
HMEPOΛOΓIO 2009
ΘΕΜΑ

ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ∆ΙΕΚ∆ΙΚΗΣΕΙΣ
ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

EK∆OΣH
Παγκύπριας Oργάνωσης Πολυτέκνων

Στασάνδρου 7, 3ος όροφος
Λευκωσία, Kύπρος

Tηλ.: 22758622, 22758653, Φαξ: 22758903
Email: polyteknon@cytanet.com.cy

www.pop.org.cy

Έτος 20ό ISSN 1021 - 1233



ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
∆ΙΕΚ∆ΙΚΗΣΗΣ

Η φιλοσοφία και στρατηγική διεκδίκησης θα επικεντρωθεί
στη προβολή των οικονοµικών δυσκολιών, στις νοµότυ-
πες δυσµενείς διακρίσεις και στον αδιόρατο κοινωνικό
αποκλεισµό καθώς και τα πολλαπλάσια βάρη που αντιµε-
τωπίζουν οι πολύτεκνες οικογένειες αφού,

α. λόγω της µεγαλύτερης κατανάλωσης προϊόντων πρώ-
της ανάγκης, συνεισφέρει σε έµµεσους φόρους διπλά-
σια ή τριπλάσια.

β. λόγω του ισοπεδωτικού φορολογικού συστήµατος φο-
ρολογείται το ίδιο µε ένα ανύπανδρο ή µια οικογένεια
χωρίς ή µε λιγότερα παιδιά.

γ. λόγω της τιµολογιακής πολιτικής των οργανισµών δηµό-
σιας ωφέλειας όπως ΑΗΚ, Συµβούλια Υδατοπρόµηθειας,
Συµβούλια Αποχετεύσεως, Κοινοτικά Συµβούλια  επι-
φορτίζεται υπέρογκα και άδικα η πολύτεκνη οικογένεια.

Ως αποτέλεσµα των πιο πάνω είναι να δηµιουργούνται
δυσµενείς διακρίσεις, να εξανεµίζονται γρήγορα τα εισο-
δήµατα της και να χαµηλώνει η ποιότητα ζωής της, πολ-
λές φορές σε πολύ επικίνδυνα επίπεδα.   

Επιπλέον οι σύγχρονες ανάγκες για σπουδές των τέκνων
κατεβάζουν ακόµα πιο κάτω την ποιότητα ζωής στην πο-
λύτεκνη οικογένεια, αφού τα περισσότερα έσοδα κατανέ-
µονται στα παιδιά που σπουδάζουν και υποθηκεύουν το
µέλλον των γονέων, µε δάνεια για το υπόλοιπο της ζωής
τους µε όλα τα συνεπακόλουθα και τις ανασφάλειες που
συνοδεύουν την ανέχεια και τη φτώχεια.
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Θα προτάξουµε επιπρόσθετα, ότι απ’ όλο αυτό το σκηνικό
των δυσκολιών , προκύπτουν ως   προσφορά της πολύτε-
κνης οικογένειας προς το κράτος, πολλοί φορολογούµε-
νοι πολίτες για τη συντήρηση και την πρόοδο του κρά-
τους,  µεγαλύτερες ευθύνες που αναλαµβάνει η πολύτε-
κνη οικογένεια προσφέροντας περισσότερους, αναλογι-
κά, στρατιώτες επωµιζόµενη τα πολλαπλάσια έξοδα τους
κατά τη διάρκεια της θητείας και άλλα πολλά. 

Θα επισηµάνουµε επίσης ότι πολλά από αυτά µπορούν να
αποτελέσουν και µέρος µέτρων στη βάση µίας ∆ηµογρα-
φικής Πολιτικής εν όψει της αδήριτης ανάγκης για αύξη-
ση του δείκτη γονιµότητας.  Ο δείκτης έχει διολισθήσει
στο 1.3, ποσοστό που βρίσκεται πολύ πιο κάτω από τα
όρια αναπλήρωσης του πληθυσµού.  Θα τονίσουµε ότι οι
συνέπειες στην οικονοµία του τόπου είναι πολύ ανησυχη-
τικές και ότι η συνεχιζόµενη τάση για µείωση του δείκτη
γονιµότητας έχουν ανησυχήσει και την ίδια την Ευρωπαϊ-
κή Ένωση σε σηµείο που αναζητά επειγόντως µέτρα για
θεραπεία. 

Μέσα στα πλαίσια αυτά θα διεκδικήσουµε ουσιαστική ισό-
τητα και δίκαιη µεταχείριση της πραγµατικής κατάστασης
µας (του κατά κεφαλή οικογενειακού εισοδήµατος) και
της υπέρτερης προσφοράς µας.

Με αυτή τη φιλοσοφία θα θέσουµε τα αιτήµατα και θα διεκ-
δικήσουµε αφενός την υλοποίηση υποσχέσεων και αφετέ-
ρου την περαιτέρω βοήθεια για βελτίωση της ποιότητας
ζωής στις πολύτεκνες οικογένειες στα πλαίσια µιας ουσια-
στικής ισότητας και ίσων ευκαιριών για τα παιδιά µας.
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1 ¶ † ¶EPITOMH IH™OY XPI™TOY, B·ÛÈÏÂ›Ô˘ MÂÁ¿ÏÔ˘
2 ¶ ™ÈÏ‚¤ÛÙÚÔ˘ PÒÌË˜, £Â·Á¤ÓÔ˘˜ ÈÂÚÔÌ., ™ÂÚ·ÊÂ›Ì ™¿ÚˆÊ
3 ™ M·Ï·¯›Ô˘ ÚÔÊ., °ÔÚ‰›Ô˘ Ì¿ÚÙ., £ˆÌ·˝‰Ô˜ ÔÛÈÔÌ., ∞Î·Î›Ô˘ ÔÛ.
4 ∫ ¶ƒ√ ∆ø¡ ºø∆ø¡. ™‡Ó·ÍÈ˜ √ã ∞ÔÛÙfiÏˆÓ, ÃÚ˘Û¿ÓıÔ˘
5 ¢ ¶·Ú·ÌÔÓ‹ £ÂÔÊ·ÓÂ›ˆÓ, £ÂÔ¤ÌÙÔ˘ Î·È £ÂˆÓ¿ Ì·ÚÙ. (ÓËÛÙÂ›·)
6 ∆ † ∆∞ ∞°π∞ £∂√º∞¡∂π∞ (∏ ‚¿ÙÈÛÈ˜ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡)
7 ∆ † ™‡Ó·ÍÈ˜ ¶ÚÔÊ‹ÙÔ˘ ¶ÚÔ‰ÚfiÌÔ˘ & µ·ÙÈÛÙÔ‡ πˆ¿ÓÓÔ˘
8 ¶ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ÃÔ˙Â‚›ÙÔ˘, ¢ÔÌÓ›ÎË˜ ÔÛ., ∫‡ÚÔ˘ & ∞ÙÙÈÎÔ‡ ·ÙÚÈ·Ú¯.
9 ¶ ¶ÔÏ˘Â‡ÎÙÔ˘ Ì¿ÚÙ., ∂˘ÛÙÚ·Ù›Ô˘ ÔÛ. ı·˘Ì., ∞ÓÙˆÓ›ÓË˜ Ì¿ÚÙ.

10 ™ °ÚËÁÔÚ›Ô˘ N‡ÛÛË˜, ¢ÔÌÂÙÈ·ÓÔ‡ ÂÈÛÎ., M·ÚÎÈ·ÓÔ‡ ÚÂÛ‚.
11 ∫ † ª∂∆∞ ∆∞ ºø∆∞. £ÂÔ‰ÔÛ›Ô˘ ∫ÔÈÓÔ‚È¿Ú¯Ô˘, ∞Á·›Ô˘, µÈÙ·Ï›Ô˘
12 ¢ T·ÙÈ·Ó‹˜ Ì., E˘ı·Û›·˜ Ì., MÂÚÙ›Ô˘ Ì., ¶¤ÙÚÔ˘ ∞‚ÂÛ·Ï·Ì›ÙÔ˘
13 ∆ ∂ÚÌ‡ÏÔ˘, ™ÙÚ·ÙÔÓ›ÎÔ˘, ¶·¯ˆÌ›Ô˘ & ¶·˘Ú›ÓÔ˘ Ì·ÚÙ.
14 ∆ TˆÓ ÂÓ ™ÈÓ¿ Î·È P·˚ıÒ ·Ó·ÈÚÂı. ÔÛ. ¶·Ù., ∞ÁÓ‹˜ Ì¿ÚÙ., ¡›Ó·˜
15 ¶ ¶·‡ÏÔ˘ £Ë‚·›Ô˘, πˆ¿ÓÓÔ˘ ∫·Ï˘‚›ÙÔ˘, ¶·ÓÛÔÊ›Ô˘ Ì¿ÚÙ.
16 ¶ ¶ÚÔÛÎ‡ÓËÛÈ˜ ÙË˜ ÙÈÌ›·˜ ·Ï‡ÛÂˆ˜ ÙÔ˘ ∞ÔÛÙfiÏÔ˘ ¶¤ÙÚÔ˘
17 ™ † AÓÙˆÓ›Ô˘ ªÂÁ¿ÏÔ˘, µÏ·Û›Ô˘ ÔÛ., °ÂˆÚÁ›Ô˘ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ ÓÂÔÌ.
18 ∫ † Iµã §OYKA (10 §ÂÚÒÓ), Aı·Ó·Û›Ô˘ & K˘Ú›ÏÏÔ˘ ¶·ÙÚ. AÏÂÍ.
19 ¢ M·Î·Ú›Ô˘ ∞ÈÁ˘Ù›Ô˘, M¿ÚÎÔ˘ E˘ÁÂÓÈÎÔ‡, ∞ÚÛÂÓ›Ô˘ ∫ÂÚÎ‡Ú·˜
20 ∆ ∂˘ı˘Ì›Ô˘ ÌÂÁ., µ¿ÛÛÔ˘, ÕÓÓË˜ Ì¿ÚÙ., £‡ÚÛÔ˘ & AÁÓ‹˜ Ì¿ÚÙ.
21 ∆ M·Í›ÌÔ˘ ÔÌÔÏ., AÁÓ‹˜ Ì¿ÚÙ., ZˆÛ›ÌÔ˘, √˘·ÏÂÚÈ·ÓÔ‡, ∫·Ó‰›‰Ô˘
22 ¶ ∆ÈÌÔı¤Ô˘ ∞., ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ ¶¤ÚÛÔ˘, ª·ÓÔ˘‹Ï Â. ÈÂÚÔÌ.
23 ¶ KÏ‹ÌÂÓÙÔ˜ ∞ÁÎ‡Ú·˜, ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘ ÂÓ √Ï‡Ìˆ, ∞Á·ı·ÁÁ¤ÏÔ˘ Ì.
24 ™ † NÂÔÊ‡ÙÔ˘ EÁÎÏÂ›ÛÙÔ˘, º›ÏˆÓÔ˜ & £ÂÔÚfi‚Ô˘ Â. ∫·Ú·Û›·˜
25 ∫ † IEã §OYKA (∑·Î¯·›Ô˘), °ÚËÁÔÚ›Ô˘ £ÂÔÏfiÁÔ˘, A˘ÍÂÓÙ›Ô˘ ÓÂÔÌ.
26 ¢ •ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜, ª·Ú›·˜ & Ù¤ÎÓˆÓ, ∞Ó·Î. ÏÂÈ„. £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ™ÙÔ˘‰›ÙÔ˘
27 ∆ † ∞Ó·Î. ÏÂÈ„. πˆ. ÃÚ˘ÛÔÛÙfiÌÔ˘, ¢ËÌËÙÚÈ·ÓÔ‡ Â. T·Ì·ÛÔ‡
28 ∆ EÊÚ·›Ì ÙÔ˘ ™‡ÚÔ˘, ¶·ÏÏ·‰›Ô˘ ÔÛ., π·ÎÒ‚Ô˘ ·ÛÎ., X¿ÚÈÙÔ˜ Ì¿ÚÙ.
29 ¶ ∞Ó·Î. ÏÂÈ„. πÁÓ·Ù›Ô˘ £ÂÔÊfiÚÔ˘, ÃÚ˘Û‹˜ Ì¿ÚÙ., ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ÓÂÔÌ.
30 ¶ † TÚÈÒÓ IÂÚ·Ú¯ÒÓ, IÔÏ‡ÙÔ˘ ƒÒÌË˜, ∂‡Ú. ÂÈÎ. ¶·Ó·Á›·˜ ∆‹ÓÔ˘
31 ™ K‡ÚÔ˘ & Iˆ¿ÓÓÔ˘ AÓ·ÚÁ‡ÚˆÓ, ∞ı·Ó·Û›·˜ & 3 ı˘Á. ·˘Ù‹˜

IANOYAPIO™
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1 Κολασ. β΄ 8-12 Λουκ. β΄20-21,40-52 ― ―
4 Β΄ Τιµ. δ΄ 5-8 Μάρκ. α΄ 1-8 δ΄ Ζ΄
6 Τίτ. β΄11-14, γ΄ 4-7 Ματθ. γ΄ 13-17 ― ―
7 Πράξ. ιθ΄ 1-8 Ιωάν. α΄ 29-34 ― ―

11 Β΄ Κορ. δ΄ 6-15 Ματθ. δ΄ 12-17 Πλ. α΄ Η΄
17 Eβρ. ιγ΄ 17-21 Λουκ. ς΄ 17-21 ― ―
18 Eβρ. ιγ΄ 7-16 Λουκ. ιζ΄ 12-19 Πλ. β΄ Θ΄
20 Β΄Κορ. δ΄ 6-15 Λουκ. ς΄17-21 ― ―
24 Β΄ Κορ. α΄ 8-11 Ματθ. ι΄ 23-31 ― ―
25 Eβρ. ζ΄ 26-28, η΄1- 2 Λουκ. ιθ΄ 1-10 Βαρύς Ι΄
27 Εβρ. ζ΄ 26-28, η΄ 1-2 Ιωάν. ι΄ 9-16 ― ―
30 Eβρ. ιγ΄ 7-16 Mατθ. ε΄ 14-19 ― ―

IANOYAPIO™

AÓ·ÁÓÒÛÌ·Ù· K˘ÚÈ·ÎÒÓ Î·È ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÂÔÚÙÒÓ
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ΗΧΟΣEYAΓΓEΛIOAΠOΣTOΛOΣ EΩΘINON

9/9/2008: Παραχώρηση υποτροφιών και στήριξη της
πολύτεκνης οικογένειας ζητήθηκε από τον
Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κ.κ. Χρυσόστοµο Β΄
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Νέα Ωφελήµατα

Κατά την περίοδο 2005 - 2008 επιγραµµατικά  έχουµε
εξασφαλίσει τα πιο κάτω ωφελήµατα για τις πολύτεκνες
οικογένειες.

1. Επέκταση του Επιδόµατος Πολύτεκνης Μάνας για
όλες τις µάνες

2. Αύξηση στο Επίδοµα Τέκνου κατά 10% (από
1/1/2008)

3. Αύξηση του χορηγήµατος του Εθνοφρουρού.
4. Αύξηση της χορηγίας για αγορά αυτοκινήτου για τους
πολύτεκνους που λαµβάνουν το πρόσθετο επίδοµα.

5. Επέκταση της µειωµένης στρατιωτικής θητείας για
περισσότερα παιδιά πολυτέκνων.

6. Εισαγωγή ειδικής διατίµησης για το ηλεκτρικό ρεύ-
µα.

7. Βελτίωση όρων, κριτηρίων και προνοιών σε στεγα-
στικά σχέδια.

8. Μείωση διδάκτρων στο Ανοικτό Πανεπιστήµιο Κύ-
πρου

9. Βελτίωση κριτηρίων για υποτροφίες Ι.Κ.Υ.
10. Βελτιωµένες πρόνοιες για την επιστροφή του ΦΠΑ

για πρώτη κατοικία. 
11. Παραχώρηση αυξηµένων προσκλήσεων από ΘΟΚ.
12. Βελτίωση των προνοιών για δωρεάν είσοδο στην

∆ιεθνή Κρατική Έκθεση.
13. Παραχώρηση δωρεάν εισιτηρίων για τους ποδοσφαι-

ρικούς αγώνες Α΄ κατηγορίας
14. Εκπτώσεις από Καταστήµατα, φούρνους, Ιδιωτικά

Πανεπιστήµια και άλλους ιδιωτικούς οργανισµούς.
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Yποσχέσεις Προέδρου ∆ηµοκρατίας

Από το Πρόεδρο της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας κ. ∆ηµήτρη
Χριστόφια εξασφαλίστηκαν οι πιο κάτω υποσχέσεις και
δεσµεύσεις.
1. Επαναφορά του 13ου στο Επίδοµα Πολυτέκνων.
2. Ετήσια αναθεώρηση του επιδόµατος τέκνου ώστε να

επιτυγχάνεται η αναπλήρωση της αγοραστικής του
δύναµης.

3. Αύξηση της Ειδικής Χορηγίας για φοιτητές, παιδιά
πολυτέκνων 

4. Η περαιτέρω βελτίωση της νοµοθεσίας για παραχώ-
ρηση χορηγίας για αγορά αυτοκινήτου και µελέτη για
καθιέρωση δικαιώµατος επαναδιεκδίκησης

5. Η περαιτέρω βελτίωση και διεύρυνση των κριτηρίων
για απόκτηση στέγης µέσω του Οργανισµού Αναπτύ-
ξεως Γής, του Οργανισµού Χρηµατοδοτήσεως Στέγης
και των σχετικών Κυβερνητικών Σχεδίων

6. Βελτίωση της τιµολογιακής πολιτικής για το ηλεκτρι-
κό ρεύµα έτσι που να λαµβάνονται υπόψη οι αυξηµέ-
νες ανάγκες της πολυµελούς οικογένειας

7. Αύξηση του χορηγήµατος των εθνοφρουρών παιδιών
πολυτέκνων οικογενειών.

8. ∆ηµιουργία ενιαίου φορέα, µε στόχο τη διαµόρφωση
και υλοποίηση ενός ολοκληρωµένου προγράµµατος
δηµογραφικής πολιτικής.

Αναλυτικότερα τα κυριότερα επιτεύγµατα και οι κυριότε-
ρες διεκδικήσεις των αιτηµάτων περιγράφονται στις επό-
µενες σελίδες του ηµερολογίου.
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1 K † π∑ã ª∞∆£∞π√À (Ã·Ó·Ó·›·˜), TÚ‡ÊˆÓÔ˜, ¶ÂÚÂÙÔ‡·˜, ∫·Ú›ˆÓÔ˜ 
2 ¢ † À¶∞¶∞¡∆∏ ∫Àƒπ√À, ∞Á·ıÔ‰ÒÚÔ˘ Ì¿ÚÙ., πÔÚ‰¿ÓÔ˘ ÓÂÔÌ.
3 T ™˘ÌÂÒÓ £ÂÔ‰fi¯Ô˘, ÕÓÓË˜ & ∞˙·Ú›Ô˘ ÚÔÊ., KÏ·˘‰›Ô˘ ÔÛ›Ô˘
4 T IÛÈ‰ÒÚÔ˘ ¶ËÏÔ˘ÛÈÒÙÔ˘, £ÂÔÎÙ›ÛÙÔ˘ Ì., πˆ¿ÓÓÔ˘, NÈÎÔÏ¿Ô˘ ÔÌ.
5 ¶ AÁ¿ıË˜ Ì¿ÚÙ., £ÂÔ‰ÔÛ›Ô˘ ÔÛ., ¶ÔÏ˘Â‡ÎÙÔ˘ ÔÛ., ∞ÓÙˆÓ›Ô˘ ∞ıËÓ.
6 ¶ ºˆÙ›Ô˘ ∫/¶fiÏÂˆ˜, BÔ˘ÎfiÏÔ˘, πÔ˘ÏÈ·ÓÔ‡, ¢ˆÚÔı¤·˜, º·‡ÛÙË˜
7 ™ ¶·ÚıÂÓ›Ô˘ §·Ì„¿ÎÔ˘, AÚ›ˆÓÔ˜ Â. K‡ÚÔ˘, £ÂÔ¤ÌÔ˘ Ì¿ÚÙ.

8 K † π™∆ã §√À∫∞ (∆ÂÏÒÓÔ˘-º·ÚÈÛ·›Ô˘ - AÚ¯‹ TÚÈˆ‰›Ô˘). £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ 
9 ¢ NÈÎËÊfiÚÔ˘ Ì., ¶·ÁÎÚ·Ù›Ô˘, ºÈÏ·ÁÚ›Ô˘, ÕÌÌˆÓÔ˜ & ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú. 

