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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ 2018
1. Δράση Κεντρικής Γραμματείας & Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου
Α. Διεκδικήσεις – ωφελήματα – παροχές
Από την κοινή δράση της Κεντρικής Γραμματείας και των Επαρχιακών Γραμματειών και
κατ’ επέκταση του Κ.Δ.Σ. έχουμε εξασφαλίσει τις πιο κάτω νέες παροχές και ωφελήματα
για τις πολύτεκνες οικογένειες: Συνοπτικά:
1. Επίδομα Μάνας - Σταδιακή Επαναφορά με όρους και προϋποθέσεις
-

-

Δικαίωμα σε επίδομα μάνας έχουν οι πολύτεκνες μάνες οι οποίες δεν
λαμβάνουν επίδομα τέκνου ή Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα για κάποιο από
τα τέκνα τους
Το επίδομα μάνας παρέχεται στις πολύτεκνες μάνες με βάση τα πιο κάτω
εισοδηματικά κριτήρια:
Κατηγορίες
Α
Β
Γ

-

Για μονήρης
(εισόδημα)
0 - €10323
€10324 - €13000
€13001 - €32667

Για ζεύγος
(εισόδημα)
0 - €15485
€15486 - €19500
€19501 - €49000

Ύψος
επιδόματος
€300
€150
€100

Το επίδομα μάνας παρέχεται μία φορά το χρόνο. (Καταβλήθηκε για το έτος
2017 και 2018)
Για την εξασφάλιση του επιδόματος μάνας υποβάλλεται σχετική αίτηση.

2. Επίδομα Τέκνου – Βελτιώσεις
- Αυξήθηκε κατά €5000, από το 2ον και άνω εξαρτώμενο παιδί, το εισοδηματικό
κριτήριο των €59,000 που λαμβάνεται υπόψη για το δικαίωμα σε επίδομα
τέκνου. Για παράδειγμα, πολύτεκνη οικογένεια με 4 εξαρτώμενα τέκνα
δικαιούται σε επίδομα αν το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημά της είναι
μέχρι και τις €69,000.
- Αυξήθηκε από το 19ο έτος στο 20ο έτος το όριο ηλικίας που θα θεωρούνται ως
εξαρτώμενοι οι μαθητές για το δικαίωμα σε επίδομα.
3. Μεταφορικά Μαθητών – επέκταση
- Επέκταση της δωρεάν μεταφοράς μαθητών από το 2ο παιδί και άνω αντί από
το 3ο. ( Δηλαδή πληρώνουμε για ένα μαθητή και τα υπόλοιπα πηγαίνουν
δωρεάν)
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4. Μουσεία και Αρχαιολογικοί Χώροι - επέκταση
- Δικαίωμα σε Δωρεάν είσοδο στα μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους. Είχαμε
50% έκπτωση και πετύχαμε την δωρεάν είσοδο.
5. Τιμολόγηση Ρεύματος
- Πιο δίκαιη τιμολόγηση στο ηλεκτρικό ρεύμα. Έχουν διαφοροποιηθεί/καταργηθεί
οι πολλές διατιμήσεις
6. Εκπτώσεις από Πανεπιστήμια, καταστήματα κλπ.
- Εξασφαλίστηκαν νέες εκπτώσεις ή και επέκταση
πανεπιστήμια, καταστήματα κλπ.

