ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ (Π.Ο.Π.)
Στασάνδρου 7, 3ος Όροφος, 1060 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Τηλ: 22758622, 22758653, Φαξ: 22758903
Email: polyteknon@cytanet.com.cy
www.pop.org.cy

Συνάντηση Παγκύπριας Οργάνωσης Πολυτέκνων
με Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων
Τη Δευτέρα, 09 Νοεμβρίου 2020, πραγματοποιήθηκε συνάντηση κλιμακίου της
Παγκύπριας Οργάνωσης Πολυτέκνων με τη Συντονιστική Επιτροπή της Πολιτικής
Πλατφόρμας «Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων».
Εκ μέρους της Συντονιστικής Επιτροπής της Συνεργασίας Δημοκρατικών Δυνάμεων
παρευρέθηκαν οι βουλευτές κ.κ. Γιώργος Προκοπίου και Άγγελος Βότσης, καθώς και ο
κ. Κυριάκος Κυριάκου, συνεργάτης του κ. Προκοπίου. Εκ μέρους της Π.Ο.Π.
παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος κ. Ντίνος Ολύμπιος, ο Αντιπρόεδρος κ. Αργύρης Αργυρού
και ο Πρώτος Λειτουργός του γραφείου κ. Αργύρης Χατζηχριστοδούλου.
Η ηγεσία της ΠΟΠ ενημέρωσε τα μέλη της Συνεργασίας Δημοκρατικών Δυνάμεων για τα
αιτήματα της Οργάνωσης, τα προβλήματα των πολύτεκνων οικογενειών καθώς και για
το Δημογραφικό. Μεταξύ άλλων συζητήθηκαν η φοιτητική χορηγία και η αναγκαιότητα
διατήρησης της πολυτεκνικής ιδιότητας όταν μια πολύτεκνη οικογένεια απομείνει με 1 ή
2 εξαρτώμενα, το επίδομα τέκνου και οι αδικίες και ανισότητες που υφίστανται οι
πολύτεκνες οικογένειες στην τιμολόγηση του νερού, ρεύματος κ.ά. Επίσης αναφέρθηκε
η αναγκαιότητα επαναφοράς όλων όσων έχουν άδικα αφαιρεθεί από τις πολύτεκνες
οικογένειες, ένεκα της οικονομικής κρίσης. Τέλος συζητήθηκε το Δημογραφικό
πρόβλημα και οι σοβαρότατοι κίνδυνοι που εμπερικλείει για την πατρίδα μας.
Από πλευράς τους τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής της Συνεργασίας, αντίκρισαν
θετικά τα δίκαια αιτήματά μας και εισηγήθηκαν όπως στο παρόν στάδιο, λόγω και των
οικονομικών δεδομένων, συνεπεία της πανδημίας του κορωνοϊού, δοθεί έμφαση στο
αίτημα για τη φοιτητική χορηγία. Τόνισαν, επίσης, την αναγκαιότητα εξεύρεσης τρόπων
επίλυσης της δημογραφικής αλλοίωσης, που υφίσταται ο τόπος μας, αλλά και την
αναγκαιότητα να δοθεί έμφαση στις πολύτεκνες οικογένειες.

Η Κεντρική Γραμματεία της Π.Ο.Π. θα ήθελε να ευχαριστήσει τη Συνεργασία για την
ευκαιρία που είχαμε να συνομιλήσουμε μαζί τους για θέματα που αφορούν τις
πολύτεκνες οικογένειες, καθώς και για τη στήριξή τους προς τις πολύτεκνες οικογένειες.
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