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Αιτήματα Πολυτέκνων Πρώτης Προτεραιότητας 
που χρήζουν άμεσης ικανοποίησης 

 
Η Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων επιδιώκει πάντοτε να έχει καλές σχέσεις με την 
Πολιτεία και τους διάφορους πολιτικούς και κοινωνικούς φορείς 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.  Είναι δικαίωμα κάθε Οργάνωσης να διεκδικεί με νόμιμα, ειρηνικά αλλά και 
με δυναμικά μέτρα όταν χρειαστεί, την ικανοποίηση αιτημάτων.  
 
Με αυτό το πνεύμα η Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων επιδιώκει την ικανοποίηση των 
αιτημάτων και την διαμόρφωση της κοινωνικής  ή άλλης πολιτικής που επηρεάζει άμεσα 
ή έμμεσα την πολύτεκνη οικογένεια.  
 

Με το παρόν λοιπόν έγγραφο μας, για στήριξη της πολύτεκνης οικογένειας καθώς και του 
θεσμού της οικογένειας, σας καταθέτουμε τα αιτήματα πολυτέκνων πρώτης 
προτεραιότητας τα οποία χρήζουν άμεσης εξέτασης και ικανοποίησης. Η επίλυση των 
αιτημάτων μας, αποτελεί βασική προϋπόθεση για την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου 
των πολυτέκνων οικογενειών. 
 
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 
Διεκδικούμε την επαναφορά όσων έχουν αφαιρεθεί από την άδικη στόχευση του 
επιδόματος με τον νόμο της 12ης Δεκεμβρίου 2012 και της 14ης Δεκεμβρίου 2011.  
 

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. 
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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 14ης 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. 
 
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.  

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

3. 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. 

4. 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. 

5. 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 14ης Δεκεμβρίου 2011 ή να επανέλθει η επιστροφή των εκπτώσεων 
στο φόρο εισοδήματος. 

6. 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. 
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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.  
 
Διεκδικούμε να επανέλθει ο νόμος για την παραχώρηση του Επιδόματος Μάνας που έχει 
καταργηθεί με το νόμο της 12ης Δεκεμβρίου 2012 και να παραχωρείται το επίδομα μάνας, 
κάθε μήνα, σ’ όλες τις πολύτεκνες μάνες χωρίς όρους και προϋποθέσεις. 
 

4.  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.   
 
Διεκδικούμε: 
 

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 τιμολόγησης όπου δεν 
λαμβάνεται υπόψη το μέγεθος της οικογένειας καθώς επίσης και των συνεχόμενων 
αυξήσεων που προστίθενται. 
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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.  

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 ζητούμε 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 νόμους και θεσμούς. Θα 
ζητούμε με κάθε ευκαιρία την θετική αντίκρυση των ώστε να στηριχθούν οι πολύτεκνες 
οικογένειες. 
 


