήλωση. Τα
παιδιά χάρηκαν και έπαιξαν στο φουσκωτό κάστρο που υπήρχε στον
χώρο. Υποδέχτηκαν τον Άγιο Βασίλη ο οποίος χάρισε δώρα σε όλα τα
παιδιά. Η Τοπική δεξιώθηκε μικρούς και μεγάλους με κρασί, χυμούς,
σίταρους, τυριά, αλλαντικά, γλυκά. Ακολούθησε κόψιμο βασιλόπιττας.



Συμμετοχή στις εκδηλώσεις της κοινότητας, ιδιαίτερα τις Καλοκαιρινές.



Βοήθεια σε άπορες πολύτεκνες οικογένειες.
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13.3 Δραστηριότητες / Εκδηλώσεις Τοπικών Επιτροπών Λάρνακας
1. Τ.Ε. Αραδίππου


06/12/2015

Ετοιμασία

και

πώληση

σουβλάκι

προς

ενίσχυση

Αντιανεμικού Συνδέσμου Λ/κας.


18/06/2016 Αιμοδοσία &Τουρνουά Ποδοσφαίρου.



21/07/2016 Γιορτή Πολύτεκνης Οικογένειας (σχολική τσάντα σε παιδιά
Α΄ Τάξης Δημοτικού)



27/07/2017 Γιορτή Πολύτεκνης Οικογένειας (σχολική τσάντα σε παιδιά
Α΄ Τάξης Δημοτικού)



05/10/2017 Δείπνο προς Δήμαρχο Αραδίππου, Πρόεδρο Π.Ο.Π. και
Επαρχιακή Γραμματεία Λάρνακας.



14/10/2017 Τουρνουά Ποδοσφαίρου.



09/06/2018 Τουρνουά Ποδοσφαίρου.



17/07/2018 Γιορτή Πολύτεκνης Οικογένειας (σχολική τσάντα σε παιδιά
Α΄ Τάξης Δημοτικού)

2. Τ.Ε. Ψευδά και Τ.Ε. Αγίας Άννας


26/07/2016 Γιορτή Πολύτεκνης Οικογένειας (σχολική τσάντα σε παιδιά
Α΄ Τάξης Δημοτικού & Βράβευση Πολύτεκνων Μάνων)



22/10/2016 Διοργάνωση Εκδρομής.



10/07/2017 Γιορτή Πολύτεκνης Οικογένειας (σχολική τσάντα σε παιδιά
Α΄ Τάξης Δημοτικού & Βράβευση πολύτεκνων Μάνων)



22/10/2017 Διοργάνωση Εκδρομής.



06/09/2018 Γιορτή Πολύτεκνης Οικογένειας (σχολική τσάντα σε παιδιά
Α΄ Τάξης Δημοτικού & Βράβευση πολύτεκνων Μάνων)

3. Τ.Ε. Ορόκλινης


25/11/2016 Εκδήλωση – (παζαράκι)



22/04/2018 Διοργάνωση Εκδρομής.

4. Τ.Ε.Τρούλλων


26/08/2016 Βραδιά Καραγκιόζη.
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5. Τ.Ε.Κοφίνου


05/01/2016 Εορταστική Εκδήλωση



05/01/2017 Εορταστική Εκδήλωση

6. Τ.Ε. Αγίων Αναργύρων - Κόκκινες


25/05/2016 Ενημερωτική Εκδήλωση με ομιλητή τον Πρόεδρο της
Π.Ο.Π. κ. Ντίνο Ολύμπιο.

7. Τ.Ε.Δρομολαξιάς – Μενεού


03/06/2018 Ψήσιμο ποπ κορν στη Γιορτή του Παιδιού που διοργανώνει
ο Δήμος Δρομολαξιάς – Μενεού.
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13.4 Δραστηριότητες / Εκδηλώσεις Τοπικών Επιτροπών Αμμοχώστου
1.Τοπική Επιτροπή Πολυτέκνων Παραλιμνίου
 17/08-24/08/2016 – Διοργάνωσαν κατασκήνωση στα Αγρίδια με τη
συμμετοχή 40 παιδιών της κοινότητας τους.
 01/08-08/08/2017 – Διοργάνωσαν κατασκήνωση στα Αγρίδια με τη
συμμετοχή 42 παιδιών.
 04/08-11/08/2018 – Διοργάνωσαν κατασκήνωση στα Αγρίδια με τη
συμμετοχή 42 παιδιών.
2.Τοπική Επιτροπή Πολυτέκνων Λιοπετρίου


Διοργανώνει χριστουγεννιάτικη γιορτή, μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις,
θεατρικές παραστάσεις και έκθεση ζωγραφικής.

Το Αντιναρκωτικό Σχολείο <ΦΑΡΟΣ ΖΩΗΣ> διοργάνωσε τις πιο κάτω
εκδηλώσεις:


27/05/2016 – Τελική γιορτή Ομίλου Ζωγραφικής



18/06/2016 – Εκπαιδευτική εκδρομή παιδιών



24/06/2016 – Μουσικοχορευτική Βραδιά



30/06/2016 – Τελική γιορτή Θεατρικού Ομίλου



28/10/2016 – Ποδηλασία



12/11/2016 – Ημερίδα με συμμετοχή όλων των Ομίλων



09/04/2017 – Εκδήλωση για να τιμηθούν άτομα που προσφέρουν
εθελοντική εργασία



10/05/2018 – Καλλιτεχνική εκδήλωση

3.Τοπική Επιτροπή Πολυτέκνων Δερύνειας


27/05/2016 – Συμμετείχαν στο Φεστιβάλ Φράουλας με περίπτερο με
διάφορα εδέσματα



25/05/2018 – Συμμετείχαν στο Φεστιβάλ Φράουλας με περίπτερο με
διάφορα εδέσματα.
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14. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ:
Παράρτημα 1: Συναντήσεις Κεντρικής Γραμματείας – Επαφές – Δράσεις
(από Μάρτιο 2016 – Φεβρουάριο 2019)
Έτος 2016
1. 29/03/2016 Με επιτροπή Εργασίας Βουλής, για Ελαχ. Εγγυημ. Εισόδ.
2. 30/03/2016 Με υποεπιτροπή Πρόνοιας Δημογραφικού Φορέα
3. 12/04/2016 Με Πρόεδρο Συμμαχίας Πολιτών κ. Γιώργο Λιλλήκα
4. 15/04/2016 Με Πρόεδρο ΔΗΚΟ κ. Νικόλα Παπαδόπουλο
5. 15/04/2016 Με Λεύκο Παπαδόπουλο, Υπουργείο Οικονομικών
6. 18/04/2016 Με Πρόεδρο Κινήματος Οικολόγων –Συνεργασία Πολιτών
κ. Γιώργο Περδίκη
7. 25/04/2016 Με Γενικό Γραμματέα ΑΚΕΛ κ. Άντρο Κυπριανού
8. 26/04/2016 Με Πρόεδρο ΔΗΣΥ κ. Αβέρωφ Νεοφύτου
9. 28/04/2016 Με Υπουργό Εργασίας κα. Ζέτα Αιμιλιανίδου
10. 11/05/2016 Με Πρόεδρο Κινήμ. Αλληλεγγύης κα. Ελένη Θεοχάρους
11. 01/06/2016 Με δικηγόρο ΠΟΠ κα. Σούλλα Κουσπή
12. 01/06/2018 Με American College κα. Ελένη Πιερίδου
13. 28/07/2016 Με Πρόεδρο Βουλής κ. Δημήτρη Συλλούρη
14. 05/08/2016 Με Υπουργό Άμυνας κ. Χριστόφορο Φωκαϊδη
15. 04/10/2016 Με Επιτροπή Εργασίας Βουλής
16. 07/10/2016 Με Επιτρ. Κοινωνικών Θεμάτων ΑΚΕΛ κα. Σωτηρούλα
Χαραλάμπους
17. 10/10/2016 Με Γενική Διευθύντρια Υπ. Παιδείας κα. Αίγλη Παντελάκη
18. 24/10/2016 Με Υπουργό Εργασίας κα. Ζέτα Αιμιλιανίδου
19. 26/10/2016 Με αναπληρωτή Διευθυντή Ενέργειας Υπουργ. Εμπορίου
κ. Κωνσταντίνο Ξήχειλο
20. 01/11/2016 Με Πρόεδρο ΔΗΣΥ κ. Αβέρωφ Νεοφύτου
21. 03/11/2016 Με Πρόεδρο Κιν. Αλληλεγγύης κα. Ελένη Θεοχάρους
22. 07/11/2016 Με Πρόεδρο Συμμαχίας Πολιτών κ. Γιώργο Λιλλήκα
23. 07/11/2016 Συνεδρία Δημογραφικού Φορέα
24. 09/11/2016 Με αναπληρωτή Πρόεδρο ΕΔΕΚ κ. Κωστή Ευσταθίου
25. 15/11/2016 Με Πρόεδρο Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών
κ. Γιώργο Περδίκη
26. 17/11/2016 Με Γενικό Γραμματέα ΑΚΕΛ κ. Αντρο Κυπριανού
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27. 18/11/2016 Με Υπουργό Μεταφορών κ. Μάριο Δημητριάδη
28. 28/11/2016 Με υποψήφιο Δήμαρχο Αμμοχώστου κ. Ανδρέα Λόρδο
Έτος 2017
1. 28/02/2017 Με ηγεσία ΠΟΠΟ εις γραφεία ΠΟΠ
2. 02/03/2017 Με Γενικό Γραμματέα ΔΕΟΚ κ. Διομήδη Διομήδους
3. 07/03/2017 Με Υπουργό Εργασίας κα. Ζέτα Αιμιλιανίδου
4. 10/03/2017 Με Γενικό Γραμματέα ΣΕΚ κ. Ανδρέα Μάτσα
5. 13/03/2017 Με Γενικό Γραμματέα ΠΕΟ κ. Πάμπη Κυρίτση
6. 29/03/2017 Με Υπουργό Εργασίας κα. Ζέτα Αιμιλιανίδου
7. 06/04/2017 Με Δικηγόρο κ. Λουκή Λουκαϊδη
8. 26/04/2017 Με Πρόεδρο ΔΗΣΥ κ. Αβέρωφ Νεοφύτου
9. 14/05/2017 Με Υπουργό Εργασίας κα. Ζέτα Αιμιλιανίδου
10. 10/05/2017 Με Βουλευτή ΔΗΚΟ κ. Μαρίνο Μουσιούττα
11. 12/05/2017 Με Υπουργό Άμυνας κ. Χριστόφορο Φωκαϊδη
12. 17/05/2017 Με Γενικό Γραμματέα ΠΑΣΥΔΥ κ. Γλαύκο Χατζηπέτρου
13. 23/05/2017 Με ΑΤΗΚ κ. Κίκη Κυριάκου
14. 09/06/2017 Με Υπουργό Εργασίας κα. Ζέτα Αιμιλιανίδου
29. 15/06/2017 Με Επίτροπο Δικαιωμάτων του Παιδιού κα. Λήδα
Κουρσουμπά
15. 20/06/2017 Με Επιτροπή Εργασίας Βουλής
16. 27/06/2017 Με Επιτροπή Εργασίας Βουλής
30. 23/08/2017 Με Πρύτανη Πανεπιστημίου Κύπρου κ. Κωνσταντίνο
Χριστοφίδη
17. 19/09/2017 Με Πρόεδρο Ένωσης Δήμων κ. Ανδρέα Βύρα
18. 21/09/2017 Με Πρόεδρο Ένωσης Κοινοτήτων κ. Ανδρέα Κιτρομιλίδη
19. 26/09/2017 Με Υπουργό Μεταφορών κ. Μάριο Δημητριάδη
20. 11/10/2017 Με Πρόεδρο ΔΗΣΥ κ. Αβέρωφ Νεοφύτου
21. 18/10/2017 Με Υπουργό Γεωργίας κ. Νίκο Κουγιάλη
31. 27/10/2017 Με Διευθυντή Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων κ. Ανδρέα
Μανώλη
32. 08/11/2017 Παρουσία στη Δημοσιογραφική Διάσκεψη της Υπουργού
Εργασίας κας Ζέτας Αιμιλιανίδου
22. 21/11/2017 Με υποεπιτροπή Εργασίας Βουλής για το Δημογραφικό
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23. 29/11/2017 Με Σταύρο Μαλά - Υποψήφιο Πρόεδρο Δημοκρατίας
24. 06/12/2017 Με Γιώργο Λιλλήκα - Υποψήφιο Πρόεδρο Δημοκρατίας
Έτος 2018
1. 15/01/2018 Με Πρόεδρο Κυπριακής Δημοκρατίας και Υποψήφιο
Πρόεδρο κ. Νίκο Αναστασιάδη
2. 07/02/2018 Με Πανεπιστήμιο Λευκωσίας κ. Νίκο Καρτακούλη
3. 16/02/2018

