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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Με την Έκθεση αυτή καταβάλλεται προσπάθεια να καταγραφεί συνοπτικά η δράση
των Διοικητικών Οργάνων της ΠΟΠ, της Κεντρικής Γραμματείας, των Επαρχιακών
Επιτροπών και των Τοπικών Επιτροπών για υλοποίηση των αποφάσεων και
οδηγιών του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου και του Παγκύπριου Συνεδρίου και
να αναδειχθεί η πολύμορφη προσπάθεια για βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης
και της ποιότητας ζωής της πολύτεκνης οικογένειας αλλά και ο ρόλος που
διαδραμάτισε η Οργάνωση μέσα στην κοινωνία.
Η Έκθεση Πεπραγμένων καλύπτει την περίοδο από τον Δεκέμβριο 2012 μέχρι τον
Δεκέμβριο 2015 όπου λαμβάνει χώρα μία πολύμορφη δραστηριότητα των
διαφόρων Διοικητικών Οργάνων της Παγκύπριας Οργάνωσης Πολυτέκνων. Το έργο
που καταγράφεται είναι αποτέλεσμα της δράσης των αξιωματούχων της
Οργάνωσης.
Κατά την υπό ανασκόπηση περίοδο το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο συνήλθε σε
14 συνεδριάσεις.
Ευχαριστώ και συγχαίρω τα μέλη της Κεντρικής Γραμματείας, μέλη των Επαρχιακών
Γραμματειών και 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 Οργάνωσης (Αργύρη
Χατζηχριστοδούλου, Κίκα Δημητρίου, Ελπίδα Κλεάνθους, Παναγιώτα Αλεξάνδρου,
Πραξούλα Χριστοδούλου, Ελένη Χριστοδούλου, Νίτσα Ευαγόρου και Χρίστα
Αντωνίου), το οποίο με εργατικότητα, ζήλο, υπομονή και αποτελεσματικότητα
εκτέλεσε τα καθήκοντα του.
Παρασκευάς Σαμάρας,
Πρόεδρος ΠΟΠ
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1. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ
Η Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων παρακολουθώντας με αγωνία τις
δύσκολες ώρες που περνούσε ο τόπος μας και τα όσα διαδραματίζονταν
εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και ιδιαίτερα μετά τις αποφάσεις του
Eurogroup του 2013, της Κυβέρνησης και της Βουλής των Αντιπροσώπων,
που είχαν πλήξει καίρια και ανεπανόρθωτα τις Κυπριακές Οικογένειες και δη
τις πολύτεκνες οικογένειες για τις οποίες ο αρνητικός αντίκτυπος και οι
επιπτώσεις της κρίσης, ένεκα και του μεγάλου μεγέθους της οικογένειας
τους, ήταν σε μεγαλύτερο βαθμό και στο πολλαπλάσιο, προέβηκε σε όλες τις
αναγκαίες ενέργειες προς κάθε κατεύθυνση για παρέμβαση και στήριξη
προς όφελος των οικογενειών που είχαν πληγεί.
Η ΠΟΠ θεωρούσε αναγκαιότητα την λήψη άμεσων μέτρων προστασίας τα
οποία θα βοηθούσαν και στήριζαν τους συμπατριώτες μας και ιδιαίτερα τις
ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Θεωρούσε ότι επιβαλλόταν, να στηριχθεί
και να βοηθηθεί ο θεσμός της οικογένειας, ώστε να επιβιώσει η μεγάλη
πλειονότητα των οικογενειών και των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού που
επωμίστηκαν τις οδυνηρές επιπτώσεις της κρίσης και ιδιαίτερα των
πολυτέκνων οικογενειών για τις οποίες ο αρνητικός αντίκτυπος και οι
συνέπειες, ένεκα και του μεγάλου μεγέθους της οικογένειας τους, είναι σε
μεγαλύτερο βαθμό και στο πολλαπλάσιο. Ήταν επάναγκες λοιπόν να
ληφθούν τέτοια μέτρα προστασίας τα οποία να τις βοηθούσαν και στήριζαν
ώστε να αντέξουν και να ξεπεράσουν την δύσκολη οικονομική θέση που
βρέθηκαν ή και θα βρεθούν, να εξέλθουν από την φτώχεια και την ανέχεια
και να τους δώσουν ελπίδα και δύναμη για το μέλλον.
Πέραν τούτου η ΠΟΠ θεωρούσε επιπλέον πως όποιες νέες ιδέες και σκέψεις
για στήριξη των οικογενειών που έχουν πραγματική ανάγκη [π.χ. όπως ήταν
η πρόθεση για ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα κλπ (το οποίο και εισήχθη
τελικά)] δεν θα έπρεπε να επηρεάσει αρνητικά υφιστάμενες κοινωνικές
παροχές και επιδόματα των οικογενειών αλλά να είναι πρόσθετα και
συμπληρωματικά του εισοδήματος τους.
Για στήριξη του θεσμού της οικογένειας, την επιβίωση της μεγάλης
πλειονότητας των οικογενειών και των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού και
ιδιαίτερα των πολυτέκνων οικογενειών, η ΠΟΠ έκρινε ως αδήριτη ανάγκη
και πρότεινε να ληφθούν μεταξύ άλλων και τα πιο κάτω άμεσα έκτακτα
μέτρα προστασίας και στήριξης:

9

1. Μείωση της τιμής καταναλωτικών αγαθών και ειδών πρώτης
ανάγκης.
2. Δραστική μείωση της τιμής κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος.
Παραχώρηση του δικαιώματος στις οικογένειες για εγκατάσταση
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (φωτοβολταϊκά) με χρέωση Net
Metering.
3. Δραστική μείωση της τιμής κατανάλωσης του νερού.
4. Μείωση της τιμής των καυσίμων.
5. Επιμήκυνση δανείων, μείωση επιτοκίων, μείωση δόσης ή και
παγοποίηση των δανείων λόγω της κρίσης.
6. Εισαγωγή σχεδίων και προνοιών για εργοδότηση ανέργων.
7. Μη εκποίηση της πρώτης κατοικίας ένεκα αδυναμίας καταβολής των
δόσεων.
8. Διαφοροποίηση φορολογιών (π.χ. φόρος εισοδήματος) ώστε να
λαμβάνονται υπόψιν η σύνθεση της οικογένειας και εξαρτώμενα
παιδιά στην οικογένεια και εκπτώσεις για φοιτητές και έξοδα
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
9. Να ληφθούν έκτακτα μέτρα από την πολιτεία για συγκράτηση ή και
μείωση των τιμών των ενοικίων.
10. Άμεση φροντίδα για μεταγραφή στην Κύπρο των φοιτητών
εξωτερικού που αδυνατούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους.
11. Χαλαρώσεις σε αναγκαίες δραστηριότητες που θα μπορούσαν να
είναι ενισχυτικές στο εισόδημα των οικογενειών και ως μέσο
επιβίωσης τους.
12. Φροντίδα για σίτιση ευπαθών ομάδων χωρίς εργασία.
13. Παραχώρηση χαλίτικης γης για γεωργικούς σκοπούς σε άκληρους και
άνεργους.
Πέραν των πιο πάνω άμεσων και έκτακτων μέτρων προστασίας των
οικογενειών είχαμε καταθέσει και τα αιτήματα πρώτης προτεραιότητας τα
οποία έχρηζαν άμεσης εξέτασης. Τα εν λόγω αιτήματα παρατίθενται πιο
κάτω.
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2. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Η Κεντρική Γραμματεία, κατά την υπό ανασκόπηση περίοδο, για διαφύλαξη
των δικαιωμάτων των πολυτέκνων και για προώθηση των αιτημάτων καθώς
και άλλων θεμάτων που απασχόλησαν την Οργάνωση πραγματοποίησε 40
συνεδριάσεις, είχε 84 συναντήσεις, έδωσε τρείς
Δημοσιογραφικές
Διασκέψεις και οργάνωσε δυναμική κινητοποίηση έξω από την Βουλή και το
Υπουργείο Εργασίας ενάντια στις προωθούμενες περικοπές επιδομάτων.
Πρόσθετα επεδίωξε την προώθηση των αιτημάτων και προβλημάτων των
πολυτέκνων, τη συλλογή υπογραφών διαμαρτυρίας των πολυτέκνων και
διοργάνωσε συναυλία για την συλλογή τροφίμων. Παράλληλα συμμετείχε
στην πλατφόρμα συνδικαλιστικών και κοινωνικών οργανώσεων που με
σύνθημα «η κοινωνία αντιδρά και διεκδικεί» οργάνωσε δυναμικές
κινητοποιήσεις, στις οποίες και συμμετείχε, ενάντια στις πολιτικές
λιτότητας. Έγιναν επίσης 14 συνεδριάσεις του Κεντρικού Διοικητικού
Συμβουλίου καθώς και κοινές συνεδριάσεις με Επαρχιακές και Τοπικές
Επιτροπές. Τέλος πραγματοποιήθηκε καταστατικό Συνέδριο. Επίσης δύο
μέλη της ο Αντιπρόεδρος κ. Χριστάκης Λιπέρης και ο Έφορος Δημοσίων
Σχέσεων κ. Χαράλαμπος Ζήνωνος, αποχώρησαν από τον Μάιο του 2013. (Οι
συναντήσεις, συνεδριάσεις κλπ που πραγματοποιήθηκαν παρατίθενται στο
παράρτημα 1 στο τέλος των πεπραγμένων).
Η επίλυση των αιτημάτων και προβλημάτων των πολυτέκνων ήταν ένας
συνεχής και αμετάθετος στόχος μας. Η επίλυση των διαφόρων αιτημάτων
αποτελεί βασική προϋπόθεση για την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των
πολυτέκνων οικογενειών.
Η προσπάθεια για προώθηση και επίλυση διαφόρων προβλημάτων τα οποία
θα συμβάλουν στην βελτίωση της ποιότητας ζωής της πολύτεκνης
οικογένειας ήταν συνεχής.
Οι κύριοι στόχοι και η στρατηγική της Οργάνωσης μας, που είχαν εγκριθεί
και από το Παγκύπριο Συνέδριο, προέβλεπαν αφενός τις ενέργειες για
επαναφορά όσων άδικα είχαν αφαιρεθεί με την στόχευση των επιδομάτων
και χορηγιών τον Δεκέμβριο του 2011 και αφετέρου τον αγώνα για να μην
γίνουν νέες αφαιρέσεις (οι οποίες και δυστυχώς δεν αποφεύχθηκαν τον
Δεκέμβριο του 2012) καθώς και την προώθηση των κυριοτέρων αιτημάτων
και προβλημάτων των πολυτέκνων. Τα κυριότερα αιτήματα πρώτης
προτεραιότητας, συνοπτικά, που τέθηκαν και διεκδικήθηκαν ήταν:
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1. Μέτρα για το Μνημόνιο της Τρόικας
Στο θέμα των περικοπών από Κοινωνικές Παροχές ζητήσαμε να
διαφυλαχθούν και να διατηρηθούν τα δικαιώματα πολυτέκνων και
να μην γίνουν οποιεσδήποτε πρόσθετες περικοπές σε επιδόματα και
χορηγίες των πολυτέκνων στα μέτρα που προτείνονταν να ληφθούν
για την υπογραφή του μνημονίου με την Τρόικα.
2. Ανεργία – Απασχόληση
Διεκδικήσαμε να ληφθούν οι κατάλληλες πολιτικές ώστε να
παρέχεται προτεραιότητα στην πρόσληψη ανέργων πολυτέκνων
γονέων.
3. Επίδομα Τέκνου
Ζητήσαμε επαναφορά των αφαιρεθέντων όπως το να επανέλθει και
να θεωρούνται και οι φοιτητές ως εξαρτώμενα τέκνα της πολύτεκνης
οικογένειας και να επανέλθει άμεσα η καταβολή του επιδόματος
τέκνου που έχει αφαιρεθεί, για το δικαίωμα σε επίδομα να
αναθεωρηθεί το υπολογιζόμενο εισόδημα για τις οικογένειες με 1
εξαρτώμενο τέκνο και να ισχύει το ίδιο που ισχύει και για την
παραχώρηση της Φοιτητικής Χορηγίας και να επανέλθει η
παραχώρηση του επιδόματος τέκνου στο στάτους που ήταν πριν από
τη ψήφιση των τροποποιήσεων της 14ης Δεκεμβρίου 2011.
4. Φοιτητική χορηγία
Διεκδικήσαμε να επανέλθει το πρόσθετο φοιτητικό επίδομα
πολυτέκνων και για όταν η πολύτεκνη οικογένεια μείνει με δύο ή
ένα εξαρτώμενο τέκνο, να επανέλθει η παραχώρηση της φοιτητικής
χορηγίας στο στάτους που ήταν πριν από τη ψήφιση του νόμου της
14ης Δεκεμβρίου 2011 και να ληφθούν πρόνοιες στήριξης των
φοιτητών όπως αυξημένη παραχώρηση θέσεων στα Δημόσια
Πανεπιστήμια της Κύπρου, έγκριση για διαμονή σε φοιτητικές εστίες
και άλλα.
5. Επίδομα Μάνας
Διεκδικήσαμε την επαναφορά του επιδόματος μάνας το οποίο άδικα
είχε καταργηθεί τον Δεκέμβριο του 2012.
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6. Ρεύμα και Νερό
α) Για το Ρεύμα
Διεκδικήσαμε να συνεχίσουν να θεωρούνται οι φοιτητές ως
εξαρτώμενα τέκνα της πολύτεκνης οικογένειας ώστε να επανέλθει το
δικαίωμα για την ειδική διατίμηση, Να βελτιωθούν και διευρυνθούν
τα κριτήρια της ειδικής διατίμησης των πολυτέκνων ώστε να
επιτυγχάνεται η εξάλειψη της υπερχρέωσης των πολυτέκνων και να
απελευθερωθεί η αγορά και να επιτραπεί σ’ όλες τις οικογένειες να
εγκαταστήσουν συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
(φωτοβολταϊκά) με χρέωση Net Metering.
β) Για το Νερό
Διεκδικήσαμε ανάλογη διευθέτηση για ειδική διατίμηση να γίνει και
για την κατανάλωση νερού.
7. Στρατός
Διεκδικήσαμε επέκταση της μείωση της στρατιωτικής θητείας ώστε
να καλύπτει και τις οικογένειες με τέσσερα παιδιά (δύο αγόρια και
δύο κορίτσια), βελτιώσεις του συστήματος μοριοδότησης για τις
τοποθετήσεις και τις μεταθέσεις καθώς και αύξηση του χορηγήματος
των εθνοφρουρών παιδιών πολυτέκνων οικογενειών.
Εν τέλει όμως, ένεκα της οικονομικής κρίσης και με δεδομένο το δυσμενές
αρνητικό οικονομικό περιβάλλον, της ανεργίας και άλλων παραγόντων δεν
κατέστη δυνατό να επιτευχθούν οι πιο πάνω στόχοι μας.
Επιπρόσθετα σημαντική προτεραιότητα μας ήταν η επικέντρωση και
καταβλήθηκε τεράστια προσπάθεια κυρίως στη διαφύλαξη και διατήρηση
υφιστάμενων Κοινωνικών Παροχών των πολυτέκνων, του επιδόματος
τέκνου και της φοιτητικής χορηγίας. Φυσικά, με κάθε ευκαιρία προωθούντο
και η διεκδίκηση βελτιώσεων σε παροχές των πολυτέκνων ή και η
εξασφάλιση νέων ωφελημάτων.

