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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συνάντηση της ηγεσίας της ΠΟΠ µε την
Υπουργό Εργασίας κα. Σωτηρούλλα Χαραλάµπους
Η Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων ανακοινώνει ότι την Τρίτη 23 Μαρτίου κλιµάκιο
της ηγεσίας της αποτελούµενο από το Πρόεδρο της κ. Παρασκευά Σαµάρα, τον
Αντιπρόεδρο κ. Αργύρη Αργυρού, τον Γ. Γραµµατέα κ. Νίκο Βαλιαντή και τον Έφορο
Μελών κ. Ανδρέα Αλεξάνδρου είχαν συνάντηση µε την Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων κα. Σωτηρούλλα Χαραλάµπους στο γραφείο της. Στη
συνάντηση παρέστησαν επίσης εκ µέρους του Υπουργείου ο κ. Γιώργος
Παπαγεωργίου, ο κ. Φάνης Τρυφωνίδης, ο κ. Νέλσων Νεοκλέους και ο κ. Ευτύχιος
Χατζηχριστοδούλου και από την ΠΟΠ ο Α’ Λειτουργός της κ. Αργύρης
Χατζηχριστοδούλου.
Ο Πρόεδρος της ΠΟΠ κ. Σαµάρας έθεσε στην κα Χαραλάµπους τα εκκρεµεί αιτήµατα
πολυτέκνων που εµπίπτουν στα πλαίσια ευθύνης του Υπουργείου της. Ζητήθηκε από
την κυρία Υπουργό ιδιαίτερη µέριµνα προς τις πολύτεκνες οικογένειες σε θέµατα
απασχόλησης των πολυτέκνων, ανεργίας, πρόνοιες παροχής επιδοµάτων και άλλα.
Επίσης αναφέρθηκε στο ∆ηµογραφικό και εισηγήθηκε πως ο ∆ηµογραφικός Φορέας θα
πρέπει να στοχεύσει πρώτα και κύρια στην αύξηση των γεννήσεων.
Τέλος ο κ. Σαµάρας αναφέρθηκε στα προτεινόµενα µέτρα του Υπουργείου Οικονοµικών
για την οικονοµία, που είδαν το φως της δηµοσιότητας, ιδιαίτερα αυτά που αναφέρονται
σε περικοπές επιδοµάτων και χορηγιών των πολυτέκνων και κατέθεσε στην κα.
Υπουργό την έντονη διαφωνία της ΠΟΠ σε όποια προσπάθεια περικοπής επιδοµάτων
και χορηγιών των πολυτέκνων. Η οικονοµική κρίση 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.
Η κα Χαραλάµπους αφού άκουσε την ηγεσία της ΠΟΠ ανάφερε ότι αντιµετωπίζει µε
θετική προσέγγιση τα αιτήµατα πολυτέκνων και µέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων
τους στηρίζουν και ενισχύουν τις πολύτεκνες οικογένειες εξέφρασε δε το αµέριστο
ενδιαφέρον της για την τάξη των πολυτέκνων.
Η ηγεσία της ΠΟΠ ευχαρίστησε την κα. Χαραλάµπους για το ειλικρινές ενδιαφέρον της.
Επισυνάπτεται φωτογραφία της συνάντησης.
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