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Λευκωσία 04/11/2011
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συνάντηση της ηγεσίας της ΠΟΠ µε Εκπροσώπους του ΑΚΕΛ
κ.κ. Σταύρο Ευαγόρου και Γιώργο Λουκαϊδη
Η ΠΟΠ ζήτησε την στήριξη του ΑΚΕΛ για εξαίρεση των πολυτέκνων
από την Στόχευση των Επιδοµάτων και της Φοιτητικής Χορηγίας τους
Η Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων ανακοινώνει ότι την Τρίτη 01 Νοεµβρίου 2011
κλιµάκιο της ηγεσίας της αποτελούµενο από τον Πρόεδρο της κ. Παρασκευά Σαµάρα, τον
Έφορο Μελών κ. Ανδρέα Αλεξάνδρου, τον Έφορο Βοηθηµάτων κ. Χρίστο Πιτταρά και τον
Α΄ Λειτουργό της ΠΟΠ κ. Αργύρη Χατζηχριστοδούλου είχαν συνάντηση µε τους
εκπροσώπους του ΑΚΕΛ κ. Σταύρο Ευαγόρου και Γιώργο Λουκαϊδη στο γραφείο τους.

Θέµα της συνάντησης ήταν οι προτάσεις του Υπουργείου Οικονοµικών για περικοπές
επιδοµάτων και φοιτητικών χορηγιών από πολύτεκνες οικογένειες.
Ο κ. Σαµάρας κατέθεσε στους εκπροσώπους του ΑΚΕΛ, την έντονη και κάθετη διαφωνία
της ΠΟΠ στις εξαγγελλόµενες περικοπές στα επιδόµατα και τις φοιτητικές χορηγίες των
πολυτέκνων, στη βάση επιπλέον εισοδηµατικών κριτηρίων, και ζήτησε την στήριξη τους
ώστε να εξαιρεθούν όλες οι πολύτεκνες οικογένειες.
Επιχειρηµατολογώντας ο κ. Σαµάρας, µεταξύ άλλων ανέφερε πως οι προτεινόµενες
περικοπές είναι :
1. Άδικες, ανισοµερείς και επιτείνουν τις ήδη υπάρχουσες αδικίες που υφίστανται οι
πολύτεκνες οικογένειες (Ρεύµα, Νερό, ΦΠΑ, κλπ), µε δυσµενή αντίκτυπο στο
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βιοτικό τους επίπεδο και τη ποιότητα ζωής τους. Ήδη έχουν προσφέρει µε τα µέχρι
σήµερα επιβληθέντα µέτρα.
Επισήµανε ότι θα υποστούν αφαίρεση και περικοπή επιδοµάτων τους ή και
φοιτητικής χορηγίας, όλες οι πολύτεκνες οικογένειες µε όλες τις συνακόλουθες
αρνητικές επιπτώσεις και συνέπειες οι οποίες, λόγω και του µεγέθους της
πολύτεκνης οικογένειας, θα είναι σοβαρότερες, πιο επικίνδυνες και πιο εµφανείς
από όσο σε άλλες οικογένειες.
Έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου, εντοπίζοντας ότι η αφαίρεση επιδοµάτων και
χορηγιών των πολυτέκνων είναι αντιδηµογραφικό µέτρο απογοητεύει τα ζευγάρια
και οδηγεί τη χώρα σε δηµογραφικό µαρασµό.
Υπενθύµισε ότι η φοιτητική χορηγία και το επίδοµα τέκνου δόθηκαν και ως
αντιστάθµισµα µετά την κατάργηση των φορολογικών εκπτώσεων (για τα
δίδακτρα, τα τέκνα, κλπ) αρχικά το 1996 και εν συνεχεία το 2002. Ως εκ τούτου η
περικοπή τους θα πλήξει διπλά τις οικογένειες µε παιδιά.
Επεσήµανε πως δεν λαµβάνονται υπόψιν τα πραγµατικά εισοδήµατα
(φοροδιαφυγή, κτηµατική περιουσία, καταθέσεις και δάνεια) καθώς και οι ανάγκες
και υποχρεώσεις ως αποτέλεσµα να πληγούν οι πολυµελείς οικογένειες και οι
µισθοσυντήρητοι.
Τέλος εντόπισε ότι οι πολύτεκνοι επειδή συντηρούν παιδιά όντας σε µεγαλύτερη
ηλικία από όσο άλλοι γονείς ουσιαστικά υποθηκεύουν τα γηρατειά τους προς
όφελος των άλλων.

Ως εκ τούτου είπε καταλήγοντας, η περικοπή τους θα πλήξει διπλά τις οικογένειες µε
παιδιά και επιβάλλεται, τα όποια µέτρα θεσµοθετηθούν να είναι δίκαια και ισορροπηµένα.
Ο κ. Ευαγόρου αφού άκουσε την ηγεσία της ΠΟΠ ανέφερε πως τα όσα έχουν κατακτήσει
µέχρι σήµερα οι πολύτεκνοι είναι και µε τη δική τους συµβολή και στήριξη. Την οικονοµική
κρίση, πρόσθεσε, η πολύτεκνη οικογένεια την βιώνει περισσότερο από άλλες οικογένειες.
Όλοι όµως, πρόσθεσε, πρέπει να συµβάλουν για εξυγίανση των δηµοσίων οικονοµικών
και αντιµετώπιση της οικονοµικής κρίσης. Για το θέµα των Κοινωνικών Παροχών ανέφερε
πως θεωρούν πως είναι πιο δίκαιο να δίδονται στοχευµένα, στη βάση εισοδηµατικών
κριτηρίων που πρέπει όµως να λαµβάνουν υπόψιν τα πραγµατικά εισοδήµατα και
ανάγκες της κάθε Οικογένειας.
Ο κ. Σαµάρας ευχαριστώντας τον κ. Ευαγόρου για το ενδιαφέρον τους, εξέφρασε την
αποφασιστικότητα των πολυτέκνων οικογενειών και της Οργάνωσης για δυναµικές
διεκδικήσεις, µε κάθε τρόπο και µέσω για αποτροπή των αρνητικών και δυσµενών
επιπτώσεων στην πολύτεκνη οικογένεια και στην δηµογραφία της Κύπρου.

Με εκτίµηση
Για την Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων
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