Με Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας κα. Μαρία
Κυρατζιή

4. 29/03/2018 Με Υπηρεσία Ενέργειας Υπουργείου Εμπορίου κ. Ανδρέα
Ιωάννου
5. 04/04/2018 Με Υπουργό Εργασίας κα. Ζέτα Αιμιλιανίδου
6. 02/05/2018 Με Πρόεδρο ΔΕΟΚ κ. Ιωσήφ Αναστασίου
7. 02/05/2018 Με Υπουργό Άμυνας κ. Σάββα Αγγελίδη
8. 29/05/2018 Με Πανεπιστήμιο Frederick κ. Γιώργο Καλαντζή
9. 29/05/2018 Με Πρόεδρο ΕΛΑΜ κ. Χρίστο Χρίστου
10. 22/06/2018 Με Επίτροπο Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κα.
Ειρήνη Λοϊζίδου
11. 12/07/2018 Με Πρόεδρο Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας κ. Θωμά
Αντωνίου
12. 12/07/2018 Συνεδρία Δημογραφικού Φορέα εις Υπ. Εργασίας
13. 25/09/2018 Με Γεν. Διεθυντή Υπ. Άμυνας κ. Γιώργο Γεωργίου
14. 18/10/2018 Συνεδρία Δημογραφικού Φορέα
15. 23/11/2018 Συνάντηση με Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών
Γιώργο Περδίκη
16. 23/11/2018 Με Πρόεδρος Κινήματος Αλληλεγγύης κα. Ελένη
θεοχάρους
17. 27/11/2018 Με Πρόεδρο Βουλής κ. Δημήτρη Συλλούρη
18. 28/11/2018 Με Πρόεδρο Δημοκρατικής Παράταξης κ.Μάριο Κάρογιαν
19. 28/11/2018 Συνεδρία Υποεπιτροπής Παιδείας για το Δημογραφικό
20. 29/11/2018 Συνεδρία Υποεπιτροπής Πρόνοιας για Δημογραφικό
21. 04/12/2018 Συνεδρία Υποεπιτροπής Εργασίας Βουλής για
Δημογραφικό
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22. 10/12/2018 Συνάντηση Κοινωνικής Συμμαχίας ΓεΣΥ με Πρόεδρο
ΔΗΚΟ κ. Νικόλα Παπαδόπουλο
23. 11/12/2018 Με Πρόεδρο ΔΗΣΥ κ. Αβέρωφ Νεοφύτου
24. 18/12/2018 Με ΑΚΕΛ κ. Στέφανο Στεφάνου
25. 19/12/2018 Με Υπουργό Οικονομικών κ. Χάρη Γεωργιάδη
Έτος 2019
1. 04/01/2019 Με Υπουργό Παιδείας κ. Κώστα Χαμπιαούρη
2. 07/01/2019 Με Πρόεδρο ΕΔΕΚ κ. Μαρίνο Σιζόπουλο
3. 08/01/2019 Με Πρόεδρο ΔΗΚΟ κ. Νικόλα Παπαδόπουλο
4. 29/01/2019 Συνεδρία Δημογραφικού Φορέα
5. 12/02/2019 Με Πρόεδρο ΕΛΑΜ κ. Χρίστο Χρίστου
6. 14/02/2019

Προπαρασκευαστική συνεδρία για 8η σύνοδο Κοινωνίας
των Πολιτών

7. 19/02/2019 Συνεδρία μελών Κοινωνικής Συμμαχίας για το ΓεΣΥ
Β. Συνεδριάσεις Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου (Κ.Δ.Σ)
1. 13/06/2016 Τακτική Συνεδρία Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου
2. 12/10/2016 Τακτική Συνεδρία Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου
3. 01/02/2017 Τακτική Συνεδρία Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου
4. 07/06/2017 Τακτική Συνεδρία Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου
5. 03/11/2017 Τακτική Συνεδρία Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου
6. 23/05/2018 Τακτική Συνεδρία Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου
7. 12/10/2018 Τακτική Συνεδρία Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου
8. 19/12/2018 Τακτική Συνεδρία Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου
9. 06/03/2019 Τακτική Συνεδρία Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου
Σημείωση: Οι συνεδριάσεις με αρ. 1, 5, 6, 8 και 9 έγιναν στην Λευκωσία.
Η συνεδρία με αρ.2 έγινε στην Λεμεσό, με αρ.3 στην Λάρνακα, με αρ.4 στο
Παραλίμνι και με αρ.7 στην Πάφο.
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Παράρτημα 2: Κατάλογος μελών Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
α/α

Ονοματεπώνυμο

Τίτλος

1

Ντίνος Ολύμπιος

Πρόεδρος

2

Αργύρης Αργυρού

Αντιπρόεδρος

3

Λουκάς Παναγιώτου

Γενικός Γραμματέας

4

Μιχάλης Μιχαηλάς

Γενικός Ταμίας

5

Κυριάκος Βύρας

Οργανωτικός Γραμματέας

6

Κλεάνθης Συμεωνίδης

Έφορος Μελών

7

Πανίκος Λυσάνδρου

Έφορος Δημοσίων Σχέσεων

8

Χριστάκης Χρυσοστόμου

Έφορος Εκδόσεων

9

Γιώργος Θεμιστοκλέους

Έφορος Βοηθημάτων

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
α/α

Ονοματεπώνυμο

Τίτλος

1

Βιβή Βαλιαντή

Πρόεδρος

2

Δημήτρης Κωνσταντίνου

Αντιπρόεδρος

3

Κώστας Κωνσταντίνου

Γραμματέας

4

Αντώνης Στόκκος

Ταμίας

5

Άγγελος Συμεού

Έφορος Μελών

6

Χρίστος Χατζηχριστοδούλου

Έφορος Δημοσίων Σχέσεων

7

Κύπρος Πηγιώτης

Έφορος Βοηθημάτων

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ
α/α

Ονοματεπώνυμο

Τίτλος

1

Παναγιώτης Μανώλη

Πρόεδρος

2

Καίτη Μιχαηλίδου

Αντιπρόεδρος

3

Αριστοφάνης Δημοσθένους

Γραμματέας

4

Μάριος Σοφοκλέους

Ταμίας

5

Ανδρέας Αντωνίου

Έφορος Μελών

6

Ανδρέας Μανώλη

Έφορος Δημοσίων Σχέσεων

7

Παναγιώτης Ιωάννου

Έφορος Βοηθημάτων
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ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
α/α

Ονοματεπώνυμο

Τίτλος

1

Χαράλαμπος Ζήνωνος

Πρόεδρος

2

Λάζαρος Κοντού

Αντιπρόεδρος

3

Χρίστος Γιώρκας

Γραμματέας

4

Σάββας Γεωργίου

Ταμίας

5

Ευάγγελος Σιήκκης

Έφορος Μελών

6

Νίκος Παπαδόπουλος

Έφορος Δημοσίων Σχέσεων

7

Κώστας Δεσπότης

Έφορος Βοηθημάτων

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΦΟΥ
α/α

Ονοματεπώνυμο

Τίτλος

1

Λεόντιος Τσιέλεπος

Πρόεδρος

2

Σάββας Κόκκινος

Αντιπρόεδρος

3

Ιωάννης Ασπρομάλλης

Γραμματέας

4

Θεόφιλος Μαυρογιώργης

Ταμίας

5

Χαράλαμπος Κούλουμος

Έφορος Μελών

6

Χαράλαμπος Παπασάββα

Έφορος Δημοσίων Σχέσεων

7

Ιωάννης Χαραλάμπους

Έφορος Βοηθημάτων

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
α/α

Ονοματεπώνυμο

Τίτλος

1

Σταύρος Πασχάλης

Πρόεδρος

2

Αντώνης Αδάμου

Αντιπρόεδρος

3

Κάλια Κάρυου

Γραμματέας

4

Αγγέλα Ζαχαρία

Ταμίας

5

Ευτυχία Παναγιώτου

Έφορος Μελών

6

Νίκος Τάσου

Έφορος Δημοσίων Σχέσεων

7

Μέλπω Παντελή

Έφορος Βοηθημάτων
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
α/α

Ονοματεπώνυμο

Τίτλος

1

Κυριάκος Χριστοδούλου

Πρόεδρος

2

Μιχαλάκης Γεωργίου

Γραμματέας

3

Αντώνης Γεωργίου

Ταμίας

81

Παράρτημα 3:

