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Α.Χ. επιστολές 

Ανακοίνωση για περικοπές επιδοµάτων 14.10.2011 

                                                                                                  Λευκωσία  14/10/2011 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Έντονη διαφωνία Πολυτέκνων στην 
περικοπή επιδοµάτων τέκνου και φοιτητικής χορηγίας τους 

  
Η Παγκύπρια Οργάνωση εκφράζει την έντονη διαφωνία και αντίθεση της στις προτάσεις 
για περικοπή επιδοµάτων και φοιτητικών χορηγιών από πολύτεκνες οικογένειες και 
δηλώνει την αποφασιστικότητα των πολυτέκνων οικογενειών και της Οργάνωσης τους για 
δυναµικές διεκδικήσεις, µε κάθε τρόπο και µέσω για αποτροπή των αρνητικών και 
δυσµενών επιπτώσεων στην πολύτεκνη οικογένεια και στην δηµογραφία της Κύπρου.  
 
Η ΠΟΠ θεωρεί ότι:  
 

1. Οι προτεινόµενες περικοπές είναι άδικες, ανισοµερείς και επιτείνουν τις ήδη 
υπάρχουσες αδικίες που υφίστανται οι πολύτεκνες οικογένειες (Ρεύµα, Νερό, ΦΠΑ, 
κλπ), µε δυσµενή αντίκτυπο στο βιοτικό τους επίπεδο και τη ποιότητα ζωής τους. 
Ήδη έχουν προσφέρει µε τα µέχρι σήµερα επιβληθέντα µέτρα. 

2. Επισηµαίνει ότι θα υποστούν αφαίρεση και περικοπή επιδοµάτων τους ή και 
φοιτητικής χορηγίας, όλες οι πολύτεκνες οικογένειες µε όλες τις συνακόλουθες 
αρνητικές επιπτώσεις και συνέπειες οι οποίες, λόγω και του µεγέθους της 
πολύτεκνης οικογένειας, θα είναι σοβαρότερες, πιο επικίνδυνες και πιο εµφανείς 
από όσο σε άλλες οικογένειες. 

3. Κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, εντοπίζοντας ότι η αφαίρεση επιδοµάτων και 
χορηγιών των πολυτέκνων είναι αντιδηµογραφικό µέτρο απογοητεύει τα ζευγάρια 
και οδηγεί τη χώρα σε δηµογραφικό µαρασµό.  

4. Υπενθυµίζει ότι η φοιτητική χορηγία και το επίδοµα τέκνου δόθηκαν και ως 
αντιστάθµισµα µετά την κατάργηση των φορολογικών εκπτώσεων (για τα 
δίδακτρα, τα τέκνα, κλπ) αρχικά το 1996 και εν συνεχεία το 2002.  Ως εκ τούτου η 
περικοπή τους θα πλήξει διπλά τις οικογένειες µε παιδιά. 

5. ∆ιαπιστώνει πως δεν λαµβάνονται υπόψιν τα πραγµατικά εισοδήµατα 
(φοροδιαφυγή, κτηµατική περιουσία, καταθέσεις) καθώς και οι ανάγκες και 
υποχρεώσεις ως αποτέλεσµα να πληγούν οι πολυµελείς οικογένειες και οι 
µισθοσυντήρητοι.  

6. Εκφράζει την κάθετη διαφωνία της στις εξαγγελλόµενες περικοπές και ζητά να 
εξαιρεθούν όλες οι πολύτεκνες οικογένειες και να µην γίνουν περικοπές στα 
επιδόµατα και τις φοιτητικές χορηγίες τους. 

7. Καλεί τα Κόµµατα και αναµένει από τους Βουλευτές να µην συνηγορήσουν στις 
αφαιρέσεις του επιδόµατος τέκνου και της φοιτητικής χορηγίας από τους 
πολύτεκνους, να στηρίξουν την πολυτεκνία και να σταθούν ανάχωµα σε όποιο 
µέτρο θα προκαλέσει µείωση της γεννητικότητας στη χώρα µας. 

 
Η Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων καλεί τους πολύτεκνους να είναι σε εγρήγορση και 
έτοιµοι για αντίσταση.   

Με εκτίµηση 
Για την Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων 

Παρασκευάς Σαµάρας                                                                  Νίκος Βαλιαντής 
Πρόεδρος                                                                                      Γενικός Γραµµατέας 


