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Ε Ι ΣΑΓΩΓΗ

Με την Έκθεση αυτή καταβάλλεται προσπάθεια να καταγραφεί συνο-

πτικά η δράση των ∆ιοικητικών Οργάνων της ΠΟΠ , της Κεντρικής

Γραµµατείας, των Επαρχιακών Επιτροπών και των Τοπικών Επιτροπών

για υλοποίηση των αποφάσεων και οδηγιών του Κεντρικού ∆ιοικητικού

Συµβουλίου και του Παγκύπριου Συνεδρίου και να αναδειχθεί η πολύ-

µορφη προσπάθεια για βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και της ποι-

ότητας ζωής της πολύτεκνης οικογένειας αλλά και ο ρόλος που δια-

δραµάτισε η Οργάνωση µέσα στην κοινωνία. 

Η Έκθεση Πεπραγµένων καλύπτει την περίοδο από τον Ιούνιο 2005

µέχρι το Nοέµβριο 2008 όπου λαµβάνει χώρα µία πολύµορφη δραστη-

ριότητα των διαφόρων ∆ιοικητικών Οργάνων της Παγκύπριας Οργάνω-

σης Πολυτέκνων. Το έργο που καταγράφεται είναι αποτέλεσµα της

συλλογικής δράσης όλων των αξιωµατούχων της Οργάνωσης.

Κατά την υπό ανασκόπηση περίοδο το Κεντρικό ∆ιοικητικό Συµβούλιο

συνήλθε σε 9 συνεδριάσεις ενώ πραγµατοποιήθηκε και ένα Έκτακτο

Παγκύπριο Συνέδριο στις 25/7/2007.

Ευχαριστώ και συγχαίρω όλα τα µέλη της Κεντρικής Γραµµατείας, τα

µέλη των Επαρχιακών Επιτροπών, τα µέλη των Τοπικών Επιτροπών και

τα µέλη της Επιτροπής Εσωτερικού Ελέγχου για την συνεργασία και το

ενδιαφέρον τους.

Τέλος ένα µεγάλο ευχαριστώ οφείλουµε στο προσωπικό της Οργάνω-

σης το οποίο µε ζήλο, υποµονή και αποτελεσµατικότητα εκτέλεσε τα

καθήκοντα του.

Παρασκευάς Σαµάρας

Πρόεδρος ΠΟΠ
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1. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ – ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ∆ΙΕΚ∆ΙΚΗΣΗΣ

Καθιερώσαµε νέα φιλοσοφία διεκδίκησης ενάντια στις οικονοµικές

δυσκολίες, στις νοµότυπες δυσµενείς διακρίσεις και στον αδιόρατο

κοινωνικό αποκλεισµό καθώς και τα πολλαπλάσια βάρη που αντιµετω-

πίζουν οι πολύτεκνες οικογένειες αφού,

α. λόγω της µεγαλύτερης κατανάλωσης προϊόντων πρώτης ανάγκης,

συνεισφέρει σε έµµεσους φόρους διπλάσια ή τριπλάσια.

β. λόγω του ισοπεδωτικού φορολογικού συστήµατος φορολογείται το

ίδιο µε ένα ανύπανδρο ή µια οικογένεια χωρίς ή µε λιγότερα παιδιά.

γ. λόγω της τιµολογιακής πολιτικής των οργανισµών δηµόσιας ωφέ-

λειας όπως ΑΗΚ, Συµβούλια Υδατοπρόµηθειας, Συµβούλια Aποχε-

τεύσεως, Kοινοτικά Συµβούλια, επιφορτίζεται υπέρογκα και άδικα η

πολύτεκνη οικογένεια, µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται δυσµε-

νείς διακρίσεις, να εξανεµίζονται γρήγορα τα εισοδήµατα της και να

χαµηλώνει η ποιότητα ζωής της, πολλές φορές σε πολύ επικίνδυνα

επίπεδα.  

Επιπλέον οι σύγχρονες ανάγκες για σπουδές των τέκνων κατεβάζουν

ακόµα πιο κάτω την ποιότητα ζωής στην πολύτεκνη οικογένεια, αφού

τα περισσότερα έσοδα κατανέµονται 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 συνο-

δεύουν την ανέχεια και τη φτώχεια.

Προτάξαµε επιπρόσθετα, ότι απ’ όλο αυτό το σκηνικό των δυσκολιών ,

προκύπτουν ως προσφορά της πολύτεκνης οικογένειας προς το κρά-

τος, πολλοί φορολογούµενοι πολίτες για τη συντήρηση και την πρόο-

δο του κράτους, µεγαλύτερες ευθύνες που αναλαµβάνει η πολύτεκνη

οικογένεια προσφέροντας περισσότερους, αναλογικά, στρατιώτες

επωµιζόµενη τα πολλαπλάσια έξοδα τους κατά τη διάρκεια της θητεί-

ας και άλλα πολλά. 

Επισηµάναµε επίσης ότι πολλά από αυτά µπορούν να αποτελέσουν και

µέρος µέτρων στη βάση µίας ∆ηµογραφικής Πολιτικής εν όψει της αδή-

ριτης ανάγκης για αύξηση του δείκτη γονιµότητας. Ο δείκτης έχει διο-
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λισθήσει στο 1.3, ποσοστό που βρίσκεται πολύ πιο κάτω από τα όρια

αναπλήρωσης του πληθυσµού. Τονίσαµε ότι οι συνέπειες στην οικονο-

µία του τόπου είναι πολύ ανησυχητικές και η συνεχιζόµενη τάση για

µείωση του δείκτη γονιµότητας έχουν ανησυχήσει και την ίδια την

Ευρωπαϊκή Ένωση σε σηµείο που αναζητά επειγόντως µέτρα για θερα-

πεία. 

Μέσα στα πλαίσια αυτά διεκδικήσαµε ουσιαστική ισότητα και δίκαιη

µεταχείριση της πραγµατικής κατάστασης µας (του κατά κεφαλή οικο-

γενειακού εισοδήµατος) και της υπέρτερης προσφοράς µας.

Με αυτή τη φιλοσοφία τέθηκαν τα αιτήµατα και διεκδικήθηκε αφενός η

υλοποίηση προηγούµενων υποσχέσεων και αφετέρου η βοήθεια για

βελτίωση της ποιότητας ζωής στις πολύτεκνες οικογένειες στα πλαίσια

µιας ουσιαστικής ισότητας και ίσων ευκαιριών για τα παιδιά µας. 



2. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Η Κεντρική Γραµµατεία πραγµατοποίησε 90 συνεδριάσεις, κοινές συνε-

δριάσεις µε Επαρχιακές Επιτροπές και µε την Επιτροπή του Συνεργα-

τικού Ταµιευτηρίου Πολυτέκνων, πέντε ∆ηµοσιογραφικές ∆ιασκέψεις

ενώ πραγµατοποίησε αρκετές συναντήσεις για προώθηση των αιτηµά-

των καθώς και άλλων θεµάτων που απασχόλησαν την Οργάνωση. (Οι

συναντήσεις που πραγµατοποιήθηκαν παρατίθενται στο παράρτηµα

στο τέλος των πεπραγµένων) 

Έχει διεξάγει έρευνα, σε συνεργασία µε τον οικονοµολόγο καθηγητή

κ. Μάριο Μαυρίδη, µε θέµα '' Τα Οικονοµικά κίνητρα µπορούν να

λύσουν το ∆ηµογραφικό Πρόβληµα - Η Πολυτεκνική Πτυχή ". Τα απο-

τελέσµατα της έρευνας παρουσιάστηκαν σε ειδική ∆ηµοσιογραφική

∆ιάσκεψη που έγινε την Τρίτη 15/1/2007. Η Έρευνα µεταφράστηκε και

παραδόθηκε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους Ευρωβουλευτές, ενώ

βοήθησε µεταξύ άλλων στο να τεκµηριώσουµε και πείσουµε για την

αναγκαιότητα αύξησης του Επιδόµατος Τέκνου. 

Σε όλες τις συναντήσεις ετίθεντο τα τρία βασικά αιτήµατα που ήταν και

προεκλογικές δεσµεύσεις του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας κ. Τάσσου

Παπαδόπουλου και αφορούσαν την επέκταση του επιδόµατος µάνας,

την αύξηση της χορηγίας για αγορά αυτοκινήτου και την επαναφορά

του 50% στο χορήγηµα του εθνοφρουρού, καθώς και νέα αιτήµατα που

κατέστη αναγκαίο να διεκδικηθούν όπως η αύξηση του επιδόµατος

τέκνου λόγω της αυξανόµενης ακρίβειας, οι αδικίες σε νόµους και

θεσµούς, το ∆ηµογραφικό και άλλα.

Η µοναδική συνάντηση και αποδοτικότερη µπορούµε να πούµε, ήταν η

συνάντηση που έγινε µε τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας κ. Τάσο Παπα-

δόπουλο στις 14/11/2007, ως προέκταση της εκδήλωσης διαµαρτυρίας

που προηγήθηκε έξω από το Προεδρικό και την Βουλή στις 4/10/2007.

Αποτέλεσµα της συνάντησης αυτής ήταν τον ∆εκέµβριο του 2007 οι

εξαγγελίες, για αύξηση 10% στο επίδοµα τέκνου από 1/1/2008, για

επέκταση του επιδόµατος µάνας σε όλες τις πολύτεκνες µάνες ανε-

ξάρτητα τι είδους σύνταξη παίρνουν µε εφαρµογή 1/1/2008, για αύξη-

ση της χορηγίας για αγορά αυτοκινήτου κατά £1000 σε όσες πολύτε-

9
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κνες οικογένειες λαµβάνουν αυξηµένα επιδόµατα τέκνου και για αύξη-

ση κατά £10 στο χορήγηµα των εθνοφρουρών παιδιών πολυτέκνων.

Ιδιαίτερα σηµαντικές µπορούν να χαρακτηριστούν επίσης και οι συνα-

ντήσεις που είχε η Κεντρική Γραµµατεία, πριν τις πρόσφατες Προεδρι-

κές Εκλογές µε τους υποψήφιους Προέδρους της Κυπριακής ∆ηµο-

κρατίας (Τάσσο Παπαδόπουλο, ∆ηµήτρη Χριστόφια, Ιωάννη Κασουλί-

δη) κατά τις οποίες εξασφάλισε και από τους τρεις υποψήφιους υπο-

σχέσεις και δεσµεύσεις για ικανοποίηση βασικών αιτηµάτων. 

Από το νεοεκλεγέντα Πρόεδρο της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας κ. ∆ηµή-

τρη Χριστόφια εξασφαλίστηκαν οι πιο κάτω υποσχέσεις και δεσµεύ-

σεις.

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 παραχώρηση χορηγίας

για αγορά αυτοκινήτου και µελέτη για καθιέρωση δικαιώµατος επα-

ναδιεκδίκησης.

5. Η περαιτέρω βελτίωση και διεύρυνση των κριτηρίων για απόκτηση

στέγης µέσω του Οργανισµού Αναπτύξεως Γής, του Οργανισµού

Χρηµατοδοτήσεως Στέγης και των σχετικών Κυβερνητικών Σχε-

δίων.

6. Βελτίωση της τιµολογιακής πολιτικής για το ηλεκτρικό ρεύµα έτσι

που να λαµβάνονται υπόψη οι αυξηµένες ανάγκες της πολυµελούς

οικογένειας.

7. Αύξηση του χορηγήµατος των εθνοφρουρών παιδιών πολυτέκνων

οικογενειών.

8. ∆ηµιουργία ενιαίου φορέα, µε στόχο τη διαµόρφωση και υλοποίη-

ση ενός ολοκληρωµένου προγράµµατος δηµογραφικής πολιτικής.



3. ΑΙΤΗΜΑΤΑ: 

Τον Μάρτιο του 2006 το Κεντρικό ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΠΟΠ σε

σενεδρίαση του αφού αξιολόγησε την όλη πορεία επίλυσης των αιτη-

µάτων καθώς και της υλοποίησης των προεκλογικών υποσχέσεων και

δεσµεύσεων, συνόψισε σε έγγραφο τα αιτήµατα πρώτης προτεραιότη-

τας που χρήζουν άµεσης ικανοποίησης και τα οποία θα προβάλλονταν

έντονα για διεκδίκηση.

Στα αιτήµατα πρώτης προτεραιότητας, που έχουν θεωρηθεί από το

Κ.∆.Σ., ότι χρήζουν άµεσης ικανοποίησης περιλήφθησαν τόσο τα τρία

βασικά αιτήµατα που αποτελούσαν προεκλογικές υποσχέσεις και

δεσµεύσεις του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας (επέκταση του επιδόµατος

µάνας για όλες τις πολύτεκνες µάνες, αύξηση της χορηγίας για αγορά

αυτοκινήτου, επαναφορά του 50% στο χορήγηµα του εθνοφρουρού)

όσο και άλλα κύρια αιτήµατα (Αύξηση επιδόµατος τέκνου, επαναφορά

13ου στο επίδοµα, αύξηση και επέκταση φοιτητικής χορηγίας, άρση αδι-

κιών και ίση µεταχείριση στο ρεύµα και στο νερό, αύξηση επιδόµατος

µάνας, δικαίωµα επαναδιεκδίκησης της χορηγίας για αγορά αυτοκινή-

του) ώστε να αρχίσουν να ωριµάζουν και να µετατραπούν σε πρώτης

προτεραιότητας όταν δηµιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες. 

Παράλληλα έγινε κοστολόγηση των αιτηµάτων και η αναγκαία τεκµη-

ρίωση ώστε να γίνουµε πιο πειστικοί και αποτελεσµατικοί στις διεκδι-

κήσεις. 

Για την προώθηση και επίλυση αυτών των προβληµάτων υποβλήθηκαν

υποµνήµατα, έγιναν επιστολές, πραγµατοποιήθηκαν συναντήσεις µε

τον Πρόεδρο της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, τους υποψηφίους Προέ-

δρους, Υπουργούς, Γενικούς ∆ιευθυντές, Αρχιεπίσκοπο, Κόµµατα, Συν-

δικαλιστικές Οργανώσεις, Ηµικρατικούς Οργανισµούς, Κοινοβουλευτι-

κές Επιτροπές κ.α.

Στις 25/7/2007 έγινε και έκτακτο Παγκύπριο Συνέδριο για ανασκόπηση

της πορείας επίλυσης των αιτηµάτων και λήφθηκαν αποφάσεις για

περαιτέρω µέτρα διεκδίκησης. 

Στο θέµα τακτικής διεκδίκησης αιτηµάτων πολιτική και φιλοσοφία µας
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είναι τα διάφορα αιτήµατα να λύνονται µε διάλογο και επιχειρήµατα,
χωρίς να χρειάζεται να εφαρµοστούν δυναµικά µέτρα. Στις περιπτώ-
σεις όµως που φανερά παραγνωρίζεται η Οργάνωση, οι ανάγκες των
µελών και τα δίκαια αιτήµατά µας χρησιµοποιείται και αυτή η τακτική.
Είναι γι’ αυτό που στις 4/10/2007 φθάσαµε σε εκδήλωση διαµαρτυρίας
έξω από το Προεδρικό και την Βουλή, αφού η Κυβέρνηση στα δύο
τελευταία εξαγγελθέντα πακέττα µέτρων κοινωνικής συνοχής παρα-
γνώρισε τις πολύτεκνες οικογένειες, παρά τις υποσχέσεις της και δεν
συµπεριέλαβε µέτρα στήριξης τους. 

Κατά την υπό ανασκόπηση περίοδο (Ιούνιος 2005 - Οκτώβριος2008)
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 πολύτε-
κνους που λαµβάνουν το πρόσθετο επίδοµα τέκνου.

5. Επέκταση της µειωµένης στρατιωτικής θητείας για περισσότε-
ρα παιδιά πολυτέκνων.

6. Εισαγωγή ειδικής διατίµησης για το ηλεκτρικό ρεύµα.

7. Βελτίωση όρων, κριτηρίων και προνοιών σε στεγαστικά σχέδια.

8. Μείωση διδάκτρων στο Ανοικτό Πανεπιστήµιο Κύπρου.

9. Bελτίωση κριτηρίων για υποτροφίες I.K.Y.

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 Κρα-
τική Έκθεση.

13. Παραχώρηση δωρεάν εισιτηρίων για τους ποδοσφαιρικούς
αγώνες Α΄ κατηγορίας.

14. Εκπτώσεις από Καταστήµατα, φούρνους, Κολλέγια, και άλλους
ιδιωτικούς οργανισµούς.

Αναλυτικότερα οι κυριότερες διεκδικήσεις των αιτηµάτων και τα κυριό-
τερα επιτεύγµατα περιγράφονται πιο κάτω. 
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3.1 ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

3.1.1 Επίδοµα Μάνας

∆ιεκδικήσαµε

α. Επέκταση

Να επεκταθεί το δικαίωµα του επιδόµατος πολύτεκνης µάνας ώστε να

καλύψει όλες τις πολύτεκνες µάνες ανεξάρτητα αν παίρνουν σύνταξη

ή όχι.

Στηρίξαµε το αίτηµα προβάλλοντας από τη µια τις αδικίες που γίνονται

µε την υφιστάµενη νοµοθεσία και από την άλλη ότι οι ανάγκες της

πολύτεκνης µάνας δεν σταµατούν µε την ενηλικίωση των παιδιών.

(Η επέκταση του επιδόµατος µάνας ήταν και προεκλογική δέσµευση

του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας κ. Τάσου Παπαδόπουλου). 

Πετύχαµε

Την επέκταση του επιδόµατος ώστε σήµερα να το λαµβάνουν όλες οι

πολύτεκνες µάνες.

Αυτό επιτεύχθηκε σταδιακά. Τον Μάρτιο του 2006 έγινε η πρώτη φάση

της επέκτασης και έλαβαν το επίδοµα µάνας οι πολύτεκνες µάνες που

λαµβάνουν κοινωνική σύνταξη. 

Στις 11/10/2007 ψηφίστηκε από τη Βουλή η επέκταση του επιδόµατος

µάνας ώστε να το λαµβάνουν και οι πολύτεκνες µάνες που η σύνταξη

τους είναι κάτω από τις £250 λίρες και είχε άµεση εφαρµογή. Στη συνέ-

χεια στις 13/12/2007 ψηφίστηκε από την Βουλή η επέκταση του επιδό-

µατος µάνας ώστε να το λαµβάνουν όλες οι πολύτεκνες µάνες ανε-

ξάρτητα από το ύψος της σύνταξης που λαµβάνουν µε εφαρµογή από

την 1/1/2008. Το ύψος του επιδόµατος µάνας σήµερα είναι 63 ευρώ και

12 σέντ.

β. Αύξηση

Το ύψος του επιδόµατος πολύτεκνης µάνας να είναι ίσο µε το ύψος

του βασικού επιδόµατος τέκνου όπως ίσχυε πριν την φορολογική

µεταρρύθµιση.
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∆ιεκδικήθηκε το αίτηµα αλλά δόθηκε προτεραιότητα και έµφαση στο

να επιτευχθεί πρώτα η επέκταση του επιδόµατος.

3.1.2 Επίδοµα Τέκνου 

∆ιεκδικήσαµε

α. Αύξηση

Προβλήθηκε η αδήριτη ανάγκη αύξησης του επιδόµατος τέκνου ως

αντιστάθµισµα των απωλειών και επιπτώσεων που υπέστησαν οι πολύ-

τεκνες οικογένειες από τη φορολογική µεταρρύθµιση του 2002-2003

και για αντιµετώπιση των αυξανόµενων αναγκών και της αύξησης των

τιµών των προϊόντων πρώτης ανάγκης που επήλθε κατά τα τελευταία

χρόνια.

Προς τεκµηρίωση του αιτήµατος αυτού πραγµατοποιήσαµε έρευνα η

οποία και απέδειξε την απώλεια που είχε η αγοραστική δύναµη του επι-

δόµατος τέκνου η οποία και ανερχόταν σε 7,5% ετησίως. 

Στις επαφές µας τονίζαµε επιτακτικά την ανάγκη να καθιερωθεί τακτή

αναπροσαρµογή του επιδόµατος που να αντισταθµίζει τις απώλειες της

αγοραστικής του δύναµης.

Το αίτηµα άρχισε να τίθεται παράλληλα µε την υλοποίηση των τριών

υποσχεθέντων αιτηµάτων.

Πετύχαµε

Την αύξηση του επιδόµατος τέκνου κατά 10%. Αυτό έγινε µε ψήφιση

από την Βουλή στις 13/12/2007 και µε εφαρµογή από 01/01/2008.

(Εξασφαλίσαµε περαιτέρω δέσµευση του νυν Προέδρου της ∆ηµοκρα-

τίας ότι θα γίνεται ετήσια αναθεώρηση του επιδόµατος τέκνου ώστε να

επιτυγχάνεται η αναπλήρωση της αγοραστικής του δύναµης).

β. Επαναφορά 13ου στο Επίδοµα

Ζητήθηκε η επαναφορά του 13ου στο επίδοµα Τέκνου που καταργήθη-

κε µε την Φορολογική Μεταρρύθµιση του 2002-2003.

Το αίτηµα άρχισε να τίθεται παράλληλα µε την υλοποίηση των προε-

κλογικών υποσχέσεων και δεσµεύσεων του τότε Προέδρου της ∆ηµο-
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κρατίας µε απώτερο σκοπό και στόχο να δηµιουργηθούν οι κατάλληλες

συνθήκες έτσι που αµέσως µετά την υλοποίηση των υποσχέσεων να

τεθεί πρώτη προτεραιότητα και να επιδιωχθεί εξασφάλιση υποσχέσε-

ων για παραχώρηση του.

Το θέµα αυτό τέθηκε επιτακτικά κατά τις συναντήσεις µε τους υποψή-

φιους Προέδρους της ∆ηµοκρατίας που έγιναν προ των Προεδρικών

Εκλογών του Φεβρουαρίου του 2008. 