Προβολή – Δημοσιότητα σε Ραδιοφωνικούς και
Τηλεοπτικούς Σταθμούς

Έτος 2016
1. Στις 07/03/2016 - Ο Πρόεδρος της ΠΟΠ κ. Ντίνος Ολύμπιος μίλησε στο
Πρωινό Δρομολόγιο του Τρίτου Προγράμματος Ρ.Ι.Κ.
2. Στις 08/03/2016 - Ο Πρόεδρος της ΠΟΠ μίλησε στο Ράδιο Πάφος.
3. Στις 09/03/2016 - Ο Πρόεδρος της ΠΟΠ μίλησε στο Ράδιο Λόγος και
στη συνέχεια μαζί με τον Αντιπρόεδρο κ. Αργύρη Αργυρού πήγαν στο
ΜΕΓΑ, στην ενημερωτική εκπομπή του κ. Παύλου Μυλωνά.
4. Στις 17/03/2016 – Ο Πρόεδρος της ΠΟΠ έκανε δηλώσεις για τις
γεννήσεις, υπογεννητικότητα στις ειδήσεις τομές στα Γεγονότα του
ΣΙΓΜΑ.
5. Στις 04/05/2016 – Ο Πρόεδρος της ΠΟΠ μαζί με υπερπολύτεκνη μάνα
πήγαν στην εκπομπή του ΜΕΓΑ Ενημέρωση τώρα.
6. Στις 06/05/2016 – Ο κ. Ντίνος Ολύμπιος μαζί με τον κ. Στέλιο
Στυλιανού πήγαν σε πρωινή εκπομπή του Ρ.Ι.Κ.
7. Στις 09/05/2016 – Ο Πρόεδρος της ΠΟΠ έκανε δηλώσεις σε
ραδιοφωνική εκπομπή του Ράδιο Πάφος.
8. Στις 10/05/2016 – Ο κ. Ολύμπιος μαζί με τον κ. Στυλιανού πήγαν στον
Τηλεοπτικό Σταθμό του PLUS.
9. Στις 09/08/2016 - Ο Πρόεδρος της ΠΟΠ πήγε στο ΜΕΓΑ στο
Πρόγραμμα Ενημέρωση τώρα.
10. Στις 04/10/2016 - Ο κ. Ντίνος Ολύμπιος μαζί με τον κ. Λουκά
Παναγιώτου πήγαν στο Πρόγραμμα της Αθηνάς Βιολάρη του Τρίτου
Προγράμματος του ΡΙΚ.
11. Στις 04/10/2016 - Ο Πρόεδρος της ΠΟΠ μίλησε στο Ράδιο Λόγος.
12. Στις 05/10/2016 - Ο Πρόεδρος της ΠΟΠ πήγε στον Αντένα στο
πρόγραμμα Μέρα Μεσημέρι.
13. Στις 06/10/2016 - Ο Πρόεδρος της ΠΟΠ μαζί με τον Αντιπρόεδρο
πήγαν στο ΜΕΓΑ στο πρόγραμμα Ενημέρωση τώρα.
14. Στις 13/10/2016 - Ο Πρόεδρος της ΠΟΠ πήγε στο Ρ.Ι.Κ. στο
Πρόγραμμα «Πρώτη Ενημέρωση» για την Υπογεννητικότητα.
15. Στις 28/10/2016 - Ο Πρόεδρος της ΠΟΠ μίλησε στην Εφημερίδα
Χαραυγή για την προίκα του μωρού και έχει δημοσιευθεί.
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16. Στις 02/11/2016 – Ο κ. Στέλιος Στυλιανού μίλησε στη πρωινή
επιθεώρηση του Ράδιο Πολίτης.
17. Στις 11/11/2016 - Ο Πρόεδρος της ΠΟΠ πήγε στον Αντένα στο
Πρόγραμμα του Νικήτα Κυριάκου Μέρα Μεσημέρι.
18. Στις 24/11/2016 - Ο Πρόεδρος της ΠΟΠ πήγε στο Megaone στο
Πρόγραμμα Ξυπνήσατε για το Επίδομα Μάνας και για γενικά θέματα
πολυτέκνων.
19. Στις 04/12/2016 - Ο Πρόεδρος της ΠΟΠ έκανε δηλώσεις στην
εφημερίδα Πολίτης για την Πολυτεκνία στη Κύπρο και γενικά για τους
πολύτεκνους και έχει δημοσιευθεί.
Έτος 2017
1. Στις 16/01/2017 - Ο Πρόεδρος της ΠΟΠ έκανε δηλώσεις στην
εφημερίδα Σημερινή και έχουν δημοσιευθεί.
2. Στις 17/01/2017 - Ο Πρόεδρος της ΠΟΠ πήγε στο ΣΙΓΜΑ στο
Πρόγραμμα Πρωτοσέλιδο.
3. Στις 17/01/2017 - Ο Πρόεδρος της ΠΟΠ πήγε στο MEGA στο
Πρόγραμμα Ενημέρωση.
4. Στις 17/01/2017 - Ο Πρόεδρος της ΠΟΠ πήγε στο Ρ.Ι.Κ στο
Πρόγραμμα Ενημερωτική Εκπομπή από Μέρα σε Μέρα.
5. Στις 22/02/2017 - Ο Πρόεδρος της ΠΟΠ πήγε στο Πρόγραμμα
Μεσημέρι και Κάτι στο ΣΙΓΜΑ.
6. Στις 08/03/2017 - Ο Πρόεδρος της ΠΟΠ πήγε στο Πρόγραμμα
Πρωτοσέλιδο Ενημερωτική εκπομπή στο ΣΙΓΜΑ.
7. Στις 28/04/2017 - Ο Πρόεδρος της ΠΟΠ πήγε στο Πρόγραμμα
Ενημερωτική εκπομπή Μέρα Μεσημέρι στον ΑΝΤΕΝΑ.
8. Στις 03/05/2017 - Ο Πρόεδρος της ΠΟΠ πήγε στο MEGAONE.
9. Στις 05/05/2017 - Ο Πρόεδρος της ΠΟΠ πήγε στο Πρόγραμμα
Πρωτοσέλιδο Ενημερωτική εκπομπή ΣΙΓΜΑ.
10. Στις 05/05/2017 - Ο Πρόεδρος της ΠΟΠ μαζί με τον Γενικό Γραμματέα
κ. Λουκά Παναγιώτου πήγαν στη Πρώτη Ενημέρωση-Ενημερωτική
εκπομπή στο Ρ.Ι.Κ.
11. Στις 08/05/2017 - Ο Πρόεδρος της ΠΟΠ πήγε στο MEGAONE.
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12. Στις 07/10/2017 - Ο Πρόεδρος της ΠΟΠ πήγε στο Πρόγραμμα
Ενημερωτική Εκπομπή Μέρα Μεσημέρι στον Αντένα.
13. Στις 20/10/2017 - Ο Πρόεδρος της ΠΟΠ πήγε στο Πρόγραμμα
Ενημερωτική Εκπομπή Μέρα Μεσημέρι στον Αντένα.
14. Στις 25/10/2017 - Ο Πρόεδρος της ΠΟΠ πήγε στο Πρόγραμμα
Ενημερωτική Εκπομπή Μέρα Μεσημέρι στον Αντένα.
15. Στις 06/11/2017 - Ο Πρόεδρος της ΠΟΠ και ο Γενικός Ταμίας κ.
Μιχάλης Μιχαηλάς πήγαν στο Πρόγραμμα Εμείς και ο Κόσμος μας στο
Ραδιόφωνο του ΡΙΚ και μίλησαν για το Επίδομα Μάνας και για θέματα
πολυτέκνων.
16. Στις 06/11/2017 - Ο Πρόεδρος της ΠΟΠ έκανε δηλώσεις στη
τηλεόραση Αντένα για το Επίδομα Μάνας.
17. Στις 07/11/2017 - Ο Πρόεδρος της ΠΟΠ πήγε σε εκπομπή στο Μέγα
για το Επίδομα Μάνας και θέματα πολυτέκνων.
18. Στις 07/11/2017 - έγιναν δηλώσεις από τον Πρόεδρο της ΠΟΠ στον
Αντένα και στο Σίγμα για το Επίδομα Μάνας.
19. Στις 08/11/2017 – Ο Αντιπρόεδρος πήγε σε εκπομπή στον Άλφα για το
Επίδομα Μάνας και θέματα πολυτέκνων.
20. Στις 8/11/2017 - Ο Πρόεδρος της ΠΟΠ πήγε σε εκπομπή στο ΡΙΚ, από
Μέρα σε Μέρα, για το Επίδομα Μάνας.
21. Στις 17/11/2017 - Ο Πρόεδρος της ΠΟΠ έκανε δηλώσεις στο Κανάλι 6
Λεμεσού για το Επίδομα Μάνας.
22. Στις 30/11/2017 - Ο Πρόεδρος της ΠΟΠ πήγε σε εκπομπή στο Μέγα
για θέματα πολυτέκνων.
23. Στις 6/12/2017 έγιναν δηλώσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης μετά
από τη συνάντηση με τον υποψήφιο Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ.
Γιώργο Λιλλήκα.
24. Στις 11/12/2017 - Ο Πρόεδρος της ΠΟΠ πήγε στον Αντένα, εκπομπή
Μέρα Μεσημέρι και μίλησε για θέματα πολυτέκνων και το Επίδομα
Μάνας.
25. Στις 13/12/2017 - Ο Πρόεδρος της ΠΟΠ έκανε δηλώσεις στο Μέγα.
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Έτος 2018
1. Στις 28/03/2018 - Ο Πρόεδρος της ΠΟΠ πήγε στο Μέγα, εκπομπή
Ενημέρωση Τώρα, για θέματα πολυτέκνων.
2. Στις 23/04/2018 - Ο Πρόεδρος της ΠΟΠ έκανε δηλώσεις στο Μέγα
στην εκπομπή Μέρα Μεσημέρι για το επίδομα μάνας.
3. Στις 11/05/2018 πολύτεκνη μητέρα πήγε στο ΡΙΚ, εκπομπή Γυναικεία
Υπόθεση και μίλησε για προβλήματα πολυτέκνων μητέρων.
4. Στις 14/05/2018 - Ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας πήγαν στο
ΡΙΚ, εκπομπή Γυναικεία Υπόθεση και μίλησαν για θέματα πολυτέκνων
και την γιορτή της μάνας.
5. Στις 19/10/2018 - Ο Πρόεδρος της ΠΟΠ μίλησε στο Ράδιο Active στην
εκπομπή της Άντρης Δανιήλ σχετικά με την ανακοίνωση του Κ.Δ.Σ. για
το ενδεχόμενο περικοπών στο επίδομα τέκνου.
6. Στις 9/11/2018 - Ο Πρόεδρος της ΠΟΠ πήγε στο Omega στην εκπομπή
ενημέρωση τώρα για την ακρίβεια.
7. Στις 9/11/2018 - Ο Πρόεδρος της ΠΟΠ μίλησε τηλεφωνικά στον Αντένα
στο πρόγραμμα Μέρα Μεσημέρι για το Δημογραφικό.
8. Στις 10/11/2018 - Ο Πρόεδρος της ΠΟΠ μίλησε τηλεφωνικά στον
Omega για το Δημογραφικό. Μεταδόθηκαν το βράδυ στο κύριο δελτίο
ειδήσεων του σταθμού.
9. Στις 23/11/2018 - Ο Πρόεδρος της ΠΟΠ έκανε δηλώσεις στο Omega
για το θέμα των στρατιωτών.
10. Στις 29/11/2018 - Ο Πρόεδρος της ΠΟΠ έκανε δηλώσεις στο Omega
για το Δημογραφικό και θέματα πολυτέκνων.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Εισηγητική Έκθεση είναι μια προσπάθεια να καταγραφεί η φιλοσοφία και ο
στρατηγικός σχεδιασμός για την μελλοντική πορεία της Οργάνωσης και να
τεθούν οι κυριότεροι στόχοι και δράσεις μας.
Οι στόχοι που καταγράφονται όπως και οι άξονες πολιτικής της Οργάνωσης
καθορίζουν τα πλαίσια μέσα στα οποία θα κινηθούν τα Διοικητικά Όργανα για
να επιτύχουν τους ευρύτερους σκοπούς της Παγκύπριας Οργάνωσης
Πολυτέκνων.
Η Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων είναι μία Οργάνωση με πολλές
δυνατότητες και προοπτικές αρκεί να μπορέσει να τις αξιοποιήσει
αποτελεσματικά και παραγωγικά.
Για να έχουμε καλά αποτελέσματα χρειάζεται να έχουμε στρατηγικούς
σχεδιασμούς με συγκεκριμένους στόχους. Χρειάζεται να αξιοποιήσουμε πιο
αποτελεσματικά τους οικονομικούς, πληροφοριακούς και ανθρώπινους
πόρους που διαθέτουμε και να χρησιμοποιήσουμε την ενέργεια και τις
δυνάμεις μας πιο παραγωγικά ώστε αφ' ενός να ανακτήσουμε, να
αποκτήσουμε και προστατεύσουμε τα δικαιώματα των μελών μας και αφ'
ετέρου να τους προσφέρουμε κάθε είδους βοήθεια που χρειάζονται.
Λαμβάνοντας όλα τα πιο πάνω υπ' όψιν και αξιολογώντας τις δυνατότητες της
Οργάνωσης και τις εμπειρίες από την μέχρι σήμερα δράση της ετοιμάστηκε η
παρούσα Εισηγητική Έκθεση με στόχο να περιγραφούν συνοπτικά οι
κυριότεροι τομείς δράσης, οι στόχοι σε κάθε δράση και να χαραχθούν πλαίσια
της πολιτικής της Παγκύπριας Οργάνωσης Πολυτέκνων για τα επόμενα τρία
χρόνια.
Η όλη φιλοσοφία μας και ο στρατηγικός σχεδιασμός κινήθηκε μέσα στα
πλαίσια της αποστολής της ΠΟΠ και των ευρύτερων στόχων της που
περιγράφονται στο «παράρτημα » στο τέλος της εισηγητικής έκθεσης.
Η εισηγητική έκθεση περιλαμβάνει αρκετά θέματα τα οποία στοχεύουν στην
πραγματοποίηση των στόχων.
Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στα πλαίσια της πολιτικής που θα
χαραχθεί από το Παγκύπριο Συνέδριο, θα τα επεξεργαστεί αναλυτικότερα και
θα κωδικοποιήσει τις διάφορες παραμέτρους των θεμάτων για προώθηση
τους.
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ΔΡΑΣΗ 1: ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Η Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων επιδιώκει πάντοτε να έχει καλές
σχέσεις με την Πολιτεία και τους διάφορους πολιτικούς και κοινωνικούς
φορείς που εμπλέκονται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στα δρώμενα της
Κύπρου, γιατί πιστεύει στον διάλογο με επιχειρήματα αλλά κυριότερο γιατί
πιστεύει ότι είναι προς το συμφέρον και της Πολιτείας η στήριξη και
υποστήριξη της οικογένειας και περισσότερο της Πολύτεκνης Οικογένειας.
Η διεκδίκηση ικανοποίησης αιτημάτων δεν είναι δραστηριότητα εχθρική προς
την Πολιτεία. Είναι δικαίωμα κάθε Οργάνωσης να διεκδικεί με νόμιμα,
ειρηνικά αλλά και δυναμικά μέτρα όταν χρειαστεί την ικανοποίηση των
αιτημάτων.
Με αυτό το πνεύμα η Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων θα επιδιώξει την
ικανοποίηση των αιτημάτων και την διαμόρφωση της κοινωνικής, ή άλλης
πολιτικής που επηρεάζει άμεσα η έμμεσα την πολύτεκνη οικογένεια.