Έτσι, αναγκαστήκαμε όλη η προσοχή και ενέργεια μας να
εστιαστεί σε αγώνα κυρίως για τη διατήρηση υφιστάμενων
παροχών και προετοιμασία για την επαναφορά αφαιρεθέντων
αντί στην απόκτηση νέων.
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3. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Όπως προαναφέραμε το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι τον
Δεκέμβριο του 2015 συνήλθε σε 14 συνεδριάσεις, 9 τακτικές και 5 έκτακτες.
Τα κυριότερα θέματα που απασχόλησαν το Κ.Δ.Σ. αφορούσαν:
1. Ενημέρωση Προέδρου ΠΟΠ για τη δράση της Κεντρικής Γραμματείας.
2. Ενημέρωση Προέδρων Επαρχιακών Γραμματειών για τη δράση των
Επαρχιακών Επιτροπών τους.
3. Αιτήματα πολυτέκνων
4. Μνημόνιο Τρόικας – Νομοσχέδια και πρόνοιες που πλήττουν τα
δικαιώματα πολυτέκνων
 Αποκοπή Επιδόματος Μάνας
 Μείωση και αλλαγή κριτηρίων Επιδόματος Τέκνου
 Μείωση και αλλαγή κριτηρίων Φοιτητικής Χορηγίας
 Κατάργηση ειδικής χορηγίας για αγορά αυτοκινήτου
 Κατάργηση δωρεάν Ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
 Άλλες πιθανές πρόνοιες για μειώσεις και περικοπές από παροχές
πολυτέκνων
5. Επηρεασμός και επιπτώσεις στις πολύτεκνες οικογένειες από την
οικονομική κρίση και τρόποι και ενέργειες στήριξης και ενίσχυσης
των.
6. Εσωτερικά και Οργανωτικά θέματα (λειτουργικά θέματα, οικονομικά
θέματα, κατασκήνωση, κέντρο στήριξης, εκδηλώσεις/ δραστηριότητες κλπ)
7. Δημογραφικό
8. Προεδρικές εκλογές
9. Καταστατικό Συνέδριο
10. Γενικές Εκλογές ΠΟΠ
Μέσα στα πλαίσια της δράσης του το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο μεταξύ
άλλων είχε αποφασίσει και την δυναμική διαμαρτυρία έξω από τη Βουλή
που πραγματοποιήθηκε στις 12 Δεκεμβρίου του 2012, την διοργάνωση
Δημοσιογραφικών Διασκέψεων, την πολιτική διεκδίκησης των αιτημάτων
και άλλα.
Μετά και τη συνεδρία του Κ.Δ.Σ. τον Μάιο του 2013, τα μέλη του από τις
Επαρχιακές Γραμματείες Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου, λόγω διαφωνιών
τους για διάφορα θέματα αποχώρησαν. Τα μέλη της Λεμεσού και Πάφου
δεν συμμετείχαν στις επόμενες συνεδριάσεις του Κ.Δ.Σ. Τα μέλη της
Επαρχιακής Γραμματείας Λάρνακας, δεν συμμετείχαν στην επόμενη
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συνεδρία του ΚΔΣ που έγινε τον Ιούνιο και επανήλθαν από την μεθεπόμενη
συνεδρία του τον Σεπτέμβριο και εφ’ εξής. Η Κεντρική Γραμματεία και τα
υπόλοιπα μέλη του Κ.Δ.Σ από τις άλλες Επαρχιακές Γραμματείες, για
αποφυγή δημιουργίας προβλημάτων και αντιπαραθέσεων, επέδειξαν
πνεύμα ανοχής και συναίνεσης στην κατ’ επανάληψη απουσία των μελών
από τις συνεδριάσεις του Κ.Δ.Σ.
Τα θέματα που απασχόλησαν το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο αναλύονται
πιο κάτω.
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4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ
4.1 Στόχευση Επιδόματος Τέκνου και Φοιτητικής Χορηγίας
Τα πακέτα μέτρων για εξυγίανση των δημοσίων οικονομικών που
προτάθηκαν και εφαρμόστηκαν από την Κυβέρνηση περιλάμβαναν πολύ
αρνητικές πρόνοιες για τις πολύτεκνες οικογένειες με πρόσθετες μειώσεις ή
και περικοπές επιδομάτων και χορηγιών μας. Εντοπίζουμε επίσης ότι
αποτελούσαν πλήγμα στην Δημογραφία της Κύπρου.
Γι’ αυτό η Κεντρική Γραμματεία και το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο
επικέντρωσαν τη δραστηριότητα και ενέργεια τους ενάντια στα πακέτα
μέτρων που προτάθηκαν και υιοθετήθηκαν από την Κυβέρνηση ένεκα της
οικονομικής κρίσης. Ιδιαίτερα η προσοχή μας αφορούσε στις περικοπές σε
Κοινωνικές παροχές των πολυτέκνων, του επιδόματος τέκνου, του
επιδόματος μάνας και της φοιτητικής χορηγίας.
Είχαμε μελετήσει τις προτεινόμενες περικοπές, τις σοβαρότατες, άδικες και
δυσμενείς επιπτώσεις που θα είχαν οι πολύτεκνες οικογένειες από την
υιοθέτηση τους και κινηθήκαμε προληπτικά και έγκαιρα προς όλες τις
κατευθύνσεις. Αποκορύφωμα των ενεργειών μας ήταν η δυναμική
διαμαρτυρία έξω από τη Βουλή και το Υπουργείο Εργασίας στις 12
Δεκεμβρίου του 2012 (σε συνέχεια των δυναμικών συγκεντρώσεων
διαμαρτυρίας που πραγματοποιήσαμε τον Δεκέμβριο του 2011).
Δυστυχώς, παρά την έντονη και δυναμική κινητικότητα μας τελικά την 12ην
Δεκεμβρίου 2012 ψηφίστηκαν οι νέες πρόσθετες άδικες περικοπές
επιδομάτων από τις πολύτεκνες οικογένειες.
Οι προσπάθειες μας για ανάδειξη των αδικιών και ανισοτήτων που έγιναν σε
βάρος των πολυτέκνων από τη ψήφιση των περικοπών στα επιδόματά τους
συνεχίστηκαν. Πραγματοποιήσαμε συναντήσεις με τον Υπουργό
Οικονομικών, με τους Αρχηγούς Κομμάτων, με Επιτροπές της Βουλής και με
άλλους κοινωνικούς φορείς. Θέσαμε τις θέσεις μας και το δίκαιο μας και
διεκδικήσαμε την επαναφορά όσων άδικα μας έχουν αφαιρεθεί.
Οι παρεμβάσεις της Οργάνωσης δεν σταμάτησαν. Καθ’ όλη την διάρκεια της
τριετίας είχαμε στείλει εκ νέου επιστολές στα Κόμματα και στους Υπουργούς,
πραγματοποιήσαμε νέες συναντήσεις και απαιτήσαμε αφενός να μην
επιχειρηθούν νέες περικοπές Κοινωνικών δικαιωμάτων των πολυτέκνων και
αφετέρου ότι επιβάλλεται να τροχιοδρομηθεί η επαναφορά όσων άδικα μας
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έχουν αφαιρεθεί. Μεταφέραμε την ετοιμότητά μας για αντίσταση με στόχο να
αποτρέψουμε νέες αρνητικές εξελίξεις σε βάρος των πολυτέκνων.
Παράλληλα είχαμε στείλει επιστολή και προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
τον οποίο και συναντήσαμε στις 22 Ιουλίου 2014 όπου του θέσαμε τις
αδικίες που έγιναν σε βάρος των πολυτέκνων και ζητήσαμε την παρέμβαση
του για σταδιακή επαναφορά των, ιδιαίτερα του επιδόματος μάνας.
4.2 Γιατί διαφωνήσαμε με τη στόχευση και τις περικοπές
Τα νομοσχέδια (Νόμοι) για πολλούς λόγους θεωρούμε ότι αδίκησαν τις
πολύτεκνες οικογένειες διότι:
1. Οι εξοικονομήσεις που έγιναν με τις περικοπές επιδομάτων των
πολυτέκνων μπορούσαν να εξευρεθούν από αλλού.
2. Η επιδίωξη για εξοικονομήσεις από τις Κοινωνικές παροχές
επικεντρώθηκε κυρίως στο επίδομα τέκνου, τη φοιτητική χορηγία και
το επίδομα μάνας.
3. Ενώ πλείστα άλλα μέτρα που λήφθηκαν για την οικονομία είναι
προσωρινά (δημοσίων υπαλλήλων κ.ά), οι περικοπές στο επίδομα
τέκνου και τη φοιτητική χορηγία, η κατάργηση του επιδόματος μάνας
κ.ά, είναι μόνιμα.
4. Οι πολύτεκνοι ήδη προσφέρουν για την κρίση πολύ περισσότερα από
άλλες οικογένειες, με άδικες υπερχρεώσεις στο ρεύμα και το νερό
εξαιτίας του άδικου τρόπου τιμολόγησης, με τις ισοπεδωτικές
φορολογίες του Φόρου Εισοδήματος, με δυσανάλογη φορολογία στο
ΦΠΑ στις αγορές ειδών πρώτης ανάγκης κλπ.
5. Αγνοήθηκε το γεγονός ότι η φοιτητική χορηγία και το επίδομα τέκνου
δόθηκαν και ως αντιστάθμισμα μετά την κατάργηση των
φορολογικών εκπτώσεων (για τα δίδακτρα, τα τέκνα, κλπ) αρχικά το
1996 και εν συνεχεία το 2002. Ως εκ τούτου η περικοπή και μείωση
τους έπληξε διπλά τις οικογένειες με παιδιά.
6. Δεν λήφθηκαν υπόψη τα πραγματικά εισοδήματα (φοροδιαφυγή)
καθώς και οι ανάγκες και υποχρεώσεις (δάνεια) με αποτέλεσμα να
πληγούν οι πολυμελείς οικογένειες και οι μισθοσυντήρητοι.
7. Η κατάργηση του επιδόματος μάνας έπληξε καίρια την αναγνώριση
της προσφοράς και την συμβολή της πολύτεκνης μάνας.
8. Η αφαίρεση επιδομάτων και χορηγιών των πολυτέκνων είναι
αντιδημογραφικό μέτρο που θα προκαλέσει μείωση των γεννήσεων
και θα οδηγήσει τη χώρα, αλυσιδωτά, σε δημογραφικό αλλά και
οικονομικό μαρασμό
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9. Δεν ελήφθησαν πρόνοιες προστασίας σε θέματα φοιτητών, δανείων,
ανέργων και άλλα.
Επιπρόσθετα σημειώνουμε ότι μεγάλο ποσοστό πολυτέκνων, ήδη έχει
υποστεί περικοπές λόγω κρίσης ως δημόσιοι ή και ιδιωτικοί υπάλληλοι.
Υπέστησαν δηλαδή από δύο πλευρές περικοπές.
Η απόφαση για περικοπή των επιδομάτων φαίνεται ότι δεν έλαβε καθόλου
υπόψη την δημογραφική πτυχή του θέματος και τον αρνητικό αντίκτυπο στις
γεννήσεις από μια τέτοια απόφαση. Ήδη ο δείκτης γονιμότητας έχει πέσει
στο 1.3 πολύ πιο κάτω από το όριο αναπλήρωσης του πληθυσμού που είναι
2.1. Και τούτο είναι άδικο για την πατρίδα μας και την επιβίωση του
Κυπριακού Ελληνισμού.
Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι με τους νόμους της 12ης Δεκεμβρίου του 2012
(και της 14ης Δεκεμβρίου 2011) πολύτεκνες οικογένειες στερήθηκαν το επίδομα της
μάνας και της χορηγίας για αγορά αυτοκινήτου. Ακόμη πολύτεκνες οικογένειες
έχασαν το δικαίωμα τους για επίδομα τέκνου λόγω της διαφοροποίησης (μείωσης)
των εισοδηματικών κριτηρίων και των εξαρτωμένων τέκνων, το δικαίωμα τους για
την ειδική διατίμηση στο ηλεκτρικό ρεύμα, λόγω της διαφοροποίησης του όρου
εξαρτώμενα τέκνα κλπ. Επιπλέον περιορίζεται στις πολύτεκνες οικογένειες η
δυνατότητα πρόσβασης σε δανειοδότηση για άμεσες ανάγκες της οικογένειας τους
(φοιτητικά δάνεια κλπ) αφού το επίδομα αποτελούσε εγγύηση για την εξασφάλιση
δανειοδότησης. Οι πολύτεκνες Οικογένειες έχουν βασίσει την μορφωτική ανέλιξη
των παιδιών τους κατά μεγάλο βαθμό στα επιδόματα. Τώρα οι δυνατότητες
σπουδών εξανεμίζονται για μεγάλο αριθμό οικογενειών.
4.3. Επηρεασμός πολυτέκνων οικογενειών από την περαιτέρω στόχευση.
Με τους πρόσθετους άδικους νόμους της στόχευσης που ψηφίστηκαν τον
Δεκέμβριο του 2012 και εφ’ εξής (σε συνέχεια των περικοπών που έγιναν τον
Δεκέμβριο του 2011) επηρεάστηκαν περαιτέρω οι πολύτεκνες οικογένειες ως εξής:
1. Για το Επίδομα Μάνας
Έγινε κατάργηση του για όλες τις πολύτεκνες Μάνες από
01/01/2013.
2. Για το Επίδομα Τέκνου – Προνοήθηκε
1. Μείωση, από 01/01/2013, του ύψους του επιδόματος
τέκνου κατά 9%.
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2. Μείωση, από 01/01/2014, του ύψους του εισοδηματικού
κριτηρίου για το δικαίωμα σε επίδομα (από €99,000 σε
€59,000) με αποτέλεσμα τη μείωση των δικαιούχων
πολυτέκνων σε επίδομα.
3. Κατάργηση, από 01/01/2014, της αύξησης του μέγιστου
εισοδηματικού κριτηρίου κατά €10,000 (για κάθε τέκνο
πέραν του τετάρτου τέκνου) με αποτέλεσμα την
κατάργηση της σύνθεσης της Οικογένειας.
4. Παγοποίηση της Τιμαριθμικής αναπροσαρμογής του μέχρι
την 01/01/2017 και διαφοροποίηση του τρόπου
υπολογισμού της ώστε να μειώνεται.
3. Για τη Φοιτητική Χορηγία
– Προνοήθηκε
1. Μείωση, από το ακαδημαϊκό έτος 2013/2014, του ύψους
του εισοδηματικού κριτηρίου για το δικαίωμα σε φοιτητική
χορηγία (από €99,000 σε €59,000) με αποτέλεσμα τη
μείωση των δικαιούχων πολυτέκνων σε φοιτητική χορηγία.
2. Κατάργηση, από το ακαδημαϊκό έτος 2013/2014 , της
αύξησης του μέγιστου εισοδηματικού κριτηρίου κατά
€10,000 (για κάθε τέκνο πέραν του δευτέρου τέκνου) με
αποτέλεσμα την κατάργηση της σύνθεσης της Οικογένειας.
Σημειώνουμε στο σημείο αυτό ότι έχουμε πετύχει, με εφαρμογή από το
ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, να προσαυξάνεται το μέγιστο υπολογιζόμενο
εισόδημα των €59,000.00 κατά €3,000.00 για κάθε εξαρτώμενο τέκνο
πέραν του δευτέρου. Έστω και αυτό το μικρό όφελος δείχνει ότι με την
δράση μας μπορούμε να επανακτήσουμε παροχές που απωλέσθηκαν.
4. Για τη χορηγία για αγορά αυτοκινήτου
Έγινε κατάργηση του σχεδίου της χορηγίας για αγορά
αυτοκινήτου από 1/1/2013.
5. Δωρεάν Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
Έγινε κατάργηση της δωρεάν Ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης των πολυτέκνων από το 2013 και παρέχεται
πλέον στη βάση εισοδηματικών κριτηρίων. Όσοι πλέον
πολύτεκνοι έχουν ψηλότερα από τα καθορισμένα
εισοδηματικά κριτήρια θα δικαιούνται δωρεάν εάν δηλώσουν
συμμετοχή με εθελοντική συνεισφορά 1,5% του μισθού τους
(όπως έγινε και με τους δημοσίου υπαλλήλους).
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6. Δωρεάν μεταφορά μαθητών
Καταργήθηκε η δωρεάν μεταφορά μαθητών. Δικαίωμα σε
δωρεάν μεταφορά έχει πλέον η οικογένεια με τρείς (3) ή
περισσότερους μαθητές στη Δημόσια Εκπαίδευση όπου τότε
το 3ο και άνω παιδί δικαιούται δωρεάν μεταφορά.
4.4. Ενέργειες ΠΟΠ προς Υποψήφιους Προέδρους της Κυπριακής Δημοκρατίας
Η ΠΟΠ για προώθηση των αιτημάτων των πολυτέκνων και για διεκδίκηση
επαναφοράς των όσων άδικα έχουν αφαιρεθεί είχε πραγματοποιήσει
συναντήσεις με τους τρεις υποψηφίους Προέδρους της Κυπριακής
Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη (24/01/2013), Σταύρο Μαλά (9/11/2012)
και Γιώργο Λιλλήκα (6/11/2012) και στους οποίους με έγγραφο της έθεσε τα
θέματα πολυτέκνων και ζήτησε την θέση τους και την δέσμευση τους ότι θα
φροντίσουν για επίλυση των.
Πέραν τούτου στους δύο υποψηφίους Προέδρους της Δημοκρατίας που
είχαν περάσει στον δεύτερο γύρω για την διεκδίκηση της Προεδρίας της
Δημοκρατίας (Νίκο Αναστασιάδη και Σταύρο Μαλά) απέστειλε εκ νέου
επιστολή με την οποία έθετε τα θέματα και ζητούσε τον προβληματισμό
τους και την δέσμευση τους.
Παραθέτουμε την επιστολή που στείλαμε προς τους τότε υποψήφιους
Προέδρους της Κυπριακής Δημοκρατίας κ.κ. Νίκο Αναστασιάδη και Σταύρο
Μαλά.
Έντιμοι Κύριοι,
Τα πιο κάτω αποτελούν προϊόν έντονου προβληματισμού και αγωνίας για την
επιβίωση και το μέλλον της πατρίδας μας.
Ως Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων θεωρούμε ότι πρέπει να λάβετε
πολύ σοβαρά υπόψιν εφόσον εκλεγείτε:
1ον Ότι οι άδικες περικοπές επιδομάτων που δια νόμου επιβλήθηκαν στις
14 Δεκεμβρίου 2011, τον Ιούλιο του 2012 και στις 12 Δεκεμβρίου 2012
οδήγησαν σε εξαθλίωση μεγάλους αριθμούς πολυτέκνων οικογενειών, και
όχι μόνον, και προκάλεσαν κάθετη πτώση στις γεννήσεις και το δείκτη
γονιμότητας της Κύπρου.
Αυτή η πτώση θα δημιουργήσει σε βάθος χρόνου σκληρές πραγματικότητες
για την Κύπρο, την οικογένεια, το εθνικό θέμα, την οικονομία και θα
προκαλέσουν ανεπανόρθωτη Δημογραφική αλλοίωση την πατρίδα μας.
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2ον Λάβετε υπόψιν ότι η πολύτεκνη οικογένεια ήδη αδικείτο κατάφωρα και
πριν την κρίση με την εξοντωτική τιμολόγηση στο ρεύμα και το νερό, ήδη
εφορολογείτο άδικα και παράδοξα χωρίς να λαμβάνεται υπόψιν το
μέγεθος της οικογένειας.
3ον Λάβετε υπόψιν ότι η ανεργία με βάση επίσημες έρευνες πλήττει πιο
έντονα τις πολύτεκνες οικογένειες οδηγώντας μεγάλους αριθμούς σε
οικονομική ανέχεια και πτώση της ποιότητας ζωής τους (διατροφή,
διαβίωση, σπουδές κλπ)
4ον Η αδυναμία συντήρησης πολλών φοιτητών ταυτόχρονα σε μια
οικογένεια έφεραν το φαινόμενο της εγκατάλειψης σπουδών.
5ον Η αδυναμία καταβολής των δόσεων των οικιστικών δανείων (που
διευθετούνταν από τα επιδόματα) και ο κίνδυνος κατάσχεσης των οικιών
οδηγεί σε απόγνωση και απελπισία τους οικογενειάρχες με ανεξέλεγκτες
προεκτάσεις.
Θεωρούμε λοιπόν, ότι από τη θέση του Προέδρου της Κυπριακής
Δημοκρατίας θα μελετήσετε την ανεκτίμητη προσφορά των πολυτέκνων
οικογενειών στην κοινωνία, την οικονομία, την Άμυνα και γενικότερα στην
πατρίδα μας και θα φροντίσετε να αρθούν όλες οι αδικίες σε βάρος τους.
Ευελπιστούμε ότι εφόσον εκλεγείτε θα λάβετε υπόψιν τις προσδοκίες των
πολυτέκνων και θα αναιρέσετε τις υφιστάμενες αδικίες για το καλό της
οικογένειας και του μέλλοντος της Κύπρου.
Μετά την εκλογή του κ. Νίκου Αναστασιάδη στην Προεδρία της Κυπριακής
Δημοκρατίας η Οργάνωση συνέχισε τις προσπάθειες της τόσο με
συναντήσεις με τους Υπουργούς όσο και με τα Κόμματα, τη Βουλή αλλά και
σε συνάντηση με τον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας που έγινε στις 22
Ιουλίου 2014.
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4.5. Συλλογή υπογραφών για στήριξη των αιτημάτων
Μέσα στα πλαίσια της δραστηριοποίησης μας για προώθηση των
προβλημάτων των πολυτέκνων καθώς και για την εξάσκηση πίεσης προς την
πολιτεία, μετά από απόφαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου ημερ.
07/02/2013, προχωρήσαμε στην συλλογή υπογραφών διαμαρτυρίας των
πολυτέκνων ενάντια στις άδικες, άνισες και εξοντωτικές περικοπές
επιδομάτων των πολυτέκνων, τέκνου και φοιτητικής χορηγίας καθώς και
στην κατάργηση άλλων ωφελημάτων των πολυτέκνων όπως του επιδόματος
μάνας, της δωρεάν Ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, της ειδικής χορηγίας
για αγορά αυτοκινήτου και άλλα. Η ΠΟΠ θεωρεί πως οι άδικες και αναίτιες
περικοπές επιδομάτων τέκνου, φοιτητικής χορηγίας, επιδόματος μάνας κ.ά.
ακόμα και από τις πιο φτωχές οικογένειες, επιφέρουν μείωση του βιοτικού
επιπέδου στις πολύτεκνες οικογένειες και πτώση στον αριθμό των
γεννήσεων.
Οι πολύτεκνες οικογένειες είχαν την ευκαιρία έτσι να εκφράσουν τη
διαμαρτυρία τους υπογράφοντας το σχετικό ψήφισμα διαμαρτυρίας, που
δημοσιοποιήθηκε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στην κυβέρνηση.
4.6. Πλατφόρμα Συνδικαλιστικών και Κοινωνικών Οργανώσεων
Μέσα στα πλαίσια της δραστηριοποίησης μας για προώθηση των προβλημάτων
των οικογενειών αλλά και ιδιαίτερα των πολυτέκνων οικογενειών καθώς και για
την εξάσκηση πίεσης προς την πολιτεία και την Τρόικα, συμμετείχαμε στην
πλατφόρμα που συστάθηκε από Συνδικαλιστικές και Κοινωνικές Οργανώσεις, με
προσπάθεια ενεργοποίησης για οργανωμένη αντίδραση και αντίσταση της
κοινωνίας στα μέτρα και τις πολιτικές λιτότητας που προωθούσε η Τρόικα.
Στην πλατφόρμα συμμετείχαμε δεκαεννέα Συνδικαλιστικές και Κοινωνικές
Οργανώσεις και είχαμε ως κύριο σύνθημα «η κοινωνία αντιδρά και
διεκδικεί». Παραστήκαμε στις διάφορες συνεδριάσεις και συσκέψεις που
έγιναν όπου συζητούνταν τα διάφορα προβλήματα που δημιουργούσαν οι
πολιτικές λιτότητας και οι επιπτώσεις τους στην Κοινωνία και ανταλλάσσαμε
απόψεις και εισηγήσεις και λαμβάναμε αποφάσεις για μέτρα και δυναμικές
κινητοποιήσεις. Λάβαμε μέρος στις δυναμικές κινητοποιήσεις που έγιναν (
στις 08/2/2014 έξω από το Υπουργείο Οικονομικών, στις 27/2/2014 έξω από
τη Βουλή, στις 4/3/2015 στο Συνεδριακό Κέντρο), συμπεριλαμβανόμασταν
στους ομιλητές που απεύθυναν χαιρετισμό προς τους συγκεντρωμένους,
πήραμε δικά μας πίκετ με συνθήματα διαμαρτυρίας που είχαμε ετοιμάσει
και στείλαμε και μήνυμα sms για συμμετοχή μελών μας.
22

4.7. Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα
Από την πρώτη στιγμή που εξαγγέλθηκε η πρόθεση για εισαγωγή του
Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος η Οργάνωση κινητοποιήθηκε και
απέστειλε επιστολές με τις οποίες κατάθεσε τις θέσεις της. Ζητήσαμε όπως
η εισαγωγή του αφ’ ενός δεν πρέπει να επηρεάσει αρνητικά υφιστάμενες
παροχές των πολυτέκνων (δημογραφικά επιδόματα τέκνου, φοιτητικής
χορηγία κλπ) αλλά και αφετέρου ότι θα πρέπει να στοχεύει να βοηθήσει τις
οικογένειες που έχουν πραγματική ανάγκη και να είναι πρόσθετο και
συμπληρωματικό του εισοδήματος και επιδομάτων που λαμβάνουν ώστε να
μπορούν οι οικογένειες να ζουν αξιοπρεπώς και να επιβιώσουν.
Παράλληλα ζητήσαμε να ληφθούν υπόψη όλοι οι παράμετροι που
επηρεάζουν το οικογενειακό εισόδημα, όπως η σύνθεση της οικογένειας, τα
πραγματικά εξαρτώμενα παιδιά της οικογένειας, οι δόσεις δανείων πρώτης
κατοικίας και φοιτητικού, προτού αποφασιστούν τα κριτήρια δικαιώματος
πρόσβασης στο Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα καθώς και το ύψος του
Ελαχίστου Εγγυημένου Εισοδήματος, ώστε να καλύπτει τις πραγματικές
ανάγκες των οικογενειών.
Παραστήκαμε σ’ όλες τις συνεδριάσεις της αρμόδιας Επιτροπής της Βουλής όπου
συζητείτο το θέμα τόσο πριν την ψήφιση του νόμου και εισαγωγή του, όσο και
μετά που προτείνονταν αλλαγές για βελτιώσεις, και καταθέταμε τις θέσεις μας. Οι
κυριότερες θέσεις μας για βελτίωση του νόμου του Ε.Ε.Ε. αφορούσαν:
1. Να εξαιρείται από το εισόδημα που λαμβάνεται υπόψιν για το ΕΕΕ,
το επίδομα τέκνου ή τουλάχιστον μέρος αυτού (με ποσοστά όπως
προνοείται και για τα εισοδήματα από μισθούς).
2. Το ποσό που προνοείται για το ύψος της ακίνητης ιδιοκτησίας
(€100,000),
α) να προσαυξάνεται ανάλογα με την σύνθεση της οικογένειας και
β) να αυξηθεί
3. Το όριο του ύψους των καταθέσεων για τα παιδιά να αυξηθεί στις
€5000 ανά τέκνο.
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5. ΑΙΤΗΜΑΤΑ
Στο θέμα τακτικής διεκδίκησης αιτημάτων πολιτική και φιλοσοφία μας ήταν
τα διάφορα αιτήματα να λύνονται με διάλογο και επιχειρήματα, χωρίς να
χρειάζεται να εφαρμοστούν δυναμικά μέτρα. Στις περιπτώσεις όμως που
φανερά παραγνωρίζεται η Οργάνωση, οι ανάγκες των μελών και τα δίκαια
αιτήματά μας χρησιμοποιείται και αυτή η τακτική. Είναι γι' αυτό που τον
Δεκέμβριο του 2012 φθάσαμε πάλι (είχαν προηγηθεί και τον Δεκέμβριο του
2011) σε δυναμική εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Εργασίας
και την Βουλή, αφού τα προτεινόμενα πακέτα μέτρων περιλάμβαναν
πρόνοιες για επιπρόσθετες περικοπές από το επίδομα τέκνου και τη
φοιτητική χορηγία των πολυτέκνων οι οποίες και θα ήταν και μόνιμες και όχι
προσωρινές καθώς επίσης και καταργήσεις όπως, κατάργηση του
επιδόματος μάνας, της χορηγίας για αγορά αυτοκινήτου κ.ά.
Μια σειρά από αιτήματα εκκρεμούν και προωθούνται προς ικανοποίηση.
Για σωστή τακτική διεκδίκησης των αιτημάτων το Κεντρικό Διοικητικό
Συμβούλιο και το Παγκύπριο Συνέδριο με αποφάσεις τους διαχώρισαν τα
αιτήματα σε αιτήματα πρώτης προτεραιότητας και σε Γενικά αιτήματα.
5.1 ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
Τα αιτήματα πρώτης προτεραιότητας που προτάχθηκαν στις επαφές και
συναντήσεις ήταν:
5.1.1. Μέτρα για το Μνημόνιο της Τρόικας
Ζητήσαμε όπως στα μέτρα που προτείνονταν και θα λαμβάνονταν στα
πλαίσια του μνημονίου με την Τρόικα, ιδιαίτερα στο θέμα των περικοπών
από Κοινωνικές Παροχές, να διαφυλαχθούν και διατηρηθούν τα δικαιώματα
πολυτέκνων και να μην γίνουν οποιεσδήποτε πρόσθετες περικοπές σε
επιδόματα και χορηγίες των πολυτέκνων.
5.1.2. Ανεργία - Απασχόληση
Θέσαμε το αίτημα για γρήγορη επαγγελματική αποκατάσταση των παιδιών
πολυτέκνων οικογενειών ώστε να μπορούν να συμβάλουν άμεσα στην
οικονομική ελάφρυνση της οικογένειας και κατ’ επέκταση στη βελτίωση των
συνθηκών διαβίωσης της.
Η ανεργία όμως, έχει πλήξει και τους ίδιους τους πολύτεκνους γονείς και
έχει επιδεινώσει τα μέγιστα τις συνθήκες διαβίωσης της πολύτεκνης
οικογένειας.
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Ως εκ τούτο προέκυψε η αναγκαιότητα για εξεύρεση εργασίας και
απασχόλησης των πολύτεκνων γονέων.
Γι’ αυτό διεκδικήσαμε να ληφθούν οι κατάλληλες πολιτικές ώστε να
παρέχεται προτεραιότητα στην πρόσληψη ανέργων πολυτέκνων γονέων.
Βασικός στόχος της Οργάνωσης παράμεινε η προώθηση νομοθεσίας ή και η
λήψη σχετικών αποφάσεων για πρόσληψη στο δημόσιο και ημικρατικό
τομέα ποσοστό μελών πολύτεκνης οικογένειας.
5.1.3. Επίδομα Μάνας
Διαφωνήσαμε και διαμαρτυρηθήκαμε έντονα, και με δυναμική κινητοποίηση,
στην πρόταση για κατάργηση του επιδόματος μάνας. Υποβάλαμε αντιπρόταση για
παγοποίηση του νόμου αντί για κατάργηση αλλά δυστυχώς δεν εισακουστήκαμε
και τελικά ψηφίστηκε από την Βουλή τον Δεκέμβριο του 2012 η κατάργηση του.
Έκτοτε προτάξαμε και θέταμε με κάθε ευκαιρία το άδικο και αδικαιολόγητο της
κατάργησης του επιδόματος μάνας και διεκδικήσαμε την επαναφορά του. Κατά
την γιορτή της πολύτεκνης Μάνας τον Μάιο του 2013 ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας μας υποσχέθηκε την επαναφορά του επιδόματος μάνας όταν το
επιτρέψουν οι οικονομικές συνθήκες. Η υπόσχεση του επαναλήφθηκε επίσης και
κατά τη συνάντηση που είχαμε μαζί του στις 22 Ιουλίου του 2014.
Παράλληλα καταθέσαμε εναλλακτική πρόταση για σταδιακή επαναφορά του, η
οποία προνοούσε παραχώρηση ποσού τρεις φορές τον χρόνο. Είχαμε κατά
διαστήματα επαφές με την αρμόδια Υπουργό Εργασίας κα. Ζέτα Αιμιλιανίδου για
το θέμα αλλά δυστυχώς ακόμη δεν προχώρησε παρά τις επανειλημμένες
υποσχέσεις που μας έδωσαν για το θέμα.
5.1.4. Επίδομα Τέκνου
α. Επαναφορά αφαιρεθέντων – Βελτιώσεις - Αναπροσαρμογή
Θέσαμε το άδικο που επήλθε στις πολύτεκνες οικογένειες με την άδικη
στόχευση του επιδόματος τέκνου που έγινε με τον νόμο της 12ης Δεκεμβρίου
του 2012 (και της 14ης Δεκεμβρίου 2011) και ζητήσαμε την άρση των αδικιών
και την επαναφορά όσων μας έχουν αφαιρεθεί. Πιο συγκεκριμένα
διεκδικήσαμε:
1. Να θεωρούνται και οι φοιτητές ως εξαρτώμενα τέκνα της πολύτεκνης
οικογένειας και να επανέλθει άμεσα η καταβολή του επιδόματος
τέκνου που έχει αφαιρεθεί.
2. Για το δικαίωμα σε επίδομα, να αναθεωρηθεί το υπολογιζόμενο
εισόδημα για τις οικογένειες με 1 εξαρτώμενο τέκνο και να ισχύει το
ίδιο που ισχύει και για την παραχώρηση της Φοιτητικής Χορηγίας.
3. Να επανέλθει η παραχώρηση του επιδόματος τέκνου στο στάτους
που ήταν πριν από τη ψήφιση των τροποποιήσεων της 14 ης
Δεκεμβρίου 2011.
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5.1.5. Φοιτητική χορηγία
Θέσαμε το άδικο που επήλθε στις πολύτεκνες οικογένειες με την άδικη στόχευση
της φοιτητικής χορηγίας που έγινε με τον νόμο της 12ης Δεκεμβρίου του 2012 (και
της 14ης Δεκεμβρίου 2011) και ζητήσαμε την άρση των αδικιών και την επαναφορά
όσων μας έχουν αφαιρεθεί. Πιο συγκεκριμένα διεκδικήσαμε:
1. Να επανέλθει το πρόσθετο φοιτητικό επίδομα πολυτέκνων και για όταν η
πολύτεκνη οικογένεια μείνει με δύο ή ένα εξαρτώμενο τέκνο.
(Σημειώνουμε ότι ήταν και απόφαση της Βουλής να μην αφαιρεθεί αλλά
δυστυχώς δεν περάστηκε η σχετική τροποποίηση στο νόμο)
2. Να επανέλθει η παραχώρηση της φοιτητικής χορηγίας στο στάτους που
ήταν πριν από τη ψήφιση του νόμου της 14ης Δεκεμβρίου 2011
3. Να ληφθούν πρόνοιες στήριξης των φοιτητών όπως αυξημένη
παραχώρηση θέσεων στα Δημόσια Πανεπιστήμια της Κύπρου, έγκριση για
διαμονή σε φοιτητικές εστίες και άλλα.
5.1.6. Ρεύμα και Νερό
α. Για το Ρεύμα
Η αφαίρεση των φοιτητών από εξαρτώμενα τέκνα που έγινε με την αλλαγή
του νόμου για την παραχώρηση του επιδόματος τέκνου, επηρέασε αρνητικά
τους δικαιούχους της ειδικής διατίμησης ηλεκτρικού ρεύματος με
αποτέλεσμα να μειωθεί σημαντικά ο αριθμός των πολυτέκνων οικογενειών
που είχαν έστω εκείνη την μερική ελάφρυνση από την ειδική διατίμηση των
πολυτέκνων. Γι’ αυτό διεκδικήσαμε:
1. Να συνεχίσουν να θεωρούνται οι φοιτητές ως εξαρτώμενα τέκνα της
πολύτεκνης οικογένειας ώστε να επανέλθει το δικαίωμα για την
ειδική διατίμηση.
2. Να βελτιωθούν και διευρυνθούν τα κριτήρια της ειδικής διατίμησης
των πολυτέκνων ώστε να επιτυγχάνεται η εξάλειψη της
υπερχρέωσης των πολυτέκνων.
3. Να απελευθερωθεί η αγορά και να επιτραπεί σ’ όλες τις οικογένειες
να εγκαταστήσουν συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
(φωτοβολταϊκά) με χρέωση Net Metering.
β. Για το Νερό
Προσπάθεια μας ήταν ανάλογη ειδική διατίμηση να εφαρμοστεί και για την
τιμολόγηση στο νερό.
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5.2 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΔΥΟ ΒΑΣΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ
Μετά από επίσκεψη του κυβερνητικού εκπροσώπου κ. Χριστοδουλίδη στα
γραφεία μας το Πάσχα του 2015, του στείλαμε επιστολή στις 16 Ιουνίου
2015 και του παραθέσαμε τα δύο πιο βασικά μας αιτήματα που μας είχε
ζητήσει (κοστολογημένα και με εναλλακτικές προτάσεις), και αφορούν τα
πιο κάτω:
α. Επίδομα Τέκνου
επαναφορά ως εξαρτωμένων των φοιτητώ:
Με την στόχευση του επιδόματος τέκνου της 14ης Δεκεμβρίου 2011
και της 12ης Δεκεμβρίου 2012 πέραν των εισοδηματικών κριτηρίων
και άλλων αρνητικών προνοιών που εισήχθησαν έγινε και
διαφοροποίηση της πρόνοιας υπολογισμού των εξαρτωμένων τέκνων
με αποτέλεσμα οι φοιτητές παιδιά πολυτέκνων να μην θεωρούνται
πλέον εξαρτώμενα της οικογένειας για σκοπούς παραχώρησης
επιδόματος τέκνου:
Ζητήσαμε:
Να επανέλθουν-θεωρούνται και οι φοιτητές ως εξαρτώμενα τέκνα
της πολύτεκνης οικογένειας και να επαναρχίσει η καταβολή του
επιδόματος τέκνου που έχει αφαιρεθεί.
Τα παιδιά πολυτέκνων που είναι φοιτητές υπολογίζονται γύρω στις
8000 – 8500 και το συνολικό κόστος της δαπάνης εκτιμάται στα 10,8
εκ
Εναλλακτική πρόταση:
Ως εναλλακτική προσωρινή λύση θα μπορούσε αρχικά να δοθεί το
50% του ύψους του επιδόματος τέκνου για κάθε φοιτητή. Συνεπώς το
κόστος θα μειωθεί στα 5,4 εκ.
β. Επίδομα Μάνας
επαναφορά της νομοθεσίας για παραχώρηση του:
Μέσα στα πλαίσια των περικοπών δαπανών τον Δεκέμβριο του 2012
έγινε κατάργηση του νόμου παραχώρησης του επιδόματος μάνας. Το
επίδομα μάνας παραχωρείτο στις πολύτεκνες μάνες, όταν έπαυαν να
έχουν εξαρτώμενα τέκνα (δηλαδή σταματούσαν να δικαιούνται να
λαμβάνουν επίδομα τέκνου) και είχε ύψος 70 ευρώ τον μήνα.
Δικαίωμα σε επίδομα μάνας είχαν γύρω στις 21000 μάνες με
συνολικό κόστος γύρω στα 19,1εκ.
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Ζητήσαμε:
Να επανέλθει ο νόμος για την παραχώρηση του Επιδόματος Μάνας,
όπως ήταν και η εξαγγελία του Προέδρου της Δημοκρατίας κατά την
Γιορτή της Πολύτεκνης Μάνας στις 6/5/2013.
Εναλλακτική πρόταση:
Ως εναλλακτική προσωρινή λύση θα μπορούσε αρχικά να δίδεται το
επίδομα μάνας τρείς φορές τον χρόνο (κάθε τέσσερεις μήνες, Απρίλιο
για το Πάσχα, Αύγουστο για το καλοκαίρι, και Δεκέμβριο για τα
Χριστούγεννα) και να έχει ύψος 50 ευρώ. Συνεπώς έτσι το κόστος θα
μειωθεί στα 3,1 εκ.
Το επίδομα μάνας παραχωρείτο αφενός ως τιμητικό/αναγνώριση για
τα πολλά παιδιά που πρόσφεραν στην πατρίδα μας και αφετέρου για
στήριξη των πολύτεκνων μανάδων.
Για πληρέστερη ενημέρωση του, τού στείλαμε και το έγγραφο με τα
κυριότερα αιτήματα μας καθώς και τις άδικες αφαιρέσεις και
μειώσεις που έγιναν.
5.3 ΓΕΝΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ
Όπως προαναφέραμε ήταν δύσκολες οι συνθήκες για προώθηση και
διεκδίκηση των γενικών αιτημάτων μας. Παρόλο τούτο, με κάθε ευκαιρία
που μας δινόταν θέταμε και αιτήματα που συνέπιπταν με τα γενικότερα
αιτήματά μας όπως θέματα στρατού, υποτροφίες, στέγασης, φοιτητών και
άλλα. Πιο συγκεκριμένα:
5.3.1 Στέγαση
Αμετάθετος στόχος ήταν, όπως κάθε πολύτεκνη οικογένεια τόσο η ίδια όσο
και τα παιδιά της να αποκτήσουν τη δική τους στέγη.
Προς τούτο διεκδικήσαμε την περαιτέρω βελτίωση και διεύρυνση των
κριτηρίων για απόκτηση στέγης μέσω του Ενιαίου Στεγαστικού Σχεδίου, του
Οργανισμού Αναπτύξεως Γης, του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης
και των σχετικών κυβερνητικών σχεδίων.
Κυριότερα όμως ένεκα της Κρίσης και του αρνητικού αντίκτυπου στα μέλη
μας, ζητήσαμε από την πολιτεία την προστασία όσων πολυτέκνων
απειλούνται από τράπεζες με κατασχέσεις της πρώτης οικίας τους λόγω μη
καταβολής των δόσεων, τις οποίες εξασφάλιζαν από τα επιδόματα που
τώρα έχουν χαθεί.
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5.3.2. Στρατιωτικά Θέματα
α. Μείωση θητείας
Διεκδικήσαμε να επεκταθεί το δικαίωμα για μειωμένη θητεία ώστε να
καλύπτει και τις πολύτεκνες οικογένειες με 4 παιδιά ανεξαρτήτως του
αριθμού αρρένων τέκνων. (π.χ. πολύτεκνες οικογένειες με 2 αγόρια και 2
κορίτσια).
β. Μοριοδότηση (Τοποθετήσεις / Μεταθέσεις)
Διεκδικήσαμε την επαναφορά για σκοπούς τοποθετήσεων / μεταθέσεων,
της πρόνοιας για παραχώρηση μορίων για όλα τα παιδιά της πολύτεκνης
οικογένειας όπως ίσχυε και προηγουμένως.
γ. Χορήγημα Εθνοφρουρού
Επιδιώξαμε 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.