10 T † Ã·Ú·Ï¿ÌÔ˘˜ ÈÂÚÔÌ., ∑‹ÓˆÓÔ˜ Ù·¯˘‰Ú., B¿ÙÔ˘ & ¶ÔÚÊ˘Ú›Ô˘
11 T BÏ·Û›Ô˘ ÈÂÚÔÌ., £ÂÔ‰ÒÚ·˜ ∞˘ÁÔ‡ÛÙË˜, °ÂˆÚÁ›Ô˘ ™¤Ú‚Ô˘ ÓÂÔÌ.
12 ¶ MÂÏÂÙ›Ô˘ AÓÙÈÔ¯., ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ÙÔ˘ ∫ËÔ˘ÚÔ‡, ªËÙÚÔÊ¿ÓÔ˘˜ ÈÂÚÔÌ.
13 ¶ AÎ‡Ï· & ¶ÚÈÛÎ›ÏÏË˜ ·ÔÛÙ., M·ÚÙÈÓÈ·ÓÔ‡ ÔÛ., E˘ÏÔÁ›Ô˘ ·ÙÚ.
14 ™ A˘ÍÂÓÙ›Ô˘, ª¿ÚˆÓÔ˜, ∞‚Ú·¿ÌÔ˘ ÔÛ›ˆÓ, ¢·ÌÈ·ÓÔ‡, ºÈÏ‹ÌÔÓÔ˜

15 K † π∑ã §√À∫∞ (∞ÛÒÙÔ˘), OÓËÛ›ÌÔ˘ ·ÔÛÙ., ∞Óı›ÌÔ˘ ÔÛ. ÂÓ Ã›ˆ
16 ¢ ∂Ó ∫·ÈÛ·Ú›· ¶·Ï·ÈÛÙ. 12 Ì·ÚÙ. ·ıÏËÛ., ºÏ·‚È·ÓÔ‡, ª·ÚÔ˘ı¿
17 T £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ∆‹ÚˆÓÔ˜, ∞˘ÍÈ‚›Ô˘ Aã Â. ™fiÏˆÓ, M·ÚÈ¿ÌÓË˜
18 T §¤ÔÓÙÔ˜ PÒÌË˜, AÁ·ËÙÔ‡ ÔÌÔÏ., ∞ÁÚ›· Ì¿ÚÙ., ¶ÈÔ˘Ï›Ô˘ Ì.
19 ¶ ºÈÏÔı¤Ë˜ AıËÓ·›·˜, AÚ¯›Ô˘, ºÈÏ‹ÌÔÓÔ˜, ∞Ê›·˜ ·ÔÛÙfiÏˆÓ
20 ¶ ¢È‰‡ÌÔ˘, ¡ÂÌÂÛ›Ô˘ & ¶ÔÙ·Ì›Ô˘ Ì¿ÚÙ., §¤ÔÓÙÔ˜ BËÛÛ·Ú›ˆÓÔ˜
21 ™ † æ˘¯ÔÛ¿‚‚·ÙÔÓ. E˘ÛÙ·ı›Ô˘ ∞ÓÙÈÔ¯., ∆ÈÌÔı¤Ô˘, ∑·¯·Ú›Ô˘ πÂÚÔÛ.

22 K † A¶OKPEø. AÓıÔ‡ÛË˜ Ì., ™˘ÓÂÙÔ‡, ∞ÚÈÛÙ›ˆÓÔ˜ ∞ÚÛÈÓfiË˜
23 ¢ ¶ÔÏ˘Î¿ÚÔ˘ ™Ì‡ÚÓË˜, °ÔÚÁÔÓ›·˜ ÔÛ., £Â‹˜ Ì¿ÚÙ., ¢·ÌÈ·ÓÔ‡
24 T ∞ã & µã Â‡ÚÂÛÈ˜ ÙÈÌ›·˜ ÎÂÊ·Ï‹˜ πˆ¿ÓÓÔ˘ ¶ÚÔ‰ÚfiÌÔ˘
25 T T·Ú·Û›Ô˘ ∫/¶fiÏÂˆ˜, M·ÚÎ¤ÏÏÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘, ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú., PËÁ›ÓÔ˘
26 ¶ ¶ÔÚÊ˘Ú›Ô˘ °¿˙Ë˜, ºˆÙÂÈÓ‹˜ ™·Ì·ÚÂ›Ù., µ›ÎÙˆÚÔ˜, £ÂÔÎÏ‹ÙÔ˘
27 ¶ ¶ÚÔÎÔ›Ô˘ ¢ÂÎ·ÔÏ›ÙÔ˘, °ÂÏ·Û›Ô˘, NËÛ›Ô˘, ∞ÛÎÏËÈÔ‡, ™ÙÂÊ.
28 ™ B·ÛÈÏÂ›Ô˘ ÔÌ., ¡¤ÛÙÔÚÔ˜, ∞‚ÈÚÎ›Ô˘, ¶ÚÔÙÂÚ›Ô˘, µ¿ÚÛÔ˘, ¡˘ÌÊ¿

ºEBPOYAPIO™
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1 Ρωµ. η΄ 28-29 Ματθ. ιε΄ 21-28 Πλ. δ΄ ΙΑ΄
2 Εβρ. ζ΄ 7-17 Λουκ. β΄ 22-40 ― ―
6 Εβρ. ζ΄ 26-28, η΄ 1-2 Ιωάν. ι΄ 9-16 ― ―
8 Β΄ Τιµ. γ΄ 10-15 Λουκ. ιη΄ 10-14 α΄ Α΄

10 Β΄ Τιµ. β΄ 1-10 Ιωάν. ιε΄ 17-27, ις΄ 1-2 ― ―
15 Α΄ Κορ. ς΄ 12-20 Λουκ. ιε΄11-32 β΄ Β΄
17 Β΄ Τιµ. β΄ 1-10 Λουκ. κ΄ 46-47, κα΄ 1-4 ― ―
22 Α΄ Κορ. η΄ 8-13, θ΄1-2 Ματθ. κε΄ 31-46 γ΄ Γ΄
24 Β΄ Κορ. δ΄ 6-15 Ματθ. ια΄ 2-15 ― ―

ºEBPOYAPIO™

AÓ·ÁÓÒÛÌ·Ù· K˘ÚÈ·ÎÒÓ Î·È ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÂÔÚÙÒÓ
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23.10.2008: Η ηγεσία της ΠΟΠ συζήτησε µε τον
Υπουργό Οικονοµικών κ. Χαρίλαο Σταυράκη

τα αιτήµατα Πολυτέκνων.
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Επίδοµα Τέκνου
Ο Νόµος για την παροχή επιδόµατος τέκνου έχει σαν
σκοπό την ενίσχυση των εισοδηµάτων των οικογενειών.
Τα επιδόµατα τέκνου είναι αφορολόγητα και χρηµατοδο-
τούνται από τον κρατικό προϋπολογισµό.
Η αρµόδια υπηρεσία για την εφαρµογή του Νόµου είναι η
Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδοµάτων του Υπουργείου Οι-
κονοµικών.
1. Το Επίδοµα Τέκνου παραχωρείται σύµφωνα µε τις

πρόνοιες των περί Παροχής Επιδόµατος τέκνου Νό-
µων του 2002 έως (αρ. 2) του 2003.

2. Όλες οι οικογένειες που έχουν τη συνήθη διαµονή
τους στην Κύπρο και πληρούν τις πρόνοιες του Νόµου,
δικαιούνται βασικό επίδοµα τέκνου. Επιπλέον όσες οι-
κογένειες έχουν ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισό-
δηµα µέχρι έ34.172,03 (£20.000), δικαιούνται και πρό-
σθετο επίδοµα τέκνου. 

Για τις πολύτεκνες οικογένειες το ύψος του επιδόµατος
για το έτος 2008 έχει ως εξής: 

Κατηγορίες Επιδόµατος Τέκνου Μηνιαίο Επίδοµα για κάθε
Εξαρτώµενο τέκνο

Επίδοµα για οικογένειες µε εισόδηµα
µέχρι έ17.086,01 (£10.000) έ143.62
Επίδοµα για οικογένειες µε εισόδηµα
από έ17.087,72 µέχρι έ34.172,03 
(£10.001 - £20.000) έ130.16
Επίδοµα (βασικό) για οικογένειες µε 
εισόδηµα άνω των έ34.172,03 
(£20.000) έ107.73



11

3. Το ύψος του επιδόµατος τέκνου αναπροσαρµόζεται
Τιµαριθµικά την 1ην Ιανουαρίου κάθε χρόνου. 

4. Το επίδοµα τέκνου παραχωρείται στην οικογένεια µό-
νο για τον αριθµό των άγαµων τέκνων που ζούν µαζί
της κάτω από την ίδια στέγη και εµπίπτουν στις πιο κά-
τω κατηγορίες:   

α) ηλικίας κάτω των 18 ετών
β) ηλικίας µεταξύ 18-25 ετών, που εκτελούν την θητεία

τους στην Εθνική Φρουρά
γ) ηλικίας µεταξύ 18-23 ετών, εφόσον τυγχάνουν τακτι-

κής εκπαίδευσης
δ) αγόρια ηλικίας µεταξύ 23-25 ετών, εφόσον τυγχάνουν

τακτικής εκπαίδευσης για τόσο χρονικό διάστηµα όσο
και η περίοδος που υπηρέτησαν στην Εθνική Φρουρά και

ε) ανεξάρτητα από ηλικία, που στερούνται µόνιµα της
ικανότητας για συντήρηση τους.

Για στρατιώτες και φοιτητές άνω των 18 ετών, πρέπει να
υποβάλλονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά.  

∆ιεκδικούµε: 

i. Αύξηση Επιδόµατος Τέκνου 
Πετύχαµε την αύξηση του επιδόµατος τέκνου κατά 10%
µε εφαρµογή από 01/01/2008.
∆ιεκδικούµε την θεσµοθέτηση της ετήσιας αύξησης του
Επιδόµατος Τέκνου που να αντισταθµίζει τις απώλειες
της αγοραστικής του δύναµης.
ii. Επαναφορά 13ου στο Επίδοµα Τέκνου
Έχουµε δέσµευση του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας για
επαναφορά του από το ∆εκέµβριο του 2009.
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1 K † TYPOºA°OY. ∂˘‰ÔÎ›·˜ ÔÛ., ¢ÔÌÓ›ÎË˜ ÔÛ., ÓÂÔÌ. ¶·Ú·ÛÎÂ˘¿
2 ¢ † ∫·ı·Ú¿ ¢Â˘Ù¤Ú· (∞Ú¯‹ ¡ËÛÙÂ›·˜), £ÂÔ‰fiÙÔ˘ K˘ÚËÓÂ›·˜
3 T B·ÛÈÏ›ÛÎÔ˘, ∂˘ÙÚÔ›Ô˘ & ∫ÏÂÔÓ›ÎÔ˘ Ì·ÚÙ., ∑‹ÓˆÓÔ˜ & ∑ˆ›ÏÔ˘ 
4 ∆ °ÂÚ·Û›ÌÔ˘ πÔÚ‰·Ó›ÙÔ˘, ∞Î·Î›Ô˘, ∫ÔÚ‰Ú¿ÙÔ˘ & ™ÙÚ·ÙÔÓ›ÎÔ˘ Ì. 
5 ¶ °ÚËÁÔÚ›Ô˘ ∫‡ÚÔ˘, ∫fiÓˆÓÔ˜, ∂˘Ï·Ì›Ô˘, ∂˘ÏÔÁ›Ô˘, ∞Ú¯ÂÏ¿Ô˘
6 ¶ † ∞ã Ã∞πƒ∂∆π™ª√π. TˆÓ ÂÓ AÌÔÚ›ˆ 42 Ì·ÚÙ., µ·ÛÛfiÔ˘, ∞ÚÎ·‰›Ô˘
7 ™ ∞ÚÎ·‰›Ô˘ & ¡¤ÛÙˆÚÔ˜ Â. ∆ÚÈÌ˘ıÔ‡ÓÙÔ˜, ∂ÊÚ·›Ì, ∞Á·ıÔ‰ÒÚÔ˘
8 K † ∞ã ¡∏™∆∂πø¡ (√ÚıÔ‰ÔÍ›·˜), £ÂÔÊ˘Ï¿ÎÙÔ˘ ÔÌ., EÚÌÔ‡ ·.
9 ¢ ∆ˆÓ ÂÓ ™Â‚·ÛÙÂ›· 40 Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ, K·ÈÛÛ·Ú›Ô˘ ·/ÊÔ˘ °Ú. £ÂÔÏfiÁÔ˘

10 T KÔ‰Ú¿ÙÔ˘, ∞Á¿ıˆÓÔ˜ ÔÛ., M·ÚÎÈ·ÓÔ‡, AÓ·ÛÙ·Û›·˜ ·ÙÚÈÎ›·˜
11 ∆ ™ˆÊÚÔÓ›Ô˘ ∞Ú¯. πÂÚÔÛÔÏ‡ÌˆÓ, ¶ÈÔÓ›Ô˘, £·ÏÏÔ‡ & ∆ÚÔÊ›ÌÔ˘ Ì.
12 ¶ ™˘ÌÂÒÓ Ó¤Ô˘ £ÂÔÏfiÁÔ˘, ∞·ÚÒÓ, £ÂÔÊ¿ÓÔ˘˜ ÔÌÔÏ., °ÚËÁ. ƒÒÌË˜
13 ¶ † µã Ã∞πƒ∂∆π™ª√π. NÈÎËÊfiÚÔ˘ K/¶fiÏÂˆ˜, ¶Ô˘Ï›Ô˘, ∞‚›‚Ô˘
14 ™ BÂÓÂ‰›ÎÙÔ˘ ÔÛ., ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ Ì., E˘Û¯‹ÌÔÓÔ˜ ÔÌÔÏ., £ÂÔÁÓÒÛÙÔ˘
15 K † µã ¡∏™∆∂πø¡ (°Ú. ¶·Ï·Ì¿). AÚÈÛÙÔ‚Ô‡ÏÔ˘ ·., NÈÎ¿Ó‰ÚÔ˘ Ì.
16 ¢ XÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ ÔÛ.,  ™·‚‚›ÓÔ˘ Ì., ¢¤Î· Ì·ÚÙ. ÙˆÓ ÂÓ ºÔÈÓ›ÎË
17 T AÏÂÍ›Ô˘ ÔÛ., £ÂÔÛÙËÚ›ÎÙÔ˘ ÔÛ., ¶·‡ÏÔ˘ ÔÛÈÔÌ., ª·Ú›ÓÔ˘ Ì¿ÚÙ.
18 ∆ K˘Ú›ÏÏÔ˘ IÂÚÔÛÔÏ‡ÌˆÓ, E˘Î·Ú›ˆÓÔ˜ & ∆ÚÔÊ›ÌÔ˘ Ì., ∞Ó·Ó›Ô˘
19 ¶ XÚ˘Û¿ÓıÔ˘ & ¢·ÚÂ›·˜, ∫Ï·˘‰›Ô˘, πÏ·Ú›·˜, π¿ÛÔÓÔ˜ & ª·‡ÚÔ˘
20 ¶ † °ã Ã∞πƒ∂∆π™ª√π. TˆÓ ·Á›ˆÓ ∞‚‚¿‰ˆÓ, ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï Ì¿ÚÙ.
21 ™ I·ÎÒ‚Ô˘ ÔÌ., ¢ÔÌÓ›ÓÔ˘, ºÈÏ‹ÌÔÓÔ˜, BËÚ‡ÏÏÔ˘ Ì·ı. A. ¶¤ÙÚÔ˘
22 K † °ã ¡∏™∆∂πø¡ (™Ù·˘ÚÔÚÔÛÎ.). µ·ÛÈÏ›ÛÛË˜ & K·ÏÏÈÓ›ÎË˜
23 ¢ N›ÎˆÓÔ˜ & 199 Ì·ÚÙ, Ì., ¢ÔÌÂÙ›Ô˘ Ì., EÊÚ·›Ì & £ÂÔ‰ÔÛ›Ô˘ ÔÛ›ˆÓ
24 T AÚÙ¤ÌÔÓÔ˜ Â., ∞ÚÙ¤ÌÔÓÔ˜ ÚÂÛ‚., ª·ÚÙ›ÓÔ˘, ¶·ÚıÂÓ›Ô˘ ∫/¶
25 ∆ † √ ∂À∞°°∂§π™ª√™ ∆∏™ À¶∂ƒ∞°π∞™ ∏ªø¡ £∂√∆√∫√À
26 ¶ † ™‡Ó·ÍÈ˜ AÚ¯ÈÛÙÚ. °·‚ÚÈ‹Ï, ªÔÓÙ·ÓÔ‡ & ª·Í›ÌË˜, ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘
27 ¶ † ¢ã Ã∞πƒ∂∆π™ª√π. M·ÙÚÒÓË˜ ÔÌÔÏ., ºÈÏËÙÔ‡ & §˘‰›·˜ Ì.
28 ™ IÏ·Ú›ˆÓÔ˜ ÔÛ., HÚˆ‰›ˆÓÔ˜ ·., ∂˘ÛÙÚ·Ù›Ô˘ ÔÛÈÔÌ., ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘
29 K † ¢ã ¡∏™∆∂πø¡ (Iˆ¿ÓÓÔ˘ KÏ›Ì·ÎÔ˜). ¢È·‰fi¯Ô˘ ºˆÙÈÎ‹˜
30 ¢ Iˆ¿ÓÓÔ˘ Û˘ÁÁÚ·Ê¤ˆ˜ KÏ›Ì·ÎÔ˜ ÔÛ›Ô˘, E˘‚Ô‡ÏË˜ ÔÛ›·˜
31 T ∞Î·Î›Ô˘ ÔÌÔÏ., Y·Ù›Ô˘ ÈÂÚÔÌ., ∞˘‰¿ Â., µÂÓÈ·Ì›Ó, ªÂÓ¿Ó‰ÚÔ˘

MAPTIO™
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1 Ρωµ. ιγ΄ 11-14, ιδ΄1-4 Ματθ. ς΄ 14-21 δ΄ ∆΄
8 Εβρ. ια΄ 24-26, 32-40 Ιωάν. α΄ 44-52 Πλ. α΄ Ε΄
9 Εβρ. ιβ΄ 1-10 Ιω. ιε΄ 17-27, ις΄ 1-2 ― ―

15 Εβρ. α΄10-14, β΄ 1-3 Μάρκ. β΄1-12 Πλ. β΄ ΣΤ΄
22 Εβρ. δ΄14-16, ε΄ 1-6 Μάρκ. η΄ 34-38, θ΄ 1 Βαρύς Ζ΄
25 Εβρ. β΄ 11-18 Λουκ. α΄ 24-38 ― ―
29 Εβρ. ς΄ 13-20 Μάρκ. θ΄17-31 Πλ. δ΄ Η΄

MAPTIO™

AÓ·ÁÓÒÛÌ·Ù· K˘ÚÈ·ÎÒÓ Î·È ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÂÔÚÙÒÓ
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ΗΧΟΣEYAΓΓEΛIOAΠOΣTOΛOΣ EΩΘINON

6/6/2008: Αιτήµατα Πολυτέκνων και το δηµογραφικό
συζητήθηκαν µε την Υπουργό Εργασίας

κ. Σωτηρούλα Χαραλάµπους.
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Χορηγία Φοιτητή
Κάθε οικογένεια που έχει τη µόνιµη διαµονή της στην Κύ-
προ και έχει τέκνο φοιτητή που φοιτά τακτικά σε ανα-
γνωρισµένο από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού
της ∆ηµοκρατίας, Εκπαιδευτικό Ίδρυµα, δικαιούται ειδι-
κής χορηγίας ύψους έ1708.60 (£1000) για κάθε ακαδη-
µαϊκό έτος της κανονικής διάρκειας σπουδών του εν λό-
γω φοιτητή ή και µέχρι έ2562.90 (£1500) αν καταβάλλο-
νται δίδακτρα.

Οι πολύτεκνες οικογένειες δικαιούνται επιπρόσθετη ειδι-
κή χορηγία ύψους έ854.30 (£500) για κάθε τέκνο φοιτη-
τή, αφού επισυνάψουν την «Βεβαίωση Πολυτεκνικής Ιδιό-
τητας» που εκδίδει η Οργάνωση µας.

∆ιεκδικούµε:
Η µόρφωση των παιδιών δηµιουργεί ένα δυσβάσταχτο οι-
κονοµικό βάρος για τις πολύτεκνες οικογένειες οι οποίες
πολλές φορές σπουδάζουν ταυτόχρονα δύο, τρία ή και
τέσσερα παιδιά και µειώνει παράλληλα την ποιότητα ζω-
ής στα υπόλοιπα µέλη της οικογένειας.

Αίτηµα µας η ουσιαστική αύξηση της φοιτητικής χορηγίας
ώστε να ενισχύονται οικονοµικά οι πολύτεκνες οικογένει-
ες καθώς και η θεσµοθέτηση τιµαριθµικής αναπροσαρµο-
γής.

Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών
Παραχωρούνται πρόσθετες µονάδες στους αιτητές υπο-
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τροφίας, που προέρχονται από πολύτεκνες οικογένειες
που έχουν 4 εξαρτώµενα και άνω ως εξης:
(α) Όταν η κοινωνικοοικονοµική κατάσταση δεν αποτελεί
βασικό κριτήριο αξιολόγησης, παραχωρούνται 5 µονάδες
από το σύνολο των 25 µονάδων. 
(β) Όταν η κοινωνικοοικονοµική κατάσταση αποτελεί βα-
σικό κριτήριο αξιολόγησης παραχωρούνται 10 µονάδες
από το σύνολο των 60 µονάδων. 

∆ιεκδικούµε:
Την παραχώρηση αριθµού υποτροφιών για παιδιά πολυτέ-
κνων οικογενειών καθώς και φοιτητικά δάνεια µε ευνοϊ-
κούς όρους για να αποκτούν τα ακαδηµαϊκά προσόντα
που επιθυµούν.

Χορηγία Εθνοφρουρού
Κάθε εθνοφρουρός, παιδί πολύτεκνης οικογένειας που
υπηρετεί πλήρη ή 14µηνη θητεία λαµβάνει χορήγηµα
εθνοφρουρού  έ183.99 το µήνα. (Βασικό χορήγηµα εθνο-
φρουρού έ140.19 συν έ43.80 ως παιδί προερχόµενο από
πολύτεκνη οικογένεια).