1.1 Αιτήματα:
Η επίλυση των αιτημάτων ήταν, είναι και θα είναι ένας συνεχής και
αμετάθετος στόχος της Οργάνωσης. Η επίλυση των διαφόρων αιτημάτων
αποτελεί βασική προϋπόθεση για την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των
πολυτέκνων οικογενειών.
Οι σημερινές όμως οικονομικές συνθήκες, μας αναγκάζουν να είμαστε σε
εγρήγορση και να θέσουμε ως πρώτη προτεραιότητά μας αφενός την
προστασία

και

διαφύλαξη

των

δικαιωμάτων

των

πολυτέκνων

που

αποκτήθηκαν με μόχθο και αγώνα τόσων χρόνων και αφετέρου την
επαναφορά των άδικων και αδικαιολόγητων περικοπών στα επιδόματα και
χορηγίες των πολυτέκνων που έγιναν ένεκα της οικονομικής κρίσης .
Έτσι, για όσο ακόμη θα διαρκέσει η δύσκολη οικονομική κατάσταση,
θεωρούμε ότι θα

πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή και δράση μας σε

θέματα που αναφύηκαν από την οικονομική κρίση που περνά ο τόπος μας,
όπως της ανεργίας, της απασχόλησης, της μόρφωσης, της διαβίωσης και
άλλα καθώς και στην επαναφορά των περικοπών στα επιδόματα τέκνου
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ιδιαίτερα δε της αναγνώρισης των φοιτητών ως εξαρτωμένων τέκνων για
σκοπούς παραχώρησης επιδόματος τέκνου, της πλήρης επαναφοράς του
επιδόματος μάνας, της φοιτητικής χορηγίας και άλλα. Όσον αφορά δε τα
πάγια μας αιτήματα για παραχώρηση νέων ωφελημάτων ή και βελτίωση
υφισταμένων προ των περικοπών που έγιναν, θεωρούμε ότι θα πρέπει να
είναι στο σχεδιασμό μας και να τα διεκδικήσουμε την κατάλληλη στιγμή όταν
θα διαφανεί ότι θα είναι εφικτή και το επιτρέπουν οι συνθήκες.
Με αυτό το σκεπτικό θα προτάξουμε και θα διεκδικήσουμε ως πρώτη
προτεραιότητα τα πιο κάτω:

1.1.1 Αιτήματα Πρώτης Προτεραιότητας:
Συνοπτικά
1.

Επίδομα Τέκνου –

α) επαναφορά φοιτητών ως εξαρτώμενα τέκνα
πολυτέκνων και
β) αύξηση του υπολογιζόμενου εισοδηματικού κριτηρίου

2.

Φοιτητική Χορηγία–

α) αύξηση της πρόσθετης φοιτητικής χορηγίας
πολυτέκνων και
β) αύξηση του υπολογιζόμενου εισοδηματικού κριτηρίου

3. Επίδομα Μάνας – επαναφορά του επιδόματος μάνας ως είχε
4. Φόρος Εισοδήματος – επαναφορά εκπτώσεων για τα παιδιά
5. Διακίνηση – επαναφορά χορηγίας για αγορά αυτοκινήτου
6. Ρεύμα - Νερό – άρση αδικιών και ανισοτήτων
7. Άλλα Αιτήματα – στήριξη πολυτέκνων με διάφορους άλλους τρόπους
Πιο αναλυτικά
1.

Επίδομα

Τέκνου

–

επαναφορά

αφαιρεθέντων,

βελτιώσεις,

αναπροσαρμογή
Διεκδικήσαμε και διεκδικούμε την επαναφορά όσων έχουν αφαιρεθεί από την
άδικη στόχευση του επιδόματος με τον νόμο της 12ης Δεκεμβρίου 2012 και
της 14ης Δεκεμβρίου 2011.
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1. Να επαναφερθεί η πρόνοια ώστε να θεωρούνται και οι φοιτητές ως
εξαρτώμενα τέκνα της πολύτεκνης οικογένειας και να επανέλθει η
καταβολή του επιδόματος τέκνου που έχει αφαιρεθεί.
2. Για το δικαίωμα σε επίδομα, να αναθεωρηθεί το υπολογιζόμενο
εισόδημα για τις πολύτεκνες οικογένειες με ένα εναπομείναν
εξαρτώμενο τέκνο και να ισχύει το ίδιο που ισχύει και για την
παραχώρηση της Φοιτητικής Χορηγίας.
3. Να αυξηθεί το ύψος του υπολογιζόμενο εισοδηματικού κριτηρίου για το
δικαίωμα σε επίδομα.
4. Να επανέλθει η παραχώρηση του επιδόματος τέκνου στα επίπεδα που
ήταν πριν από τη ψήφιση των τροποποιήσεων της 14 ης Δεκεμβρίου
2011 που είχε ως αποτέλεσμα την εξαίρεση πολυτέκνων από το
δικαίωμα σε επίδομα ή να επανέλθουν οι εκπτώσεις στο Φόρο
Εισοδήματος. (δηλαδή να επανέλθει το δικαίωμα σε επίδομα τέκνου
για όλες τις πολύτεκνες οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα όπως ίσχυε
πριν).
5. Να αυξηθεί το ύψος του επιδόματος τέκνου και να επανέλθει η
καταβολή του 13ου επιδόματος.
2. Φοιτητική χορηγία
Η μόρφωση των παιδιών δημιουργεί ένα δυσβάσταχτο οικονομικό βάρος για
τις πολύτεκνες οικογένειες οι οποίες πολλές φορές σπουδάζουν ταυτόχρονα
δύο, τρία ή και περισσότερα παιδιά.
Διεκδικήσαμε και διεκδικούμε την επαναφορά όσων έχουν αφαιρεθεί από την
άδικη στόχευση της φοιτητικής χορηγίας που έγινε με τον νόμο της 12ης
Δεκεμβρίου 2012 και της 14ης Δεκεμβρίου 2011 καθώς και πρόσθετη στήριξη
των φοιτητών.
1. Να επανέλθει το δικαίωμα για τη πρόσθετη φοιτητική χορηγία και για
τις πολύτεκνες οικογένειες που έχουν μείνει με δύο ή ένα εξαρτώμενο
τέκνο.
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2. Να αυξηθεί το ποσό της πρόσθετης φοιτητικής χορηγίας που
παρέχεται για παιδιά πολυτέκνων.
3. Η προσαύξηση του εισοδηματικού κριτηρίου των €3.000 για κάθε
πρόσθετο τέκνο πέραν του δευτέρου, να αυξηθεί στις €5.000 όπως
ισχύει και στο επίδομα τέκνου.
4. Το όριο ηλικίας για να θεωρούνται ως εξαρτώμενα τέκνα στις
περιπτώσεις όπου φοιτούν σε σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης να αυξηθεί
από το 19ο έτος στο 20ο έτος, όπως ισχύει και στο επίδομα τέκνου.
5. Να επανέλθει το δικαίωμα σε φοιτητική χορηγία για όλες τις πολύτεκνες
οικογένειες όπως ίσχυε πριν. Προς τούτο το χαμηλότερο ύψος της
φοιτητικής χορηγίας να παρέχεται σε όλα τα παιδιά πολυτέκνων που
είναι φοιτητές ανεξάρτητα από το εισόδημα και τα περιουσιακά
στοιχεία της οικογένειας.
6. Να αυξηθεί το εισοδηματικό κριτήριο που λαμβάνεται υπόψη και να
επανέλθει η παραχώρηση της φοιτητικής χορηγίας στο επίπεδο που
ήταν πριν από τη ψήφιση του νόμου της 14 ης Δεκεμβρίου 2011 ή να
επανέλθει η επιστροφή των εκπτώσεων στο φόρο εισοδήματος.
7. Να ληφθούν πρόνοιες στήριξης των φοιτητών όπως παραχώρηση
έκτακτων χορηγημάτων, έγκριση για διαμονή σε φοιτητικές εστίες,
αυξημένη παραχώρηση θέσεων στα Δημόσια Πανεπιστήμια της
Κύπρου και άλλα.
Επιπλέον πάγιο αίτημα μας παραμένει η ουσιαστική αύξηση και τιμαριθμική
αναπροσαρμογή της φοιτητικής χορηγίας ώστε να ενισχύονται οικονομικά οι
πολύτεκνες οικογένειες.
3. Επίδομα Mάνας:
Οι ανάγκες και η στήριξη που χρειάζεται η πολύτεκνη μάνα δεν σταματούν
όταν μεγαλώσουν τα παιδιά. Η απόφαση έστω και για σταδιακή επαναφορά
του επιδόματος μάνας με όρους και προϋποθέσεις βοηθά και ενισχύει την
πολύτεκνη οικογένεια αλλά δεν είναι ικανοποιητική.
Πάγιο αίτημα και επιδίωξη μας θα είναι να επανέλθει ο νόμος για την
παραχώρηση του Επιδόματος Μάνας που έχει καταργηθεί με το νόμο της 12 ης
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Δεκεμβρίου 2012 και να παραχωρείται το επίδομα μάνας, κάθε μήνα, σ’ όλες
τις πολύτεκνες μάνες χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
4. Φορολογικό σύστημα:
Η εφαρμογή από την Πολιτεία ενός δίκαιου φορολογικού συστήματος που θα
στοχεύει στην όσο το δυνατό δικαιότερη κατανομή των φορολογικών βαρών
και την σμίκρυνση της διαφοράς στο κατά κεφαλή εισόδημα των πολιτών θα
πρέπει να είναι στόχος όλων των κοινωνικών ομάδων ιδιαίτερα όμως της
Οργάνωσης μας. Σήμερα η φορολογία του εισοδήματος είναι ισοπεδωτική. Η
κοινωνική συνοχή ενδυναμώνεται και ενισχύεται όταν όλοι οι πολίτες
επιβαρύνονται φορολογικά δίκαια και ανάλογα με την οικονομική αντοχή τους.
Θα διεκδηκήσουμε:
1. Την επαναφορά των εκπτώσεων για τα παιδιά που έχουν καταργηθεί
με την φορολογική μεταρρύθμιση του 2002-2003.
2. Την εφαρμογή ενός δίκαιου φορολογικού συστήματος ώστε να
ισοσταθμιστεί η προσφορά των οικογενειών με τις φορολογικές
απαιτήσεις του κράτους, να αρθούν οι αδικίες, να επιτευχθεί δίκαιη
κατανομή βαρών και να ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή.
5. Χορηγία για αγορά αυτοκινήτου:
Το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η πολύτεκνη οικογένεια για την μετακίνηση
της είναι καθημερινό και σοβαρό. Οι πολύτεκνοι χρειάζονται αυτοκίνητο με το
οποίο να μπορούν να εξυπηρετούν τις ανάγκες της οικογένειας τους εύκολα
και ασφαλισμένα, γι’ αυτό επιβάλλεται η παροχή κινήτρων για απόκτηση του
κατάλληλου αυτοκινήτου.
Διεκδικούμε να επανέλθει η νομοθεσία που ίσχυε για την παραχώρηση χορηγίας
για αγορά αυτοκινήτου η οποία και έχει καταργηθεί τον Δεκέμβριο του 2012.
6. Ρεύμα και Νερό
Το κόστος για τα δύο αυτά αγαθά έχει καταστεί δυσβάσταχτο για την
πολύτεκνη οικογένεια εξαιτίας του άδικου και απαράδεχτου τρόπου
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τιμολόγησης όπου δεν λαμβάνεται υπόψη το μέγεθος της οικογένειας καθώς
επίσης και των συνεχόμενων αυξήσεων που προστίθενται.
Ειδικότερα στο ρεύμα όμως, ή αφαίρεση των φοιτητών από εξαρτώμενα
τέκνα που έγινε με την αλλαγή του νόμου για την παραχώρηση του
επιδόματος τέκνου, επηρέασε αρνητικά και στους δικαιούχους της ειδικής
διατίμησης ηλεκτρικού ρεύματος με αποτέλεσμα να μειωθεί σημαντικά ο
αριθμός των πολυτέκνων οικογενειών που είχαν έστω εκείνη την μερική
ελάφρυνση από την ειδική διατίμηση των πολυτέκνων. Γι’ αυτό διεκδικήσαμε
και διεκδικούμε:
Για το ρεύμα:
1. Να συνεχίσουν να θεωρούνται οι φοιτητές ως εξαρτώμενα τέκνα της
πολύτεκνης οικογένειας ώστε να επανέλθει το δικαίωμα για την ειδική
διατίμηση.
2. Να βελτιωθούν και διευρυνθούν τα κριτήρια της ειδικής διατίμησης των
πολυτέκνων.
3. Δικαίωμα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων (Net Metering)
με την παραχώρηση σχετικής χορηγίας.
Για το νερό:
Έχει αναγνωρισθεί, από το Υπουργείο Γεωργίας και το Τμήμα Αναπτύξεως
Υδάτων η άδικη και άνιση μεταχείριση που γίνεται στην τιμολόγηση της
κατανάλωσης νερού για τις πολύτεκνες οικογένειες.
Για άρση της αδικίας και για ίση τιμολόγηση θα ζητήσουμε να εφαρμοστεί από
τους πάροχους νερού ειδική διατίμηση για τις πολύτεκνες οικογένειες όπως
εξάλλου τους προέτρεψε να πράξουν το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων και
προβλέπεται επίσης και στους κανονισμούς για τη τιμολόγηση του νερού.
7. Άλλα Αιτήματα
Έχουμε επίσης μια σειρά άλλων αιτημάτων που εκκρεμούν σε διάφορα
Υπουργεία, καθώς και την αναγκαιότητα άρσης αδικιών και ανισοτήτων σε
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νόμους και θεσμούς. Θα ζητούμε με κάθε ευκαιρία την θετική αντίκρυση των
ώστε να στηριχθούν οι πολύτεκνες οικογένειες.