(Με την τακτική αυτή καταφέραµε και εξασφαλίσαµε υποσχέσεις ότι

θα υλοποιηθεί και από τους τρεις υποψηφίους. Ο νυν Πρόεδρος της

∆ηµοκρατίας υποσχέθηκε να το παραχωρήσει από το 2008). 

3.1.3 Εθνοφρουροί

∆ιεκδικήσαµε

α. Χορήγηµα Εθνοφρουρού – Επαναφορά του 50%

Να γίνει επαναφορά της πρόνοιας για αυξηµένο χορήγηµα κατά 50%

στους εθνοφρουρούς παιδιά πολυτέκνων όπως ίσχυε πριν την φορο-

λογική µεταρρύθµιση. 

Στηρίξαµε και επιχειρηµατολογήσαµε στο αίτηµα αυτό προβάλλοντας

τα πολλαπλάσια έξοδα που δαπανά η πολύτεκνη οικογένεια για συντή-

ρηση και διαβίωση των ένεκα των πολλών στρατιωτών που προσφέρει.

(Το αίτηµα ήταν στις προεκλογικές υποσχέσεις του Προέδρου της

∆ηµοκρατίας για ικανοποίηση).

Πετύχαµε

Την σταδιακή αύξηση του επιδόµατος.

Τον Ιούλιο του 2005 ψηφίστηκε από το Υπουργικό Συµβούλιο η αύξη-

ση του χορηγήµατος για τα παιδιά πολυτέκνων κατά £7,00

Στις 5/12/2007 εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συµβούλιο η αύξηση του

χορηγήµατος στα παιδιά πολυτέκνων για ακόµη £10.00. Σήµερα παίρ-

νουν 183 ευρώ και 99 σέντ. 

β. Μείωση Θητείας 

Εκµεταλλευόµενη την απόφαση του Υπουργείου Άµυνας για µείωση



της θητείας στο τρίτο αγόρι της τρίτεκνης οικογένειας κινηθήκαµε
άµεσα και δραστικά, θέσαµε το αίτηµα για µείωση της θητείας και για
τις πολύτεκνες οικογένειες µε τρία αγόρια, καταδείξαµε την αδικία και
ανισότητα που έγινε σε βάρος των πολυτέκνων οικογενειών µε αποτέ-
λεσµα να πετύχουµε ανάλογη µείωση και για τις πολύτεκνες οικογέ-
νειες µε τρία αγόρια. Επιπλέον πετύχαµε άρση όρων και διεύρυνση της
µείωσης θητείας, για ακόµη περισσότερα παιδιά πολυτέκνων. 

Πιο συγκεκριµένα ψηφίστηκε από το Υπουργικό Συµβούλιο στις
18/7/2007 η επέκταση της µείωσης της στρατιωτικής θητείας ( πέραν
των υφισταµένων µειώσεων και εφ΄όσον δύο παιδιά της οικογένειας
υπηρετήσουν πλήρη θητεία όλα τα υπόλοιπα αγόρια υπηρετούν µειω-
µένη θητεία). Η µειωµένη θητεία έγινε 14 µήνες.

3.1.4 Χορήγηµα Αυτοκινήτου

∆ιεκδικήσαµε

α. Αύξηση

Να αυξηθεί η χορηγία για αγορά αυτοκινήτου από £2000 σε £5000.

Στο θέµα αυτό προβάλαµε το καθηµερινό πρόβληµα που αντιµετωπίζει
η πολύτεκνη οικογένεια µε την µετακίνηση της και την ανάγκη να έχει
ένα αυτοκίνητο κατάλληλο σε µέγεθος µε το οποίο να µπορεί να µετα-
φέρει, ασφαλισµένα, την οικογένεια της. 

(Το αίτηµα ήταν στις προεκλογικές υποσχέσεις του Προέδρου της
∆ηµοκρατίας για ικανοποίηση).

Πετύχαµε

Την αύξηση της χορηγίας για αγορά αυτοκινήτου από £2000 σε £3000
για όσες πολύτεκνες οικογένειες λαµβάνουν πρόσθετο επίδοµα
τέκνου. Το θέµα αυτό εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συµβούλιο στις
18/7/2007 και τέθηκε σε ισχύ από 01/01/2008. 

(Έχουµε πετύχει την εξασφάλιση υποσχέσεων του νυν Προέδρου της
∆ηµοκρατίας για περαιτέρω βελτίωση της νοµοθεσίας για παραχώρη-
ση χορηγίας για αγορά αυτοκινήτου).

β. ∆ικαίωµα επαναδιεκδίκησης

Να δικαιούται ο πολύτεκνος µετά από παρέλευση 8 χρόνων από την
πρώτη αγορά να επαναδιεκδικήση την χορηγία εφ΄ όσον πληροί τα κρι-
τήρια. 
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Για τους πολύτεκνους που εξάσκησαν το δικαίωµα µε το ποσό των

£2000, να δικαιούνται να επαναδιεκδικήσουν την χορηγία µετά από

παρέλευση 5 χρόνων, εφ΄ όσων πληρούν τα κριτήρια.

Θέταµε το αίτηµα παράλληλα µε την αύξηση της χορηγίας για αγορά

αυτοκινήτου. 

(Έχουµε πετύχει την εξασφάλιση υποσχέσεων του νυν Προέδρου της

∆ηµοκρατίας για εξέταση του αιτήµατος για παροχή του δικαιώµατος

επαναδιεκδίκησης κάθε 6 χρόνια).

3.1.5 Ρεύµα - Νερό

∆ιεκδικήσαµε

Να αρθούν οι αδικίες που υφίστανται οι πολύτεκνοι στο Ρεύµα και στο

Νερό εξαιτίας του άδικου και απαράδεκτου τρόπου τιµολόγησης, µε

την εισαγωγή ειδικών διατιµήσεων ή εκπτώσεων.

Υποστηρίζοντας τα δύο πιο πάνω αιτήµατα καταδεικνύαµε την άνιση

και άδικη µεταχείριση, µπορούµε να πούµε και «κλοπή», που γίνεται

στις τσέπες των πολύτεκνων οικογενειών µε τον τρόπο που τιµωρητι-

κά χρεώνονται για τα πιο πάνω αγαθά.  

Πετύχαµε

α. Ρεύµα

Την εισαγωγή από την Αρχή Ηλεκτρισµού ειδικής διατίµησης στο ηλε-

κτρικό ρεύµα για τις πολύτεκνες οικογένειες που λαµβάνουν επίδοµα

τέκνου για τέσσερα παιδιά, και έχουν οικογενειακό εισόδηµα µέχρι

τριάντα χιλιάδες λίρες. Αυτό είχε εφαρµογή από την 1/5/2006.

Φέτος το Σεπτέµβριο του 2008 πετύχαµε τη διεύρυνση των δικαιούχων

πολυτέκνων µε ένταξη και των πολυτέκνων οικογενειών µε τρία εξαρ-

τώµενα τέκνα. Έχουµε πετύχει επίσης να αυξηθούν οι κιλοβατώρες για

τις οποίες θα παρέχεται ειδική διατίµηση, από 600 και 1200 σε 1000 και

2000. Επιπλέον πετύχαµε την διαφοροποίηση στο οικογενειακό εισό-

δηµα που θα λαµβάνεται υπόψη για σκοπούς ένταξης στην ειδική δια-

τίµηση και το οποίο θα αυξάνεται ανάλογα µε το µέγεθος της οικογέ-

νειας, κατά £3000 για κάθε παιδί από το τέταρτο και άνω.
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(Έχουµε πετύχει την εξασφάλιση υποσχέσεων του νυν Προέδρου της

∆ηµοκρατίας για βελτίωση της τιµολογιακής πολιτικής για το ηλεκτρι-

κό ρεύµα, έτσι που να λαµβάνονται υπόψη οι αυξηµένες ανάγκες της

πολυµελούς οικογένειας).

β. Νερό

Για την άνιση και άδικη µεταχείριση στην τιµολόγηση του νερού ως

γνωστό κάναµε προσφυγή στο Ανώτατο ∆ικαστήριο. ∆υστυχώς χάσα-

µε την δίκη, υποβάλαµε έφεση χωρίς αποτέλεσµα και συνεχίζεται ο

αγώνας κατά της αδικίας.

3.2 ΓΕΝΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ 

3.2.1 Στέγαση

∆ιεκδικήσαµε

Για το στεγαστικό που είναι ένα σοβαρό πρόβληµα που αντιµετωπίζουν

οι πολύτεκνες οικογένειες προσπαθήσαµε να βελτιωθούν τα κριτήρια

και οι πρόνοιες των σχεδίων που εφαρµόζονται µέσω του Οργανισµού

Χρηµατοδοτήσεως Στέγης και του Οργανισµού Αναπτύξεως Γης ώστε

να καταστεί πραγµατική και ουσιαστική βοήθεια για στέγαση.  

Μεταξύ άλλων διεκδικήσαµε να αυξηθεί το ύψος του δανείου για από-

κτηση / ανέγερση οικίας από £30,000 σε £60,000, να αυξηθεί το ύψους

του δανείου για επέκταση / βελτίωση, να καταργηθεί το οικονοµικό κρι-

τήριο ή να αυξηθεί στο διπλάσιο του εκάστοτε αφορολόγητου ποσού,

να διευρυνθεί η και καταργηθεί ο όρος για τα εξαρτώµενα, να επεκτα-

θεί το σχέδιο ώστε να έχουν δικαίωµα δανειοδότησης και τα παιδιά

πολυτέκνων οικογενειών, να αυξηθούν οι χορηγίες ανάλογα µε το

µέγεθος της οικογένειας κ.α.

Πετύχαµε

Στο Ενιαίο Στεγαστικό Σχέδιο που τέθηκε σε εφαρµογή την 01/01/2007

πετύχαµε ώστε να αυξηθεί το εισοδηµατικό κριτήριο που λαµβάνεται

υπόψη και να προσαυξάνεται ανάλογα µε το µέγεθος της οικογένειας.

Για οικογένειες µε πέραν των 4 εξαρτωµένων παιδιών το εισοδηµατικό

κριτήριο αυξάνεται κατά £3.000 για κάθε εξαρτώµενο παιδί. 
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Πετύχαµε επίσης την αύξηση του ύψους του δανείου για αγορά / ανέ-

γερση οικίας από £30,000 σε £48,000. Επιπλέον πετύχαµε ώστε η

χορηγία που δίνεται και είναι ύψους µέχρι £8.000 να αυξάνεται κατά

£1000 για κάθε εξαρτώµενο παιδί για οικογένειες µε πέραν των πέντε

εξαρτωµένων παιδιών. 

Οι προσπάθειες για περαιτέρω βελτίωση συνεχίστηκαν και έτσι πετύ-

χαµε νέες βελτιώσεις στο Ενιαίο Στεγαστικό Σχέδιο τον Ιούλιο του

2008. Το ύψος του δανείου για αγορά / ανέγερση οικίας αυξήθηκε

µέχρι και τις £60,000 και έχει καταργηθεί το εισοδηµατικό κριτήριο.

Επίσης αυξήθηκε η χορηγία µέχρι τις £10,000 αλλά δεν αυξάνεται ανά-

λογα µε τα εξαρτώµενα.

Για βελτίωση/συντήρηση/επέκταση οικίας το ύψος του δανείου έγινε

µέχρι £10,000 και της χορηγίας µέχρι £5,000.

(Σηµειώνουµε ότι εξασφαλίσαµε υπόσχεση του νυν Προέδρου της

∆ηµοκρατίας για περαιτέρω βελτίωση / διεύρυνση των κριτηρίων για

απόκτηση στέγης)

3.2.2 Υποτροφίες 

∆ιεκδικήσαµε

Στα πλαίσια των παράπλευρων αιτηµάτων που θέταµε σε συναντήσεις

µας, διεκδικήσαµε την παροχή µέτρων στήριξης στις πολύτεκνες οικο-

γένειες για τα παιδιά τους που είναι φοιτητές. Καταδεικνύαµε τις

δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι πολύτεκνες οικογένειες ιδιαίτερα

όταν σπουδάζουν δύο, τρία ή και τέσσερα παιδιά ταυτόχρονα. Στα

πλαίσια αυτά διεκδικήσαµε την παροχή υποτροφιών, την οικονοµική

στήριξη καθώς και άλλων βελτιωτικών µέτρων ώστε να µπορούν και

από υφιστάµενα σχέδια να ενισχύονται. 

Πετύχαµε

α) Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών

Να παραχωρούνται πρόσθετες µονάδες στους αιτητές υποτροφίας,

που προέρχονται από πολύτεκνες οικογένειες που έχουν 4 εξαρτώµε-

να και άνω ως εξής : 
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α. Όταν η κοινωνικοοικονοµική κατάσταση δεν αποτελεί βασικό κριτή-

ριο αξιολόγησης , παραχωρούνται 5 µονάδες από το σύνολο των 25

µονάδων.

β. Όταν η κοινωνικοοικονοµική κατάσταση αποτελεί βασικό κριτήριο

αξιολόγησης παραχωρούνται 10 µονάδες από το σύνολο των 60

µονάδων.

Επιπλέον σε ειδικές περιπτώσεις να παραχωρείται έκτακτο βοήθηµα

(κατά χάριν) από το Υπουργείο Οικονοµικών.

β) Υποτροφίες από Αρχιεπισκοπή

Να εγκριθεί η παραχώρηση δύο – τριών υποτροφιών, για την φετινή

ακαδηµαϊκή χρονιά, για παιδιά πολυτέκνων οικογενειών µε ιδιαίτερες

ανάγκες,. Ήδη η µία υποτροφία παραχωρήθηκε σε υπερπολύτεκνη

οικογένεια µε οκτώ παιδιά.

Επιπλέον θα µελετηθεί το θέµα από τον Αρχιεπίσκοπο µε προοπτική

από την επόµενη ακαδηµαϊκή χρονιά να προσφέρει περισσότερες υπο-

τροφίες.

3.2.3 Ανανέωση Αδειών Οδικής Χρήσεως πολύτεκνης
Οικογένειας.

Το πρόβληµα προέκυψε για τις πολύτεκνες οικογένειες που αγόρασαν

το λεωφορειάκι και όταν τα εξαρτώµενα παιδιά τους µειώθηκαν κάτω

από τέσσερα δεν τους ανανέωναν την άδεια οδικής χρήσεως µε απο-

τέλεσµα να µην µπορούν να κυκλοφορήσουν τα λεωφορειάκια τους.

Πετύχαµε την τροποποίηση της σχετικής νοµοθεσίας µε αποτέλεσµα

να ανανεώνεται η άδεια οδικής χρήσης ανεξάρτητα µε τον αριθµό των

εξαρτωµένων τέκνων.

3.2.4 Ανοικτό Πανεπιστήµιο Κύπρου.

Έχουµε πετύχει την παραχώρηση έκπτωσης στα δίδακτρα για τις πολύ-

τεκνες 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

εξαρτώµενα παιδιά και άνω.
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3.2.5 Θεατρικός Οργανισµός Κύπρου.

Έχουµε πετύχει την εξασφάλιση αυξηµένων προσκλήσεων για τις

παραστάσεις που ανεβάζει ο Θεατρικός Οργανισµός Κύπρου. Από 20

προσκλήσεις που µας δίδονταν για κάθε του έργο τώρα µας παραχω-

ρούνται 5000 προσκλήσεις τον χρόνο.

3.2.6 Κυπριακός Οργανισµός Αθλητισµού.

Έχουµε πετύχει την εξασφάλιση πέντε εισιτηρίων από όλες της οµά-

δες για κάθε αγώνα ποδοσφαίρου της πρώτης κατηγορίας.

3.2.7 ∆ιεθνής Κρατική Έκθεση .

Έχουµε πετύχει βελτιωµένες πρόνοιες για την δωρεάν είσοδο των

πολυτέκνων και των παιδιών τους στην ∆ιεθνή Κρατική Έκθεση.

3.2.8 Στεγαστικό Επίδοµα 1000 ευρώ από Ελληνική Κυβέρ-
νηση για φοιτητές στην Ελλάδα

Το πρόβληµα προέκυψε για τις οικογένειες που το οικογενειακό εισό-

δηµά τους ξεπερνά το καθοριζόµενο ποσό (30,000 ευρώ) και για τις

οποίες δεν λαµβάνεται υπόψη ο αριθµός των εξαρτωµένων παιδιών

τους ώστε να προσαυξάνεται το υπολογιζόµενο εισόδηµα κατά 3,000

ευρώ για κάθε εξαρτώµενο παιδί. Οι Ελληνικές Εφορίες ζητούν στο

έντυπο του Φόρου Εισοδήµατος της Κύπρου να φαίνονται τα εξαρτώ-

µενα παιδιά της Οικογένειας. Ο Φόρος Εισοδήµατος της Κύπρου, επει-

δή έχει τροποποιηθεί η φορολογική δήλωση και δεν περιλαµβάνει

πλέον τα εξαρτώµενα παιδιά δεν παρέχει την πληροφόρηση που χρει-

άζονται οι Ελληνικές Εφορίες. 

Για το θέµα αυτό έγιναν αρκετές ενέργειες της Οργάνωσης µας τόσο

προς το Υπουργείο Οικονοµικών της Κύπρου όσο και προς το Υπουρ-

γείο Οικονοµικών της Ελλάδας. Έχουµε προσπαθήσει µέσω βεβαίωσης

της Υπηρεσίας Χορηγιών του Υπουργείου Οικονοµικών για τα εξαρτώ-

µενα παιδιά της οικογένειας να λυθεί το θέµα αλλά δυστυχώς δεν

έγινε αποδεκτή από τις Ελληνικές Εφορίες. Προχωρήσαµε επίσης µε

εκπρόσωπο µας σε προσφυγή στον Συνήγορο του Πολίτη στην Ελλά-

δα. Οι προσπάθειες µας µέχρι σήµερα δεν έχουν αποδώσει και συνεχί-

ζονται.  
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3.2.9 Σχέδιο προσφοράς «Big Family Plan” από Λαϊκή Τρά-

πεζα

Σε συνεργασία µε την Λαϊκή Τράπεζα, προσφέρετε (από την Λαϊκή

Τράπεζα) στις πολύτεκνες οικογένειες το σχέδιο Big Families Plan.

Συµπεριλαµβάνει: ∆άνειο στεγαστικό, εκπαιδευτικό και προσωπικό,

προεγκριµένη χρηµατοδότηση για αγορά αυτοκινήτου, προεγκριµένη

χρυσή πιστωτική κάρτα, ασφάλεια αυτοκινήτου, οικίας, ζωής κ.α. Τα

προϊόντα του σχεδίου χαρακτηρίζονται από πολύ ευνοϊκές τιµολογή-

σεις, µειωµένα τραπεζικά έξοδα, ευέλικτους τρόπους αποπληρωµής

και εκπτώσεις.

3.2.10 Άλλα αιτήµατα

Κατά τις διάφορες συναντήσεις που πραγµατοποιήθηκαν προωθήθηκαν

και όλα τα επιµέρους αιτήµατα που υπάρχουν στο γενικό υπόµνηµα

αιτηµάτων, όπως θέµατα Παιδείας, Υγείας, Εργασίας, Άµυνας, µειώ-

σεις σε µέσα συγκοινωνίας, µειώσεις στις άδειες κυκλοφορίας, ,

εκπτώσεις από ιδιωτικά κολλέγια και Πανεπιστήµια, εκπτώσεις από

συνδέσµους γονέων, µειωµένα τέλη στην παροχή τηλεπικοινωνιών

υπηρεσιών, θέµατα που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλα. 



4. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑ ΜΕΛΗ

4.1 Εξυπηρέτηση Μελών

Ο τοµέας αυτός αναδεικνύεται µέρα µε την µέρα σε µία από τις σοβα-

ρότερες και ουσιαστικότερες δραστηριότητες της Οργάνωσης.

Η επέµβαση της Οργάνωσης για επίλυση προβληµάτων που αντιµετω-

πίζουν πολύτεκνες οικογένειες σε διάφορα θέµατα (θέµατα εργοδότη-

σης, παιδείας, υγείας, στέγασης κ.α) φαίνεται ότι έχει καλά αποτελέ-

σµατα και αυτό διαδίδεται µεταξύ των µελών. 

Αποτέλεσµα αυτών των επιτυχιών είναι να αυξάνονται καθηµερινά οι

αιτήσεις από µέλη για επίλυση των διαφόρων σοβαρών προβληµάτων

που αντιµετωπίζουν. 

Το προσωπικό καταβάλλει φιλότιµη προσπάθεια για να εξυπηρετηθούν

τα µέλη αυτά έγκαιρα και στον χρόνο που έχουν την ανάγκη. Γίνονται

συστατικές επιστολές καθώς και τηλεφωνικές παρεµβάσεις από την

ηγεσία για υποστήριξη των υποθέσεων των µελών µε θετικά πολλές

φορές αποτελέσµατα. 

4.2 Στήριξη Μελών

Συνεχίστηκε η οικονοµική στήριξη πολυτέκνων οικογενειών, µέσα στα

πλαίσια των δυνατοτήτων της Οργάνωσης, που αντιµετώπισαν διάφο-

ρες άµεσες έκτακτες ανάγκες οι οποίες τους δηµιούργησαν προβλή-

µατα και δυσκολίες στην διαβίωση τους.

Επιπρόσθετα συνεχίστηκε η προσφορά των υπηρεσιών προς µέλη

µέσω του Κέντρου Στήριξης Πολυτέκνων στην Λεµεσό µε την παροχή

κατ’ οίκον φροντίδα, συµβουλευτικές υπηρεσίες, ψυχολογική υποστή-

ριξη κ.α.

