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 28/04/2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συνάντηση της ηγεσίας της ΠΟΠ με τον
Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ κ. Άντρο Κυπριανού
Η Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων ανακοινώνει ότι την Δευτέρα 25/04/2016 κλιμάκιο της ηγεσίας
της αποτελούμενο από το Πρόεδρο της κ. Ντίνο Ολύμπιο, τον Αντιπρόεδρο κ. Αργύρη Αργυρού, τον
Γενικό Γραμματέα κ. Στέλιο Στυλιανού, και τον Α’ Λειτουργό της Οργάνωσης κ. Αργύρη
Χατζηχριστοδούλου είχαν συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ κ. Άντρο Κυπριανού στο
γραφείο του.
Ο Πρόεδρος της Π.Ο.Π. κ. Ολύμπιος ανέπτυξε στoν κ. Κυπριανού την δύσκολη κατάσταση στην
οποία έχει περιέλθει η πολύτεκνη οικογένεια λόγω της οικονομικής κρίσης, των μέτρων λιτότητας,
της μείωσης των επιδομάτων και των αδικιών που υφίστανται σε διάφορα επίπεδα. Του έθεσε τα
βασικά αιτήματα πολυτέκνων που αφορούν κυρίως την επαναφορά του επιδόματος μάνας, την
άρση των αδικιών στο επίδομα τέκνου και φοιτητική χορηγία και επαναφορά των όπως ίσχυαν
πριν το 2011 ή και την επιστροφή των φορολογικών εκπτώσεων για τα παιδιά καθώς και το
δικαίωμα για δωρεάν Ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
Επίσης οι εκπρόσωποι της ΠΟΠ εξέφρασαν στον κ. Κυπριανού την αγωνία και ανησυχία της
Οργάνωσης για το Δημογραφικό πρόβλημα και τους τεράστιους κινδύνους που περικλείει για την
πατρίδα μας. Η συνεχιζόμενη μείωση των γεννήσεων θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στην
δημογραφική ανανέωση της πατρίδας μας τα επόμενα χρόνια και έκρουσαν τον κώδωνα του
κινδύνου. Γι’ αυτό, πρόσθεσαν, πρέπει να δοθούν κίνητρα για αύξηση των γεννήσεων και στήριξη
της πολύτεκνης οικογένειας.
Ο κ. Κυπριανού αφού άκουσε την ηγεσία της ΠΟΠ συμφώνησε με όσα του έχουν λεχθεί και ότι οι
πολύτεκνες οικογένειες έχουν πληγεί σε μεγάλο βαθμό από τα μέτρα που έχουν ληφθεί. Ανάφερε ότι
επιβάλλεται να μελετηθούν συνολικά όλες οι περικοπές που έγιναν στις ευάλωτες ομάδες και να
αρχίσει η σταδιακή αποκατάσταση των. Πρόσθετα, είπε ότι, πολύ δικαιολογημένα έχουν δοθεί
κάποιες ελαφρύνσεις στο ρεύμα για τους πολύτεκνους. Για το δημογραφικό εξέφρασε την ανησυχία
του και αγωνία του για την πτώση του δείκτη γεννητικότητας και ότι πρέπει να λειτουργήσει
αποτελεσματικά ο φορέας δημογραφικής πολιτικής. Τέλος, εξέφρασε το αμέριστο ενδιαφέρον του για
την τάξη των πολυτέκνων και δήλωσε ότι θεωρεί τα αιτήματα των πολυτέκνων απολύτως
δικαιολογημένα και τα υποστηρίζει.
Η ηγεσία της ΠΟΠ εκφράζει την ικανοποίηση της για τις θέσεις και απόψεις του Γενικού Γραμματέα του
ΑΚΕΛ κ. Κυπριανού και τον ευχαριστεί για το ειλικρινές ενδιαφέρον του.
Επισυνάπτεται φωτογραφία της συνάντησης.
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