1.1.2. Γενικά Αιτήματα:
Τα αιτήματα πολυτέκνων δεν διαγράφονται αλλά παραμένουν παρά τις
δύσκολες οικονομικές συνθήκες. Προς τούτο γίνεται η καταγραφή τους ώστε
με κάθε ευκαιρία και ανάλογα με την περίπτωση και τις επικρατούσες
συνθήκες να προωθούνται. Πέραν τούτο θα εντάσσονται και νέα αιτήματα
που θα προκύπτουν. Εν συντομία τα γενικά αιτήματα είναι:
1. Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη
Το δικαίωμα της Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης είναι μεγάλης σημασίας γι'
αυτό πρέπει να επιδιωχθεί, και μέσω της συμμετοχής μας στην Κοινωνική
Συμμαχία για την εφαρμογή του ΓεΣΥ, να εξασκηθεί η αναγκαία πίεση ώστε
αυτό να εφαρμοστεί όπως έχει προγραμματιστεί.
Επιπρόσθετα θα επιδιωχθεί να γίνει επιπλέον μείωση, των συνεισφορών και
συμπληρωμών που θα είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν οι δικαιούχοι για
συγκεκριμένες υπηρεσίας υγείας, για τις πολύτεκνες οικογένειες.
2. Στέγαση
α. Στεγαστικά Δάνεια – Σχέδιο Εστία
Ένεκα της Κρίσης και του αρνητικού αντίκτυπου στα μέλη μας, ζητούμε από
την πολιτεία την προστασία με νομική κατοχύρωση όσων πολυτέκνων
απειλούνται από τράπεζες με κατασχέσεις της πρώτης οικίας τους λόγω μη
καταβολής των δόσεων, τις οποίες εξασφάλιζαν από τα επιδόματα που τώρα
έχουν αναιρεθεί.
Πρόσθετα θα ζητήσουμε βελτιώσεις στο Σχέδιο Εστία ώστε να μπορούν να
ενταχθούν και επωφεληθούν περισσότερες πολύτεκνες οικογένειες που
αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποπληρωμή των στεγαστικών τους
δανείων.
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β. Στεγαστικά Σχέδια:
Αμετάθετος στόχος είναι όπως κάθε πολύτεκνη οικογένεια τόσο η ίδια όσο και
τα παιδιά της να αποκτήσουν τη δική τους στέγη.
Τα διάφορα στεγαστικά σχέδια έχουν παγοποιηθεί λόγω της οικονομικής
κρίσης και θα ζητήσουμε να αποπαγοποιηθούν και να τεθούν ξανά σε ισχύ.
Περαιτέρω θα δοθεί προτεραιότητα στην διεκδίκηση για περαιτέρω βελτίωση
και διεύρυνση των κριτηρίων για απόκτηση στέγης και για βελτίωση /
συντήρηση / επέκτασης, μέσω του Ενιαίου Στεγαστικού Σχεδίου, του
Οργανισμού Αναπτύξεως Γης, του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης και
των σχετικών κυβερνητικών σχεδίων.
3. Στρατιωτικά Θέματα
α. Μείωση θητείας
Το δικαίωμα σε μειωμένη 14μηνη θητεία που είχαν παιδιά πολυτέκνων έχει
ακυρωθεί μετά την καθολική μείωση της θητείας σε 14μήνες για όλους τους
στρατιώτες. Ως εκ τούτου, διεκδικούμε για στρατιώτες παιδιά πολυτέκνων
που είχαν το δικαίωμα σε 14μηνη θητεία πριν την επέκτασή της σ’ όλους, να
μειώνεται η θητεία τους σε 12μήνες.
β. Χορήγημα Εθνοφρουρού
Θα διεκδηκήσουμε να αυξηθεί το βασικό μηνιαίο χορήγημα κατά 50 ευρώ για
όλους τους στρατιώτες παιδιά πολυτέκνων για ελάφρυνση της πολύτεκνης
οικογένειας τους.
4. Εκπαίδευση:
Σκοπός της Οργάνωσης είναι να συμβάλει με τις εισηγήσεις και ενέργειες της
ώστε να διαμορφωθεί ένα εκπαιδευτικό σύστημα όπου σ' ένα πνεύμα
παροχής ίσων ευκαιριών να προσφέρονται οι απαραίτητες διευκολύνσεις στα
παιδιά πολυτέκνων για ν' αποκτούν τα ακαδημαϊκά προσόντα που
επιθυμούν.
Τα κυριότερα θέματα που θα τεθούν για ενίσχυση της οικονομικής
δυνατότητας των πολύτεκνων να προσφέρουν στα παιδιά τους ανώτερες
σπουδές είναι :
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α) Μέση Εκπαίδευση
1. Να παρέχεται έκπτωση 50% στην εγγραφή στα εξεταζόμενα μαθήματα
στις παγκύπριες εξετάσεις για εξασφάλισης θέσης στα ΑΕΙ και ΤΕΙ
Ελλάδας και Κύπρου.
2. Η χορηγία για αγορά ηλεκτρονικού υπολογιστή να παρέχεται και σε
παιδιά πολυτέκνων.
3. Νομική

ρύθμιση

για

αναστολή

μεταθέσεων

–

μετακινήσεων

πολυτέκνων μητέρων εκπαιδευτικών που έχουν μικρά παιδιά μέχρι 12
χρονών και φροντίδα διορισμού και εργασίας στην περιοχή διαμονής
τους.
4. Να

παρέχονται

διευκολύνσεις

για

την

ώρα

προσέλευσης και

αποχώρησης πολυτέκνων εκπαιδευτικών (μητέρων) που έχουν παιδί
κάτω από 6 χρονών.
β) Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
1. Παραχώρηση υποτροφιών: Να εισαχθεί ειδικό σχέδιο παραχώρησης
υποτροφιών για παιδιά πολυτέκνων και/ή να βελτιωθούν υφιστάμενα
σχέδια παραχώρησης υποτροφιών ώστε στα κριτήρια να λαμβάνεται
πολύ σοβαρά υπόψιν το μέγεθος της οικογένειας.
2. Παραχώρηση φοιτητικών δανείων με ευνοϊκούς όρους: Να εισαχθεί
ειδικό σχέδιο για παραχώρηση φοιτητικών δανείων με ευνοϊκούς όρους
για πολύτεκνες οικογένειες. (Σημειώνουμε ως παράδειγμα τα φοιτητικά
δάνεια που παρέχονται στην Αγγλία για τους φοιτητές).
3. Μεταγραφή φοιτητών μεταξύ Ελλαδικών Πανεπιστημίων και μεταξύ
Ελλαδικών και Πανεπιστημίων Κύπρου ώστε να προληφθεί η
εγκατάλειψη σπουδών λόγω της οικονομικής κρίσης.
4. Μέριμνα για διαμονή σε Φοιτητικές Εστίες για παιδιά πολυτέκνων.
5. Παραχώρηση αριθμού θέσεων στο Πανεπιστήμιο Κύπρου λόγω της
οικονομικής κρίσης.
6. Βελτιώσεις προνοιών των κριτηρίων του Φοιτητικού επιδόματος προς
όφελος της πολυτεκνίας ως εξής:.
iii.

Η μοριοδότηση για τις πολύτεκνες οικογένειες με 3 ή
περισσότερα τέκνα για κάθε επιπλέον τέκνο (4ον,5ον κλπ) να
αυξηθεί από 1 μόριο σε 2 μόρια.
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iv.

Για τις πολύτεκνες οικογένειες να παρέχεται μοριοδότηση και για
το 1ον και 2ον εξαρτώμενο τέκνο τους.