5.3.3 Φορολογικό σύστημα
Η εφαρμογή από την Πολιτεία ενός δίκαιου φορολογικού συστήματος που
θα στοχεύει στην όσο το δυνατό δικαιότερη κατανομή των φορολογικών
βαρών και την σμίκρυνση της διαφοράς στο κατά κεφαλή εισόδημα των
πολιτών θα πρέπει να είναι στόχος όλων των κοινωνικών ομάδων.
Διεκδίκηση μας ήταν η επαναφορά των εκπτώσεων για τα παιδιά και 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 οικογένειας μετά να φορολογείται το εισόδημα κάθε μέλους.
Με αυτό τον τρόπο θα ισοσταθμιστεί η προσφορά των οικογενειών με την
φορολογική απαίτηση του κράτους και θα αρθούν οι αδικίες, θα επιτευχθεί
δίκαιη κατανομή βαρών και θα ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή.
5.3.4. Χορηγία για αγορά αυτοκινήτου
Το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η πολύτεκνη οικογένεια για την μετακίνηση
της είναι καθημερινό και σοβαρό. Οι πολύτεκνοι χρειάζονται αυτοκίνητο με
το οποίο να μπορούν να εξυπηρετούν τις ανάγκες της οικογένειας τους
εύκολα και ασφαλισμένα και παροχή κινήτρων για απόκτηση του ώστε να
διασφαλίζει την ασφαλή μετακίνηση της πολύτεκνης οικογένειας.
Θέσαμε το άδικο της κατάργησης της χορηγίας για αγορά αυτοκινήτου από
τους πολύτεκνους που έγινε τον Δεκέμβριο του 2012 και διεκδικήσαμε την
επαναφορά της χορηγίας.
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5.3.5. Εκπαίδευση
Σκοπός της Οργάνωσης είναι να συμβάλει με τις εισηγήσεις και ενέργειες
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 τέθηκαν για ενίσχυση της οικονομικής
δυνατότητας των πολύτεκνων να προσφέρουν στα παιδιά τους ανώτερες
σπουδές ήταν :
α) Μέση Εκπαίδευση
Επιπρόσθετα επιδιώχθηκε η οικονομική στήριξη πολυτέκνων οικογενειών
για να έχουν την οικονομική ευχέρεια να προσφέρουν στα παιδιά τους τα
αναγκαία μέσα και για την βασική τους εκπαίδευση ώστε να έχουν ίσες
ευκαιρίες. Επιδιώχθηκε περαιτέρω η δωρεάν φοίτηση στα Κρατικά
Ινστιτούτα Επιμόρφωσης.
β) Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
1. Αύξηση της φοιτητικής χορηγίας.
2. Παραχώρηση υποτροφιών
3. Παραχώρηση φοιτητικών δανείων με ευνοϊκούς όρους
4. Μέριμνα για διαμονή σε φοιτητικές εστίες
5. Μεταγραφή φοιτητών μεταξύ των Ελλαδικών Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων και μεταξύ Ελλαδικών και Πανεπιστημίου Κύπρου.
6. Παραχώρηση αριθμού θέσεων στο Πανεπιστήμιο Κύπρου
7. Για όσες οικογένειες, αποδεδειγμένα λόγω ανέχειας εξαιτίας της
κρίσης, αναγκάστηκαν να σταματήσουν τα παιδιά τους από σπουδές
στο εξωτερικό, να γίνει από το κράτος πρόνοια μετεγγραφής σε
κυπριακά πανεπιστήμια.
5.3.6. Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη
Η κατάκτηση του δικαιώματος δωρεάν Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης
είναι μεγάλης σημασίας.
Ειδική προσπάθεια καταβάλαμε για επαναφορά του όπως ίσχυε πριν την
κατάργηση και χωρίς να χρειάζεται οι πολύτεκνες οικογένειες να
καταβάλλουν το 1.5% του εισοδήματος τους για να συνεχίζουν να έχουν το
δικαίωμα για δωρεάν Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

5.3.7. Νόμοι και Θεσμοί
Διαφάνηκε ότι διάφοροι νόμοι και θεσμοί περιλαμβάνουν πρόνοιες που
είναι σε βάρος της πολύτεκνης οικογένειας.
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Προσπάθεια μας ήταν να αναδείξουμε τα θέματα αυτά και την αδικία και
ανισότητα που γίνεται σε βάρος των πολυτέκνων οικογενειών και
επιδιώξαμε τροποποιήσεις / βελτιώσεις ώστε να αρθούν οι αδικίες αυτές.
5.3.8. Άλλα αιτήματα
Έχουμε και μια σειρά άλλων επιμέρους αιτημάτων τα οποία απασχολούν
τους πολύτεκνους και αφορούν διάφορα θέματα (Θέματα Παιδείας, Υγείας,
Εργασίας, Άμυνας, Ύδρευση,
αποχετευτικά, μειώσεις σε μέσα
συγκοινωνίας, μειώσεις στις άδειες κυκλοφορίας, εκπτώσεις, από ιδιωτικά
κολλέγια και πανεπιστήμια, εκπτώσεις από καταστήματα και άλλους φορείς,
μειωμένα τέλη στην παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, θέματα που
αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλα.)
Προσπάθεια μας ήταν παράλληλα με την προώθηση των κύριων και
βασικών αιτημάτων και προβλημάτων να προωθούνται και τα πιο πάνω
επιμέρους αιτήματα, εφόσον υπήρχε πρόσφορο έδαφος .
5.3.9. Νομική κατοχύρωση πολυτέκνων
Με ορίζοντα το Δημογραφικό πρόβλημα και τη σωρεία προβλημάτων που
προκύπτουν θέσαμε την αναγκαιότητα πρότασης νόμου «περί προστασίας
πολυτέκνων» (πολυτεκνική ιδιότητα)
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6. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ – ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Η Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων με τη συνεχή δράση της ανέδειξε την
αναγκαιότητα για μια σωστή δημογραφική πολιτική και έπεισε να ληφθεί η
πολιτική απόφαση για την μελέτη και ετοιμασία ολοκληρωμένου
προγράμματος Δημογραφικής - Οικογενειακής Πολιτικής. Η εφαρμογή
σωστής Δημογραφικής - Οικογενειακής πολιτικής που να στοχεύει:
α) στην αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας
β) στην στήριξη και υποστήριξη της οικογένειας και ιδιαίτερα της
πολύτεκνης οικογένειας και
γ) τη δικαιότερη κατανομή του Εθνικού Εισοδήματος.
Θα αναβαθμίσει το βιοτικό και πολιτιστικό επίπεδο της κοινωνίας και θα
έχει πολύ ευεργετικά αποτελέσματα. Η οικογένεια ως το κύτταρο της
κοινωνίας, και ιδιαίτερα η πολύτεκνη οικογένεια χρειάζεται ειδική
μεταχείριση και η Πολιτεία οφείλει να της παράσχει κάθε φροντίδα, στήριξη
και υποστήριξη.
6.1. Δημογραφικός Φορέας
Η Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων συμμετέχει ενεργά στις συνεδριάσεις
του Δημογραφικού Φορέα που έχει δημιουργηθεί στο Υπουργείο Εργασίας
και καταθέτει εγγράφως τις απόψεις και εισηγήσεις της για την
διαμόρφωση και εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος
Δημογραφικής και οικογενειακής πολιτικής καθώς και τις παρατηρήσεις,
επισημάνσεις αλλά και τις διαφωνίες μας σε βασικά σημεία επί των
προσχεδίων δράσης.
Απόψεις και εισηγήσεις καθώς και διαφωνίες καταθέτουν επίσης όλες οι
οργανώσεις που μετέχουν στο φορέα.
Το πρώτο Σχέδιο δράσης δημογραφικής και οικογενειακής πολιτικής του
Φορέα που εγκρίθηκε κάλυψε μέχρι το έτος 2015.
Το δεύτερο σχέδιο δράσης δημογραφικής και οικογενειακής πολιτικής το
οποίο και έχει εγκριθεί θα καλύψει την περίοδο 2016-2017. Περιλαμβάνει
συνολικά είκοσι τρεις δράσεις με κύριο στόχο την οικογενειακή πολιτική.
Ως Οργάνωση συμμετείχαμε στον Φορέα με πνεύμα συναίνεσης αλλά
τονίζαμε κάθε φορά τεκμηριωμένα ότι οι αποφάσεις φαίνεται να μην
άπτονταν του Δημογραφικού (λύση στο πρόβλημα της μείωσης των
γεννήσεων) αλλά αφορούσαν κυρίως οικογενειακή πολιτική.
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7. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑ ΜΕΛΗ
7.1 Εξυπηρέτηση Μελών
Ο τομέας αυτός αναδεικνύεται μέρα με την μέρα σε μία από τις
σοβαρότερες και ουσιαστικότερες δραστηριότητες της Οργάνωσης.
Η επέμβαση της Οργάνωσης για επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν
πολύτεκνες οικογένειες σε διάφορα θέματα (θέματα εργοδότησης, παιδείας,
υγείας, στέγασης κ.α) φαίνεται ότι έχει καλά αποτελέσματα 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.
7.2 Στήριξη Μελών
Η οικονομική κρίση, η ανεργία, η περικοπή επιδομάτων των πολυτέκνων και
άλλοι παράγοντες αύξησαν την ζήτηση από πολύτεκνες οικογένειες της
στήριξης, βοήθειας και παρέμβασης της Οργάνωσης. Ως εκ τούτου γίνονται
αρκετές δράσεις, τόσο από τις Επαρχιακές Γραμματείες όσο και από την
Κεντρική Γραμματεία προς ενίσχυση των πολυτέκνων οικογενειών που
αντιμετωπίζουν προβλήματα (Στέλλονται συστατικές επιστολές για
εργοδότηση, παραχωρούνται οικονομικές βοήθειες, βοήθειες σε είδη
ρουχισμού και τρόφιμα, γίνονται παρεμβάσεις για να μην τους αποκόπτεται
το ηλεκτρικό ρεύμα και άλλα πολλά).
Περαιτέρω συνεχίστηκε η οικονομική στήριξη πολυτέκνων οικογενειών,
μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων της Οργάνωσης, που αντιμετώπισαν
διάφορες άμεσες έκτακτες ανάγκες οι οποίες τους δημιούργησαν
προβλήματα και δυσκολίες στην διαβίωση τους. Ιδιαίτερα όμως επεκτάθηκε
η στήριξη των μελών με την παραχώρηση ειδών πρώτης ανάγκης όπως
τρόφιμα, γάλα, είδη ένδυσης και άλλα. Μέσα στα πλαίσια της εκστρατείας
για ενίσχυση πληγέντων οικογενειών από την οικονομική κρίση, η ΠΟΠ
οργάνωσε και παγκύπρια συναυλία στις 24/7/2014 στη Λεμεσό, με τη
συμμετοχή πλειάδας καλλιτεχνών και με σκοπό τη συλλογή τροφίμων. Τα
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τρόφιμα που μαζεύτηκαν διατέθηκαν, μέσω της υποεπιτροπής Ευημερίας,
αναλόγως αναγκών σε άπορες πολύτεκνες οικογένειες σε Επαρχίες.
Παράλληλα συνεχίστηκε η προσφορά των υπηρεσιών προς μέλη μέσω του
Κέντρου Στήριξης Πολυτέκνων στην Λεμεσό με την παροχή κατ' οίκον
φροντίδας, συμβουλευτικές υπηρεσίες, ψυχολογική υποστήριξη κ.α.
Επιπλέον συνεχίστηκε, μέσω Τοπικών Επιτροπών, η εφαρμογή
προγραμμάτων Αγωγής Υγείας με τμήματα δραστηριοτήτων για απασχόληση
παιδιών καθώς και άλλων δράσεων προς στήριξη των πολυτέκνων
οικογενειών.
7.3 Ψυχαγωγία μελών
Συνεχίστηκαν και αυξήθηκαν οι δραστηριότητες για ψυχαγωγία των μελών
με πρωτοβουλίες των Επαρχιακών και Τοπικών Επιτροπών, με διάφορες
εκδηλώσεις, εκδρομές, κατασκηνώσεις, κρουαζιέρες, κ.α.
7.4 Δημιουργία Κατασκήνωσης
Παρά τις συνεχείς προσπάθειες από το 2012 για ολοκλήρωση του στόχου
της δημιουργίας της κατασκήνωσης προέκυπταν κωλύματα και
προσκρούαμε συνεχώς σε δυσκολίες. Θεωρούμε ότι το πρόβλημα έχει λήξη
έτσι, για αξιοποίηση του χώρου θα πρέπει να τροχιοδρομηθεί η κατάλληλη
προεργασία για χρήση του ως κατασκηνωτικός χώρος. Επιπρόσθετα έχει
επιλυθεί και η διαφορά που είχε προκύψει με τους Αρχιτέκτονες / μελετητές
του έργου με την συμφωνία λήξης της συνεργασίας.
7.5 Συνεργατικό Ταμιευτήριο Πολυτέκνων
Μετά τις αποφάσεις για την αναδιάρθρωση του τραπεζικού τομέα στην
Κύπρο και της συγχώνευσης των πιστωτικών ιδρυμάτων ιδιαίτερα του
Συνεργατισμού, το Συνεργατικό Ταμιευτήριο Πολυτέκνων έχει συγχωνευτεί
με την Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Στροβόλου. Έτσι τα μέλη του
Ταμιευτηρίου Πολυτέκνων μπορούν να αποτείνονται πλέον στην ΣΠΕ
Στροβόλου για τα θέματα που τους αφορούν.
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8. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ
Συνεχής ήταν η προσπάθεια για βελτίωση της λειτουργικής και Οργανωτικής
δομής της Οργάνωσης για να επιτυγχάνει έγκαιρα και καλύτερα δυνατά
αποτελέσματα. Ειδικότερα:
8.1 Συνδρομή Μελών - Ασφάλιση
Ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της Οργάνωσης, εκτιμούμε ότι είναι η
αυτόματη αποκοπή, μέσω της Υπηρεσίας Χορηγιών και Επιδομάτων του
Υπουργείου Οικονομικών, της συνδρομής και ασφάλισης των μελών. Η
εφαρμογή του τρόπου αυτού έχει ευεργετικά αποτελέσματα για την Οργάνωση
αλλά περισσότερο για τις ίδιες τις πολύτεκνες οικογένειες επειδή:
α. Έχει διευκολυνθεί η διαδικασία είσπραξης των συνδρομών των μελών με
αποτέλεσμα την καλύτερη λειτουργία της Οργάνωσης και την δυνατότητα
για εφαρμογή 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. Δόθηκε η δυνατότητα για δικαιότερη επιβάρυνση των μελών μειώνοντας
στο μισό το ποσό της συνδρομής που καταβάλλουν οι πολύτεκνοι που
έχουν μεγαλώσει τα παιδιά τους (κυρίως οι συνταξιούχοι πολύτεκνοι).
δ. Ενισχύθηκε το κύρος και η λειτουργία της Οργάνωσης
8.2 Μείωση εσόδων και περιορισμός εξόδων
Λόγω των περικοπών και μειώσεων που έγιναν το 2011 και 2012 στο επίδομα
τέκνου των πολυτέκνων καθώς και η κατάργηση του επιδόματος μάνας είχε ως
αποτέλεσμα την σημαντική μείωση στις ανανεώσεις των ταυτοτήτων των μελών
μας που γίνονταν μέσω της αποκοπής της συνδρομής και ασφάλισης από τα
επιδόματα και κατ’ επέκταση την σημαντική μείωση των εσόδων της Οργάνωσης.
Ως εκ τούτου η Οργάνωση έλαβε αποφάσεις περιορισμού των εξόδων της όπως
την μείωση των αποστολών στο εξωτερικό, την ένταξη σε πακέττα τηλεφωνικών
προγραμμάτων τηλέφωνα προέδρων, την αναστολή προσαυξήσεων του
προσωπικού, την αναστολή της παροχής βραβείων για τελειόφοιτους μαθητές,
την αναστολή έκδοσης του ημερολογίου, τον περιορισμό των συνεδριάσεων, την
μείωση χορηγίας για δαπάνες σε εκδηλώσεις, δραστηριότητες και προγράμματα
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των Επαρχιακών και Τοπικών Επιτροπών, την μείωση ύψους βοηθειών σε
οικογένειες και τον περιορισμό και μειώσεων σε σειρά άλλων δαπανών.
8.3 Αποθεματικά
Τα αποθεματικά της η Οργάνωση τα είχε κατατεθειμένα στο Συνεργατικό
Ταμιευτήριο Πολυτέκνων συμβάλλοντας έτσι στην στήριξη και βοήθεια των
πολυτέκνων οικογενειών μέσω του δικού μας Ταμιευτηρίου. Από το
κούρεμα που έγινε σε Τραπεζικά Ιδρύματα κατά το 2013 οι καταθέσεις της
Οργάνωσης δεν επηρεάστηκαν, δεν είχαμε καμιά ζημιά ή κούρεμα.
Μετά και την υποχρεωτική συγχώνευση του Συνεργατικού Ταμιευτηρίου
Πολυτέκνων Λτδ με την ΣΠΕ Στροβόλου το 2014 και για καλύτερη διασφάλιση
των αποθεματικών της Οργάνωσης και ελαχιστοποίησης κινδύνων έγινε
διασπορά τους σε διάφορα Πιστωτικά και Τραπεζικά Ιδρύματα.
8.4 Μηχανογραφικό Σύστημα
Μετά και την απ' ευθείας αποκοπή της συνδρομής από το επίδομα τέκνου
έχουμε ετοιμάσει νέο μηχανογραφικό σύστημα 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.
Παράλληλα με το νέο μηχανογραφικό σύστημα έχει γίνει ηλεκτρονική
σύνδεση όλων των γραφείων της Οργάνωσης για άμεση ενημέρωση
Κεντρικού Μητρώου Μελών. Επιπλέον δόθηκε η δυνατότητα εξαγωγής
στατιστικών στοιχείων προς υποστήριξη των ενεργειών της Οργάνωσης στην
διεκδίκηση ωφελημάτων. Συνεχώς γίνεται αναβάθμιση και βελτίωση του
μηχανογραφικού προγράμματος για όσο το δυνατό καλύτερη λειτουργία
των γραφείων και της Οργάνωσης.
8.5 Λογιστικό Πρόγραμμα
Έχει ολοκληρωθεί η ετοιμασία του λογισμικού προγράμματος για
ηλεκτρονική καταγραφή των οικονομικών της Οργάνωσης για πιο γρήγορη
ενημέρωση και καλύτερη διαχείριση των οικονομικών πόρων της
Οργάνωσης. Και το λογισμικό πρόγραμμα αναβαθμίζεται και βελτιώνεται
συνεχώς ανάλογα με τις ανάγκες και απαιτήσεις της Οργάνωσης.
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8.6 Τροποποίηση Καταστατικού
Τον Νοέμβριο του 2014 πραγματοποιήθηκε καταστατικό Συνέδριο για
τροποποίηση του Καταστατικού, όπως ήταν και απόφαση του Παγκυπρίου
Συνεδρίου. Εντούτοις όμως, επειδή δύο Επαρχιακές Γραμματείες &
Επιτροπές (Λεμεσού και Πάφου) δεν συμμετείχαν στη διαμόρφωση των
προτεινόμενων καταστατικών τροποποιήσεων ούτε στο καταστατικό
συνέδριο, κρίθηκε σκόπιμο να επιδιωχθούν και προταθούν αλλαγές
καταστατικού σε επιμέρους πρόνοιες του καταστατικού για την πιο εύρυθμη
λειτουργία της Οργάνωσης.
Εισηγήσεις για τροποποιήσεις που άπτονται της όλης φιλοσοφίας και
λειτουργίας της Οργάνωσης αφέθησαν να μελετηθούν από την νέα ηγεσία
της Οργάνωσης που θα αναδειχθεί με τις επερχόμενες εκλογές που θα
γίνουν ώστε να συμμετέχουν όλες οι Επαρχιακές Γραμματείες & Επιτροπές
και να ληφθούν συναινετικά αποφάσεις.
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9. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
9.1 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 παρέχεται η σχολική τσάντα
στα πρωτάκια, και οι χριστουγεννιάτικες γιορτές στις οποίες προσφέρονται
δώρα στα παιδάκια.
Επίσης πραγματοποιούνται αρκετές άλλες εκδηλώσεις και δραστηριότητες
όπως χοροεσπερίδες, εκδρομές, κρουαζιέρες κατασκηνώσεις, γιορτή
παιδιού, φεστιβάλ παδιού κλπ για ψυχαγωγία των μελών και ενίσχυση των
ταμείων Βοηθημάτων και Εκδηλώσεων.
9.2 Συμμετοχή της ΠΟΠ σε δραστηριότητες άλλων Οργανισμών
Η συμμετοχή σε δραστηριότητες και εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται
από άλλες Οργανώσεις, Οργανισμούς, Πολιτικά Κόμματα, Συνδικαλιστικές
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 θετική 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 απασχολούν.
Ανταποκριθήκαμε σε όσες περισσότερες προσκλήσεις μπορέσαμε.
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10. ΠΡΟΒΟΛΗ - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Καταβλήθηκαν πολλές προσπάθειες για προβολή και δημοσιότητα της
προσφοράς των πολυτέκνων οικογενειών, του έργου και των
δραστηριοτήτων της Οργάνωσης.
Ο Πρόεδρος και μέλη της Κεντρικής Γραμματείας συμμετείχαν σε πάρα
πολλές τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές είτε που έγιναν
αποκλειστικά για θέματα πολυτέκνων είτε και για ευρύτερα θέματα που
επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα την πολύτεκνη οικογένεια.
Αρκετές τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές παρεμβάσεις έγιναν και από
Προέδρους και μέλη Επαρχιακών Επιτροπών.
Η προβολή και δημοσιότητα που επιτεύχθηκε συνέβαλε στην προώθηση και
ανάδειξη της προσφοράς μας καθώς και των δικαίων αιτημάτων μας.
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11. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΦΕΣ ΣΤΟ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Η είσοδος της Κύπρου στην Ε.Ε. και το γεγονός ότι αποφάσεις της μπορούν
να επηρεάζουν τα θέματα που μας αφορούν διεύρυναν σημαντικά την
εμβέλεια δραστηριότητας μας και την δυνατότητα παρέμβασης μας για
πρόληψη αρνητικών αποφάσεων για θέματα που μας αφορούν.
Η
συνεργασία και ανάπτυξη των διεθνών σχέσεων μας ήταν πολύπλευρα 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 Δημογραφικό , σε συναντήσεις και επαφές
με τα Συμβούλια της COFACE ( για θέματα οικογένειας) και ELFAC (για
θέματα πολυτεκνίας) ως μέλη των.
Για τη συμμετοχή μας που γινόταν με φειδώ για τις εντελώς απαραίτητες
παρουσίες μας, τις πλείστες φορές εξασφαλίζαμε σε μεγάλο ποσοστό την
κάλυψη των αεροπορικών εισιτηρίων και τη διαμονή από τους διοργανωτές.
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12. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ / ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 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 γενικότερα 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.
12.1 Επαρχιακή Επιτροπή Πολυτέκνων Λευκωσίας
1. Συνεδρίες
Από το Οκτώβριο 2012 μέχρι τον Νοέμβριο 2015 πραγματοποιήθηκαν
συνολικά 40 συνεδρίες της Επαρχιακής Γραμματείας Λευκωσίας, 35 τακτικές
και 5 συνεδρίες συμμετείχαν εκπρόσωποι των Τοπικών Επιτροπών Επαρχίας
Λευκωσίας.
2. Οικονομικές Βοήθειες- Επιχορηγήσεις- Εισφορές
Από το 2012-2015 δόθηκαν από το Ταμείο Βοηθημάτων της Επαρχιακής
Γραμματείας Λευκωσίας οικονομικές βοήθειες σε 52 περιπτώσεις μελών
μας. Επιπλέον κάθε Χριστούγεννα και Πάσχα βοηθούνται με πακέτο με
τρόφιμα αρκετές οικογένειες. Κατά τα τελευταία τρία χρόνια ετοίμασε
περίπου 600 «Πακέτα Αγάπης» για τις εορτές των Χριστουγέννων και Πάσχα
όπου τα πρόσφερε σε άπορες πολύτεκνες οικογένειες.
Τους τελευταίους μήνες έχουν βοηθηθεί αρκετές πολύτεκνες οικογένειες για
να μην τους γίνει η αποκοπή του ηλεκτρικού ρεύματος.
Δόθηκαν επίσης αρκετές επιχορηγήσεις προς τις Τοπικές Επιτροπές για
κάλυψη μέρους των εξόδων των εκδηλώσεων που πραγματοποιούσαν
(Χοροεσπερίδες, Μουσικές Βραδιές, Εκδηλώσεις, Εκδρομές, κ.α.)
3. Εκδηλώσεις – Δραστηριότητες
A. Γιορτή Πολύτεκνης Οικογένειας
Οργανώνεται κάθε χρόνο από την Επαρχιακή Γραμματεία Λευκωσίας για να
προβληθεί η προσφορά της Πολύτεκνης Οικογένειας και να δοθούν σχολικές
τσάντες στα παιδιά πολυτέκνων της Α΄ Τάξης του Δημοτικού Σχολείου.
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B. Χριστουγεννιάτική Γιορτή
Η Επαρχιακή Γραμματεία Λευκωσίας πραγματοποιεί κάθε χρόνο με μεγάλη
επιτυχία τη Χριστουγεννιάτικη Γιορτή. Στόχος είναι να προσφέρει στα παιδιά
δώρα και ψυχαγωγία.
Γ. Γιορτή του Παιδιού
Η Επαρχιακή Γραμματεία πραγματοποίησε τον Ιούνιο 2014 για πρώτη φορά
Γιορτή του Παιδιού στο Λούνα Παρκ Παπαφιλίππου όπου σημείωσε μεγάλη
επιτυχία.
Δ. Κατασκήνωση
Η Επαρχιακή Γραμματεία διοργάνωσε για 5η συνεχή φορά παιδική
κατασκήνωση για παιδιά πολυτέκνων οικογενειών της επαρχίας Λευκωσίας.
Τα πρώτα τέσσερα χρόνια η κατασκήνωση πραγματοποιήθηκε στον
κατασκηνωτικό χώρο του Λυκείου Ελληνίδων Αμμοχώστου στην Αγία Νάπα.
Φέτος το 2015 πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στο ξενοδοχείο Nicki
Holiday Resort στο Λατσί της Πάφου.
Ε. Εκδήλωση Τιμής και Προσφοράς
Η Επαρχιακή Επιτροπή Πολυτέκνων Λευκωσίας πραγματοποίησε για πρώτη
φορά εκδήλωση «Τιμής και Προσφοράς». Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε
την 1ην Φεβρουαρίου 2013 στο κέντρο Pavilion στη Λευκωσία. Στην
εκδήλωση έχουν τιμηθεί Εταιρείες, Οργανωμένα Σύνολα για την πολύτιμη
προσφορά και στήριξη τους στο έργο της Επαρχιακής Επιτροπής Πολυτέκνων
Λευκωσίας με τιμητικές πλακέτες.
Ζ. Περιφερειακή Χοροεσπερίδα
Οι Τοπικές Επιτροπές Πολυτέκνων Αγίας Βαρβάρας, Αλάμπρας, Αναλυόντα,
Δαλιού, Λυμπιών, Λυθροδόντα, Μαθιάτη, Πέρα Χωριού, Σιας και Τσερίου σε
συνεργασία με την Επαρχιακή Επιτροπή Πολυτέκνων Λευκωσίας
διοργάνωσαν για 2η φορά Περιφερειακή Χοροεσπερίδα όπου σημείωσε
μεγάλη επιτυχία.
4. Συναντήσεις
Η πρόεδρος της Επαρχιακής Λευκωσίας παρευρέθηκε σε συναντήσεις που
είχε η Κεντρική Γραμματεία με Υπουργούς και με άλλους αρμόδιους φορείς
για την επίλυση διαφορών αιτημάτων και προβλημάτων των πολυτέκνων
οικογενειών.
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5. Εισφορές – Προσφορές


















