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Λευκωσία 05/06/2013
Έντιµο Υπουργό
Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος
κ. Νίκο Κουγιάλη
Θέµα: Συνάντηση
Με την παρούσα µας επιστολή ζητούµε να έχουµε συνάντηση µαζί σας για συζήτηση
θεµάτων και αιτηµάτων των πολυτέκνων που εµπίπτουν στην αρµοδιότητα του
Υπουργείου σας. Παραθέτουµε τα κυριότερα θέµατα που επιθυµούµε να συζητηθούν.

1. Πολιτικές Τιµολόγησης Νερού
Με τον υφιστάµενο τρόπο τιµολόγησης του νερού (µέσω διατιµήσεων για αποφυγή
υπερκατανάλωσης – σπατάλης) δηµιουργούνται ανισότητες και αδικίες σε βάρος
των πολυτέκνων που καλούνται για την ίδια κατανάλωση νερού κατ’ άτοµο να
πληρώνουν διπλάσια ή και τριπλάσια. Πως τελικά εκτιµάται η υπερκατανάλωση –
σπατάλη (µε ποια κριτήρια) και γιατί τιµωρείται η πολυτεκνία; Θεωρούµε ότι
επιβάλλεται να γίνει διευθέτηση για δίκαιη και ισότιµη µεταχείριση.
Για δίκαιη και ισότιµη τιµολόγηση εισηγούµαστε:
α. Να τιµολογείται, και για τις πολύτεκνες οικογένειες, δίκαια και ισότιµα η κατ’
άτοµο (κατά κεφαλή) κατανάλωση νερού, δηλαδή, η κατανάλωση κάθε κυβικού
µέτρου νερού κατ’ άτοµο, να τιµολογείται µε την ίδια τιµή. (Η µηνιαία κατ’
άτοµο κατανάλωση κυµαίνεται γύρω στα 4 µε 5 κυβικά µέτρα νερού).
Ή
β. Σε περίπτωση τεχνικών ή άλλων δυσκολιών για υιοθέτηση της πιο πάνω
πρότασης, να παρέχεται έκπτωση 50% επί του τιµολογίου νερού στις
πολύτεκνες οικογένειες. Η έκπτωση του 50% αντιστοιχεί κατά µέσο όρο για µια
µέση πολύτεκνη οικογένεια, στα πλαίσια της υιοθέτησης της πρώτης πρότασης
που είναι και η δικαιότερη.
2. Σε πιθανές προσλήψεις, (π.χ. έκτακτους δασοπυροσβέστες) να παρέχεται
προτεραιότητα στους πολύτεκνους γονείς και σε παιδιά τους.
3. Ειδική µεταχείριση στις περιπτώσεις πολυτέκνων που αδυνατούν να εξοφλήσουν
τους λογαριασµούς κατανάλωσης νερού. Να τους παρέχονται διευκολύνσεις για
εξόφληση των µε δόσεις.
4. Ιδιαίτερη µεταχείριση θεωρούµε ότι πρέπει να υπάρχει και στις περιπτώσεις των
πολυτέκνων που ασχολούνται µε την γεωργία.
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Επιθυµούµε η συνάντηση αυτή να διευθετηθεί το συντοµότερο δυνατό ώστε από κοινού
να εξεύρουµε τις κατάλληλες λύσεις για το καλό των πολυτέκνων οικογενειών και
ευρύτερα της κοινωνίας.
Ευελπιστούµε σε µια στενή συνεργασία για επίλυση των προβληµάτων που
αντιµετωπίζουν οι πολύτεκνες οικογένειες, για στήριξη της πολυτεκνίας και κατ’ επέκταση
του ∆ηµογραφικού και των γεννήσεων που µειώνονται δραµατικά µε πολλαπλούς
κινδύνους για το µέλλον της πατρίδας µας.

Με ιδιαίτερη τιµή
Για την Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων

Παρασκευάς Σαµάρας
Πρόεδρος
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Νίκος Βαλιαντής
Γενικός Γραµµατέας

