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Θέµα: Η ακρίβεια και οι πολλαπλές επιπτώσεις της στις πολύτεκνες οικογένειες –     

Η θέση και η υποχρέωση της πολιτείας, ενέργειες και εισηγήσεις της ΠΟΠ  
 
Η Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων αγωνιώντας για την κοινωνική και οικονοµική  
ευηµερία των µελών της και προβληµατιζόµενη για όσα προκύπτουν από τις οικονοµικές 
δυσκολίες, τις νοµότυπες δυσµενείς διακρίσεις και τον αδιόρατο κοινωνικό αποκλεισµό 
καταθέτει τεκµηριωµένα την θεώρηση της όσον αφορά την άµεση αναγκαιότητα στήριξης 
της πολύτεκνης οικογένειας. 
 
Η πολύτεκνη οικογένεια επωµίζεται πολλαπλάσια βάρη από όσο άλλου τύπου οικογένειες 
(λιγότερων µελών) αφού, 
α) λόγω της µεγαλύτερης κατανάλωσης προϊόντων πρώτης ανάγκης, συνεισφέρει σε 
έµµεσους φόρους διπλάσια ή τριπλάσια 
β) λόγω του ισοπεδωτικού φορολογικού συστήµατος φορολογείται το ίδιο µε έναν 
ανύπαντρο ή µε µια οικογένεια χωρίς ή µε λιγότερα παιδιά 
γ) λόγω της τιµολογιακής πολιτικής των Οργανισµών ∆ηµόσιας Ωφέλειας, όπως ΑΗΚ, 
Συµβούλια Υδατοπροµήθειας, επιφορτίζεται άδικα µε υπέρογκα ποσά    . 
 
Αυτό δηµιουργεί δυσµενή διάκριση , εξανεµίζει πιο γρήγορα τα εισοδήµατα και χαµηλώνει 
την  ποιότητα ζωής, πολλές φορές σε πολύ επικίνδυνα επίπεδα. Η Ευρωπαϊκή έκθεση 
Caritas (2004)1 στην έρευνά της για την φτώχεια  κατατάσσει την πολύτεκνη οικογένεια  
στη δεύτερη θέση φτώχειας µετά τις µονογονεϊκές.   
 
Οι σύγχρονες ανάγκες για σπουδές των πολλών τέκνων  υποβιβάζουν ακόµα πιο κάτω 
την ποιότητα ζωής στην πυρηνική οικογένεια , αφού τα περισσότερα έσοδα κατανέµονται 
στα παιδιά που σπουδάζουν και υποθηκεύουν την οικογενειακή ζωή, µε δάνεια των 
γονιών για το υπόλοιπο της ζωής τους, µε όλα τα συνεπακόλουθα και τις ανασφάλειες 
που συνοδεύουν την ανέχεια και τη φτώχεια. 
 
Και από όλο αυτό το σκηνικό των δυσκολιών, προκύπτουν, ωστόσο, ως προσφορά της 
οικογένειας (στο κράτος), το ψηλότερο ποσοστό γονιµότητας, η µεγαλύτερη συνεισφορά 
στην εθνική φρουρά, καθώς επίσης  πολλοί  φορολογούµενοι πολίτες   που σε βάθος 
χρόνου εισφέρουν στα διάφορα Ταµεία του κράτους, ενισχύουν την αύξηση του 
ακαθάριστου εισοδήµατος της χώρας και  καταθέτουν διαχρονικά ως οικογένεια 
περισσότερα για τη συντήρηση και την πρόοδο του κράτους. 
Είναι φανερό πως οι πολύτεκνοι προσφέρουν πολλαπλάσια από όσο η πολιτεία 
επιστρέφει µε επιδόµατα. 
 
Χρειάζεται συνεπώς,  αλλαγή  φιλοσοφίας ώστε η αντιµετώπιση της πολιτείας να γίνει πιο 
φιλική προς την πολύτεκνη οικογένεια  και να υπάρξει  πραγµατικά ίση µεταχείριση.   

                                                 
1
 CARITAS  EUROPA.  “Poverty has faces in Europe” The need for family –oriented policies”2

nd
 report, page 25 
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Ακρίβεια 
 
Η αύξηση των τιµών σε προϊόντα που θεωρούνται σηµαντικά για την καθηµερινότητα των 
οικογενειών (βασικές κατηγορίες αγαθών) όπως γάλα, ψωµί, ηλεκτρισµός, ύδρευση, 
καύσιµα κ.α  επηρεάζουν αρνητικά στο πολλαπλάσιο το βιοτικό επίπεδο της πολύτεκνης 
οικογένειας η οποία εξ ’ ανάγκης, λόγω του µεγάλου µεγέθους της, θα προµηθευτεί 
πολλαπλάσιες ποσότητες για τα πιο πάνω απαραίτητα είδη επωµιζόµενη επίσης και 
περισσότερο ΦΠΑ ( ιδιαίτερα στην κατανάλωση ρεύµατος και νερού καλείται να πληρώνει 
και δυσανάλογα αυξηµένες ταρίφες λόγω του άδικου τρόπου τιµολόγησης).  
 
