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Συνάντηση Παγκύπριας Οργάνωσης Πολυτέκνων
με Γενικό Γραμματέα Α.Κ.Ε.Λ. κ. Άντρο Κυπριανού
Με τον Γενικό Γραμματέα του Α.Κ.Ε.Λ. κ. Άντρο Κυπριανού συναντήθηκε την Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου
2020, αντιπροσωπεία της Παγκύπριας Οργάνωσης Πολυτέκνων.
Εκ μέρους της Κεντρικής Γραμματείας της Π.Ο.Π. παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος κ. Ντίνος Ολύμπιος, ο
Έφ. Εκδόσεων κ. Χριστάκης Χρυσοστόμου, o Έφ. Βοηθημάτων ο κ. Γιώργος Θεμιστοκλέους, η
Πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής Πολυτέκνων Λευκωσίας κα Βιβή Βαλιαντή και ο Πρώτος
Λειτουργός του Γραφείου κ. Αργύρης Χατζηχριστοδούλου. Στη συνάντηση από το ΑΚΕΛ παρευρέθηκε
και κ. Χάρης Πασιά, συντονιστής γραφείου κοινωνικών θεμάτων ΑΚΕΛ.
Ο κ. Κυπριανού ενημερώθηκε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολύτεκνες οικογένειες επί
καθημερινής βάσεως καθώς επίσης και για τα κυριότερα αιτήματα της Οργάνωσης, τα οποία
αφορούν τη φοιτητική χορηγία και την αναγκαιότητα διατήρησης της πολυτεκνικής ιδιότητας όταν
μια πολύτεκνη οικογένεια απομείνει με 1 ή 2 εξαρτώμενα, το επίδομα τέκνου, τις αδικίες και
ανισότητες που υφίστανται οι πολύτεκνες οικογένειες κ.ά. Επιπλέον του τέθηκε το δημογραφικό
πρόβλημα και οι κίνδυνοι που εμπερικλείει για την πατρίδα μας, καθώς και η αναγκαιότητα
διεξαγωγής δημογραφικής μελέτης για αντιμετώπισή του, η οποία να περιλαμβάνει, ασφαλώς, και
το κόστος μεγαλώματος ενός παιδιού.
Με γνώμονα τη δύσκολη οικονομικά περίοδο που διανύει το κράτος, λόγω της πανδημίας του
κορωνοϊού, ο κ. Κυπριανού μας ανέφερε ότι πρέπει να τεθούν προτεραιότητες για στήριξη των
πολυτέκνων οικογενειών και άλλων ομάδων του πληθυσμού. Ο ίδιος πρότεινε τη δημιουργία και
εφαρμογή σχεδίου επιδότησης για τη φροντίδα των παιδιών και των βρεφών για οικογένειες με
χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, τη λειτουργία υποδομών φροντίδας παιδιών, βρεφών και

ηλικιωμένων με χαμηλό κόστος, καθώς επίσης και την αύξηση της γονικής άδειας και της άδειας
μητρότητας. Θα πρέπει, επίσης, όπως ανέφερε ο κ. Κυπριανού, να μελετηθεί η επιδότηση ενοικίων
για τους φοιτητές και τους μαθητές, αλλά και η επιδότηση για αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών,
πάντα μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων του κράτους, αλλά και στα πλαίσια ενός σχεδιασμού. Για
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το δημογραφικό ο κ. Κυπριανού ανάφερε ότι, στη βάση μιας δημογραφικής μελέτης, η κυβέρνηση
πρέπει να προωθήσει μέτρα που θα συμβάλουν στην αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας
χαρακτηρίζοντας το δημογραφικό ως ένα σημαντικό πρόβλημα για την πατρίδα μας. Τέλος ο κ.
Κυπριανού δεσμεύτηκε ότι θα αποστείλει επιστολή προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον
Υπουργό Οικονομικών θέτοντας τα εν λόγω ζητήματα.
Η Κεντρική Γραμματεία της Παγκύπριας Οργάνωσης Πολυτέκνων εκφράζει ευχαριστίες προς το
ΑΚΕΛ, αλλά και τον κ. Άντρο Κυπριανού προσωπικά, για την ευκαιρία που είχαμε να συζητήσουμε
μαζί του τα θέματα που αφορούν την Οργάνωση, αλλά και για την υποστήριξη που επιδεικνύει προς
τις πολύτεκνες οικογένειες του τόπου μας.
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