Επιπλέον µέσω των Τοπικών Επιτροπών Τσερίου και Ενοριακή Επιτρο-

πή Καθαρής, Αγίου Ιωάννη και Προδρόµου εφαρµόστηκε πρόγραµµα

Αγωγής Υγείας µε τµήµατα δραστηριοτήτων για απασχόληση παιδιών. 
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4.3 Ψυχαγωγία µελών

Συνεχίστηκαν και αυξήθηκαν οι δραστηριότητες για ψυχαγωγία των
µελών µε πρωτοβουλίες των Επαρχιακών Επιτροπών, µε διάφορες
εκδηλώσεις, κρουαζιέρες, κατασκηνώσεις, εκδροµές κ.α.

4.4 Βραβεύσεις Τελειοφοίτων

Μέσα στα πλαίσια προσφοράς µας προς τις πολύτεκνες οικογένειες
και την κοινωνία γενικότερα για τρίτη συνεχή χρονιά βραβεύσαµε τους
δύο τελειόφοιτους µαθητές παιδιά πολυτέκνων, σε κάθε Λύκειο
Παγκύπρια, ∆ηµόσια και Ιδιωτικά, που είχαν την πιο ψηλή βαθµολογία
(µεταξύ παιδιών πολυτέκνων).

Φέτος για τη σχολική χρονιά 2007- 2008, βραβεύτηκαν σε 63 Λύκεια
130 µαθητές και µαθήτριες, µε το συνολικό ποσό 16.350 ευρώ. (Α΄Βρα-
βείο 150 ευρώ και Β΄Βραβείο 100 ευρώ)

Η ενέργεια µας αυτή πιστεύουµε πως δηµιουργεί κίνητρα στους µαθη-
τές για καλύτερη απόδοση στα µαθήµατα τους, καλλιέργεια ήθους και
ευγενούς άµιλλας.

4.5 Ηµερολόγιο

Το Ηµερολόγιο εκδίδεται κάθε χρόνο και παρουσιάζει συνεχή βελτίω-
ση τόσο σε εµφάνιση όσο και σε περιεχόµενο. Από το 2008 αποστέλ-
λεται ταχυδροµικώς σ’ όλα τα µέλη που γίνεται αυτόµατη αποκοπή της
συνδροµής τους από το επίδοµα.

4.6 Εφηµερίδα

Στη διάρκεια των τριών χρόνων δεν έχει εκδοθεί η Εφηµερίδα η οποία
και είχε εξάλλου, να εκδοθεί από το έτος 2003. Ο βασικός λόγος είναι
η ανάλωση του χρόνου για τη δηµιουργία της Ιστοσελίδας, την διευθέ-
τηση του µηχανογραφικού συστήµατος για την αυτόµατη αποκοπή και
την ηλεκτρονική σύνδεση όλων των γραφείων της Οργάνωσης για ενη-
µέρωση Κεντρικού Μητρώου Μελών.

4.7 Βιβλίο «Καραβάς, Πονεµένο Τραγούδι της Προσφυγιάς»

Τον Ιούλιο 2005 έγινε στα γραφεία της ΠΟΠ στη Λευκωσία η παρου-
σίαση του πιο πάνω βιβλίου, συγγραφέας του οποίου είναι ο κ. Ανδρέ-
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ας Χρυσάνθου, πρώην Γενικός Γραµµατέας της ΠΟΠ, και το οποίο εκδό-

θηκε από την ΠΟΠ. 

Όλα τα έσοδα από την πώληση του βιβλίου κατατέθηκαν στο Ταµείο

Βοηθηµάτων της Οργάνωσης για βοήθεια πολυτέκνων οικογενειών. 

4.8 ∆ιαγραφή µέλους

Η Οργάνωση δυστυχώς βρέθηκε στην δυσάρεστη θέση να προχωρήσει

σε διαγραφή µέλους της, του τέως Προέδρου της Επαρχιακής Επιτρο-

πής Πολυτέκνων Λευκωσίας κ. Κώστα Λαουτάρη, µετά από εισήγηση

της Επιτροπής Εσωτερικού Ελέγχου και σχετικής απόφασης του

Κεντρικού ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΠΟΠ στις 5/7/2006.

Η απόφαση λήφθηκε µετά από σχετική ενηµέρωση, µελέτη και ενδε-

λεχή συζήτηση της έκθεσης της Επιτροπής Εσωτερικού Ελέγχου,

καθώς και διαφόρων άλλων εγγράφων και κειµένων που αφορούν πει-

θαρχικά παραπτώµατα του σε βάρος της ΠΟΠ στα οποία είχε υποπέσει

ως Πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής Πολυτέκνων Λευκωσίας.

Ειδικότερα:

α. Χρησιµοποίησε ποικιλότροπα τον τίτλο της θέσης του στην ΠΟΠ

κατά την προεκλογική του εκστρατεία στις Βουλευτικές Εκλογές

21/5/2006, παρά τις πρόνοιες της απόφασης του Κεντρικού ∆ιοικητι-

κού Συµβουλίου ηµεροµηνίας 1/3/2006 για την µη εµπλοκή της

Οργάνωσης στις εκλογές αλλά και µε την ανάλογη προηγούµενη

απόφαση του Κ.∆.Σ. της 24/3/2001 µε παρόµοιο περιεχόµενο και

ηθεληµένα αγνόησε τις θέσεις της Οργάνωσης για το συγκεκριµένο

θέµα και υπερβαίνοντας τις εξουσίες που του παρείχε το Καταστα-

τικό οικειοποιήθηκε το όνοµα της Οργάνωσης µε σκοπό την εκλογή

του και

β. Υπερέβηκε αρκετές φορές τις εξουσίες του και τις σχετικές πρόνοι-

ες του καταστατικού απευθυνόµενος για γενικά αιτήµατα και συλ-

λογικά προβλήµατα της Οργάνωσης σε Κεντρικά Όργανα του Κρά-

τους, Κόµµατα και αλλού δηµιουργώντας την εσφαλµένη εντύπωση

ότι ήταν Πρόεδρος της ΠΟΠ κλονίζοντας έτσι το κύρος της Οργά-

νωσης.
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Με βάση τα πιο πάνω το Κ.∆.Σ. αποφάσισε σύµφωνα µε τις πρόνοιες

του άρθρου 8 (α) (ii) και (iii) του Καταστατικού την ατοµική διαγραφή

του από µέλος της ΠΟΠ από 5/7/2006 καθότι µε την εν γένει συµπερι-

φορά και τις πράξεις του παράβηκε το Καταστατικό και τις αποφάσεις

των Συλλογικών Οργάνων της Οργάνωσης και εκδήλωσε συµπεριφορά

αντιµαχόµενη τους σκοπούς και επιδιώξεις της Οργάνωσης.

Με βάση τις πρόνοιες του Καταστατικού το διαγραφέν µέλος είχε την

δυνατότητα να υποβάλει έφεση έναντι της απόφασης για διαγραφή

του.

Αντί αυτού ο κ. Κώστας Λαουτάρης κατέθεσε στο δικαστήριο αγωγή

εναντίον της Οργάνωσης η οποία και εκκρεµεί µέχρι σήµερα. 



5. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ

Συνεχής ήταν η προσπάθεια για βελτίωση της λειτουργικής και Οργα-

νωτικής δοµής της Οργάνωσης για να επιτυγχάνει έγκαιρα και καλύτε-

ρα δυνατά αποτελέσµατα. Ειδικότερα:

5.1 Συνδροµή Μελών - Ασφάλιση

Ένα από τα µεγαλύτερα επιτεύγµατα της Οργάνωσης, εκτιµούµε, είναι

η αυτόµατη αποκοπή από το έτος 2007, µέσω της Υπηρεσίας Χορηγιών

και Επιδοµάτων του Υπουργείου Οικονοµικών, της συνδροµής και

ασφάλισης των µελών. Η εφαρµογή του τρόπου αυτού έχει ευεργετι-

κά αποτελέσµατα για την Οργάνωση αλλά περισσότερο για τις ίδιες τις

πολύτεκνες οικογένειες.

α. Έχουν αυξηθεί τα µέλη που καταβάλλουν την συνδροµή µε αποτέ-

λεσµα την αύξηση των εσόδων της Οργάνωσης και της δυνατότητας

εφαρµογής προγραµµάτων ή άλλων δραστηριοτήτων προς στήριξη

των µελών.

β. Γίνεται αποφυγή της ταλαιπωρίας των µελών να προσέλθουν στα

γραφεία για να ανανεώσουν την ταυτότητα τους εξοικονοµώντας

χρόνο και χρήµα.

γ. ∆όθηκε η δυνατότητα για δικαιότερη επιβάρυνση των µελών µειώ-

νοντας στο µισό το ποσό της συνδροµής που καταβάλλουν οι πολύ-

τεκνοι που έχουν µεγαλώσει τα παιδιά τους (κυρίως οι συνταξιούχοι

πολύτεκνοι). 

δ. Ενισχύθηκε το κύρος και η λειτουργία της Οργάνωσης

5.2 Μηχανογραφικό Σύστηµα

Μετά και την απ’ ευθείας αποκοπή της συνδροµής από το επίδοµα

τέκνου έχουµε αρχίσει την ετοιµασία νέου µηχανογραφικού συστήµα-

τος µε το οποίο επιτρέπει την ταύτιση των µελών που γίνεται αποκοπή

µε τα αντίστοιχα εγγεγραµµένα µέλη µας και την µαζική έκδοση των

ταυτοτήτων των µελών για ταχύτερη εξυπηρέτηση τους.
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Παράλληλη µε το νέο µηχανογραφικό σύστηµα θα γίνει ηλεκτρονική

σύνδεση όλων των γραφείων της Οργάνωσης για ενηµέρωση Κεντρι-

κού Μητρώου Μελών.

5.3 Λογιστικό Πρόγραµµα

Άρχισε η ετοιµασία λογισµικού προγράµµατος για ηλεκτρονική κατα-

γραφή των οικονοµικών της Οργάνωσης για πιο γρήγορη ενηµέρωση

και καλύτερη διαχείριση των οικονοµικών πόρων της Οργάνωσης.

5.4 Τροποποίηση Κανονισµών

Σε συνεδρία του το Κεντρικό ∆ιοικητικό Συµβούλιο που έγινε στις

13/4/2008 ενέκρινε τροποποιήσεις των Κανονισµών που αφορούν το

Ταµείο Βοηθηµάτων και Εκδηλώσεων της Κεντρικής Γραµµατείας, το

Ταµείο Βοηθηµάτων και Εκδηλώσεων των Επαρχιακών Επιτροπών και

την Λειτουργία των Τοπικών Επιτροπών. 

Οι τροποποιήσεις που έγιναν θα βελτιώσουν την όλη λειτουργία των

πιο πάνω σωµάτων. 

5.5 Προϋπολογισµοί

Το Κεντρικό ∆ιοικητικό Συµβούλιο συζήτησε και ενέκρινε τους προϋ-

πολογισµούς για τα έτη 2006, 2007 και 2008. 



6. ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ – ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

6.1 Εκδηλώσεις και δραστηριότητες από ΠΟΠ

Η πραγµατοποίηση εκδηλώσεων έχει µεγάλη σηµασία γιατί προβάλει
την Οργάνωση και αυξάνει το κύρος της. Οι εκδηλώσεις ενεργούν και
σαν πεδίο προβολής των θέσεων και διαφωτίζουν τα µέλη και την κοινή
γνώµη για την δράση και στόχους της Οργάνωσης.

Οι εκδηλώσεις πραγµατοποιούνται από την Κεντρική Γραµµατεία, τις
Επαρχιακές Επιτροπές και τις Τοπικές Επιτροπές. Μερικές από τις
εκδηλώσεις έχουν γίνει θεσµός και γίνονται κάθε χρόνο.

Χαρακτηριστικές εκδηλώσεις που έχουν γίνει θεσµός είναι η Γιορτή
της Πολύτεκνης Μάνας η οποία γίνεται µε την ευκαιρία της γιορτής της
µάνας και σ΄ αυτήν τιµώνται κάθε χρόνο περίπου 200 πολύτεκνες
µάνες, η Γιορτή της Πολύτεκνης Οικογένειας κατά την οποία παρέχε-
ται η σχολική τσάντα στα πρωτάκια, και οι χριστουγεννιάτικες γιορτές
στις οποίες προσφέρονται δώρα στα παιδάκια. 

Επίσης πραγµατοποιούνται αρκετές άλλες εκδηλώσεις και δραστηριό-
τητες όπως χοροεσπερίδες, εκδροµές, κρουαζιέρες κατασκηνώσεις,
γιορτή παιδιού, φεστιβάλ κλπ για ψυχαγωγία των µελών και ενίσχυση
των ταµείων Βοηθηµάτων και Εκδηλώσεων.

6.2 Συµµετοχή της ΠΟΠ σε δραστηριότητες άλλων
Οργανισµών

Η συµµετοχή σε δραστηριότητες και εκδηλώσεις που πραγµατοποιού-
νται από άλλες Οργανώσεις, Οργανισµούς, Πολιτικά Κόµµατα, Συνδι-
καλιστικές Οργανώσεις και άλλους Φορείς αποτέλεσε επιδίωξη µας
γιατί µε την παρουσία µας σ’ αυτές τις εκδηλώσεις ή δραστηριότητες
αφενός ενισχύσαµε το κύρος της Οργάνωσης και προβάλαµε µία θετι-
κή εικόνα και αφετέρου δηµιουργήσαµε σχέσεις µε παράγοντες άλλων
Οργανισµών. 

Με την παρουσία µας και τις σχέσεις που δηµιουργήσαµε µας δόθηκε
η ευκαιρία για να προωθήσουµε τις θέσεις και θέµατα που µας απα-
σχολούν.

Ανταποκριθήκαµε σε όσες περισσότερες προσκλήσεις µπορέσαµε. 
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7. ΠΡΟΒΟΛΗ – ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

Καταβλήθηκαν πολλές προσπάθειες για προβολή και δηµοσιότητα της

προσφοράς των πολυτέκνων οικογενειών, του έργου και των δραστη-

ριοτήτων της Οργάνωσης.

Ο Πρόεδρος και µέλη της Κεντρικής Γραµµατείας συµµετείχαν σε πάρα

πολλές τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκποµπές είτε που έγιναν απο-

κλειστικά για θέµατα πολυτέκνων είτε και για ευρύτερα θέµατα που

επηρεάζουν άµεσα ή έµµεσα την πολύτεκνη οικογένεια.

Τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές παρεµβάσεις έγιναν και από Προέδρους

και µέλη Επαρχιακών Επιτροπών.

Η προβολή και δηµοσιότητα που επιτεύχθηκε συνέβαλε στην προώθη-

ση και ανάδειξη της προσφοράς µας καθώς και των δικαίων αιτηµάτων

µας.
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8. ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ - ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΦΕΣ

ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Η συνεργασία και ανάπτυξη των διεθνών σχέσεων µας ήταν πολύ-

πλευρη κατά την επισκόπηση περίοδο, µε θετικά αποτελέσµατα. 

Συνεργασία αναπτύχθηκε κυρίως µε την Οµοσπονδία Οικογενειακών

Οργανώσεων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COFACE), την

Οµοσπονδία Πολυτεκνικών Οργανώσεων της Ευρώπης (ELFAC) και

την Ανωτάτη Συνοµοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδας (ΑΣΠΕ).

Συµµετείχαµε σε συνέδρια για το ∆ηµογραφικό , σε συναντήσεις και

επαφές µε τα Συµβούλια της COFACE και ELFAC ως µέλη των, στα

συνέδρια της ΑΣΠΕ καθώς και µε αποστολές άλλων Οργανισµών κ.α. 

Για τη συµµετοχή µας, τις πλείστες φορές εξασφαλίζαµε την κάλυψη

των αεροπορικών εισιτηρίων και τη διαµονή από τους διοργανωτές.

Επιπλέον µέσα στα πλαίσια των σχέσεων και επαφών µας αυτών συµ-

µετείχαµε και ως εταίροι σε project που οργανώθηκε από την Coface µε

συµµετοχή και άλλων Ευρωπαϊκών Χωρών µε θέµα «Ο ρόλος του

Άνδρα στην Οικογένεια» και το οποίο διήρκησε περίπου 18 µήνες.

Υπό εξέλιξη είναι επίσης project µε την Coface για την σήµανση στις

ετικέττες των συσκευασιών για τα προϊόντα που πωλούνται στα σού-

περµακετ.



9. ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ / ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Οι Επαρχιακές Επιτροπές λειτουργούν ως αναπόσπαστο µέρος της

Οργάνωσης και έχουν ευθύνη και καθήκον να προωθούν τους σκοπούς

της Οργάνωσης προς όφελος των µελών της Επαρχίας των και γενι-

κότερα όλων των µελών.

Η Εξυπηρέτηση των µελών και η ανάπτυξη σχέσεων της Οργάνωσης

µε τα απλά µέλη είναι βασική προϋπόθεση για την ενδυνάµωση της

Οργάνωσης.

9.1 Επαρχιακή Επιτροπή Πολυτέκνων Λευκωσίας

1. Συνεδριάσεις 

Η Επαρχιακή Επιτροπή πραγµατοποίησε 60 συνεδριάσεις. Σε 7 συνε-

δριάσεις συµµετείχαν και εκπρόσωποι Τοπικών Επιτροπών.

2. Χριστουγεννιάτικη Γιορτή

Οργανώνεται κάθε χρόνο µε µεγάλη επιτυχία για να προσφέρει στα

παιδιά δώρα και ψυχαγωγία. Αρκετά µεγάλη επιτυχία σηµείωσε η χρι-

στουγεννιάτικη γιορτή 7/1/2006 που έγινε στο Μακάρειο Στάδιο σε

συνεργασία µε την Φιλαρµονική της Αστυνοµίας και ο Άγιος Βασίλης

κατέβηκε στο γήπεδο µε ελικόπτερο.

3. Γιορτή Πολύτεκνης Οικογένειας

Πραγµατοποιείται κάθε χρόνο για να προβάλλεται η Πολύτεκνη Οικο-

γένεια . Στα πλαίσια της γιορτής διανέµεται σχολική τσάντα στα παιδιά

της Α΄ τάξης του ∆ηµοτικού Σχολείου.

4. Πρόγραµµα Εξέτασης Οστεοπόρωσης

Μέσα στα πλαίσια της προσφοράς προς τα µέλη της η Επαρχιακή Επι-

τροπή κατά το 2005 - 2007 συνέχισε σε συνεργασία µε το Κέντρο

Μαγνητικής Τοµογραφίας "Άγιος Θέρισσος" το Πρόγραµµα Εξέτασης

Οστεοπόρωσης για τις πολύτεκνες γυναίκες της Επαρχίας Λευκωσίας.
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Το πρόγραµµα ήταν κατά το ήµισυ επιχορηγηµένο από την Επαρχιακή

Επιτροπή Λευκωσίας.

5. Ίδρυση νέων Τοπικών Επιτροπών

Η Επαρχιακή Επιτροπή κατά το 2006 - 2008 έχει ιδρύσει 4 νέες Τοπι-

κές Επιτροπές Αρεδιού - Μαλούντας, Αναλυόντα, Καιµακλίου, και Μάµ-

µαρι. 

6. Άλλες δραστηριότητες 

❖ Είναι µέλος του Επαρχιακού Συντονιστικού Συµβουλίου Εθελοντι-

σµού και λαµβάνει µέρος στις εκδηλώσεις του.

❖ Λαµβάνει µέρος σε όλες τις δραστηριότητες και εκδηλώσεις που

οργανώνονται από τις Τοπικές Επιτροπές.

❖ Το 2006 και 2007 βράβευσε τους δύο πρώτους µαθητές του Γυµνα-

σίου Πέρα Χωρίου Νήσου µε βραβείο £50 και £100.

❖ Έχει εκδώσει τον Χρήσιµο Οδηγό Πολυτέκνων Επαρχίας Λευκω-

σίας µε κλήρωση δωροκουπονιών µία τηλεόραση και DVD.

❖ Για ενίσχυση του Ταµείου βοηθηµάτων της έχει εκδώσει λαχείο µε

δώρο ένα αυτοκίνητο. Η κλήρωση έγινε τον Ιούλιο 2007.

9.2 Επαρχιακή Επιτροπή Πολυτέκνων Λεµεσού

1. Συνεδρίες

Πραγµατοποιήθηκαν τακτικές και έκτακτες συνεδρίες της Ε.Γ, της Ε.Ε

καθώς επίσης και των υποεπιτροπών του Κέντρου Στήριξης και των

Εκδηλώσεων. Κάθε 4 περίπου µήνες γίνονταν ενηµερώσεις των Τοπι-

κών Επιτροπών.

2. Ίδρυση Νέων Τοπικών Επιτροπών 

Η Επαρχιακή Επιτροπή προχώρησε στην ίδρυση νέων Τοπικών Επιτρο-

πών. Νέες Τ.Ε είναι του Αγίου Γεωργίου Χαβούζας – Αποστόλου

Ανδρέα, Μέσα Γειτονιάς, Ασγάτας, Πύργου, Κούρη (σύµλεγµα από τα

χωριά Λάνια, Μονάγρι, Άγιο Μάµα, ∆ωρό, Τριµίκλινη, Συλίκου, Άγιο

Γεώργιο Συλίκου, Κορφή).
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3. Συναντήσεις

Η Επαρχιακή Επιτροπή ΠΟΠ Λεµεσού, είχε διάφορες συναντήσεις µε

∆ήµαρχο Λεµεσού, Αγίου Αθανασίου, Μέσα Γειτονιάς, Πολεµιδιών,

Γερµασόγειας, Έπαρχο Λεµεσού, Επιτροπή Συµβουλίου Αποχετεύσε-

ων Λεµεσού Αµαθούντας, Συµβουλίου Υδατοπροµήθειας, Λειτουργούς

Γραφείου Ευηµερίας, Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Επιτροπές Συνεργατι-

κού Ταµιευτηρίου Λεµεσού και άλλων Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυ-

µάτων, Επιτροπή ΠΟΠΟ, κ. Οµήρου και κλιµάκιο Ε∆ΕΚ, µε ∆ιευθύνσεις

µεγάλων υπεραγορών και άλλους φορείς. Σε όλες τις συναντήσεις

στόχος ήταν η γνωριµία, η ενηµέρωση σε σχέση µε τα προβλήµατα που

αντιµετωπίζουν οι πολύτεκνοι και η εξασφάλιση πιο δίκαιων ωφεληµά-

των και γενικά αντιµετώπισης για την τάξη των πολυτέκνων.