υφιστάμενων

από

Β. Σε εξέλιξη/τελικό στάδιο ευρίσκονται και οι πιο κάτω παροχές και ωφελήματα
1. Χορήγημα εθνοφρουρών που είχαν δικαίωμα σε 14μηνη θητεία.
- Αύξηση χορηγήματος εθνοφρουρών που είχαν δικαίωμα σε 14μηνη θητεία πριν
την επέκταση της. Έχει εγκριθεί, εκκρεμεί το νομοσχέδιο για νομοτεχνικό
έλεγχο στη Νομική Υπηρεσία. Αναμένεται σύντομα να προχωρήσει το θέμα.
2. Δίκαιη τιμολόγηση νερού
- Αναγνωρίστηκε η αδικία (από το Υπουργείο Γεωργίας και το Τμήμα
Αναπτύξεως Υδάτων) και γίνονται ενέργειες για τη λύση/διευθέτηση του
θέματος. Προς τούτο, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων έστειλε σχετική επιστολή
στα Συμβούλια Υδατοπρομηθείας και σε Δημοτικά και Κοινοτικά Συμβούλια.
Γ. Αιτήματα – περαιτέρω Διεκδικήσεις
Έχει ετοιμαστεί/αναθεωρηθεί από το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο το έγγραφο με τα
αιτήματα πρώτης προτεραιότητας για τις διεκδικήσεις. Συνοπτικά είναι:
1. Επίδομα Τέκνου – α) επαναφορά φοιτητών ως εξαρτώμενα τέκνα πολυτέκνων και
β) αύξηση του υπολογιζόμενου εισοδηματικού κριτηρίου
2. Φοιτητική Χορηγία – α) αύξηση της πρόσθετης φοιτητικής χορηγίας πολυτέκνων και
β) αύξηση του υπολογιζόμενου εισοδηματικού κριτηρίου
3. Φόρος Εισοδήματος – επαναφορά εκπτώσεων για τα παιδιά
4. Διακίνηση – επαναφορά χορηγίας για αγορά αυτοκινήτου
5. Ρεύμα - Νερό – άρση αδικιών και ανισοτήτων
6. Επίδομα Μάνας – επαναφορά του επιδόματος μάνας ως είχε
7. Ανεργία – Απασχόληση – προτεραιότητα σε εργασία για ανέργους πολύτεκνους
8. Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη – δικαίωμα σε δωρεάν περίθαλψη
9. Στεγαστικά Δάνεια – προστασία πολυτέκνων, διευκολύνσεις
10. Άλλα Αιτήματα – στήριξη πολυτέκνων με διάφορους άλλους τρόπους
Πιο αναλυτικά τα αιτήματα παρατίθενται στο τέλος του παρόντος εγγράφου.
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2. Δράση Κεντρικής Γραμματείας κατά τον τελευταίο χρόνο – (Σεπτ.2017–Σεπτ.2018)
Α. Για προώθηση Αιτημάτων Ενδεικτικά)

Συναντήσεις / Επαφές / δραστηριότητες (

i. Με Κυβέρνηση - για αιτήματα & προβλήματα πολυτέκνων
-

15/01/2018, με Πρόεδρο Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη
25/09/2017, με Υπουργό Μεταφορών κ. Μάριο Δημητριάδη
18/10/2017, με Υπουργό Γεωργίας κ. Νίκο Κουγιάλη
04/04/2018, με Υπουργό Εργασίας κα. Ζέτα Αιμιλιανίδου
02/05/2018, με Υπουργό Άμυνας κ. Σάββα Αγγελίδη