Ο συντελεστής επίδρασης των αγαθών των διαφόρων κατηγοριών και υπηρεσιών στο 
∆είκτη Τιµών Καταναλωτή, µε βάση τον οποίο υπολογίζεται το τιµαριθµικό επίδοµα και ο 
πληθωρισµός, δεν αντικατοπτρίζει την πραγµατική εικόνα για την ιδιαίτερη οµάδα  
πολύτεκνων  οικογενειών  αφού στα προϊόντα αυτά περιλαµβάνονται και είδη µεγάλης 
αξίας που δεν αγοράζει συχνά ή δεν µπορεί να αγοράσει η πολυµελής οικογένεια,  αφού 
η πλειονότητα των πολυµελών οικογενειών δαπανά τα περισσότερα εισοδήµατα της στις     
κατηγορίες αγαθών πρώτης ανάγκης και όχι σε είδη πολυτελείας η ηλεκτρικό οικιακό 
εξοπλισµό κ.α. .   
Κατά συνέπεια στην πραγµατικότητα δεν αναπληρώνεται η αγοραστική δύναµη των 
πολυτέκνων οικογενειών, µε την τιµαριθµική αναπροσαρµογή. Αντίθετα η οµάδα αυτή, 
πιο κτυπηµένη οικονοµικά από την παγκόσµια οικονοµική κρίση, πλήττεται και µε 
µεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας, µε την εµφάνιση του φαινοµένου  εγκατάλειψης σπουδών 
και τέλος µε µείωση του επιπέδου της ποιότητας της ζωής και ωθείται κατά  µεγάλο 
ποσοστό  και µε  γοργότερο ρυθµό στα όρια της φτώχιας.  
 
Με βάση και την µελέτη της ΠΟΠ (Ιούνιος 2006 – ∆εκέµβριος 2006) η απώλεια της 
αγοραστικής δύναµης του επιδόµατος τέκνου των πολυτέκνων ανέρχεται σε 7,5% 
τουλάχιστον ετησίως.  
 
Συνεπώς, λοιπόν, η πολιτεία έχει καθήκον και υποχρέωση να στηρίξει ιδιαίτερα την 
πολύτεκνη οικογένεια σε όλα τα επίπεδα και άµεσα  .   
 
Θέση της ΠΟΠ 
 
Η στήριξη της πολύτεκνης οικογένειας από την πολιτεία µπορεί να επιτευχθεί τόσο µε 
τροχιοδρόµηση και επίσπευση της υλοποίησης των προεκλογικών υποσχέσεων του 
Προέδρου της ∆ηµοκρατίας για τους πολύτεκνους όσο και µε παραχώρηση έκτακτων 
κοινωνικών παροχών αλλά και διευκολύνσεων  προς την πολύτεκνη οικογένεια, ώστε 
αφενός να µειωθεί η ανεργία  και αφετέρου να ανασάνει οικονοµικά . 
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Αιτήµατα ΠΟΠ -  Υποσχέσεις Προέδρου ∆ηµοκρατίας 

 
1. Ετήσια αναθεώρηση του επιδόµατος τέκνου ώστε να επιτυγχάνεται η 
αναπλήρωση της αγοραστικής του δύναµης. 
 
Η απώλεια της αγοραστικής δύναµης του επιδόµατος τέκνου, µε βάση και την µελέτη µας 
ανέρχεται (επιπλέον του τιµαρίθµου) σε 7,5% ετησίως.  Συνεπώς θα έπρεπε το επίδοµα 
τέκνου να είχε αυξηθεί από 01/01/2009 πέραν του τιµαρίθµου και µε το πιο πάνω 
ποσοστό.  Χρειάζεται λοιπόν να προωθηθεί άµεσα η αναθεώρηση του επιδόµατος τέκνου 
µε αναδροµική ισχύ από την 1/1/2009. 
 
2. Παραχώρηση 13ου στο Επίδοµα Πολυτέκνων το 2009.   
Πρέπει άµεσα να ετοιµαστεί το τροποποιητικό νοµοσχέδιο και να κατατεθεί στη Βουλή για 
έγκριση ώστε να καταστεί εφικτή η παραχώρηση του 13ου επιδόµατος στις πολύτεκνες 
οικογένειες κατά το ∆εκέµβριο του 2009.   
Η οικονοµική ανάσα που θα έχουν οι πολύτεκνες οικογένειες κατά την περίοδο των 
Χριστουγέννων µε την έγκαιρη λήψη του 13ου επιδόµατος θα είναι πολύ σηµαντική. 
 