4. Κέντρο Στήριξης Πολύτεκνης Οικογένειας

Το «Κέντρο Στήριξης» , το οποίο ως γνωστό ιδρύθηκε το 2004, συνέ-

χισε µε επιτυχία τη λειτουργία του και ανέπτυξε τις πιο κάτω δραστη-

ριότητες:

● Σε συνεργασία µε το Intercollege Λεµεσού ετοιµάστηκε ενηµερωτι-

κό δελτίο στο οποίο αναφέρονται ο σκοπός και οι στόχοι του

«Κέντρου Στήριξης», οι παρεχόµενες υπηρεσίες του, οι χορηγοί

του και τα στοιχεία επικοινωνίας. Το ενηµερωτικό δελτίο διανέµε-

ται στα µέλη της Ε.Ε ΠΟΠ Λ/σού και σε διάφορες Οργανώσεις,

Φορείς και Υπηρεσίες.

● Η υπηρεσία «Κατ’ Οίκον Φροντίδας» παραχωρήθηκε κυρίως σε

οικογένειες: µε ένα γονιό, µε προβλήµατα υγείας µέλους της οικο-

γένειας, µε πρόσφατη γέννηση άλλου παιδιού, µε γέννηση δίδυ-

µων- τρίδυµων-τετράδυµων, µε απουσία των γονιών στο εξωτερικό

λόγω υγείας, µε εργαζόµενες µητέρες, σε υπερπολύτεκνες οικο-

γένειες ( από 7 παιδιά και άνω).

● Η υπηρεσία Συµβουλευτικής Στήριξης και Ψυχολογικής Υποστή-

ριξης το 2008 επέκτεινε τη παρεχόµενη βοήθεια προς τα µέλη.

Εκτός από τη Κοινωνική Λειτουργό, όπου κρίνεται απαραίτητο,

γίνεται και συνεργασία µε εξωτερικό συνεργάτη ψυχολόγο. Οι

συνεδρίες του µέλους µε τη ψυχολόγο πραγµατοποιούνται στα
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γραφεία της Οργάνωσης. Από την υπηρεσία στηρίζονται κυρίως

οικογένειες: µε δυσκολίες στη σχέση γονέων ή στη σχέση γονέων

– παιδιών, µε περιστατικά βίας, µε εγκατάλειψη από τον ένα γονιό,

µε πρόσφατο διαζύγιο, µε ξαφνικό θάνατο µέλους τους, µε σοβαρό

πρόβληµα υγείας µέλους.

● Μέσα στα πλαίσια της Υπηρεσίας Πρόληψης πραγµατοποιήθηκε

διάλεξη µε θέµα «Σχέσεις Γονέων – Παιδιών» µε οµιλήτρια την κα

Φώτια Παναγίδου, Εκπαιδευτική Ψυχολόγο. Ακολούθησε δεξίωση.

5. Γιορτή Πολύτεκνης Οικογένειας

Πραγµατοποιείται κάθε χρόνο για να προβάλλεται η πολύτεκνη οικο-

γένεια. Στα πλαίσια της γιορτής δίνεται δώρο σχολική τσάντα στα παι-

διά πολυτέκνων που πρόκειται να φοιτήσουν στην πρώτη τάξη του

∆ηµοτικού Σχολείου. Στην εκδήλωση παρουσιάζεται καλιτεχνικό πρό-

γραµµα.

6. Κατασκήνωση

Για 10η συνεχή χρονιά πραγµατοποιήθηκε η κατασκήνωση για παιδιά

πολυτέκνων 10 – 12 ετών. Η κατασκήνωση γίνεται στις εγκαταστάσεις

του ΣΚΕ Πάνω Πολεµιδιών στον Άγιο Νικόλαο Πάφου. Συµµετέχουν 40

– 50 παιδιά κάθε φορά. Τα τρόφιµα και είδη κατασκήνωσης είναι δωρεά

των υπερκαταστηµάτων Ε&S.

7. Αιµοδοσία

Πραγµατοποιείται κάθε χρονιά µέσα στα πλαίσια της γιορτής της

µάνας Αιµοδοσία προς τιµή της πολύτεκνης µάνας. ∆εύτερη αιµοδοσία

πραγµατοποιήθηκε το 2006 µέσα στα πλαίσια της εβδοµάδας εθελο-

ντισµού. Μέσα στα ίδια πλαίσια προγραµµατίζεται άλλη αιµοδοσία στις

3 ∆εκεµβρίου 2008. Οι αιµοδοσίες γίνονται πάντοτε στο οίκηµα της

Οργάνωσης.

8. Εβδοµάδα Εθελοντισµού

● Μέσα στα πλαίσια της εβδοµάδας εθελοντισµού οργανώθηκε έξοδος

για φαγητό και παιγνίδι στο Μπόουλιγκ µε οµάδα παιδιών από οικο-

γένειες που χρησιµοποιούν τις υπηρεσίες του «Κέντρου Στήριξης». 
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● Πραγµατοποιήθηκε επίσκεψη στο παιδιατρικό τµήµα του νοσοκο-

µείου Λεµεσού και προσφέρθηκαν δώρα στα παιδιά. 

● Πραγµατοποιήθηκε αιµοδοσία και προγραµµατίζεται στις 3 ∆εκεµ-

βρίου επόµενη αιµοδοσία.

9. Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση - Συνεστίαση

Μέσα στα πλαίσια των εορτών των Χριστουγέννων πραγµατοποιείται

κάθε χρόνο η Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση – Συνεστίαση των µελών

και φίλων της Οργάνωσης. Η εκδήλωση του 2005 τελούσε υπό την

αιγίδα του Προέδρου της Βουλής κ. ∆ηµήτρη Χριστόφια, το 2006

τελούσε υπό την αιγίδα του υπουργού εσωτερικών κ. Νεοκλή Συλικιώ-

τη. Στην εκδήλωση µετά τους σύντοµους χαιρετισµούς ακολουθεί

µικρό καλλιτεχνικό πρόγραµµα και στη συνέχεια χορός. 

Ο Άγιος Βασίλης προσφέρει δώρα σε όλα τα παιδιά, τα οποία έχουν τη

δική τους γωνιά µε κλόουν, µπαλονοκατασκευές και βάψιµο προσώ-

που.

10. Κρουαζιέρα

Η Ε.Ε πραγµατοποίησε 4ήµερη κρουαζιέρα (Πάτµο, Πειραιά, Τήνο και

Σύµη) στην οποία συµµετείχαν µέλη και φίλοι της ΠΟΠ στις 3 Ιουλίου

2006.

11. Είσπραξη εισφορών για ορφανά

Η Ε. Ε παρευρέθηκε σε κηδεία οικογένειας που σκοτώθηκε στην αερο-

πορική τραγωδία του Αυγούστου. 12µελή αντιπροσωπεία µας ανάλαβε

και δέχονταν εισφορές εις µνήµη της οικογένειας, προς όφελος ορφα-

νών που δηµιουργήθηκαν από το θάνατο γονιών άλλης οικογένειας.

12. Κηδεία Μάριου Τόκα 

Η Επαρχιακή Γραµµατέας εκπροσώπησε την Οργάνωση στη κηδεία του

µουσικοσυνθέτη Μάριου Τόκα.

13. "∆ΑΜΩΝ" Κέντρο Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών

Το 2006 η Ε.Ε σε συνεργασία µε το ΣΚΕ και το ∆ήµο Κάτω Πολεµιδιών
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δηµιούργησαν το Κέντρο προστασίας και απασχόλησης παιδιών

«∆ΑΜΩΝ». Το πρόγραµµα χρηµατοδοτείται 50% από την Ευρωπαϊκή

Ένωση και 50% από την Κυπριακή ∆ηµοκρατία µέσω των Υπηρεσιών

Κοινωνικής Ευηµερίας.

«Ο ∆άµων» σχεδιάστηκε µε γνώµονα την παροχή εξειδικευµένων υπη-

ρεσιών φροντίδας, προστασίας και απασχόλησης σε παιδιά δηµοτικής

εκπαίδευσης, µετά το σχολείο, µε δωρεάν δίδακτρα , ώστε να µην

µένουν απροστάτευτα τις ώρες που εργάζονται οι γονείς.

Προσφέρει µεταφορά των παιδιών από τα ∆ηµοτικά σχολεία του

∆ήµου Κ. Πολεµιδιών στο Κ.Π.Κ.Α.Π. «∆άµων», µεσηµεριανό φαγητό,

µελέτη και επίβλεψη σχολικής εργασίας, θεατρικό εργαστήρι, χορό,

φυσικοθεραπεία, παιχνίδι, χειροτεχνίες, ζωγραφική, µεταφορά από το

Κ.Π.Κ.Α.Π. ∆άµων στα κρατικά ινστιτούτα επιµόρφωσης που διεξάγο-

νται στο ∆ήµο Κ. Πολεµιδιών. 

Το πρόγραµµα θα λειτουργεί µε τα ίδια δεδοµένα µέχρι το ∆εκέµβριο

του 2008. Μετά το ∆εκέµβριο του 2008 το Κέντρο θα συνεχίσει τη λει-

τουργία του χωρίς τη χρηµατοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης γι’ αυτό

θα καταβάλλονται δίδακτρα τα οποία για τα παιδιά πολυτέκνων θα είναι

µειωµένα.

14. Επιτροπή Προστασίας και Ευηµερίας του Παιδιού ΕΠΕΠ

Η Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων είναι µέλος της Παγκύπριας

Συντονιστικής Επιτροπής Προστασίας και Ευηµερίας του Παιδιού (ΠΣ

ΕΠΕΠ) και κατ’ επέκταση η Ε.Ε είναι µέλος της αντίστοιχης Επαρχια-

κής Επιτροπής Προστασίας και Ευηµερίας του Παιδιού. 

Η Ε.Ε συµµετέχει ενεργά σε όλες τις δραστηριότητες – συνεδρίες της

επιτροπής µε πολύ θετικά σχόλια για την Οργάνωσή µας.

Κυριότερες δραστηριότητες στις οποίες είχαµε συµµετοχή είναι:

● Συνέδριο Προστασίας και Ευηµερίας του Παιδιού 

Η Ε.Ε είναι µέλος της ΕΠΕΠ και ως εκ τούτου κάθε χρόνο πρωτοστα-

τεί τόσο στη διοργάνωση όσο και στη συµµετοχή του συνεδρίου. Στο

12ο, 13ο και 14ο συνέδριο που έγιναν το 2006, 2007 και 2008 αντί-

στοιχα συµµετείχε ο πρόεδρος της Ε.Ε.
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Τον Ιούνιο του 2007 µετά τη ψήφιση του περί Επιτρόπου Προστασίας
∆ικαιωµάτων του Παιδιού Νόµου, (Νόµος 71(1)2007) έχει διοριστεί η
πρώτη Επίτροπος Προστασίας στην Κύπρο, κα Λήδα Κουρσουµπά.

Η Οργάνωσή µας πρέπει να είναι σε επικοινωνία και συνεργασία µε την
Επίτροπο.

● Εκδήλωση στον Άγιο Αντώνιο

Στο δηµοτικό σχολείο του Αγίου Αντωνίου κάθε χρόνο πραγµατοποιεί-
ται εκδήλωση, τύπου πανηγύρι προσφορά στα παιδιά της περιοχής. Η
περιοχή είναι φτωχή µε κάποιες ιδιαιτερότητες. Μέλη της Ε.Ε βοηθούν
στη διοργάνωση και επάνδρωση τµηµάτων της εκδήλωσης.

● Συνέδριο στις Βρυξέλες ΕΠΕΠ

Η Ε.Ε συµµετείχε µε πολύτεκνο παιδί στο συνέδριο για την πολύτεκνη
οικογένεια που έγινε το Μάιο του 2008 στις Βρυξέλες.

● Φεστιβάλ Παιδιού

Κάθε χρόνο πραγµατοποιείται φεστιβάλ παιδιού από την ΕΠΕΠ και τα
οργανωµένα σύνολα µέλη της. Η Επαρχιακή Επιτροπή κάνει σηµαντική
την παρουσία της, στην οργάνωση, επάνδρωση των διαφόρων τµηµά-
των και στη συµµετοχή του κόσµου.

● Ψηφιακός ∆ίσκος για τα ναρκωτικά 

Η Ε.Ε ΠΟΠ Λεµεσού στήριξε την ΕΠΕΠ στην οργάνωση των µαθητικών
παραστάσεων παγκύπρια για την παρουσίαση του ψηφιακού δίσκου
«κυκλική αναπνοή» εναντίων των ναρκωτικών καθώς επίσης και την
παρουσίαση στο Ριάλτο του δίσκου αυτού. 

15. Επαρχιακό Συντονιστικό Συµβούλιο Εθελοντισµού (ΕΣΣΕΛ)

Η Επαρχιακή Επιτροπή είναι µέλος στο Επαρχιακό Συµβούλιο Εθελο-
ντισµού. 

Συµµετέχει σε αρκετές δραστηριότητες του ΕΣΣΕ Λεµεσού. Στη τελευ-
ταία Γενική Συνέλευση του, αναγνωρίζοντας την προσφορά της Επαρ-
χιακής Επιτροπής, ιδιαίτερα του Κέντρου Στήριξης Πολύτεκνης Οικο-
γένειας, ο πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής προτάθηκε και εκλέ-
γηκε µέλος της ∆ιοικούσας Επιτροπής. 
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Η Ε Ε συµµετέχει σε εκδηλώσεις του ΕΣΣΕΛ όπως:

● Συµµετοχή κάθε χρόνο σε δείπνο που διοργανώνεται για τα στελέ-

χη των οργανωµένων εθελοντικών οργανώσεων, µε σκοπό την

ενδυνάµωση των σχέσεων µεταξύ των εθελοντών.

● Συµµετοχή στα ετήσια συνέδρια που οργανώνονται .

● Συµµετοχή σε εκδηλώσεις που γίνονται ιδιαίτερα κατά την εβδοµά-

δα εθελοντισµού.

9.3 Επαρχιακή Επιτροπή Πολυτέκνων Λάρνακας

1. Συνεδριάσεις

Η Επαρχιακή Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά καθώς και έκτακτα όταν

προκύπτουν επείγοντα θέµατα.

2. Γιορτή του Παιδιού

Η καθιερωµένη Γιορτή του Παιδιού αφιερωµένη στην Παγκόσµια Ηµέρα

Παιδιού γίνεται κάθε χρόνο, στις αρχές Ιουνίου, µε τεράστια επιτυχία

και µεγάλη συµµετοχή παιδιών µε τις οικογένειες τους.

3. Γιορτή Πολύτεκνης Οικογένειας

Η ετήσια Γιορτή της Πολύτεκνης Οικογένειας δίνει την ευκαιρία στην

Οργάνωση µας να προσφέρει σχολικές τσάντες στα παιδιά πολυτέ-

κνων που θα φοιτήσουν στην Α΄τάξη ∆ηµοτικού Σχολείου.

4. Αιµοδοσία 

Η καθιερωµένη αιµοδοσία της Επαρχιακής Επιτροπής γίνεται τα τελευ-

ταία τρία χρόνια εις µνήµη της Αθηνάς Χριστοφόρου , θυγατέρας του

Επίτιµου Προέδρου της κ. Παναγιώτη Χριστοφόρου.

5. Ετήσια Χοροεσπερίδα

Πραγµατοποιείται κάθε χρόνο µε αρκετά µεγάλη επιτυχία µε εξαίρεση

το 2008 όπου δεν έγινε κατορθωτή η διοργάνωση της λόγω των Προε-

δρικών Εκλογών και των Τοπικών Γενικών Συνελεύσεων που συνέπε-

σαν την ίδια περίοδο.
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6. Φιλοξενία Νέων από Χώρες της Ευρωπαΐκής ΄Ενωσης

Μέσα στα πλαίσια του Προγράµµατος Ανταλλαγής Νέων, που οργα-
νώθηκε από την ΠΟΠ και έγινε στην Λάρνακα, η Επαρχιακή Επιτροπή
ανέλαβε κυρίως τον ρόλο της φιλοξενίας των παιδιών που συµµετεί-
χαν από πολλές χώρες της Ε.Ε.στο Πρόγραµµα.

7. Συνέδριο Coface

Ο Γραµµατέας της Επαρχιακής Γραµµατείας Λάρνακας κ. Κώστας
∆εσπότης συµµετείχε σε συνέδριο της Coface στις Βρυξέλλες τον Ιού-
νιο του 2008.

8. Συνέδριο ΑΣΠΕ

Ο Πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής Λάρνακας κ. Ντίνος Ολύµπιος
συµµετείχε στο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΑΣΠΕ που πραγµατοποιήθη-
κε στη ∆ράµα τον Οκτώβριο του 2008 

9. Τοπικές Γενικές Συνελεύσεις 

Κατά τους µήνες Μάρτιο - Ιούνιο πραγµατοποιήθηκαν 29 Εκλογικές
Γενικές Τοπικές Συνελεύσεις. ∆ηµιουργήθηκε επίσης µία νέα ενοριακή
Επιτροπή των ενοριών Αγίου Ιωάννη, Καθαρής και Προδρόµου

10. Επαρχιακή Γενική Συνέλευση

Στις 27/7/2008 πραγµατοποιήθηκε η Επαρχιακή Γενική Συνέλευση.

11. Συναντήσεις Επαρχιακής µε Αρµόδιες Αρχές

Μέσα στα πλαίσια των δραστηριοτήτων και επικοινωνίας η Επαρχιακή
Λάρνακας πραγµατοποίησε συναντήσεις µε την ∆ιευθύντρια Επαρχια-
κού Γραφείου Ευηµερίας, τον ∆ιευθυντή Επαρχιακού Γραφείου Εργα-
σίας, τον ∆ιευθυντή Γραφείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τον ∆ήµαρχο
Λάρνακας, Αστυνοµικό ∆ιευθυντή Λάρνακας κ.α.

12. Εγκαίνια Μνηµείου Πολύτεκνης Μάνας

Πάρκο του ∆ήµου Λάρνακας έχει ονοµαστεί σε πάρκο Πολύτεκνης
Μάνας προς τιµή της Πολύτεκνης Μάνας και έχει τοποθετηθεί σε αυτό,
από την Επαρχιακή, µνηµείο µε άγαλµα της πολύτεκνης µάνας και των
τεσσάρων παιδιών της. Τα εγκαίνια του µνηµείου έγιναν την Κυριακή
26/10/2008. Αγιασµό τέλεσε ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κιτίου και
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τα αποκαλυπτήρια του µνηµείου ο ∆ήµαρχος Λάρνακας. Το πάρκο βρί-
σκεται στην οδό Καντάρας , πάροδος Εύξεινου Πόντου περιοχή Αγίων
Αναργύρων.

9.4 Επαρχιακή Επιτροπή Πολυτέκνων Πάφου

1. Συνεδριάσεις

Η Επαρχιακή Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά µία φορά κάθε µήνα καθώς

και έκτακτα όταν προκύπτουν επείγοντα θέµατα.

2. Χοροεσπερίδα

Οργανώνεται σχεδόν κάθε χρόνο και σηµειώνει µεγάλη επιτυχία.

Εκτός από την ψυχαγωγία των πολυτέκνων καθώς και φίλων και υπο-

στηρικτών είναι µιά ευκαιρία να ενισχυθεί το Ταµείο Βοηθηµάτων της

Επαρχίας µας. 

3. Κρουαζιέρα

Κάθε χρόνο τον Ιούλιο πραγµατοποιείται και δίδει την ευκαιρία στις

πολύτεκνες οικογένειες να κάνουν τις διακοπές τους στα Ελληνικά

Νησιά. Η συµµετοχή κάθε χρόνο είναι µεγάλη και όσοι λαµβάνουν

µέρος µένουν κατενθουσιασµένοι.

4. Γιορτή Πολύτεκνης Οικογένειας

Οργανώνεται κάθε χρόνο και µέσα στα πλαίσια της εκδήλωσης παρα-

χωρείται σχολική τσάντα στα παιδιά της Α΄ τάξης του ∆ηµοτικού Σχο-

λείου. Στα παιδιά παραχωρείται επίσης και γραφική ύλη από τις υπερα-

γορές Παπαντωνίου.

5. Χριστουγεννιάτικη Τσάντα

Κάθε χρόνο στη περίοδο των Χριστουγέννων η Επαρχιακή Επιτροπή

προσφέρει χριστουγεννιάτικη τσάντα µε τρόφιµα, κοτόπουλα, γαλο-

πούλες κλπ σε πολύτεκνες οικογένειες.

6. Γιορτή Πολύτεκνης Μάνας

Οργανώθηκαν και συνεχίζονται να Οργανώνονται σε αρκετές Κοινότη-

τες (Τσάδα, Παναγιά κλπ) εκδηλώσεις για την Πολύτεκνη Μάνα όπου
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τιµώνται πολύτεκνες µάνες της Κοινότητας. Φέτος η Κοινότητα Καλ-

λέπειας οργάνωσε γιορτή και τίµησε τριάντα πολύτεκνες µάνες.

7. Μνηµόσυνα - Κηδείες

Μέλη της Επαρχιακής Επιτροπής παρευρίσκονται σε µνηµόσυνα
Ηρώων καθώς και σε κηδείες πολυτέκνων οικογενειών.

8. Εκδροµές

Κάθε χρόνο οργανώνονται εκδροµές σε προσκηνύµατα εντός Κύπρου,
Παναγία του Κύκκου, στα Φυλακισµένα Μνήµατα, στον ΄Αγιο Ραφαήλ
και αλλού.

