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Συνάντηση Παγκύπριας Οργάνωσης Πολυτέκνων
με τον Υπουργό Άμυνας κ. Χαράλαμπο Πετρίδη
Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 06 Οκτωβρίου 2020, συνάντηση κλιμακίου της Κεντρικής
Γραμματείας της Π.Ο.Π. με τον Υπουργό Άμυνας κ. Χαράλαμπο Πετρίδη, στο Υπουργείο
Άμυνας. Στη Συνάντηση παρευρέθηκε και ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Άμυνας κος
Αντρέας Λουκά. Εκ μέρους της ηγεσίας της Οργάνωσης μας παρόντες ήσαν ο Πρόεδρος κος
Ντίνος Ολύμπιος, ο Αντιπρόεδρος κος Αργύρης Αργυρού και ο Γενικός Γραμματέας κος
Λουκάς Παναγιώτου. Παρευρέθηκε, επίσης, και η Πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής
Πολυτέκνων Λευκωσίας κα Βιβή Βαλιαντή, καθώς και ο πρώτος Λειτουργός του γραφείου κ.
Αργύρης Χατζηχριστοδούλου.
Κατά τη διάρκεια της Συνάντησης, ο Υπουργός είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για τα
κυριότερα θέματα πολυτέκνων, που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Άμυνας. Τα
θέματα αυτά αφορούν, κυρίως, τη μείωση της θητείας των παιδιών πολύτεκνων οικογενειών, την
αύξηση του χορηγήματος των εθνοφρουρών παιδιών πολύτεκνων οικογενειών, καθώς, επίσης,
και για το Δημογραφικό Πρόβλημα. Σε σχέση με τη μείωση της στρατιωτικής θητείας σε παιδιά
πολύτεκνων οικογενειών, ο Υπουργός Άμυνας ανέφερε ότι, στο παρόν στάδιο, η
πραγματοποίηση της δεν είναι εφικτή. Αντίκρισε, όμως, θετικά το αίτημά μας για αύξηση του
μηνιαίου χορηγήματος των εθνοφρουρών, παιδιών πολύτεκνων οικογενειών.
Οι σημερινές συνθήκες διαβίωσης των πολύτεκνων οικογενειών είναι δύσκολες, η στήριξη και
υποστήριξη των πολύτεκνων οικογενειών αποβαίνει προς το συμφέρον της Πολιτείας, γι’ αυτό
και αναμένουμε από την Πολιτεία και άλλους Φορείς να δείχνουν ιδιαίτερη προσοχή και
ευαισθησία στις πολύτεκνες οικογένειες και να τις στηρίζουν ουσιωδώς και ποικιλοτρόπως.
Η Κεντρική Γραμματεία της Π.Ο.Π. θα ήθελε να ευχαριστήσει τον Υπουργό Άμυνας κ.
Χαράλαμπο Πετρίδη για την ευκαιρία, που είχαμε να συζητήσουμε μαζί του για τα σχετικά με το
Υπουργείο Άμυνας αιτήματα της Οργάνωσης, αλλά και για το ενδιαφέρον που επέδειξε.
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