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                                                                                                  Λευκωσία 21/01/2015 
 
 

ΕΝΤΟΝΗ ΔΙΑΦΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΟΠ  
ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ 

 
 
Η Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων καταθέτει την έντονη διαφωνία και διαμαρτυρία της 
στις νέες περικοπές που επιχειρούνται στην παροχή της φοιτητικής χορηγίας. 
 
Στο νέο νομοσχέδιο για την παροχή της φοιτητικής χορηγίας περιλαμβάνεται η δραστική 
μείωση του περιουσιακού κριτηρίου που υπολογίζεται για το δικαίωμα στην φοιτητική 
χορηγία (από €1.2εκ σε €500.000 χιλιάδες) με αποτέλεσμα αρκετές πολύτεκνες 
οικογένειες να αποκλείονται πλέον του δικαιώματος για φοιτητική χορηγία με όλα τα 
αρνητικά επακόλουθα. Πέραν τούτο με το νομοσχέδιο καταργείται και το φοιτητικό πακέτο 
και εισάγεται μικρό ποσό (€550) για κάθε φοιτητή που δικαιούται φοιτητική χορηγία και το 
εισόδημα της οικογένειας είναι κάτω από €19.500, χωρίς και πάλι να λαμβάνεται υπόψη 
το μέγεθος της οικογένειας με αποτέλεσμα πολύτεκνες οικογένειες να αδικούνται 
κατάφωρα και να υποστούν μεγάλες μειώσεις από το ποσό που λάμβαναν.  
 
Η συνέπεια όλων αυτών θα είναι αρκετές πολύτεκνες οικογένειες να αντιμετωπίσουν 
περεταίρω οικονομικές δυσκολίες και το ποσοστό εγκατάλειψης σπουδών από τα παιδιά 
τους θα αυξηθεί περεταίρω. 
 
Επιπλέον εντοπίζουμε ότι και ο αρνητικός αντίκτυπος στην Δημογραφική ανανέωση της 
μικρής μας πατρίδας, από τα συνεχιζόμενα μέτρα μειώσεων και περικοπών των 
κοινωνικών παροχών και των δικαιωμάτων των πολυτέκνων, θα είναι τρομερός για τα 
επόμενα χρόνια και κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου. 
 
Η Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων υπενθυμίζει επιπλέον ότι η φοιτητική χορηγία ήταν 
απόρροια των καταργήσεων των εκπτώσεων στο φόρο εισοδήματος και η αντιστάθμιση 
τους με την εισαγωγή της και θεωρεί άδικο συνεχώς να επιδιώκεται η συρρίκνωσή της.   
 
Η Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων ζητά από όλα τα κόμματα και τη Βουλή να λάβουν 
σοβαρά υπόψη τους τις αρνητικές επιπτώσεις που θα υποστούν οι πολύτεκνες 
οικογένειες από τις νέες πρόνοιες για το δικαίωμα στην φοιτητική χορηγία και να μην 
εγκρίνουν οποιεσδήποτε περαιτέρω μειώσεις και περικοπές.  
 
Πέραν τούτου η ΠΟΠ καλεί τα Κόμματα και την Βουλή να επαναφέρουν και 
αποκαταστήσουν αδικίες που επήλθαν από τις πρόσφατες αλλαγές των κριτηρίων που 
έγιναν για το δικαίωμα στην φοιτητική χορηγία (κατά το 2011 και 2012) και οι οποίες 
έπληξαν τις πολύτεκνες οικογένειες. Οι αδικίες αυτές αφορούσαν κυρίως στην μείωση του 
εισοδηματικού κριτηρίου και την κατάργηση της πρόνοιας που υπήρχε και με την οποία 
προσαυξανόταν το εισόδημα που λαμβάνεται υπόψη ανάλογα με το μέγεθος της 
οικογένειας και στην διαφοροποίηση του δικαιώματος για την πρόσθετη χορηγία των 
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πολυτέκνων με συνέπεια πολλές πολύτεκνες οικογένειες να χάσουν την φοιτητική 
χορηγία και ή το πρόσθετο των πολυτέκνων. 
 

Με εκτίμηση 
Για την Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων 

 
Παρασκευάς Σαμάρας                                                                  Νίκος Βαλιαντής 
Πρόεδρος                                                                                      Γενικός Γραμματέας 