9. Επίλυση προβληµάτων

Η Επαρχιακή Επιτροπή είχε συναντήσεις µε τις Αρχές της Πόλης,
∆ήµαρχο, Επαρχιακή ∆ιοίκηση, Τουρκοκυπριακές Υπηρεσίες, Αστυνο-
µία κλπ για επίλυση διαφόρων προβληµάτων πολυτέκνων οικογενειών.

10. Ενηµέρωση Πολυτέκνων

Γίνεται τακτική ενηµέρωση των πολυτέκνων από τα Μέσα Μαζικής
Ενηµέρωσης (Τοπικούς Ραδιοσταθµούς, Τοπικά Κανάλια και Τοπικές
Εφηµερίδες). 

11. Ίδρυση Τοπικών Επιτροπών

Η Επαρχιακή Επιτροπή έχει ιδρύσει 3 νέες Τοπικές Επιτροπές στο
Πολέµι, Σίµου και Ίννια - ∆ρούσια. 

12. ∆ωρεές

Η Επαρχιακή Επιτροπή φροντίζει και για γενικότερες ανάγκες της
Επαρχίας µας. Το 2007 δώρισε ένα κρεβάτι αιµοκάθαρσης αξίας χιλίων
λιρών στο Γενικό Νοσοκοµείο Πάφου. Συνεχίζει ακόµη να δίδει αναπη-
ρικά καροτσάκια.

13. Βοήθειες

Συνεχίστηκε η παροχή βοήθειας σε δυσπραγούσες πολύτεκνες οικο-
γένειες. Η βοήθεια δίδεται κυρίως µέσω παροχής κουπονιών για ψώνι-
σµα από τις υπεραγορές Παπαντωνίου και σε εξαιρετικές περιπτώσεις
παρέχεται χρηµατική βοήθεια.
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9.5 Επαρχιακή Επιτροπή Πολυτέκνων Αµµοχώστου

1. Συνεδριάσεις

Η Επαρχιακή Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά καθώς και έκτακτα όταν
προκύπτουν επείγοντα θέµατα.

2. Χοροεσπερίδα

Πραγµατοποιείται κάθε χρόνο µε µεγάλη επιτυχία. Σκοπός της Χοροε-
σπερίδας είναι αφενός η γνωριµία, οι καλές σχέσεις και η ψυχαγωγία
των µελών και αφετέρου η οικονοµική στήριξη του Ταµείου Βοηθηµά-
των της Επαρχιακής Επιτροπής.

3. Χριστουγεννιάτικη Γιορτή

Οργανώνεται κάθε χρόνο µε σκοπό την ψυχαγωγία και την προσφορά
δώρων στα παιδιά.

4. Γιορτή Πολύτεκνης Οικογένειας

∆ιοργανώνεται κάθε χρόνο για να προβληθεί η προσφορά της Πολύτε-
κνης Οικογένειας και να δοθούν σχολικές τσάντες στα παιδιά της Α΄
∆ηµοτικού Σχολείου.

5. Γιορτή Πολύτεκνης Μάνας

∆ιοργανώνεται εκδήλωση για να τιµηθούν οι υπερπολύτεκνες µάνες.
Μέχρι τώρα τιµήθηκαν 21 µάνες που γέννησαν 12 - 21 παιδιά.

6. Βραβεύσεις

Βραβεύονται σε ειδικές τελετές τα άριστα παιδιά Γυµνασίων και Λυκεί-
ων της Επαρχίας µας.

7. Επίσκεψη στους Εγκλωβισµένους

Πραγµατοποιήθηκε επίσκεψη και παράθεση γεύµατος σε 200 περίπου
εγκλωβισµένους δείχνοντας έτσι έµπρακτα την αγάπη , την εκτίµηση
και τη συµπαράσταση µας προς τους ηρωικούς εγκλωβισµένους µας.

8. Εκδροµές

Με σκοπό την γνωριµία και τη σύσφιξη των σχέσεων των µελών µας
αλλά και την ψυχαγωγία και την ξεκούραση ειδικά της πολύτεκνης
µάνας διοργανώνονται κάθε χρόνο διήµερες / τριήµερες εκδροµές.
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9. ∆ιαλέξεις

∆ιοργανώνονται κάθε χρόνο διαλέξεις µε αξιόλογους οµιλητές και µε
θέµατα που αφορούν την ανατροφή και τη διαπαιδαγώγηση των παι-
διών καθώς επίσης και τις σχέσεις γονιών και παιδιών.

10. Κατασκηνώσεις

Σε συνεργασία µε τον Σύλλογο Πολυτέκνων Λαρίσσης και Περιχώρων
φιλοξενήθηκαν 12 παιδιά στις Κατασκηνώσεις του συλλόγου στον
Πλαταµώνα.

11. Συνεστιάσεις

Με σκοπό την ενίσχυση των σχέσεων αλλά και την ενηµέρωση για τη
δράση της Επαρχιακής Επιτροπής και γενικά της Οργάνωσης διοργα-
νώνεται κάθε χρόνο συνεστίαση των µελών της Επαρχιακής Επιτροπής
και των Τοπικών Επιτροπών.

12. Σκοπευτικοί Αγώνες

Με σκοπό την ενίσχυση του Ταµείου Βοηθηµάτων συνδιοργανώθηκαν
µε το εµπόριο Αυτοκινήτων Καλοψιδιώτες σκοπευτικοί αγώνες.



10. ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

10.1 ∆ραστηριότητες / Εκδηλώσεις Τοπικών Επιτροπών Λευκωσίας

❖ Η Τοπική Επιτροπή Πολυτέκνων Ακακίου τον Μάιο 2007 διοργάνω-

σε εκδροµή στην Τροοδίτισσα προς τιµή της Πολύτεκνης Μάνας,

και τον Ιούνιο 2008 εκδροµή στην Παναγία του Κύκκου και στον

Άγιο Ιωάννη Λαµπαδιστή.

❖ Η Τοπική Επιτροπή Πολυτέκνων Γερίου τον Ιούνιο 2005, τον Μάρ-

τιο 2006, τον Μάρτιο 2007 και Φεβρουάριο 2008, διοργάνωσε

εκδροµή για τα παιδιά πολυτέκνων και Γυµνασίου Γερίου στην

Παναγία του Άρακα στα Λαγουδερά, Πλατάνια, Τρόοδος. Τον

Οκτώβριο 2005 και Σεπτέµβριο 2007 διοργάνωσε εκδροµή για τους

συνταξιούχους πολύτεκνους Γερίου στις Ιερές Μονές Αγίου Ηρα-

κλειδίου, Παναγία του Μαχαιρά, Παναγίας Αµιρούς στην Αψιού και

Παναγίας Αµαργού στο Μονάγρι. Η Τοπική Γερίου τον ∆εκέµβριο

του 2005 διοργάνωσε Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση στην Ειδική

Σχολή Ευαγγελισµός.

❖ Η Τοπική Επιτροπή Ιδαλίου συνδιοργάνωσε µε τον Σ.Κ.Ευηµερίας

και τον Θεατρικό Όµιλο Χαλκάνωρα Θεατρική παράσταση του

έργου "Όρνιθες του Αριστοφάνη" στον κινηµατογράφο Πανόραµα.

Η Τοπική τον Φεβρουάριο 2005 και Σεπτέµβριο 2007 οργάνωσε

εκδήλωση και τίµησε τις πολύτεκνες µάνες Ιδαλίου ηλικίας µέχρι

50 ετών και δόθηκαν οι σχολικές τσάντες στα πρωτάκια.

❖ Η Τοπική Επιτροπή Εργατών τον Ιούλιο 2007 και Σεπτέµβριο 2008

οργάνωσε Μουσική βραδιά. Τον Σεπτέµβριο 2007 και τον Νοέµβριο

2007 διοργάνωσε εκδροµή στον εκδροµικό χώρο Μάντρες του

Καµπιού και στον Άγιο Ιωάννη τον Λαµπαδιστή.

❖ Η Τοπική Επιτροπή Κοκκινοτριµιθιάς τον ∆εκέµβριο 2007 µαζί µε το

Κοινοτικό Συµβούλιο οργάνωσαν εκδήλωση - συζήτηση µε θέµα

"Πρόληψη στους Νέους" Τον Αύγουστο 2008 οργάνωσε εκδήλωση

γιορτής της Πολύτεκνης Οικογένειας και παρέδωσε τη σχολική

τσάντα στα πρωτάκια.
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❖ Η Τοπική Επιτροπή Λατσιών τον Ιούλιο 2005 οργάνωσε συγκέ-

ντρωση - συζήτηση µε θέµα " Πως αναπτύσσεται µια αρµονική

σχέση ανάµεσα στα ανδρόγυνα" Τον Μάρτιο 2008 σε συνεργασία

µε τον ∆ήµο Λατσιών έκαναν δεντροφύτευση. Τον Αύγουστο 2008

οργάνωσαν εκδήλωση και παρέδωσαν τη σχολική τσάντα στα πρω-

τάκια. Ακόµη έχουν διοργανώσει διαγωνισµό ζωγραφικής ανάµεσα

στα παιδιά της έκτης τάξης ∆ηµοτικού µε θέµα " Ζωγραφίζω µια

µεγάλη αγαπηµένη οικογένεια ".

❖ Η Τοπική Επιτροπή Λυµπιών τον Οκτώβριο 2005 οργάνωσε γιορτή

για την Πολύτεκνη Οικογένεια.

❖ Η Τοπική Επιτροπή Λυθροδόντα εδώ και 6 χρόνια πραγµατοποιεί µε

µεγάλη επιτυχία Χοροεσπερίδα και τιµά πολύτεκνες µάνες του

Λυθροδόντα. Τον Μάρτιο 2006 σε συνεργασία µε το Κοινοτικό Συµ-

βούλιο Μαθιάτη έκαναν δεντροφύτευση στην είσοδο της κοινότη-

τας Μαθιάτη. Τον Απρίλιο 2007 εξέδωσε λαχνούς και κλήρωσε

πασχαλινά δώρα. Τον Ιούνιο 2008 οργάνωσε εκδροµή για τους

συνταξιούχους για προσκύνηµα στην Αγία Μαύρη και στην Παναγία

Αµαργού στη Λεµεσό.

❖ Η Τοπική Επιτροπή Λακατάµειας από το 2005 βραβεύει µε το ποσό

των £100 λιρών τον τελειόφοιτο µαθητή µε τις καλύτερες επιδό-

σεις του Λυκείου Αγίου Γεωργίου. Τον Απρίλιο 2006 οργάνωσε

εκδήλωση µε την ευκαιρία της γιορτής της πολύτεκνης µάνας και

τίµησε τις πολύτεκνες µάνες Λακατάµειας που γέννησαν 5 παιδιά

και άνω.

❖ Η Τοπική Επιτροπή Μαθιάτη τον Ιούνιο 2005 και Ιούλιο 2007 οργά-

νωσε εκδροµή - προσκύνηµα στον Άγιο Γεώργιο Αλαµάνου, στον

Άγιο Μηνά Λευκάρων και Παναγία της Ασίνου. ∆ιοργανώνει τακτι-

κά τόµπολες. Τον Ιανουάριο 2008 έκαµε εκδήλωση για κόψιµο της

βασιλόπιττας. Τον Νοέµβριο 2005, τον Μάιο 2007 και Σεπτέµβριο

2008 οργάνωσε χοροεσπερίδα - µουσική βραδιά . Τον Μάρτιο 2006

σε συνεργασία µε την Τοπική Λυθροδόντα έκαναν δεντροφύτευση.

Τον Ιανουάριο 2007 στην πλατεία του χωριού οργάνωσε εκδήλωση

για την ηµέρα των Φώτων. Τον Μάρτιο 2007 σε συνεργασία µε την

Αστυνοµία και την Τοπική Στροβόλου οργάνωσαν την 1ην Πορεία
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“Φλόγας Ζωής Γιώργου Μαυρίκιου” για τα αδικοχαµένα νιάτα της

ασφάλτου.

❖ Η Τοπική Επιτροπή Νικηταρίου τον Μάιο 2007 σε συνεργασία µε το

κοινοτικό Συµβούλιο Νικηταρίου και τον Σύνδεσµο Γονέων οργάνω-

σαν εκδήλωση στην οποία τίµησαν όλες τις πολύτεκνες µάνες

Νικηταρίου και τους ηλικιωµένους άνω των 65 ετών.

❖ Η Τοπική Επιτροπή Στροβόλου τον Ιούνιο 2005 διοργάνωσε εκδή-

λωση στο πάρκο Ζεµπύλα στο Στρόβολο µε θέµα " Χαρούµενο από-

γευµα" Τον Ιανουάριο 2006 και Ιανουάριο 2007 πραγµατοποίησε

εκδήλωση µε θέµα " Γιορτή των Γραµµάτων " επί ευκαιρία της γιορ-

τής των Τριών Ιεραρχών. Τον ∆εκέµβριο 2006 έχει εκδώσει εφηµε-

ρίδα µε όνοµα "Τοπική Πολυτέκνων η δικιά µας φωνή" Τον Φεβρου-

άριο και Μάρτιο 2007 σε συνεργασία µε την Τοπική Μαθιάτη και την

Αστυνοµία πραγµατοποίησε εκδήλωση για τα αδικοχαµένα νιάτα

της ασφάλτου µε σύνθηµα "∆ιασκεδάζουµε µακριά από εξαρτησιο-

γόνες ουσίες - αλκοόλ - ταχύτητα - Αγαπάµε τη ζωή" Τον Μάρτιο

2007 έκανε την 1ην χοροεσπερίδα . Τον Ιούλιο 2007 πραγµατοποί-

ησε κατασκήνωση στη Λέσβο-Μυτιλήνη και 3ηµερη κρουαζιέρα

στην Λήµνο.

❖ Η Τοπική Επιτροπή Τσερίου τον Μάιο 2006 πραγµατοποίησε γιορτή

της µάνας και τίµησε τις πολύτεκνες µάνες Τσερίου. Τον Ιούλιο

2007 τίµησε τις µάνες που έγιναν πολύτεκνες το 2007. Η Τοπική

Τσερίου µε επιχορήγηση του Υπουργείου Παιδείας εφαρµόζει πρό-

γραµµα Αγωγής Υγείας και έχει δηµιουργήσει τµήµατα δραστηριο-

τήτων για απασχόληση των παιδιών αλλά και πολυτέκνων µητέρων

(ζωγραφική, ελληνικοί χοροί κλπ) Τον Οκτώβριο 2007 πραγµατο-

ποίησε διάλεξη µε θέµα "Σχέσεις Γονέων - Παιδιών" Τον Ιούνιο

2008 έχει κάνει τόµπολα. Τον Ιούνιο 2008 πραγµατοποίησε κρουα-

ζιέρα σε Ρόδο, Τήνο, Μύκονο, Πειραιά - Κώ. Τον Ιούλιο 2008 έκανε

την τελική γιορτή των παιδιών που συµµετέχουν στο πρόγραµµα

Αντιναρκωτικής Αγωγής και Υγείας.

❖ Η νεοσυσταθείσα Τοπική Επιτροπή Πολυτέκνων Καιµακλίου στις 15

Οκτωβρίου 2008 οργάνωσε συγκέντρωση - συζήτηση µε θέµα

"Ακρίβεια και Αισχροκέρδεια".
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10.2 ∆ραστηριότητες / Εκδηλώσεις Τοπικών Επιτροπών Λεµεσού

❖ Οι Τοπικές Επιτροπές Πιτσιλιάς ( Κυπερούντας, Αγρού, Πελενδρι-

ού, Αγίου Ιωάννη Αγρού) πραγµατοποιούν µε µεγάλη επιτυχία ετή-

σιο χορό Πολυτέκνων της περιοχής Πιτσιλιάς. Στις 2/2/2007 η εκδή-

λωση τελούσε υπό την αιγίδα του υπουργού υγείας κ. Χάρη Χαρα-

λάµπους. Στις 2/5/2008 τελούσε υπό την αιγίδα της υπουργού

Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κας Σωτηρούλας Χαραλά-

µπους.

❖ Η Τοπική Επιτροπή Πελενδρίου πραγµατοποίησε εκδροµή –προ-

σκύνηµα στο Μαχαιρά. 

❖ Η Τ.Ε Μουτταγιάκας πραγµατοποιεί κάθε χρόνο:

1. Εκδήλωση προς τιµή της πολύτεκνης Μάνας. Παρουσιάζει καλ-

λιτεχνικό πρόγραµµα και τιµά πολύτεκνες µάνες για την προ-

σφορά τους.

2. Πραγµατοποιεί πασχαλινή εκδήλωση σε συνεργασία µε το Κοι-

νοτικό Συµβούλιο µε παιχνίδια και εκδίδει πασχαλινό λαχείο.

3. Πραγµατοποιεί Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση την ηµέρα των

Χριστουγέννων. Ο Άγιος Βασίλης δίνει δώρα στα παιδιά και

ακολουθεί κόψιµο βασιλόπιτας.

4. Κάθε χρόνο στην τελετή αποφοίτησης του δηµοτικού σχολείου

δίνει δώρο, σε όλα τα παιδιά που αποφοιτούν, το λογοτεχνικό

βιβλίο που θα διδαχτούν στην Α΄ τάξη Γυµνασίου. 

❖ Τοπική Επιτροπή Επισκοπής πραγµατοποιεί κάθε χρόνο: 

1. Χριστουγεννιάτικη Παιδική Εκδήλωση. Παρουσιάζει καλλιτεχνι-

κό πρόγραµµα και ακολουθεί δεξίωση µε φαγητό το οποίο ετοι-

µάζει η Τοπική Επιτροπή.

2. Κάθε χρόνο πραγµατοποιεί εκδροµή – προσκύνηµα. Το 2006

πήγε στον Άγιο Ραφαήλ και Άγιο Νεόφυτο στην Πάφο. Το 2007

πήγε στην κατεχόµενη Κερύνεια. Το 2008 στην περιοχή της

Ελεύθερης Αµµοχώστου. Σε όλες τις εκδροµές η συµµετοχή

είναι αρκετά µεγάλη και αφήνουν άριστες εντυπώσεις.
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10.3 ∆ραστηριότητες / Εκδηλώσεις Τοπικών Επιτροπών Λάρνακας

❖ Η Τοπική Επιτροπή Αραδίππου πραγµατοποίησε µε µεγάλη επιτυχία
κρουαζιέρα πολυτέκνων οικογενειών τον Ιούνιο 2008 στη Συρία.
∆ιοργάνωσε δείπνο πολυτέκνων και διοργανώνει κάθε χρόνο τη
γιορτή της Πολύτεκνης Οικογένειας. Επίσης κάθε χρόνο στέλνει
παιδιά πολυτέκνων σε κατασκηνώσεις στο ∆ήµο Ασπροβάλτας της
Ελλάδας. Σε συνεργασία µε τον ∆ήµο Αραδίππου διοργάνωσε
εκδήλωση στις 30/5/2007 και βράβευσαν τις πολύτεκνες µάνες που
γέννησαν 7 παιδιά. 

❖ Η Τοπική Επιτροπή Τρούλλων διοργανώνει µε µεγάλη επιτυχία
χοροεσπερίδα - εκδήλωση στο κέντρο της πλατείας του χωριού.
Στις 28/10/2006 πραγµατοποίησε εκδροµή πολυτέκνων των Τρούλ-
λων στον Πρόδροµο και στην Ιερά Μονή Κύκκου, τον Οκτώβριο
2007 πραγµατοποίησε τριήµερη κρουαζιέρα στην Ρόδο. Παρουσία-
σε ακόµη δύο παραστάσεις θεάτρου σκιών.

❖ Οι Τοπικές Επιτροπές Ψευδά - Αγίας Άννας τα τελευταία χρόνια
συνδιοργανώνουν τη γιορτή της Πολύτεκνης Οικογένειας. Στη
γιορτή παρουσιάζεται καλλιτεχνικό πρόγραµµα από παιδιά πολυτέ-
κνων και σηµειώνει µεγάλη επιτυχία.

❖ Η Τοπική Επιτροπή Ξυλοφάγου διοργάνωσε χοροεσπερίδα και
τίµησε όλες τις πολύτεκνες µάνες της κοινότητας.

❖ Η ενοριακή Επιτροπή Καθαρής, Αγίου Ιωάννη και Προδρόµου εφαρ-
µόζει πρόγραµµα Αγωγής Υγείας για απασχόληση των παιδιών. Το
πρόγραµµα επιχορηγείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτι-
σµού.

❖ Η Τοπική Επιτροπή Περβολιών οργάνωσε εκδροµή.

❖ Η Τοπική Επιτροπή Πυργών παρέθεσε γεύµα για όλους τους πολύ-
τεκνους στο κέντρο της κοινότητας.

❖ Η Τοπική Επιτροπή Κοφίνου οργάνωσε εκδροµή στην Τριµήκλινη,
Αγία Μαύρη, και προσκύνηµα στις Μονές της περιοχής Τροόδους.
Ακόµη συµµετείχε ως συνδιοργανωτής σε οµιλία που διοργανώθη-
κε από τις κοινότητες της περιφέρειας µε θέµατα "Οδική Ασφάλεια
και τροχαία δυστυχήµατα" και "θεωρία πυρκαγιάς, πρόληψη και
τρόποι αντιµετώπισης".
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❖ Η Τοπική Επιτροπή Ορµήδειας σε συνεργασία µε τον Πολιτιστικό
Όµιλο "Ορµήδεια" οργάνωσαν γιορτή της Μάνας στο κοινοτικό
πάρκο και τίµησαν τις πολύτεκνες µάνες της κοινότητας.

❖ Η Τοπική Επιτροπή Αθηαίνου διοργανώνει κάθε χρόνο γεύµα πολυ-
τέκνων και έχει µεγάλη επιτυχία. Η εκδήλωση περιλαµβάνει πλού-
σιο φαγητό, καλλιτεχνικό πρόγραµµα και διασκέδαση µε παιχνίδια.