γ) Άλλα εκπαιδευτικά Θέματα
1. Να επεκταθεί η δωρεάν φοίτηση στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης
παιδιών πολυτέκνων από το δεύτερο παιδί αντί από το τρίτο παιδί
όπως ισχύει τώρα. (Σήμερα για το πρώτο και δεύτερο παιδί παρέχεται
έκπτωση 50% και από το τρίτο παιδί φοιτούν δωρεάν).
2. Να επεκταθεί η δωρεάν μεταφορά μαθητών ώστε να καλύπτονται όλα
τα παιδιά του πολυτέκνων.
3. Επιπρόσθετα θα επιδιωχθεί η οικονομική στήριξη πολυτέκνων
οικογενειών για να έχουν την οικονομική ευχέρεια να προσφέρουν στα
παιδιά τους τα αναγκαία μέσα και για την βασική τους εκπαίδευση ώστε
να έχουν ίσες ευκαιρίες.
5. Ανεργία - Απασχόληση
Μέχρι σήμερα, θέταμε το αίτημα για γρήγορη επαγγελματική αποκατάσταση των
παιδιών πολυτέκνων οικογενειών ώστε να μπορούν να συμβάλουν άμεσα στην
οικονομική ελάφρυνση της οικογένειας και κατ’ επέκταση στη βελτίωση των
συνθηκών διαβίωσης της.

Η ανεργία όμως, έχει πλήξει πρώτιστα την πολύτεκνη οικογένεια και
δυστυχώς και τους ίδιους τους πολύτεκνους γονείς και έχει επιδεινώσει τα
μέγιστα τις συνθήκες διαβίωσης της πολύτεκνης οικογένειας. Ως εκ τούτο
προκύπτει άμεση αναγκαιότητα για εξεύρεση εργασίας και απασχόλησης και
των πολύτεκνων γονέων.

Ζητούμε να υιοθετηθούν οι κατάλληλες πολιτικές, έτσι ώστε αφενός να ληφθούν
μέτρα για προστασία της πολύτεκνης οικογένειας για να εξακολουθεί να
εργάζεται και αφετέρου να παρέχεται προτεραιότητα στην πρόσληψη ανέργων
πολυτέκνων γονέων και παιδιών τους.
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6. Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα
Με την εφαρμογή του νόμου για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα έχει
διαπιστωθεί ότι αφ’ ενός μεν βοηθούνται οικογένειες που έχουν πραγματική
ανάγκη αλλά αφετέρου χρειάζεται να γίνουν αλλαγές και βελτιώσεις του νόμου
ώστε να είναι πιο δίκαιο και πιο ουσιαστική η στήριξη των οικογενειών και
ιδιαίτερα των πολυτέκνων οικογενειών.
Τα κυριότερα θέματα για βελτίωση του νόμου του Ε.Ε.Ε. που θα πρέπει να
ζητηθούν είναι:
1. Να εξαιρείται από το εισόδημα που λαμβάνεται υπόψιν για το ΕΕΕ, το
επίδομα τέκνου.
2. Το ποσό που προνοείται για το ύψος της ακίνητης ιδιοκτησίας
α) να προσαυξάνεται ανάλογα με την σύνθεση της οικογένειας και
β) να αυξηθεί
3. Το όριο του ύψους των καταθέσεων που προνοείται ανά τέκνο να
αυξηθεί.
7. Νόμοι και Θεσμοί
Διαφάνηκε ότι διάφοροι νόμοι και θεσμοί (π.χ. επιδόματα ανεργίας κλπ),
περιλαμβάνουν πρόνοιες που είναι σε βάρος της πολύτεκνης οικογένειας.
Προσπάθεια μας να αναδείξουμε τα θέματα αυτά και την αδικία και ανισότητα
που γίνεται σε βάρος των πολυτέκνων οικογενειών και να επιδιώξουμε
τροποποιήσεις / βελτιώσεις ώστε να αρθούν οι αδικίες αυτές.
8. Νομική κατοχύρωση πολυτέκνων
Με ορίζοντα το Δημογραφικό πρόβλημα και τη σωρεία προβλημάτων που
προκύπτουν αναφύεται η αναγκαιότητα πρότασης νόμου «περί προστασίας
πολυτέκνων» (πολυτεκνική ιδιότητα).
Να αναγνωρίζεται από όλους η πολυτεκνική ιδιότητα έστω και αν έχει
παραμείνει η πολύτεκνη οικογένεια με λιγότερα από τέσσερα εξαρτώμενα
τέκνα και να τις παραχωρούνται τα διάφορα ωφελήματα και εκπτώσεις των
πολυτέκνων.

99

9. Άλλα αιτήματα
Υπάρχει επίσης και μια σειρά άλλων επιμέρους αιτημάτων τα οποία
απασχολούν τους πολύτεκνους και αφορούν διάφορα θέματα (Θέματα
Παιδείας, Υγείας, Εργασίας, Άμυνας, Ύδρευση, αποχετευτικά, μειώσεις σε
μέσα μαζικής συγκοινωνίας αστικά και υπεραστικά, μειώσεις στις άδειες
κυκλοφορίας, εκπτώσεις, από ιδιωτικά κολλέγια και πανεπιστήμια, εκπτώσεις
από καταστήματα και άλλους φορείς, μειωμένα τέλη στην παροχή
τηλεπικοινωνιακών

υπηρεσιών,

θέματα

που

αφορούν

την

Τοπική

Αυτοδιοίκηση και άλλα.)
Προσπάθεια μας θα είναι παράλληλα με την προώθηση των κύριων και
βασικών αιτημάτων και προβλημάτων να προωθούνται και τα πιο πάνω
επιμέρους αιτήματα, εφόσον υπάρχει πρόσφορο έδαφος .

1. 2 Δημογραφική - Οικογενειακή Πολιτική
Η μείωση των γεννήσεων, του δείκτη γονιμότητας και του αυξημένου δείκτη
δημογραφικής γήρανσης αλλά και εκπατρισμού των Κυπρίων αμέσως μετά
την αφαίρεση των επιδομάτων 2011, 2012, 2013 και της οικονομικής κρίσης,
κρούουν εκκωφαντικά τον κώδωνα του κινδύνου και εκπέμπουν δυνατά
μηνύματα για πρόληψη.
Η Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων με τη συνεχή δράση της ανέδειξε την
αναγκαιότητα αυτή και έπεισε να ληφθεί η πολιτική απόφαση για την μελέτη
και

ετοιμασία

ολοκληρωμένου

προγράμματος

Δημογραφικής

και

Οικογενειακής Πολιτικής τονίζει δε συνεχώς την αναγκαιότητα πολιτικής για
αύξηση των γεννήσεων.
Είναι λοιπόν απαραίτητο να ληφθούν άμεσα και σοβαρά θεσμικά, κοινωνικά
και οικονομικά μέτρα με βασικό και κύριο στόχο την αύξηση των γεννήσεων
έτσι που το δημογραφικό πρόβλημα στην Κύπρο να κτυπηθεί στη ρίζα του,
αν δεν θέλουμε να συνεχιστεί η καλπάζουσα γήρανση του πληθυσμού ένεκα
του ότι δεν αναπληρώνεται ο πληθυσμός με νέες γεννήσεις. Σημειώνουμε ότι
ως Κύπρος έχουμε το χαμηλότερο δείκτη γονιμότητας με 1.3 παιδιά ανά
γυναίκα.
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Συνεπώς η εφαρμογή μιας σωστής Δημογραφικής και Οικογενειακής
πολιτικής που να στοχεύει
α) στην αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας
β) στην στήριξη και υποστήριξη της οικογένειας και ιδιαίτερα της
πολύτεκνης οικογένειας και
γ) στη δικαιότερη κατανομή του Εθνικού Εισοδήματος
θα αναβαθμίσει το βιοτικό και πολιτιστικό επίπεδο της κοινωνίας και θα έχει
πολύ ευεργετικά αποτελέσματα. Η οικογένεια ως το κύτταρο της κοινωνίας
χρειάζεται ειδική μεταχείριση και η Πολιτεία οφείλει να της παράσχει κάθε
φροντίδα, στήριξη και υποστήριξη. Κάθε στήριξη προς την οικογένεια είναι
πλούτος για τον τόπο και επένδυση για το μέλλον.
Η Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων θα συνεχίσει καταθέτοντας σωστούς
δημογραφικούς σχεδιασμούς, με εισηγήσεις και παρεμβάσεις τόσο στον
Ενιαίο Φορέα Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής όσο και σε όποιον
άλλο κοινοβουλευτικό φορέα ή και συνεργαζόμενη με άλλους σχετικούς
επιστημονικούς φορείς, είτε στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό, να συμβάλλει
στην διαμόρφωση και τον καθορισμό μιας σωστής και ολοκληρωμένης
πρότασης για την εφαρμογή του προγράμματος Δημογραφικής Πολιτικής με
αποθήκευση επιστημονικών πληροφοριών και μελετών, με επιστημονική
τεκμηρίωση, με διοργάνωση Συνεδρίων κ.α., για το καλό και την επιβίωση της
πατρίδας μας.
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Δράση 2: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑ ΜΕΛΗ
Η προσφορά υπηρεσιών προς τα μέλη είναι ένας από τους βασικούς λόγους
της δημιουργίας και ύπαρξης της Οργάνωσης.
Από την ίδρυση της η Οργάνωση εργάζεται για να εξασφαλίσει στα μέλη της
διάφορα ωφελήματα από την Κυβέρνηση, Εκκλησία, Τοπική Αυτοδιοίκηση και
άλλους Οργανισμούς.
Παράλληλα

και

η

Οργάνωση

έχει

δημιουργήσει

τις

απαραίτητες

προϋποθέσεις ώστε και ή ίδια να προσφέρει υπηρεσίες στα μέλη της.
Στρατηγικός στόχος είναι η ΠΟΠ να επιτύχει με κάθε δυνατό τρόπο να
δημιουργήσει και αναπτύξει τους μηχανισμούς εκείνους που θα της
επιτρέψουν να αξιοποιήσει όλες τις δυνατότητες της και να προσφέρει
ουσιαστικές και αποτελεσματικές υπηρεσίες στα μέλη της.
Η επίτευξη αυτού του στρατηγικού στόχου γίνεται μέσω της εφαρμογής των
πιο κάτω δράσεων οι οποίες χρήζουν ενδυνάμωσης και βελτίωσης.
Αναλυτικότερα:
2.1 Εξυπηρέτηση Μελών
Η Οργάνωση παρεμβαίνει για επίλυση διαφόρων προβλημάτων που
αντιμετωπίζουν οι πολύτεκνες οικογένειες και τα παιδιά τους σε διάφορα
θέματα (θέματα εργοδότησης, παιδείας, υγείας, στέγασης κλπ).
Προτεραιότητα μας η ενίσχυση των δράσεων μας ώστε να γίνουμε πιο
διεκδικητικοί και αποτελεσματικοί στην διασφάλιση των δικαίων των
πολυτέκνων στα πιο πάνω θέματα.
2.2 Ταμείο Βοηθημάτων
Από την αρχή της ίδρυσης της η Οργάνωση διαπίστωσε την αναγκαιότητα
άμεσης παρέμβασης για οικονομική στήριξη σε πολύτεκνες οικογένειες που
αντιμετωπίζουν άμεσες έκτακτες ανάγκες που δημιουργούν προβλήματα και
καθιστούν δύσκολη την επιβίωσης τους.
Προς τούτο έχει δημιουργήσει ειδικό ταμείο με το οποίο παρεμβαίνει και
βοηθά οικονομικά ενισχύοντας τις πολύτεκνες οικογένειες ιδιαίτερα σε θέματα
υγείας.
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Η οικονομική κρίση και η ανεργία έχουν αυξήσει σημαντικά την ζήτηση
βοήθειας από πολύτεκνες οικογένειες η οποία δεν περιορίζεται μόνο σε
χρηματική αλλά επεκτείνεται και σε είδη πρώτης ανάγκης όπως τρόφιμα,
ρουχισμό και άλλα.
Θα πρέπει να δοθεί έμφαση από όλους και να ενταθούν οι προσπάθειες μας
για ενίσχυση των Ταμείων Βοηθημάτων και Εκδηλώσεων και επιπρόσθετα να
εξασφαλίζουμε είδη πρώτης ανάγκης για να τα παρέχουμε στις πολύτεκνες
οικογένειες που τα χρειάζονται στηρίζοντας της έτσι με κάθε δυνατό τρόπο.
2.3 Ψυχαγωγία στα Μέλη
Η παροχή ή δημιουργία συνθηκών για ψυχαγωγία των μελών της πολύτεκνης
οικογένειας είναι μέσα στις προτεραιότητας της Οργάνωσης.
Για την προσφορά τέτοιων υπηρεσιών η Οργάνωση θα αναπτύξει ακόμη
περισσότερο τα πιο κάτω:
Α. Εκδηλώσεις / Χοροεσπερίδες / Μουσικές βραδιές
Η

