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                                                                                                     Λευκωσία 20/4/2010 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Συνάντηση της ηγεσίας της ΠΟΠ µε τον 
Πρόεδρο της Ε∆ΕΚ κ. Γιαννάκη Οµήρου 

 
Η Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων ανακοινώνει ότι την Τρίτη 13 Απριλίου κλιµάκιο 
της ηγεσίας της αποτελούµενο από το Πρόεδρο της κ. Παρασκευά Σαµάρα, τον Γενικό 
Γραµµατέα κ. Νίκο Βαλιαντή και τον Έφορο Βοηθηµάτων κ. Χρίστο Πιτταρά είχαν 
συνάντηση µε τον Πρόεδρο της Ε∆ΕΚ κ. Γιαννάκη Οµήρου στο γραφείο του. Στη 
συνάντηση παρέστησαν επίσης ο Αντιπρόεδρος της Ε∆ΕΚ κ. Σοφοκλής Σοφοκλέους και 
ο Α΄ Λειτουργός της ΠΟΠ κ. Αργύρης Χατζηχριστοδούλου 
 
Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν τα αιτήµατα πολυτέκνων καθώς και τα προτεινόµενα 
µέτρα του Υπουργείου Οικονοµικών για την οικονοµία, ιδιαίτερα η πρόθεση για 
«στόχευση των κοινωνικών παροχών» µέσω της οποίας µπορεί να προνοούνται  
περικοπές επιδοµάτων και χορηγιών των πολυτέκνων.   
 
Ο Πρόεδρος της ΠΟΠ κ. Σαµάρας έθεσε στον κ. Οµήρου την έντονη διαφωνία της ΠΟΠ 
σε όποια προσπάθεια περικοπής επιδοµάτων και χορηγιών των πολυτέκνων και 
περαιτέρω µείωσης του βιοτικού τους επιπέδου. Η οικονοµική κρίση, ανέφερε στον κ. 
Οµήρου, 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. Οµήρου αφού άκουσε την ηγεσία της ΠΟΠ ανάφερε ότι στηρίζει τα αιτήµατα 
πολυτέκνων και παρεµβαίνει για προώθηση των. Όσον αφορά τα προτεινόµενα µέτρα 
της Κυβέρνησης για στοχευµένες κοινωνικές παροχές, για τη φοιτητική χορηγία δεν 
συµφωνεί να γίνει στόχευση.  Όσον αφορά δε τα επιδόµατα είπε ότι θα αναµένει τις 
συγκεκριµένες προτάσεις του Υπουργείου Οικονοµικών για να τοποθετηθεί.  
 
Τέλος συµφωνήθηκε να γίνει νέα συνάντηση, όταν θα γίνουν οι συγκεκριµένες 
προτάσεις του Υπουργείου Οικονοµικών για τα στοχευµένα µέτρα.  
 
Η ηγεσία της ΠΟΠ ευχαρίστησε τον κ. Οµήρου για τη στήριξη που προσφέρει και το 
αµέριστο ενδιαφέρον του για την τάξη των πολυτέκνων. Επανέλαβε την δήλωση ότι οι 
πολύτεκνοι δεν θα δεχθούν µέτρα µε τα οποία θα γίνονται περικοπές σε παροχές των 
πολυτέκνων. 
 
Επισυνάπτεται φωτογραφία της συνάντησης. 
 

Με ιδιαίτερη τιµή 
Για την Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων 

 
Παρασκευάς Σαµάρας                                                                      Νίκος Βαλιαντής 
Πρόεδρος                                                                                          Γενικός Γραµµατέας 
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