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∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ∆ΙΑΣΚΕΨΗ 
Τετάρτη 30/11/2011 

 
Θέµα: Νοµοσχέδια για Στόχευση Επιδόµατος Τέκνου και Φοιτητικής Χορηγίας Αδικίες 

και ανισότητες που επέρχονται σε βάρος των πολυτέκνων 
 
Αξιότιµοι κύριοι, 
 
Το Κεντρικό ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Παγκύπριας Οργάνωσης Πολυτέκνων συνήλθε σε 
έκτακτη συνεδρία το Σάββατο 26 Νοεµβρίου 2011 και µελέτησε ενδελεχώς τα νοµοσχέδια 
που κατατέθηκαν στην Βουλή των Αντιπροσώπων για στόχευση του επιδόµατος τέκνου και 
φοιτητικής χορηγίας. Ανέλυσε τον επηρεασµό που υφίστανται οι πολύτεκνες οικογένειες και 
τις δυσµενείς και άδικες επιπτώσεις που επέρχονται στο βιοτικό τους επίπεδο.  
 
Το Κ.∆.Σ. εντοπίζει πως µε βάση τις πρόνοιες των Νοµοσχεδίων που κατατέθηκαν: 
 

1. Καταργείται η ιδιότητα του πολύτεκνου (για σκοπούς επιδόµατος τέκνου), µε 
αποτέλεσµα, οι πολύτεκνες οικογένειες όταν έχουν 3 ή 2 ή 1 εξαρτώµενα τέκνα, να 
µην θεωρούνται πλέον πολύτεκνες και να λαµβάνουν µειωµένα επιδόµατα που 
φθάνουν µέχρι και το 85%, ανεξάρτητα από το εισόδηµα.   

2. Αφαιρείται από τις πολύτεκνες οικογένειες το επίδοµα τέκνου που παραχωρείται για 
τα παιδιά τους που είναι φοιτητές, ανεξάρτητα από το εισόδηµα. 

3. Αφαιρείται από τις πολύτεκνες οικογένειες (όταν έχουν 1 ή 2 εξαρτώµενα τέκνα) το 
33% της φοιτητικής χορηγίας, ανεξάρτητα από το εισόδηµα. 

4. Με τα εισοδηµατικά που εισάγονται (τα οποία και είναι ελλειπή και άδικα όπως 
προτείνονται) γίνονται πρόσθετες µειώσεις ή και κατάργηση των επιδοµάτων και της 
φοιτητικής χορηγίας των πολυτέκνων.  

5. Καταργείται η µηνιαία καταβολή του επιδόµατος τέκνου και γίνεται τριµηνιαία ή και 
ετήσια. 

 
Το Κεντρικό ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Παγκύπριας Οργάνωσης Πολυτέκνων θεωρεί πως οι 
επιπτώσεις στην κοινωνική συνοχή των πολυτέκνων οικογενειών θα είναι αλυσιδωτές µε 
αποτέλεσµα να προκύψουν τεράστια οικονοµικά, κοινωνικά και άλλα προβλήµατα.  
Πολύτεκνες οικογένειες θα αναγκαστούν να διακόψουν σπουδές των παιδιών τους, θα 
δυσκολευτούν στην αγορά ειδών πρώτης ανάγκης, θα είναι αδύνατο να ανταποκριθούν σε 
δανειακές υποχρεώσεις τους τις οποίες εξασφάλισαν βασιζόµενοι στο επίδοµα τέκνου και οι 
οποίες αποπληρώνονται µέσω του επιδόµατος και γενικότερα θα πληγεί σηµαντικά το 
βιοτικό τους επίπεδο.  
 