∆ιεκδικούµε:
Επιδίωξη της Οργάνωσης είναι να τροποποιηθεί ο σχετι-
κός νόµος ώστε να συµπεριληφθεί η προηγούµενη πρό-
νοια που αναιρέθηκε κατά τη φορολογική µεταρρύθµιση
του 2002-2003 και η οποία προνοούσε αύξηση για τα παι-
διά πολυτέκνων που είναι στρατιώτες κατά 50% του βα-
σικού χορηγήµατος του εθνοφρουρού.
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1 ∆ M·Ú›·˜ AÈÁ˘Ù›·˜, Õ¯·˙, ª·Î·Ú›Ô˘, B·ÛÈÏÂ›‰Ô˘, ¶ÔÏ˘Ó›ÎÔ˘
2 ¶ MÂÁ¿ÏÔ˘ K·ÓfiÓÔ˜. T›ÙÔ˘, ∞È‰ÂÛ›Ô˘, ∞ÌÊÈ·ÓÔ‡, ¶·ÌÊ›ÏÔ˘
3 ¶ † ∞∫∞£π™∆√™ Àª¡√™, NÈÎ‹Ù· ÔÌÔÏ., IˆÛ‹Ê ˘ÌÓ., µ˘ıÔÓ›Ô˘
4 ™ ZˆÛÈÌ¿ ÎË‰Â‡Û·ÓÙÔ˜ ÔÛ. M·Ú›· AÈÁ˘Ù›·, ¶ÔÏ›Ô˘ AÈÁ˘Ù›Ô˘
5 K † Eã ¡∏™∆∂πø¡ (M·Ú›·˜ AÈÁ˘Ù›·˜), µÈÎÙˆÚ›ÓÔ˘, µ›ÎÙˆÚÔ˜
6 ¢ E˘Ù˘¯›Ô˘ ∫/¶, ªÂıÔ‰›Ô˘ ÈÛ·ÔÛÙ., °ÚËÁÔÚ›Ô˘ ™ÈÓ·˝ÙÔ˘ ÔÛ.
7 T K·ÏÏÈÔ›Ô˘ Ì¿ÚÙ., ∞Î˘Ï›ÓË˜, ƒÔ˘Ê›ÓÔ˘, §Â˘Î›Ô˘, ∞Á·ËÙÔ‡
8 ∆ ¡‹ÊˆÓÔ˜, AÁ¿‚Ô˘, ∞Û˘ÁÎÚ›ÙÔ˘, ∂ÚÌÔ‡, ∏Úˆ‰›ˆÓÔ˜, ƒÔ‡ÊÔ˘
9 ¶ ƒ·Ê·‹Ï, ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ∂ÈÚ‹ÓË˜ ÂÓ §¤Û‚ˆ ÓÂÔÊ·ÓÒÓ Ì., E˘„˘¯›Ô˘

10 ¶ °ÚËÁÔÚ›Ô˘ ∂ã ¶·ÙÚ. ∫/¶fiÏÂˆ˜, ∞˙¿ ‰È·Î., OÏ‰¿˜ ÚÔÊ‹ÙÈ‰Ô˜
11 ™ † AÓ¿ÛÙ·ÛÈ˜ §·˙¿ÚÔ˘
12 K † ∆ø¡ µ∞´ø¡
13 ¢ † ª∂°∞§∏ ¢∂À∆∂ƒ∞. πˆÛ‹Ê ÙÔ˘ ¶·ÁÎ¿ÏÔ˘
14 T † M∂°∞§∏ ∆ƒπ∆∏. ∆ˆÓ ¢¤Î· ¶·Úı¤ÓˆÓ
15 ∆ † ª∂°∞§∏ ∆∂∆∞ƒ∆∏. ∆Ë˜ ·ÏÂÈ„¿ÛË˜ ÙÔÓ ∫‡ÚÈÔÓ Ì‡Úˆ
16 ¶ † ª∂°∞§∏ ¶∂ª¶∆∏. ∆Ô˘ I. ¡ÈÙ‹ÚÔ˜ & ÙÔ˘ ª˘ÛÙ. ¢Â›ÓÔ˘
17 ¶ † ª∂°∞§∏ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏. ∆· ÕÁÈ· ¶¿ıË ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘
18 ™ † ª∂°∞§√¡ ™∞µµ∞∆√¡. ∏ ÂÈ˜ ÙÔ˘ Õ‰Ô˘ ∫¿ıÔ‰Ô˜
19 K † ∞°π√¡ ¶∞™Ã∞. ∞Ó¿ÛÙ·ÛÈ˜ ÙÔ˘ K˘Ú›Ô˘ ËÌÒÓ πËÛÔ‡ ÃÚÈÛÙÔ‡
20 ¢ † ¢È·Î·ÈÓËÛ›ÌÔ˘. ∑·Î¯·›Ô˘ ·Ú¯ÈÙÂÏ. ·.,  £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ TÚÈ¯ÈÓ¿ ÔÛ.
21 T † ¢È·Î·ÈÓËÛ›ÌÔ˘, ƒ·Ê·‹Ï, ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ & ∂ÈÚ‹ÓË˜ ÂÓ §¤Û‚ˆ Ì.
22 ∆ N·ı·Ó·‹Ï ·ÔÛÙ., NÂ¿Ú¯Ô˘ Ì., £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ Â. AÓ·ÛÙ/fiÏÂˆ˜
23 ¶ † °ÂˆÚÁ›Ô˘ ∆ÚÔ·ÈÔÊfiÚÔ˘, °Ï˘ÎÂÚ›Ô˘ ÁÂˆÚÁÔ‡, AÓ·ÙÔÏ›Ô˘ Ì.
24 ¶ † ZˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜, ™¿‚‚· ÛÙÚ·ÙËÏ. Ì¿ÚÙ., EÏÈÛ¿‚ÂÙ ÔÛ. ı·˘Ì.
25 ™ † M¿ÚÎÔ˘ AÔÛÙ. & E˘·ÁÁÂÏÈÛÙÔ‡, N›ÎË˜ Ì., M·ÎÂ‰ÔÓ›Ô˘ K/¶
26 K † ∞NTI¶A™XA - £øMA. °Ï·Ê‡Ú·˜ & IÔ‡ÛÙ·˜ ÔÛ., K·Ï·Ó‰›ˆÓÔ˜
27 ¢ ™˘ÌÂÒÓ BãÂÈÛÎ. IÂÚÔÛÔÏ‡ÌˆÓ ÈÂÚÔÌ., ™˘ÌÂÒÓ Ó¤Ô˘ ÛÙ˘Ï›ÙÔ˘
28 T ∞˘ÍÈ‚›Ô˘ Bã, Â. ™fiÏˆÓ, TˆÓ ÂÓ K˘˙›Îˆ ·ıÏËÛ. Ì·ÚÙ., ª¤ÌÓÔÓÔ˜
29 T I¿ÛÔÓÔ˜ & ™ˆÛÈ¿ÙÚÔ˘ ·ÔÛÙ., TˆÓ ·Á. ÂÙ¿ ÚÒËÓ ÏËÛÙÒÓ
30 ¶ π·ÎÒ‚Ô˘ ·ÔÛÙ., ¢ÔÓ¿ÙÔ˘ Â., ∫Ï‹ÌÂÓÙÔ˜ ˘ÌÓ., ∞ÚÁ˘Ú‹˜ ÓÂÔÌ.

A¶PI§IO™
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5 Εβρ. θ΄ 11-14 Μάρκ. ι΄ 32-45 α΄ Θ΄
11 Εβρ. ιβ΄ 28-29, ιγ΄ 1-8 Ιωάν. ια΄ 1-45 ― ―
12 Φιλιπ. δ΄ 4-9 Ιωάν. ιβ΄ 1-18 ― ―
19 Πράξ. α΄ 1-18 Ιωάν. α΄ 1-17 ― ―
20 Πράξ. α΄ 12-17, 21-26 Ιωάν. α΄ 18-28 ― ―
21 Πράξ. β΄ 14-21 Λουκ. κδ΄ 12-35 ― ―
23 Πράξ. ιβ΄ 1-11 Ιωάν. ιε΄17-27, ις΄1-2 ― ―
24 Πράξ. γ΄ 1-8 Ιωάν. β΄12-22 ― ―
25 Πράξ. γ΄ 11-16 Λουκ. ι΄ 16-21 ― ―
26 Πράξ. ε΄ 12-20 Ιωάν. κ΄ 19-31 ― Α΄

A¶PI§IO™

AÓ·ÁÓÒÛÌ·Ù· K˘ÚÈ·ÎÒÓ Î·È ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÂÔÚÙÒÓ
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ΗΧΟΣEYAΓΓEΛIOAΠOΣTOΛOΣ EΩΘINON

8/7/2008: Στήριξη των πολυτέκνων οικογενειών που
αντιµετωπίζουν ιατρικά προβλήµατα ζητήθηκε από

τον Yπουργό Yγείας κ. Xρίστο Πατσαλίδη.
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Χορηγία για αγορά Αυτοκινήτου
1. Παραχωρείται στις πολύτεκνες οικογένειες εφάπαξ οι-

κονοµική βοήθεια για αγορά αυτοκινήτου ύψους
έ3.418 (£2000) ή έ5.126 (£3000) για όσες λαµβάνουν
πρόσθετο επίδοµα τέκνου,  στις οποίες ο ένας εκ των
δύο συζύγων είναι πολίτης της Κυπριακής ∆ηµοκρα-
τίας ή πολίτης άλλου Κράτους-Μέλους της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης, ο οποίος διαµένει µόνιµα στην Κύπρο για
περίοδο τουλάχιστον 30 µηνών πριν  την ηµεροµηνία
υποβολής της αίτησης και λαµβάνουν «Επίδοµα Τέ-
κνου» από το Υπουργείο Οικονοµικών για τέσσερα
τουλάχιστον τέκνα όπως αυτό καθορίζεται στον περί
παροχής Επιδόµατος Τέκνου Νόµο 167(1)/2002.            

2 Πολύτεκνος που επιθυµεί να υποβάλει αίτηση για την
πιο πάνω οικονοµική βοήθεια θα πρέπει : 
(α) να κατέχει ο ίδιος ή ο/η σύζυγός του άδεια οδηγού
(β) να έχει ο ίδιος ή ο/η σύζυγός του κυπριακή ιθαγέ-

νεια
(γ) να µην έχει τύχει προηγούµενης οικονοµικής βοή-

θειας από την Κυβέρνηση για αγορά αυτοκινήτου ή
να µην έχει ασκήσει το δικαίωµα για απόκτηση άλ-
λου αφορολόγητου αυτοκινήτου (ανάπηρος, επα-
ναπατριζόµενος κλπ.) τα  τελευταία επτά χρόνια.

3. Το αυτοκίνητο για το οποίο παραχωρείται η οικονοµι-
κή βοήθεια θα πρέπει:
(α) να είναι επιβατικό, ιδιωτικής χρήσης το οποίο µπορεί

να µεταφέρει νόµιµα τουλάχιστο τέσσερα άτοµα.
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(β) να αγοραστεί και να εγγραφεί µέσα σε διάστηµα
όχι µεγαλύτερο των  τριών µηνών από την ηµερο-
µηνία της κατ΄αρχήν έγκρισης της αίτησης από το
Υπουργείο Οικονοµικών. 

(γ) να εγγραφεί στο όνοµα του δικαιούχου
(δ) να παραµείνει στην ιδιοκτησία του δικαιούχου για

τουλάχιστο δώδεκα µήνες προτού µεταβιβαστεί σε
άλλο ιδιοκτήτη. 

(ε) να µην ανήκε, (i) στο δικαιούχο ή το/τη σύζυγό
του/της (ii) σε πρόσωπο  πρώτου βαθµού συγγένει-
ας (γονείς – παιδιά) µε το δικαιούχο ή το/τη σύζυ-
γό του/της, (iii) σε εταιρεία που ανήκει εξ’ ολοκλή-
ρου ή µερικών σε ένα από τα πρόσωπα που αναφέ-
ρονται στο (i) και (ii). 

∆ιεκδικούµε:
Το πρόβληµα που αντιµετωπίζει η πολύτεκνη οικογένεια
για την µετακίνηση της είναι καθηµερινό και σοβαρό.
Οι πολύτεκνοι χρειάζονται αυτοκίνητο µε το οποίο να
µπορούν να εξυπηρετούν τις ανάγκες της οικογένειας
τους εύκολα και ασφαλισµένα.
Το αίτηµα της Οργάνωσης είναι η αυξηµένη παροχή κινή-
τρων για απόκτηση του ώστε να διασφαλίζει την ασφαλή
µετακίνηση της πολύτεκνης οικογένειας. 
∆ιεκδικούµε να αυξηθεί η χορηγία που παρέχεται, χωρίς
εισοδηµατικά κριτήρια, και να καθιερωθεί το δικαίωµα
επαναδιεκδίκησης µετά την παρέλευση έξι χρόνων.
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1 ¶ IÂÚÂÌ›Ô˘ ÚÔÊ., πÛÈ‰ÒÚ·˜ ÔÛ., ¶·ÊÓÔ˘Ù›Ô˘, ¶·Ó·Ú¤ÙÔ˘ ¶¿ÊÔ˘
2 ™ ∞Ó·Î. ÏÂÈ„. ∞ı·Ó·Û›Ô˘ ∞ÏÂÍ., ∂Û¤ÚÔ˘ & Zˆ‹˜, BfiÚÈ‰Ô˜ ÈÛ·.
3 K † ªÀƒ√º√ƒø¡. TÈÌÔı¤Ô˘ Î·È M·‡Ú·˜ Ì·ÚÙ., •ÂÓ›·˜, ∞¯Ì¤Ù
4 ¢ ∞Ó·Î. ÏÂÈ„. ·Á. §·˙¿ÚÔ˘ & M·Ú›·˜ M·Á‰·ÏËÓ‹˜, ¶ÂÏ·Á›·˜ Ì.
5 T † EÈÚ‹ÓË˜ ÌÂÁ·ÏÔÌ., ∂ÊÚ·›Ì ÂÓ ¡¤· ª¿ÎÚË ÔÛ., °·˚·ÓÔ‡, °·˝Ô˘ 
6 ∆ IÒ‚ ÚÔÊ., µ·Ú‚¿ÚÔ˘ Ì¿ÚÙ., ¢¿Ó·ÎÙÔ˜, ¢ËÌËÙÚ›ˆÓÔ˜, ¢ÔÓ¿ÙÔ˘
7 ¶ ∫Ô‰Ú¿ÙÔ˘ Ì., ª·Í›ÌÔ˘ Ì., ƒÔ˘Ê›ÓÔ˘, ™·ÙÔÚÓ›ÓÔ˘, ∆·Ú·Û›Ô˘ ÔÛ.
8 ¶ † πˆ¿ÓÓÔ˘ £ÂÔÏfiÁÔ˘ & ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÙÔ‡, ∞ÚÛÂÓ›Ô˘ ªÂÁ., ª‹ÏÔ˘
9 ™ † ∏Û·˝Ô˘ ÚÔÊ., ÃÚÈÛÙÔÊfiÚÔ˘ ÌÂÁ·ÏÔÌ., ∞Î˘Ï›ÓË˜, ∫·ÏÏÈÓ›ÎË˜

10 K † ¶∞ƒ∞§À∆√À. ™›ÌˆÓÔ˜ ∑ËÏˆÙ., ∞ÏÊÂ›Ô˘, ∂Ú¿ÛÌÔ˘, √ÓËÛ›ÌÔ˘
11 ¢ † K˘Ú›ÏÏÔ˘ & MÂıÔ‰›Ô˘ ÈÛ·., ªˆÎ›Ô˘ ÈÂÚÔÌ., OÏ˘Ì›·˜ ÔÛ.
12 T † EÈÊ·Ó›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó·˜, £ÂÔÊ¿ÓÔ˘˜ ™ÔÏ¤·˜, ∫·ÏÏÈÙÚfiÔ˘
13 ∆ † ªÂÛÔÂÓÙËÎÔÛÙ‹˜. °Ï˘ÎÂÚ›·˜ Ì., §·Ô‰ÈÎ›Ô˘ Ì., ™ÂÚÁ›Ô˘ ÔÛ.
14 ¶ † £ÂÚ¿ÔÓÙÔ˜ ÈÂÚÔÌ., §ÂÔÓÙ›Ô˘ πÂÚÔÛ., IÛÈ‰ÒÚÔ˘ Ì., ∞ÎÔÏÔ‡ıÔ˘
15 ¶ ¶·ÓËÁ˘Ú›Ô˘ ∫˘Ú›Ô˘, ¶·¯ˆÌ›Ô˘ ªÂÁ¿ÏÔ˘, A¯ÈÏÏ›Ô˘ §·Ú›ÛË˜
16 ™ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ÔÛ., AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ πÂÚÔÛ., ¶·˘Ï›ÓÔ˘, ¡Â·‰›Ô˘, ¶¤ÙÚÔ˘
17 K † ™∞ª∞ƒ∂π∆π¢√™. £ÂÔÊ¿ÓÔ˘˜ Â. ™ÔÏ¤·˜, ∞Ó‰ÚÔÓ›ÎÔ˘, πÔ˘Ó›·˜
18 ¢ ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘ Aã ·ÙÚ. K/¶, £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ Aã ¿· PÒÌË˜, °·Ï·ÎÙ›·˜ 
19 T 13 OÛÈÔÌ·ÚÙ‡ÚˆÓ K·ÓÙ¿Ú·˜, ¶·ÙÚÈÎ›Ô˘, ¶ÔÏ˘·›ÓÔ˘, £ÂÔÙ›ÌË˜
20 ∆ ∞Ó·Î. ÏÂÈ„. ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, §˘‰›·˜, £·ÏÏÂÏ·›Ô˘ Ì., ∞ÛÎÏ¿ Ì.
21 ¶ † ∞Á›ˆÓ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ & EÏ¤ÓË˜ ÙˆÓ IÛ·ÔÛÙfiÏˆÓ
22 ¶ B·ÛÈÏ›ÛÎÔ˘ Ì., ∫fi‰ÚÔ˘ Ì., ª·ÚÎ¤ÏÏÔ˘ Ì., ™ÔÊ›·˜ Ì., ∑·¯·Ú›Ô˘
23 ™ ª·Ú›·˜ ∫Ïˆ¿, ™·ÏˆÓ¿ Ì., ™ÂÏÂ‡ÎÔ˘ Ì., ∂˘ÊÚÔÛ‡ÓË˜ ÔÛ.
24 K † TYº§OY. ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡ ÔÛ. ÂÓ ∂˘Ú‡¯Ô˘, ™˘ÌÂÒÓ ÔÛ., MÂÏÂÙ›Ô˘ ÛÙÚ·ÙËÏ.
25 ¢ †  °ã Â‡ÚÂÛÈ˜ ÙÈÌ›·˜ ÎÂÊ·Ï‹˜ ÚÔÊ. ¶ÚÔ‰Ú. & µ·Ù. πˆ¿ÓÓÔ˘
26 T ™˘ÓÂÛ›Ô˘ Â. K·Ú·Û›·˜, AÏÊ·›Ô˘ &  K¿ÚÔ˘ ÂÎ ÙˆÓ √ã ·ÔÛÙ.
27 ∆ † Afi‰ÔÛÈ˜ ¶¿Û¯·. Iˆ¿ÓÓÔ˘ PÒÛÔ˘, ∂ÏÏ·‰›Ô˘, £ÂÚ¿ÔÓÙÔ˜ Ì.
28 ¶ † ANA§HæEø™. ∂˘Ù˘¯›Ô˘ ÈÂÚÔÌ., ∞Ó‰Ú¤Ô˘ ‰È· ÃÚÈÛÙfiÓ Û·ÏÔ‡
29 ¶ £ÂÔ‰ÔÛ›·˜ ·ÚıÂÓÔÌ., £ÂÔ‰ÔÛ›·˜ ÔÛÈÔÌ., √Ï‚È·ÓÔ‡ ÈÂÚÔÌ.
30 ™ ∂ÌÌÂÏÂ›·˜ ÌËÙÚ. ª. µ·ÛÈÏÂ›Ô˘, IÛ··Î›Ô˘, ∂‡ÏÔ˘ Ì., ∂˘Ù˘¯Ô‡˜ Ì.
31 K † A°IøN ¶ATEPøN (Aã OÈÎ. ™˘Ófi‰Ô˘). ¶ÂÙÚÔÏ›ÓË˜, EÚÌÂ›Ô˘

MA´O™



21/10/2008: Mειωµένες άδειες κυκλοφορίας και
εκπτώσεις στα µέσα συγκοινωνίας ζητήθηκαν

από τον Yπουργό Συγκοινωνιών κ. Nίκο Nικολαΐδη.
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3 Πράξ. ς΄ 1-7 Μάρκ. ιε΄43-47, ις΄ 1-8 β΄ ∆΄
8 Α΄ Καθολ. Ιω. α΄1-7 Ιωάν. ιθ΄ 25-28,

κα΄ 24-25 ― ―
10 Πράξ. θ΄32-42 Ιωάν. ε΄ 1-15 γ΄ Ε΄
12 Α΄ Τιµ. ς΄ 11-16 Ιωάν. ι΄ 9-16 ― ―
13 Πράξ. ιδ΄ 6-18 Ιωάν. ζ΄ 14-30 ― ―
17 Πράξ. ια΄ 19-30 Ιωάν. δ΄ 5-42 δ΄ Ζ΄
21 Πράξ. κς΄ 1, 12-20 Ιωάν. ι΄ 9-16 ― ―
24 Πράξ. ις΄ 16-34 Ιωάν. θ΄ 1-38 Πλ. α΄ Η΄
27 Πράξ. ιη΄ 22-28 Ιωάν. ιβ΄ 36-47 ― ―
28 Πράξ. α΄ 1-12 Λουκ. κδ΄ 36-53 ― ―
31 Πράξ. κ΄ 16-18, 28-36 Ιωάν. ιζ΄ 1-13 Πλ. β΄ Ι΄

MA´O™

AÓ·ÁÓÒÛÌ·Ù· K˘ÚÈ·ÎÒÓ Î·È ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÂÔÚÙÒÓ
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ΗΧΟΣEYAΓΓEΛIOAΠOΣTOΛOΣ EΩΘINON
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Επίδοµα Μάνας
Ο Νόµος για την παροχή επιδόµατος πολύτεκνης µάνας
έχει σαν σκοπό την αναγνώριση της πολύτιµης προσφο-
ράς και στήριξη της πολύτεκνης µάνας.  Το επίδοµα µά-
νας είναι αφορολόγητο και χρηµατοδοτείται από τον κρα-
τικό προϋπολογισµό.

Η αρµόδια Υπηρεσία για την εφαρµογή του Νόµου είναι η
Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδοµάτων του Υπουργείου Οι-
κονοµικών.

1. Επίδοµα Μάνας δικαιούνται όλες οι πολύτεκνες µάνες
που:

(α)  Έχουν γεννήσει τέσσερα ή περισσότερα παιδιά. 

(β) Τα παιδιά τους έχουν ενηλικιωθεί (δηλαδή δεν λαµβά-
νουν επίδοµα τέκνου για τα παιδιά τους) 

(γ) Έχουν τη συνήθη διαµονή τους στην Κύπρο. 

