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Λευκωσία 04/06/2010
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συνάντηση της ηγεσίας της ΠΟΠ µε τον
Πρόεδρο του ∆ΗΚΟ κ. Μάριο Κάρογιαν
Η Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων ανακοινώνει ότι την Τρίτη 18/05/2010 κλιµάκιο της ηγεσίας
της αποτελούµενο από τον Πρόεδρο κ. Π. Σαµάρα, τον Αντιπρόεδρο κ. Α. Αργύρου, τον Γ.
Γραµµατέα κ. Ν. Βαλιαντή, τον Οργ. Γραµµατέα κ. Κ. Βύρα, τον Έφορο Μελών κ. Α. Αλεξάνδρου,
τον Έφορο Βοηθηµάτων κ. Χρ. Πιτταρά και τον Α΄Λειτουργό του γραφείου κ. Α.
Χατζηχριστοδούλου είχαν συνάντηση µε τον Πρόεδρο του ∆ηµοκρατικού Κόµµατος κ. Μάριο
Κάρογιαν. Η συνάντηση έγινε στα γραφεία του ∆ΗΚΟ και σ’αυτήν παρέστησαν επίσης οι
Βουλευτές του ∆ΗΚΟ, Άγγελος Βότσης και Αθηνά Κυριακίδου καθώς και το µέλος του
εκτελεστικού γραφείου Τασούλα Αλευρά.
Κύριο θέµα της συνάντησης ήταν τα προτεινόµενα µέτρα του Υπουργείου Οικονοµικών για την
οικονοµία, ιδιαίτερα οι προτάσεις για «στόχευση των κοινωνικών παροχών» µέσω της οποίας
προνοούνται περικοπές επιδοµάτων και χορηγιών των πολυτέκνων.
Ο Πρόεδρος της ΠΟΠ κ. Σαµάρας κατέθεσε στον κ. Κάρογιαν την έντονη διαφωνία της ΠΟΠ στην
προσπάθεια περικοπής επιδοµάτων και χορηγιών των πολυτέκνων και περαιτέρω µείωσης του
βιοτικού τους επιπέδου. Η οικονοµική κρίση, ανέφερε, 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 και όχι να προτείνονται
µειώσεις και περικοπές. Επιπρόσθετα ανέφερε στον κ. Κάρογιαν, τα επιδόµατα τέκνου του 1992
επέφεραν αυξηµένες γεννήσεις 12500 παιδιών σε µια οκταετία συνεπώς η προτεινόµενη
στόχευση και περικοπή επιδοµάτων τέκνου και φοιτητικών χορηγιών θα έχει σοβαρό αρνητικό
αντίκτυπο στις γεννήσεις. Θα είναι πλήγµα κατά των γεννήσεων.
Ο κ. Κάρογιαν αφού άκουσε την ηγεσία της ΠΟΠ ανάφερε ότι το ∆ΗΚΟ στηρίζει διαχρονικά τη
τάξη των πολυτέκνων. Όσον αφορά τα προτεινόµενα µέτρα της Κυβέρνησης που προνοούν
µειώσεις και περικοπές σε επιδόµατα τέκνου και φοιτητικές χορηγίες θα τα σταθµίσουν,
µελετήσουν και θα συνυπολογίσουν όλους τους παράγοντες λαµβανοµένου υπόψη και ότι
επιδόµατα και χορηγίες προήλθαν και από τη Φορολογική Μεταρρύθµιση του 2002-2003 µε την
αντικατάσταση ανάλογων εκπτώσεων από το Φόρο εισοδήµατος. Αρχική τους τοποθέτηση είναι
προς την κατεύθυνση για εξαίρεση των πολυτέκνων από τα στοχευµένα µέτρα.
Η ηγεσία της ΠΟΠ ευχαρίστησε τον κ. Κάρογιαν για τη θετική προσέγγιση και το αµέριστο
ενδιαφέρον του για την τάξη των πολυτέκνων. Οι πολύτεκνοι δεν θα δεχθούν µέτρα µε τα οποία
θα γίνονται περικοπές σε επιδόµατα και χορηγίες τους.
Επισυνάπτεται φωτογραφία της συνάντησης.
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