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                                                                                               Λευκωσία  23/10/2013 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Συνάντηση της ηγεσίας της ΠΟΠ µε την 
Υπουργό Οικονοµικών κον Χάρη Γεωργιάδη 

 
Η Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων ανακοινώνει ότι την Πέµπτη 10/10/2013 κλιµάκιο 
της ηγεσίας της αποτελούµενο από το Πρόεδρο της κ. Παρασκευά Σαµάρα, τον 
Οργανωτικό  Γραµµατέα κ. Κυριάκο Βύρα, τον Έφορο Μελών κ. Ανδρέα Αλεξάνδρου 
τον Έφορο Βοηθηµάτων κ. Χρίστο Πιτταρά και τον Α’ Λειτουργός της κ. Αργύρη 
Χατζηχριστοδούλου είχαν συνάντηση µε τον  Υπουργό Οικονοµικών κον Χάρη 
Γεωργιάδη στο γραφείο του.  
 
Ο Πρόεδρος της ΠΟΠ κ. Σαµάρας έθεσε στον  κον Χάρη Γεωργιάδη τα εκκρεµή 
αιτήµατα πολυτέκνων που εµπίπτουν στα πλαίσια ευθύνης του Υπουργείου του, καθώς 
επίσης και την τραγική κατάσταση που βρίσκονται οι πολύτεκνες οικογένειες λόγω της 
οικονοµικής κρίσης. Ζητήθηκε από τον κον Υπουργό ιδιαίτερη µέριµνα προς τις 
πολύτεκνες οικογένειες σε θέµατα απασχόλησης των πολυτέκνων, ανεργίας, πρόνοιες 
παροχής επιδοµάτων και για όλα να λαµβάνεται υπόψιν το µέγεθος της οικογένειας και 
να επανέλθούν ως εξαρτώµενα οι φοιτητές και άλλα. Επίσης αναφέρθηκε στο 
∆ηµογραφικό και εισηγήθηκε πως ο ∆ηµογραφικός Φορέας θα πρέπει να στοχεύσει 
πρώτα και κύρια στην αύξηση των γεννήσεων.  
 
Ο κος Γεωργιάδης  αφού άκουσε την ηγεσία της ΠΟΠ αναφέρθηκε στις τεράστιες 
οικονοµικές δυσκολίες που αντιµετωπίζει η πολιτεία και ότι αντικρίζει µε κατανόηση τα 
θέµατα των πολυτέκνων.  Ανέφερε επίσης ότι στους προϋπολογισµούς του 2014 που 
ετοιµάστηκαν δεν περιλαµβάνονται νέες περικοπές από τους πολύτεκνους. Μας 
ενηµέρωσε όµως ότι µελετάται το θέµα της εισαγωγής του ελάχιστου εγγυηµένου 
εισοδήµατος από το Υπουργείου Εργασίας το οποίο είναι πιο αρµόδιο να µας 
ενηµερώση. 
 
Η ηγεσία της ΠΟΠ ευχαρίστησε την κον Υπουργό  για το ειλικρινές ενδιαφέρον του. 
Επισυνάπτεται φωτογραφία της συνάντησης. 
 

Με ιδιαίτερη τιµή 
Για την Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων 

 
 
Παρασκευάς Σαµάρας                                                                      Νίκος Βαλιαντής 
Πρόεδρος                                                                                          Γενικός Γραµµατέας 
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