2. Το ύψος του Επιδόµατος Μάνας για το έτος 2008 είναι
έ63.12

3. Το ∆εκέµβριο κάθε χρόνου πληρώνεται και 13ο Επίδο-
µα ίσο µε το 1/12 του επιδόµατος που πληρώθηκε στο
δικαιούχο για τους 12 µήνες.

4. Το ύψος του επιδόµατος Μάνας αναπροσαρµόζεται Τι-
µαριθµικά την  1ην Ιανουαρίου κάθε χρόνου. 

5.  Η µητέρα που δικαιούται να πάρει Επίδοµα Μάνας
πρέπει να υποβάλει αίτηση πάνω σε ειδικό έντυπο το
οποίο µπορεί να προµηθευτεί από τα Κεντρικά ή Επαρ-
χιακά Γραφεία της Οργάνωσης Πολυτέκνων ή από την
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Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδοµάτων του Υπουργείου
Οικονοµικών.

Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί στην Υπηρεσία Χορηγιών
και Επιδοµάτων µέσα σε τρεις µήνες από την ηµέρα που
αποκτάται δικαίωµα σε επίδοµα και να συνοδεύεται απα-
ραίτητα από τα δικαιολογητικά που ζητούνται.

∆ιεκδικούµε:
Οι ανάγκες και η στήριξη που χρειάζεται η πολύτεκνη µά-
να δεν σταµατούν όταν µεγαλώσουν τα παιδιά. 
∆ιεκδικούµε την αύξηση του Επιδόµατος Μάνας ώστε να
ανέλθει στο ύψος του βασικού επιδόµατος τέκνου, όπως
ίσχυε πριν την φορολογική µεταρρύθµιση του 2002-2003. 

Πολύτεκνες Μάνες που γέννησαν επτά παιδιά
ή έδωσαν πέντε παιδιά στην Εθνική Φρουρά και
τιµήθηκαν στη γιορτή της Πολύτεκνης Μάνας.  
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1 ¢ πÔ˘ÛÙ›ÓÔ˘, ¶‡ÚÚÔ˘ ÔÛ., £ÂÛÂÛ›Ô˘, ¡¤ˆÓÔ˜
2 T NÈÎËÊfiÚÔ˘ K/¶, ∂Ú¿ÛÌÔ˘ ÈÂÚÔÌ., ª·Ú›ÓÔ˘ ÔÛ., Iˆ¿ÓÓÔ˘ ƒÒÛÔ˘
3 T §Ô˘ÎÈÏÏÈ·ÓÔ‡ Ì., ¶·‡ÏË˜ ·ÚıÂÓÔÌ., πÂÚ›·˜ ÔÛ., ¶¿Ô˘ ÔÛ›Ô˘
4 ¶ πˆ¿ÓÓÔ˘ ªÔÓ·ÁÚ›Ô˘, M¿Úı·˜ & M·Ú›·˜ ·‰ÂÏÊÒÓ §·˙¿ÚÔ˘
5 ¶ ¢ˆÚÔı¤Ô˘ T‡ÚÔ˘, £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ∆‡ÚÔ˘, TˆÓ ·Á. 10 ÂÓ AÈÁ‡Ùˆ Ì.
6 ™ † æ˘¯ÔÛ¿‚‚·ÙÔÓ. IÏ·Ú›ˆÓÔ˜ ÔÛ., AÙÙ¿ÏÔ˘ ÔÛ., °ÂÏ·Û›Ô˘ Ì., 
7 K † ¶∂¡∆∏∫√™∆∏. ∞ÈÛ›·˜, ™ˆÛ¿ÓÓË˜, £ÂÔ‰fiÙÔ˘ ÈÂÚÔÌ., ∑ËÓ·˝‰Ô˜
8 ¢ † ∞°π√À ¶¡∂Àª∞∆√™. AÓ·Î. ÏÂÈ„. £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ™ÙÚ·ÙËÏ¿ÙÔ˘
9 T K˘Ú›ÏÏÔ˘ AÏÂÍ., ∞Ó·Ó›Ô˘ Ì., ¢ÈÔÌ‹‰Ô˘˜, √Ú¤ÛÙÔ˘, ƒfi‰ˆÓÔ˜ Ì.

10 T AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘, ∞ÓÙˆÓ›ÓË˜, ¡Â·Ó›ÛÎÔ˘ Ì., ∆ÈÌÔı¤Ô˘, ∞ÏÂÍ›Ô˘ ÔÛ.
11 ¶ † B·ÚÓ¿‚· & B·ÚıÔÏÔÌ·›Ô˘ ∞., §Ô˘Î¿ È·ÙÚ. AÚ¯. KÚÈÌ·›·˜
12 ¶ ∑‹ÓˆÓÔ˜ ∫˘ÚËÓÂ›·˜, OÓÔ˘ÊÚ›Ô˘ ∞ÈÁ˘Ù›Ô˘, ¶¤ÙÚÔ˘ ÂÓ Õıˆ
13 ™ TÚÈÊ˘ÏÏ›Ô˘ §‹‰Ú·˜, ∂˘ÏÔÁ›Ô˘ ∞ÏÂÍ., ∞ÓÙÈ¿ÙÚÔ˘ µfiÛÙÚˆÓ
14 K † ∞°πø¡ ¶∞¡∆ø¡ (∞ã ª·Ùı·›Ô˘). EÏÈÛÛ·›Ô˘ ÚÔÊ., πÔ˘Ï›ÙÙË˜
15 ¢ AÚ¯‹ ÓËÛÙÂ›·˜ AÁ›ˆÓ AÔÛÙfiÏˆÓ. AÌÒ˜, ∞¯·˚ÎÔ‡
16 T ªÓËÌÔÓ›Ô˘ & T‡¯ˆÓÔ˜ AÌ·ıÔ‡ÓÙÔ˜, TˆÓ ·Á. 5 ÂÓ NÈÎÔÌË‰. Ì.
17 T ºÈÏˆÓ›‰Ô˘ Â. ∫Ô˘Ú›Ô˘, πÛÌ·‹Ï, M·ÓÔ˘‹Ï, ™·‚¤Ï Ì., πÛ·‡ÚÔ˘
18 ¶ §ÂÔÓÙ›Ô˘, £ÂÔ‰Ô‡ÏÔ˘, À¿ÙÔ˘, ∞ÈıÂÚ›Ô˘ Ì., ∂Ú¿ÛÌÔ˘ ÔÛ›Ô˘
19 ¶ IÔ‡‰· ·ÔÛÙ., π·ÎÒ‚Ô˘ ∞‰ÂÏÊÔı¤Ô˘, ∞Û˘ÁÎÚ›ÙÔ˘, ¶·˚Û›Ô˘ ÔÛ.
20 ™ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ∫·‚¿ÛÈÏ· ÔÛ›Ô˘, MÂıÔ‰›Ô˘ ÈÂÚÔÌ. ∫·ÏÏ›ÛÙÔ˘ ∫/¶
21 K † Bã MAT£AIOY. IÔ˘ÏÈ·ÓÔ‡ Ì., ∞ÊÚÔ‰ÈÛ›Ô˘ Ì., TÂÚÂÓÙ›Ô˘ ÈÂÚÔÌ.
22 ¢ E˘ÛÂ‚›Ô˘ ÈÂÚÔÌ., Z‹ÓˆÓÔ˜ & ZËÓ¿ Ì., IÔ˘ÏÈ·Ó‹˜ & ™·ÙÔÚÓ›ÓÔ˘
23 T ∞ÚÈÛÙÔÎÏ‹ ¢ËÌËÙÚÈ·ÓÔ‡, ∞ı·Ó·Û. (¡ËÛÙÂ›· ∞Á. ∞ÔÛÙfiÏˆÓ) 
24 T † °ÂÓ¤ÛÈÔÓ ÚÔÊ. ¶ÚÔ‰Ú, & µ·Ù. πˆ¿ÓÓÔ˘, ∞ı·Ó·Û›Ô˘ ¶·Ú›Ô˘
25 ¶ ºÂ‚ÚˆÓ›·˜ ÔÛÈÔÌ., ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘ ÔÛ., §ÔÁÁ›ÓÔ˘, √ÚÂÓÙ›Ô˘, §È‚‡Ë˜
26 ¶ ¢·˘›‰ ÔÛ›Ô˘ ÂÓ £ÂÛ/Ó›ÎË, Iˆ¿ÓÓÔ˘ °ÔÙı›·˜, AÓı›ˆÓÔ˜ ÔÛ›Ô˘
27 ™ ™·Ì„ÒÓ •ÂÓÔ‰fi¯Ô˘, Iˆ¿ÓÓ·˜ ÔÛ., AÓ¤ÎÙÔ˘ Ì., ¶ÈÂÚ›Ô˘ ÈÂÚÔÌ.
28 K † °ã MAT£AIOY. AÓ·Î. ÏÂÈ„. K‡ÚÔ˘ & Iˆ¿ÓÓ. AÓ·ÚÁ‡ÚˆÓ
29 ¢ † ¶ETPOY & ¶AY§OY ¶ÚˆÙÔÎÔÚ˘Ê·›ˆÓ AÔÛÙfiÏˆÓ
30 T † ™‡Ó·ÍÈ˜ ÙˆÓ ¢Ò‰ÂÎ· AÔÛÙfiÏˆÓ, M·Ú›·˜ ·‰/Ê‹˜ A. B·ÚÓ.

IOYNIO™
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6 Πράξ. κη΄ 1-31 Ιωάν. κα΄ 14-25 ― ―
7 Πράξ. β΄ 1-11 Ιωάν. ζ΄ 37-52 ― ―
8 Εφεσ. ε΄ 8-19 Ματθ. ιη΄ 10-20 ― ―

11 Πράξ. ια΄ 19-30 Λουκ. ι΄ 16-21 ― ―
14 Εβρ. ια΄33-40, ιβ΄1-2 Ματθ. ι΄32-33, 37-38,

ιθ΄ 27-30 Πλ. δ΄ Α΄
16 Εβρ. ζ΄ 26-28, η΄ 1-2 Ματθ. θ΄ 36-38, ι΄ 1-8 ― ―
21 Ρωµ. β΄ 10-16 Ματθ. δ΄ 18-23 α΄ Β΄
24 Pωµ. ιγ΄ 11-14, ιδ΄ 1-4 Λουκ. α΄1-25, 57-68, 80 ― ―
28 Ρωµ. ε΄ 1-11 Ματθ. ς΄ 22-33 β΄ Γ΄
29 Β΄ Kορ. ια΄ 21-33,

ιβ΄1-9 Ματθ. ις΄ 13-19 ― ―
30 Α΄ Κορ. δ΄ 9-16 Ματθ. θ΄ 36, ι΄ 1-8 ― ―

IOYNIO™
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20/10/2008:
Βελτιώσεις και
διεύρυνση των
κριτηρίων στα

στεγαστικά σχέδια
ζητήθηκαν από
τον Υπουργό
Εσωτερικών
κ. Νεοκλή
Συλικιώτη.
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Ενιαίο Στεγαστικό Σχέδιο
(Το Ενιαίο Στεγαστικό Σχέδιο, του Κράτους, τέθηκε σε
εφαρµογή την 01/01/2007 και αναθεωρήθηκε την 1/7/2008)
Για τις πολύτεκνες οικογένειες το σχέδιο ισχύει παγκύ-
πρια.
1 Προϋποθέσεις / κριτήρια για παροχή οικονοµικής βοή-
θειας: 
α) Η οικογένεια του αιτητή  να µην έχει άλλη ιδιόκτητη

κατοικία.
β) ∆εν υπάρχουν εισοδηµατικά κριτήρια
γ) Οι αιτητές να µην έχουν τύχει ξανά οικονοµικής

βοήθειας για   στεγαστικούς σκοπούς
δ) Το µέγιστο εµβαδόν της οικιστικής µονάδας είναι τα

230 τ.µ. (ωφέλιµος κατοικήσιµος χώρος)
ε) Να έχει εξασφαλιστεί η άδεια οικοδοµής για την

ανέγερση της κατοικίας. 
στ)Οι οικοδοµικές εργασίες να µην έχουν προχωρήσει

πέραν της σκελέτωσης και πλάκας/στέγης. 
ζ) Οι αιτητές που ενδιαφέρονται για αγορά/ανέγερση

κατοικίας ή διαµερίσµατος πρέπει να είναι σε θέση
να εξοφλήσουν το δάνειο που θα παρασχεθεί µέσω
του Σχεδίου πριν το 70ο έτος της ηλικίας τους.

2. Βοήθεια που παρέχει το σχέδιο: 
(α) Για την ανέγερση / αγορά κατοικίας ή  διαµερίσµατος
Παραχωρείτε χορηγία ύψους έ17.087 (£10.000), και δα-
νείου από έ51.259 (£30.000) µέχρι έ102.517 (£60.000) –
µε επιχορηγηµένο επιτόκιο 65% του βασικού επιτοκίου –
ανάλογα µε τη σύνθεση της οικογένειας.
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(β) Για την βελτίωση /συντήρηση / επέκταση κατοικίας ή
διαµερίσµατος 

Παραχωρείτε χορηγία µέχρι έ8.543 (£5.000) και δανείου
µέχρι έ17.087 (£10.000). 
(γ) Για τα άτοµα που έχουν υπερβεί το 70ο έτος της ηλι-

κίας τους θα τους παραχωρείται µόνο η χορηγία ή
αναλογία αυτής, ενώ άτοµα κάτω των 70 ετών έχουν
δυνατότητα επιλογής είτε µόνο της χορηγίας, είτε του
δανείου και της χορηγίας νοουµένου ότι το δάνειο θα
εξοφληθεί πριν τη συµπλήρωση του 70ου έτους της
ηλικίας τους. 

Στεγαστικά σχέδια που εφαρµόζονται
από τον Κυπριακό Οργανισµό

Αναπτύξεως Γης
1.  Στεγαστικά Σχέδια Χαµηλά και Μέτρια αµειβοµένων:
Στα πλαίσια των πιο πάνω Σχεδίων, ο Κυπριακός Οργανι-
σµός Ανάπτυξης Γης ανεγείρει κατοικίες/διαµερίσµατα ή
διαχωρίζει οικόπεδα, τα οποία διαθέτει σε δικαιούχους σε
χαµηλές τιµές, χορηγία ανάλογα µε το µέγεθος και το ει-
σόδηµα της οικογένειας, δανειοδότηση µε ευνοϊκούς
όρους και µακροχρόνια αποπληρωµή µε επιχορηγηµένο
επιτόκιο.

∆ιεκδικούµε:
Αµετάθετος στόχος είναι όπως γίνουν οι αναγκαίες βελ-
τιώσεις στους όρους ώστε κάθε πολύτεκνη οικογένεια τό-
σο η ίδια όσο και τα παιδιά της να µπορούν να αποκτή-
σουν τη δική τους στέγη και να βοηθούνται για την επέ-
κταση της, αναλόγως τέκνων.
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1 ∆ † KÔÛÌ¿ Î·È ¢·ÌÈ·ÓÔ‡ AÓ·ÚÁ‡ÚˆÓ, KˆÓ/ÓÔ˘ AÏ·Ì¿ÓÔ˘ ÌÂÁ·ÏÔÌ.
2 ¶ † K·Ù¿ıÂÛÈ˜ Ù. ÂÛı‹ÙÔ˜ YÂÚ·Á›·˜ £ÂÔÙfiÎÔ˘ ÂÓ BÏ·¯¤ÚÓ·È˜
3 ¶ °ÔÏÈÓ‰Ô‡¯, £ÂÔ‰fiÙË˜, £ÂÔ‰fiÙÔ˘ Ì., Y·Î›ÓıÔ˘, AÓ·ÙÔÏ›Ô˘ K/¶
4 ™ AÓ‰Ú¤Ô˘ KÚ‹ÙË˜ ÀÌÓ., ∞Úfi·˜, §Ô˘Î›·˜, §Ô˘Î›Ô˘, K˘Ú›ÏÏË˜ Ì.
5 K † ¢ã ª∞∆£∞π√À. Aı·Ó·Û›Ô˘ ∞ıˆÓ›ÙÔ˘, §·Ì·‰Ô‡ ÔÛ., ™ÂÚÁ›Ô˘
6 ¢ ∞Ú¯›Ô˘, √ÓËÛ›ÌÔ˘, ºÈÏ‹ÌÔÓÔ˜, ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú›ˆÓÔ˜ Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ
7 T † K˘ÚÈ·Î‹˜ ÌÂÁ·ÏÔÌ., £ˆÌ¿ ÂÓ ª·ÏÂÒ ÔÛ›Ô˘, E˘·ÁÁ¤ÏÔ˘ Ì¿ÚÙ.
8 ∆ † ¶ÚÔÎÔ›Ô˘ ÌÂÁ·ÏÔÌ. & £ÂÔ‰ÔÛ›·˜ ÌËÙÚ. ·˘ÙÔ‡, ∞‚‰¿, ™¿‚‚·
9 ¶ ¶·ÁÎÚ·Ù›Ô˘ ÈÂÚÔÌ., ∞Ó‰Ú¤Ô˘ & ¶Úfi‚Ô˘ Ì., ªÈ¯·‹Ï ¶·ÎÓ·Ó¿

10 ¶ TˆÓ ÂÓ NÈÎÔfiÏÂÈ 45 Ì·ÚÙ., ∞ÔÏÏˆÓ›Ô˘, µÈ¿ÓÔÚÔ˜, ™ÈÏÔ˘·ÓÔ‡
11 ™ † E˘ÊËÌ›·˜ ÌÂÁ·ÏÔÌ., ŸÏÁ·˜ ÈÛ·ÔÛÙ., ∫ÈÓ‰¤Ô˘ ÈÂÚÔÌ., §¤ÔÓÙÔ˜
12 K † Eã ª∞∆£∞π√À. ¶·Ó·Á›·˜ ∆ÚÈ¯ÂÚÔ‡ÛË˜, BÂÚÔÓ›ÎË˜, ¶ÚfiÎÏÔ˘
13 ¢ † ™‡Ó·ÍÈ˜ AÚ¯. °·‚ÚÈ‹Ï, ∞Á. HÏÈÔÊÒÙÔ˘ ∫˘Ú., ™¿ÚÚ·˜ ÔÛ›·˜
14 T NÈÎÔ‰‹ÌÔ˘ AÁÈÔÚÂ›ÙÔ˘, IˆÛ‹Ê £ÂÛ/Ó›ÎË˜ ÔÌ., √ÓËÛ›ÌÔ˘ ÔÛ.,
15 ∆ KËÚ‡ÎÔ˘ Î·È IÔ˘Ï›ÙÙË˜ Ì., ∞Û›·˜ ı·˘Ì., ∞‚Ô˘‰›ÌÔ˘, §ÔÏÏÈ·ÓÔ‡
16 ¶ AıËÓÔÁ¤ÓÔ˘˜ ¶Ë‰·¯ıÔ‹˜ ÈÂÚÔÌ., º·‡ÛÙÔ˘ Ì., πˆ¿ÓÓÔ˘ ÓÂÔÌ.
17 ¶ † M·Ú›ÓË˜ ÌÂÁ·ÏÔÌ¿Ú., µ¤ÛÙÈ·˜ Ì¿ÚÙ., ¶ÂÚ¿ÙÔ˘ & BÂÚÔÓ›ÎË˜ Ì·ÚÙ.
18 ™ AÈÌÈÏÈ·ÓÔ‡ Ì¿ÚÙ., √ÓËÛÈÊfiÚÔ˘ & ºˆÙ›Ô˘ ∫˘Ú. ÔÛ., ¢·Û›Ô˘ Ì.
19 K † A°IøN ¶ATEPøN (¢ã OÈÎ. ™˘Ófi‰Ô˘) . M·ÎÚ›ÓË˜ ·‰ÂÏ. ª. µ·ÛÈÏ.
20 ¢ † HÏÈÔ‡ ¶ÚÔÊ‹ÙÔ˘ ÙÔ˘ £ÂÛ‚›ÙÔ˘
21 T ™˘ÌÂÒÓ ‰È¿ ÃÚÈÛÙfiÓ Û·ÏÔ‡ ÔÛ›Ô˘, Iˆ¿ÓÓÔ˘ ÔÛ., ∂˘ÁÂÓ›Ô˘ Ì¿ÚÙ.
22 ∆ † M·Ú›·˜ M·Á‰·ÏËÓ‹˜ Ì˘ÚÔÊfiÚÔ˘, M·ÚÎ¤ÏÏË˜ ·ÚıÂÓÔÌ¿ÚÙ.
23 ¶ πÂ˙ÂÎÈ‹Ï ÚÔÊ., £‡ÚÛÔ˘ Â. ∫·Ú·Û›·˜, ºˆÎ¿ ™ÈÓÒË˜ ÈÂÚÔÌ.
24 ¶ † XÚÈÛÙ›ÓË˜ ÌÂÁ·ÏÔÌ., ∫·›ÙˆÓÔ˜ & ÀÌÂÓ·›Ô˘ Ì., ™·ÏÔÌÙ›ÓÔ˘
25 ™ † KÔ›ÌËÛÈ˜ ·Á. ÕÓÓË˜, ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ È·ÙÚÔ‡, OÏ˘ÌÈ¿‰Ô˜ ÔÛ›·˜
26 K † Zã ª∞∆£∞π√À. ¶·Ú·ÛÎÂ˘‹˜ ÔÛÈÔÌ., EÚÌÔÏ¿Ô˘ ÈÂÚÔÌ.
27 ¢ † ¶·ÓÙÂÏÂ‹ÌÔÓÔ˜ È·Ì., TÔ˘ ˘fi ·Á. ¶·ÓÙÂÏ. ıÂÚ·Â˘ı. Ù˘ÊÏÔ‡
28 T † ∂ÈÚ‹ÓË˜ ÃÚ˘ÛÔ‚·Ï¿ÓÙÔ˘, ¡ÈÎ¿ÓˆÚÔ˜ ÂÎ ÙˆÓ 7 ¢È·Î., ¢ÚÔÛ›‰Ô˜ 
29 ∆ £ÂÔ‰ÔÛ›Ô˘ µã ªÈÎÚÔ‡, ∫ˆÓ/ÓÔ˘ ∞ã ∫/¶, £ÂÔ‰fiÙË˜, ∫·ÏÏÈÓ›ÎÔ˘ 
30 ¶ ∞Ó‰ÚÔÓ›ÎÔ˘, ∂·ÈÓÂÙÔ‡, ∫Ú‹ÛÎÂÓÙÔ˜, ™›Ï·, ™ÈÏÔ˘·ÓÔ‡ ÂÎ ÙˆÓ √ã
31 ¶ ¶ÚÔÂfiÚÙÈ· ÙÈÌ. ™Ù·˘ÚÔ‡, πˆÛ‹Ê ∞ÚÈÌ·ı·›·˜, E˘‰ÔÎ›ÌÔ˘ ˘ÌÓ.

