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Τηλεδιάσκεψη Παγκύπριας Οργάνωσης Πολυτέκνων
με Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
κ. Γιάννη Καρούσο
Πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη της Παγκύπριας Οργάνωσης Πολυτέκνων με τον Υπουργό
Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Γιάννη Καρούσο, την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2020.
Στην τηλεδιάσκεψη από μέρους του Υπουργείου συμμετείχαν επίσης και ο Γενικός Διευθυντής
του Υπουργείου κ. Σταύρος Μιχαήλ, ο Αναπληρωτής Διευθυντής Τμήματος Οδικών
Μεταφορών κ. Γιάννος Νικολαΐδης, ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τμήματος Οδικών
Μεταφορών και η Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός του Υπουργείου κα Ρίτα Ηλιάδου. Εκ
μέρους της Π.Ο.Π. συμμετείχαν ο Πρόεδρος κ. Ντίνος Ολύμπιος, ο Αντιπρόεδρος κ. Αργύρης
Αργυρού, ο Γενικός Γραμματέας κ. Λουκάς Παναγιώτου, ο Έφορος Βοηθημάτων κ. Γιώργος
Θεμιστοκλέους, ο Πρώτος Λειτουργός του γραφείου κ. Αργύρης Χατζηχριστοδούλου και η
Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής Πολυτέκνων Λευκωσίας κα Βιβή
Βαλιαντή και κ. Δημήτρης Κωνσταντίνου αντίστοιχα.
Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης είχαμε την ευκαιρία να ενημερώσουμε και συζητήσουμε
με τον κ. Υπουργό τα αιτήματα της Οργάνωσης που αφορούν το Υπουργείο Μεταφορών όπως
η επέκταση της δωρεάν μεταφοράς των μαθητών, η εισαγωγή σχεδίου για αγορά
πολυμορφικού αυτοκινήτου από τις πολύτεκνες οικογένειες, το πρόγραμμα απόσυρσης
αυτοκινήτων και οι ακινητοποιήσεις αυτοκινήτων, οι άδειες κυκλοφορίας και οι μηχανικοί
έλεγχοι οχημάτων (Μ.Ο.Τ.). Επίσης συζητήσαμε με τον κ. Υπουργό το δημογραφικό πρόβλημα
και τους τεράστιους κινδύνους που εμπερικλείει αυτό για την πατρίδα μας.
Ο Υπουργός κ. Καρούσος αφού άκουσε την ηγεσία της ΠΟΠ ανάφερε ότι μελετούν το θέμα της
εισαγωγής γενναιόδωρου σχεδίου για αγορά ηλεκτροκίνητου αυτοκινήτου, σχέδιο μέσα στο
οποίο θα υπάρχει αυξημένη χορηγία για τις πολύτεκνες οικογένειες. Όσον αφορά την
επέκταση της δωρεάν μεταφοράς των μαθητών παιδιών είπε, αυτό είναι δύσκολο στο παρόν
στάδιο να ικανοποιηθεί.
Η Κεντρική Γραμματεία της Παγκύπριας Οργάνωσης Πολυτέκνων θα ήθελε να ευχαριστήσει
τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Καρούσο για την ευκαιρία που είχαμε να
συζητήσουμε μαζί του τα σχετικά με το Υπουργείο Μεταφορών αιτήματα της Οργάνωσης μας,
να ανταλλάξουμε απόψεις για το δημογραφικό πρόβλημα καθώς και για το όλο ενδιαφέρον
που επέδειξε.
Για περισσότερη πληροφόρηση μπορείτε να επικοινωνείτε με τα γραφεία της Οργάνωσης.
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