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Ανακοίνωση συνάντησης µε Λουκαϊδη ΑΚΕΛ 11.3.2010 

 
                                                                                               Λευκωσία 07/4/2010 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Συνάντηση της ηγεσίας της ΠΟΠ µε τον 
Εκπρόσωπο του ΑΚΕΛ κ.  Γιώργο Λουκαϊδη 

 
Η Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων ανακοινώνει ότι την Πέµπτη 11 Μαρτίου κλιµάκιο 
της ηγεσίας της αποτελούµενο από το Πρόεδρο της κ. Παρασκευά Σαµάρα και τον 
Έφορο Εκδόσεων κ. Νίκο Γιατρού είχαν συνάντηση µε τον εκπρόσωπο του ΑΚΕΛ κ. 
Λουκαϊδη στο γραφείο του. Στη συνάντηση παρέστησαν επίσης ο συνεργάτης του κ. 
Λουκαϊδη κ. Ηλίας ∆ηµητρίου και ο Α΄ Λειτουργός της ΠΟΠ κ. Αργύρης 
Χατζηχριστοδούλου 
 
Ο Πρόεδρος της ΠΟΠ κ. Σαµάρας έθεσε στον κ. Λουκαϊδη τις υποσχέσεις του 
Προέδρου της ∆ηµοκρατίας για στήριξη των πολυτέκνων οικογενειών και ζήτησε τη 
συµβολή τους για χρονοδιάγραµµα υλοποίησης των υποσχέσεων.  
 
Επιπρόσθετα αναφέρθηκε στα προτεινόµενα µέτρα του Υπουργείου Οικονοµικών για 
την οικονοµία, που είδαν το φως της δηµοσιότητας, ιδιαίτερα αυτά που προνοούν  
περικοπές επιδοµάτων και χορηγιών των πολυτέκνων και κατέθεσε την έντονη 
διαφωνία της ΠΟΠ σε όποια προσπάθεια περικοπής επιδοµάτων και χορηγιών των 
πολυτέκνων και µείωσης του βιοτικού τους επιπέδου. Η οικονοµική κρίση, πρόσθεσε, 
έπληξε πρώτα και κύρια τις πολύτεκνες οικογένειες γι’ αυτό και πρέπει τα επιδόµατα και 
οι χορηγίες των πολυτέκνων να αυξηθούν, όπως εξάλλου προβλέπεται και στις 
υποσχέσεις του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας. 
 
Ο κ. Λουκαϊδης αφού άκουσε την ηγεσία της ΠΟΠ ανάφερε ότι κάποιες από τις 
υποσχέσεις του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας που αφορούν τους πολύτεκνους έχουν ήδη 
υλοποιηθεί. Όσον αφορά τα προτεινόµενα µέτρα του Υπουργείου Οικονοµικών αυτά 
ακόµα δεν έχουν οριστικοποιηθεί. Τα όποια µέτρα ετοιµαστούν θα είναι προς συζήτηση.  
 
Η ηγεσία της ΠΟΠ δήλωσε ότι οι πολύτεκνοι δεν θα δεχθούν τα µέτρα και ευχαρίστησε 
τον κ. Λουκαϊδη για το ενδιαφέρον του για την τάξη των πολυτέκνων. 
 
Επισυνάπτεται φωτογραφία της συνάντησης 
 

Με ιδιαίτερη τιµή 
Για την Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων 

 
 
 
Παρασκευάς Σαµάρας                                                                      Νίκος Βαλιαντής 
Πρόεδρος                                                                                          Γενικός Γραµµατέας 
                                                                                             


