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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων, ανησυχεί σε µεγάλο βαθµό για το µέλλον του
Ταµείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων που διαγράφεται ζοφερό µε καταστροφικές διαστάσεις
στην οικονοµία, την κοινωνία και την ποιότητα ζωής όλων των οικογενειών µακροπρόθεσµα.
Τα προβλήµατα στα Ταµεία Ασφαλίσεων των διαφόρων χωρών επισηµαίνονται και από την
ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία και καλεί τις Κυβερνήσεις να λάβουν τα αναγκαία
διορθωτικά µέτρα.
Οι παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά στο θέµα αυτό είναι διάφοροι. Ως πιο σηµαντικό
θεωρούµε την αλλαγή των αναλογιών στον πληθυσµό µεταξύ ηλικιωµένων, εργαζοµένων
και παιδιών, µε την πλάστιγγα να γέρνει στους ηλικιωµένους λόγω της µείωσης των
γεννήσεων, και µε συνέπεια να φορτώνονται ολοένα και µεγαλύτερα συνταξιοδοτικά βάρη οι
νέοι.
Η άµεση θεραπεία δεν είναι ούτε µια δεύτερη αύξηση του ορίου αφυπηρέτησης, γιατί αυτό
δεν αποτελεί λύση αλλά µετάθεση του προβλήµατος που θα εµφανιστεί πιο απειλητικό στο
µέλλον, ούτε η αύξηση των µεταναστών για αναπλήρωση εργατικών χεριών. Αυτό όλοι
γνωρίζουµε ότι πέρα από την πρόκληση αρνητικών αλλαγών στη ντόπια κουλτούρα και τις
αντιδράσεις της κοινωνίας, προκαλεί και πλήγµατα στην οικονοµία λόγω της «φυγάδευσης»
στο εξωτερικό τεραστίων ποσών χρηµάτων, πράγµα που αντί να διορθώσει, ουσιαστικά
εξογκώνει το οικονοµικό το συνταξιοδοτικό και κατ’ αντανάκλαση και το δηµογραφικό
πρόβληµα.
Θεωρούµε ότι η Κυβέρνηση χωρίς χρονοτριβή πρέπει άµεσα να λάβει, µεταξύ άλλων και
µέτρα για αύξηση των γεννήσεων. Ως τέτοια θεωρούµε:
α) Την θέσπιση επιδόµατος για απόκτηση τρίτου, τέταρτου κ.ο.κ, τέκνου, ύψους €10.000
β) Την άµεση υλοποίηση της υπόσχεσης του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας για την ετήσια
πραγµατική ανανέωση της αγοραστικής αξίας των επιδοµάτων.
γ) Την άµεση υλοποίηση θεσµών για ευέλικτο ωράριο εργασίας της γυναίκας- µητέρας.
δ) Την αναβάθµιση και αύξηση του αριθµού κρατικών βρεφονηπιακών σταθµών.
ε) Την δηµιουργία χώρων φύλαξης και παιδαγωγικής προσοχής βρεφών και
νήπιων ανά γειτονιά.
ζ) Την δηµιουργία χώρων δηµιουργικής απασχόλησης των παιδιών.
Ζητούµε την άµεση παρέµβαση των Κοµµάτων, Συντεχνιών, Βουλευτών και άλλων Φορέων
προς την κατεύθυνση της υλοποίηση των πιο πάνω για το καλό της πατρίδας µας και του
µέλλοντος των παιδιών µας.
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