IOY§IO™
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1 Α΄ Κορ. ιβ΄ 27-31,
ιγ΄ 1-8 Ματθ. ι΄ 1, 5-8 ― ―

2 Εβρ. θ΄ 1-7 Λουκ. α΄ 39-49, 56 ― ―
5 Γαλ. ε΄ 22-26, ς΄ 1-2 Ματθ. η΄ 5-13 γ΄ ∆΄
8 Α΄ Τιµ. δ΄ 9-15 Λουκ. ς΄ 17-19, θ΄ 1,

ι΄16-22 ― ―
12 Ρωµ. ι΄ 1-10 Ματθ. η΄ 28-34, θ΄ 1 δ΄ Ε΄
17 Γαλ. γ΄ 23-29, δ΄ 1-5 Μαρκ. ε΄ 24-34 ― ―
19 Τίτ. γ΄ 8-15 Ματθ. ε΄ 14-17 Πλ. α΄ ΣΤ΄
20 Ιακ. ε΄ 10-20 Λουκ. δ΄ 22-30 ― ―
25 Γαλ. δ΄ 22-27 Λουκ. η΄ 16-21 ― ―
26 Γαλ. γ΄ 23-29, δ΄ 1-5 Ματθ. θ΄ 27-35 Πλ. β΄ Ζ΄
27 Β΄ Τιµ. β΄ 1-10 Λουκ. κα΄ 12-19 ― ―

IOY§IO™

AÓ·ÁÓÒÛÌ·Ù· K˘ÚÈ·ÎÒÓ Î·È ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÂÔÚÙÒÓ
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ΗΧΟΣEYAΓΓEΛIOAΠOΣTOΛOΣ EΩΘINON

15/5/2008: Βελτίωση της τιµολογιακής πολιτικής για
το ρεύµα ζητήθηκε από τον Υπουργό Εµπορίου

κ. Αντώνη Πασχαλίδη.
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Άλλα Ωφελήµατα - ∆ιεκδικήσεις
της Οργάνωσης

Ειδική ∆ιατίµηση Ηλεκτρικού Ρεύµατος
Το Σεπτέµβριο του 2008 πετύχαµε τη διεύρυνση των δι-
καιούχων πολυτέκνων που µπορούν να ενταχθούν στη ει-
δική διατίµηση ηλεκτρικού ρεύµατος (κώδικας 08). 
Στην ειδική διατίµηση µπορούν να ενταχθούν οι πολύτε-
κνες οικογένειες που παίρνουν επίδοµα τέκνου τουλάχι-
στον για 3 εξαρτώµενα τέκνα και έχουν ετήσιο µεικτό οι-
κογενειακό εισόδηµα µέχρι έ51.258 (£30.000) το οποίο και
αυξάνεται ανάλογα µε το µέγεθος της οικογένειας, κατά
έ5.126 (£3000) για κάθε παιδί από το τέταρτο και άνω.
Έχουµε πετύχει επίσης να αυξηθούν οι κιλοβατώρες για
τις οποίες θα παρέχεται ειδική διατίµηση (που χρεώνο-
νται µε µειωµένο τέλος), από 0-600Kwh  σε 0-1000Kwh
και από 601-1200Kwh σε 1000 – 2000Κwh.  

∆ιεκδικούµε: 
Τόσο το ρεύµα όσο και το νερό έχουν καταστεί δυσβά-
σταχτα για την πολύτεκνη οικογένεια εξαιτίας του άδικου
και απαράδεχτου τρόπου τιµολόγησης.
Στο θέµα αυτό η Οργάνωση στοχεύει στην άρση των ανι-
σοτήτων που δηµιουργούνται και των αδικιών που υφί-
στανται οι πολύτεκνοι.
Για το ρεύµα θα επιδιωχθεί περαιτέρω βελτίωση και διεύ-
ρυνση των κριτηρίων της ειδικής διατίµησης που ήδη
εφαρµόζεται. 
Προσπάθεια µας είναι ανάλογη ειδική διατίµηση να εφαρ-
µοστεί και για την τιµολόγηση στο νερό.
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Φορολογικό σύστηµα
Η εφαρµογή από την Πολιτεία ενός δίκαιου φορολογικού
συστήµατος που θα στοχεύει στην όσο το δυνατό δικαιό-
τερη κατανοµή των φορολογικών βαρών και την σµίκρυν-
ση της διαφοράς στο κατά κεφαλή εισόδηµα των πολιτών
θα πρέπει να είναι στόχος όλων των κοινωνικών οµάδων.
Η κοινωνική συνοχή δυναµώνεται και ενισχύεται όταν
όλοι οι πολίτες επιβαρύνονται φορολογικά δίκαια και ανά-
λογης της οικονοµικής αντοχής της.

∆ιεκδικούµε: 
Στόχος της Παγκύπριας Οργάνωσης Πολυτέκνων είναι η
εφαρµογή ενός φορολογικού συστήµατος που να ανα-
γνωρίζει την οικογένεια ως φορολογική µονάδα. Όλα τα
έσοδα των µελών της οικογένειας να αθροίζονται και
αφού διαιρεθούν δια του αριθµού των µελών της οικογέ-
νειας µετά να φορολογείται το εισόδηµα  κάθε µέλους.
Με αυτό τον τρόπο θα επιτευχθεί δίκαιη κατανοµή βαρών
και θα ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή.

Επαγγελµατική αποκατάσταση
Η επαγγελµατική αποκατάσταση των παιδιών αποτελεί
µία από τις βασικές αγωνίες της κάθε πολύτεκνης οικο-
γένειας. Η γρήγορη επαγγελµατική αποκατάσταση των
παιδιών είναι ουσιαστικής σηµασίας για την πολύτεκνη οι-
κογένεια διότι έτσι θα συµβάλουν άµεσα στην οικονοµική
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ελάφρυνση της οικογένειας και κατ’ επέκταση στη βελ-
τίωση των συνθηκών διαβίωσης της. 

∆ιεκδικούµε: 
Στόχος της Οργάνωσης παραµένει η προώθηση νοµοθε-
σίας ή και λήψη σχετικών αποφάσεων για πρόσληψη στο
δηµόσιο και ηµικρατικό τοµέα ποσοστό µελών πολύτε-
κνης οικογένειας.

Νόµοι και Θεσµοί
∆ιαφάνηκε ότι πολλοί νόµοι και θεσµοί περιλαµβάνουν
πρόνοιες που είναι σε βάρος της πολύτεκνης οικογένειας
όπως π.χ επιδόµατα ανεργιακού, ασθένειας και άλλα τα
οποία λαµβάνουν υπόψη µόνο µέχρι τρία εξαρτώµενα.

∆ιεκδικούµε: 
Προσπάθεια µας να αναδείξουµε τα θέµατα αυτά και την
αδικία και ανισότητα που γίνεται σε βάρος των πολυτέ-
κνων οικογενειών και να επιδιώξουµε τροποποιήσεις /
βελτιώσεις ώστε να αρθούν οι αδικίες αυτές. 

Ιατροφαρµακευτική Περίθαλψη
Το Υπουργικό Συµβούλιο (µε απόφαση του στις 13/01/1983
αρ. 22.673) ενέκρινε τη δωρεάν παροχή Ιατροφαρµακευ-
τικής Περίθαλψης και στις οικογένειες των πολυτέκνων
που έχουν τέσσερα παιδιά. Με την παρουσίαση αντίγρα-
φου της ανανεωµένης πολυτεκνικής ταυτότητας εκδίδε-
ται η Κάρτα Νοσηλείας «Α», µε την οποία τα µέλη µας
πληρώνουν µόνο για την εγγραφή στα Εξωτερικά Ιατρεία.
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∆ιεκδικούµε: 
Η κατάκτηση του δικαιώµατος δωρεάν Ιατροφαρµακευτι-
κής Περίθαλψης είναι µεγάλης σηµασίας γι’ αυτό  πρέπει
να περιφρουρηθεί και να βελτιωθεί ώστε να καλύπτει τις
περιπτώσεις θεραπείας στο εξωτερικό και την οδοντια-
τρική περίθαλψη.
Ειδική προσπάθεια θα επιδιωχθεί ώστε µε την εφαρµογή
του ΓΕΣΥ (Γενικό Σύστηµα Υγείας) να διατηρηθεί η δωρεάν
Ιατροφαρµακευτική κάλυψη των πολυτέκνων οικογενειών.

Εκκλησία της Κύπρου  
Η Ιερά Σύνοδος αποφάσισε στις 4/02/1988 ότι για τους
πολύτεκνους η καταβολή οποιουδήποτε ποσού για την
τέλεση Μυστηρίων που αφορούν του ίδιους ή τα άγαµα
τέκνα τους ή την έκδοση οποιονδήποτε πιστοποιητικών
και αδειών γάµου να είναι προαιρετική.
Τούτο ισχύει:
α)  Εφόσον ο πολύτεκνος βεβαιώσει αποδεδειγµένα ότι

έχει όχι λιγότερα από τέσσερα τέκνα.
β)  Εφόσον τα Μυστήρια τελούνται στην ενορία που δια-

µένει η πολύτεκνη οικογένεια.
γ)  Εφόσον, στην περίπτωση τελέσεως γάµου, τελείται ο

γάµος στην ενορία της νύµφης και η νύµφη είναι τέ-
κνο πολύτεκνης οικογένειας.

Όσον αφορά στην έκδοση πιστοποιητικών, η καταβολή
δικαιώµατος παύει να είναι προαιρετική µόνο στις προ-
σφυγικές Ιερές Μητροπόλεις Κυρηνείας και Μόρφου.



Τιµή στη Μάνα από την ΠΟΠ, την Πολι



τεία, την Εκκλησία και άλλους φορείς
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AY°OY™TO™

1 ™ † ¶ÚfiÔ‰Ô˜ TÈÌ›Ô˘ ™Ù·˘ÚÔ‡, 7 M·ÎÎ·‚·›ˆÓ (·Ú¯‹ ÓËÛÙÂ›·˜)
2 K † Hã ª∞∆£∞π√À. AÓ·Î. ÏÂÈ„. ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘ ¶ÚˆÙ., ºˆÙÂÈÓ‹˜ ∫·Ú.
3 ¢ ™·ÏÒÌË˜ Ì˘ÚÔÊ., πÛ··Î›Ô˘, ¢·ÏÌ·Ù›Ô˘ & º·‡ÛÙÔ˘ ÔÛ›ˆÓ
4 T TˆÓ ÂÓ EÊ¤Ûˆ 7 ¶·›‰ˆÓ, £·ıÔ˘‹Ï, ÿ·˜ Ì., E˘‰ÔÎ›·˜ ÂÓ ¶ÂÚÛ›·
5 ∆ ¡fiÓÓË˜ ÌËÙÚfi˜ °Ú. £ÂÔÏfiÁÔ˘, º·‚›Ô˘ ÈÂÚÔÌ., E˘ÛÈÁÓ›Ô˘ Ì¿ÚÙ.
6 ¶ † ª∂∆∞ª√ƒºø™π™ ™ø∆∏ƒ√™ ∏ªø¡ π∏™√À Ãƒπ™∆√À
7 ¶ ªÈÎ¿ÏÏÔ˘ ÔÛ. ÂÓ ∞Î·ÓıÔ‡, N·ÚÎ›ÛÛÔ˘ ÈÂÚÔÌ., ∞ÛÙÂÚ›Ô˘ ÔÛÈÔÌ.
8 ™ AÈÌÈÏÈ·ÓÔ‡ ÔÌÔÏ., ∆ÚÈ·ÓÙ·Ê‡ÏÏÔ˘, ∂˘Ù˘¯›Ô˘ ÔÛ., ™Ù˘Ú·Î›Ô˘
9 K † £ã MAT£AIOY. M·Ùı›Ô˘ ·ÔÛÙ., ∞ÓÙˆÓ›ÓÔ˘ Ì., æfiÔ˘ ÔÛ.

10 ¢ •‡ÛÙÔ˘ & IÔÏ‡ÙÔ˘ Ì., §·˘ÚÂÓÙ›Ô˘, ™Â˘‹ÚÔ˘ & KÏ·˘‰›Ô˘ Ì.
11 T N‹ÊˆÓÔ˜ K/¶, ∂‡ÏÔ˘ ÌÂÁ·Ï., °·˚·ÓÔ‡, °·˝Ô˘, ¶·ÛÛ·Ú›ˆÓÔ˜
12 ∆ AÓÈÎ‹ÙÔ˘, ºˆÙ›Ô˘, ∫·›ÙˆÓÔ˜, ¶·ÌÊ›ÏÔ˘ Ì¿ÚÙ., ™ÂÚÁ›Ô˘ ÔÛ›Ô˘
13 ¶ ∫ÔÚˆÓ¿ÙÔ˘ Ì., ∂˘‰ÔÎ›·˜ ‚·ÛÈÏ. ÔÛ., ™ÂÚ›‰Ô˘ ÔÛ., µÂÓÈ·Ì›Ó ÈÂÚÔÌ. 
14 ¶ MÈ¯·›Ô˘ ÚÔÊ., ª·ÚÎ¤ÏÏÔ˘ ∫˘Ú. ÈÂÚÔÌ., √˘ÚÛÈÎ›Ô˘, §Ô˘Î›Ô˘ Ì.
15 ™ † ∫√πª∏™π™ À¶∂ƒ∞°π∞™ ¢∂™¶√π¡∏™ ∏ªø¡ £∂√∆√∫√À
16 K † Iã MAT£AIOY. °ÂÚ·Û›ÌÔ˘ ÂÓ ∫ÂÊ·ÏÏËÓ›·, AÁ›Ô˘ M·Ó‰ËÏ›Ô˘
17 ¢ M‡ÚˆÓÔ˜, ¶·‡ÏÔ˘, IÔ˘ÏÈ·Ó‹˜, ™ÙÚ·ÙÔÓ›ÎÔ˘ Ì., A›ÁÏˆÓÔ˜ ÔÛ›Ô˘
18 T ºÏÒÚÔ˘, §·‡ÚÔ˘, πÔ˘ÏÈ·Ó‹˜, ŒÚÌÔ˘, ¶ÔÏ˘·›ÓÔ˘, ™ÂÚ·›ˆÓÔ˜ 
19 ∆ AÓ‰Ú¤Ô˘ ÛÙÚ·ÙËÏ., ∞Á·›Ô˘, ∆ÈÌÔı¤Ô˘, ∂˘Ù˘¯È·ÓÔ‡, ™ÙÚ·ÙËÁ›Ô˘
20 ¶ ™·ÌÔ˘‹Ï ÚÔÊ., PËÁ›ÓÔ˘ Î·È OÚ¤ÛÙÔ˘ K˘Ú. Ì·ÚÙ., A¯ÈÏÏ¤ˆ˜ Ì.
21 ¶ £·‰‰·›Ô˘ ·ÔÛÙ., B¿ÛÛË˜, ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ ÔÛ›Ô˘, πÛ·¿Î Ì¿ÚÙ.
22 ™ §Ô˘Î›Ô˘ Ì., ∞ÚÈ¿‰ÓË˜, ∞ÓıÔ‡ÛË˜, AÁ·ıÔÓ›ÎÔ˘, §Ô˘ÎÈ·ÓÔ‡ Ì.
23 K † A¶√¢√™π™ ∂√ƒ∆∏™ K√πª∏™∂ø™ À¶∂ƒ∞°π∞™ £∂√∆√∫√À
24 ¢ † KÔÛÌ¿ AÈÙˆÏÔ‡, ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘ AÈÁ›ÓË˜, E˘Ù˘¯Ô‡˜ Ì., T·Ù›ˆÓÔ˜ Ì.
25 T ∞Ó·Î. ÏÂÈ„. B·ÚıÔÏÔÌ·›Ô˘ ·ÔÛÙ., T›ÙÔ˘ ·ÔÛÙ. Â. °ÔÚÙ‡ÓË˜
26 ∆ A‰ÚÈ·ÓÔ‡ & N·Ù·Ï›·˜ Ì., ∞ÙÙÈÎÔ‡, ™ÈÛÈÓ›Ô˘, π‚ÈÛÙ›ˆÓÔ˜, ∆ÈıfiÔ˘
27 ¶ † º·ÓÔ˘Ú›Ô˘ ÌÂÁ·ÏÔÌ., £ÂÔÎÏ‹ÙÔ˘, ¶ÔÈÌ¤ÓÔ˜, OÛ›Ô˘, §È‚ÂÚ›Ô˘
28 ¶ ∂˙ÂÎ›Ô˘ ‚·ÛÈÏ., Mˆ¸Û¤ˆ˜ ÔÛ., ¢ÈÔÌ‹‰Ô˘˜, §·˘ÚÂÓÙ›Ô˘, ∞Î·Î›Ô˘
29 ™ † AÔÙÔÌ‹ Ù. ÎÂÊ. Ú. ¶ÚÔ‰ÚfiÌÔ˘ & µ·Ù. πˆ¿Ó., AÚÎ·‰›Ô˘ (ÓËÛÙ.)
30 K † IBãMAT£AIOY. ∞˘ÁÒÓË˜ ÔÛ., ºÈÏˆÓ›‰Ô˘ Â. KÔ˘Ú›Ô˘, µÚ˘·›ÓË˜
31 ¢ † K·Ù¿ıÂÛÈ˜ ÙÈÌ. ZÒÓË˜ YÂÚ·Á›·˜ ¢ÂÛÔ›ÓË˜ ËÌÒÓ £ÂÔÙfiÎÔ˘
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1 Εβρ. ια΄ 33-40, ιβ΄ 1-2 Ματθ. ι΄ 16-22 ― ―
2 Α΄ Κορ. α΄ 10-17 Ματθ. ιδ΄ 14-22 Βαρύς Η΄
6 Β΄ Πέτρ. α΄ 10-19 Ματθ. ιζ΄ 1-9 ― ―
9 Α΄ Κορ. γ΄9-17 Ματθ. ιδ΄ 22-34 Πλ. δ΄ Θ΄

15 Φιλιπ. β΄ 5-11 Λουκ. ί 38-42, ια΄27-28 ― ―
16 Α΄ Κορ. δ΄ 9-16 Ματθ. ιζ΄ 14-23 α΄ Ι΄
23 Φιλιπ. β΄ 5-11 Λουκ. ι΄38-42, ια΄27-28 β΄ ΙΑ΄
29 Πράξ. ιγ΄ 25-32 Μάρκ. ς΄ 14-30 ― ―
30 Α΄ Κορ. ιε΄1-11 Ματθ. ιθ΄ 16-24 γ΄ Α΄
31 Εβρ. θ΄ 1-7 Λουκ. α΄ 39-49, 56 ― ―

AY°OY™TO™

AÓ·ÁÓÒÛÌ·Ù· K˘ÚÈ·ÎÒÓ Î·È ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÂÔÚÙÒÓ
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ΗΧΟΣEYAΓΓEΛIOAΠOΣTOΛOΣ EΩΘINON

30/8/2008: Παράδοση των σχολικών τσαντών
στα πρωτάκια κατά την εκδήλωση της γιορτής
της πολύτεκνης οικογένειας που οργάνωσε η

Eπαρχιακή Γραµµατεία Πολυτέκνων Λευκωσίας.
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Μείωση Στρατιωτικής Θητείας 
Η διάρκεια της θητείας στρατεύσιµων παιδιών πολύτε-
κνων οικογενειών συντέµνεται στους δεκατέσσερις (14)
µήνες ως πιο κάτω:

Περίπτωση 1 : Πολύτεκνες οικογένειες µε 4 παιδιά
(3 αγόρια και 1 κορίτσι)

Μειώνεται η θητεία στο τρίτο αγόρι της πολύτεκνης οικο-
γένειας µε τέσσερα παιδιά (3 αγόρια και 1 κορίτσι) υπό
την προϋπόθεση ότι τα δύο από τα αδέλφια του υπηρέτη-
σαν πλήρη θητεία.

Περίπτωση 2 : Πολύτεκνες οικογένειες που έχουν
4 αγόρια, 5 αγόρια, 6 αγόρια κ.ο.κ

1. Μειώνεται η θητεία στον πρώτο γιο της πολύτεκνης οι-
κογένειας που έχει τέσσερα άρρενα παιδιά, καθώς και
στον τέταρτο, εφόσων δυο αδελφοί του υπηρέτησαν
πλήρη θητεία.

2. Μειώνεται η θητεία στον πρώτο και δεύτερο γιο πολύ-
τεκνης οικογένειας που έχει πέντε ή περισσότερα άρ-
ρενα τέκνα, καθώς και σε όλους τους υπόλοιπους,
εφόσον δύο  αγόρια υπηρέτησαν πλήρη θητεία.

Περίπτωση 3 : Πολύτεκνες οικογένειες µε 5 ή περισσό-
τερα παιδιά.

Μειώνεται η θητεία

1. σε ένα γιο πολύτεκνης οικογένειας µε πέντε παιδιά

2. σε δύο γιους πολύτεκνης οικογένειας µε έξι ή επτά
παιδιά
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3. σε τρεις γιους πολύτεκνης οικογένειας µε οκτώ η εν-
νέα παιδιά

4. σε τέσσερις γιους οικογένειας µε δέκα ή ένδεκα παι-
διά

5. σε πέντε γιους οικογένειας µε δώδεκα η δεκατρία παι-
διά κ.ο.κ

Η σύντµηση της θητείας: 

➢ Παρέχεται κατά σειρά από το µεγαλύτερο προς το
µικρότερο αδελφό (ανεξάρτητα από έγγαµα ή άγα-
µα παιδιά).