Η Επαρχιακή Γραμματεία Πολυτέκνων Λευκωσίας βλέποντας τις
εκατοντάδες επιστολές που έφταναν στα γραφεία για βοήθεια, επί
ευκαιρία των Χριστουγέννων και του Πάσχα δραστηριοποιήθηκε στον
τομέα αυτό και έστειλε επιστολές σε αρκετές υπεραγορές και βιομηχανίες
τροφίμων με θετική ανταπόκριση
Η Παγκύπρια Οργάνωση Σιτηροπαραγωγών Δημόσια Λτδ προσέφερε 15
τόνους σιτάρι αξίας €4500 οι οποίοι μεταποιήθηκαν σε συσκευασμένα
προϊόντα από την εταιρία Μιτσίδης Δημόσια Λτδ.
Το Κέντρο Κοινωνικής και Πνευματικής Στήριξης Ιεράς Μονής Κύκκου μας
έδωσε 50 κουπόνια αξίας €50 το κάθε ένα για ψώνισμα από την
Υπεραγορά Αθηαινίτη τα οποία παραχωρήθηκαν σε άπορες πολύτεκνες
οικογένειες. Επίσης μας πρόσφερε 42 πακέτα με διάφορα τρόφιμα.
Ο Όμιλος Inner Wheel Club Nicosia – Ledra πραγματοποίησαν
φιλανθρωπική εκδήλωση και εισέπραξαν €3500 τα οποία δόθησαν σε 35
άπορες πολύτεκνες οικογένειες με κουπόνια αξίας €100.
Η κα Μαίρη Αναστάση πραγματοποίησε τσάι στο σπίτι της και εισέπραξε
€1000 όπου αγόρασε τρόφιμα και τα παρέδωσε στην Επαρχιακή
Λευκωσίας.
Το Γυμνάσιο Ακροπόλεως και το Κέντρο Ευρωγνώση Ξένων Γλωσσών
μάζεψε τρόφιμα μεταξύ των μαθητών και μας τα πρόσφερε για τις άπορες
πολύτεκνες οικογένειες.
Το Τεκτονικό Ίδρυμα «Σόλων» μας έδωσε εισφορά αξίας €1000 για
βοήθεια απόρων πολυτέκνων οικογενειών.
Η Εταιρεία NIKYR PRODUCTS & CO LTD πρόσφερε μεγάλη ποσότητα
προϊόντων της (χαρτί υγείας και χαρτοπετσέτες).
Η Εταιρεία Κατεψυγμένων Iceline πρόσφερε 24 πακέτα με διάφορα
προϊόντα της Εταιρείας του για άπορες πολύτεκνες οικογένειες.
Το Σωματείο Κοινωνικής Μέριμνας Αγίων Ομολογητών προσφέρει σε
αρκετές πολύτεκνες οικογένειες μεσημεριανό γεύμα κάθε Σάββατο καθώς
επίσης και χρηματική βοήθεια.
Το ταχυδρομείο Λευκωσίας μας πρόσφερε αρκετά τρόφιμα που είχε κάνει
για τη περισυλλογή τροφίμων στην Ελλάδα και μας τα πρόσφερε.
Η Εταιρεία Π. Τσεριώτη Λτδ μας πρόσφερε μακαρόνια, αλεύρι, κονσέρβες
σε τόνους, κέτσαπ και μαγιονέζα.
Ο Ερυθρός Σταύρος μας πρόσφερε αρκετά είδη ένδυσης και υπόδησης.
Το Φαρμακείο «Στέλιος Χριστοφόρου» μας πρόσφερε 29 παιδικά γάλατα
και τροφές και αρκετά δείγματα φρουτόκρεμες της ΝΟΥΝΟΥ.
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Η Εταιρεία J&P Paraskevaides Ltd μας πρόσφερε τουαλέτες και ντουζιέρες
για πολύτεκνες οικογένειες.
Επίσης λόγω των εορτών Χριστουγέννων και του Πάσχα παραδόθηκε σε
120 άπορες πολύτεκνες οικογένειες 5 κιλά χοιρινό κρέας για σούβλα.
Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (Α.Η.Κ.) και το προσωπικό της μάζεψαν
διάφορα τρόφιμα και τα παρέδωσαν στην Επαρχιακή Λευκωσίας.
Η Τράπεζα Κύπρου και το προσωπικό της βρίσκεται πάντα δίπλα μας και
μας στηρίζουν μαζεύοντας τρόφιμα Χριστούγεννα και Πάσχα.
Η Εταιρεία D.P.D. Trading Ltd μας πρόσφερε δωρεάν τυρί και ποπ κορν της
Εταιρείας .
Η Εταιρεία SORRANO FRESH LTD μας πρόσφερε δωρεάν 41 τόνους πατάτες
για τις άπορες πολύτεκνες οικογένειες. Από αυτούς τους 41 τόνους η
Επαρχιακή Γραμματεία Λευκωσίας έδωσε και στην Επαρχία Λάρνακα και
στην Αμμόχωστο για τα μέλη τους.
Ο Όμιλος Εταιρειών Mallouppas & Papacosta Ltd μας πρόσφερε παπούτσια
και είδη ένδυσης για να δοθούν σε άπορες πολύτεκνες οικογένειες.
Η Επαρχιακή Γραμματεία Λευκωσίας ευχαριστεί θερμά την
Γαλακτοβιομηχανία Χαραλαμπίδης Κρίστης Ltd η οποία συνεχίζει και
ανταποκρίνεται στο κάλεσμα της για βοήθεια απόρων πολυτέκνων
οικογενειών από τον Απρίλη του 2012 μέχρι σήμερα και συνεχίζει να
προσφέρει δωρεάν φρέσκο γάλα περίπου 300 λίτρα μια φορά τη βδομάδα
για να το προσφέρουμε σε άπορες πολύτεκνες οικογένειες.
Επίσης ευχαριστεί το Αρτοποιείο «Αρτόπολις» που από τον Δεκέμβριο
2012 ανταποκρίνεται καθημερινά στο κάλεσμα της για βοήθεια απόρων
πολυτέκνων οικογενειών προσφέροντας ψωμιά και αλμυρά (είδη
αρτοποιείου).
Αρκετές πολύτεκνες οικογένειες πέραν της χρηματικής βοήθειας έχουν
βοηθηθεί και με τσάντα διάφορων τροφίμων, με ρουχισμό, είδη
υπόδησης, στρώματα, καναπέδες, κρεβάτια, βιβλιοθήκες, σαλόνια κ.α.

Η Επαρχιακή Επιτροπή Λευκωσίας ευχαριστεί θερμά όλους όσους εισέφεραν
καθοιονδήποτε τρόπο και στήριξαν τις προσπάθειες της για βοήθεια των
πολυτέκνων οικογενειών της Επαρχίας Λευκωσίας.
6. Συνελεύσεις Τοπικών Επιτροπών Πολυτέκνων Λευκωσίας
Από τα μέσα του περασμένου Μαρτίου μέχρι σήμερα πραγματοποιήθηκαν 39
Τοπικές Γενικές Συνελεύσεις στις οποίες μέλη της Επαρχιακής Γραμματείας
παρευρέθηκαν και ενημέρωσαν τους παρευρισκόμενους για τα ωφελήματα, τα
αιτήματα κ.λ.π. και έγιναν εκλογές για την ανάδειξη των νέων Τοπικών Επιτροπών.
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Οι συνελεύσεις έγιναν στις παρακάτω Κοινότητες: Αγία Βαρβάρα, Αγία
Μαρίνα Ξυλιάτου, Αγίοι Ομολογηταίς, Αγίοι Τριμιθιάς, Ακάκι, Αλάμπρα,
Ανάγυια, Αναλυόντας, Αρεδιού–Άγ. Ιωάννης-Μαλούντα, Αστρομερίτης,
Βυζακιά, Γέρι, Γούρρι-Καμπί-Φαρμακάς, Δάλι, Δασούπολη, Δένεια, Δευτερά,
Έγκωμη-Μακεδονίτισσα, Επισκοπειό, Εργάτες, Καπέδες, Κλήρου-Καλο Χωριό,
Λακατάμια, Λατσιά, Λυθροδόντας, Λύμπια, Μαθιάτη, Μάμμαρι, Ορούντα,
Παλαιομέτοχο, Παλαιχώρι, Παλουριώτισσα, Πέρα Ορεινής, Πέρα Χωριό
Νήσου, Περιστερώνα, Σια, Στρόβολος, Τσέρι, Ψημολόφου.
7. Κατάλογος Εκπτώσεων
Με συνεχείς επαφές και προσπάθειες της Επαρχιακής Επιτροπής
συμπληρώνεται ο κατάλογος εκπτώσεων.
8. Άλλες Δραστηριότητες







Μέλη της Επαρχιακής Γραμματείας παρευρίσκονται σε εκδηλώσεις
του Επαρχιακού Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού και των
εκδηλώσεων που διοργάνωσαν διάφορες Τοπικές Επιτροπές.
Μέλη της Επαρχιακής Γραμματείας παρευρίσκονται σε διάφορες
εκδηλώσεις-εκδρομές που διοργανώνουν οι Τοπικές Επιτροπές
Πολυτέκνων Λευκωσίας.
Η Επαρχιακή Επιτροπή Πολυτέκνων Λευκωσίας ανταποκρίνεται σε όλα τα
καλέσματα της Κεντρικής Γραμματείας και του ΚΔΣ για τη προώθηση των
γενικότερων θεμάτων της Οργάνωσης με ιδιαίτερη ενεργή συμμετοχή κατά
την περίοδο δυναμικών αγώνων της Οργάνωσης
Μέλη της Επαρχιακής Γραμματείας πραγματοποίησαν επαφές με
διάφορους αρμοδίους φορείς για προώθηση προβλημάτων των
πολυτέκνων της Επαρχίας Λευκωσίας (γραφείο ευημερίας, νοσοκομείο για
θέματα υγείας, ΑΗΚ για το ρεύμα, για θέματα νερού κ.λ.π.)

9. Επαρχιακή Γενική Συνέλευση
Στις 22/11/2015 πραγματοποιήθηκε η Επαρχιακή Γενική Συνέλευση η οποία
ήταν και εκλογική. Αναδείχθηκε η νέα Επαρχιακή Επιτροπή για τη περίοδο
2015 – 2018.
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12.2 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 Τοπικών Επιτροπών.
2. Βοηθήματα
Οι επιστολές για οικονομική βοήθεια από τα μέλη παρουσιάζουν αυξητική
τάση. Οι οικονομικές βοήθειες έχουν μειωθεί. Εστιάζονται περισσότερο σε
προβλήματα υγείας ιδιαίτερα σε περιπτώσεις μετάβασης στο εξωτερικό.
3. Γιορτή πολύτεκνης οικογένειας
Πραγματοποιείται κάθε χρόνο για να προβάλλεται η πολύτεκνη οικογένεια.
Στα πλαίσια της γιορτής δίνεται δώρο σχολική τσάντα στα παιδιά
πολυτέκνων που πρόκειται να φοιτήσουν στην πρώτη τάξη του Δημοτικού
Σχολείου. Το 2013 και το 2015 μετά από απόφαση της Ε.Ε η σχολική τσάντα
δόθηκε στα παιδιά από το γραφείο λόγω οικονομικής κρίσης. Έτσι
βοηθήθηκαν περισσότερες οικογένειες οικονομικά. To 2014 τα παιδιά είχαν
την
ευκαιρία να παρακολουθήσουν την παιδική μεταγλωττισμένη
κινηματογραφική ταινία στο κινηματογράφο ΡΙΟ Λεμεσού «THE CROODS »
με αρκετά καλές εντυπώσεις.
4. Κατασκήνωση
Η Επαρχιακή Επιτροπή Πολυτέκνων Λεμεσού εδώ και 17 χρόνια
πραγματοποιεί παιδική κατασκήνωση για παιδιά πολυτέκνων από 10 μέχρι
12 χρονών. Για αρκετά χρόνια η κατασκήνωση πραγματοποιείτο στις
εγκαταστάσεις του ΣΚΕ Πάνω Πολεμιδιών στον Άγιο Νικόλαο Πάφου. Το
2012 η κατασκήνωση πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Δήμου
Στροβόλου στις Δύμες. Τα τελευταία τρία χρόνια πραγματοποιείται στις
εγκαταστάσεις του Δήμου Λατσιών στα Αγρίδια. Η κατασκήνωση φιλοξενεί
45 – 50 παιδιά κάθε περίοδο. Περιλαμβάνει πλούσιο πρόγραμμα, εκδρομές
περιπάτους κ.λ.π. Την τελευταία βραδιά παρουσιάζεται στους γονείς των
παιδιών, πρόγραμμα το οποίο ετοιμάζεται από τους κατασκηνωτές. Τα
υπερκαταστήματα E&S, η υπεραγορά Παπαντωνίου και τα καταστήματα Lidl
είναι τα τελευταία χρόνια χορηγοί μας σε τρόφιμα και είδη κατασκήνωσης.
5. Αιμοδοσία
Πραγματοποιείται κάθε χρονιά μέσα στα πλαίσια της γιορτής της μάνας
Αιμοδοσία προς τιμή της πολύτεκνης μάνας στο γραφείο της Οργάνωσης.
46

6. Φεστιβάλ ΕΣΣΕΛ
Το Επαρχιακό Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντών Λεμεσού τα τελευταία
χρόνια πραγματοποιεί φεστιβάλ στο οποίο συμμετέχουν οι εθελοντικές
οργανώσεις που επιθυμούν επανδρώνοντας διάφορα περίπτερα. Το 2013 η
Ε.Ε συμμετείχε με δικό της περίπτερο ψήνοντας Hot Dogs στο δημόσιο
κήπο, για ενίσχυση του Ταμείου Βοηθημάτων της. Το 2014 συμμετείχε με
περίπτερο κάνοντας κρέπες για τον ίδιο σκοπό.
7. Εβδομάδα εθελοντισμού
Μέσα στα πλαίσια της εβδομάδας εθελοντισμού, πραγματοποιήθηκε
εκδήλωση στο Dolce Club. Τo Dolce δεξιώθηκε 80 παιδιά άπορων
πολύτεκνων οικογενειών, στα οποία παρουσίασε παιδικό πρόγραμμα και
ακολούθως μοίρασε δώρα ο Άγιος Βασίλης του.
8. Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση
Μέσα στα πλαίσια των εορτών των Χριστουγέννων πραγματοποιείται κάθε
χρόνο η Παιδική Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση. Ο Άγιος Βασίλης προσφέρει
δώρα στα παιδιά.
Τα Χριστούγεννα του 2013 παρουσιάστηκε στο θέατρο «ΡΙΑΛΤΟ» η
συμπαραγωγή της παιδικής σκηνής της ΕΘΑΛ και του θεάτρου «ΡΙΑΛΤΟ» «
Τα Γουρουνακια Κουμπαράδες»
Τα Χριστούγεννα του 2014 παρουσιάστηκε πρόγραμμα από ομάδα
δασκάλων με αφήγηση παραμυθιών στο θέατρο του Λανιτείου το οποίο και
παραχωρήθηκε δωρεάν.
Τα Χριστούγεννα του 2015 παρουσιάστηκε από τη θεατρική ομάδα του
ανοικτού σχολείου Μέσα Γειτονιάς το θέατρο «Το ταξίδι του Άη Βασίλη» στο
θέατρο του Λανιτείου που επίσης παραχωρήθηκε δωρεάν.
9. Συναντήσεις – Επαφές
Πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις της Επαρχιακής Γραμματείας με
Δημάρχους, Κοινοτάρχες και Φορείς της πόλης μας, με στόχο την ανταλλαγή
απόψεων και συνεργασία για επίτευξη ωφελημάτων προς τα μέλη μας.
 21/02/2014 Δημοσιογραφική Διάσκεψη
 28/03/2014 Η Επαρχιακή Γραμματεία φιλοξενήθηκε στο τοπικό
τηλεοπτικό κανάλι CAPITAL
 02/04/2014 H Επαρχιακή Γραμματεία συναντήθηκε με την εταιρεία
Milupa για συζήτηση προς επίτευξη προσφοράς των προϊόντων της
στα μέλη μας.
 04/04/2014 Συνάντηση με τη συμμαχία πολιτών και ανταλλαγή
απόψεων
 07/04/2014 Συνάντηση με Δήμο Γερμασόγειας
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16/05/2014 Συνάντηση με Δήμο Λεμεσού
06/03/2015 Πραγματοποιήθηκε συνάντηση με αντιπροσωπεία του
ΑΚΕΛ και ανταλλαγή απόψεων.
29/04/2015 Πραγματοποιήθηκε συνάντηση με το Δήμο Λατσιών για
συζήτηση θεμάτων που αφορούν τον κατασκηνωτικό χώρο στα Αγρίδια
Μάιος, Ιούνιος και Ιούλιος του 2015 Πραγματοποιήθηκαν οι Τοπικές
Εκλογικές Γενικές Συνελεύσεις κατά τις οποίες γίνονταν ενημέρωση
των μελών και ανάδειξη νέας Τοπικής Επιτροπής.
10/07/2015
Πραγματοποιήθηκε
συνάντηση
εκπροσώπων
οργανώσεων που παρέχουν Κατ’ Οίκον Φροντίδα με τις Υπηρεσίες
Κοινωνικής Ευημερίας στη Λευκωσία, με σκοπό την ενημέρωση τους
σχετικά με την αλλαγή της νομοθεσίας.