πραγματοποίηση

διαφόρων

εκδηλώσεων

και

άλλων

δραστηριοτήτων είναι μια ευχάριστη ευκαιρία για ψυχαγωγία των
μελών αλλά και για ενίσχυση του Ταμείου Εκδηλώσεων των Επαρχιακών και Τοπικών Επιτροπών.
Όλο

και

περισσότερες

Επαρχιακές

και

Τοπικές

Επιτροπές

δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό προσφέροντας την ευκαιρία στα
μέλη των για αλληλογνωριμία και ευχάριστη ψυχαγωγία.
Η προώθηση τέτοιων εκδηλώσεων ευρίσκεται πάντοτε μέσα στις
προτεραιότητες και στόχους της Οργάνωσης.
Β. Αξιοποίηση κατασκηνωτικών χώρων στην Κύπρο:
Επαρχιακές

&

Τοπικές

Επιτροπές

αξιοποίησαν

τέτοιους

κατασκηνωτικούς χώρους (Κατασκηνωτικός Χώρος Δήμου Λατσιών
στα Αγρίδια κλπ) και πρόσφεραν σε παιδιά πολυτέκνων την ευκαιρία
να κάνουν διακοπές.
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Υπάρχει η δυνατότητα περαιτέρω αξιοποίησης κατασκηνωτικών
χώρων που μπορεί να γίνει είτε σε συνεργασία είτε με την
παραχώρηση τους για χρήση από την Οργάνωση, από άλλους
Οργανισμούς που τους διαθέτουν.
Να επιδιωχθεί η συνεργασία με ξενοδοχειακές μονάδες για προσφορά
επιχορηγούμενων ή μειωμένων διακοπών σε πολύτεκνες οικογένειες.
Γ. Δημιουργία Κατασκήνωσης:
Παρά τις δυσκολίες που ανεφύησαν, θα πρέπει να μελετηθεί η
δυνατότητα

για

τη

διαμόρφωση

του

χώρου

στο

κτήμα

που

παραχωρήθηκε από την Κυβέρνηση στην περιοχή Νέου Χωρίου της
Πάφου, έτσι ώστε να μπορεί να λειτουργήσει ως κατασκηνωτικός
χώρος για εξυπηρέτηση των πολυτέκνων οικογενειών και των παιδιών
τους.
Στόχος θα πρέπει να είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου, λειτουργικού
και προπαντός βιώσιμου χώρου που να εξυπηρετεί τις ανάγκες της
πολύτεκνης οικογένειας.
Δ. Εκδρομές - Κρουαζιέρες
Η παροχή ευκαιρίας στα μέλη για συμμετοχή σε εκδρομή ή κρουαζιέρα
με προσιτές τιμές αποτελεί ακόμη μια προσφορά της Οργάνωσης προς
τα μέλη της.
Η δραστηριότητα αυτή μπορεί να διευρυνθεί και βελτιωθεί.
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ΔΡΑΣΗ 3: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ
Η επιτυχία των στόχων και η πραγματοποίηση των προϋποθέτει την ύπαρξη
μιας καλής οργανωτικής και λειτουργικής δομής.
Για τον σκοπό αυτό η προσπάθεια για βελτίωση στον Οργανωτικό και
Λειτουργικό τομέα θα συνεχιστεί. Θα επιδιωχθεί όπως ενισχυθεί ακόμη
περισσότερο η λειτουργικότητα των διάφορων Διοικητικών Οργάνων.
Η ενίσχυση της λειτουργικής δομής της Οργάνωσης θα επιτευχθεί μέσω των
πιο κάτω παραμέτρων:

3.1

Βελτίωση Καταστατικού – Προσαρμογή στο Νέο Νόμο Περί

Σωματείων και Ιδρυμάτων
Έχουν καταγραφεί και μελετηθεί από τα συλλογικά Όργανα αναγκαίες
βελτιώσεις που χρήζει το Καταστατικό καθώς και οι απαραίτητες αλλαγές για
προσαρμογή στο Νέο Νόμο Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων. Περαιτέρω
έχουν σημειωθεί και νέες βελτιώσεις που αναφύηκαν στην πορεία και θα
τεθούν στα συλλογικά όργανα για έγκριση.
Οι καταστατικές αλλαγές θα πρέπει να προωθηθούν σε Καταστατικό
Συνέδριο που θα πρέπει να προγραμματιστεί να γίνει έγκαιρα και πριν το
τέλος Ιουνίου.
3.2 Νέος Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Τα θέματα που αναφύονται από την Εφαρμογή του νέου Κανονισμού
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είναι πολύ σοβαρά και η μη
σωστή εφαρμογή του ενδεχόμενα να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην
Λειτουργία της Οργάνωσης.
Μέριμνα μας θα είναι να υιοθετήσουμε όλες τις πολιτικές και διαδικασίες που
χρειάζονται και να λάβουμε όλα τα κατάλληλα μέτρα και ασφαλιστικές δικλίδες
ώστε να τηρούμε όλες τις πρόνοιες και υποχρεώσεις που απαιτούνται από
την εφαρμογή του νέου κανονισμού.
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3.3 Λειτουργία Διοικητικών Οργάνων
Η λειτουργία των Διοικητικών Οργάνων της ΠΟΠ πρέπει να ενισχύει την
συνοχή της Οργάνωσης και να συμβάλει στην προώθηση και επίτευξη των
σκοπών και στόχων της.
3.4 Αναβάθμιση εξοπλισμού & Λειτουργίας γραφείων
Α. Εξοπλισμός γραφείων
Η απόδοση της Οργάνωσης και οι έγκαιρες και έγκυρες παρεμβάσεις της σε
πλείστα θέματα επηρεάζονται από τον διαθέσιμο υλικοτεχνικό εξοπλισμό. Η
ανάπτυξη της τεχνολογίας είναι ραγδαία.
Η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός του ηλεκτρονικού και άλλου εξοπλισμού
των γραφείων πρέπει να είναι συνεχής. Θα βοηθήσει τα μέγιστα στην αύξηση
της παραγωγικότητας του προσωπικού και αποτελεσματικότητας της
Οργάνωσης.
Β. Μηχανογραφικό σύστημα.
Η ηλεκτρονική σύνδεση και δικτύωση των γραφείων της Οργάνωσης με το
νέο βελτιωμένο μηχανογραφικό σύστημα που ετοιμάστηκε, προσφέρει
αφενός Κεντρικό Μητρώο Μελών και αφετέρου περισσότερες δυνατότητες
εξαγωγής δεδομένων και στατιστικών στοιχείων τα οποία είναι απαραίτητα
στην απόδοση της Οργάνωσης, της προβολής της, και της τεκμηρίωσης
αιτημάτων.
Η ολοένα αυξανόμενες ανάγκες που προκύπτουν για καταγραφή και εξαγωγή
νέων δεδομένων και στοιχείων επιβάλλουν την συνεχή αναβάθμιση του
μηχανογραφικού μας συστήματος.
Γ. Λογιστικό πρόγραμμα
Η εφαρμογή του νέου λογισμικού προγράμματος της Οργάνωσης προσφέρει
πέραν της ενημέρωσης και την δυνατότητα για καλύτερη διαχείριση και
αξιοποίηση των οικονομικών πόρων της Οργάνωσης.
Η συνεχής αναβάθμιση και βελτίωση του λογισμικού μας προγράμματος θα
είναι στις προτεραιότητες μας.
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3.5 Έκδοση ταυτοτήτων - Ασφάλιση
Συνεχής θα πρέπει να είναι η προσπάθεια μας για να ενταχθούν όλα τα μέλη
της ΠΟΠ που λαμβάνουν επιδόματα (επίδομα τέκνου και επίδομα μάνας) στο
σύστημα αυτόματης αποκοπής της συνδρομής και ασφάλισης, με ευεργετικά
αποτελέσματα για την Οργάνωση αλλά περισσότερο για τις ίδιες τις
πολύτεκνες οικογένειες. Παράλληλα όμως θα πρέπει να μελετηθούν και
εξευρεθούν και άλλοι τρόποι είσπραξης της συνδρομής και ανανέωσης της
πολυτεκνικής ταυτότητας από περισσότερες πολύτεκνες οικογένειες που είτε
λαμβάνουν, είτε δεν λαμβάνουν επίδομα, που είναι και η μεγαλύτερη
πλειοψηφία, ώστε να συνεχίσει να έχει ικανοποιητικά έσοδα η Οργάνωση για
να μπορεί να λειτουργήσει υλοποιώντας έτσι απρόσκοπτα τους στόχους της.
Πολλές πολύτεκνες οικογένειες δυστυχώς, είτε λαμβάνουν είτε δεν λαμβάνουν
σήμερα επίδομα, δεν καταβάλλουν την συνδρομή τους και δεν ανανεώνουν
την πολυτεκνική τους ταυτότητα με αποτέλεσμα η Οργάνωση να στερείται
έσοδα και κατ’ επέκταση την δυνατότητα να προσφέρει περισσότερα στα
μέλη της.
3.6 Ενδυνάμωση της Βάσης
Η δύναμη της Οργάνωσης πηγάζει από την βάση που είναι τα απλά μέλη. Η
δημιουργία ισχυρής βάσης είναι προϋπόθεση για μια δυνατή Οργάνωση γι'
αυτό θα πρέπει να ενταθούν οι δραστηριότητες προς την κατεύθυνση αυτή.
Πρέπει να ενδυναμωθούν οι δράσεις ενημέρωσης των μελών για τα οφέλη
που θα έχουν από μια δυνατή Οργάνωση, ότι τα ωφελήματα δεν
προσφέρονται αλλά κατακτώνται με αγώνες και διεκδικούνται πιο εύκολα
όταν τα μέλη στηρίζουν δυναμικά τις ηγεσίες τους. Να εμπεδωθεί στα μέλη ότι
η Οργάνωση αγωνίζεται για το δικό τους συμφέρον και τους συμπαραστέκεται
σε κάθε τους πρόβλημα και να συνεχίσουν να στηρίζουν την Οργάνωση ώστε
να μπορεί να επιτελεί το έργο της προς όφελος των πολυτέκνων και
γενικότερα ολόκληρης της κοινωνίας.
Επιπρόσθετα πρέπει να μελετηθεί η δυνατότητα διεύρυνσης της βάσης
μελών μας.
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3.7 Ενημέρωση μελών – Τηλεμηνύματα (sms) - Εκδόσεις - Ιστοσελίδα
Ιδιαίτερη προσπάθεια θα καταβληθεί για την όσο το δυνατό καλύτερη και
συχνότερη ενημέρωση των μελών.
Με τα τηλεμηνύματα (sms) που έχουμε εισαγάγει έχουμε την δυνατότητα
σύντομης μεν άλλα άμεσης ενημέρωσης για τα σημαντικά θέματα που
απασχολούν

την

Οργάνωση

και

επηρεάζουν

τους

πολύτεκνους.