➢ ∆εν µεταβιβάζεται στον επόµενο αδελφό σε περί-
πτωση που ο πρώτος ή ο δεύτερος αδελφός κ.ο.κ
κρίθηκε ακατάλληλος για στράτευση ή διατελεί σε
αναβολή κατάταξης.

➢ ∆ιαµοιράζεται σε περίπτωση διδύµων, οι οποίοι
υπηρετούν τη θητεία τους ταυτόχρονα.

➢ Παρέχεται στο στρατεύσιµο, εφόσον πληρεί τις
απαιτούµενες προϋποθέσεις κατά την κατάταξή
του στην Εθνική Φρουρά ή τις αποκτήσει κατά τη
διάρκεια της θητείας του. 

∆ιεκδικούµε:  

Περαιτέρω µείωση της θητείας τόσο της 14 µήνης όσο και
επέκταση της σε ακόµη περισσότερα παιδιά πολυτέκνων
οικογενειών.
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1 T APXH IN¢IKTOY, ™˘ÌÂÒÓ ™Ù˘Ï›ÙÔ˘, 40 ¶·ÚıÂÓÔÌ. ∞ıËÓ¿˜
2 ∆ † M¿Ì·ÓÙÔ˜ ÌÂÁ·ÏÔÌ., £ÂÔ‰fiÙÔ˘, Iˆ. ¡ËÛÙÂ˘ÙÔ‡, ∂ÏÂ¿˙·Ú
3 ¶ ¶ÔÏ˘‰ÒÚÔ˘ ÓÂÔÌ., ∞Óı›ÌÔ˘ ÈÂÚÔÌ., ºÔ›‚Ë˜ ‰È·Î., ∞ÚÈÛÙ›ˆÓÔ˜
4 ¶ † Mˆ˘Û¤ˆ˜ ÚÔÊ., EÚÌÈfiÓË˜ & ∂˘Ù˘¯›‰Ô˜, £·ıÔ˘‹Ï & µÂ‚·›·˜
5 ™ † Z·¯·Ú›Ô˘ ÚÔÊ., ∞‚‰·›Ô˘, ƒ·˝‰Ô˜, ªÂ‰›ÌÓÔ˘, √˘Ú‚·ÓÔ‡ Ì¿ÚÙ.
6 K † I°ã MAT£AIOY. TÔ ÂÓ ÃÒÓ·È˜ ı·‡Ì· ÙÔ˘ AÚ¯. MÈ¯·‹Ï
7 ¢ † ∫·ÛÛÈ·Ó‹˜ ˘ÌÓÔÁÚ. ÔÛ., E˘fi‰Ô˘ ÂÎ ÙˆÓ Oã, ∂˘„˘¯›Ô˘ Ì¿ÚÙ. 
8 T † °∂¡∂™π√¡ À¶∂ƒ∞°π∞™ ¢∂™¶√π¡∏™ ∏ªø¡ £∂√∆√∫√À
9 ∆ £ÂÔ·ÙfiÚˆÓ πˆ·ÎÂ›Ì & ÕÓÓË˜, £ÂÔÊ¿ÓÔ˘˜ ÔÌ., Ã·Ú›ÙˆÓÔ˜ Ì.

10 ¶ ªËÓÔ‰ÒÚ·˜, ªËÙÚÔ‰ÒÚ·˜ & ¡˘ÌÊÔ‰ÒÚ·˜ Ì·ÚÙ., ¶Ô˘Ï¯ÂÚ›·˜
11 ¶ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, ∂˘·Óı›·˜ & ¢ËÌËÙÚÈ·ÓÔ‡, ∂˘ÊÚÔÛ‡ÓÔ˘ & •¤ÓË˜ ÔÛ.
12 ™ KÔ˘ÚÓÔ‡ÙÔ˘ ÈÂÚÔÌ., ∞˘ÙÔÓfiÌÔ˘ ÈÂÚÔÌ., øÎÂ·ÓÔ‡ Ì., ¢·ÓÈ‹Ï ÔÛ.
13 K † ¶PO TH™ Yæø™Eø™. KÔÚÓ‹ÏÔ˘ ÂÎ·ÙÔÓÙ¿Ú¯Ô˘, AÚÈÛÙÂ›‰Ô˘
14 ¢ † ∏ ¶∞°∫√™ªπ√™ Àæ. ∆πª. & ∑ø√¶√π√À ™∆∞Àƒ√À
15 T NÈÎ‹Ù· Ã‡ÙÚˆÓ, ¶ÔÚÊ˘Ú›Ô˘, ºÈÏÔı¤Ô˘, ¡ÈÎ‹Ù·, BËÛÛ·Ú›ˆÓÔ˜
16 ∆ E˘ÊËÌ›·˜ ÌÂÁ·ÏÔÌ., K·ÛÛÈ·ÓÔ‡ K˘Ú. ÔÛ., ªÂÏÈÙËÓ‹˜ Ì¿ÚÙ.
17 ¶ HÚ·ÎÏÂÈ‰›Ô˘ & ª‡ÚˆÓÔ˜ Â. ∆·Ì·ÛÔ‡, ∞Á·ıÔÎÏÂ›·˜ Ì., ™ÔÊ›·˜
18 ¶ AÚÈ¿‰ÓË˜, ∂˘ÌÂÓ›Ô˘ ı·˘Ì., £ÂÔ‰ÒÚ·˜ & ∫¿ÛÙÔÚÔ˜, ƒˆÌ‡ÏÔ˘
19 ™ ¢ÔÚ˘Ì¤‰ÔÓÙÔ˜, ™·‚‚·Ù›Ô˘, ∆ÚÔÊ›ÌÔ˘, £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ∫·ÓÙÔ˘·Ú›·˜
20 K † ª∂∆∞ ∆∏¡ Àæø™π¡. ∂˘ÛÙ·ı›Ô˘ ÌÂÁ·ÏÔÌ., MÂÏÂÙ›Ô˘ K‡ÚÔ˘
21 ¢ πˆÓ¿ ÚÔÊ. ¶.¢., ªÂÏÂÙ›Ô˘ & IÛ··Î›Ô˘ ∫˘Ú., B¿ÛÛË˜ Ì¿ÚÙ.
22 T ºˆÎ¿ ÈÂÚÔÌ., ºˆÎ¿ ÎËÔ˘ÚÔ‡, πÛ·¿Î & ª·ÚÙ›ÓÔ˘ Ì., ∫ÔÛÌ¿ ÔÛ.
23 ∆ † ™‡ÏÏË„È˜ ÚÔÊ. ¶ÚÔ‰Ú. & µ·Ù. πˆ¿ÓÓ., •·Óı›Ë˜, ¶ÔÏ˘Í¤Ó.
24 ¶ † £¤ÎÏË˜ ÈÛ·ÔÛÙ, ™ÈÏÔ˘·ÓÔ‡ ∞ıˆÓ›ÙÔ˘, ¶¤ÚÛË˜, °·Ï·ÎÙ›ˆÓÔ˜
25 ¶ ¶·ÊÓÔ˘Ù›Ô˘ Î·È ı˘Á. ·˘ÙÔ‡ ∂˘ÊÚÔÛ‡ÓË˜, ¶·‡ÏÔ˘ & ∆¿ÙÙË˜ Ì.
26 ™ † MÂÙ¿ÛÙ·ÛÈ˜ Iˆ¿ÓÓÔ˘ £ÂÔÏfiÁÔ˘ & E˘·ÁÁÂÏÈÛÙÔ‡, °Â‰ÂÒÓ
27 K † ∞ã §√À∫∞. AÚÈÛÙ¿Ú¯Ô˘, ∑ËÓ¿ & ª¿ÚÎÔ˘ ÂÎ ÙˆÓ √ã, ∑·¯·Ú›Ô˘
28 ¢ † ∂‡ÚÂÛÈ˜ È. ÏÂÈ„. ¡ÂÔÊ‡ÙÔ˘ ∂ÁÎÏÂ›ÛÙÔ˘, µ·ÚÔ‡¯ ÚÔÊ. ¶.¢.
29 T † K˘ÚÈ·ÎÔ‡ ·Ó·¯ˆÚËÙÔ‡ ÔÛ., ¶ÂÙÚˆÓ›·˜ Ì., °Ô˘‰ÂÏ›·˜ Ì., ¢¿‰·
30 ∆ °ÚËÁÔÚ›Ô˘ ÊˆÙÈÛÙÔ‡ AÚÌÂÓ›·˜, °·˚·Ó‹˜ & ƒÈ„›ÌË˜ ·ÚıÂÓÔÌ.

™E¶TEMBPIO™
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1 Α΄ Τιµ. β΄ 1-7 Λουκ. δ΄ 16-22 ― ―
2 Ρωµ. η΄ 28-39 Ιωάν. ιε΄ 1-11 ― ―
6 Α΄ Κορ. ις΄ 13-24 Ματθ. κα΄ 33-42 δ΄ Β΄
8 Φιλιπ. β΄ 5-11 Λουκ. ι΄38-42, ια΄27-28 ― ―
9 Γαλ. δ΄ 22-27 Λουκ. η΄ 16-21 ― ―

13 Γαλ. ς΄ 11-18 Ιωάν. γ΄ 13-17 Πλ. α΄ Γ΄
14 Α΄ Κορ. α΄ 18-24 Ιωάν. ιθ΄6-11, 13-20,

25-28, 30 ― ―
16 Β΄ Κορ. ς΄ 1-10 Λουκ. ζ΄ 36-50 ― ―
20 Γαλ. β΄ 16-20 Μάρκ. η΄34-38, θ΄1 Πλ. β΄ ∆΄
23 Γαλ. δ΄ 22-27 Λουκ. α΄ 5-25 ― ―
24 Φιλιπ. β΄ 5-11 Λουκ. ι΄38-42, ια΄27-28 ― ―
26 Α΄ Ιωάν. δ΄ 12-19 Ιωάν. ιθ΄25-27, κα΄24-25 ― ―
27 Β΄ Κορ. ς΄ 1-10 Λουκ. ε΄ 1-11 Βαρύς Ε΄

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
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Από την κατασκήνωση παιδιών της
Επαρχιακής Γραµµατείας Πολυτέκνων Λεµεσού.
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Φοίτηση σε Κρατικά Ινστιτούτα 
Τα παιδιά πολύτεκνων που φοιτούν στα Κρατικά Ινστιτού-
τα Επιµόρφωσης τυγχάνουν έκπτωσης 50% των διδά-
κτρων σε όλα τα µαθήµατα. Τα παιδιά πολυτέκνων που
κάνουν χρήση του δικαιώµατος τους για απαλλαγή από το
50% των διδάκτρων διατηρούν  το δικαίωµα τους για µισή
υποτροφία, αν πληρούν τα κριτήρια. Το δικαίωµα εγγρα-
φής έ8.54 θα καταβάλλεται κανονικά. Απαραίτητη πρου-
πόθεση είναι η προσκόµιση Βεβαίωσης Πολυτεκνικής Ιδιό-
τητας που εκδίδει η Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων
και η οποία θα φυλάσσεται στα Κ.Ι.Ε.   

Ανοικτό Πανεπιστήµιο
Έχουµε πετύχει την παραχώρηση έκπτωσης στα δίδακτρα
για τις πολύτεκνες οικογένειες. Για τις οικογένειες µε 3
εξαρτώµενα 20%, για τις οικογένειες µε 4 εξαρτώµενα
παιδιά 40%,  για τις οικογένειες µε 5 εξαρτώµενα παιδιά
60% και δωρεάν φοίτηση για τις οικογένειες µε 6 εξαρ-
τώµενα παιδιά και άνω.

∆ιορισµός Εκπαιδευτικών στα ΚΙΕ
Οι πολύτεκνοι αδιόριστοι εκπαιδευτικοί θα διορίζονται κα-
τά προτεραιότητα στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιµόρφωσης.

Προδηµοτική Εκπαίδευση
Στα κριτήρια επιλογής για φοίτηση σε ∆ηµόσιο Νηπιαγω-
γείο δίνεται προτεραιότητα στα παιδιά Πολυτέκνων.

Επιχορήγηση µεταφορικών µαθητών
Επιχορηγούνται τα µεταφορικά µαθητών σε δηµόσια σχο-
λεία. 
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Τοπική Αυτοδιοίκηση

α) ∆ήµοι, Κοινοτικά Συµβούλια:
i. Φόρος Σκυβάλων και Κοινοτικές Υπηρεσίες
Οι πιο κάτω ∆ήµοι και Κοινοτικά Συµβούλια παρέχουν
στους πολύτεκνους εφόσον παρουσιάσουν την πολυτε-
κνική τους ταυτότητα, εκπτώσεις στο φόρο αποκοµιδής
σκυβάλων και κοινοτικών υπηρεσιών ως εξής:

∆ήµος Φόρος ∆ήµος Φόρος 
Σκυβάλων Σκυβάλων

Πάφου 50%-100% Λεµεσού 25%

Γεροσκήπου 50% Αγίου Αθανασίου 25%
Πόλη Χρυσοχούς 50% Μέσα Γειτονιάς 25%
Πέγειας 50% Κάτω Πολεµιδιών 50%
Λευκωσίας 25% Γερµασόγειας 25%
Στροβόλου 25% Λάρνακας 25%
Αγίου ∆οµετίου 25% Λευκάρων 25%
Λακατάµιας 25% Αραδίππου 25%
Αγλαντζιάς 25% Αθηαίνου 20%
Λατσιών 25% Παραλιµνίου 50%
Έγκωµης 25% Αγίας Νάπας 25%
Ιδαλίου 25% ∆ερύνειας 25%

Σηµείωση: Ο ∆ήµος Πάφου παρέχει την έκπτωση του
50% σε οικογένειες από 4 παιδιά και  πλήρη απαλλαγή
(100%) σε οικογένειες µε 7 παιδιά και άνω .                    
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1 ¶ † ∞Á›·˜ ™Î¤Ë˜ ÀÂÚ·Á›·˜ £ÂÔÙfiÎÔ˘, ∞Ó·Ó›Ô˘, ƒˆÌ·ÓÔ‡ ÌÂÏ.
2 ¶ K˘ÚÈ·ÓÔ‡ ÈÂÚÔÌ., IÔ˘ÛÙ›ÓË˜ ·ÚıÂÓÔÌ., £ÂÔÊ›ÏÔ˘ ÔÛ›Ô˘
3 ™ ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘ AÚÂÔ·Á›ÙÔ˘, £Â·Á¤ÓÔ˘˜, £ÂÔÎÙ›ÛÙÔ˘, £ÂÔÙ¤ÎÓÔ˘ Ì. 
4 K † µã §√À∫∞. ¶¿ÓÙˆÓ ÙˆÓ ÂÓ K‡Úˆ AÁ›ˆÓ, Iˆ¿Ó. §·Ì·‰ÈÛÙÔ‡
5 ¢ EÚÌÔÁ¤ÓÔ˘˜ K˘Ú. ÈÂÚÔÌ., X·ÚÈÙ›ÓË˜ Ì., Iˆ¿ÓÓÔ˘ M·˘ÚfiÔ‰Ô˜ 
6 T † £ˆÌ¿ ∞ÔÛÙ., KÂÓ‰¤Ô˘ ÔÛ. ÙÔ˘ K˘Ú., ª·Î·Ú›Ô˘, ∞‚Ú·¿Ì ™‡ÚÔ˘
7 ∆ ¶ÔÏ˘¯ÚÔÓ›Ô˘ ÈÂÚÔÌ., ™ÂÚÁ›Ô˘ & µ¿Î¯Ô˘ ÌÂÁ·ÏÔÌ., º‹ÏÈÎÔ˜ Ì.
8 ¶ ¶ÂÏ·Á›·˜ ÔÛ., ¶ÂÏ·Á›·˜ ·ÚıÂÓÔÌ., ∞ÚÙ¤ÌÔÓÔ˜ ÈÂÚÔÌ., T·˚Û›·˜
9 ¶ † AÓ‰ÚÔÓ›ÎÔ˘ & Aı·Ó·Û›·˜ ÔÛ., π·ÎÒ‚Ô˘ ∞ÏÊ·›Ô˘, £·‰‰·›Ô˘ ·.

10 ™ E˘Ï·Ì›Ô˘ & E˘Ï·Ì›·˜ Ì., µ·ÛÈ·ÓÔ‡ ÔÛ., £ÂÔÊ›ÏÔ˘, πˆ¿ÓÓÔ˘
11 K † ¢ã §√À∫∞. IˆÓ¿ ÔÛ. K˘Ú., ºÈÏ›Ô˘ ‰È·Î., ∞ÚÛ·Î›Ô˘ ∫/¶
12 ¢ † EÈÎÙ‹ÙÔ˘ K˘Ú›Ô˘, £ÂÔÛÂ‚›Ô˘ ∞ÚÛÈÓÔ˝ÙÔ˘, ¢ÔÌÓ›ÓË˜ Ì¿ÚÙ.
13 T K¿ÚÔ˘, ¶·‡ÏÔ˘, ∞Á·ıÔÓ›ÎË˜, AÁ·ıÔ‰ÒÚÔ˘ Ì., XÚ˘Û‹˜ ÓÂÔÌ. 
14 ∆ † £ÂÚ¿ÔÓÙÔ˜ Â. K‡ÚÔ˘, °ÂÚ‚·Û›Ô˘ ∫ÂÏÛ›Ô˘, ¡·˙·Ú›Ô˘ Ì¿ÚÙ.
15 ¶ ™·‚›ÓÔ˘ Â. ∫‡ÚÔ˘, µ¿ÚÛÔ˘ ÔÌÔÏ., §Ô˘ÎÈ·ÓÔ‡ ÈÂÚÔÌ., ∂˘ı˘Ì›Ô˘
16 ¶ §ÔÁÁ›ÓÔ˘ ÂÎ·ÙÔÓÙ. Ì¿ÚÙ., ∂˘Ú·Í›·˜ ÔÛ., ª·ÏÔ‡ ÔÛ., ∆ÂÚÂÓÙ›Ô˘
17 ™ † ∞Ó·Î. ÏÂÈ„. ∞Á›Ô˘ §·˙¿ÚÔ˘, øÛË¤ ÚÔÊ., ∂˘ÙÚÔ›Ô˘ Ì¿ÚÙ.
18 K † §√À∫∞ ∞¶√™∆√§√À & ∂À∞°°∂§π™∆√À, M·Ú›ÓÔ˘ Ì.
19 ¢ Iˆ‹Ï ÚÔÊ., MÓ¿ÛˆÓÔ˜ T·Ì·Û¤ˆÓ, ∫ÏÂÔ¿ÙÚ·˜ ÔÛ., O˘¿ÚÔ˘
20 T † AÚÙÂÌ›Ô˘ ÌÂÁ·ÏÔÌ., Aã ∞Ó·Î. ÏÂÈ„. °ÂÚ·Û›ÌÔ˘ ÂÓ ∫ÂÊ·ÏÏËÓ›·
21 ∆ IÏ·Ú›ˆÓÔ˜ ÔÛ›Ô˘, µ·ÚÓ¿‚· & πÏ·Ú›ˆÓÔ˜ ÔÛ., ∂˘ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÔÛÈÔÌ. 
22 ¶ E˘Ï·Ï›Ô˘ Â. §·ÌÔ‡ÛË˜ K‡ÚÔ˘, ∞‚ÂÚÎ›Ô˘ ÈÛ·ÔÛÙ., §ˆÙ ÔÛ.
23 ¶ † I·ÎÒ‚Ô˘ A‰ÂÏÊÔı¤Ô˘, IÁÓ·Ù›Ô˘ K/¶, ¶ÂÙÚˆÓ›Ô˘ ÔÛ, ª·Î·Ú›Ô˘
24 ™ ¶¿Ô˘ Â. Ã‡ÙÚˆÓ, AÚ¤ı·, ª¿ÚÎÔ˘, √˘·ÏÂÓÙ›ÓÔ˘, ™ˆÙËÚ›¯Ô˘
25 K † ™∆ã §√À∫∞. T·‚Èı¿˜ ÊÈÏ·ÓıÚÒÔ˘, M·ÚÎÈ·ÓÔ‡, M·ÚÙ˘Ú›Ô˘
26 ¢ † ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ÌÂÁ·ÏÔÌ. M˘ÚÔ‚Ï‡ÙÔ˘, °Ï‡ÎˆÓÔ˜ & §ÂÙ›ÓË˜ Ì.
27 T N¤ÛÙÔÚÔ˜ Ì¿ÚÙ., ∫·ÈÙˆÏ›ÓË˜ & ∂ÚˆÙË›‰Ô˜ Ì·ÚÙ., ¶ÚfiÎÏË˜
28 ∆ ¢ÈÔÌ‹‰Ô˘˜ ÔÛ. ∫˘Ú›Ô˘, ∆ÂÚÂÓÙ›Ô˘ & ¡ÂÔÓ›ÏÏË˜ Ì., ºÈÚÌÈÏÈ·ÓÔ‡ 
29 ¶ MÂÏÈÙÈÓ‹˜ Ì., AÓ·ÛÙ·Û›·˜ ƒˆÌ·›·˜ ÔÛÈÔÌ., ª‹ÓÔ˘ & ªËÓ·›Ô˘
30 ¶ ∫ÏÂfi·, ∞ÚÙÂÌ¿, ZËÓÔ‚›Ô˘ & ZËÓÔ‚›·˜, £ÂÚ¿ÔÓÙÔ˜ ÔÛ. K˘Ú.
31 ™ AÌÏ›Ô˘, AÂÏÏÔ‡, ¡·ÚÎ›ÛÛÔ˘, √˘Ú‚·ÓÔ‡, ™Ù¿¯˘Ô˜, °ÔÚ‰È·ÓÔ‡

OKTøBPIO™
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2 Α΄ Τιµ. α΄ 12-17 Ιωάν. ι΄ 9-16 ― ―
4 Β΄ Κορ. ς΄16-18, ζ΄1 Λουκ. ς΄ 31-36 Πλ. δ΄ ΣΤ΄
6 Α΄ Κορ. δ΄ 9-16 Ιωάν. κ΄ 19-31 ― ―

11 Τίτ. γ΄8-15 Λουκ. η΄ 5-15 α΄ Ζ΄
18 Κολ. δ΄5-11, 14-18 Λουκ. ι΄ 16-21 β΄ Η΄
20 Β΄ Τιµ. β΄ 1-10 Ματθ. ια΄ 27-30 ― ―
23 Γαλ. α΄ 11-19 Ματθ. ιγ΄ 54-58 ― ―
25 Γαλ. α΄ 11-19 Λουκ. η΄ 27-39 γ΄ Θ΄
26 Β΄ Τιµ. β΄ 1-10 Ιωάν. ιε΄ 17-27, ις΄, 1-2 ― ―

OKTøBPIO™

AÓ·ÁÓÒÛÌ·Ù· K˘ÚÈ·ÎÒÓ Î·È ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÂÔÚÙÒÓ
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26/10/2008: Από την εκδήλωση για τα εγκαίνια
του πάρκου πολύτεκνης µάνας που οργάνωσε

η Eπαρχιακή Γραµµατεία Πολυτέκνων Λάρνακας.
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Τοπική Αυτοδιοίκηση (συνέχεια)

Κοινοτικά Φόρος Κοινοτικά Φόρος
Συµβούλια Σκυβάλων Συµβούλια Σκυβάλων

Γερίου 25% Λειβαδιών 25%
Πέρα Χωρ.Νήσου 25% Ορόκλινης 25%
Συν.Ανθούπολης 25% Περβολιών 25%
Κοκκινοτριµιθιά 25% Μαζωτού 10%
Γαλάτα 25% Κιτίου 25%
Λύµπια 25% Ζυγίου 20%
Κελλακιού 25% Ξυλοτύµπου 15%
Μουτταγιάκα 25% Μαρωνίου 20%
Λιοπέτρι 20% Ψευδάς 10%
Σωτήρας Αµ/στου 10% Αγ.Βαρβάρα Πάφο Πλήρη απαλλαγή
Φρέναρος 25% Αυγόρου 15%

ii. Τέλη Νερού
Οι πιο κάτω ∆ήµοι και Κοινοτικά Συµβούλια παρέχουν τις
εξής διατιµήσεις / εκπτώσεις στα τέλη κατανάλωσης νε-
ρού για τους πολύτεκνους:

∆ήµοι / ∆ιατιµήσεις / εκπτώσεις
Κοινοτικά Συµβούλια Για Τέλη Νερού

∆ήµος Γεροσκήπου 30% έκπτωση.
∆ήµος Πάφου 1-60 τόνοι νερού - χρέωση  έ0.09 / τόνο

για όσους έχουν εξαρτώµενα.
∆ήµος Πέγειας 50% έκπτωση.
∆ήµος Παραλιµνίου 1-15 τόνους µόνο το πάγιο,16-100 τόνοι

έ0.85 / τόνο, 101 και άνω έ2.56 / τόνο.
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∆ήµος Ιδαλίου 1-50 τόνοι χρέωση έ0.85 / τόνο, 51-80 
τόνοι έ1.11 / τόνο, 81-110 τόνοι έ1.54 /
τόνο, 110 και άνω έ1.88/τόνο. 