ii. Άλλες επαφές/συναντήσεις - για αιτήματα & θέματα πολυτέκνων
-

23/08/2017, με Πρύτανη Πανεπιστημίου Κύπρου κ. Κων/νο Χριστοφίδη
19/09/2017, με Πρόεδρο Ένωσης Δήμων κ. Ανδρέα Βύρα
21/09/2017, με Πρόεδρο Ένωσης Κοινοτήτων κ. Ανδρέα Κιτρομιλίδη
11/10/2017, με Πρόεδρο ΔΗΣΥ κ. Αβέρωφ Νεοφύτου
27/10/2017, με Διευθυντή Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων κ. Ανδρέα Μανώλη
08/11/2017, Παρουσία στη Δημοσιογραφική Διάσκεψη Υπουργού Εργασίας
21/11/2017, Συμμετοχή στην υποεπιτροπή Εργασίας της Βουλής για το
Δημογραφικό
29/11/2017, με υποψήφιο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Σταύρο
Μαλά
05/12/2017, με υποψήφιο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Γιώργο
Λιλλήκα
07/02/2018, με Πρόεδρο & Πρύτανη Πανεπιστημίου Λευκωσίας κ.κ. Νίκο
Καρτακούλη και κ. Φίλιππο Πουγιούττα
16/02/2018, με Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας κα. Μαρία Κυρατζή
29/03/2018, με Υπηρεσία Ενέργειας Υπουργείου Εμπορίου κ. Ανδρέα Ιωάννου
02/05/2018, με Πρόεδρο ΔΕΟΚ κ. Ιωσήφ Αναστασίου
29/05/2018, με εκπρόσωπο Πανεπιστημίου Frederick κ. Γιώργο Καζαντζή
29/05/2018, με Πρόεδρο ΕΛΑΜ κ. Χρίστο Χρίστου
22/05/2018, με Επίτροπο Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κα. Ειρήνη
Λοϊζίδου
12/07/2018, με Πρόεδρο Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας κ. Θωμά Αντωνίου
12/07/2018, συμμετοχή στη συνεδρία του Δημογραφικού Φορέα στο Υπουργείο
Εργασίας
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Β. Για Προβολή / Δημοσιότητα (ενδεικτικά )
i. Τηλεοπτικές και Ραδιοφωνικές Εκπομπές
1. Στις 07/10/2017 ο κ. Ολύμπιος πήγε στο Πρόγραμμα Ενημερωτική
Εκπομπή Μέρα Μεσημέρι στον Αντένα
2. Στις 20/10/2017 ο κ. Ολύμπιος πήγε στο Πρόγραμμα Ενημερωτική
Εκπομπή Μέρα Μεσημέρι στον Αντένα
3. Στις 25/10/2017 ο κ. Ολύμπιος πήγε στο Πρόγραμμα Ενημερωτική
Εκπομπή Μέρα Μεσημέρι στον Αντένα
4. Στις 06/11/2017 ο κ. Ολύμπιος και ο κ. Μιχαηλάς πήγαν στο Πρόγραμμα
Εμείς και ο Κόσμος μας στο Ραδιόφωνο του ΡΙΚ και μίλησαν για το Επίδομα
Μάνας και για θέματα πολυτέκνων.
5. Στις 06/11/2017 ο κ. Ολύμπιος έκανε δηλώσεις στη τηλεόραση Αντένα για
το Επίδομα Μάνας
6. Στις 07/11/2017 ο κ. Ολύμπιος πήγε σε εκπομπή στο Μέγα για το Επίδομα
Μάνας και θέματα πολυτέκνων
7. Στις 07/11/2017 έγιναν δηλώσεις από τον κ. Ολύμπιο στον Αντένα και στο
Σίγμα για το Επίδομα Μάνας
8. Στις 08/11/2017 ο κ. Αργυρού πήγε σε εκπομπή στον Άλφα για το Επίδομα
Μάνας και θέματα πολυτέκνων
9. Στις 8/11/2017 ο κ. Ολύμπιος πήγε σε εκπομπή στο ΡΙΚ, από Μέρα σε
Μέρα, για το Επίδομα Μάνας
10. Στις 17/11/2017 ο κ. Ολύμπιος έκανε δηλώσεις στο Κανάλι 6 Λεμεσού για το
Επίδομα Μάνας και τις αιτήσεις που γίνονται μέσω των γραφείων ΠΟΠ
11. Στις 30/11/2017 ο κ. Ολύμπιος πήγε σε εκπομπή στο Μέγα για θέματα
πολυτέκνων
12. Στις 6/12/2017 έγιναν δηλώσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης μετά από τη
συνάντηση με τον υποψήφιο Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Γιώργο Λιλλήκα
13. Στις 11/12/2017 ο κ. Ολύμπιος πήγε στον Αντένα, εκπομπή Μέρα Μεσημέρι
για θέματα πολυτέκνων και το Επίδομα Μάνας
14. Στις 13/12/2017 ο κ. Ολύμπιος έκανε δηλώσεις στο Μέγα
15. Στις 28/03/2018 ο κ. Ολύμπιος πήγε στο Μέγα, εκπομπή Ενημέρωση Τώρα,
για θέματα πολυτέκνων
16. Στις 23/04/2018 ο κ. Ολύμπιος έκανε δηλώσεις στο Μέγα στην εκπομπή
Μέρα Μεσημέρι για το επίδομα μάνας
17. Στις 11/05/2018 πολύτεκνη μητέρα πήγε στο ΡΙΚ, εκπομπή Γυναικεία
Υπόθεση και μίλησε για προβλήματα πολυτέκνων μητέρων.
