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Λευκωσία 18/10/2018
Ανακοίνωση
Το ΚΔΣ της ΠΟΠ μελέτησε τα αιτήματα πολυτέκνων Δυναμική αντίδραση εάν επιχειρηθούν νέες περικοπές επιδομάτων τους
Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκύπριας Οργάνωσης Πολυτέκνων, το
οποίο συνήλθε σε Συνεδρία την Παρασκευή, 12 Οκτωβρίου 2018, στην Πάφο, μελέτησε
και συζήτησε, μεταξύ άλλων, τα προβλήματα που ταλανίζουν τις πολύτεκνες οικογένειες,
καθώς και τα αιτήματα που έχουν κατατεθεί στις αρμόδιες αρχές. Επιπρόσθετα μελέτησε
και συζήτησε διεξοδικά τα πρόσφατα δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία η Υπουργός
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κα Ζέτα Αιμιλιανίδου εκφράζει τις σκέψεις και
προθέσεις της για νέες περικοπές στο επίδομα τέκνου μέσω της περαιτέρω στόχευσής
του.
Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΠ:
1. Εκφράζει την έντονη διαφωνία και διαμαρτυρία του στην όποια νέα επιχειρούμενη
προσπάθεια για περαιτέρω περικοπές στο επίδομα τέκνου των πολύτεκνων
οικογενειών με το πρόσχημα της στόχευσης.
2. Τονίζει ότι οι όποιες προθέσεις της Υπουργού Εργασίας για νέες περικοπές στο
επίδομα τέκνου βρίσκουν κάθετα αντίθετη την ηγεσία των πολύτεκνων γιατί είναι
άδικες και άνισες και θα πλήξουν την πολύτεκνη οικογένεια. Σημειώνει, μάλιστα,
ότι δεν έχει ενημερωθεί ούτε και έχει κληθεί για σχετική διαβούλευση για το θέμα
αυτό.
3. Δηλώνει την αποφασιστικότητα και τη βούληση της ηγεσίας της ΠΟΠ, καθώς και
των πολύτεκνων οικογενειών, να αντιδράσουν δυναμικά και με κάθε τρόπο στην
όποια νέα επιχειρούμενη προσπάθεια μείωσης των δικαιωμάτων τους. Σε
ενδεχόμενο προσπάθειας περικοπών των δικαιωμάτων τους και δη του
επιδόματος τέκνου, θα αντιδράσουν με δυναμικές κινητοποιήσεις για τη προστασία
των συμφερόντων των πολύτεκνων οικογενειών.
4. Τονίζει εμφαντικά ότι το επίδομα τέκνου δεν πρέπει να θεωρείται και δεν είναι
επίδομα φτώχειας. Το επίδομα τέκνου παρέχεται: α) για στήριξη των οικογενειών,
β) ως κίνητρο για απόκτηση παιδιών και αύξηση των γεννήσεων, γ) για
αντιστάθμισμα φορολογιών που πλήττουν περισσότερο τις οικογένειες με παιδιά
όπως ο ΦΠΑ κ.ά. και δ) ως αντιστάθμισμα των φορολογικών εκπτώσεων για
παιδιά που καταργήθηκαν με τη φορολογική μεταρρύθμιση. Η ΠΟΠ θυμίζει ότι
καταργήθηκαν οι εκπτώσεις για παιδιά στο Φόρο Εισοδήματος για απλοποίηση
του συστήματος και μεταφέρθηκε ανάλογο ποσό στο επίδομα τέκνου. Εάν γίνει
οποιαδήποτε αποκοπή από το επίδομα τέκνου σε πολύτεκνες οικογένειες, θα
πρέπει, άμεσα και ταυτόχρονα, να επανέλθουν και οι αντίστοιχες εκπτώσεις για
παιδιά στο Φόρο Εισοδήματος.

Α.Χ. ΚΔΣ
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5. Υπενθυμίζει ότι το Δημογραφικό είναι ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που
αντιμετωπίζει ο τόπος μας και αποτελεί σοβαρότατο κίνδυνο για την επιβίωση μας.
Αποδεδειγμένα η παραχώρηση του επιδόματος τέκνου συμβάλει και είναι ίσως το
σημαντικότερο κίνητρο για αύξηση των γεννήσεων. Τελικά θέλουμε να επιβιώσει η
πατρίδα μας και να αυξηθούν οι γεννήσεις ή όχι; Ως εκ τούτου θα πρέπει να
γίνονται σκέψεις για επάνοδο των περικοπών που έχουν γίνει στους πολύτεκνους
και ενδεχομένως αύξηση και επέκταση του επιδόματος τέκνου και όχι για
περαιτέρω συρρίκνωσή του.
6. Η ΠΟΠ διεκδικεί την επαναφορά των όσων άδικα της έχουν αφαιρεθεί με
πρόσχημα την οικονομική κρίση. Διεκδικεί την επαναφορά των φοιτητών ως
εξαρτώμενα τέκνα στο επίδομα τέκνου, την επαναφορά εξ ολοκλήρου του
επιδόματος μάνας και για όλες τις μάνες, καθώς και όλων των άλλων περικοπών
που έγιναν.
7. Τέλος το ΚΔΣ αποφάσισε όπως αποστείλει επιστολές προς τον Πρόεδρο της
Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη, τον Πρόεδρο της Βουλής, την
Υπουργό Εργασίας, τον Υπουργό Οικονομικών, καθώς και τους αρχηγούς όλων
των Κομμάτων με την οποία θα εκφράζει την έντονη διαφωνία της Οργάνωσης στις
όποιες επιδιώξεις και προθέσεις για πρόσθετες περικοπές και να ζητείται η
επαναφορά όλων όσων μας έχουν αφαιρεθεί. Θα δηλώνεται, επίσης, η
αποφασιστικότητα και η βούληση της ΠΟΠ για δυναμικές διεκδικήσεις.
Η ηγεσία της ΠΟΠ υπενθυμίζει ότι το 2011, 2012 & 2013 έγιναν περικοπές πέραν των
80εκ. εις βάρος των πολύτεκνων οικογενειών. Αντίθετα διεκδικούμε ως Οργάνωση και
αναμένουμε την υλοποίηση των υποσχέσεων της Κυβέρνησης για αύξηση ή και
επαναφορά όσων άδικα έχουν αφαιρεθεί και όχι να προγραμματίζονται πρόσθετες
περικοπές.
Για το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΠ
Ντίνος Ολύμπιος
Πρόεδρος
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