∆ήµος Αθηαίνου 30-50 τόνοι έκπτωση έ3.42.
Γαλάτα 25% στην υπερκατανάλωση νερού (µέ

χρι 30 τόνους χρέωση έ8.54).
Ευρύχου 1-30 τόνοι νερού -  χρέωση έ1.28 / τόνο

30 και άνω - κανονική χρέωση.
Κοκκινοτριµιθιά 20% για 4 εξαρτώµενα τέκνα και άνω
Λύµπια 1-50 τόνοι χρέωση έ0.77 / τόνο για 4

εξαρτώµενα. 
∆ροµολαξιά 1-10 τόνους πάγιο έ6.83 / τόνο, 11-50

τόνοι  έ0.60 / τόνο, 51-70 τόνοι έ0.68 /
τόνο, 71τόνοι και άνω έ1.45 / τόνο για
4 εξαρτώµενα παιδιά και άνω.

Μαρωνίου 20% µε 3 τουλάχιστον εξαρτώµενα 
παιδιά.

Αγίου θεοδώρου Λ/κας ∆ωρεάν οι 10 πρώτοι τόνοι µε 3 τουλά-
χιστον εξαρτώµενα παιδιά.

β) Ενωση Κοινοτήτων (Κοινοτικά Συµβούλια)
Με βάση επιστολή της ΄Ενωσης Κοινοτήτων όλα τα Κοι-
νοτικά Συµβούλια πρέπει να παραχωρούν εκπτώσεις στις
πολύτεκνες οικογένειες σε όλα σχεδόν τα τέλη που επι-
βάλλουν.
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1 K † ∂ã §√À∫∞. KÔÛÌ¿ & ¢·ÌÈ·ÓÔ‡ ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ, ¢·˘›‰ ÂÓ ∂˘‚Ô›·
2 ¢ AÎÈÓ‰‡ÓÔ˘, AÓÂÌÔ‰›ÛÙÔ˘, AÊıÔÓ›Ô˘, EÏÈ‰ÔÊfiÚÔ˘, ¶ËÁ·Û›Ô˘ Ì.
3 T † AÓ·Î. ÏÂÈ„. ∞Á. °ÂˆÚÁ›Ô˘, ∞ÎÂ„ÈÌ¿, πˆÛ‹Ê & ∞ÂÈı·Ï¿ ÈÂÚÔÌ.
4 ∆ Iˆ·ÓÓÈÎ›Ô˘ ÔÛ., NÈÎ¿Ó‰ÚÔ˘, EÚÌ·›Ô˘, ¶ÔÚÊ˘Ú›Ô˘ Ì., ™˘Ï‚›·˜
5 ¶ °·˝Ô˘, ∂ÚÌ¿, ¶·ÙÚfi‚·, ºÈÏÔÏfiÁÔ˘, §›ÓÔ˘ ÂÎ ÙˆÓ √ã, ¢ˆÚÔı¤Ô˘
6 ¶ ¢ËÌËÙÚÈ·ÓÔ‡ Ã‡ÙÚˆÓ, ¶·‡ÏÔ˘ ∫/¶, ¶·‡ÏÔ˘ ‰È· ÃÚÈÛÙfiÓ Û·ÏÔ‡
7 ™ π¤ÚˆÓÔ˜ Î, ÏÔÈÒÓ ÂÓ MÂÏÈÙËÓ‹ 32 Ì·ÚÙ., ∞‡ÎÙÔ˘ & ∆·˘Ú›ˆÓÔ˜
8 K † ∑ã §√À∫∞. ™‡Ó·ÍÈ˜ ∞Ú¯. MÈ¯·‹Ï, °·‚ÚÈ‹Ï, ƒ·Ê·‹Ï & ÏÔÈÒÓ ·ÁÁ.
9 ¢ † NÂÎÙ·Ú›Ô˘ ¶ÂÓÙ·fiÏÂˆ˜, OÓËÛÈÊfiÚÔ˘ Ì., EÏÏ·‰›Ô˘ ÔÛ›Ô˘

10 T † ∞ÚÛÂÓ›Ô˘ ∫··‰fiÎÔ˘, ∂Ú¿ÛÙÔ˘, OÏ˘Ì¿ & ™ˆÛÈ¿ÙÚÔ˘
11 ∆ † MËÓ¿ ÌÂÁ·ÏÔÌ., B›ÎÙˆÚÔ˜, ™ÙÂÊ·Ó›‰Ô˜, ¢Ú¿ÎˆÓÔ˜, ªÈÏ›ÙÛ·˜
12 ¶ † Iˆ¿ÓÓÔ˘ ∂ÏÂ‹ÌÔÓÔ˜ ·ÙÚ. ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÂ›·˜ ∫˘Ú›Ô˘, NÂ›ÏÔ˘
13 ¶ † Iˆ¿ÓÓÔ˘ XÚ˘ÛÔÛÙfiÌÔ˘ ·ÙÚ. ∫/¶fiÏÂˆ˜, ¢·Ì·ÛÎËÓÔ‡ ÔÛ.
14 ™ † ºÈÏ›Ô˘ ∞ÔÛÙ., °ÚËÁÔÚ›Ô˘ ¶·Ï·Ì¿, E˘ÊËÌÈ·ÓÔ‡ ÔÛ. K˘Ú›Ô˘
15 K † Hã §√À∫∞. °Ô˘Ú›Ô˘, ™·ÌˆÓ¿, (∞Ú¯‹ ÓËÛÙÂ›·˜ XÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ)
16 ¢ † M·Ùı·›Ô˘ ∞ÔÛÙfiÏÔ˘ & ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÙÔ‡, IÊÈÁÂÓÂ›·˜ Ì¿ÚÙ.
17 T °ÂÓÓ·‰›Ô˘ ∞Ú¯ÈÂ. ∫/¶fiÏÂˆ˜, °ÚËÁÔÚ›Ô˘ NÂÔÎ·ÈÛÛ·ÚÂ›·˜ ı·˘Ì.
18 ∆ ¶Ï¿ÙˆÓÔ˜ ÌÂÁ·ÏÔÌ., PˆÌ·ÓÔ‡ ÈÂÚÔÌ., ¡Ë›Ô˘ Ì., Z·Î¯·›Ô˘ Ì.
19 ¶ O‚‰ÈÔ‡ ÚÔÊ., µ·ÚÏ·¿Ì, ∞Óı›ÌÔ˘, £·ÏÏÂÏ·›Ô˘, ¶·Á¯·Ú›Ô˘ Ì. 
20 ¶ ™ˆ˙ÔÌ¤ÓÔ˘ Â. K·Ú·Û›·˜, °ÚËÁÔÚ›Ô˘ ¢ÂÎ·ÔÏ›ÙÔ˘, ¢·Û›Ô˘ Ì.
21 ™ † ∂π™√¢π∞ ∆∏™ £∂√∆√∫√À, ™ˆ˙ÔÌ¤ÓÔ˘ ÔÛ›Ô˘ ∫˘Ú›Ô˘
22 K † £ã §√À∫∞. ºÈÏ‹ÌÔÓÔ˜ ∞ÔÛÙ., ∞Ê›·˜, ∞Ú¯›Ô˘, ∞Á·›Ô˘ 
23 ¢ AÌÊÈÏÔ¯›Ô˘ πÎÔÓ›Ô˘, ªÂÚfiË˜ Ì., ™ÈÛÈÓ›Ô˘ ÔÛ., MËÙÚÔÊ¿ÓÔ˘˜
24 T KÏ‹ÌÂÓÙÔ˜ ∞ã PÒÌË˜, ∂˘ÁÂÓ›Ô˘ Ì., ÃÚ˘ÛÔÁfiÓÔ˘ Ì., ª¿Ï¯Ô˘ ÔÛ.
25 ∆ † AÈÎ·ÙÂÚ›ÓË˜ ÌÂÁ·ÏÔÌ., MÂÚÎÔ˘Ú›Ô˘ ÌÂÁ·ÏÔÌ., ¶¤ÙÚÔ˘ ÔÛ›Ô˘
26 ¶ † ™Ù˘ÏÈ·ÓÔ‡ ¶·ÊÏ·ÁfiÓÔ˜, ¡›ÎˆÓÔ˜ ÙÔ˘ «ªÂÙ·ÓÔÂ›ÙÂ» ÔÛ›Ô˘ 
27 ¶ † I·ÎÒ‚Ô˘ ¶¤ÚÛÔ˘, N·ı·Ó·‹Ï ÔÛ., ¶·ÊÓÔ˘Ù›Ô˘ ÔÛ., ¶·ÏÏ·‰›Ô˘
28 ™ † £ÂÔ‰ÒÚÔ˘, ∆ÈÌÔı¤Ô˘, EÈÚËÓ¿Ú¯Ô˘, ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘, ¶¤ÙÚÔ˘, ƒˆÌ·ÓÔ‡
29 K † I°ã §√À∫∞. ºÈÏÔ˘Ì¤ÓÔ˘ ÈÂÚÔÌ. ∫˘Ú›Ô˘, º·›‰ÚÔ˘ Ì¿ÚÙ.
30 ¢ † ∞. AÓ‰Ú¤Ô˘ ¶ÚˆÙÔÎÏ‹ÙÔ˘, πˆ. ∞ÓÙÈÔ¯Â›·˜, ºÚÔ˘ÌÂÓÙ›Ô˘

NOEMBPIO™
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1 Α΄ Κορ. ιβ΄27-31,
ιγ΄ 1-8 Λουκ. ις΄ 19-31 δ΄ Ι΄

8 Εβρ. β΄ 2-10 Λουκ. η΄ 41-56 Πλ. α΄ ΙΑ΄
9 Εβρ. ι΄ 32-38 Ιωάν. ι΄ 9-16 ― ―

12 Β΄ Κορ. θ΄ 6-11 Ματθ. ε΄ 14-17 ― ―
13 Εβρ. ζ΄26-28, η΄1-2 Ιωάν. ι΄ 9-16 ― ―
14 Α΄ Κορ. δ΄ 9-16 Ιωάν. α΄ 44-52 ― ―
15 Εφεσ. β΄ 4-10 Λουκ. ι΄ 25-37 Πλ. β΄ Α΄
16 Α΄ Κορ. δ΄ 9-16 Ματθ. θ΄ 9-13 ― ―
21 Εβρ. θ΄ 1-7 Λουκ. ι΄ 38-42, 

ια΄ 27-28 ― ―
22 Εφεσ. β΄ 14-22 Λουκ. ιβ΄ 16-21 Βαρύς Β΄
25 Γαλ. γ΄ 23-29, δ΄1- 5 Μάρκ. ε΄ 24-34 ― ―
29 Εφεσ. δ΄ 1-7 Λουκ. ιη΄ 18-27 Πλ. δ΄ Γ΄
30 Α΄ Κορ. δ΄ 9-16 Ιωάν. α΄ 35-52 ― ―

NOEMBPIO™
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O Άγιος Bασίλης
µοιράζει δώρα
σε παιδιά σε
εκδήλωση της
Eπαρχιακής
Γραµµατείας
Πολυτέκνων
Aµµοχώστου.
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Ανεξάρτητοι Οργανισµοί

α)  Αστικά Λεωφορεία
Τα αστικά λεωφορεία Λευκωσίας, Λεµεσού και Πάφου
παρέχουν έκπτωση 25% στα µηνιαία δελτία που εκδίδουν
στους πολύτεκνους και στα εξαρτώµενα από αυτούς άτο-
µα.

β)  Θεατρικός Οργανισµός Κύπρου (ΘΟΚ)
Ο Θεατρικός Οργανισµός Κύπρου παραχωρεί στην Οργά-
νωση Πολυτέκνων δωρεάν εισητήρια εισόδου που ισχύ-
ουν για όλες τις παραστάσεις του ΘΟΚ. 
Έχουµε πετύχει την εξασφάλιση αυξηµένων προσκλήσε-
ων για τις παραστάσεις που ανεβάζει ο Θεατρικός Οργα-
νισµός Κύπρου, από 20 προσκλήσεις που µας δίδονταν
για κάθε του έργο τώρα µας παραχωρούνται 5000 προ-
σκλήσεις τον χρόνο.
Για παραλαβή των δωρεάν δελτίων παρακαλούµε να επι-
κοινωνείτε µε τα Κεντρικά ή Επαρχιακά Γραφεία της
ΠΟΠ.

γ)  Θέατρο «Σκάλα»
Έκπτωση 50% στα εισητήρια εισόδου για όλες τις παρα-
στάσεις του θεάτρου για τα µέλη πολυτέκνων οικογενει-
ών που παρουσιάζουν την ανανεωµένη πολυτεκνική ταυ-
τότητα.

δ)  Αθλητισµός και Παιδί (ΑΓΟ)
- Πρόγραµµα Γενικής Άθλησης έ11,96 αντί έ17,09
- Εξειδικευµένα Προγράµµατα έ29,05 αντί έ41,01
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- Προδηµοτικής Εκπαίδευσης
ανά τετράµηνο έ17,09 αντί έ23,92

- Κολύµβηση έ20,50 αντί έ27,34

ε)  Κυπριακός Οργανισµός Αθλητισµού (ΚΟΑ) 
Ο Κυπριακός Οργανισµός Αθλητισµού παραχωρεί στην
Οργάνωση Πολυτέκνων 5 εισητήρια για κάθε ποδοσφαι-
ρικό αγώνα. 

στ) Κύπριοι Πολύτεκνοι στην Ελλάδα
ι)  Φοιτητές
Τα παιδιά πολυτέκνων που είναι φοιτητές στην Ελλάδα
δικαιούνται: 
1. ∆ωρεά σίτιση στη Φοιτητική Λέσχη
2. Προτεραιότητα για διαµονή στη Φοιτητική Εστία
3. Προτεραιότητα για διορισµό
Για την εξασφάλιση του χαρτιού απορίας από το Γραφείο
Ευηµερίας για τη δωρεά σίτιση στη Φοιτητική Λέσχη χρει-
άζεται απαραίτητα η Βεβαίωση Πολυτεκνικής Ιδιότητας
που εκδίδει η Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων.
ιι)  Κύπριοι Πολύτεκνοι
Με την παρουσίαση της πολυτεκνικής ταυτότητας δύνα-
ται να παρέχονται εκπτώσεις ή και δωρεάν είσοδος σε
αρχαιολογικούς χώρους, µουσεία καθώς και σε µέσα συ-
γκοινωνίας.

ζ) Εκπτώσεις από Καταστήµατα – Φροντιστήρια κλπ
Οι εκπτώσεις που παρέχουν τα καταστήµατα, φροντιστή-
ρια και άλλοι ιδιωτικοί Οργανισµοί καταγράφονται σε ξε-
χωριστά φυλλάδια και υπάρχουν στα Κεντρικά και Επαρ-
χιακά Γραφεία της Οργάνωσης.
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1 T N·Ô‡Ì ÚÔÊ., ºÈÏ·Ú¤ÙÔ˘ ÂÏÂ‹ÌÔÓÔ˜, ∞Ó·Ó›Ô˘ Ì., £ÂÔÎÏ‹ÙÔ˘
2 ∆ A‚‚·ÎÔ‡Ì ÚÔÊ., ∞‚‚·ÎÔ‡Ì ÔÛ›Ô˘ ∫˘Ú›Ô˘, M˘ÚfiË˜ Ì¿ÚÙ.
3 ¶ ™ÔÊÔÓ›Ô˘ ÚÔÊ., £ÂÔ‰Ô‡ÏÔ˘ ‰È· ÃÚÈÛÙfiÓ Û·ÏÔ‡ ∫˘Ú., ¢fiÌÓ·˜
4 ¶ † B·Ú‚¿Ú·˜ ÌÂÁ·ÏÔÌ., πˆ. ¢·Ì·ÛÎËÓÔ‡, ∫·ÛÛÈ·ÓÔ‡ ÔÛ. ∫˘Ú.
5 ™ † ™¿‚‚· HÁÈ·ÛÌ¤ÓÔ˘, ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘, ¢ÈÔÁ¤ÓÔ˘˜, ∞‚ÂÚÎ›Ô˘ Ì¿ÚÙ.
6 K † πã §√À∫∞. NÈÎÔÏ¿Ô˘ Â. M‡ÚˆÓ §˘Î›·˜, NÈÎÔÏ¿Ô˘ ÓÂÔÌ.
7 ¢ † AÌ‚ÚÔÛ›Ô˘ MÂ‰ÈÔÏ¿ÓˆÓ, °ÚËÁÔÚ›Ô˘ ÂÓ Õıˆ ËÛ˘¯., ∞ÌÌÔ‡Ó ÔÛ.
8 T T˘¯ÈÎÔ‡ ¡Â·fiÏÂˆ˜, ¢·ÌÈ·ÓÔ‡ & ™ˆÊÚÔÓ›Ô˘ ∫˘Ú., ∫Ú‡ÛÔ˘
9 ∆ † ™‡ÏÏË„È˜ £ÂÔÙfiÎÔ˘ ˘fi ÙË˜ ∞Á›·˜ ÕÓÓË˜, ∂·Û›Ô˘, ¡·ÚÛ‹ Ì.