3. Αύξηση Ειδικής Χορηγίας για φοιτητές, παιδιά πολυτέκνων.  
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 και µειώνει παράλληλα την ποιότητα ζωής των υπόλοιπων µελών της 
οικογένειας. 
Η βασική χορηγία των φοιτητών από το 1999 που έχει καθιερωθεί παραµένει στα ίδια 
επίπεδα. Το ίδιο και η πρόσθετη χορηγία που παρέχεται στα παιδιά πολυτέκνων 
οικογενειών.  
Χρειάζεται λοιπόν αναπλήρωση της απώλειας της αγοραστικής δύναµης της χορηγίας 
των φοιτητών.  Επιπλέον, οι πολύτεκνες οικογένειες, χρειάζονται περαιτέρω στήριξη  για 
τους φοιτητές τους, αφού θα πρέπει να φροντίσουν για την ανώτερη µόρφωση πολύ 
περισσότερων παιδιών µε δυσανάλογα έξοδα.   
 
4. Αύξηση του Χορηγήµατος των εθνοφρουρών παιδιών πολυτέκνων οικογενειών. 
Οι ευθύνες και τα έξοδα που επωµίζεται η πολύτεκνη οικογένεια κατά τη διάρκεια της 
στρατιωτικής θητείας των παιδιών της είναι πολλαπλάσια γιατί προσφέρει αναλογικά 
πολύ περισσότερα παιδιά στην Εθνική Φρουρά. 
Η αύξηση του χορηγήµατος των εθνοφρουρών παιδιών πολυτέκνων οικογενειών θα 
ανακουφίσει την πολύτεκνη οικογένεια και θα την ελαφρύνει από τα πολλαπλά οικονοµικά 
βάρη. 
 
5. Βελτίωση της τιµολογιακής πολιτικής για το ηλεκτρικό ρεύµα έτσι που να 
λαµβάνονται υπόψη οι αυξηµένες ανάγκες της πολυµελούς οικογένειας.  
Το κόστος του ρεύµατος έχει καταστεί δυσβάσταχτο για την πολύτεκνη οικογένεια εξαιτίας 
του άδικου και άνισου τρόπου τιµολόγησης. 
Το Σεπτέµβριο του 2008 έγινε µερική βελτίωση της ειδικής διατίµησης για κάποιες 
πολύτεκνες οικογένειες.   
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Χρειάζεται περαιτέρω βελτίωση και διεύρυνση των κριτηρίων της ειδικής διατίµησης που 
ήδη εφαρµόζεται ώστε να ανακουφιστούν ουσιαστικά οι πολύτεκνες οικογένειες. 
 
6. Βελτίωση της νοµοθεσίας για παραχώρηση χορηγίας αγοράς αυτοκινήτου και 
καθιέρωση δικαιώµατος επαναδιεκδίκησης.  
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. 
Χρειάζεται λοιπόν αυξηµένη παροχή κινήτρων για απόκτηση του καθώς και καθιέρωση 
του δικαιώµατος επαναδιεκδίκησης. 
 
7. Η περαιτέρω βελτίωση και διεύρυνση των κριτηρίων για απόκτηση στέγης.  
Η απόκτηση στέγης τόσο για την ίδια την πολύτεκνη οικογένεια όσο και για τα παιδιά της 
είναι άµεση αναγκαιότητα. 
Τον Ιούλιο του 2008 µε την αναθεώρηση του Ενιαίου Στεγαστικού Σχεδίου έγινε µερική  
βελτίωση των προϋποθέσεων και κριτηρίων για την εξασφάλιση δανείου και χορηγίας για 
την απόκτηση στέγης.   
Χρειάζονται περαιτέρω βελτιώσεις ώστε κάθε πολύτεκνη οικογένεια τόσο η ίδια όσο και τα 
παιδιά της να µπορούν να αποκτήσουν τη δική τους στέγη.   
 
8. ∆ηµιουργία ενιαίου φορέα, µε στόχο τη διαµόρφωση και υλοποίηση ενός 
ολοκληρωµένου προγράµµατος δηµογραφικής πολιτικής.   
Έχει συσταθεί, πρόσφατα, ο Εθνικός Φορέας ∆ηµογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής.  
Αναµένουµε να αρχίσει την µελέτη και παραγωγή έργου ώστε να εφαρµοστεί, το 
συντοµότερο, ολοκληρωµένο πρόγραµµα δηµογραφικής και οικογενειακής πολιτικής. 