Η Επαρχιακή Γραμματεία ανταποκρίθηκε σε προσκλήσεις που έλαβε από
διάφορους φορείς και οργανωμένα σύνολα
10. Άλλες Δραστηριότητες / Εκδηλώσεις
Α. Διάθεση φρέσκου γάλακτος
Η Ε.Ε συνεχίζει τη διάθεση φρέσκου γάλακτος, προσφορά της
γαλακτοβιομηχανίας Χαραλαμπίδης Κρίστης σε πολύτεκνες οικογένειες. Έχει
δημιουργηθεί κατάλογος (600 περίπου οικογένειες) που παίρνουν βοήθεια
εκ περιτροπής.
Β. Συλλογή τροφίμων
Κάθε χρόνο κατά την περίοδο των Χριστουγέννων μέλη της Επαρχιακής
Επιτροπής και το προσωπικό συλλέγουν τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης
από υπεραγορές της Λεμεσού. Με τον τρόπο αυτό ενισχύονται τα πακέτα
που δίνονται Χριστούγεννα και Πάσχα σε άπορες πολύτεκνες οικογένειες.
Γ. Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (Ε.Ε.Ε.)
Από 29/7/2014 μέχρι 27/8/2014 κάθε Τετάρτη το προσωπικό του γραφείου
μαζί με εθελόντρια κοινωνική λειτουργό, η οποία ερχόταν μέσω του
συνδέσμου κοινωνικών λειτουργών βοηθούσαν μέλη στην συμπλήρωση των
αιτήσεων Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (Ε.Ε.Ε.) με σκοπό την
αποφυγή εκμετάλλευσης των μελών μας από διάφορους που πληρώνονταν
για να βοηθήσουν.
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11. Κέντρο Στήριξης Πολύτεκνης Οικογένειας
Το Σεπτέμβρη του 2004, η Επαρχιακή Επιτροπή Πολυτέκνων Λεμεσού σε συνεργασία
με τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, ξεκίνησε τη λειτουργία του «Κέντρου
Στήριξης Πολύτεκνης Οικογένειας». Καθημερινά όλο και περισσότεροι πολύτεκνοι
δείχνουν ενδιαφέρον για αξιοποίηση των υπηρεσιών που προσφέρει
αποδεικνύοντας έμπρακτα την αναγκαιότητα ύπαρξης του προγράμματος, το οποίο
λειτουργεί βάση των αναγκών και των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν.
Το Κέντρο στήριξης πολύτεκνης οικογένειας ανταποκρίνεται στους σκοπούς για τους
οποίους δημιουργήθηκε, επιτυγχάνει τους στόχους που θέτει, αναβαθμίζεται και
γίνεται κάθε χρόνο πιο αποδοτικό. Ωστόσο, δυσκολία διαφαίνεται στην εξεύρεση
των απαραίτητων οικονομικών πόρων και του κατάλληλου προσωπικού φροντίδας
καθώς και έκτακτης αντικατάστασης, αφού χρειάζεται πολύ καλή προεργασία και
συνεχής εκπαίδευση των ατόμων αυτών.
Η συνεχόμενη μείωση των εσόδων του Κέντρου Στήριξης, κυρίως μετά την μείωση
της κρατικής χορηγίας κατά 70% από το 2013 και της διακοπής της χορηγίας της ΠΟΠ
από το 2014, θέτουν πλέον θέμα επιβίωσης του προγράμματος. Η Ε.Γ. ΠΟΠ Λεμεσού
θέλοντας να προλάβει την οικονομική κατάρρευση του προγράμματος, και σε
συνεργασία με τις Συντεχνίες, πήρε έκτακτα οικονομικά μέτρα για να διασφαλίσει τη
λειτουργία του Κέντρου Στήριξης Πολύτεκνης Οικογένειας. Η ανάγκη για εξεύρεση
οικονομικών πόρων ήταν πλέον επιτακτική. Η Ε.Ε. ΠΟΠ Λεμεσού στα πλαίσια της
ετήσιας Χριστουγεννιάτικης της Εκδήλωσης προχώρησε στην πώληση παιδικής
τυχερής σακούλας για ενίσχυση του Ταμείου του Κέντρου Στήριξης.
Επιδίωξη της Ε.Ε. ΠΟΠ Λεμεσού, μέσα από αυτές τις δύσκολες συνθήκες, ήταν
πρωτίστως η οικονομική επιβίωση του Κέντρου Στήριξης Πολύτεκνης Οικογένειας,
και ακολούθως η ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση των προγραμμάτων του, σε
θέματα κοινού ενδιαφέροντος των πολύτεκνων οικογενειών με στόχο την
αντιμετώπιση υπαρκτών προβλημάτων και τη πρόληψη.
Προσφερόμενες υπηρεσίες
α. Υπηρεσία Συμβουλευτικής βοήθειας και ψυχοκοινωνικής στήριξης
Παρέχεται στις οικογένειες από την κοινωνική λειτουργό του Κέντρου Στήριξης, η
οποία βρίσκεται καθημερινά στο γραφείο του προγράμματος. Στόχος της
υπηρεσίας είναι η αντιμετώπιση και η κάλυψη ενός ευρύ φάσματος αναγκών της
οικογένειας, καθώς και πρόληψη, έτσι ώστε να υπάρχει ισορροπία και ομαλή
λειτουργία. Η υποστήριξη παρέχεται τόσο στην οικογένεια σαν σύνολο όσο και στο
κάθε μέλος ξεχωριστά. Για κάθε οικογένεια τηρείται Μητρώο.
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β. Υπηρεσία ψυχολογικής υποστήριξης
Η ψυχολόγος που είναι εξωτερική συνεργάτης, πραγματοποιεί συνεδρίες με
πολύτεκνες οικογένειες ( ατομικές ή και οικογενειακές) στο χώρο του κέντρου μετά
από καθορισμένα ραντεβού. Στα πλαίσια της υπηρεσίας αυτής πραγματοποιούνται
επίσης Σεμινάρια, Διαλέξεις και Βιωματικά Εργαστήρια.
γ. Υπηρεσία εξυπηρέτησης
Η υπηρεσία εξυπηρέτησης είναι μια υπηρεσία διασύνδεσης της πολύτεκνης
οικογένειας με τις αρμόδιες υπηρεσίες και άλλους οργανωμένους φορείς η οποία
ενημερώνει, κατευθύνει, διαμεσολαβεί και παραπέμπει την πολύτεκνη οικογένεια
ανάλογα με τα διάφορα θέματα που την απασχολούν.
δ. Υπηρεσία κατ’ οίκον φροντίδας
Η υπηρεσία αυτή παρέχεται στο σπίτι της οικογένειας από Φροντίστριες που είναι
ειδικά καταρτισμένες για τον συγκεκριμένο σκοπό. Η συχνότητα παροχής της Κατ’
Οίκον Φροντίδας διαφοροποιείται σε κάθε οικογένεια ανάλογα με τις ανάγκες και
τη φύση του προβλήματος που αντιμετωπίζει. Αυτή την περίοδο στο Κέντρο
Στήριξης απασχολούνται 3 φροντίστριες. Καθορίζονται τακτές συναντήσεις μεταξύ
Φροντιστριών και Κοινωνικής Λειτουργού και συναντήσεις με την Επαρχιακή
Γραμματεία ΠΟΠ Λεμεσού.
12. Κέντρο προστασίας και απασχόλησης παιδιών «ΔΑΜΩΝ»
Εδώ και εννέα περίπου χρόνια συνεχίζεται η συνεργασία με το Δήμο Κάτω
Πολεμιδιών και το Συμβούλιο Κοινοτικού Εθελοντισμού του Δήμου μέσω του
Προγράμματος Δάμων. Στο «Δάμων» γίνονται δεκτά παιδιά Προδημοτικής και
Δημοτικής Εκπαίδευσης για έκτακτες περιπτώσεις. Παρέχεται στα παιδιά πλήρη
προστασία και απασχόληση κατά τη διάρκεια παραμονή τους, με συμμετοχή τους
στα διάφορα προγράμματα που αναπτύσσει το «Δάμων». Υπάρχει δυνατότητα
εξυπηρέτησης περίπου 20 παιδιών ημερησίως.
Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται κατά 50% από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και κατά 50% από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής
Ευημερίας. Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η ένταξη, επανένταξη και
παραμονή της γυναίκας στην αγορά εργασίας. Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο Κάτω
Πολεμιδιών, το Δημοτικό Συμβούλιο και το ΣΚΕ Κάτω Πολεμιδιών για τη
συνεργασία τους.
13. Επαρχιακή Γενική Συνέλευση
Στις 16/10/2015 πραγματοποιήθηκε η Επαρχιακή Γενική Συνέλευση η οποία ήταν
και εκλογική. Αναδείχθηκε η νέα Επαρχιακή Επιτροπή για τη περίοδο 2015 – 2018.
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12.3 Επαρχιακή Επιτροπή Πολυτέκνων Λάρνακας
1. Συνεδριάσεις
α) Απερχόμενης Επαρχιακής Γραμματείας & Επαρχιακής Επιτροπής
14/12/2012 – 15/11/2015
Η Επαρχιακή Γραμματεία συνεδριάζει μία φορά τον μήνα και αν υπάρχουν
θέματα για περαιτέρω συνεδριάσεις γίνονται και έκτακτες.
Πραγματοποιήθηκαν 46 τακτικές και έκτακτες συνεδρίες Επαρχιακής
Γραμματείας, στις 13 από αυτές παρευρέθηκαν τα μέλη της Επαρχιακής
Επιτροπής και στις 4 από αυτές καλέστηκαν τα μέλη των Τοπικών Επιτροπών
καθώς και μέλη της Κεντρικής Γραμματείας για ενημέρωση και ανταλλαγή
απόψεων πάνω σε θέματα που μας απασχολούν. Επίσης δύο μέλη της
Επαρχιακής Γραμματείας, ο Αντιπρόεδρος Λάζαρος Κοντού και ο Γραμματέας
Κώστας Δεσπότης, αποχώρησαν από τον Απρίλιο του 2014 και η θέση τους
στην Επαρχιακή Γραμματεία πληρώθηκε από δύο άλλα μέλη της Επαρχιακής
Επιτροπής Λάρνακας.
β) Νέας Επαρχιακής Γραμματείας & Επαρχιακής Επιτροπής 16/11/2015 –
31/12/2015
Πραγματοποιήθηκαν 4 συνεδριάσεις της Επαρχιακής Γραμματείας και μία
συνεδρία της Επαρχιακής Επιτροπής.
Επίσης την 1η Δεκεμβρίου 2015 καλέστηκαν τα μέλη των Τοπικών Επιτροπών
σε μία συνάντηση γνωριμίας της νέας Επαρχιακής Γραμματείας &
Επαρχιακής Επιτροπής με τις Τοπικές Επιτροπές.
2. Ταμείο Βοηθημάτων – οικονομικές βοήθειες – στήριξη πολυτέκνων
α) Απερχόμενης Επαρχιακής Γραμματείας & Επαρχιακής Επιτροπής
Η Επαρχιακή Γραμματεία έθεσε ως στόχο της την ευαισθητοποίηση της
κοινωνίας, και περισυνέλεξε είδη πρώτης ανάγκης (όπως κρέας, κοτόπουλα,
ψωμί, ελαιόλαδο, πατάτες, δημητριακά, κονσέρβες, ζυμαρικά κ.ά) καθώς και
είδη ρουχισμού τα οποία πρόσφερε σε πολύτεκνες οικογένειες που
αντιμετωπίζουν σοβαρά πρόβλημα κυρίως οικονομικά λόγω της μεγάλης
ανεργίας. Επίσης από το Ταμείο Βοηθημάτων & Εκδηλώσεων της Επαρχιακής
Επιτροπής Πολυτέκνων Λάρνακας βοηθήθηκαν οικονομικά 169 οικογένειες.
β) Νέας Επαρχιακής Γραμματείας & Επαρχιακής Επιτροπής
Στις 19 Δεκεμβρίου του 2015 η νέα Επαρχιακή Γραμματεία ετοίμασε πακέτα
αγάπης και με την βοήθεια των Τοπικών Επιτροπών παραδόθηκαν σε 176
πολύτεκνες οικογένειες. Το πακέτο αγάπης περιελάμβανε είδη πρώτης
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ανάγκης (όπως φρέσκο χοιρινό κρέας, κοτόπουλα, φρέσκο γάλα, πατάτες,
δημητριακά, ζυμαρικά, όσπρια, ζάχαρη, αλεύρι, ρύζι, κονσέρβες, ηλιέλαιο,
υγρό καθαρισμού, μπισκότα). Επίσης σε 18 από αυτές τις οικογένειες δόθηκε
επιπρόσθετη βοήθεια σε κουπόνι.
γ) Ευχαριστίες
Η Επαρχιακή Γραμματεία Λάρνακας ευχαριστεί όλους όσους βοήθησαν
καθοιονδήποτε τρόπο, είτε έδωσαν εισφορές είτε πρόσφεραν προϊόντα και στήριξαν
έτσι το έργο της για βοήθεια των πολυτέκνων οικογενειών που έχουν ανάγκη.
3. Εκστρατεία ευαισθητοποίησης - Προβολή
Μετά από τις περικοπές και μειώσεις των επιδομάτων, αυξήθηκαν πολύ οι
οικογένειες που ζητούσαν οικονομική ενίσχυση ή οτιδήποτε άλλη βοήθεια σε
τρόφιμα ή ρουχισμό. Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επαρχιακής Γραμματείας
Πολυτέκνων Λάρνακας έλαβαν μέρος σε τηλεοπτικά προγράμματα και
ραδιοφωνικές εκπομπές στις οποίες μετέφεραν την αυξημένη ανάγκη που
προέκυψε για ενίσχυση των οικογενειών πολυτέκνων που έμειναν εκτεθειμένες.
Έτσι επιτεύχθηκε ανταπόκριση από εταιρείες, απλούς πολίτες, μέλη της ΠΟΠ και
μη οι οποίοι προσφέρθηκαν και βοήθησαν στην συλλογή των διαφόρων ειδών
πρώτης ανάγκης.
4. Συνελεύσεις Τοπικών Επιτροπών
Από τον Απρίλιο του 2015 μέχρι και τον Νοέμβριο του 2015 πραγματοποιήθηκαν
31 Τοπικές Γενικές Συνελεύσεις για την ανάδειξη νέων Τοπικών Επιτροπών.
Οι συνελεύσεις έγιναν στις παρακάτω κοινότητες: Τερσεφάνου, Αγγλισίδες,
Μοσφιλωτή, Αραδίππου, Ορόκλινη, Δρομολαξιά-Μενεού, Αθηαίνου, Κόρνο, Καλό
Χωριό, Καμάρες-Ζήνων, Ψευδάς, Αγία Άννα, Ξυλοφάγου, Άγιοι ΑνάργυροιΚόκκινες, Τρούλλοι, Μαζωτός, Ορεινή Λάρνακας, Πυργά, Κοφίνου, Άγιος
Θεόδωρος, Περβόλια, Κίτι, Ενορίες Τσιακκιλερού–Σωτήρος, Λειβάδια,
Ξυλοτύμπου, Αναφωτία–Αλαμινός, Ορμήδεια, Χοιροκοιτία, Κλαυδιά, Καλαβασός
και Πύλα.
Σ’ αυτές μέλη της Επαρχιακής Επιτροπής παρευρέθησαν και ενημέρωσαν τους
παρευρισκόμενους για τα ωφελήματα, τα αιτήματα και για τα άλλα θέματα που
τους απασχολούν. Γινόταν συζήτηση και καταγραφή των εισηγήσεων που μας
έθεσαν τα μέλη για αξιολόγηση και υποβολή των προς την Κεντρική Γραμματεία
για τα περαιτέρω.
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5. Συναντήσεις με Αξιωματούχους Λάρνακας
Η Επαρχιακή Γραμματεία Πολυτέκνων Λάρνακας, είχε συναντήσεις με
διάφορους αξιωματούχους, παράγοντες και άλλους φορείς της Λάρνακας
για προώθηση προβλημάτων και θεμάτων που αντιμετωπίζουν οι
πολύτεκνες οικογένειες της Επαρχίας μας.
Συνοπτικά πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με τους πιο κάτω:
- Επαρχιακή Επιτροπή ΑΚΕΛ Λάρνακας κατόπιν πρωτοβουλίας τους.
- Διευθύντρια Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας
- CDA College
- Μητροπολίτη Κιτίου
- Διευθύντρια Κοινωνικών Ασφαλίσεων
- Δήμαρχο Λευκάρων
- Αστυνομικό Διευθυντή Λάρνακας & Intercollege
- Δήμαρχο Αραδίππου
- Δήμαρχο Λάρνακας
6. Γιορτή πολύτεκνης Οικογένειας
Η Γιορτή Πολύτεκνης Οικογένειας από το 2009 και έπειτα δεν πραγματοποιείται
λόγω της μη ικανοποιητικής συμμετοχής. Έτσι οι σχολικές τσάντες στα παιδιά
πολυτέκνων που φοιτούν στην Α΄ Τάξη Δημοτικού Σχολείου δίδονται στους
δικαιούχους απευθείας από το Επαρχιακό Γραφείο της Π.Ο.Π. στη Λάρνακα.
Μερικές Τοπικές Επιτροπές Πολυτέκνων διοργανώνουν τη δική τους Τοπική
Γιορτή Πολύτεκνης Οικογένειας ή διανέμουν τις τσάντες στους δικαιούχους
τοπικά.
7. Αιμοδοσία εις μνήμη Αθηνάς Χριστόφορου.
Η αιμοδοσία πραγματοποιείται κάθε χρόνο στο γραφείο της ΠΟΠ στην
Λάρνακα. Γίνεται στην μνήμη της Αθηνάς Χριστόφορου, θυγατέρας του κου
Παναγιώτη Χριστόφορου επίτιμου Προέδρου της Επαρχιακής Επιτροπής
Πολυτέκνων Λάρνακας.
8. Γιορτή του Παιδιού.
Η καθιερωμένη ετήσια Γιορτή του παιδιού διοργανώνεται συνήθως τέλη
Μαΐου με αρχές Ιουνίου στο lucky star park στην Αραδίππου. Το 2014 δεν
πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση.
9. Επαρχιακή Γενική Συνέλευση
Στις 15/11/2015 πραγματοποιήθηκε η Επαρχιακή Γενική Συνέλευση η οποία
ήταν και εκλογική. Αναδείχθηκε η νέα Επαρχιακή Επιτροπή για τη περίοδο
2015 – 2018.
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12.4 Επαρχιακή Επιτροπή Πολυτέκνων Πάφου
1. Συνεδριάσεις
Η Επαρχιακή Γραμματεία Πάφου συνεδριάζει τακτικά μία φορά τον μήνα
καθώς και έκτακτα όταν προκύπτουν επείγοντα θέματα.
2. Ενίσχυση Ταμείου Βοήθειες
Συνεχίστηκε και εντατικοποιήθηκε η προσπάθεια για ενίσχυση του Ταμείου
Βοηθείας της Επαρχίας μας σε διάφορους παράγοντες και μέχρι στιγμής,
παρόλη την κρίση ανταποκρίνονται θετικά. Την προσπάθεια μας στήριξαν
και ενίσχυσαν με εισφορές και με προϊόντα, μεταξύ άλλων, και οι πιο κάτω
τους οποίους και εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες:
 Υπεραγορές Παπαντωνίου
 Εταιρεία Μιτσίδης και Εταιρεία Θρίαμβος
 Δήμος Πάφου, Δήμος Πέγειας και Δήμος Πόλεως Χρυσοχούς
 Πάτερ Αλέξιος – Άγιος Νεόφυτος – με ποσό €2000 σε κουπόνια των
€50 κάθε χρόνο.
 Πετρίδειο Ίδρυμα – με ποσό €2000 σε κουπόνια των €50 κάθε χρόνο.
 Τράπεζα Κύπρου – με τρόφιμα και κουπόνια.
 Συνεργατικό Ταμιευτήριο - €300 σε κουπόνια.
 Ανώνυμη εταιρεία - €1100 σε κουπόνια
3. Βοήθειες
Η παροχή βοήθειας σε δυσπραγούσες οικογένειες πολυτέκνων συνεχίζεται
δίνοντας κουπόνια για ψώνισμα από τις υπεραγορές Παπαντωνίου και σε
εξαιρετικές περιπτώσεις παρέχεται χρηματική βοήθεια, με επιταγή.
4. Συναντήσεις / επαφές
Πραγματοποιήθηκαν διάφορες συναντήσεις με Επαρχιακή Διοίκηση,
Δημαρχεία, Τουρκοκυπριακές Υπηρεσίες, Αστυνομία και άλλους αρμόδιους
φορείς για την προώθηση και επίλυση διαφόρων προβλημάτων που
αντιμετωπίζουν τα μέλη μας. Η προσπάθεια μας στον τομέα αυτό είναι
συνεχής και έχει ενταθεί ιδιαίτερα μετά την οικονομική κρίση όπου στην
Επαρχία μας τα μέλη μας έχουν πληγεί περισσότερο.
5. Χριστουγεννιάτικη & Πασχαλινή Τσάντα
Την περίοδο των Χριστουγέννων και του Πάσχα η Επαρχιακή Γραμματεία
μεριμνά και προσφέρει τσάντες με τρόφιμα, σε πολύτεκνες οικογένειες που
έχουν ανάγκη. Τα Χριστούγεννα του 2014 δώσαμε κουπόνια και τρόφιμα σε
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πέραν των 140 οικογενειών και κατά την τελευταία τριετία βοηθήσαμε
εκατοντάδες οικογένειες με τρόφιμα και ρούχα.
6. Σχολική τσάντα στα πρωτάκια
Κάθε χρόνο δίνεται η σχολική τσάντα στα παιδιά της πρώτης τάξης του
Δημοτικού καθώς και γραφική ύλη που εξασφαλίζεται δωρεάν από τις
υπεραγορές Παπαντωνίου. Τα τρία τελευταία χρόνια λόγω της κρίσης δεν
γίνεται η ειδική εκδήλωση και παρέχεται η τσάντα στα παιδιά από το
γραφείο.
7. Κρουαζιέρα
Κάθε χρόνο, συνήθως τέλος Ιουνίου με αρχές Ιουλίου πραγματοποιείται η
κρουαζιέρα των πολυτέκνων καθώς και φίλων και υποστηρικτών των
πολυτέκνων και έτσι δίδεται η ευκαιρία στις πολύτεκνες οικογένειες να
κάνουν τις διακοπές τους πιο οικονομικά στα Ελληνικά Νησιά.
8. Γενικά (Μνημόσυνα – κηδείες)
Παρευρίσκονται μέλη της Επαρχιακής Γραμματείας σε κηδείες πολυτέκνων,
καθώς και σε μνημόσυνα ηρώων. Όταν μας ζητηθεί κάνουμε και έρανο για
την Οργάνωση.
9. Ενημέρωση Πολυτέκνων
Γίνεται τακτική ενημέρωση των πολυτέκνων από τα Μέσα Μαζικής
Ενημέρωσης, Τοπικούς Ραδιοσταθμούς, Τοπικά Κανάλια και Τοπικές
Εφημερίδες
10. Επαρχιακή Γενική Συνέλευση
Στις 04/10/2015 πραγματοποιήθηκε η Επαρχιακή Γενική Συνέλευση η οποία
ήταν και εκλογική. Αναδείχθηκε η νέα Επαρχιακή Επιτροπή για τη περίοδο
2015 – 2018.
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12.5 Επαρχιακή Επιτροπή Πολυτέκνων Αμμοχώστου
1. Συνεδριάσεις
Η Επαρχιακή Γραμματεία συνεδριάζει τακτικά αλλά και έκτακτα όταν
προκύπτουν επείγοντα θέματα κατά τις οποίες ασχολείται με διάφορα
προβλήματα των πολύτεκνων αλλά και τον προγραμματισμό των διαφόρων
εκδηλώσεων.
2. Οικονομικές Βοηθειες
Με την οικονομική κρίση που μας έχει πλήξει γινόμαστε καθημερινά δέκτες
αρκετών επιστολών από μέλη μας οι οποίοι ζητούν βοήθεια είτε οικονομική
είτε σε είδος (τρόφιμα, ρούχα κ.α.) Η Επαρχιακή Επιτροπή συνεχίζει την
προσπάθεια της για συλλογή τροφίμων και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης για
να καλύπτει τις βασικές ανάγκες των άπορων πολύτεκνων οικογενειών της
επαρχίας μας. Στην προσπάθεια αυτή συμβάλει και η εταιρεία
«Χαραλαμπίδης-Κρίστης» η οποία μας παραχωρεί εβδομαδιαίως 80 λίτρα
γάλα, η εταιρεία «Μιτσίδης» με την παραχώρηση διάφορων ζυμαρικών
καθώς επίσης και το «Κέντρο Προσφοράς και Αγάπης Άγιος Χριστόφορος»
στο Παραλίμνι με την παραχώρηση τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης.
Κατά τη διάρκεια των γιορτών των Χριστουγέννων και του Πάσχα
βοηθούνται πέραν των 100 άπορων οικογενειών με τρόφιμα και κοτόπουλα.
Επίσης βοηθήθηκαν οικογένειες για πληρωμή του ρεύματος τους.
3. Χριστουγεννιάτικη Γιορτή
Διοργανώνεται κάθε χρόνο με σκοπό την ψυχαγωγία και την προσφορά
δώρων στα παιδιά από τον Άγιο Βασίλη.
4. Γιορτή Πολύτεκνης Οικογένειας
Πραγματοποιείται κάθε χρόνο για να προβληθεί η προσφορά της
Πολύτεκνης Οικογένειας και να δοθούν οι σχολικές τσάντες στα παιδιά της
Α΄ τάξης Δημοτικού Σχολείου. Κατά τη διάρκεια της γιορτής παρέχεται
επίσης πρόγραμμα για τη ψυχαγωγία των παιδιών.
5. Αποκαλυπτήρια Μνημείου Πολύτεκνης Μάνας
Σε μια προσπάθεια να τιμηθεί επάξια η αιμοδότρια του έθνους, η πολύτεκνη
μάνα η οποία με κόπους, μόχθους και πολλές στερήσεις γέννησε και
ανάθρεψε τόσα πολλά παιδιά έγιναν τα αποκαλυπτήρια του Μνημείου
Πολύτεκνης Μάνας από τον Μητροπολίτη Κωνσταντίας – Αμμοχώστου κ.
Βασίλειο.
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6. Ενημέρωση Πολύτεκνων
Η Επαρχιακή Γραμματεία συνέχισε την επικοινωνία και την ενημέρωση των
μελών της για τα διάφορα αιτήματα που μας έχουν αφαιρέσει. Σε μια τέτοια
ενημέρωση οι παρευρισκόμενοι πολύτεκνοι κατέθεσαν τα εκλογικά τους
βιβλιάρια. Με την κίνηση αυτή ευαισθητοποιήθηκαν τα τηλεοπτικά και
ραδιοφωνικά κανάλια και ο πρόεδρος της Επαρχιακής Γραμματείας κ.
Σταύρος Πασχάλη είχε την ευκαιρία να παρουσιαστεί και να ενημερώσει τον
κόσμο για τον αγώνα που διεξάγουμε, τον αγώνα των διεκδικήσεων για την
εξάλειψη των αδικιών και των δυσμενών διακρίσεων που υφίστανται οι
πολύτεκνοι και να ελπίζουν σε ένα καλύτερο αύριο για τα παιδιά τους.