❖ Η Τοπική Επιτροπή Καλαβασού διοργανώνει κάθε χρόνο στο πολι-
τιστικό κέντρο του χωριού εκδήλωση , µε δώρα στα παιδιά από τον
΄Αγιο Βασίλη και κεραστικά. Πραγµατοποίησε εκδροµή µε µεγάλη
επιτυχία στο Τρόοδος. Κάθε Σεπτέµβριο η Τοπική διοργανώνει
εκδήλωση αφιερωµένη στα παιδιά . Η εκδήλωση πραγµατοπιείται
στην πλατεία του χωριού και περιλαµβάνει παιχνίδια και κεραστικά. 

10.5 ∆ραστηριότητες / Εκδηλώσεις Τοπικών Επιτροπών Αµµοχώστου

❖ Σε µια προσπάθεια για γνωριµία, σύσφιξη των σχέσεων και ενηµέ-
ρωση των µελών τους για τις διάφορες εκδηλώσεις και την πορεία
των αιτηµάτων µας και σε συνεργασία µε την Επαρχιακή Επιτροπή
οι Τοπικές Επιτροπές ∆ερύνειας, Βρυσούλλων, Λιοπετρίου, Φρενά-
ρου και ∆άσους Άχνας παράθεσαν δείπνο προς τα µέλη τους.

❖ Η Τοπική Επιτροπή Πολυτέκνων Σωτήρας διοργάνωσε θεατρικές
παραστάσεις.

❖ Η Τοπική Επιτροπή Πολυτέκνων ∆ερύνειας διοργάνωσε Χριστου-
γεννιάτικη γιορτή, διαλέξεις, εκδροµές και θεατρικές παραστάσεις.

❖ Η Τοπική Επιτροπή Πολυτέκνων Λιοπετρίου διοργάνωσε Χριστου-
γεννιάτικη γιορτή και µουσικοχορευτικές εκδηλώσεις.

❖ Η Τοπική Επιτροπή Πολυτέκνων Παραλιµνίου διοργάνωσε Πασχα-
λινή εκδήλωση.

❖ Η Τοπική Επιτροπή Πολυτέκνων Βρυσούλλων πραγµατοποίησε
αιµοδοσία και θεατρικές παραστάσεις.

❖ Η Τοπική Επιτροπή Πολυτέκνων Αυγόρου διοργάνωσε αιµοδοσία
στα πλαίσια της Γιορτής της Πολύτεκνης Μάνας.



11. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:

EΠIΣHMEΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ THΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΠ KATA THN ΠEPIO∆O 2005-2008

Συναντήσεις πραγµατοποιήθηκαν µε τους πιο κάτω:

Έτος 2005

1. 28/06/2005 Πρόεδρο Επιτρ. Εργασίας Βουλής κα Σωτηρούλα
Χαραλάµπους

2. 08/07/2005 Βουλευτή ∆ΗΣΥ. κ.Ιωνά Νικολάου
3. 18/07/2005 Υπουργό Άµυνας κ. Κούλλη Μαυρονικόλα
4. 15/09/2005 Πρόεδρο Α∆ΗΚ κ. Ντίνο Μιχαηλίδη
5. 15/09/2005 ∆ιευθ.Εξυπη.Πελατών ΑΗΚ κ. Γιώργο Πετούση
6. 22/09/2005 Πρόεδρο ∆ΗΣΥ κ. Νίκο Αναστασιάδη
7. 29/09/2005 Γ. Γραµµατέα Οικολόγων κ. Γιώργο Περδίκη
8. 30/09/2005 Γ.∆ιευθ.Υ.Οικονοµικών κ. Χρίστο Πατσαλίδη
9. 03/10/2005 Πρόεδρο ΕΥΡΩΚΟ κ. ∆ηµήτρη Συλλούρη

10. 04/10/2005 Αντιπρόεδρο ∆ΗΚΟ κ. Νίκο Πιττοκοπίτη 
11. 06/10/2005 Πρόεδρο Επιτρ.Παιδείας Βουλής κ. Νίκο

Τορναρίτη
12. 11/10/2005 Βουλευτή ∆ΗΣΥ κ. Ανδρέα Παπαπολυβίου
13. 17/10/2005 Υπουργό Εµπορίου κ. Γιώργο Λιλλήκα
14. 18/10/2005 Βουλευτή ∆ΗΣΥ κ. Ιωνά Νικολάου
15. 20/10/2005 Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας
16. 25/10/2005 Πρόεδρο Ε∆ΕΚ κ. Γιαννάκη Οµήρου
17. 03/11/2005 Βουλευτή ΑΚΕΛ κ. Άντρο Κυπριανού
18. 18/11/2005 Αναπληρωτή Πρόεδρο ∆ΗΚΟ κ. Νίκο Κλεάνθους
19. 21/11/2005 Υπουργό Εσωτερικών κ. Ανδρέα Χρίστου
20. 01/12/2005 Πρόεδρο Επιτρ. Οικονοµικών Βουλής κ. Άριστο

Χρυσοστόµου 
21. 05/12/2005 Γενικό ∆ιευθυντή ΡΙΚ κ. Μάριο Μαυρίκιο
22. 15/12/2005 Πρόεδρο Συνδέσµου Καταναλωτών κ. Πέτρο 

Μάρκου
23. 20/12/2005 Πρόεδρο Επιτρ.Εσωτερικών Βουλής κ. Άντρο

Κυπριανού
24. 22/12/2005 Ευρωβουλευτή ∆ΗΣΥ κ. Παναγιώτη ∆ηµητρίου
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Έτος 2006

25. 12/01/2006 Intercollage Μάριο Χρίστου Οκονοµολόγο

26. 19/01/2006 Εκπρόσωπο Τύπου ΣΕΚ κ. Ξενή Ξενοφώντος

27. 23/01/2006 Πρόεδρο Ένωσης ∆ήµων κ. ∆ηµήτρη Κοντίδη

28. 01/02/2006 Εκπρόσωπο Τύπου ΣΕΚ κ. Ξενή Ξενοφώντος

29. 16/02/2006 Υπουργό Παιδείας κ. Πεύκιο Γεωργιάδη

30. 21/02/2006 Κίνηµα Ελευθέρων Πολιτών κ. Χρίστο Ενωτιάδη

31. 28/02/2006 Γενικό ∆ιευθ.Υπουργείου Άµυνας κ. Πέτρο

Καρεκλά 

32. 23/03/2006 Γενικό Γραµµατέα ΣΕΚ κ. Νίκο Μωΰσέως

33. 04/04/2006 Γενικό Γραµµατέα ∆ΕΟΚ κ. ∆ιοµήδη ∆ιοµήδους

34. 13/04/2006 Υπουργό Οικονοµικών κ. Μιχάλη Σαρρή

35. 13/04/2006 Πρόεδρο Α∆ΗΚ κ. Ντίνο Μιχαηλίδη

36. 13/04/2006 Γενικό Γραµµατέα ΠΕΟ κ. Πάµπη Κυρίτση

37. 18/04/2006 Επιτροπή Νεολαίας ∆ΗΣΥ

38. 19/04/2006 Πρόεδρο Ε∆ΕΚ κ. Γιανάκη Οµήρου

39. 28/04/2006 Αναπληρωτή ∆ιευθ.Οδικών Μεταφορών

κ. Πάτροκλο Κυθρεώτη 

40. 02/05/2006 Γενικό Γραµµατέα Οικολόγων κ. Γιώργο Περδίκη

41. 10/05/2006 Πρόεδρο ∆ΗΣΥ κ. Νίκο Αναστασιάδη

42. 18/05/2006 Υπουργείο Εσωτερικών, Α΄Λειτουργό

κ. Μιχάλη Ππαρέλη 

43. 18/05/2006 Intercollage ∆ιευθυντή κ. Νίκο Περιστιάνη

44. 31/05/2006 Cyprus Collage κ. Μάριο Μαυρίδη Οικονοµολόγο

45. 16/06/2006 Βουλευτές ∆ΗΚΟ κα Αντιγόνη Παπαδοπούλου,

Σοφοκλή Φυττή

46. 21/06/2006 Cyprus Collage κ. Μάριο Μαυρίδη

47. 21/08/2006 Υπουργό Υγείας κ. Χάρη Χαραλάµπους

48. 13/10/2006 Υπουργό Εργασίας κ. Αντώνη Βασιλείου

49. 19/10/2006 Υπουργό Συγκοινωνιών κ. Χάρη Θράσου

50. 03/11/2006 Πρόεδρο ΕΥΡΩΚΟ κ. ∆ηµήτρη Συλλούρη

51 16/11/2006 Αναπληρωτή Γ.Γραµµατέα ΣΕΚ κ. Πέτρο

Θεοφάνους

52. 17/11/2006 Γενικό Γραµµατέα Οικολόγων κ. Γιώργο Περδίκη

53. 23/11/2006 Γενικό Γραµµατέα ∆ΕΟΚ κ. ∆ιοµήδη ∆ιοµήδους
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54. 24/11/2006 Πρόεδρο Βουλής κ. ∆ηµήτρη Χριστόφια

55. 01/12/2006 Πρόεδρο Ε∆ΕΚ κ. Γιαννάκη Οµήρου

56. 08/12/2006 Υπουργό Εσωτερικών κ. Νεοκλή Συλικιώτη

57. 08/12/2006 Πρόεδρο ∆ΗΚΟ κ. Μάριο Κάρογιαν

58. 14/12/2006 Πρόεδρο Επ. Άµυνας Βουλής Γιαννάκη Οµήρου και

Βουλευτές 

Έτος 2007

59. 03/01/2007 Βουλευτή ∆ΗΣΥ κ. Ιωνά Νικολάου

60. 11/01/2007 Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κ.κ. Χρυσόστοµο

61. 18/01/2007 Υπουργό Οικονοµικών κ. Μιχάλη Σαρρή 

62. 26/02/2007 Γ.∆ιευθύντρια Υπουργείου Εργασίας κα Ελπινίκη

Κουτουρούσιη 

63. 15/03/2007 Πρόεδρο Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών

κ. Θάσο Μιχαηλίδη

64. 15/03/2007 Υφυπουργό Παρά τω Προέδρω κ. Χριστόδουλο

Πασιαρδή

65. 15/03/2007 ∆ιευθ.Τµήµατος Οδικών Μεταφορών κ. Σωτήρη

Κωλέττα

66. 12/04/2007 Γ. Γραµµατέα ΕΚΥΣΥ κ. Κώστα Σκαρπάρη

67. 30/04/2007 Ευρωβουλευτή ∆ΗΣΥ κ. Γιαννάκη Κασουλίδη  

68. 15/05/2007 Πρόεδρο ∆ΗΣΥ κ. Νίκο Αναστασιάδη

69. 18/05/2007 Υπουργό Οικονοµικών κ. Μιχάλη Σαρρή

70. 21/05/2007 Υπουργό Εργασίας κ. Αντώνη Βασιλείου 

71. 25/05/2007 Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο ΑΚΕΛ κ. Νίκο

Κατσουρίδη

72. 30/05/2007 Γενικό Γραµµατέα Οικολόγων κ. Γιώργο Περδίκη

73. 31/05/2007 Πρόεδρο Ευρωκό κ. ∆ηµήτρη Συλλούρη

74. 07/06/2007 Πρόεδρο ∆ΗΚΟ κ. Μάριο Κάρογιαν

75. 07/06/2007 Επιτροπή Εργασίας της Βουλής

76. 08/06/2007 Γενικό Γραµµατέα ΠΕΟ κ. Πάµπη Κυρίτση

77. 21/06/2007 ∆ήµαρχο Λευκωσίας κα Ελένη Μαύρου

78. 21/06/2007 Προστάτιδα Πολυτέκνων κα Φωτεινή

Παπαδοπούλου

79. 22/06/2007 Υπουργό Άµυνας κ. Χριστόδουλο Πασιαρδή

80. 26/06/2007 Γενικό Γραµµατέα ∆ΕΟΚ κ. ∆ιοµήδη ∆ιοµήδους
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81. 05/07/2007 Πρόεδρο Ε∆ΕΚ κ. Γιαννάκη Οµήρου

82. 10/07/2007 Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων

∆ικαιωµάτων

83. 10/07/2007 Υπουργό Άµυνας κ. Χριστόδουλο Πασιαρδή

84. 06/09/2007 Βουλευτή ∆ΗΣΥ κ. Ιωνά Νικολάου

85. 08/09/2007 Υπουργό Παιδείας κ. Άκη Κλεάνθους

86. 25/10/2007 ∆ιευθ. ∆ιεύθυνσης Λαικής Τράπεζας κα. Ροδούλα

Χατζηκυριάκου

87. 06/11/2007 Υφυπουργώ Παρά τω Προέδρω κ. Γιώργο

Χατζηαναστασίου

88. 09/11/2007 ∆ιευθ. Πωλήσεων Κυπριακών Αερογραµµών

κα. Μαρία Μάρκου

89. 14/11/2007 Πρόεδρο ∆ηµοκρατίας κ. Τάσσο Παπαδόπουλο

90. 11/12/2007 Επιτελείο Τάσου Παπαδόπουλου κ. Γιώργο Λιλήκκα

91. 13/12/2007 Υποψήφιο Πρόεδρο κ. Γιαννάκη Κασουλίδη

92. 14/12/2007 Επιτελείο Τάσου Παπαδόπουλου κ. Γιώργο Λιλήκκα

Έτος 2008

93. 08/01/2008 Υποψήφιο Πρόεδρο κ. Κώστα θεµιστοκλέους

94. 15/01/2008 Υποψήφιο Πρόεδρο κ. ∆ηµήτρη Χριστόφια

95. 31/01/2008 Υπουργό Εσωτερικών κ. Χρίστο Πατσαλίδη

96. 05/02/2008 Αρχιτεκτονικό Γραφείο Ιωακείµ και Λοιζιά

97. 23/04/2008 Αρχιτεκτονικό Γραφείο Ιωακείµ και Λοιζιά

98. 15/05/2008 Υπουργό Εµπορίου κ. Αντώνη Πασχαλίδη

99. 06/06/2008 Υπουργό Εργασίας κα. Σωτηρούλα Χαραλάµπους

100. 24/06/2008 Υπουργό Άµυνας κ. Κώστα Παπακώστα

101. 01/08/2008 Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων

102. 08/07/2008 Υπουργό Υγείας κ. Χρίστο Πατσαλίδη

103. 24/07/2008 Υπουργό Οικονοµικών κ. Χαρίλαο Σταυράκη

104. 05/08/2008 Υπουργό ∆ικαιοσύνης κ. Κύπρο Χρυσοστοµίδη

105. 09/09/2008 Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κ.κ. Χρυσόστοµο

106. 20/10/2008 Υπουργό Εσωτερικών κ. Νεοκλή Συλικιώτη

107. 21/10/2008 Υπουργό Συγκοινωνιών κ. Νίκο Νικολαΐδη

108. 23/10/2008 Υπουργό Οικονοµικών κ. Χαρίλαο Σταυράκη



ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
(Π.Ο.Π.)

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ  Κ.∆.Σ.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2008 - 2011

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ 18.1.2009



ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Εισηγητική Έκθεση είναι µια προσπάθεια να καταγραφεί η φιλοσοφία
και ο στρατηγικός σχεδιασµός για την µελλοντική πορεία της Οργάνω-
σης και να τεθούν οι κυριότεροι στόχοι και δράσεις µας.

Οι στόχοι που καταγράφονται όπως και οι άξονες πολιτικής της Οργά-
νωσης καθορίζουν τα πλαίσια µέσα στα οποία θα κινηθούν τα ∆ιοικητι-
κά Όργανα για να επιτύχουν τους ευρύτερους σκοπούς της Παγκύ-
πριας Οργάνωσης Πολυτέκνων.

Η Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων είναι µία Οργάνωση µε πολλές
δυνατότητες και προοπτικές αρκεί να µπορέσει να τις αξιοποιήσει απο-
τελεσµατικά και παραγωγικά.

Για να έχουµε καλά αποτελέσµατα χρειάζεται να έχουµε στρατηγικούς
σχεδιασµούς µε συγκεκριµένους στόχους. Χρειάζεται να αξιοποιήσου-
µε πιο αποτελεσµατικά τους οικονοµικούς, πληροφοριακούς και
ανθρώπινους πόρους που διαθέτουµε και να χρησιµοποιήσουµε την
ενέργεια και τις δυνάµεις µας πιο παραγωγικά ώστε αφ’ ενός να προ-
στατεύσουµε τα δικαιώµατα των µελών µας και αφ’ ετέρου να τους
προσφέρουµε κάθε είδους βοήθεια που χρειάζονται. 

Λαµβάνοντας όλα τα πιο πάνω υπ’ όψιν και αξιολογώντας τις δυνατό-
τητες της Οργάνωσης και τις εµπειρίες από την µέχρι σήµερα δράση
της ετοιµάστηκε η παρούσα Εισηγητική Έκθεση µε στόχο να περιγρα-
φούν συνοπτικά οι κυριότεροι τοµείς δράσης, οι στόχοι σε κάθε δράση
και να χαραχθούν πλαίσια της πολιτικής της Παγκύπριας Οργάνωσης
Πολυτέκνων για τα επόµενα τρία χρόνια.

Η όλη φιλοσοφία µας και ο στρατηγικός σχεδιασµός κινήθηκε µέσα στα
πλαίσια της αποστολής της ΠΟΠ και των ευρύτερων στόχων της που
περιγράφονται στο «παράρτηµα » στο τέλος της εισηγητικής έκθεσης.

Η εισηγητική έκθεση περιλαµβάνει αρκετά θέµατα τα οποία στοχεύουν
στην πραγµατοποίηση των στόχων.

Το Κεντρικό ∆ιοικητικό Συµβούλιο, µέσα στα πλαίσια της πολιτικής που
θα χαραχθεί από το Παγκύπριο Συνέδριο, θα τα επεξεργαστεί αναλυτι-
κότερα και θα κωδικοποιήσει τις διάφορες παραµέτρους των θεµάτων
για προώθηση τους. 
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ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ – ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ∆ΙΕΚ∆ΙΚΗΣΗΣ

Η φιλοσοφία και στρατηγική διεκδίκησης θα επικεντρωθεί προβάλλο-

ντας τις οικονοµικές δυσκολίες, τις νοµότυπες δυσµενείς διακρίσεις

και τον αδιόρατο κοινωνικό αποκλεισµό καθώς και τα πολλαπλάσια

βάρη που αντιµετωπίζουν οι πολύτεκνες οικογένειες αφού,

α. λόγω της µεγαλύτερης κατανάλωσης προϊόντων πρώτης ανάγκης,

συνεισφέρει σε έµµεσους φόρους διπλάσια ή τριπλάσια.

β. λόγω του ισοπεδωτικού φορολογικού συστήµατος φορολογείται το

ίδιο µε ένα ανύπανδρο ή µια οικογένεια χωρίς ή µε λιγότερα παιδιά.

γ. λόγω της τιµολογιακής πολιτικής των οργανισµών δηµόσιας ωφέ-

λειας όπως ΑΗΚ, Συµβούλια Υδατοπρόµηθειας, Συµβούλια Αποχε-

τεύσεως, Κοινοτικά Συµβούλια επιφορτίζεται υπέρογκα και άδικα η

πολύτεκνη οικογένεια, µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται δυσµε-

νείς διακρίσεις, να εξανεµίζονται γρήγορα τα εισοδήµατα της και να

χαµηλώνει η ποιότητα ζωής της, πολλές φορές σε πολύ επικίνδυνα

επίπεδα.  

Επιπλέον οι σύγχρονες ανάγκες για σπουδές των τέκνων κατεβάζουν

ακόµα πιο κάτω την ποιότητα ζωής στην πολύτεκνη οικογένεια, αφού

τα περισσότερα έσοδα κατανέµονται 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 συνο-

δεύουν την ανέχεια και τη φτώχεια.

Θα προτάξουµε επιπρόσθετα, ότι απ’ όλο αυτό το σκηνικό των δυσκο-

λιών , προκύπτουν ως   προσφορά της πολύτεκνης οικογένειας προς το

κράτος, πολλοί φορολογούµενοι πολίτες για τη συντήρηση και την

πρόοδο του κράτους, µεγαλύτερες ευθύνες που αναλαµβάνει η πολύ-

τεκνη οικογένεια προσφέροντας περισσότερους, αναλογικά, στρατιώ-

τες επωµιζόµενη τα πολλαπλάσια έξοδα τους κατά τη διάρκεια της

θητείας και άλλα πολλά. 

Θα επισηµάνουµε επίσης ότι πολλά από αυτά µπορούν να αποτελέ-

σουν και µέρος µέτρων στη βάση µίας ∆ηµογραφικής Πολιτικής εν όψει
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της αδήριτης ανάγκης για αύξηση 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 ανησυχητικές και ότι η συνεχιζό-

µενη τάση για µείωση του δείκτη γονιµότητας έχουν ανησυχήσει και

την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση σε σηµείο που αναζητά επειγόντως

µέτρα για θεραπεία. 

Μέσα στα πλαίσια αυτά θα διεκδικήσουµε ουσιαστική ισότητα και

δίκαιη µεταχείριση της πραγµατικής κατάστασης µας (του κατά κεφα-

λή οικογενειακού εισοδήµατος) και της υπέρτερης προσφοράς µας.

Με αυτή τη φιλοσοφία θα θέσουµε τα αιτήµατα και θα διεκδικήσουµε

αφενός την υλοποίηση υποσχέσεων και αφετέρου την περαιτέρω βοή-

θεια για βελτίωση της ποιότητας ζωής στις πολύτεκνες οικογένειες

στα πλαίσια µιας ουσιαστικής ισότητας και ίσων ευκαιριών για τα παι-

διά µας.



∆ΡΑΣΗ 1: ∆ΙΕΚ∆ΙΚΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων επιδιώκει πάντοτε να έχει καλές

σχέσεις µε την Πολιτεία γιατί πιστεύει στον διάλογο µε επιχειρήµατα

αλλά κυριότερο γιατί πιστεύει ότι είναι προς το συµφέρον της Πολιτεί-

ας η στήριξη και υποστήριξη της οικογένειας και περισσότερο της

Πολύτεκνης Οικογένειας.