18. Στις 14/05/2018 ο κ. Ολύμπιος και κ. Λουκάς πήγαν στο ΡΙΚ, εκπομπή
Γυναικεία Υπόθεση και μίλησαν για θέματα πολυτέκνων και την γιορτή της
πολύτεκνης μάνας
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ii. Ενημερωτικά μηνύματα sms
1. Για εκπτώσεις για τα σκύβαλλα από Δημαρχεία & Κοιν. Συμβούλια 09/2017
2. Για δωρεάν εισιτήρια για μεταφορικά μαθητών, 10/2017
3. Για κυκλοφορία αιτήσεων επιδόματος μάνας, 11/2017
4. Για επίδομα μάνας, υπενθύμιση για τις αιτήσεις, 11/2017
5. Για κυκλοφορία αιτήσεων φοιτητικής χορηγίας, 02/2018
6. Για κυκλοφορία αιτήσεων επιδόματος τέκνου, 03/2018
7. Για τη γιορτή της πολύτεκνης μάνας, 05/2018
8. Για καταβολή επιδόματος μάνας & για ανανέωση ταυτοτήτων 05/2018
9. Για κατάταξη στρατιωτών 05/2018
10. Για πρωτάκια για σχολική τσάντα 07/2018
11. Για Γιορτή του κρασιού στη Λεμεσό, 09/2018
12. Για δωρεάν εισιτήρια για μεταφορικά μαθητών, 09/2018
13. Για εκπτώσεις για τα σκύβαλλα από Δημαρχεία & Κοιν. Συμβούλια 09/2018
14. Για εκπτώσεις και προσφορές από εταιρείες
15. Για εκδηλώσεις και δραστηριότητες Επαρχιακών και Τοπικών Επιτροπών
iii. Προσκλήσεις – παρουσία, συμμετοχή
1. Στις 28/11/2017, από ΠΣΣΕ, Δημοσιογραφική Διάσκεψη
2. Στις 29/11/2017, συμμετείχαμε στην 19η σύνοδο της Βουλής των Γερόντων
3. Στις 04/12/2017, συμμετείχαμε στη Δεξίωση για τους Εθελοντές στο Προεδρικό
Μέγαρο από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Νίκο
Αναστασιάδη
4. Στις 05/12/2017, συμμετείχαμε στην Δημόσια Διαβούλευση του Προέδρου της
Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη που είχε με εκπροσώπους
από τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις
5. Στις 18/12/2017, στην κατάθεση θεμέλιου λίθου της Νέας Αστυνομικής
Διεύθυνσης Παραλιμνίου
6. Στις 12/02/2018, στο Εθνικό Δίκτυο Ενάντια στη Φτώχεια (ΕΔΕΦ) για συνεδρία
7. Στις 13/02/2018, στον ΚΕΝΘΕΑ για 23ο συνέδριο του
8. Στις 28/02/2018, στο ΠΣΣΕ, για Επιτροπή Κοινωνικής Πρόνοιας Βουλής
Γερόντων
9. Στις 06/03/2018, στο Εθνικό Δύκτυο Ενάντια στη Φτώχεια (ΕΔΕΦ) για συνεδρία
10. Στις 22/03/2018, στο ΠΣΣΕ, για προπαρασκευαστική συνεδρία Κοινωνίας
Πολιτών
11. Στις 18/04/2018, στην 7η σύνοδο της Κοινωνίας των Πολιτών, στην Βουλή των
Αντιπροσώπων
12. Στις 04/05/2018, στην εκδήλωση της Αστυνομίας, για Αγία Ειρήνη προστάτιδα
της Αστυνομίας
13. Στις 14/05/2018, για την παρουσίαση για τα προσωπικά δεδομένα από την
Επίτροπο Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
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14. Στις 23/5/2018, στη συνάντηση με την Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών
προγραμμάτων για Επισκόπηση Υλοποίησης Ταμείου
Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Άπορους
15. Στις 24/5/2018, στη 5η συνάντηση, διάλογος μεταξύ Υπουργού Εργασίας και
των Εθελοντικών Οργανώσεων
Γ. Εσωτερικά Θέματα (ενδεικτικά )
1. Συνεδριάσεις Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου
2. Συνεδριάσεις Κεντρικής Γραμματείας
3. Κοινές Συνεδριάσεις Κεντρικής Γραμματείας με Προέδρους Επαρχιακών
Γραμματειών
4. Συμμετοχή/παρουσία Προέδρου και Μελών της Κεντρικής Γραμματείας σε
εκδηλώσεις και δραστηριότητες Επαρχιακών και Τοπικών Επιτροπών
5. Καταστατικό, ετοιμασία εισηγήσεων για τροποποίηση για προσαρμογή στο Νέο
Νόμο Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμου καθώς και για βελτίωση προνοιών
του.
6. Αποστολή ενημερωτικής επιστολής σ’ όλα τα μέλη της Οργάνωσης (κάθε
Δεκέμβριο/Ιανουάριο)
Σημείωση: Σημαντικό
-