03/02/2013 Τηλεόραση SIGMA (ειδήσεις)
04/02/2013 Ράδιο Πρώτο (Λάζαρος Μαύρος)
06/02/2013 Τηλεόραση ΡΙΚ (Πρώτη Καλημέρα)
12/02/2013 Ράδιο Πρώτο (Λάζαρος Μαύρος)
12/02/2013 Ράδιο Πολιτεία (Κώστας Ηροδότου)

7. Συναντήσεις με Αξιωματούχους και Βουλευτές
Η Επαρχιακή Γραμματεία Πολυτέκνων Αμμοχώστου είχε συναντήσεις με
υποψηφίους προέδρους της Δημοκρατίας:
 09/02/2013 Συνάντηση με τον υποψήφιο πρόεδρο της Δημοκρατίας
κ. Γιώργο Λιλλήκα
 13/02/2013 Συνάντηση με το επιτελείο του υποψήφιου προέδρου κ.
Νίκου Αναστασιάδη
 15/02/2013 Συνάντηση με το επιτελείο του υποψηφίου προέδρου κ.
Σταύρου Μαλά
 11/03/2013 Μετά την εκλογή του κ. Νίκου Αναστασιάδη στην
προεδρία της Δημοκρατίας η Επαρχιακή Γραμματεία είχε συνάντηση
με τη βουλευτή του ΔΗ.ΣΥ. κα Στέλλα Κυριακίδου όπου συζήτησαν
διάφορα αιτήματα των πολυτέκνων.
8. Επαρχιακή Γενική Συνέλευση
Στις 20/11/2015 πραγματοποιήθηκε η Επαρχιακή Γενική Συνέλευση η οποία
ήταν και εκλογική. Αναδείχθηκε η νέα Επαρχιακή Επιτροπή για τη περίοδο
2015 – 2018.
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13. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
13.1 Δραστηριότητες / Εκδηλώσεις Τοπικών Επιτροπών Λευκωσίας
1. Τοπική Επιτροπή Πολυτέκνων Αστρομερίτη
 Στις 18/10/2015 πραγματοποίησε εκδρομή σε μοναστήρια και
εκκλησίες Επαρχίας Λεμεσού και Πάφου και μετά ακολούθησε
μεσημεριανό γεύμα.
 Στις 03/07/2015 διοργάνωσε προβολή κινηματογραφικής ταινίας
θρησκευτικού περιεχομένου με θέμα «Μην κρίνεις για να μην
κριθείς».
 Στις 05/06/2015 πραγματοποίησε εκδρομή στο Όμοδος και Άγιο
Αμβρόσιο της επαρχίας Λεμεσού.
 Στις 17/05/2014 διοργάνωσε εκδρομή σε μοναστήρια και εκκλησίες
στην επαρχία Λάρνακας και μετά ακολούθησε μεσημεριανό γεύμα.
 Στις 05/10/2013 διοργάνωσε εκδρομή σε μοναστήρια και εκκλησίες
επαρχίας Λάρνακας και Λεμεσού και μετά ακολούθησε μεσημεριανό
γεύμα.
2. Τοπική Επιτροπή Πολυτέκνων Δαλιού
 Στις
13/12/2015
συμμετείχε
στη
φωταγώγηση
του
χριστουγεννιάτικου δέντρου του Δήμου Ιδαλίου με περίπτερο όπου
πουλούσε διάφορα εδέσματα για ενίσχυση του ταμείου
βοηθημάτων.
 Στις 01/12/2015 σε συνεργασία με το Δήμο Ιδαλίου και τη Εταιρεία
Φώτος Φωτιάδης πραγματοποίησαν εκδήλωση αγάπης για
φιλανθρωπικό σκοπό.
 Στις 14/12/2014 και 15/12/2013 συμμετείχε στη φωταγώγηση του
χριστουγεννιάτικου δέντρου του Δήμου Ιδαλίου με περίπτερο όπου
πουλούσαν χοτ ντογκ για ενίσχυση του ταμείου.
3. Τοπική Επιτροπή Πολυτέκνων Εργατών
 Στις 18/06/2015 διοργάνωσε θεατρική παράσταση σε συνεργασία με
τον Θεατρικό Όμιλο Ψημολόφου με τίτλο «Κοπιάστε … να
Γελάσουμε».
 Στις 20/12/2014 πραγματοποίησε Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση στη
πλατεία του χωριού με σκοπό τη ενίσχυση του ταμείου βοηθημάτων.
 Στις 02/09/2014 διοργάνωσε θεατρική παράσταση σε συνεργασία με
την θεατρική ομάδα «ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ» με τίτλο «Ο Τζυπρής τζαι το Σόιν
του».
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Στις 02/09/2013 διοργάνωσε θεατρική παράσταση με σκοπό να
μαζέψουν τρόφιμα για να δοθούν σε άπορες οικογένειες της
κοινότητας τους.
Στις 17/06/2013 πραγματοποίησε εκδήλωση για μαθητές.

4. Τοπική Επιτροπή Πολυτέκνων Κοκκινοτριμιθιά
 Στις 28/11/2013 διοργάνωσε θεατρική παράσταση με σκοπό να
μαζέψουν τρόφιμα για να δοθούν σε άπορες πολύτεκνες οικογένειες
της κοινότητας τους.
5. Τοπική Επιτροπή Πολυτέκνων Λατσιών
 Στις 18/05/2014 σε συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο του
Σωματείου «Παρθενώνας» Προσφύγων Λατσιών πραγματοποίησαν
εκδήλωση τιμώντας τις μάνες που απέκτησαν 8 παιδιά και άνω.
6. Τοπική Επιτροπή Πολυτέκνων Μαθιάτη
 Διοργανώνει μηνιαία τόμπολα snowball κάθε τελευταία Τρίτη του
μήνα. Όλα τα καθαρά έσοδα θα βοηθούνται άπορες πολύτεκνες
οικογένειες.
 Στις 19/04/2015, Κυριακή του Θωμά πραγματοποίησε εκδήλωση με
παραδοσιακά παιχνίδια και διαγωνισμός φαγητών.
 Στις 06/01/2015 διοργανώνει την καθιερωμένη γιορτή την ημέρα των
Φώτων.
 Στις 27/04/2014, Κυριακή του Θωμά πραγματοποίησε εκδήλωση με
παιχνίδι τόμπολας και διαγωνισμός φαγητών και γλυκών.
 Στις 06/01/2014 πραγματοποίησε την καθιερωμένη γιορτή την ημέρα
των Φώτων.
 Στις 10/11/2013 το απόγευμα διοργάνωσε διασκέδαση και λαϊκής
παράδοσης.
 Στις 14/06/2013 πραγματοποίησε εκδήλωση ψυχαγωγίας.
7. Τοπική Επιτροπή Πολυτέκνων Περιστερώνας
 Στις 13/04/2015 σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Γονέων του
Δημοτικού Σχολείου Περιστερώνας τίμησαν πολύτεκνες μάνες.
 Στις 17/05/2013 πραγματοποίησε συνάντηση με όλα τα μέλη των
πολυτέκνων της Κοινότητας για ενημέρωση και συζήτηση διαφόρων
θεμάτων που απασχολούν τις πολύτεκνες οικογένειες.
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8. Τοπική Επιτροπή Πολυτέκνων Σιας
 Στις 30/05/2015 σε συνεργασία με το Σ.Κ.Ε. Σιας πραγματοποίησε
εκδήλωση αφιερωμένη στο παιδί.
9. Τοπική Επιτροπή Πολυτέκνων Τσερίου
 Στις
12/12/2015
συμμετείχε
στη
φωταγώγηση
του
Χριστουγεννιάτικου δέντρου του Δήμου Τσερίου όπου πουλούσαν
διάφορα εδέσματα για ενίσχυση του ταμείου βοηθημάτων.
 Στις 14/06/2015 πραγματοποίησε εκδρομή στις Μάντρες του
Μαχαιρά.
 Στις
14/12/2014
συμμετείχε
στη
φωταγώγηση
του
Χριστουγεννιάτικου δέντρου του Δήμου Τσερίου πουλώντας
γλάστρες με λουλούδια.
 Λαμβάνει μέρος σ’ όλες τις εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Δήμος
Τσερίου
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13.2 Δραστηριότητες / Εκδηλώσεις Τοπικών Επιτροπών Λεμεσού
1. Τοπική Επιτροπή Πολυτέκνων Κυπερούντας
 Η Τοπική Επιτροπή Πολυτέκνων Κυπερούντας πραγματοποίησε
εκδρομή με διανυχτέρευση στην Πόλη Χρυσοχούς για τα μέλη της
21-22 Ιουνίου το 2015. Προσκύνησαν στην Παναγία τη Σαλαμιώτισσα
όπου εκεί πήραν και πρόγευμα. Ακολούθως πήγαν προσκύνημα στην
Ιερά Μονή Χρυσορογιάτισσας, στην Παναγία Γαλόχτιστη, Άγιο
Ραφαήλ στον Παχύαμο. Πήγαν στα λουτρά της Αφροδίτης,
κατακόμβη της Αγίας Σολομωνής στη Στήλη του Αποστόλου Παύλου,
Παναγία Χρυσοπολίτισσα, γεφύρι του Τζιελεφού.
 Βοήθεια σε άπορες πολύτεκνες οικογένειες
 Κόψιμο βασιλόπιττας
 Συμμετοχή στις καλοκαιρινές εκδηλώσεις της κοινότητας ιδιαίτερα
στο φεστιβάλ μήλου.
2. Τοπική Επιτροπή Πολυτέκνων Πελενδριού
 Η Τοπική Επιτροπή Πολυτέκνων Πελενδρίου πραγματοποίησε
εκδρομή με διανυχτέρευση στην Πάφο για τα μέλη της το διήμερο 78 Νοεμβρίου 2015. Αφού προσκύνησαν στο μοναστήρι του Αγίου
Νεοφύτου ακολούθησε δείπνο και βόλτα στο λιμανάκι και στο
παραλιακό μέτωπο της Πάφου.
 Συμμετοχή στις εκδηλώσεις της κοινότητας ιδιαίτερα στις
Καλοκαιρινές.
 Βοήθεια σε άπορες πολύτεκνες οικογένειες
3. Τοπική Επιτροπή Πολυτέκνων Μουτταγιάκας
 Η Τοπική Επιτροπή Πολυτέκνων Μουτταγιάκας πραγματοποιεί κάθε
χρόνο Γιορτή Μάνας. Παρουσιάζει καλλιτεχνικό πρόγραμμα και τιμά
πολύτεκνες μάνες της κοινότητας. Η εκδήλωση τελειώνει με δεξίωση
για όλους τους παρευρισκόμενους. Η γιορτή Μάνας
πραγματοποιήθηκε στις 26/3/2013, 25/6/2014 και 25/6/2015.
 Κόψιμο βασιλόπιττας. Κάθε χρόνο η Τ.Ε. Μουτταγιάκας σε μια
εορταστική ατμόσφαιρα κόβει βασιλόπιττα έξω από την εκκλησία
μετά τη θεία λειτουργία για όλους τους παρευρισκόμενους. Ο Άγιος
Βασίλης δίνει γλυκά στα παιδιά δημιουργώντας μια ξεχωριστή
γιορτινή νότα στην όλη εκδήλωση.
 Συμμετοχή στις εκδηλώσεις της κοινότητας, ιδιαίτερα τις Πασχαλίνες.
Αναλαμβάνει τη διοργάνωση συγκεκριμένων παιχνιδιών.
 Βοήθεια σε άπορες πολύτεκνες οικογένειες.
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4. Τοπική Επιτροπή Πολυτέκνων Αγίας Φύλας
 Η Τοπική Επιτροπή Πολυτέκνων Αγίας Φύλας παρέδωσε σημαντική
ποσότητα τροφίμων το Δεκέμβριο του 2013, στην Επαρχιακή
Επιτροπή για ενίσχυση των Χριστουγεννιάτικων πακέτων που
δοθήκαν σε άπορες πολύτεκνες οικογένειες.
 Συμμετέχει στις συγκεντρώσεις και δραστηριότητες της Οργάνωσης.
5. Τοπική Επιτροπή Επισκοπής


Η Τ. Ε Επισκοπής πραγματοποιεί εκδρομή για τα μέλη της.
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13.3 Δραστηριότητες / Εκδηλώσεις Τοπικών Επιτροπών Λάρνακας
1. Τοπική Επιτροπή Αραδίππου
 Διοργανώνει κάθε χρόνο τουρνουά ποδοσφαίρου φουτσαλ .
 Διοργανώνει ετήσια Γιορτή Πολύτεκνης Οικογένειας στην οποία
δίδονται οι σχολικές τσάντες στα παιδιά πολυτέκνων που θα
φοιτήσουν στην Α΄ Τάξη Δημοτικού σχολείου.
 Συνδιοργανώνει με τον Δήμο Αραδίππου Γιορτή Πολύτεκνης
Μάνας.
 08/05/2014 Έγιναν τα εγκαίνια του νέου οικήματος της Τ.Ε.
Αραδίππου.
 17/05/2014 Διοργάνωσε αιμοδοσία εις μνήμη Τάσου
Μητσόπουλου.
 30/05/2015 Αιμοδοσία και φουτσαλ.
 Προς ενίσχυση του Αντιανεμικού Συνδέσμου Λάρνακας η Τοπική
Επιτροπή Πολυτέκνων Αραδίππου βοήθησε την Κυριακή 6
Δεκεμβρίου 2015 στην παραλία των Φοινικούδων στην Λάρνακα
ψήνοντας σουβλάκια.
 Συνδιοργάνωσε με τον σύνδεσμο Καταπολέμησης Ναρκωτικών
ΚΕΝΘΕΑ δύο συνέδρια το 2012 και 2013.
2. Τοπική Επιτροπή Ψευδά και Τοπική Επιτροπή Αγίας Άννας
 Διοργανώνουν από κοινού
κάθε χρόνο Γιορτή
Οικογένειας.
 Κάθε Χριστούγεννα προσφέρουν ένα κοτόπουλο
πολύτεκνες οικογένειες
 Διοργανώνουν κάθε χρόνο μια εκδρομή για τα
συμμετέχουν
στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα κατά
Πολύτεκνης Οικογένειας.

Πολύτεκνης
σε όλες τις
παιδιά που
την Γιορτή

3. Τοπική Επιτροπή Αθιένου
 09/05/2014 Εκδήλωση προς τιμή του απερχόμενου Προέδρου Τ.Ε.
Πάτερ Σωτήριου Χριστοδούλου και ηλικιωμένων πολύτεκνων μάνων.
 Παραδίδει στα παιδιά πολυτέκνων που θα φοιτήσουν στην Α΄ Τάξη
Δημοτικού την σχολική τσάντα.
4. Τοπική Επιτροπή Κόρνου
 03/09/2013 Γιορτή Πολύτεκνης Μάνας.
 Παραδίδει στα παιδιά πολυτέκνων που θα φοιτήσουν στην Α΄ Τάξη
Δημοτικού την σχολική τσάντα.
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5. Τοπική Επιτροπή Μοσφιλωτής
 Διοργανώνει κάθε χρόνο, σε συνεργασία με το Κοινοτικό Συμβούλιο
Μοσφιλωτής, εκδήλωση αφιερωμένη στην Μάνα και το παιδί.
6. Τοπική Επιτροπή Δρομολαξιάς–Μενεού
 Παρέδωσαν στα παιδιά πολυτέκνων των κοινοτήτων τους που θα
φοιτήσουν στην Α΄ Τάξη Δημοτικού την σχολική τσάντα.
7. Τοπική Επιτροπή Κοφίνου
 διοργάνωσε εορταστική εκδήλωση τα Θεοφάνια στις 6 Ιανουαρίου
2015. Παρουσιάστηκε καλλιτεχνικό πρόγραμμα και προσφέρθηκαν
δώρα σε όλα τα παιδιά.
8. Τοπική Επιτροπή Ορμήδειας
 Παρέδωσαν στα παιδιά πολυτέκνων των κοινοτήτων τους που θα
φοιτήσουν στην Α΄ Τάξη Δημοτικού την σχολική τσάντα.
9. Τοπική Επιτροπή Ορόκλινης
 Παρέδωσαν στα παιδιά πολυτέκνων των κοινοτήτων τους που θα
φοιτήσουν στην Α΄ Τάξη Δημοτικού την σχολική τσάντα.
10. Τοπική Επιτροπή Ξυλοτύμπου
 Παρέδωσαν στα παιδιά πολυτέκνων των κοινοτήτων τους που θα
φοιτήσουν στην Α΄ Τάξη Δημοτικού την σχολική τσάντα.
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13.4 Δραστηριότητες / Εκδηλώσεις Τοπικών Επιτροπών Αμμοχώστου
1. Τοπική Επιτροπή Πολυτέκνων Παραλιμνίου
 16/08-23/08/2013 – Διοργάνωσαν κατασκήνωση στα Αγρίδια με το
συμμετοχή 40 παιδιών της κοινότητας τους.
 16/08-23/08/2014 – Διοργάνωσαν κατασκήνωση στα Αγρίδια με τη
συμμετοχή 35 παιδιών
 20/07-26/07/2015 – Για τρίτη συνεχή χρονιά διοργάνωσαν
κατασκήνωση στα Αγρίδια με τη συμμετοχή 35 παιδιών.
2. Τοπική Επιτροπή Πολυτέκνων Λιοπετρίου
 Διοργανώνει
χριστουγεννιάτικη
γιορτή,
μουσικοχορευτικές
εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις και έκθεση ζωγραφικής.
Το Αντιναρκωτικό Σχολείο <ΦΑΡΟΣ ΖΩΗΣ> διοργάνωσε τις πιο κάτω
εκδηλώσεις:
 09/06/2013 – Μουσικοχορευτική βραδιά
 29/05/2015 – Έκθεση ζωγραφικής
 05/06/2015 – Μουσικοχορευτική βραδιά
 26/06/2015 – Θεατρική παράσταση
Επίσης μέσα στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του προσφέρει και
προγράμματα αθλητισμού.
3. Τοπική Επιτροπή Πολυτέκνων Σωτήρας
 Διοργανώνει θεατρικές παραστάσεις για ψυχαγωγία των μελών της.
4. Τοπική Επιτροπή Πολυτέκνων Δερύνειας
 17/10/2012 – Εκδήλωση και απονομή τιμητικών πλακέτων στα
αποχωρήσαντα μέλη της Τοπικής Επιτροπής.
 09/12/2012 – Συμμετείχαν στη χριστουγεννιάτικη εκδήλωση του
Δήμου Δερύνειας με περίπτερο με διάφορα εδέσματα.
 26/12/2012 – Διοργάνωσαν χριστουγεννιάτικη γιορτή με παιχνίδι και
κλήρωση δώρων.
 10/11/2013 – Διοργάνωσαν εκδρομή στον Άγιο Μηνά και γεύμα στη
Βαβατσινιά.
 08/12/2013 – Συμμετείχαν στη χριστουγεννιάτικη εκδήλωση του
Δήμου Δερύνειας με περίπτερο.
 07/12/2014 – Συμμετείχαν στη χριστουγεννιάτικη εκδήλωση του
Δήμου Δερύνειας με περίπτερο.
 08/11/2015 – Διοργάνωσαν εκδρομή στον Καλοπαναγιώτη.
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5. Τοπική Επιτροπή Πολυτέκνων Αυγόρου
Μάιος 2014 – Διοργανώθηκε αιμοδοσία μέσα στα πλαίσια της
γιορτής της Μάνας.
Απρίλιος 2015 – Με σκοπό τη ψυχαγωγία των μελών της
διοργάνωσαν θεατρική παράσταση.
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14. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Α. Συναντήσεις Κεντρικής Γραμματείας – Επαφές – Δράσεις
(από Δεκέμβριο 2012 – Δεκέμβριο 2015)
Έτος 2012
1. 06/12/2012 Πρόεδρο Βουλής κ. Γιαννάκη Ομήρου
2. 10/12/2012 Επιτροπή Οικονομικών Βουλής
Έτος 2013
1. 15/01/2013
2. 24/01/2013
3. 15/04/2013
4. 18/04/2013
5. 18/04/2013
6. 22/04/2013
7. 15/05/2013
8. 17/05/2013
9. 21/05/2013
10. 30/05/2013
11. 30/05/2013
12. 14/06/2013
13. 17/06/2013
14. 11/07/2013
15. 22/07/2013
16. 22/07/2013
17. 24/07/2013
18. 03/09/2013
19. 12/09/2013
20. 26/09/2013
21. 26/09/2013
22. 10/10/2013
23. 30/10/2013
24. 13/11/2013
25. 14/11/2013
26. 14/11/2013
27. 20/11/2013
28. 20/11/2013
29. 21/11/2013
30. 26/11/2013

