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                                                                                                  Λευκωσία 12/03/2015 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Συνάντηση της ηγεσίας της ΠΟΠ με τον 
Υπουργό Οικονομικών κ. Χάρη Γεωργιάδη 

 
 
Η Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων ανακοινώνει ότι την Τετάρτη 04/03/2015 κλιμάκιο 
της ηγεσίας της αποτελούμενο από το Πρόεδρο της κ. Παρασκευά Σαμάρα, τον 
Αντιπρόεδρο κ. Αργύρη Αργυρού, τον Οργανωτικό Γραμματέα κ. Κυριάκο Βύρα, τον 
Έφορο Μελών κ. Χρίστο Πιτταρά, τον Πρόεδρο της Επαρχιακής Γραμματείας Λάρνακας 
κ. Ντίνο Ολύμπιο, την Πρόεδρο της Επαρχιακής Γραμματείας Λευκωσίας κα. Βιβή 
Βαλιαντή και τον Α’ Λειτουργό της κ. Αργύρη Χατζηχριστοδούλου είχαν συνάντηση με τον 
Υπουργό Οικονομικών κ. Χάρη Γεωργιάδη στο γραφείο του.   
 
Οι εκπρόσωποι της ΠΟΠ έθεσαν στον κ. Υπουργό τα βασικά αιτήματα και προβλήματα 
πολυτέκνων και ανέπτυξαν την δύσκολη κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η 
πολύτεκνη οικογένεια λόγω της οικονομικής κρίσης και της μείωσης των επιδομάτων και 
εισοδημάτων τους. Του ανέπτυξαν τις αδικίες που έγιναν σε βάρος των πολυτέκνων με τις 
διαφοροποιήσεις που έγιναν στην παραχώρηση του επιδόματος τέκνου και φοιτητικής 
χορηγίας, της άδικης κατάργησης του επιδόματος μάνας καθώς και άλλων ωφελημάτων 
των πολυτέκνων και ζήτησαν την επανεξέταση των, ώστε σταδιακά να επανέλθουν τα 
ωφελήματα πολυτέκνων για ανακούφισή των οικογενειών τους. Του εξέφρασαν επίσης τις 
ανησυχίες της Οργάνωσης για το ενδεχόμενο περαιτέρω αρνητικών διαφοροποιήσεων 
των κριτηρίων που παρέχονται τα φοιτητικά επιδόματα και το επίδομα τέκνου, με 
περισσότερες δυσμενείς συνέπειες για τους πολύτεκνους. Έθεσαν επίσης το θέμα των 
εκποιήσεων και την αναγκαιότητα προστασίας της πολύτεκνης οικογένειας .   
 
Τέλος εξέφρασαν στον κ. Γεωργιάδη την αγωνία και ανησυχία της Οργάνωσης για το 
Δημογραφικό πρόβλημα και τους τεράστιους κινδύνους που περικλείει για την πατρίδα 
μας. Ο αρνητικός αντίκτυπος στην Δημογραφική ανανέωση της μικρής μας πατρίδας, από 
τα συνεχιζόμενα μέτρα μειώσεων και περικοπών των κοινωνικών παροχών και των 
δικαιωμάτων των πολυτέκνων θα είναι τρομερός για τα επόμενα χρόνια και έκρουσαν τον 
κώδωνα του κινδύνου, ζήτησαν δε από τον κ. Υπουργό να ενημερώσει εάν παράλληλα με 
την τήρηση υποχρεώσεων στο μνημόνιο έχουν ληφθεί μέτρα ή εάν σχεδιάζονται για την 
ενίσχυση του Δημογραφικού δείκτη.  
 
Ο κ. Υπουργός αφού άκουσε την ηγεσία της ΠΟΠ ανάφερε πως κατανοεί τα δίκαια 
αιτήματα των πολυτέκνων και αντιλαμβάνεται πως οι πολύτεκνες οικογένειες έχουν 
πληγεί από την οικονομική κρίση και τα μέτρα που λήφθηκαν. Υπό τις σημερινές 
παρούσες οικονομικές συνθήκες είπε είναι δύσκολη η ικανοποίηση αιτημάτων και 
προσπάθεια τους είναι με το νέο χρόνο να εξετασθούν αδικίες που έγιναν και εάν το 
επιτρέπουν οι οικονομικές συνθήκες, όπου είναι δυνατό σιγά-σιγά να αποκαθίστανται. 
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Η ηγεσία της ΠΟΠ ευχαρίστησε τον κ. Γεωργιάδη για τη κατανόηση που επέδειξε στα 
προβλήματα των πολυτέκνων οικογενειών.  
 
Επισυνάπτεται φωτογραφία της συνάντησης. 
 

Με ιδιαίτερη τιμή 
Για την Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων 

 
 

Παρασκευάς Σαμάρας                                                                      Νίκος Βαλιαντής 
Πρόεδρος                                                                                          Γενικός Γραμματέας                             
 