Η διεκδίκηση ικανοποίησης αιτηµάτων δεν είναι δραστηριότητα εχθρι-

κή προς την Πολιτεία. Είναι δικαίωµα κάθε Οργάνωσης να διεκδικεί µε

νόµιµα, ειρηνικά και δυναµικά την ικανοποίηση των αιτηµάτων.

Με αυτό το πνεύµα η Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων θα επιδιώξει

την ικανοποίηση των αιτηµάτων και την διαµόρφωση της κοινωνικής, ή

άλλης πολιτικής που επηρεάζει άµεσα η έµµεσα την πολύτεκνη οικο-

γένεια.

Η Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων θα αγωνισθεί για την επίτευξη

των δύο πιο κάτω βασικών στόχων : 

-  ∆ιεκδίκηση για ικανοποίηση αιτηµάτων για πραγµατική ισότιµη

µεταχείριση

-  ∆ηµιουργία Φορέα για εφαρµογή δηµογραφικής - οικογενειακής

πολιτικής

Αναλυτικότερα οι στόχοι είναι : 

1.1 Αιτήµατα:

Η επίλυση των αιτηµάτων ήταν, είναι και θα είναι ένας συνεχής και

αµετάθετος στόχος της Οργάνωσης. Η επίλυση των διαφόρων αιτηµά-

των αποτελεί βασική προϋπόθεση για την βελτίωση του βιοτικού επι-

πέδου των πολυτέκνων οικογενειών.

Συνεχής θα είναι η προσπάθεια για προώθηση και επίλυση διαφόρων

προβληµάτων τα οποία θα συµβάλουν στην βελτίωση της ποιότητας

ζωής της πολύτεκνης οικογένειας.   
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1.1.1   Βασικά Αιτήµατα:

α) Επίδοµα Τέκνου:

i. Αύξηση

Στόχος της Οργάνωσης είναι η θεσµοθέτηση ετήσιας αναπροσαρµογής
του Επιδόµατος Τέκνου που να αντισταθµίζει τις απώλειες της αγορα-
στικής του δύναµης. 

(Σηµειώνουµε ότι έχει εξασφαλιστεί υπόσχεση του Προέδρου της
∆ηµοκρατίας κ. ∆ηµήτρη Χριστόφια για ετήσια αναθεώρηση του επιδό-
µατος τέκνου ώστε να επιτυγχάνεται η αναπλήρωση της αγοραστικής
του δύναµης). 

ii. Επαναφορά 13ου στο Επίδοµα

Επιπρόσθετα αµετακίνητος στόχος µας και πρώτη προτεραιότητα
παραµένει η επαναφορά του 13ου στο επίδοµα, µέτρο που ίσχυε από τη
πρώτη στιγµή παραχώρησης του επιδόµατος και για 15 συνεχή χρόνια
και καταργήθηκε µε την Φορολογική Μεταρρύθµιση του 2002 -2003.

(Σηµειώνουµε ότι έχει εξασφαλιστεί υπόσχεση του Προέδρου της
∆ηµοκρατίας κ. ∆ηµήτρη Χριστόφια για την επαναφορά του 13ου στο
επίδοµα).

β) Φοιτητική χορηγία 

Η µόρφωση των παιδιών δηµιουργεί ένα δυσβάσταχτο οικονοµικό
βάρος για τις πολύτεκνες οικογένειες οι οποίες πολλές φορές σπου-
δάζουν ταυτόχρονα δύο, τρία ή και τέσσερα παιδιά.

Αίτηµα µας η ουσιαστική αύξηση και τιµαριθµική αναπροσαρµογή της
φοιτητικής χορηγίας ώστε να ενισχύονται οικονοµικά οι πολύτεκνες
οικογένειες.

(Σηµειώνουµε ότι έχει εξασφαλιστεί δέσµευση του Προέδρου της
∆ηµοκρατίας για αύξηση της ειδικής χορηγίας για φοιτητές παιδιά
πολυτέκνων).

γ) Χορηγία για αγορά αυτοκινήτου

Το πρόβληµα που αντιµετωπίζει η πολύτεκνη οικογένεια για την µετα-
κίνηση της είναι καθηµερινό και σοβαρό.
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Οι πολύτεκνοι χρειάζονται αυτοκίνητο µε το οποίο να µπορούν να εξυ-

πηρετούν τις ανάγκες της οικογένειας τους εύκολα και ασφαλισµένα.

Το αίτηµα της Οργάνωσης είναι η αυξηµένη παροχή κινήτρων για από-

κτηση του ώστε να διασφαλίζει την ασφαλή µετακίνηση της πολύτε-

κνης οικογένειας. 

Θα διεκδικήσουµε να αυξηθεί η χορηγία που παρέχεται, χωρίς εισοδη-

µατικά κριτήρια, και να καθιερωθεί το δικαίωµα επαναδιεκδίκησης µετά

την παρέλευση έξι χρόνων.

(Σηµειώνουµε ότι έχει εξασφαλιστεί δέσµευση του Προέδρου της ∆ηµοκρα-

τίας για περαιτέρω βελτίωση της νοµοθεσίας για παραχώρηση χορηγίας για

αγορά αυτοκινήτου).

δ) Χορήγηµα Εθνοφρουρού:

Επιδίωξη της Οργάνωσης είναι να τροποποιηθεί ο σχετικός νόµος

ώστε να συµπεριληφθεί η προηγούµενη πρόνοια που αναιρέθηκε και η

οποία προνοούσε αύξηση κατά 50% του βασικού χορηγήµατος του

εθνοφρουρού.

(Σηµειώνουµε ότι έχει εξασφαλιστεί δέσµευση του Προέδρου της
∆ηµοκρατίας για αύξηση του χορηγήµατος).

ε) Φορολογικό σύστηµα:

Η εφαρµογή από την Πολιτεία ενός δίκαιου φορολογικού συστήµατος

που θα στοχεύει στην όσο το δυνατό δικαιότερη κατανοµή των φορο-

λογικών βαρών και την σµίκρυνση της διαφοράς στο κατά κεφαλή εισό-

δηµα 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 ανάλογης της οικονοµικής αντο-

χής της.

Στόχος της Παγκύπριας Οργάνωσης Πολυτέκνων είναι η εφαρµογή

ενός φορολογικού συστήµατος που να αναγνωρίζει την οικογένεια ως

φορολογική µονάδα. Όλα τα έσοδα των µελών της οικογένειας να

αθροίζονται και αφού διαιρεθούν διά του αριθµού των µελών της οικο-

γένειας µετά να φορολογείται το εισόδηµα κάθε µέλους.
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Με αυτό τον τρόπο θα επιτευχθεί δίκαιη κατανοµή βαρών και θα ενι-

σχυθεί η κοινωνική συνοχή.

στ) Επίδοµα Μάνας:

Οι ανάγκες και η στήριξη που χρειάζεται η πολύτεκνη µάνα δεν στα-

µατούν όταν µεγαλώσουν τα παιδιά. 

Ο πρώτος στόχος της Οργάνωσης µας που ήταν η καθολική παραχώ-

ρηση του Επιδόµατος Πολύτεκνης Μάνας έτσι που να το δικαιούνται

όλες οι πολύτεκνες µάνες, µετά από πολλούς αγώνες, επιτεύχθηκε.

Επικέντρωση µας θα είναι η αύξηση του Επιδόµατος Μάνας στο ύψους

του βασικού επιδόµατος τέκνου. 

ζ) Στεγαστικό:

Αµετάθετος στόχος είναι όπως κάθε πολύτεκνη οικογένεια τόσο η ίδια

όσο και τα παιδιά της να αποκτήσουν τη δική τους στέγη.

Προτεραιότητα θα δοθεί στην περαιτέρω βελτίωση και διεύρυνση των

κριτηρίων για απόκτηση στέγης µέσω του Ενιαίου Στεγαστικού Σχεδί-

ου, του Οργανισµού Αναπτύξεως Γής, του Οργανισµού Χρηµατοδοτή-

σεως Στέγης και των σχετικών κυβερνητικών σχεδίων.

(Σηµειώνουµε ότι έχει εξασφαλιστεί δέσµευση του Προέδρου της

∆ηµοκρατίας για περαιτέρω βελτίωση / διεύρυνση των κριτηρίων για

απόκτηση στέγης).

η) Νερό και Ρεύµα:

Τα δύο αυτά αγαθά έχουν καταστεί δυσβάσταχτα για την πολύτεκνη

οικογένεια εξαιτίας του άδικου και απαράδεχτου τρόπου τιµολόγησης

όπου δεν λαµβάνεται υπόψη το µέγεθος της οικογένειας.

Στο θέµα αυτό η Οργάνωση στοχεύει στην άρση των ανισοτήτων που

δηµιουργούνται και των αδικιών που υφίστανται οι πολύτεκνοι.

Για το ρεύµα θα επιδιωχθεί περαιτέρω βελτίωση και διεύρυνση των κρι-

τηρίων της ειδικής διατίµησης που ήδη εφαρµόζεται. (Μερική βελτίωση

έγινε πρόσφατα).

(Σηµειώνουµε ότι έχει εξασφαλιστεί δέσµευση του Προέδρου της
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∆ηµοκρατίας για βελτίωση της τιµολογιακής πολιτικής για το ηλεκτρι-

κό ρεύµα, έτσι που να λαµβάνονται υπόψη οι αυξηµένες ανάγκες της

πολυµελούς οικογένειας).

Προσπάθεια µας είναι ανάλογη ειδική διατίµηση να εφαρµοστεί και για
την τιµολόγηση στο νερό.

1.1.2. Γενικά Αιτήµατα:

α) Επαγγελµατική αποκατάσταση:

Η επαγγελµατική αποκατάσταση των παιδιών αποτελεί µία από τις
βασικές αγωνίες της κάθε πολύτεκνης οικογένειας. Η γρήγορη επαγ-
γελµατική αποκατάσταση των παιδιών είναι ουσιαστικής σηµασίας για
την πολύτεκνη οικογένεια διότι έτσι θα συµβάλουν άµεσα στην οικο-
νοµική ελάφρυνση της οικογένειας και κατ’ επέκταση στη βελτίωση
των συνθηκών διαβίωσης της. 

Στόχος της Οργάνωσης παραµένει η προώθηση νοµοθεσίας ή και λήψη
σχετικών αποφάσεων για πρόσληψη στο δηµόσιο και ηµικρατικό τοµέα
ποσοστό µελών πολύτεκνης οικογένειας.

β) Εκπαίδευση:

Σκοπός της Οργάνωσης είναι να συµβάλει µε τις εισηγήσεις και ενέρ-
γειες της ώστε να διαµορφωθεί ένα εκπαιδευτικό σύστηµα όπου σ’ ένα
πνεύµα παροχής ίσων ευκαιριών να προσφέρονται οι απαραίτητες
διευκολύνσεις στα παιδιά πολυτέκνων για ν’ αποκτούν τα ακαδηµαϊκά
προσόντα που επιθυµούν.

Τα κυριότερα θέµατα που θα τεθούν για ενίσχυση της οικονοµικής
δυνατότητας των πολύτεκνων να προσφέρουν στα παιδιά τους ανώτε-
ρες σπουδές είναι :

α) Τριτοβάθµια Εκπαίδευση

i. Επέκταση και αύξηση της φοιτητικής χορηγίας.

ii. Παραχώρηση υποτροφιών

iii. Παραχώρηση φοιτητικών δανείων µε ευνοϊκούς όρους

iv. Μεταγραφή φοιτητών µεταξύ των Ελλαδικών Εκπαιδευτικών
Ιδρυµάτων και µεταξύ Ελλαδικών και Πανεπιστηµίου Κύπρου.

v. Παραχώρηση αριθµού θέσεων στο Πανεπιστήµιο Κύπρου.
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β) Μέση Εκπαίδευση

Επιπρόσθετα θα επιδιωχθεί η οικονοµική στήριξη πολυτέκνων οικογε-
νειών για να έχουν την οικονοµική ευχέρεια να προσφέρουν στα παι-
διά τους τα αναγκαία µέσα και για την βασική τους εκπαίδευση ώστε
να έχουν ίσες ευκαιρίες. Θα επιδιωχθεί περαιτέρω η δωρεάν φοίτηση
στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιµόρφωσης.

γ) Ιατροφαρµακευτική Περίθαλψη

Η κατάκτηση του δικαιώµατος δωρεάν Ιατροφαρµακευτικής Περίθαλ-
ψης είναι µεγάλης σηµασίας γι’ αυτό πρέπει να περιφρουρηθεί και να
βελτιωθεί ώστε να καλύπτει τις περιπτώσεις θεραπείας στο εξωτερικό
και την οδοντιατρική περίθαλψη.

Ειδική προσπάθεια θα επιδιωχθεί ώστε µε την εφαρµογή του ΓΕΣΥ
(Γενικό Σύστηµα Υγείας) να διατηρηθεί η δωρεάν Ιατροφαρµακευτική
κάλυψη των πολυτέκνων οικογενειών.

δ) Θητεία Εθνοφρουρών:

θα επιδιωχθεί η περαιτέρω µείωση της θητείας τόσο της 14µηνης όσο
και επέκταση για ακόµη περισσότερα παιδιά πολυτέκνων οικογενειών.

ε) Νόµοι και Θεσµοί:

∆ιαφάνηκε ότι διάφοροι νόµοι και θεσµοί περιλαµβάνουν πρόνοιες που
είναι σε βάρος της πολύτεκνης οικογένειας. 

Προσπάθεια µας να αναδείξουµε τα θέµατα αυτά και την αδικία και ανι-
σότητα που γίνεται σε βάρος των πολυτέκνων οικογενειών και να επι-
διώξουµε τροποποιήσεις / βελτιώσεις ώστε να αρθούν οι αδικίες αυτές. 

στ) Τέλεση Μυστηρίων από τις Εκκλησίες:

Θα επιδιωχθεί η επιβεβαίωση και πλήρης εφαρµογή της απόφασης της
Ιεράς Συνόδου για δωρεά τέλεση µυστηρίων.

ζ) Άλλα αιτήµατα:

Στο γενικό υπόµνηµα αιτηµάτων καταγράφονται και διάφορα άλλα επι-
µέρους αιτήµατα τα οποία απασχολούν τους πολύτεκνους και αφορούν
διάφορα θέµατα (Θέµατα Παιδείας, Υγείας, Εργασίας, Άµυνας, µειώσεις
σε µέσα συγκοινωνίας, µειώσεις στις άδειες κυκλοφορίας, εκπτώσεις
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από ιδιωτικά κολλέγια και πανεπιστήµια, εκπτώσεις από καταστήµατα και
άλλους φορείς, µειωµένα τέλη στην παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρε-
σιών, θέµατα που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλα.)

Προσπάθεια µας θα είναι παράλληλα µε την προώθηση των κύριων και
βασικών αιτηµάτων και προβληµάτων να προωθούνται και τα πιο πάνω
επιµέρους αιτήµατα.

1.2 ∆ηµογραφική - Οικογενειακή Πολιτική

Η δηµιουργία ενιαίου φορέα, µε στόχο τη διαµόρφωση και υλοποίηση
ενός ολοκληρωµένου προγράµµατος δηµογραφικής-οικογενειακής
πολιτικής είναι πρωταρχικής σηµασίας για την βελτίωση και αναβάθµι-
ση της κοινωνίας.

Η οικογένεια ως το κύτταρο της κοινωνίας χρειάζεται ειδική µεταχείρι-
ση και η Πολιτεία οφείλει να της παράσχει κάθε φροντίδα, στήριξη και
υποστήριξη.

Η εφαρµογή συγκεκριµένης ∆ηµογραφικής - Οικογενειακής πολιτικής
θα αναβαθµίσει το βιοτικό και πολιτιστικό επίπεδο της κοινωνίας και θα
έχει πολύ ευεργετικά αποτελέσµατα.

Η Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων µε τη συνεχή δράση της ανέδει-
ξε την αναγκαιότητα αυτή και έπεισε να ληφθεί η πολιτική απόφαση για
την δηµιουργία του πιο πάνω φορέα για την ετοιµασία ολοκληρωµένου
προγράµµατος ∆ηµογραφικής - Οικογενειακής Πολιτικής.

Η Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων θα προτείνει και θα επιδιώξει να
στελεχωθεί, ο πιο πάνω φορέας που θα δηµιουργηθεί, µε ειδικούς επι-
στήµονες δηµογράφους, οικονοµολόγους, κοινωνιολόγους, στατιστι-
κολόγους και άλλους ώστε να εξαχθούν ουσιαστικά αποτελέσµατα και
συµπεράσµατα. Θα επιδιωχθεί επιπλέον η συµµετοχή εκπροσώπων της
Παγκύπριας Οργάνωσης Πολυτέκνων. 

Η Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων θα επιδιώξει να συµβάλει στην
διαµόρφωση και τον καθορισµό των στόχων της, κυριότεροι των οποί-
ων θα πρέπει να είναι:

α)  Αντιµετώπιση της υπογεννητικότητας

β)  Στήριξη και υποστήριξη της οικογένειας. 

γ)  ∆ικαιότερη κατανοµή του Εθνικού Εισοδήµατος.
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∆ράση 2: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑ ΜΕΛΗ

Η προσφορά υπηρεσιών προς τα µέλη είναι ένας από τους βασικούς

λόγους της δηµιουργίας και ύπαρξης της Οργάνωσης.

Από την ίδρυση της η Οργάνωση εργάζεται για να εξασφαλίσει στα

µέλη της διάφορα ωφελήµατα από την Κυβέρνηση, Εκκλησία, Τοπική

Αυτοδιοίκηση και άλλους Οργανισµούς.

Σήµερα η Οργάνωση αναπτύχθηκε, έγινε ισχυρή, και έχουν δηµιουργη-

θεί οι προϋποθέσεις όπως και η ίδια προσφέρει υπηρεσίες στα µέλη

της.

Στρατηγικός στόχος είναι η Οργάνωση να επιτύχει µε κάθε δυνατό

τρόπο να δηµιουργήσει και αναπτύξει τους µηχανισµούς εκείνους που

θα της επιτρέψουν να αξιοποιήσει όλες τις δυνατότητες της και να

προσφέρει ουσιαστικές και αποτελεσµατικές υπηρεσίες στα µέλη της.

Η επίτευξη αυτού του στρατηγικού στόχου γίνεται µέσω της εφαρµο-

γής των πιο κάτω δράσεων οι οποίες χρήζουν ενδυνάµωσης και βελ-

τίωσης. Αναλυτικότερα:

2.1. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ 

Η Οργάνωση επεµβαίνει για επίλυση διαφόρων προβληµάτων

που αντιµετωπίζουν οι πολύτεκνες οικογένειες σε διάφορα

θέµατα (θέµατα εργοδότησης, παιδείας, υγείας, στέγασης κλπ).

Προτεραιότητα µας η ενίσχυση των δράσεων µας ώστε να

γίνουµε πιο διεκδικητικοί και αποτελεσµατικοί στην διασφάλιση

των δικαίων των πολυτέκνων στα πιο πάνω θέµατα.

2.2. ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ

Από την αρχή της ίδρυσης της η Οργάνωση διαπίστωσε την
αναγκαιότητα άµεσης παρέµβασης για οικονοµική στήριξη σε

πολύτεκνες οικογένειες που αντιµετωπίζουν άµεσες έκτακτες

ανάγκες που δηµιουργούν προβλήµατα και καθιστούν δύσκολη

την επιβίωσης των.

Προς τούτο έχει δηµιουργήσει ειδικό ταµείο µε το οποίο παρεµ-
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βαίνει και βοηθά οικονοµικά ενισχύοντας τις πολύτεκνες οικο-

γένειες.

Προτεραιότητα είναι η αναβάθµιση του σχεδίου βοηθείας ώστε

να καταστεί πιο ουσιαστικό και αποτελεσµατικό. Προς τούτο θα

γίνει επεξεργασία διαφόρων σκέψεων και εισηγήσεων ώστε να

µετατραπεί σε µέσο στήριξης και βελτίωσης της ποιότητας ζωής

των πολυτέκνων. 

2.3. ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Από το 2004 έχει τεθεί σε λειτουργία στην Επαρχία Λεµεσού το

εν λόγω κέντρο που παρέχει υπηρεσίες πρόληψης, ενηµέρω-

σης, συµβουλευτικής βοήθειας, ψυχολογικής στήριξης και κατ’

οίκον φροντίδα.

Προτεραιότητα µας η ενίσχυση του Κέντρου και η επέκταση του

φάσµατος υπηρεσιών προσφοράς του. Παράλληλα η αξιολόγη-

ση της όλης προσπάθειας µε προοπτική την επέκταση του και

σε άλλες Επαρχίες.

2.4. ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΣΤΑ ΜΕΛΗ

Η παροχή ή δηµιουργία συνθηκών για ψυχαγωγία των µελών

της πολύτεκνης οικογένειας είναι µέσα στις προτεραιότητας

της Οργάνωσης.

Για την προσφορά τέτοιων υπηρεσιών η Οργάνωση θα αναπτύ-

ξει ακόµη περισσότερο τα πιο κάτω:

Α. ∆ηµιουργία Κατασκήνωσης:

Η Οργάνωση προχωρεί στην δηµιουργία συγκροτήµατος

εξοχικών κατοικιών - κατασκήνωσης στην περιοχή Νέου

Χωρίου της Πάφου στο κτήµα που παραχωρήθηκε από την

Κυβέρνηση.

Στόχος της Οργάνωσης είναι η δηµιουργία ενός σύγχρονου,
λειτουργικού και προπαντός βιώσιµου χώρου µε ψηλές προ-
διαγραφές που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σύγχρο-
νης οικογένειας.
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Β. Εκδροµές – Κρουαζιέρες

Η παροχή ευκαιρίας στα µέλη για συµµετοχή σε εκδροµή ή

κρουαζιέρα µε προσιτές τιµές αποτελεί ακόµη µια προσφορά

της Οργάνωσης προς τα µέλη της. 