10 ¶ MËÓ¿ ∞ıËÓ·›Ô˘, °ÂÌ¤ÏÏÔ˘, ∂˘ÁÚ¿ÊÔ˘, ∂˘ÁÂÓ›Ô˘, ª·ÚÈ·ÓÔ‡ Ì.
11 ¶ µË¯È·ÓÔ‡, ¡fiÌˆÓÔ˜ & ∫fiÓˆÓÔ˜ ÔÛ›ˆÓ ∫˘Ú›ˆÓ, ¢·ÓÈ‹Ï ÔÛ›Ô˘
12 ™ † ™˘Ú›‰ˆÓÔ˜ Â. TÚÈÌ˘ıÔ‡ÓÙÔ˜ ı·˘Ì., ™˘ÓÂÙÔ‡ ÔÛ., ÕÓıÔ˘ ÔÛ.
13 K † πAã §√À∫∞ (¶ÚÔ·ÙfiÚˆÓ). A˘ÍÂÓÙ›Ô˘, E˘ÁÂÓ›Ô˘, ∂˘ÛÙÚ·Ù›Ô˘
14 ¢ £‡ÚÛÔ˘, K·ÏÏÈÓ›ÎÔ˘, §Â˘Î›Ô˘ Ì¿ÚÙ., Y·Ù›Ô˘ Ì¿ÚÙ.
15 T † EÏÂ˘ıÂÚ›Ô˘ ÈÂÚÔÌ. & ÌËÙÚfi˜ ·˘ÙÔ‡ AÓı›·˜, ™ˆÛÛ¿ÓË˜ ÔÛÈÔÌ.
16 ∆ AÁÁ·›Ô˘ ÚÔÊ., ªÔ‰¤ÛÙÔ˘ πÂÚÔÛÔÏ‡ÌˆÓ, πÏ·Ú›Ô˘ & ¶Úfi‚Ô˘ Ì. 
17 ¶ † ¢·ÓÈ‹Ï ÚÔÊ‹ÙÔ˘, ∆ÚÈÒÓ ¶·›‰ˆÓ ∞Ó·Ó›Ô˘, ∞˙·Ú›Ô˘, ªÈÛ·‹Ï
18 ¶ ™Â‚·ÛÙÈ·ÓÔ‡, Zˆ‹˜, ∆Ú·ÁÎ˘Ï›ÓÔ˘, ∂˘‚ÈÔÙ›Ô˘ Ì¿ÚÙ., ºÏÒÚÔ˘ ÔÛ.
19 ™ AÁÏ·˝‰Ô˜, BÔÓÈÊ·Ù›Ô˘, ÕÚÂˆ˜, ∏Ï›·, ¶Úfi‚Ô˘ Ì¿ÚÙ., E˘Ù˘¯›Ô˘
20 K † ¶ƒ√ Ãƒπ™∆√À°∂¡¡ø¡. IÁÓ·Ù›Ô˘ ıÂÔÊfiÚÔ˘, ºÈÏÔÁÔÓ›Ô˘ ÔÛ.
21 ¢ † IÔ˘ÏÈ·Ó‹˜ Ì. Î·È ÙˆÓ Û˘Ó ·˘Ù‹ 500 Ì., £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ Ì.
22 T † AÓ·ÛÙ·Û›·˜ º·ÚÌ·ÎÔÏ˘ÙÚ›·˜, XÚ˘ÛÔÁfiÓÔ˘, ∑ˆ˝ÏÔ˘, £ÂÔ‰fiÙË˜ Ì.
23 ∆ TˆÓ ÂÓ KÚ‹ÙË ¢¤Î· Ì·ÚÙ., ¡‹ÊˆÓÔ˜ ÔÛ., ™¯›ÓˆÓÔ˜ Ì., N·Ô‡Ì
24 ¶ E˘ÁÂÓ›·˜ ÔÛÈÔ·ÚıÂÓÔÌ¿ÚÙ˘ÚÔ˜ Î·È ·ÙÚfi˜ ·˘Ù‹˜ ºÈÏ›Ô˘
25 ¶ † H °ENNH™I™  TOY ∫Àƒπ√À ∏ªø¡ π∏™√À XPI™TOY
26 ™ † ™‡Ó·ÍÈ˜ YÂÚ·Á›·˜ £ÂÔÙfiÎÔ˘, ∂˘·Ú¤ÛÙÔ˘, ¡ÈÎÔ‰‹ÌÔ˘ ÔÛ›ˆÓ
27 K † ª∂∆∞ ∆∞ Ãƒπ™∆√À°∂¡¡∞. ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘ ∞Ú¯È‰È·Î. ¶ÚˆÙÔÌ.
28 ¢ † TˆÓ ÂÓ NÈÎÔÌË‰Â›· ‰ÈÛÌ˘Ú›ˆÓ Ì., ™ÂÎÔ‡Ó‰Ô˘ Ì., ¢fiÌÓ·˜ Ì.
29 T TˆÓ ·Á. 14.000 ˘fi ∏ÚÒ‰Ô˘ ·Ó·ÈÚÂı¤ÓÙˆÓ ÓË›ˆÓ, ª·ÚÎ¤ÏÏÔ˘ 
30 ∆ AÓ˘Û›·˜ ÔÛÈÔÌ., ºÈÏÂÙ·›ÚÔ˘ Ì¿ÚÙ., £ÂÔ‰ÒÚ·˜ ÔÛ., §¤ÔÓÙÔ˜ ÔÛ.
31 ¶ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ÔÛ. ÂÓ ∞Ó·Ï˘fiÓÙ· K‡ÚÔ˘, ªÂÏ·Ó‹˜ ƒˆÌ·›·˜ ÔÛ›·˜

¢EKEMBPIO™
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4 Γαλ. γ΄ 23-29, δ΄ 1-5 Μάρκ. ε΄ 24-34 ― ―
5 Γαλ. ε΄ 22-26, ς΄ 1-2 Ματθ. ια΄ 27-30 ― ―
6 Εβρ. ιγ΄ 17-21 Λουκ. ιγ΄ 10-17 α΄ ∆΄
9 Γαλ. δ΄ 22-27 Λουκ. η΄ 16-21 ― ―

12 Εφεσ. ε΄ 8-19 Ιωάν. ι΄ 9-16 ― ―
13 Kολασ. γ΄ 4-11 Λουκ. ιδ΄ 16-24 β΄ Ε΄
15 B΄ Tιµ. α΄ 8-18 Μάρκ. β΄23, γ΄ 5 ― ―
20 Εβρ. ια΄9-10, 32-40 Ματθ. α΄ 1-25 γ΄ ΣΤ΄
25 Γαλ. δ΄ 4-7 Ματθ. β΄ 1-12 ― ―
26 Α΄ Τιµ. ς΄ 11-16 Ματθ. β΄ 15-21 ― ―
27 Πράξ. ς΄ 8-15, ζ΄1-5, 47-60 Ματθ. β΄ 13-23 δ΄ Ζ΄

¢EKEMBPIO™
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Η Οργάνωση τίµησε τον Πρόεδρο της Επαρχιακής
Γραµµατείας Πολυτέκνων Παφου κ. Λεόντιο Τσιέλεπο

για τη συνολική προσφορά του στην Π.Ο.Π.



ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ:
Το Συνεργατικό Ταµιευτήριο Πολυτέκνων ιδρύθηκε µε σκοπό
να βοηθήσει τους πολύτεκνους. Aπό την 27ην Mαΐου 2008
έχει επεκτείνει τις δραστηριότητές του και µεταξύ των τρίτε-
κνων οικογενειών, µε τη σύµφωνη γνώµη της Παγκύπριας
Oργάνωσης Πολυτέκνων και της Παγκύπριας Oργάνωσης
Πενταµελών Oικογενειών.

ΜΕΛΗ / ΜΕΤΟΧΟΙ
Μέλη και Μέτοχοι στο Ταµιευτήριο µπορούν να γίνουν όλοι οι
πολύτεκνοι και τρίτεκνοι τόσο ο πατέρας όσο και η µητέρα.
Για να γίνει κάποιος µέλος καταβάλλει ποσό έ10,83 για δι-
καίωµα εγγραφής και έ34,17 για την αγορά µιας τουλάχιστον
µετοχής.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Καταθέσεις
Τρεχούµενοι,
Χρεωστικές και Πιστωτικές Κάρτες,
Στεγαστικά και Καταναλωτικά ∆άνεια, κ.λ.π.

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
Καταθέσεις στο Ταµιευτήριο µπορούν να κάνουν όλοι, πολύ-
τεκνοι ή µη, τόσο για τους ιδίους όσο και για τα παιδιά τους.

54
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∆ΑΝΕΙΑ
Το ταµιευτήριο παρέχει δάνεια στα µέλη του µε ευνοϊκούς
όρους και για οποιοδήποτε σκοπό επιθυµούν. Για την εξα-
σφάλιση του δανείου τα µέλη πρέπει να υποβάλουν αίτηση
σε ειδικό έντυπο που υπάρχει και το οποίο µπορούν να προ-
µηθευτούν από το γραφείο του Ταµιευτηρίου ή τα γραφεία
της Π.Ο.Π.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ
Το Ταµιευτήριο προσδοκεί να προσφέρει πολλά ωφελήµατα
στα µέλη του όπως:

Ψηλά επιτόκια στις καταθέσεις.
∆άνεια µε ευνοϊκούς όρους.
Ψηλά µερίσµατα.
Υποτροφίες, Ταµείο Σπουδών και άλλα ειδικά σχέδια για
τα παιδιά των µελών του.
Ίδρυση Ταµείου Ευηµερίας για βοήθεια των µελών του
που έχουν ανάγκη.
Εργοδότηση των παιδιών των µελών του.
Ασφάλιση των µελών του.

ΕΠΙ∆ΟΜΑ ΤΕΚΝΟΥ ΚΑΙ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
Σας καλούµε να δηλώσετε για αυτόµατη κατάθεση στο Τα-
µιευτήριο (σε δικό σας προσωπικό λογαριασµό που θα ανοι-
χθεί για το σκοπό αυτό) το Επίδοµα Τέκνου που παίρνετε.

Για την εγγραφή σας, για τη δήλωση κατάθεσης του επι-
δόµατος τέκνου ή για οποιεσδήποτε πληροφορίες χρειάζε-
στε µη διστάζετε να επικοινωνείτε µαζί µας στα τηλέφωνα
22758622 ή 22758885.
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ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
(Συνοπτικά)

Επίδοµα τέκνου.
Επίδοµα µάνας.
Χορηγίες:

Φοιτητική Χορηγία (επιπλέον ú854).
Χορηγίες στρατιωτών.
Χορηγία αγοράς αυτοκινήτου (ú3414 ή ú5126).

Εθνική Φρουρά - (Μείωση στρατιωτικής θητείας).
Στέγαση (ειδικές πρόνοιες).
Παιδεία (δωρεάν τέλη εγγραφής, 50% έκπτωση
στα ΚΙΕ, επιχορήγηση µεταφορικών κ.ά.).
Ιατροφαρµακευτική περίθαλψη.
Εκκλησία της Κύπρου (Τέλεση µυστηρίων και
έκδοση πιστοποιητικών).
Τοπική Αυτοδιοίκηση

Εκπτώσεις Φορολογίας Σκυβάλων
Εκπτώσεις Τελών Νερού.

∆ωρεάν Είσοδος
∆ιεθνή Κρατική Έκθεση
Αρχαιολογικούς Χώρους και Μουσεία
∆ηµοτικό Κολυµβητήριο Αγλαντζιάς
∆ηµοτικό Κολυµβητήριο Λευκωσίας και
Λακατάµιας (εκπτώσεις)
Γιορτή Κρασιού και Ζωολογικό Κήπο Λεµεσού
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας ∆ηµαρχείου
Λάρνακας.  



Ανεξάρτητοι Οργανισµοί
Αρχή Ηλεκτρισµού Κύπρου (µειωµένη
διατίµηση ηλεκτρικού ρεύµατος)
Αστικά λεωφορεία (εκπτώσεις)
Θεατρικός Οργανισµός Κύπρου (δωρεάν
προσκλήσεις)
Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών (παραχώρηση
πρόσθετων µονάδων)
ΚΟΑ - παραχώρηση δωρεάν εισιτηρίων
ποδοσφαιρικών αγώνων
ΑΓΟ - εκπτώσεις

Εκπτώσεις στα µεταφορικά πολυτέκνων
φοιτητών στην Ελλάδα
Εκπτώσεις από άλλους φορείς (καταστήµατα,
υπεραγορές, Ιδιωτικά Πανεπιστήµια, Φροντιστή-
ρια κλπ)

Σηµ.: Για οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες
σχετικά µε τα ωφελήµατα των πολυτέκνων, παρα-
καλούµε επικοινωνείτε µε τα Κεντρικά ή Επαρχιακά
Γραφεία της ΠΟΠ. (Λευκωσία 22758622, Λεµεσός
25341111, Λάρνακα 24642399, Πάφος 26945531,
Αµµόχωστος 23740333).

ΠΟΛΥΤΕΚΝΕ,
ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΓΙΑ ΝΑ

ΠΑΡΕΙΣ ΤΑ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ
Η ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

57



58

ΠΟΙΟΙ ΖΗΤΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΗ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Νοσοκοµείο

∆ήµοι

Σχολεία (Για εγγραφές, Mεταφορικά και Κ.Ι.Ε.)

Εκκλησία

Κοινοτικά Συµβούλια 

∆ιεθνής Κρατική Έκθεση

∆ηµοτικό Κολυµβητήριο Λευκωσίας, Aγλαντζιάς
και Λακατάµιας

Γιορτή Κρασιού

Ζωολογικός Κήπος Λεµεσού

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μουσεία

Ελλάδα:
Φοιτητική Εστία
∆ιορισµοί
Μεταφορικά Μέσα

Καταστήµατα – Υπεραγορές – Βιβλιοπωλεία

Ιδιωτικά Πανεπιστήµια, Ιδιωτικά Σχολεία και
Φροντιστήρια
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ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

Σας πληροφορούµε ότι θα συνεχιστεί και για τη νέα χρο-
νιά το πρόγραµµα οµαδικής Ασφάλειας που εφαρµόστηκε
κατά το 2008 σε συνεργασία µε την Ασφαλιστική Εταιρεία
Universal Life Insurance Public Co. Ltd (Tηλ. 22882173 - Tµή-
µα Οµαδικών Ασφαλίσεων). Το πρόγραµµα, όπως γνωρίζετε,
καλύπτει τους πολύτεκνους ηλικίας µέχρι 70 ΧΡΟΝΩΝ που
θα πληρώσουν το σχετικό ασφάλιστρο.

Το χρονιαίο ασφάλιστρο είναι 10 ευρώ (£6) και θα παρέ-
χει ασφαλιστική κάλυψη για την περίοδο 1.3.2009 µέχρι
28.2.2010. 

Η κάλυψη είναι 17086 ευρώ (£10.000) και αφορά τις πιο
κάτω περιπτώσεις.

1. Απώλεια ζωής από ατύχηµα.
2. Μόνιµη ολική ή µόνιµη µερική ανικανότητα από
ατύχηµα.

Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ

1. Θάνατος από ατύχηµα ú17.086 (£10.000)

2. Μόνιµη Ολική ανικανότητα 
από ατύχηµα ú17.086 (£10.000)

3. Μόνιµη Μερική ανικανότητα από ατύχηµα
(% βάσει κλίµακας Ανικανότητας) ú17.086 (£10.000)
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ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΟΝΙΜΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
%

1. Ολική και µόνιµη ανικανότητα άσκησης οποιουδή-
ποτε επαγγέλµατος ή απασχόλησης µε οποιαδή-
ποτε εργασία. 100

2. Ολική και ανεπανόρθωτη τύφλωση και στα δύο
µάτια 100

3. Ολική και ανεπανόρθωτη τύφλωση στο ένα µάτι και
απώλεια µιας παλάµης ή ενός ποδιού από τον
αστράγαλο και κάτω 100

4. Ολική και ανεπανόρθωτη τύφλωση στο ένα µάτι 50
5. Απώλεια και των δύο παλάµων ή ποδιών από τον
αστράγαλο και κάτω ή της µίας παλάµης και του
ενός ποδιού από τον αστράγαλο και κάτω 100

6. Απώλεια της µιας παλάµης ή του ποδιού από τον
αστράγαλο και κάτω 50

7. Απώλεια της ακοής ή της οµιλίας 50
8. Απώλεια της ακοής στο ένα αυτί 15
9. Απώλεια βραχίονα από τον ώµο 75
10. Απώλεια βραχίονα κάτω από τον ώµο 65
11. Απώλεια σκέλους από το ισχίον 75
12. Απώλεια σκέλους κάτω από τον ισχίον 65
13. Απώλεια δύο φάλαγγων του αντίχειρα 25
14. Απώλεια µίας φάλαγγας του αντίχειρα 10
15. Απώλεια τριών φάλαγγων του δείκτη 10
16. Απώλεια δύο φάλαγγων του δείκτη 8
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17. Απώλεια µίας φάλαγγας του δείκτη 4
18. Απώλεια δακτύλου άλλου από τον αντίχειρα ή τον

δείκτη 5
19. Απώλεια µεγάλου δακτύλου των ποδιών 5
20. Απώλεια οποιουδήποτε άλλου δακτύλου των

ποδιών 1
21. Οποιαδήποτε µόνιµη ή µερική ανικανότητα που δεν

καθορίζεται ανωτέρω εκτός από την απώλεια της
αίσθησης της γεύσης ή της όσφρησης *

* Τέτοιο ποσοστό που θα υπολογίζεται από την Εταιρεία και
το οποίο σύµφωνα µε τη γνώµη των ιατρικών συµβούλων
της Εταιρείας δεν είναι ασυµβίβαστο µε τα ανωτέρω, χωρίς
να λαµβάνεται υπόψη το επάγγελµα του Καλυπτόµενου
Προσώπου. 

Όλα τα πιο πάνω υπόκεινται στους όρους και εξαιρέσειος
του σχετικού συµβολαίου.
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ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Παρασκευάς Σαµάρας Πρόεδρος 99644966

Νίκος Παπαχαραλάµπους Αντιπρόεδρος 99564056

Νίκος Βαλιαντής Γενικός Γραµµατέας 99606682

Μιχάλης Μελής Γενικός Ταµίας 99482010

Ανδρέας Αλεξάνδρου Οργανωτ. Γραµµατέας 99442113

Παναγιώτης Χαπέσιης Έφορος Μελών 99617112

Στέλιος Μαυροµούστακος Έφορος ∆ηµ. Σχέσεων 99569797

Κυριάκος Βύρας Έφορος Εκδόσεων 99648725

∆ήµος Χαραλάµπους Έφορος Βοηθηµάτων 99686318

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Βιβή Βαλιαντή Πρόεδρος 99529282

Αργύρης Αργυρού Αντιπρόεδρος 99493273

Μιχάλης Καµπούρης Γραµµατέας 99698780

Πανίκος Λυσάνδρου Ταµίας 99410857

Κλεάνθης ∆ηµητρίου Έφορος Μελών 99533975

Αντώνης Στόκκος Έφορος ∆ηµ. Σχέσεων 99663195

∆ηµήτρης Κωνσταντίνου Έφορος Βοηθηµάτων 99800242



Ντίνος Ολύµπιος Πρόεδρος 99648495
Πανίκος Αλαµπρίτης Αντιπρόεδρος 99530742
Κώστας ∆εσπότης Γραµµατέας 99765888
Αυξέντης Ευαγγέλου Ταµίας 99682803
Τάκης Μεσαρίτης Έφορος Μελών 99317288
Ανδρούλλα Κων/νίδου Έφορος ∆ηµ. Σχέσεων 99966566
Αναστάσιος Σαµουήλ Έφορος Βοηθηµάτων 99410435

Παναγιώτης Μανώλης Πρόεδρος 99843200
Μιχαλάκης Χατζηγιάννης Αντιπρόεδρος 99520097
Καίτη Μιχαηλίδου  Γραµµατέας 99645255
Κωνσταντίνα Σ. Μωϋσέως   Ταµίας 99530392
Αριστοφάνης ∆ηµοσθένους Έφορος Μελών 99335404
Γιαννάκης Χρήστου Έφορος ∆ηµ. Σχέσεων 99440860
Κώστας Φελλάς Έφορος Βοηθηµάτων 99645386

63

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛEMEΣOY

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΦΟΥ

Λεόντιος Τσιέλεπος Πρόεδρος 99519566
Χρίστος Ρουσουνίδης Αντιπρόεδρος 99655303
Παύλος Σωτηρίου Γραµµατέας 99547491
Τρισήλιος Φουαρτάς Ταµίας 99675359
Χαράλαµπος Κούλουµος Έφορος Μελών 99683281
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Σταύρος Πασχάλη Πρόεδρος 99538460

Αντώνης Αδάµου Αντιπρόεδρος 99204650

Κάλια Κάρυου Γραµµατέας 99545606

Αντώνης Γεωργίου Ταµίας 99534698

Ευτυχία Παναγιώτου Έφορος Μελών 99402712

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Κυριάκος Χριστοδούλου Πρόεδρος 99640789

Μιχαλάκης Γεωργίου Γραµµατέας 99545436

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ

ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

Ανδρέας Χρυσάνθου Πρόεδρος 99176839

∆ήµος Πισσούριος Μέλος 96341377

Νίκος Ανθίµου Μέλος 99482138

Κλείτος Πεττεµερίδης Μέλος 99326956

Γαβριήλ Γαβριηλίδης Μέλος 99653312
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Γραφείο Λευκωσίας
Αργύρης ΧατζηΧριστοδούλου Πρώτος Λειτουργός
Κίκα ∆ηµητρίου Π/Σωζοµένου Ανώτερη Λειτουργός

Γραφείο Λεµεσού
Παναγιώτα Αλεξάνδρου Επαρχιακή Λειτουργός
Έλενα Kυριάκου Κοινωνική Λειτουργός

Γραφείο Λάρνακας
Ελένη Χριστοδούλου Επαρχιακή Λειτουργός

Γραφείο Πάφου
Νίτσα Ευαγόρου Επαρχιακή Λειτουργός

Γραφείο Αµµοχώστου
Χρίστα Αντωνίου Επαρχιακή Λειτουργός

Γραφείο Ταµιευτηρίου Λευκωσίας
Σωτηρούλα  Παπαεπιφανίου Γραφέας Α΄
Ειρήνη Γεωργίου Γραφέας

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΠ

ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΠΟΠ

Ιωάννης Φάκας 22432219
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ΣΗΜΕ ΙΩΣΕ Ι Σ
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ΣΗΜΕ ΙΩΣΕ Ι Σ
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ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ Π.Ο.Π.

1. ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Στασάνδρου 7, 3ος όροφος
1. (Τ.Κ. 1060) Τηλ. 22758622 ή 22758653

Φαξ: 22758903

2. ΛΕΜΕΣΟΣ: Θέκλας Λυσιώτη 29
1. (Τ.Κ. 3030) Κασσάνδρα Σέντερ

1ος όροφος, ∆ιαµ. 101
Τηλ. 25341111, 25342986

Φαξ: 25344997

3. ΛΑΡΝΑΚΑ: Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού 86
1. (Τ.Κ. 6052) Nicolaides Shopping City

Joanna Court, ∆ιαµ. 304
Τηλ. 24642399
Φαξ: 24642477

4. ΠΑΦΟΣ: Ελευθερίου Βενιζέλου 54
1. (Τ.Κ. 8021) Τsepa Tatiana

1ος όροφος, Γραφ. 101
Tηλ.: 26945531, 26221371

Φαξ: 26945563

5. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ: 1ης Απριλίου 39
1. (Τ.Κ. 5281) Μέγαρο Πολυξένια

∆ιαµ. 105-106, Παραλίµνι
Τηλ.: 23740333, 23741315

Φαξ: 23741332


