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Συνάντηση Π.Ο.Π. με Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού,
Αθλητισμού και Νεολαίας κύριο Πρόδρομο Προδρόμου
Πραγματοποιήθηκε συνάντηση κλιμακίου της ηγεσίας της Παγκύπριας Οργάνωσης
Πολυτέκνων με τον Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας κ.
Πρόδρομου Προδρόμου, την Τρίτη 9 Μαρτίου 2021.
Στη συνάντηση, από το Υπουργείο παρέστησαν, επίσης, ο Γενικός Διευθυντής του
Υπουργείου κ. Κύπρος Κυπριανού, ο προϊστάμενος των φοιτητικών Χορηγιών κ. Λάκης
Μύθιλλος και ο Λειτουργός του γραφείου του Υπουργού, κ. Λούκας Κυπριανού. Εκ
μέρους της ηγεσίας της Π.Ο.Π. παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος κ. Ντίνος Ολύμπιος, ο
Αντιπρόεδρος κ. Αργύρης Αργυρού, ο Γενικός Γραμματέας κ. Λουκάς Παναγιώτου, ο
Οργανωτικός Γραμματέας κ. Κλεάνθης Συμεωνίδης και ο Έφορος Βοηθημάτων κ.
Γιώργος Θεμιστοκλέους. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν, επίσης, η Πρόεδρος της
Επαρχιακής Επιτροπής Πολυτέκνων Λευκωσίας, κα Βιβή Βαλιαντή και ο πρώτος
λειτουργός του γραφείο πολυτέκνων κ. Αργύρης Χατζηχριστοδούλου.
Στη συνάντηση με τον Υπουργό συζητήθηκε το αίτημα της Π.Ο.Π. που αφορά στη
φοιτητική χορηγία και αποτελείται από δύο σκέλη, πρώτον η αύξηση της πρόσθετης
φοιτητικής χορηγίας, που δικαιούνται τα παιδιά πολύτεκνων οικογενειών και δεύτερο,
το δικαίωμα πρόσθετης φοιτητικής χορηγίας όταν μια πολύτεκνη οικογένεια μένει με 1
ή 2 εξαρτώμενα τέκνα, δηλαδή, να συνεχίζει να θεωρείται πολύτεκνη. Στα αιτήματα
αυτά ο Υπουργός, στο μεν πρώτο υπήρξε θετικός και επεσήμανε ότι το πρόσθετο
κονδύλι που χρειάζεται για την υλοποίηση του αιτήματος μας μπορεί να εξευρεθεί εξ
ιδίων πόρων του Υπουργείου και στο δεύτερο εξέφρασε την στήριξή του, σημείωσε,
όμως, ότι χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση και θα το δει μέσα από την Κυβέρνηση.
Συζητήθηκαν, επίσης, το ζήτημα των τελών για τα εξεταζόμενα μαθήματα των
Παγκύπριων εξετάσεων, αίτημα το οποίο προσεγγίζεται θετικά εκ μέρους του
Υπουργείου, και η παραχώρηση χορηγίας για αγορά ηλεκτρονικού υπολογιστή.
Ο κ. Προδρόμου, ανέφερε ότι αναγνωρίζει ότι οι πολύτεκνες οικογένειες χρειάζονται
στήριξη και όσον αφορά το Δημογραφικό πρόβλημα ανέφερε ότι χρειάζεται να
ενσκήψουμε περαιτέρω στην μελέτη του και να υπάρξει ενθάρρυνση των γεννήσεων
στον τόπο μας.
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Η Κεντρική Γραμματεία της Π.Ο.Π. θα ήθελε να ευχαριστήσει τον Υπουργό Παιδείας, κ.
Πρόδρομο Προδρόμου για την ευκαιρία που μας έδωσε να τον ενημερώσουμε και να
συζητήσουμε μαζί του τα θέματα πολυτέκνων, τα οποία άπτονται των αρμοδιοτήτων
του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, καθώς και για την
ευαισθησία που επιδεικνύει για τις πολύτεκνες οικογένειες.
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