Υποψήφια Πρόεδρο Δημοκρατίας κα. Μακαρία Στυλιανού
Υποψήφιο Πρόεδρο Δημοκρατίας κον Νίκο Αναστασιάδη
Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Βουλής
Επιτροπή Υγείας Βουλής
Επιτροπή Άμυνας Βουλής
Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Βουλής
Υπουργό Άμυνας κ. Φώτη Φωτίου
Δημογραφικό Φορέα
Υπουργείο Άμυνας – Ταγματάρχη κα. Ευριδίκη Ζησίμου
Επιτροπή Εργασίας Βουλής
Επιτροπή Άμυνας Βουλής
Υπουργό Συγκοινωνιών μ. Τάσο Μητσόπουλο
Υπουργό Υγείας κον. Πέτρο Πετρίδη
Δικηγόρον κον Λουκή Λουκαϊδη
Δικηγόρον κον Λουκή Λουκαϊδη
Υπουργό Δικαιοσύνης κον Ιωνά Νικολάου
Υπουργό Εργασίας κα. Ζέτα Αιμιλιανίδου
Υπουργό Εσωτερικών κον Σωκράτη Χάσικο
Επιτροπή Γεωργίας Βουλής
Επιτροπή Συγκοινωνιών Βουλής
Επιτροπή Γεωργίας Βουλής
Υπουργό Οικονομικών κον Χάρη Γεωργιάδη
Βουλευτή ΕΔΕΚ κα Ρούλα Μαυρονικόλα
Διευθύντρια Κοινωνικών Υπηρεσιών κα Τούλα Κούλουμου
Επιτροπή Εργασίας Βουλής
Επιτροπή Συγκοινωνιών Βουλής
Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομο
Υπουργό Συγκοινωνιών μ. Τάσο Μητσόπουλο
Διευθύντρια Υπουργείου Εμπορίου κα. Φρόσω Χατζηλούκα
Βουλευτή Οικολόγων κον Γιώργο Περδίκη
67

31. 26/11/2013
32. 03/12/2013
33. 10/12/2013
34. 12/12/2013
35. 16/12/2013
36. 27/12/2013
Έτος 2014
1. 16/01/2014
2. 03/02/2014
3. 06/02/2014
4. 06/02/2014
5. 19/02/2014
6. 24/02/2014
7. 26/03/2014
8. 27/03/2014
9. 29/05/2014
10. 11/06/2014
11. 12/06/2014
12. 16/06/2014
13. 17/06/2014
14. 23/06/2014
15. 23/06/2014
16. 24/06/2014
17. 26/06/2014
18. 26/06/2014
19. 27/06/2014
20. 30/06/2014
21. 01/07/2014
22. 22/07/2014
23. 28/08/2014
24. 22/09/2014
25. 30/10/2014
Έτος 2015
1. 05/02/2015
2. 12/02/2015
3. 12/02/2015
4. 16/02/2015

Λειτουργό Πολυδύναμου Κέντρου Δήμου Λευκωσίας
κα Ιφιγένεια Σαμπάνη
Διευθύντρια Υπουργείου Εμπορίου κα Φρόσω Χατζηλούκα
Επίτροπο Εθελοντισμού κον Γιάννη Γιαννάκη
Διευθυντή Ελληνικής Τράπεζας κον Ανδρέα Παπαβασιλείου
Υπουργό Εμπορίου κον Γιώργο Λακκοτρύπη
Υπουργό Εμπορίου κον Γιώργο Λακκοτρύπη

Επιτροπή Συγκοινωνιών Βουλής
Επιτροπή Εργασίας Βουλής
Επιτροπή Εργασίας Βουλής
Γενικό Γραμματέα ΠΕΟ κον Πάμπη Κυρίτση
Γενικό Γραμματέα ΑΚΕΛ κον Άντρο Κυπριανού
Επιτροπή Εργασίας Βουλής
Γενικό Γραμματέα ΠΕΟ κον Πάμπη Κυρίτση
Υπουργό Εργασίας κα Ζέτα Αιμιλιανίδου
Υπουργό Εργασίας κα Ζέτα Αμιλιανίδου
Επίτροπο Εθελοντισμού κον Γιάννη Γιαννάκη
Επιτροπή Συγκοινωνιών Βουλής
Επιτροπή Εργασίας Βουλής
Υπουργό Οικονομικών κον Χάρη Γεωργιάδη
Επιτροπή Εργασίας Βουλής
Επίτροπο Προσωπικών Δεδομένων κον Γιάννο Δανιηλίδη
Επιτροπή Εργασίας Βουλής
Γενικό Γραμματέα ΑΚΕΛ κον Άντρο Κυπριανού
Δημογραφικό Φορέα
Επιτροπή Εργασίας Βουλής
Επιτροπή Εργασίας Βουλής
Επιτροπή Εργασίας Βουλής
Πρόεδρο Δημοκρατίας κον Νίκο Αναστασιάδη
Πρόεδρο Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας κον Νικόλα
Χατζηγιάννη
Επιτροπή Εργασίας Βουλής
Υπουργό Εργασίας κα Ζέτα Αιμιλιανίδου

Πρόεδρο ΕΥΡΩΚΟ κον Δημήτρη Συλλούρη
Πρόεδρο Συμμαχίας Πολιτών κον Γιώργο Λιλλήκα
Γενικό Γραμματέα ΑΚΕΛ κον Άντρο Κυπριανού
Υποεπιτροπή Εργασία Βουλής για το Δημογραφικό
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5. 20/02/2015
6. 04/03/2015
7. 30/03/2015
8. 16/04/2015
9. 15/05/2015
10. 22/06/2015
11. 23/06/2015
12. 08/07/2015
13. 16/09/2015
14. 24/09/2015
15. 09/10/2015
16. 12/10/2015
17. 21/10/2015
18. 23/10/2015
19. 16/11/2015
20. 19/11/2015
21. 24/11/2015

Πρόεδρο Οικολόγων Περιβαλλοντιστών κον ΓιώργοΠερδίκη
Υπουργό Οικονομικών κον Χάρη Γεωργιάδη
Επιτροπή Εργασίας Βουλής
Αρχιτέκτονες Ιωκείμ & Λοιζά
Αντιπρόεδρο ΔΗΣΥ κα Στέλλα Κυριακίδου
Επιτροπή Εργασίας Βουλής
Επιτροπή Εργασίας Βουλής
Υπουργό Παιδείας & Πολιτισμού κον Κώστα Καδή
Πρόεδρο ΔΗΣΥ κον Αβέρωφ Νεοφύτου
Υποεπιτροπή Εργασίας Βουλής για το Δημογραφικό
Υπουργό Εργασίας κα Ζέτα Αιμιλιανίδου
Επιτροπή Εργασίας Βουλής
Δημογραφικό Φορέα
Επιτροπή Εργασίας Βουλής
Επιτροπή Εργασίας Βουλής
Επιτροπή Παιδείας Βουλής
Επιτροπή Παιδείας Βουλής

Β. Συνεδριάσεις Κ.Δ.Σ
1. 07/12/2012 Έκτακτη Συνεδρία Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου
2. 07/02/2013 Έκτακτη Συνεδρία Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου
3. 06/04/2013 Έκτακτη Συνεδρία Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου
4. 16/05/2013 Έκτακτη Συνεδρία Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου
5. 07/06/2013 Έκτακτη Συνεδρία Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου
6. 02/09/2013 Τακτική Συνεδρία Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου
7. 25/01/2014 Τακτική Συνεδρία Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου
8. 15/03/2014 Τακτική Συνεδρία Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου
9. 24/06/2014 Τακτική Συνεδρία Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου
10. 10/07/2014 Τακτική Συνεδρία Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου
11. 10/09/2014 Τακτική Συνεδρία Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου
12. 13/02/2015 Τακτική Συνεδρία Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου
13. 03/07/2015 Τακτική Συνεδρία Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου
14. 30/09/2015 Τακτική Συνεδρία Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου
Γ. Καταστατικό Συνέδριο
1. 08/11/2014 Καταστατικό Συνέδριο
Δ. Δημοσιογραφικές Διασκέψεις
1. 11/12/2012 Δημοσιογραφική Διάσκεψη
2. 03/07/2013 Δημοσιογραφική Διάσκεψη
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3. 28/03/2014

Δημοσιογραφική Διάσκεψη

Ε. Δυναμικές Κινητοποιήσεις
1. 12/12/2012 Δυναμική Εκδήλωση Διαμαρτυρίας Πολυτέκνων ενάντια στα
νομοσχέδια κατάργησης του επιδόματος Μάνας και περαιτέρω
στόχευσης του επιδόματος τέκνου & φοιτητικής χορηγίας.
2. 08/02/2014 Συμμετοχή στην Δυναμική Εκδήλωση Διαμαρτυρίας της
πλατφόρμας Συνδικαλιστικών & Κοινωνικών Οργανώσεων
3. 27/02/2014 Συμμετοχή στην Δυναμική Εκδήλωση Διαμαρτυρίας της
πλατφόρμας Συνδικαλιστικών & Κοινωνικών Οργανώσεων
4. 04/03/2015 Συμμετοχή στην Δυναμική Εκδήλωση Διαμαρτυρίας της
πλατφόρμας Συνδικαλιστικών & Κοινωνικών Οργανώσεων
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ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
(Π.Ο.Π)

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Κ.Δ.Σ.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2016 – 2018

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 06.03.2016
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Εισηγητική Έκθεση είναι μια προσπάθεια να καταγραφεί η φιλοσοφία και ο
στρατηγικός σχεδιασμός για την μελλοντική πορεία της Οργάνωσης και να τεθούν
οι κυριότεροι στόχοι και δράσεις μας.
Οι στόχοι που καταγράφονται όπως και οι άξονες πολιτικής της Οργάνωσης
καθορίζουν τα πλαίσια μέσα στα οποία θα κινηθούν τα Διοικητικά Όργανα για να
επιτύχουν τους ευρύτερους σκοπούς της Παγκύπριας Οργάνωσης Πολυτέκνων.
Η Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων είναι μία Οργάνωση με πολλές δυνατότητες
και προοπτικές αρκεί να μπορέσει να τις αξιοποιήσει αποτελεσματικά και
παραγωγικά.
Για να έχουμε καλά αποτελέσματα χρειάζεται να έχουμε στρατηγικούς
σχεδιασμούς με συγκεκριμένους στόχους. Χρειάζεται να αξιοποιήσουμε 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 ανακτήσουμε, να αποκτήσουμε και
προστατεύσουμε 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 δυνατότητες της
Οργάνωσης και τις εμπειρίες από την μέχρι σήμερα δράση της ετοιμάστηκε η
παρούσα Εισηγητική Έκθεση με στόχο να περιγραφούν 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 Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στα πλαίσια της πολιτικής που θα
χαραχθεί από το Παγκύπριο Συνέδριο, θα τα επεξεργαστεί αναλυτικότερα και θα
κωδικοποιήσει τις διάφορες παραμέτρους των θεμάτων για προώθηση τους.
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ΔΡΑΣΗ 1: ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Η Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων επιδιώκει πάντοτε να έχει καλές
σχέσεις με την Πολιτεία και τους διάφορους πολιτικούς και κοινωνικούς
φορείς που εμπλέκονται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στα δρώμενα της
Κύπρου, γιατί πιστεύει στον διάλογο με επιχειρήματα αλλά κυριότερο γιατί
πιστεύει ότι είναι προς το συμφέρον και της Πολιτείας η στήριξη και
υποστήριξη της οικογένειας και περισσότερο της Πολύτεκνης Οικογένειας.
Η διεκδίκηση ικανοποίησης αιτημάτων δεν είναι δραστηριότητα εχθρική
προς την Πολιτεία. Είναι δικαίωμα κάθε Οργάνωσης να διεκδικεί με νόμιμα,
ειρηνικά αλλά 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 οικογένεια.
1.1 Αιτήματα
Η επίλυση των αιτημάτων ήταν, είναι και θα είναι ένας συνεχής και
αμετάθετος στόχος της Οργάνωσης. Η επίλυση των διαφόρων αιτημάτων
αποτελεί βασική προϋπόθεση για την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των
πολυτέκνων οικογενειών.
Οι σημερινές, όμως, δύσκολες οικονομικές συνθήκες που περνά ο τόπος
μας, ένεκα της οικονομικής κρίσης, της αυξημένης ανεργίας και των μέτρων
λιτότητας που προωθήθηκαν με την υπογραφή του μνημονίου με την τρόικα
μας αναγκάζουν να είμαστε σε εγρήγορση και να θέσουμε ως πρώτη
προτεραιότητά μας αφενός την προστασία και διαφύλαξη των δικαιωμάτων
των πολυτέκνων που αποκτήθηκαν με μόχθο και αγώνα τόσων χρόνων και
αφετέρου την επαναφορά των άδικων και αδικαιολόγητων περικοπών στα
επιδόματα και χορηγίες των πολυτέκνων που έγιναν.
Έτσι για όσο ακόμη θα διαρκέσει η δύσκολη οικονομική κατάσταση,
θεωρούμε ότι θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή και δράση μας σε
θέματα που αναφύηκαν από την οικονομική κρίση που περνά ο τόπος μας,
όπως της ανεργίας, της απασχόλησης, της μόρφωσης, της διαβίωσης και
άλλα καθώς και στην επαναφορά των περικοπών στα επιδόματα τέκνου, του
επιδόματος μάνας, της φοιτητικής χορηγίας και άλλα. Όσον αφορά δε τα
πάγια μας αιτήματα για παραχώρηση νέων ωφελημάτων ή και βελτίωση
υφισταμένων προ των περικοπών που έγιναν, θεωρούμε ότι θα πρέπει να
είναι στο σχεδιασμό μας και να τα διεκδικήσουμε την κατάλληλη στιγμή
όταν θα διαφανεί ότι θα είναι εφικτή η επαναφορά.
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Με αυτό το σκεπτικό θα προτάξουμε και θα διεκδικήσουμε ως πρώτη
προτεραιότητα τα πιο κάτω:
1.1.1 Αιτήματα Πρώτης Προτεραιότητας
1. Επίδομα Τέκνου
α. Επαναφορά αφαιρεθέντων – Βελτιώσεις - Αναπροσαρμογή
Διεκδικήσαμε και διεκδικούμε την επαναφορά όσων άδικα έχουν αφαιρεθεί
από την άδικη στόχευση του επιδόματος με τον νόμο της 12ης Δεκεμβρίου
2012 και της 14ης Δεκεμβρίου 2011. Θα προτάξουμε τα πιο κάτω:
1. Να επανέλθει η πρόνοια ώστε να θεωρούνται και οι φοιτητές ως
εξαρτώμενα τέκνα της πολύτεκνης οικογένειας και να ξαναδοθεί
άμεσα η καταβολή του επιδόματος τέκνου που έχει αφαιρεθεί.
2. Για το δικαίωμα σε επίδομα, να αναθεωρηθεί το υπολογιζόμενο
εισόδημα για τις πολύτεκνες οικογένειες με ένα εναπομείναν
εξαρτώμενο τέκνο και να ισχύει το ίδιο που ισχύει και για την
παραχώρηση της Φοιτητικής Χορηγίας.
3. Τα υπολογιζόμενα εισοδήματα να προσαυξάνονται με βάση το
μέγεθος της οικογένειας.
4. Να επανέλθει η παραχώρηση του επιδόματος τέκνου στα επίπεδα
που ήταν πριν από τη ψήφιση των τροποποιήσεων της 14 ης
Δεκεμβρίου 2011 που είχε ως αποτέλεσμα την εξαίρεση πολυτέκνων
από το δικαίωμα σε επίδομα τέκνου.
Επιπλέον πάγιο αίτημα μας παραμένει η θεσμοθέτηση ετήσιας
αναπροσαρμογής του Επιδόματος Τέκνου που να αντισταθμίζει τις απώλειες
της αγοραστικής του δύναμης.
Εναλλακτική πρόταση:
Ως εναλλακτική προσωρινή λύση θα μπορούσε αρχικά να
επανέλθουν-θεωρούνται και οι φοιτητές ως εξαρτώμενα τέκνα της
πολύτεκνης οικογένειας και να δοθεί το 50% του ύψους του
επιδόματος τέκνου για κάθε φοιτητή. (Τα παιδιά πολυτέκνων που
είναι φοιτητές υπολογίζονται γύρω στις 8000 – 8500 και συνεπώς
έτσι το κόστος της δαπάνης θα είναι μειωμένο γύρω στα 5,4 εκ).
2. Επίδομα Mάνας
Οι ανάγκες και η στήριξη που χρειάζεται η πολύτεκνη μάνα δεν σταματούν
όταν μεγαλώσουν τα παιδιά.

Διεκδικήσαμε και διεκδικούμε να επανέλθει ο νόμος για την παραχώρηση
του Επιδόματος Μάνας (που έχει καταργηθεί με το νόμο της 12 ης
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Δεκεμβρίου 2012), όπως ήταν και η εξαγγελία του Προέδρου της
Δημοκρατίας κατά την Γιορτή της Πολύτεκνης Μάνας στις 6/5/2013.
Εναλλακτική πρόταση:
Ως εναλλακτική προσωρινή λύση θα μπορούσε αρχικά να δίδεται το
επίδομα μάνας τρείς φορές τον χρόνο (κάθε τέσσερεις μήνες, Απρίλιο
για το Πάσχα, Αύγουστο για το καλοκαίρι, και Δεκέμβριο για τα
Χριστούγεννα) και να έχει ύψος 50 ευρώ. ( Συνεπώς έτσι το κόστος
θα είναι μειωμένο γύρω στα 3,1 εκ.)
3. Φοιτητική χορηγία
Η μόρφωση των παιδιών δημιουργεί ένα δυσβάσταχτο οικονομικό βάρος
για τις πολύτεκνες οικογένειες οι οποίες πολλές φορές σπουδάζουν
ταυτόχρονα δύο, τρία ή και τέσσερα παιδιά.
Διεκδικήσαμε και διεκδικούμε την επαναφορά όσων άδικα έχουν αφαιρεθεί
από την άδικη στόχευση της φοιτητικής χορηγίας που έγινε με τον νόμο της
12ης Δεκεμβρίου 2012 και της 14ης Δεκεμβρίου 2011 καθώς και πρόσθετη
στήριξη των φοιτητών. Θα προτάξουμε:
1. Να επανέλθει το πρόσθετο επίδομα πολυτέκνων και για όταν η
πολύτεκνη οικογένεια μείνει με δύο ή ένα εξαρτώμενο τέκνο.
2. Τα υπολογιζόμενα εισοδήματα να προσαυξάνονται με βάση το
μέγεθος της οικογένειας, από €3.000 σε €10.000 ανά παιδί και να
αρχίζει η προσαύξηση από το δεύτερο παιδί και όχι το τρίτο.
3. Να ληφθούν πρόνοιες στήριξης των φοιτητών όπως αυξημένη
παραχώρηση θέσεων στα Δημόσια Πανεπιστήμια της Κύπρου,
έγκριση για διαμονή σε φοιτητικές εστίες, παραχώρηση έκτακτων
χορηγημάτων και άλλα.
4. Να επανέλθει η παραχώρηση της φοιτητικής χορηγίας στο στάτους
που ήταν πριν από τη ψήφιση του νόμου της 14ης Δεκεμβρίου 2011

Επιπλέον πάγιο αίτημα μας παραμένει η ουσιαστική αύξηση και τιμαριθμική
αναπροσαρμογή της φοιτητικής χορηγίας ώστε να ενισχύονται οικονομικά
οι πολύτεκνες οικογένειες.
4. Ανεργία - Απασχόληση
Μέχρι σήμερα, θέταμε το αίτημα για γρήγορη επαγγελματική
αποκατάσταση των παιδιών πολυτέκνων οικογενειών ώστε να μπορούν να
συμβάλουν άμεσα στην οικονομική ελάφρυνση της οικογένειας και κατ’
επέκταση στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης της.
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Η ανεργία όμως, έχει πλήξει και τους ίδιους τους πολύτεκνους γονείς και
έχει επιδεινώσει τα μέγιστα τις συνθήκες διαβίωσης της πολύτεκνης
οικογένειας. Ως εκ τούτο προκύπτει άμεση αναγκαιότητα για εξεύρεση
εργασίας και απασχόλησης και των πολύτεκνων γονέων.
Θα διεκδικήσουμε να ληφθούν οι κατάλληλες πολιτικές ώστε να παρέχεται
προτεραιότητα στην πρόσληψη ανέργων πολυτέκνων γονέων.
Βασικός στόχος της Οργάνωσης παραμένει η προώθηση νομοθεσίας ή και η
λήψη σχετικών αποφάσεων για πρόσληψη στο δημόσιο και ημικρατικό
τομέα ποσοστό μελών πολύτεκνης οικογένειας.
5. Ρεύμα και Νερό
Το κόστος για τα δύο αυτά αγαθά έχει καταστεί δυσβάσταχτο για την
πολύτεκνη οικογένεια εξαιτίας του άδικου και απαράδεχτου τρόπου
τιμολόγησης όπου δεν λαμβάνεται υπόψη το μέγεθος της οικογένειας
καθώς επίσης και των συνεχόμενων αυξήσεων που προστίθενται.
Ειδικότερα στο ρεύμα όμως, ή αφαίρεση των φοιτητών από εξαρτώμενα
τέκνα που έγινε με την αλλαγή του νόμου για την παραχώρηση του
επιδόματος τέκνου, επηρέασε αρνητικά και στους δικαιούχους της ειδικής
διατίμησης ηλεκτρικού ρεύματος με αποτέλεσμα να μειωθεί σημαντικά ο
αριθμός των πολυτέκνων οικογενειών που είχαν έστω εκείνη την μερική
ελάφρυνση από την ειδική διατίμηση των πολυτέκνων. Γι’ αυτό θα
διεκδικήσουμε:

Για το ρεύμα:
1. Να συνεχίσουν να θεωρούνται οι φοιτητές ως εξαρτώμενα τέκνα της
πολύτεκνης οικογένειας ώστε να επανέλθει το δικαίωμα για την
ειδική διατίμηση.
2. Να βελτιωθούν και διευρυνθούν τα κριτήρια της ειδικής διατίμησης
των πολυτέκνων ώστε να επιτυγχάνεται η εξάλειψη της
υπερχρέωσης των πολυτέκνων.
3. Δικαίωμα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων (Net
Metering) με την παραχώρηση σχετικής χορηγίας.
Για το νερό:
1. Ζητήσαμε και ζητούμε ανάλογη ειδική διατίμηση να εφαρμοστεί και
για την τιμολόγηση στο νερό.
6. Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη
Το δικαίωμα της δωρεάν Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης είναι μεγάλης
σημασίας γι' αυτό πρέπει να επιδιωχθεί η επαναφορά του όπως ίσχυε πριν
την κατάργηση και χωρίς να χρειάζεται οι πολύτεκνες οικογένειες να
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καταβάλλουν το 1.5% του εισοδήματος τους για να συνεχίζουν να έχουν το
δικαίωμα για δωρεάν Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη.
Το πάγιο αίτημά μας είναι, με την εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας οι
πολύτεκνες οικογένειες να έχουν δωρεάν Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη.
7. Στεγαστικά Δάνεια
Ένεκα της Κρίσης και του αρνητικού αντίκτυπου στα μέλη μας, ζητούμε από την
πολιτεία την προστασία με νομική κατοχύρωση όσων πολυτέκνων απειλούνται
από τράπεζες με κατασχέσεις της πρώτης οικίας τους λόγω μη καταβολής των
δόσεων, τις οποίες εξασφάλιζαν από τα επιδόματα που τώρα έχουν αναιρεθεί.