-

-

O αγώνας της Οργάνωσης για δικαίωση και επαναφορά
όλων όσων άδικα έχουν αφαιρεθεί συνεχίζεται. Τα διάφορα
ωφελήματα και δικαιώματα δυστυχώς δεν προσφέρονται
αλλά κατακτώνται με αγώνες και κατακτώνται πιο εύκολα
όταν τα μέλη στηρίζουν δυναμικά τις ηγεσίες τους.
Γι’ αυτό να είναι κοντά στην Οργάνωση, να εξακολουθούν να
την στηρίζουν για να μπορεί να επιτελεί το έργο της τόσο
προς όφελος τους αλλά και γενικότερα ολόκληρης της
κοινωνίας.
Να καταβάλουν την συνδρομή τους και να ανανεώνουν την
πολυτεκνική τους ταυτότητα.
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ΑΙΤΗΜΑΤΑ - Πρώτης Προτεραιότητας (Εγκριμένα από ΚΔΣ 3/11/2017)
Αναγνωρίζοντας τις δύσκολες ακόμη οικονομικές συνθήκες που περνούν οι πολύτεκνες
οικογένειες, ένεκα της οικονομικής κρίσης, των μέτρων λιτότητας που προωθήθηκαν και
της ανεργίας, μας αναγκάζουν να προτάξουμε ως πρώτη προτεραιότητα τα πιο βασικά
και κύρια αιτήματά μας.
Συνοπτικά
1. Επίδομα Τέκνου – α) επαναφορά φοιτητών ως εξαρτώμενα τέκνα πολυτέκνων και
β) αύξηση του υπολογιζόμενου εισοδηματικού κριτηρίου
2. Φοιτητική Χορηγία – α) αύξηση της πρόσθετης φοιτητικής χορηγίας πολυτέκνων και
β) αύξηση του υπολογιζόμενου εισοδηματικού κριτηρίου
3. Φόρος Εισοδήματος – επαναφορά εκπτώσεων για τα παιδιά
4. Διακίνηση – επαναφορά χορηγίας για αγορά αυτοκινήτου
5. Ρεύμα - Νερό – άρση αδικιών και ανισοτήτων
6. Επίδομα Μάνας – επαναφορά του επιδόματος μάνας ως είχε
7. Ανεργία – Απασχόληση – προτεραιότητα σε εργασία για ανέργους πολύτεκνους
8. Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη – δικαίωμα σε δωρεάν περίθαλψη
9. Στεγαστικά Δάνεια – προστασία πολυτέκνων, διευκολύνσεις
10. Άλλα Αιτήματα – στήριξη πολυτέκνων με διάφορους άλλους τρόπους
Πιο αναλυτικά
1. Επίδομα Τέκνου – επαναφορά αφαιρεθέντων, βελτιώσεις, αναπροσαρμογή
Διεκδικούμε την επαναφορά όσων έχουν αφαιρεθεί από την άδικη στόχευση του
επιδόματος με τον νόμο της 12ης Δεκεμβρίου 2012 και της 14 ης Δεκεμβρίου 2011.
1. Να επαναφερθεί η πρόνοια ώστε να θεωρούνται και οι φοιτητές ως εξαρτώμενα
τέκνα της πολύτεκνης οικογένειας και να επανέλθει 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. Να αυξηθεί το υπολογιζόμενο εισοδηματικό κριτήριο και να επανέλθει η
παραχώρηση του επιδόματος τέκνου στα επίπεδα που ήταν πριν από τη ψήφιση
των τροποποιήσεων της 14ης Δεκεμβρίου 2011 που είχε ως αποτέλεσμα την
εξαίρεση πολυτέκνων από το δικαίωμα σε επίδομα.
4. Να αυξηθεί το επίδομα τέκνου και να επανέλθει η καταβολή του 13ου επιδόματος.
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2. 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
περισσότερα παιδιά.
Διεκδικούμε την επαναφορά όσων έχουν αφαιρεθεί από την άδικη στόχευση της
φοιτητικής χορηγίας που έγινε με τον νόμο της 12ης Δεκεμβρίου 2012 και της 14 ης
Δεκεμβρίου 2011 καθώς και πρόσθετη στήριξη των φοιτητών.
1. Να αυξηθεί το ποσό της πρόσθετης φοιτητικής χορηγίας που παρέχεται για παιδιά
πολυτέκνων.
2. Να επανέλθει το δικαίωμα για τη πρόσθετη φοιτητική χορηγία και για τις
πολύτεκνες οικογένειες που έχουν μείνει με δύο ή ένα εξαρτώμενο τέκνο.
3. Η προσαύξηση του εισοδηματικού κριτηρίου των €3.000 για κάθε πρόσθετο τέκνο
πέραν του δευτέρου, να αυξηθεί στις €5.000 όπως ισχύει και στο επίδομα τέκνου.
4. Να ληφθούν πρόνοιες στήριξης των φοιτητών όπως παραχώρηση έκτακτων
χορηγημάτων, έγκριση για διαμονή σε φοιτητικές εστίες, αυξημένη παραχώρηση
