ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ (Π.Ο.Π.)
Στασάνδρου 7, 3ος Όροφος, 1060 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Τηλ: 22758622, 22758653, Φαξ: 22758903
Email: polyteknon@cytanet.com.cy
www.pop.org.cy

Λευκωσία 06/03/2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συνάντηση της ηγεσίας της ΠΟΠ με τον
Πρόεδρο Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών κ. Γιώργο Περδίκη
Η Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων ανακοινώνει ότι την Δευτέρα 02/03/2015 κλιμάκιο
της ηγεσίας της αποτελούμενο από το Πρόεδρο της κ. Παρασκευά Σαμάρα, τον
Αντιπρόεδρο κ. Αργύρη Αργυρού, τον Οργανωτικό Γραμματέα κ. Κυριάκο Βύρα, τον
Έφορο Μελών κ. Χρίστο Πιτταρά και τον Α’ Λειτουργό της κ. Αργύρη Χατζηχριστοδούλου
είχαν συνάντηση με τον Πρόεδρο του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών κ. Γιώργο
Περδίκη στο γραφείο του. Στη συνάντηση παρέστη επίσης και η κα. Έφη Ξάνθου,
κοινοβουλευτική συνεργάτιδα κ. Περδίκη.
Οι εκπρόσωποι της ΠΟΠ έθεσαν στον κ. Περδίκη τα βασικά αιτήματα πολυτέκνων και
ανέπτυξαν την τραγική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η πολύτεκνη οικογένεια
λόγω της οικονομικής κρίσης, της μείωσης των επιδομάτων και εισοδημάτων τους καθώς
και των αδικιών που υφίστανται σε διάφορα επίπεδα. Του εξέφρασαν τις ανησυχίες της
Οργάνωσης για το ενδεχόμενο διαφοροποίησης των κριτηρίων που παρέχονται τα
φοιτητικά επιδόματα και το επίδομα τέκνου, με περισσότερες αρνητικές συνέπειες για
τους πολύτεκνους και έθιξαν την καθυστέρηση που παρατηρείται στην κυκλοφορία των
αιτήσεων για το έτος 2015. Έθεσαν επίσης στον κ. Περδίκη το θέμα των εκποιήσεων και
την αναγκαιότητα προστασίας της πρώτης κατοικίας.
Τέλος εξέφρασαν στον κ. Περδίκη την αγωνία και ανησυχία της Οργάνωσης για το
Δημογραφικό πρόβλημα και τους τεράστιους κινδύνους που περικλείει για την πατρίδα
μας. Ο αρνητικός αντίκτυπος στην Δημογραφική ανανέωση της μικρής μας πατρίδας, από
τα συνεχιζόμενα μέτρα μειώσεων και περικοπών των κοινωνικών παροχών και των
δικαιωμάτων των πολυτέκνων θα είναι τρομερός για τα επόμενα χρόνια και έκρουσαν τον
κώδωνα του κινδύνου.
Ο κ. Περδίκης αφού άκουσε την ηγεσία της ΠΟΠ εξέφρασε το αμέριστο ενδιαφέρον και
την στήριξη του για την τάξη των πολυτέκνων. Ανάφερε ότι υποστηρίζει τα δίκαια
αιτήματα πολυτέκνων, οι οποίες και έχουν πληγεί σε μεγάλο βαθμό από τα μέτρα που
έχουν ληφθεί και διαβεβαίωσε ότι θα συνεχίσει τις προσπάθειες του με παρεμβάσεις του
για προώθηση των προβλημάτων των πολυτέκνων.
Η ηγεσία της ΠΟΠ ευχαρίστησε τον κ. Περδίκη για το αμέριστο και συνεχές ενδιαφέρον
του. Επισυνάπτεται φωτογραφία της συνάντησης.
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