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Συνάντηση Παγκύπριας Οργάνωσης Πολυτέκνων
με Πρόεδρο Ε.Δ.Ε.Κ. – Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών
κ. Μαρίνο Σιζόπουλο
Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2020, συνάντηση κλιμακίου της Παγκύπριας
Οργάνωσης Πολυτέκνων με τον Πρόεδρο της Ε.Δ.Ε.Κ. – Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών κ. Μαρίνο
Σιζόπουλο, στα γραφεία του Κινήματος. Στη συνάντηση εκ μέρους της Παγκύπριας Οργάνωσης
Πολυτέκνων παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος κ. Ντίνος Ολύμπιος, ο Έφορος Βοηθημάτων κ. Γιώργος
Θεμιστοκλέους και ο Πρώτος Λειτουργός του γραφείου κ. Αργύρης Χατζηχριστοδούλου.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο κ. Σιζόπουλος είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για τα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολύτεκνες οικογένειες, το Δημογραφικό πρόβλημα, καθώς
και για τα κυριότερα αιτήματα της Οργάνωσης. Μέσα στα πλαίσια ενός εποικοδομητικού
διαλόγου συζητήθηκαν τρόποι ενίσχυσης της πολυτεκνίας και εξεύρεσης μέτρων για επίλυση
του Δημογραφικού προβλήματος, που αντιμετωπίζει η πατρίδα μας. Συζητήθηκαν, επίσης,
πολιτικές άρσης των αδικιών, που υφίστανται οι πολύτεκνες οικογένειες στον τόπο μας, καθώς
και η αναγκαιότητα επαναφοράς όλων όσων έχουν άδικα αφαιρεθεί από τις πολύτεκνες
οικογένειες, ένεκα της οικονομικής κρίσης.
Ο κ. Σιζόπουλος από πλευράς του εξέφρασε τις θέσεις της Ε.Δ.Ε.Κ. για άμβλυνση του
φαινομένου της υπογεννητικότητας, οι οποίες αφορούν, μεταξύ άλλων, φορολογικές μειώσεις ή
και φοροαπαλλαγές, την επαναξιολόγηση των επιδομάτων για τα τέκνα και τους φοιτητές των
πολύτεκνων οικογενειών και διευκολύνσεις προς τους πολύτεκνους γονείς. Αναγνώρισε ότι το
θέμα της υπογεννητικότητας είναι ένα τεράστιο εθνικό πρόβλημα, το οποίο επιβάλλεται να λυθεί
άμεσα, ενισχύοντας τις υφιστάμενες πολύτεκνες οικογένειες και δημιουργώντας ελκυστικά
κίνητρα για τις υπόλοιπες οικογένειες.
Η Κεντρική Γραμματεία της ΠΟΠ θα ήθελε να ευχαριστήσει την Ε.Δ.Ε.Κ. και τον κ. Σιζόπουλο
προσωπικά για το συνεχές ενδιαφέρον τους για τα θέματα που αφορούν τις πολύτεκνες
οικογένειες, καθώς και για τη στήριξή τους προς την Οργάνωση και τις πολύτεκνες οικογένειες.
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