Η

δραστηριότητα αυτή πρέπει να ενισχυθεί.
Επιπρόσθετα, η έκδοση ενημερωτικών εντύπων, όπως οι καταλόγοι με τα
ωφελήματα και εκπτώσεις των πολυτέκνων, ενισχύουν την προσπάθεια για
ενημέρωση γι΄ αυτό και πρέπει να επικαιροποιούνται συχνότερα.
Παράλληλα επιβάλλεται να γίνουν ενέργειες και προς την κατεύθυνση
ενημέρωσης των μελών μας μέσω email. Γι’ αυτό, θα καταβληθεί προσπάθεια
ώστε τα μέλη μας να μας δηλώσουν τα email τους για να μπορούμε να
επικοινωνούμε μαζί τους και μέσω αυτού του μέσου. Έτσι αφενός θα μπορεί
να γίνεται πληρέστερη και συχνότερη ενημέρωση και αφετέρου δεν θα έχει
κόστος.
Σημαντικό μέσω ενημέρωσης είναι και η ιστοσελίδα της Οργάνωσης μας. Θα
πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες για συνεχή ενημέρωση και
αναβάθμιση της Ιστοσελίδας μας. Στόχος μας, η ουσιαστική παραγωγή της
ιστοσελίδας ώστε να μετατραπεί σε άμεσο μέσω ενημέρωσης και προβολής
της Οργάνωσης. Θα επιδιωχθεί επίσης μεγαλύτερη συμμετοχή των
Επαρχιών στην ενημέρωση της Ιστοσελίδας.
3.8 Ακίνητα ΠΟΠ - γραφεία
Η Οργάνωση διαθέτει ιδιόκτητα γραφεία σ’ όλες τις πόλεις τα οποία χρήζουν
συντηρήσεις και επιδιορθώσεις.
Θα προχωρήσουμε με τη συντήρηση και επιδιόρθωση του Κεντρικού
Γραφείου στην Λευκωσία καθώς και του γραφείου στην Επαρχία Λάρνακας.
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ΔΡΑΣΗ 4: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
Βασικός στόχος είναι η παρουσία της Οργάνωσης σε κάθε κοινωνικό
γεγονός.
Προσπάθειες της Οργάνωσης είναι να διαδραματίσει τον δικό της ρόλο στην
βελτίωση της κοινωνίας και στην πρόληψη και αντιμετώπιση απαράδεχτων
κοινωνικών φαινομένων όπως είναι τα ναρκωτικά, ο ρατσισμός, η
αντικοινωνική συμπεριφορά των νέων, η βία και παραβατικότητα κ.λ.π.
Μέσα στα πλαίσια αυτά θα ενισχυθεί η συμμετοχή μας σε εκδηλώσεις και
δραστηριότητες

που

πραγματοποιούνται

από

άλλες

Οργανώσεις,

Οργανισμούς, Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, Πολιτικά Κόμματα και άλλους
φορείς γιατί με τη παρουσία μας σ' αυτές αφενός προβάλλουμε μια θετική
εικόνα για την Οργάνωση στην κοινωνία, για την παρουσία και προσφορά
μας στα κοινωνικά δρώμενα και τις κοινωνικές εξελίξεις ενισχύοντας το κύρος
της και αφετέρου δημιουργούμε σχέσεις με παράγοντες των άλλων
Οργανισμών.
Σημειώνουμε ότι η Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων είναι μέλος στο
Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΕΕ), της Παγκύπριας
Συντονιστικής Επιτροπής και Ευημερίας του Παιδιού (ΠΣΕΠΕ), του ΚΕΝΘΕΑ,
του Εθνικού Δικτύου Ενάντια στην Φτώχεια κλπ.
Με τη παρουσία μας και τις σχέσεις που δημιουργούνται μας δίδεται η
ευκαιρία για να προωθούμε τις θέσεις και θέματα που μας απασχολούν.
Επιδίωξη μας θα είναι να ανταποκρινόμαστε σε όλες τις προσκλήσεις που
λαμβάνουμε.
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ΔΡΑΣΗ 5: ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Η συνεργασία και ανάπτυξη σχέσεων με Διεθνείς Οργανισμούς ή Οργανώσεις
του εξωτερικού έχει πάντοτε θετικά αποτελέσματα, ιδιαίτερα μετά και την
ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την παγκοσμιοποίηση.
Η κοινωνική πολιτική των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (και του
δικού μας κράτους) άρχισε να επηρεάζεται και να διαμορφώνεται με βάση και
ενιαίων πολιτικών που προτείνονται ή και αποφασίζονται στην Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Η οικονομική κρίση όμως επηρέασε και την Οργάνωσή μας στο να συνεχίσει
και να ενισχύσει την παρουσία της και ενεργότερη συμμετοχή της σε διεθνείς
Οργανισμούς όπως στην Ομοσπονδία Οικογενειακών Οργανώσεων των
χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COFACE) και στην Ομοσπονδία
Πολυτεκνικών Οργανώσεων της Ευρώπης (ELFAC) όπου η ΠΟΠ είναι και
ιδρυτικό μέλος.
Θα επιδιωχθεί η περαιτέρω ενδυνάμωση της αδελφικής συνεργασίας της
ΠΟΠ με την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδας (ΑΣΠΕ) σε
δράσεις αντιμετώπισης κοινών προβλημάτων προς όφελος των μελών των
δύο Οργανώσεων καθώς και αντιμετώπισης του ευρύτερου εθνικού
προβλήματος που αντιμετωπίζει ο Ελληνισμός, της υπογεννητικότητας.
Με ενεργή παρουσία μας, με τις διασυνδέσεις μας με Ευρωπαϊκές
Οργανώσεις και με τους δεσμούς που δημιουργούνται, θα έχουμε την
δυνατότητα να διαδραματίσουμε τον δικό μας ρόλο και να επηρεάσουμε την
διαμόρφωση πολιτικών προς όφελος της οικογένειας.
Η ανάπτυξη σχέσεων με άλλες Οργανώσεις των χωρών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης είναι χρήσιμη και από την ανάγκη εξεύρεσης συνεργατών για την
αξιοποίηση και εφαρμογή διαφόρων προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Περαιτέρω η τεχνοοικονομική και τεχνοκρατική εμπειρία που θα αποκτηθεί θα
προσφέρει πλεονέκτημα για καλύτερη προώθηση θεμάτων που μας
απασχολούν καθώς και ανάπτυξη των δραστηριοτήτων μας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΟΠ
Το 1971 οι συνθήκες ανάγκασαν κάποιους πολύτεκνους ανθρώπους να
Ιδρύσουν την Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων με σκοπό να διεκδικήσουν
από την Πολιτεία ορισμένα ωφελήματα. Δυστυχώς σοβαρά γεγονότα που
προέκυψαν (Τουρκική Εισβολή και Κατοχή) δεν επέτρεψαν να καρποφορήσει
εκείνη η προσπάθεια. Το 1979 επαναλήφθηκε η προσπάθεια και αυτή την
φορά απέδωσε καρπούς.
Η δημιουργία της Παγκύπριας Οργάνωσης Πολυτέκνων ήταν μια φυσιολογική
εξέλιξη λόγω των κοινωνικών συνθηκών της εποχής. Η πλήρης έλλειψης
κοινωνικών μέτρων για στήριξη της πολύτεκνης οικογένειας από την Πολιτεία
και την Εκκλησία τους ανάγκασε να οργανωθούν.
Οι πρώτοι στόχοι με την ίδρυση της, ήταν η διεκδίκηση ορισμένων
ωφελημάτων από την Πολιτεία τα δε αιτήματα αντανακλούσαν στις άμεσες
ανάγκες της πολύτεκνης οικογένειας την δεδομένη εποχή. Από τότε μέχρι
σήμερα έγιναν κοινωνικές αλλαγές, οι απαιτήσεις διαφοροποιήθηκαν,
ορισμένα αιτήματα ικανοποιήθηκαν, νέα αιτήματα δημιουργήθηκαν. Ο ρόλος,
η αποστολή και οι στόχοι της Οργάνωσης έχουν διαφοροποιηθεί και οι
προτεραιότητες έχουν αλλάξει.
Ο ρόλος και αποστολή της ΠΟΠ είναι να στηρίξει και υποστηρίζει την
πολύτεκνη οικογένεια μέσω:
1. Της Προστασίας και διασφάλισης των κοινωνικών δικαιωμάτων της.
2. Της διεκδίκησης από την Πολιτεία ικανοποίησης βασικών αναγκών για
βελτίωση της ποιότητας ζωής της.
3. Την παροχή κάθε είδους υπηρεσίας για εξυπηρέτησης της.
Αυτό θα επιτευχθεί μέσω προώθησης των κυριότερων στόχων της που
είναι:
1. Η προώθηση και αναβάθμιση της οικογενειακής πολιτικής στην Κύπρο
και στην Ευρωπαϊκή Ένωση προς όφελος των συμφερόντων του
θεσμού της οικογένειας και ιδιαίτερα της πολύτεκνης οικογένειας.
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2. Η προώθηση και προστασία των συμφερόντων όλων των μελών της
οικογένειας με ιδιαίτερη έμφαση στα συμφέροντα των μελών των
πολυτέκνων οικογενειών.
3. Η αντιμετώπιση του προβλήματος της υπογεννητικότητας.
4. Η προώθηση δράσεων για απασχόληση, στέγαση και εκπαίδευση των
μελών και η ανάπτυξη διαφόρων κοινωνικών προγραμμάτων για
στήριξη, καθοδήγηση και φροντίδα των πολυτέκνων οικογενειών.
5. Η προστασία των δικαιωμάτων και η ανάπτυξη της ευημερίας των
μελών των πολυτέκνων οικογενειών.
6. Η

αναχαίτιση

του

Κοινωνικού

αποκλεισμού

των

πολυτέκνων

οικογενειών.
7. Η ανάπτυξη σχέσεων με διεθνείς και Τοπικούς Οργανισμούς που
προωθούν τα συμφέροντα της οικογένειας.
8. Η καλλιέργεια και η ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των πολυτέκνων
οικογενειών.
Παράλληλα με τα πιο πάνω η Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων καταβάλλει
προσπάθεια να διαδραματίσει πρωτεύοντα ρόλο για καθιέρωση και εφαρμογή
σωστής δημογραφικής και οικογενειακής πολιτικής από πλευράς πολιτείας.
Για να μπορέσουμε να επιτύχουμε όσο καλύτερα γίνεται την αποστολή
μας και τους πιο πάνω στόχους, πρέπει να έχουμε την Οργάνωση μας
κορυφαία στην συνείδηση, στους προσανατολισμούς και επιδιώξεις
μας, πρέπει να συνεχίσουμε δυναμικά και με πνεύμα συναίνεσης να
εργαζόμαστε όλοι μαζί, και να είμαστε ενωμένοι, έτσι ώστε να
καταστήσουμε την Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων μία δυνατή, καλά
οργανωμένη και αποτελεσματική Οργάνωση που να είναι σε θέση να
προστατέψει τα δικαιώματα των μελών της και να έχει την δυνατότητα
να προσφέρει κάθε είδους βοήθεια, υπηρεσίας και φροντίδας στα μέλη
της.
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