θέσεων στα Δημόσια Πανεπιστήμια της Κύπρου και άλλα.
5. Να αυξηθεί το εισοδηματικό κριτήριο που λαμβάνεται υπόψη και να επανέλθει η
παραχώρηση της φοιτητικής χορηγίας στο στάτους που ήταν πριν από τη ψήφιση
του νόμου της 14ης Δεκεμβρίου 2011 ή να επανέλθει η επιστροφή των εκπτώσεων
στο φόρο εισοδήματος.
Επιπλέον πάγιο αίτημα μας παραμένει η ουσιαστική αύξηση και τιμαριθμική
αναπροσαρμογή της φοιτητικής χορηγίας ώστε να ενισχύονται οικονομικά οι πολύτεκνες
οικογένειες.
3. Φορολογικό σύστημα:
Επιβάλλεται 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. Σήμερα η φορολογία
του εισοδήματος είναι ισοπεδωτική. Η κοινωνική συνοχή ενδυναμώνεται και ενισχύεται όταν
όλοι οι πολίτες επιβαρύνονται φορολογικά δίκαια και ανάλογα με την οικονομική αντοχή τους.
Διεκδικούμε:
1. Την επαναφορά των εκπτώσεων για τα παιδιά που έχουν καταργηθεί με την
φορολογική μεταρρύθμιση του 2002-2003
2. Την 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.
Α.Χ. Εκλογές ΠΟΠ 2018
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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, γι’ αυτό
επιβάλλεται η παροχή κινήτρων για απόκτηση του κατάλληλου αυτοκινήτου.
Διεκδικούμε να επανέλθει η νομοθεσία που ίσχυε για την παραχώρηση χορηγίας για αγορά
αυτοκινήτου η οποία και έχει καταργηθεί τον Δεκέμβριο του 2012.
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
διεκδικούμε:
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.
3. Δικαίωμα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων (Net Metering) με την
παραχώρηση σχετικής χορηγίας.
Για το νερό:
1. Ζητούμε ανάλογη ειδική διατίμηση να εφαρμοστεί και για την τιμολόγηση στο νερό.
6. Επίδομα Mάνας:
Οι ανάγκες και η στήριξη που χρειάζεται η πολύτεκνη μάνα δεν σταματούν όταν
μεγαλώσουν τα παιδιά. Η απόφαση έστω και για σταδιακή επαναφορά του επιδόματος
μάνας βοηθά και ενισχύει την πολύτεκνη οικογένεια.
Πάγιο αίτημά μας είναι να επανέλθει ο νόμος για την παραχώρηση του Επιδόματος
Μάνας που έχει καταργηθεί με το νόμο της 12ης Δεκεμβρίου 2012.
Α.Χ. Εκλογές ΠΟΠ 2018
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7. 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.
Η ανεργία όμως, έχει πλήξει πρώτιστα την πολύτεκνη οικογένεια και δυστυχώς 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 των πολύτεκνων γονέων.
Ζητούμε να υιοθετηθούν οι κατάλληλες πολιτικές, έτσι ώστε αφενός να ληφθούν μέτρα για
προστασία της πολύτεκνης οικογένειας για να εξακολουθεί να εργάζεται και αφετέρου να
παρέχεται προτεραιότητα στην πρόσληψη ανέργων πολυτέκνων γονέων και παιδιών τους.
8. 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 καταβάλλουν το 1.5% του εισοδήματος τους
για να συνεχίζουν να έχουν το δικαίωμα για δωρεάν Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη.
Το πάγιο αίτημά μας είναι,
Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη.

οι

πολύτεκνες

οικογένειες

να

έχουν

δωρεάν

9. 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.
10. Άλλα Αιτήματα
Έχουμε επίσης μια σειρά άλλων αιτημάτων που εκκρεμούν σε διάφορα Υπουργεία,
καθώς και την αναγκαιότητα άρσης αδικιών και ανισοτήτων σε νόμους και θεσμούς.
Ζητούμε την θετική αντίκρυση των ώστε να στηριχθούν οι πολύτεκνες οικογένειες.
H Κεντρική Γραμματεία της ΠΟΠ
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