Η δραστηριότητα αυτή ενισχύεται από χρόνο σε χρόνο και

όλο και περισσότερες Επαρχιακές και Τοπικές Επιτροπές

οργανώνουν εκδροµές ή κρουαζιέρες για τα µέλη τους.

Η δραστηριότητα αυτή µπορεί να διευρυνθεί και βελτιωθεί.

Γ. Χοροεσπερίδες / Εκδηλώσεις

Η πραγµατοποίηση χοροεσπερίδων ή και άλλων εκδηλώσε-

ων είναι µια ευχάριστη ευκαιρία για ψυχαγωγία των µελών

αλλά και για ενίσχυση του Ταµείου Εκδηλώσεων των Επαρ-

χιακών και Τοπικών Επιτροπών.

Όλο και περισσότερες Επαρχιακές και Τοπικές Επιτροπές

δραστηριοποιούνται στον τοµέα αυτό προσφέροντας την

ευκαιρία στα µέλη των για αλληλογνωριµία και ευχάριστη

ψυχαγωγία. 

Η προώθηση τέτοιων εκδηλώσεων ευρίσκεται πάντοτε µέσα

στις προτεραιότητες και στόχους της Οργάνωσης.

2.5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Α. Βραβεία τελειοφοίτων:

Μέσα στα πλαίσια της προσφοράς µας προς τις πολύτεκνες

οικογένειες και την κοινωνία γενικότερα καθιερώσαµε το

θεσµό της βράβευσης τελειόφοιτων µαθητών παιδιών πολυ-

τέκνων (που έχουν την πιο ψηλή βαθµολογία). Η ενέργεια

αυτή δηµιουργεί κίνητρα στους µαθητές για καλύτερη από-

δοση στα µαθήµατά τους, καλλιέργεια ήθους και ευγενούς

άµιλλας.

Στόχος µας η περαιτέρω ενίσχυση του θεσµού αυτού καθώς

και η επέκταση του. 
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Β. Συνεργασία µε κατασκηνώσεις συλλόγων της Ελλάδας

Η Οργάνωση ανέπτυξε σχέσεις µε πολύτεκνους και άλλους

συλλόγους της Ελλάδος και πέτυχε την αποστολή παιδιών

σε κατασκηνώσεις στην Ελλάδα. Η αποστολή στηρίζεται

από την Οργάνωση και γίνεται κυρίως µέσω των Τοπικών

Επιτροπών της. Ιδιαίτερη µνεία γίνεται για την Τοπική Επι-

τροπή Αραδίππου η οποία κάθε χρόνο αποστέλλει παιδιά σε

κατασκήνωση. 

Η δραστηριότητα αυτή έχει ευεργετικά αποτελέσµατα στα

παιδιά που συµµετέχουν. Στόχος η διερεύνηση προοπτικών

δυνατότητας επέκτασης.

Γ. Αξιοποίηση κατασκηνωτικών χώρων στην Κύπρο:

Η Επαρχιακή Επιτροπή Λεµεσού σε συνεργασία µε το ΣΚΕ

Πάνω Πολεµιδιών αξιοποιεί τον κατασκηνωτικό του χώρο

στο χωριό Άγιος Νικόλαος Πάφου και λειτουργεί κατασκή-

νωση, για περίοδο δύο εβδοµάδων, για τα παιδιά πολυτέ-

κνων.

Υπάρχει η δυνατότητα περεταίρω αξιοποίησης τέτοιων

κατασκηνωτικών χώρων που µπορεί να γίνει είτε σε συνερ-

γασία είτε µε την παραχώρηση του στην Οργάνωση από

άλλους Οργανισµούς που τους διαθέτουν. 

∆. Πρόγραµµα Αντιναρκωτικής Αγωγής Υγείας:

Μέσω της Τοπικής Επιτροπής Τσερίου και της Ενοριακής Επι-

τροπής Καθαρής Αγίου Ιωάννη και Προδρόµου εφαρµόζονται

προγράµµατα Αντιναρκωτικής Αγωγής Υγείας τα οποία επι-

χορηγούνται από το Υπουργείο Παιδείας. Τα πρόγραµµα

έχουν στόχο την υγιή απασχόληση των παιδιών αλλά και

πολύτεκνων µητέρων. ∆ηµιουργήθηκαν τµήµατα δραστηριο-

τήτων, ζωγραφικής, ελληνικοί χοροί, µουσικής κλπ.

Υπάρχει η δυνατότητα περαιτέρω αξιοποίησης τέτοιων προ-

γραµµάτων και από άλλες Τοπικές Επιτροπές.
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∆ΡΑΣΗ 3: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ

Η επιτυχία των στόχων και η πραγµατοποίηση των προϋποθέτει την

ύπαρξη µιας καλής οργανωτικής και λειτουργικής δοµής.

Για τον σκοπό αυτό η προσπάθεια για βελτίωση στον Οργανωτικό και

Λειτουργικό τοµέα θα συνεχιστεί. Θα επιδιωχθεί όπως ενισχυθεί ακόµη

περισσότερο η λειτουργικότητα των διάφορων ∆ιοικητικών Οργάνων.

Η ενίσχυση της λειτουργικής δοµής της Οργάνωσης θα επιτευχθεί

µέσω των πιο κάτω παραµέτρων:

3.1. Βελτίωση Καταστατικού

Γεγονότα και καταστάσεις που προέκυψαν καταδεικνύουν την ανάγκη

για συνεχείς βελτιώσεις προνοιών του καταστατικού και εκσυχρονι-

σµού του ώστε να είναι πιο λειτουργικό και να ενισχύει την συνοχή της

Οργάνωσης.

Θα καταγραφούν και µελετηθούν από τα συλλογικά Όργανα οι ανα-

γκαίες βελτιώσεις που χρήζει το Καταστατικό και θα προωθηθούν σε

Καταστατικό Συνέδριο που θα προγραµµατιστεί.

3.2. Ενδυνάµωση της Βάσης

Η δύναµη της Οργάνωσης πηγάζει από την βάση που είναι τα απλά

µέλη. Η δηµιουργία ισχυρής βάσης είναι προϋπόθεση για µια δυνατή

Οργάνωση γι’αυτό θα πρέπει να ενταθούν οι δραστηριότητες προς την

κατεύθυνση αυτή.

Πρέπει να ενδυναµωθούν οι δράσεις ενηµέρωσης των µελών για τα

οφέλη που θα έχουν από µια δυνατή Οργάνωση, ότι τα ωφελήµατα δεν

προσφέρονται αλλά κατακτώνται µε αγώνες και να εµπεδωθεί στα

µέλη ότι η Οργάνωση αγωνίζεται για το δικό τους συµφέρον και τους

συµπαραστέκεται σε κάθε τους πρόβληµα.

Θα πρέπει να εφαρµοστούν καταλληλότερες και σύγχρονες µέθοδοι

προσέγγισης και ενηµέρωσης των µελών ώστε να τα φέρουµε πιο

κοντά στην Οργάνωση, όπως ενηµέρωση µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο

(e-mail) και τηλεµηνυµάτων (sms).
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3.3. Αναβάθµιση εξοπλισµού & Λειτουργίας γραφείων

3.3.1 Εξοπλισµός γραφείων

Η απόδοση της Οργάνωσης και οι έγκαιρες και έγκυρες παρεµβάσεις

της σε πλείστα θέµατα επηρεάζονται από τον διαθέσιµο υλικοτεχνικό

εξοπλισµό. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας είναι ραγδαία.

Η αναβάθµιση και ο εκσυγχρονισµός του ηλεκτρονικού και άλλου εξο-

πλισµού των γραφείων πρέπει να είναι συνεχής. Θα βοηθήσει τα µέγι-

στα στην αύξηση της παραγωγικότητας και αποτελεσµατικότητας.

3.3.2 Μηχανογραφικό σύστηµα.

Η διαδικασία νέας µηχανογράφησης καθώς και η ηλεκτρονική σύνδεση

και δικτύωση των γραφείων της Οργάνωσης συνεχίζεται. 

Το νέο µηχανογραφικό σύστηµα που ετοιµάζεται, θα προσφέρει

Κεντρικό Μητρώο µε περισσότερες δυνατότητες εξαγωγής δεδοµένων

και στοιχείων τα οποία είναι απαραίτητα στην απόδοση της Οργάνω-

σης, της προβολής της, και της τεκµηρίωσης αιτηµάτων.

Στο άµεσο µέλλον θα πρέπει να επισπευσθεί η ολοκλήρωση της. 

3.3.3 Λογιστικό πρόγραµµα

Η διαδικασία εφαρµογής νέου λογισµικού προγράµµατος συνεχίζεται.

Προσπάθεια µας η δηµιουργία του, µέσα στα πλαίσια των πρακτικών

διαδικασιών και δεδοµένων της Οργάνωσης, για καλύτερη διαχείριση

και αξιοποίηση των οικονοµικών πόρων της Οργάνωσης. 

3.3.4 Ιστοσελίδα

Γίνονται προσπάθειες για συνεχή ενηµέρωση και αναβάθµιση της Ιστο-

σελίδας µας. 

Στόχος µας, η ουσιαστική παραγωγή της ιστοσελίδας ώστε να µετα-

τραπεί σε αξιόπιστο µέσω ενηµέρωσης και προβολής της Οργάνωσης.

3.4. Έκδοση ταυτοτήτων - Ασφάλιση

Εδώ και δύο χρόνια έχει επιτευχθεί η αυτόµατη αποκοπή της συνδρο-

µής και ασφάλισης µελών από τα επιδόµατα που λαµβάνουν µε ευερ-
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γετικά αποτελέσµατα για την Οργάνωση αλλά περισσότερο για τις
ίδιες τις πολύτεκνες οικογένειες. Γίνεται ταυτόχρονα ενηµέρωση του
Κεντρικού Μητρώου. 

Με τον τρόπο αυτό αφενός έχουν αυξηθεί τα µέλη που καταβάλλουν
την συνδροµή τους, µε αποτέλεσµα την αύξηση των εσόδων της Οργά-
νωσης και της δυνατότητας εφαρµογής προγραµµάτων ή άλλων δρα-
στηριοτήτων προς στήριξη των µελών και αφετέρου τα µέλη αποφεύ-
γουν την ταλαιπωρία να προσέλθουν στα γραφεία για να ανανεώσουν
την ταυτότητα τους εξοικονοµώντας χρόνο και χρήµα. Επιπλέον µας
δόθηκε η δυνατότητα δικαιότερης επιβάρυνσης των µελών µειώνοντας
στο µισό το ποσό της συνδροµής που καταβάλλουν οι πολύτεκνοι που
έχουν µεγαλώσει τα παιδιά τους ( κυρίως οι συνταξιούχοι πολύτεκνοι).

Προσπάθεια µας να ενταχθούν όλα τα µέλη της ΠΟΠ στο πιο πάνω
σύστηµα αποκοπής.  Παράλληλα θα γίνει προσπάθεια διευθέτησης πιο
έγκαιρης αποκοπής και αποστολής των ταυτοτήτων των µελών. 

3.5. Ενηµέρωση µελών - εφηµερίδα – έντυπα – ηλεκτρονι-
κή ενηµέρωση

Ιδιαίτερη προσπάθεια θα καταβληθεί για την όσο το δυνατό καλύτερη
και συχνότερη ενηµέρωση των µελών.

Η συχνότερη ενηµέρωση των µελών θα προσφέρει στην ενίσχυση της
Οργάνωσης αλλά και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των µελών. Θα
εγκατασταθούν συστήµατα αυτόµατης αποστολής ηλεκτρονικών µυνη-
µάτων (e-mail) και τηλεµυνηµάτων (sms).

Με την ολοκλήρωση της µηχανογράφισης η οποία βρίσκεται προς το
τέλος της θα επιδιωχθεί η επανέκδοση της εφηµερίδας ή και η έκδοση
άλλων εντύπων για πληρέστερη ενηµέρωση των µελών τόσο για τις
δραστηριότητες της Οργάνωσης όσο και για τα ωφελήµατά τους και τις
διεκδικήσεις µας.

Θα επιδιωχθεί επίσης µεγαλύτερη συµµετοχή των Επαρχιών στην ενη-
µέρωση της Ιστοσελίδας.



73

∆ΡΑΣΗ 4: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ

Βασικός στόχος είναι η παρουσία της Οργάνωσης σε κάθε κοινωνικό

γεγονός.

Προσπάθειες της Οργάνωσης είναι να διαδραµατίσει τον δικό της ρόλο

στην βελτίωση της κοινωνίας και στην πρόληψη και αντιµετώπιση απα-

ράδεχτων κοινωνικών φαινοµένων όπως είναι τα ναρκωτικά , ο ρατσι-

σµός, η αντικοινωνική συµπεριφορά των νέων, η βία και παραβατικότη-

τα κ.λ.π.

Μέσα στα πλαίσια αυτά θα ενισχυθεί η συµµετοχή µας σε εκδηλώσεις

και δραστηριότητες που πραγµατοποιούνται από άλλες Οργανώσεις,

Οργανισµούς, Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, Πολιτικά Κόµµατα και

άλλους φορείς γιατί µε τη παρουσία µας σ’ αυτές αφ’ ενός προβάλ-

λουµε µια θετική εικόνα για την Οργάνωση στην κοινωνία, για την

παρουσία και προσφορά µας στα κοινωνικά δρώµενα και τις κοινωνικές

εξελίξεις ενισχύοντας το κύρος της και αφ’ ετέρου δηµιουργούµε σχέ-

σεις µε παράγοντες των άλλων Οργανισµών. Σηµειώνουµε ότι η

Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων είναι µέλος της Παγκύπριας Συντο-

νιστικής Επιτροπής και Ευηµερίας του Παιδιού (ΠΣΕΠΕ) και στο Παγκύ-

πριο Συντονιστικό Συµβούλιο Εθελοντισµού (ΠΣΕΕ). Ως εκ τούτου

όλες οι Επαρχιακές Επιτροπές είναι µέλη στις αντίστοιχες Επαρχιακές

Επιτροπές Προστασίας και Ευηµερίας Παιδιού και Επαρχιακά Συντονι-

στικά Συµβούλια Εθελοντισµού.

Με τη παρουσία µας και τις σχέσεις που δηµιουργούνται µας δίδεται η

ευκαιρία για να προωθούµε τις θέσεις και θέµατα που µας απασχολούν.

Επιδίωξη µας θα είναι να ανταποκρινόµαστε σε όλες τις προσκλήσεις

που λαµβάνουµε.



∆ΡΑΣΗ 5: ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Η συνεργασία και ανάπτυξη σχέσεων µε ∆ιεθνείς Οργανισµούς ή
Οργανώσεις του εξωτερικού έχει πάντοτε θετικά αποτελέσµατα, ιδιαί-
τερα σήµερα, µετά και την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση
και την παγκοσµιοποίηση.

Η κοινωνική πολιτική των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (και
του δικού µας κράτους) άρχισε να επηρεάζεται και να διαµορφώνεται
µε βάση και ενιαίων πολιτικών που προτείνονται ή και αποφασίζονται
στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στόχος της ΠΟΠ είναι να ενισχυθούν ακόµη περισσότερο οι υφιστάµε-
νες σχέσεις και ν’αναπτυχθούν νέες σχέσεις που να προωθούν τους
σκοπούς της.

Προτεραιότητα θα δοθεί στην ενεργότερη παρουσία της ΠΟΠ στην
Οµοσπονδία Οικογενειακών Οργανώσεων των χωρών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (COFACE) και στην Οµοσπονδία Πολυτεκνικών Οργανώσεων
της Ευρώπης (ELFAC) όπου η ΠΟΠ είναι ιδρυτικό µέλος.

Θα επιδιωχθεί η περαιτέρω ενδυνάµωση της αδελφικής συνεργασίας
της ΠΟΠ µε την Ανώτατη Συνοµοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδας
(ΑΣΠΕ) σε δράσεις αντιµετώπισης κοινών προβληµάτων προς όφελος
των µελών των δύο Οργανώσεων καθώς και αντιµετώπισης του ευρύ-
τερου εθνικού προβλήµατος που αντιµετωπίζει ο Ελληνισµός, της υπο-
γεννητικότητας. 

Με ενεργή παρουσία µας, µε τις διασυνδέσεις µας µε Ευρωπαϊκές
Οργανώσεις και µε τους δεσµούς που θα ενισχυθούν, θα έχουµε την
δυνατότητα να διαδραµατίσουµε τον δικό µας ρόλο και να επηρεάσου-
µε την διαµόρφωση πολιτικών προς όφελος της οικογένειας. 

Η ανάπτυξη σχέσεων µε άλλες Οργανώσεις των χωρών της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης είναι χρήσιµη και από την ανάγκη εξεύρεσης συνεργατών
για την αξιοποίηση και εφαρµογή διαφόρων προγραµµάτων της Ευρω-
παϊκής Ένωσης.

Περαιτέρω η τεχνοοικονοµική και τεχνοκρατική εµπειρία που θα απο-
κτηθεί θα προσφέρει πλεονέκτηµα για καλύτερη προώθηση θεµάτων
που µας απασχολούν καθώς και ανάπτυξη των δραστηριοτήτων µας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΟΠ

Το 1971 οι συνθήκες ανάγκασαν κάποιους πολύτεκνους ανθρώπους να

Ιδρύσουν την Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων µε σκοπό να διεκδι-

κήσουν από την Πολιτεία ορισµένα ωφελήµατα. ∆υστυχώς σοβαρά

γεγονότα που προέκυψαν (Τουρκική Εισβολή και Κατοχή) δεν επέτρε-

ψαν να καρποφορήσει εκείνη η προσπάθεια. Το 1979 επαναλήφθηκε η

προσπάθεια και αυτή την φορά απέδωσε καρπούς. 

Η δηµιουργία της Παγκύπριας Οργάνωσης Πολυτέκνων ήταν µια

φυσιολογική εξέλιξη λόγω των κοινωνικών συνθηκών της εποχής. Η

πλήρης έλλειψης κοινωνικών µέτρων για στήριξη της πολύτεκνης οικο-

γένειας από την Πολιτεία και την Εκκλησία τους ανάγκασε να οργα-

νωθούν. 

Οι πρώτοι στόχοι µε την ίδρυση της, ήταν η διεκδίκηση ορισµένων ωφε-

ληµάτων από την Πολιτεία τα δε αιτήµατα αντανακλούσαν στις άµεσες

ανάγκες της πολύτεκνης οικογένειας την δεδοµένη εποχή.

Από τότε µέχρι σήµερα έγιναν κοινωνικές αλλαγές, οι απαιτήσεις δια-

φοροποιήθηκαν, ορισµένα αιτήµατα ικανοποιήθηκαν, νέα αιτήµατα

δηµιουργήθηκαν. Ο ρόλος, η αποστολή και οι στόχοι της Οργάνωσης

έχουν διαφοροποιηθεί και οι προτεραιότητες έχουν αλλάξει.

Ο ρόλος και αποστολή της ΠΟΠ είναι να στηρίξει και υποστηρίζει την

πολύτεκνη οικογένεια µέσω: 

i. Της Προστασίας και διασφάλισης των κοινωνικών δικαιωµάτων

της. 

ii. Της διεκδίκησης από την Πολιτεία ικανοποίησης βασικών ανα-

γκών για βελτίωση της ποιότητας ζωής της.

iii. Την παροχή κάθε είδους υπηρεσίας για εξυπηρέτησης της.

Αυτό θα επιτευχθεί µέσω προώθησης των κυριότερων στόχων της

που είναι:

i. Η προώθηση και αναβάθµιση της οικογενειακής πολιτικής στην

Κύπρο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση προς όφελος των συµφερό-

ντων του θεσµού της οικογένειας.

ii. Η προώθηση και προστασία των συµφερόντων όλων των µελών
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της οικογένειας µε ιδιαίτερη έµφαση στα συµφέροντα των

µελών των πολυτέκνων οικογενειών.

iii. Η αντιµετώπιση του προβλήµατος της υπογεννητικότητας.

iv. Η προώθηση δράσεων για απασχόληση, στέγαση και εκπαίδευ-

ση των µελών και η ανάπτυξη διαφόρων κοινωνικών προγραµ-

µάτων για στήριξη, καθοδήγηση και φροντίδα των πολυτέκνων

οικογενειών.

v. Η προστασία των δικαιωµάτων και η ανάπτυξη της ευηµερίας

των µελών των πολυτέκνων οικογενειών.

vi. Η αναχαίτιση του Κοινωνικού αποκλεισµού των πολυτέκνων

οικογενειών.

vii. Η ανάπτυξη σχέσεων µε διεθνείς και τοπικούς Οργανισµούς

που προωθούν τα συµφέροντα της οικογένειας.

viii. Η καλλιέργεια και η ενίσχυση των δεσµών µεταξύ των πολυτέ-

κνων οικογενειών.

Παράλληλα µε τα πιο πάνω η Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων κατα-

βάλλει προσπάθεια να διαδραµατίσει πρωτεύοντα ρόλο για καθιέρωση

και εφαρµογή οικογενειακής και δηµογραφικής πολιτικής από πλευράς

πολιτείας.

Για να µπορέσουµε να επιτύχουµε όσο καλύτερα γίνεται την αποστο-

λή µας και τους πιο πάνω στόχους, πρέπει να εργαστούµε όλοι µαζί,

ενωµένοι, ώστε να κάνουµε την Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων

µία δυνατή, καλά οργανωµένη και αποτελεσµατική Οργάνωση που να

είναι σε θέση να προστατέψει τα δικαιώµατα των µελών της και να

έχει την δυνατότητα να προσφέρει κάθε είδους βοήθεια, υπηρεσίας

και φροντίδας στα µέλη της.