Πέραν τούτου το Κεντρικό ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΠΟΠ θεωρεί πως: 
 

1. Οι προτεινόµενες περικοπές είναι άδικες, ανισοµερείς και επιτείνουν τις ήδη 
υπάρχουσες αδικίες που υφίστανται οι πολύτεκνες οικογένειες (Ρεύµα, Νερό, ΦΠΑ, 
κλπ), µε δυσµενή αντίκτυπο στο βιοτικό τους επίπεδο και τη ποιότητα ζωής τους. Οι 
αρνητικές επιπτώσεις και συνέπειες, λόγω και του µεγέθους της πολύτεκνης 
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οικογένειας, θα είναι σοβαρότερες, πιο επικίνδυνες και πιο εµφανείς από όσο σε 
άλλες οικογένειες. 

2. Κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, εντοπίζοντας ότι η αφαίρεση επιδοµάτων και 
χορηγιών των πολυτέκνων είναι αντιδηµογραφικό µέτρο απογοητεύει τα ζευγάρια και 
οδηγεί τη χώρα σε δηµογραφικό µαρασµό.  

3. Υπενθυµίζει 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 
τους θα πλήξει διπλά τις οικογένειες µε παιδιά. 

4. ∆ιαπιστώνει πως δεν λαµβάνονται υπόψιν τα πραγµατικά εισοδήµατα (φοροδιαφυγή) 
καθώς και οι ανάγκες και υποχρεώσεις (∆άνεια) ως αποτέλεσµα να πληγούν οι 
πολυµελείς οικογένειες και οι µισθοσυντήρητοι. 

5. Παρατηρεί ότι η επιδίωξη για εξοικονόµηση των 200εκ. από τις Κοινωνικές παροχές 
επικεντρώνεται κυρίως στο επίδοµα τέκνου και τη φοιτητική χορηγία. Αυτό είναι άδικο 
και ανισοµερές.  

6. Εκφράζει την κάθετη διαφωνία της στις προτεινόµενες περικοπές και ζητά να 
εξαιρεθούν όλες οι πολύτεκνες οικογένειες και να µην γίνουν περικοπές στα 
επιδόµατα και τις φοιτητικές χορηγίες τους. 

7. Επισηµαίνει πως οι πολύτεκνες οικογένειες έχουν συνεισφέρει στο πρώτο πακέτο 
µέτρων, θα προσφέρουν και επιβαρυνθούν αναλογικά πολύ περισσότερα από την 
προτεινόµενη αύξηση του ΦΠΑ από 15% σε 17% και θα συνεισφέρουν επίσης και 
στο τρίτο πακέτο µέτρων που ετοιµάζεται. 

8. Εξάλλου υπάρχει ήδη στόχευση µε 3 κατηγορίες επιδοµάτων αναλόγως εισοδήµατος 
 
Το Κεντρικό ∆ιοικητικό Συµβούλιο καλεί και αναµένει από τα Κόµµατα αλλά και τους 
Βουλευτές να µην συνηγορήσουν στις αφαιρέσεις του επιδόµατος τέκνου και της φοιτητικής 
χορηγίας από τους πολύτεκνους, να εξαιρέσουν τους πολύτεκνους στηρίζοντας την 
πολυτεκνία και να σταθούν ανάχωµα σε όποιο µέτρο θα προκαλέσει µείωση της 
γεννητικότητας στη χώρα µας.    
 
Το Κεντρικό ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Παγκύπριας Οργάνωσης Πολυτέκνων µε γνώµονα το 
κοινό καλό µακροπρόθεσµα και το δίκαιο, αλλά και για προστασία των πολυτέκνων 
οικογενειών, επιφυλάσσεται να διεκδικήσει µε κάθε µέσο τα δίκαια των πολυτέκνων και είναι 
σε ετοιµότητα για αντίσταση στην επιχειρούµενη περικοπή των δικαιωµάτων της.  
 

Για το Κεντρικό ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΠΟΠ 
 
 

Παρασκευάς Σαµάρας                                                                          Νίκος Βαλιαντής 
Πρόεδρος                                                                                              Γενικός Γραµµατέας 
 
 
 
 
 
 
 