1.1.2. Γενικά Αιτήματα
Τα αιτήματα πολυτέκνων δεν διαγράφονται αλλά παραμένουν παρά τις
δύσκολες οικονομικές συνθήκες. Προς τούτο γίνεται η καταγραφή τους ώστε
με κάθε ευκαιρία και ανάλογα με την περίπτωση και τις επικρατούσες
συνθήκες να προωθούνται. Πέραν τούτο θα εντάσσονται και νέα αιτήματα
που θα προκύπτουν. Εν συντομία τα γενικά αιτήματα είναι:
1. Αύξηση Επιδόματος Τέκνου και Επαναφορά 13ου
Θα διεκδικήσουμε την αύξηση του επιδόματος τέκνου. Αμετακίνητος στόχος
μας παραμένει επίσης και 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.
2. Χορηγία για αγορά αυτοκινήτου
Το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η πολύτεκνη οικογένεια για την μετακίνηση
της είναι καθημερινό και σοβαρό.
Οι πολύτεκνοι χρειάζονται αυτοκίνητο με το οποίο να μπορούν να
εξυπηρετούν τις ανάγκες της οικογένειας τους εύκολα και ασφαλισμένα.
Το αίτημα της Οργάνωσης είναι η παροχή κινήτρων για απόκτηση
κατάλληλου αυτοκινήτου ώστε να διασφαλίζει την ασφαλή μετακίνηση της
πολύτεκνης οικογένειας.
Γι’ αυτό θα διεκδικήσουμε να επανανέλθει η νομοθεσία που ίσχυε για την
παραχώρηση χορηγίας για αγορά αυτοκινήτου η οποία και έχει καταργηθεί τον
Δεκέμβριο του 2012.
3. Στεγαστικό
Αμετάθετος στόχος είναι όπως κάθε πολύτεκνη οικογένεια τόσο η ίδια όσο
και τα παιδιά της να αποκτήσουν τη δική τους στέγη.
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Προτεραιότητα θα δοθεί στην περαιτέρω βελτίωση και διεύρυνση των κριτηρίων
για απόκτηση στέγης και για βελτίωση / συντήρηση / επέκτασης, μέσω του
Ενιαίου Στεγαστικού Σχεδίου, του Οργανισμού Αναπτύξεως Γης, του Οργανισμού
Χρηματοδοτήσεως Στέγης και των σχετικών κυβερνητικών σχεδίων.
4. Στρατιωτικά Θέματα
α. Μείωση θητείας
Θα συνεχίσουμε την διεκδίκηση για να επεκταθεί το δικαίωμα για μειωμένη
θητεία ώστε να καλύπτει και τις πολύτεκνες οικογένειες με 4 παιδιά
ανεξαρτήτως του αριθμού αρρένων τέκνων. (π.χ. πολύτεκνες οικογένειες με
2 αγόρια και 2 κορίτσια).
β. Μοριοδότηση (Τοποθετήσεις / Μεταθέσεις)
Θα διεκδικήσουμε επαναφορά για σκοπούς τοποθετήσεων / μεταθέσεων,
της πρόνοιας για παραχώρηση μορίων για όλα τα παιδιά της πολύτεκνης
οικογένειας όπως ίσχυε και προηγουμένως.
γ. 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
από πολύτεκνη οικογένεια.
5. Φορολογικό σύστημα
Η εφαρμογή από την Πολιτεία ενός δίκαιου φορολογικού συστήματος που
θα στοχεύει στην όσο το δυνατό δικαιότερη κατανομή των φορολογικών
βαρών και την σμίκρυνση της διαφοράς στο κατά κεφαλή εισόδημα των
πολιτών θα πρέπει να είναι στόχος όλων των κοινωνικών ομάδων ιδιαίτερα
όμως της Οργάνωσης μας.
Η κοινωνική συνοχή ενδυναμώνεται και ενισχύεται όταν όλοι οι πολίτες
επιβαρύνονται φορολογικά δίκαια και ανάλογα με την οικονομική αντοχή τους.
Θα διεκδικήσουμε την επαναφορά των εκπτώσεων για τα παιδιά που έχουν
καταργηθεί με την φορολογική μεταρρύθμιση του 2002-2003.
Βασικός στόχος μας 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 οικογένειας μετά να φορολογείται το εισόδημα
κάθε μέλους.
Με αυτό τον τρόπο θα ισοσταθμιστεί η προσφορά των οικογενειών με την
φορολογική απαίτηση του κράτους και θα αρθούν οι αδικίες, θα επιτευχθεί
δίκαιη κατανομή βαρών και θα ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή.
79

6. Εκπαίδευση
Σκοπός της Οργάνωσης είναι να συμβάλει με τις εισηγήσεις και ενέργειες 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 ανώτερες
σπουδές είναι :

α. Μέση Εκπαίδευση
1. Δωρεάν εγγραφή στα εξεταζόμενα μαθήματα στις παγκύπριες
εξετάσεις για εξασφάλισης θέσης στα ΑΕΙ και ΤΕΙ Ελλάδας και
Κύπρου.
2. Αναγκαιότητα σίτισης παιδιών πολυτέκνων σε Δημόσια Σχολεία
3. Νομική ρύθμιση για αναστολή μεταθέσεων – μετακινήσεων
(διαμεσολάβηση και προς την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας)
πολυτέκνων μητέρων εκπαιδευτικών που έχουν μικρά παιδιά μέχρι
12 χρονών και φροντίδα διορισμού και εργασίας στην περιοχή
διαμονής τους.
β. Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
1. Παραχώρηση υποτροφιών
2. Παραχώρηση φοιτητικών δανείων με ευνοϊκούς όρους
3. Επέκταση και αύξηση της φοιτητικής χορηγίας
4. Μεταγραφή φοιτητών μεταξύ Ελλαδικών Πανεπιστημίων και μεταξύ
Ελλαδικών και Πανεπιστημίων Κύπρου ώστε να προληφθεί η
εγκατάλειψη σπουδών λόγω της οικονομικής κρίσης
5. Μέριμνα για διαμονή σε Φοιτητικές Εστίες για παιδιά πολυτέκνων.
6. Παραχώρηση αριθμού θέσεων στο Πανεπιστήμιο Κύπρου λόγω της
οικονομικής κρίσης
7. Βελτιώσεις προνοιών των κριτηρίων του Φοιτητικού επιδόματος προς
όφελος της πολυτεκνίας.
γ. Άλλα εκπαιδευτικά Θέματα
1. Δωρεάν φοίτηση στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης για την
πολύτεκνη οικογένεια.
2. Επιπρόσθετα θα επιδιωχθεί η οικονομική στήριξη πολυτέκνων
οικογενειών για να έχουν την οικονομική ευχέρεια να προσφέρουν
στα παιδιά τους τα αναγκαία μέσα και για την βασική τους
εκπαίδευση ώστε να έχουν ίσες ευκαιρίες.
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7. Νόμοι και Θεσμοί
Διαφάνηκε 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
ανισότητα που γίνεται σε βάρος των πολυτέκνων οικογενειών και να
επιδιώξουμε τροποποιήσεις / βελτιώσεις ώστε να αρθούν οι αδικίες αυτές.
8. Νομική κατοχύρωση πολυτέκνων
Με ορίζοντα το Δημογραφικό πρόβλημα και τη σωρεία προβλημάτων που
προκύπτουν αναφύεται η αναγκαιότητα πρότασης νόμου «περί προστασίας
πολυτέκνων» (πολυτεκνική ιδιότητα).
9. Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα
Με την εφαρμογή του νόμου του Ελαχίστου Εγγυημένου Εισοδήματος έχει
διαπιστωθεί ότι αφ’ ενός μεν βοηθούνται οικογένειες που έχουν
πραγματική ανάγκη αλλά αφετέρου χρειάζεται να γίνουν αλλαγές και
βελτιώσεις του νόμου ώστε να είναι πιο δίκαιο και πιο ουσιαστική η στήριξη
των οικογενειών και ιδιαίτερα των πολυτέκνων οικογενειών.
Τα κυριότερα θέματα για βελτίωση του νόμου του Ε.Ε.Ε. που θα πρέπει να
ζητηθούν είναι:
1. Να εξαιρείται από το εισόδημα που λαμβάνεται υπόψιν για το ΕΕΕ,
το επίδομα τέκνου.
2. Το ποσό που προνοείται για το ύψος της ακίνητης ιδιοκτησίας
α) να προσαυξάνεται ανάλογα με την σύνθεση της οικογένειας και
β) να αυξηθεί
3. Το όριο του ύψους των καταθέσεων που προνοείται ανά τέκνο να
αυξηθεί.
10. Άλλα αιτήματα
Υπάρχει επίσης και μια σειρά άλλων επιμέρους αιτημάτων τα οποία
απασχολούν τους πολύτεκνους και αφορούν διάφορα θέματα (Θέματα
Παιδείας, Υγείας, Εργασίας, Άμυνας, Ύδρευση, αποχετευτικά, μειώσεις σε
μέσα μαζικής συγκοινωνίας αστικά και υπεραστικά, μειώσεις στις άδειες
κυκλοφορίας, εκπτώσεις, από ιδιωτικά κολλέγια και πανεπιστήμια,
εκπτώσεις από καταστήματα και άλλους φορείς, μειωμένα τέλη στην
παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, 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, εφόσον υπάρχει πρόσφορο έδαφος .
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1.2 Δημογραφική - Οικογενειακή Πολιτική
Η μείωση των γεννήσεων, του δείκτη γονιμότητας και του αυξημένου δείκτη
δημογραφικής γήρανσης αλλά και εκπατρισμού των Κυπρίων αμέσως μετά
την αφαίρεση των επιδομάτων 2011, 2012, 2013, κρούουν εκκωφαντικά τον
κώδωνα του κινδύνου και εκπέμπουν δυνατά μηνύματα για πρόληψη.
Η Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων με τη συνεχή δράση της ανέδειξε την
αναγκαιότητα αυτή και έπεισε να ληφθεί η πολιτική απόφαση για την
μελέτη και ετοιμασία ολοκληρωμένου προγράμματος Δημογραφικής και
Οικογενειακής Πολιτικής τονίζει δε συνεχώς την αναγκαιότητα πολιτικής για
αύξηση των γεννήσεων.
Είναι λοιπόν απαραίτητο να ληφθούν άμεσα και σοβαρά θεσμικά, κοινωνικά
και οικονομικά μέτρα με βασικό και κύριο στόχο την αύξηση των γεννήσεων
έτσι που το δημογραφικό πρόβλημα στην Κύπρο να κτυπηθεί στη ρίζα του,
αν δεν θέλουμε να συνεχιστεί η καλπάζουσα γήρανση του πληθυσμού ένεκα
του ότι δεν αναπληρώνεται ο πληθυσμός με νέες γεννήσεις.
Η εφαρμογή μιας σωστής Δημογραφικής και Οικογενειακής πολιτικής που
να στοχεύει
α) στην αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας
β) στην στήριξη και υποστήριξη της οικογένειας και ιδιαίτερα της
πολύτεκνης οικογένειας και
γ) τη δικαιότερη κατανομή του Εθνικού Εισοδήματος
θα αναβαθμίσει το βιοτικό και πολιτιστικό επίπεδο της κοινωνίας και θα έχει
πολύ ευεργετικά αποτελέσματα. Η οικογένεια ως το κύτταρο της κοινωνίας
χρειάζεται ειδική μεταχείριση και η Πολιτεία οφείλει να της παράσχει κάθε
φροντίδα, στήριξη και υποστήριξη.
Η Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων θα συνεχίσει καταθέτοντας σωστούς
δημογραφικούς σχεδιασμούς, με εισηγήσεις και παρεμβάσεις τόσο στον
Ενιαίο Φορέα Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής όσο και σε όποιον
άλλο κοινοβουλευτικό φορέα συσταθεί ή και συνεργαζόμενη με άλλους
σχετικούς επιστημονικούς φορείς, είτε στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό, να
συμβάλλει στην διαμόρφωση και τον καθορισμό μιας σωστής και
ολοκληρωμένης πρότασης για την εφαρμογή του προγράμματος
Δημογραφικής Πολιτικής με αποθήκευση επιστημονικών πληροφοριών και
μελετών, με επιστημονική τεκμηρίωση, με διοργάνωση Συνεδρίων κ.α., για
το καλό και την επιβίωση της πατρίδας μας.
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Δράση 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.
Παράλληλα και η Οργάνωση έχει δημιουργήσει της απαραίτητες προϋποθέσεις
ώστε και ή ίδια να προσφέρει υπηρεσίες στα μέλη της.
Στρατηγικός στόχος είναι η ΠΟΠ 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 εφαρμογής των πιο
κάτω δράσεων οι οποίες χρήζουν ενδυνάμωσης και βελτίωσης.
Αναλυτικότερα:
2.1 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ
Η Οργάνωση παρεμβαίνει για επίλυση διαφόρων προβλημάτων που
αντιμετωπίζουν οι πολύτεκνες οικογένειες και τα παιδιά τους 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 τους.
Προς τούτο έχει δημιουργήσει ειδικό ταμείο με το οποίο παρεμβαίνει και βοηθά
οικονομικά ενισχύοντας τις πολύτεκνες οικογένειες.
Η οικονομική κρίση και η ανεργία έχουν αυξήσει σημαντικά την ζήτηση βοήθειας
από πολύτεκνες οικογένειες η οποία δεν περιορίζεται μόνο σε χρηματική αλλά
επεκτείνεται και σε είδη πρώτης ανάγκης όπως τρόφιμα, ρουχισμό και άλλα.
Θα πρέπει να δοθεί έμφαση από όλους και να ενταθούν οι προσπάθειες μας
για ενίσχυση των Ταμείων Βοηθημάτων και επιπρόσθετα να εξασφαλίζουμε
είδη πρώτης ανάγκης για να τα παρέχουμε στις πολύτεκνες οικογένειες που
τα χρειάζονται στηρίζοντας της έτσι με κάθε δυνατό τρόπο.
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2.3 ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
Το Κέντρο λειτουργεί στην Επαρχία Λεμεσού και παρέχει υπηρεσίες
πρόληψης, ενημέρωσης, συμβουλευτικής βοήθειας, ψυχολογικής στήριξης
και κατ' οίκον φροντίδα.
Καθήκον μας η αξιολόγηση της όλης προσπάθειας με προοπτική την
βελτίωση της προσφοράς των υπηρεσιών που παρέχονται και των
εξυπηρετούμενων μελών.
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 αναπτύξει ακόμη
περισσότερο τα πιο κάτω:
α. Εκδηλώσεις / Χοροεσπερίδες
Η πραγματοποίηση χοροεσπερίδων ή και άλλων εκδηλώσεων είναι
μια ευχάριστη ευκαιρία για ψυχαγωγία των μελών αλλά και για
ενίσχυση του Ταμείου Εκδηλώσεων των Επαρχιακών 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.
β. Αξιοποίηση κατασκηνωτικών χώρων στην Κύπρο
Οι Επαρχιακές Επιτροπές Λευκωσίας, Λεμεσού και Αμμοχώστου
αξιοποίησαν τέτοιους κατασκηνωτικούς χώρους (Λυκείου Ελληνίδων
Αμμοχώστου στην Αγία Νάπα, Κατασκηνωτικός Χώρος Δήμου
Λατσιών στα Αγρίδια κλπ) και πρόσφεραν σε παιδιά πολυτέκνων την
ευκαιρία να κάνουν διακοπές.

Υπάρχει η δυνατότητα περαιτέρω αξιοποίησης κατασκηνωτικών
χώρων που μπορεί να γίνει είτε σε συνεργασία είτε με την
παραχώρηση τους για χρήση στην Οργάνωση από άλλους
Οργανισμούς που τους διαθέτουν.
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γ. Δημιουργία Κατασκήνωσης
Παρά τις δυσκολίες που ανεφύησαν, θα πρέπει να καταβληθεί
προσπάθεια για διαμόρφωση του χώρου στο κτήμα που
παραχωρήθηκε από την Κυβέρνηση στην περιοχή Νέου Χωρίου της
Πάφου, έτσι ώστε να μπορεί να λειτουργήσει ως κατασκηνωτικός
χώρος για εξυπηρέτηση των πολυτέκνων οικογενειών.

Στόχος θα πρέπει να είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου,
λειτουργικού και προπαντός βιώσιμου χώρου που να εξυπηρετεί τις
ανάγκες της πολύτεκνης οικογένειας.
δ. 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.

Ε. Προγράμματα Αντιναρκωτικής Αγωγής Υγείας
Υπάρχει η δυνατότητα περαιτέρω αξιοποίησης τέτοιων
προγραμμάτων από Τοπικές Επιτροπές. Τα προγράμματα,
επιχορηγούνται από το Υπουργείο Παιδείας και έχουν στόχο την υγιή
απασχόληση των παιδιών αλλά και πολύτεκνων μητέρων.
Δημιουργούνται τμήματα δραστηριοτήτων, ζωγραφικής, ελληνικοί
χοροί, μουσικής κλπ.
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ΔΡΑΣΗ 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 Διοικητικών 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
περαιτέρω βελτιώσεις προνοιών του καταστατικού και εκσυγχρονισμού του
ώστε να είναι πιο λειτουργικό και να ενισχύει την συνοχή της Οργάνωσης.
Θα καταγραφούν και μελετηθούν από τα συλλογικά Όργανα οι αναγκαίες
βελτιώσεις που χρήζει το Καταστατικό και θα προωθηθούν σε Καταστατικό
Συνέδριο που θα προγραμματιστεί.
3.2 Λειτουργία Διοικητικών Οργάνων
Η λειτουργία των Διοικητικών Οργάνων της ΠΟΠ πρέπει να ενισχύει την
συνοχή της Οργάνωσης και να συμβάλει στην προώθηση και επίτευξη των
σκοπών και στόχων της.
3.3 Αναβάθμιση εξοπλισμού & Λειτουργίας γραφείων
α. 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
εξοπλισμού των γραφείων πρέπει να είναι συνεχής. Θα βοηθήσει τα μέγιστα
στην
αύξηση
της
παραγωγικότητας
του
προσωπικού
και
αποτελεσματικότητας της Οργάνωσης.
β. Μηχανογραφικό σύστημα.
Η ηλεκτρονική σύνδεση και δικτύωση των γραφείων της Οργάνωσης με το
νέο βελτιωμένο μηχανογραφικό σύστημα που ετοιμάστηκε, προσφέρει
αφενός Κεντρικό Μητρώο Μελών και αφετέρου περισσότερες δυνατότητες
εξαγωγής δεδομένων και στοιχείων τα οποία είναι απαραίτητα στην
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απόδοση της Οργάνωσης, της προβολής της, και της τεκμηρίωσης
αιτημάτων.
Η ολοένα αυξανόμενες ανάγκες που προκύπτουν για καταγραφή και
εξαγωγή νέων δεδομένων και στοιχείων επιβάλλουν την συνεχή
αναβάθμιση του μηχανογραφικού μας συστήματος.
γ. Λογιστικό πρόγραμμα
Η εφαρμογή του νέου λογισμικού προγράμματος της Οργάνωσης προσφέρει
πέραν της άμεσης ενημέρωσης και την δυνατότητα για καλύτερη διαχείριση
και αξιοποίηση των οικονομικών πόρων της Οργάνωσης.
Η συνεχής αναβάθμιση και βελτίωση του λογισμικού μας προγράμματος θα
είναι στις προτεραιότητες μας.

3.4 Έκδοση ταυτοτήτων - Ασφάλιση
Συνεχής θα είναι η προσπάθεια μας για να ενταχθούν όλα τα μέλη της ΠΟΠ
που λαμβάνουν επιδόματα στο σύστημα αυτόματης αποκοπής της
συνδρομής και ασφάλισης, με ευεργετικά αποτελέσματα για την Οργάνωση
αλλά περισσότερο για τις ίδιες τις πολύτεκνες οικογένειες.
Σημειώνουμε ότι με τον τρόπο αυτό αφενός τα μέλη αποφεύγουν την
ταλαιπωρία να προσέλθουν στα γραφεία για να ανανεώσουν την ταυτότητα
τους εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα και αφετέρου έχει έσοδα η
Οργάνωση που της παρέχουν την δυνατότητα να λειτουργεί καλύτερα και
να αναπτύσσει ποικίλες δραστηριότητες προς στήριξη των μελών της.
Επιπρόσθετα 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). Επιπλέον γίνεται ταυτόχρονα ενημέρωση του Κεντρικού
Μητρώου Μελών.
Παράλληλα όμως θα πρέπει να μελετηθούν και εξευρεθούν τρόποι
είσπραξης της συνδρομής και ανανέωσης της πολυτεκνικής ταυτότητας από
περισσότερες πολύτεκνες οικογένειες που δεν λαμβάνουν επίδομα, που
είναι και η μεγαλύτερη πλειοψηφία, ώστε να συνεχίσει να έχει
ικανοποιητικά έσοδα η Οργάνωση για να μπορεί να λειτουργήσει
υλοποιώντας έτσι απρόσκοπτα τους στόχους της. Πολλές πολύτεκνες
οικογένειες που δεν λαμβάνουν σήμερα επίδομα δυστυχώς δεν
καταβάλλουν την συνδρομή τους και δεν ανανεώνουν την πολυτεκνική τους
ταυτότητα με αποτέλεσμα η Οργάνωση να στερείται έσοδα και κατ’
επέκταση την δυνατότητα να προσφέρει περισσότερα στα μέλη της.
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3.5 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.
Επιπρόσθετα πρέπει να μελετηθεί η δυνατότητα διεύρυνσης της βάσης
μελών μας.
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.
3.6 Ενημέρωση μελών – Τηλεμηνύματα (sms) - Εκδόσεις - Ιστοσελίδα
Ιδιαίτερη προσπάθεια θα καταβληθεί για την όσο το δυνατό καλύτερη και
συχνότερη ενημέρωση των μελών.
Με τα τηλεμηνύματα (sms) που έχουμε εισαγάγει έχουμε την δυνατότητα
σύντομης μεν άλλα άμεσης ενημέρωσης για τα σημαντικά θέματα που
απασχολούν την Οργάνωση και επηρεάζουν τους πολύτεκνους. Η
δραστηριότητα αυτή πρέπει να ενισχυθεί.
Επιπρόσθετα η έκδοση ενημερωτικών εντύπων όπως το βιβλιαράκι με τα
ωφελήματα και εκπτώσεις των πολυτέκνων, ενισχύουν την προσπάθεια για
ενημέρωση γι΄ αυτό και πρέπει να επικαιροποιούνται συχνότερα.
Περαιτέρω μέσω ενημέρωσης είναι και η ιστοσελίδα της Οργάνωσης μας.
Θα πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες για συνεχή ενημέρωση και
αναβάθμιση της Ιστοσελίδας μας. Στόχος μας, η ουσιαστική παραγωγή της
ιστοσελίδας ώστε να μετατραπεί σε αξιόπιστο μέσω ενημέρωσης και
προβολής της Οργάνωσης. Θα επιδιωχθεί επίσης μεγαλύτερη συμμετοχή
των Επαρχιών στην ενημέρωση της Ιστοσελίδας.
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ΔΡΑΣΗ 4: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
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 απαράδεχτων
κοινωνικών φαινομένων όπως είναι τα ναρκωτικά, ο ρατσισμός, η
αντικοινωνική συμπεριφορά των νέων, η βία και παραβατικότητα 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 προβάλλουμε 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 σχέσεις με παράγοντες των άλλων
Οργανισμών.
Σημειώνουμε ότι η Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων είναι μέλος στο
Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΕΕ), της Παγκύπριας
Συντονιστικής Επιτροπής και Ευημερίας του Παιδιού (ΠΣΕΠΕ), του ΚΕΝΘΕΑ,
του Εθνικού Δικτύου Ενάντια στην Φτώχεια κλπ.
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.
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ΔΡΑΣΗ 5: ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Η συνεργασία και ανάπτυξη σχέσεων με Διεθνείς Οργανισμούς ή
Οργανώσεις του εξωτερικού έχει πάντοτε θετικά αποτελέσματα, ιδιαίτερα
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 υφιστάμενες
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), στην Ομοσπονδία Πολυτεκνικών Οργανώσεων της
Ευρώπης (ELFAC) όπου η ΠΟΠ είναι ιδρυτικό μέλος και στην γυναικεία
Ευρωπαϊκή Οργάνωση FEFAF, που διεκδικεί το δικαίωμα της μάνας
οικοκυράς να αμείβεται μηνιαία από την πολιτεία.
Επιπρόσθετα 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 ευρύτερου
εθνικού προβλήματος που αντιμετωπίζει ο Ελληνισμός, της
υπογεννητικότητας.
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 επηρεάσουμε την
διαμόρφωση πολιτικών προς όφελος της οικογένειας.
Η ανάπτυξη σχέσεων με άλλες Οργανώσεις των χωρών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης είναι χρήσιμη και από την ανάγκη εξεύρεσης συνεργατών για την
αξιοποίηση και εφαρμογή διαφόρων προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Περαιτέρω η τεχνοοικονομική και τεχνοκρατική εμπειρία που θα αποκτηθεί
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 διεκδικήσουν
από την Πολιτεία ορισμένα ωφελήματα. Δυστυχώς σοβαρά γεγονότα που
προέκυψαν (Τουρκική Εισβολή και Κατοχή) δεν επέτρεψαν 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 οικογένειας από
την Πολιτεία και την Εκκλησία τους ανάγκασε να οργανωθούν.
Οι πρώτοι στόχοι με την ίδρυση της, ήταν η διεκδίκηση ορισμένων
ωφελημάτων 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 διαφοροποιήθηκαν,
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:
1. Της Προστασίας και διασφάλισης των κοινωνικών δικαιωμάτων της.
2. Της διεκδίκησης από την Πολιτεία ικανοποίησης βασικών αναγκών
για βελτίωση της ποιότητας ζωής της.
3. Την παροχή κάθε είδους υπηρεσίας για εξυπηρέτησης της.
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Αυτό θα επιτευχθεί μέσω προώθησης των κυριότερων στόχων της που
είναι:
1. Η προώθηση και αναβάθμιση της οικογενειακής πολιτικής στην
Κύπρο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση προς όφελος των συμφερόντων
του θεσμού της οικογένειας και ιδιαίτερα της πολύτεκνης
οικογένειας.
2. Η προώθηση και προστασία των συμφερόντων όλων των μελών της
οικογένειας με ιδιαίτερη έμφαση στα συμφέροντα των μελών των
πολυτέκνων οικογενειών
3. Η αντιμετώπιση του προβλήματος της υπογεννητικότητας.
4. Η προώθηση δράσεων για απασχόληση, στέγαση και εκπαίδευση των
μελών και η ανάπτυξη διαφόρων κοινωνικών προγραμμάτων για
στήριξη, καθοδήγηση και φροντίδα των πολυτέκνων οικογενειών.
5. Η προστασία των δικαιωμάτων και η ανάπτυξη της ευημερίας των
μελών των πολυτέκνων οικογενειών.
6. Η αναχαίτιση του Κοινωνικού αποκλεισμού των πολυτέκνων
οικογενειών.
7. Η ανάπτυξη σχέσεων με διεθνείς και τοπικούς Οργανισμούς που
προωθούν τα συμφέροντα της οικογένειας.
8. Η καλλιέργεια και η ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των πολυτέκνων
οικογενειών.
Παράλληλα με τα πιο πάνω η Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων καταβάλλει
προσπάθεια να διαδραματίσει πρωτεύοντα ρόλο για καθιέρωση και
εφαρμογή σωστής δημογραφικής και οικογενειακής πολιτικής από πλευράς
πολιτείας.

Για να μπορέσουμε να επιτύχουμε όσο καλύτερα γίνεται την αποστολή μας
και τους πιο πάνω στόχους, πρέπει να έχουμε την Οργάνωση μας
κορυφαία στην συνείδηση, στους προσανατολισμούς και επιδιώξεις μας,
πρέπει να συνεχίσουμε δυναμικά και με πνεύμα συναίνεσης να
εργαζόμαστε όλοι μαζί, και να είμαστε ενωμένοι, έτσι ώστε να
καταστήσουμε 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.
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