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Προς
Βουλευτές
Θέµα: Μειωµένη στρατιωτική θητεία για παιδιά πολύτεκνων οικογενειών
Έχουµε ενηµερωθεί ότι την Πέµπτη 04/7/2013 θα συζητηθεί στην ολοµέλεια της
Βουλής, η πρόταση νόµου (που κατατέθηκε από τους Βουλευτές Γιώργο Περδίκη,
Γιώργο Βαρνάβα, Ζαχαρία Κουλία και Νίκο Κουτσού), για το πάγιο αίτηµα των
πολύτεκνων οικογενειών, για την επέκταση του δικαιώµατος µειωµένης στρατιωτικής
θητείας ώστε να καλύπτει και ένα παιδί από πολύτεκνες οικογένειες µε 4 παιδιά.
Συγκεκριµένα θα συζητηθεί «Ο περί Εθνικής Φρουράς (Τροποποιητικός) (Αρ. 3)
Νόµος του 2012».
Σε αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο για τον τόπο, επικοινωνούµε µαζί σας για να
υπογραµµίσουµε το δίκαιο και λογικό αίτηµα των πολύτεκνων οικογενειών, οι οποίες
έχουν ήδη υποστεί δυο φορές δραστική µείωση των παρεχόµενων επιδοµάτων κατά
το τελευταία δύο χρόνια, γεγονός που τις έχει πλήξει σηµαντικά.
Η παροχή του δικαιώµατος µειωµένης θητείας στο ένα παιδί των πολυτέκνων
οικογενειών µε 4 παιδιά, αποτελεί σήµερα ουσιαστικό µέτρο που µπορεί να συµβάλει
στη καταπολέµηση της υπογεννητικότητας, αλλά και ως αντιστάθµισµα στις
αλλεπάλληλες περικοπές που έχουν γίνει και στην ελάφρυνση των πολυτέκνων
οικογενειών.
Κατανοούµε, παρόλο που το πάγιο αίτηµα της Οργάνωσης µας καθώς και η πρόταση
νόµου προέβλεπαν την παραχώρηση του δικαιώµατος µειωµένης θητείας σε όλες τις
πολύτεκνες οικογένειες µε 4 παιδιά, ανεξαρτήτως του αριθµού των αρένων τέκνων, ο
Υπουργός Άµυνας – µε την επίκληση της ανάγκης διαφύλαξης του αξιόµαχου του
στρατεύµατος – έδωσε την θετική γνώµη του Υπουργείου του για επέκταση του µέτρου
µόνο για τις οικογένειες που έχουν τουλάχιστον 2 αγόρια.
Η θέση της οργάνωσης µας παραµένει ότι η µείωση της θητείας θα πρέπει να
καλύπτει όλες ανεξαίρετα τις τετράτεκνες οικογένειες. Ακόµη και εάν αυτή όµως, υπό
τις περιστάσεις δεν επιτευχθεί, ευελπιστούµε τουλάχιστον στην υιοθέτηση της
περιορισµένης επέκτασης του µέτρου, όπως συστήνει το αρµόδιο Υπουργείο Άµυνας.
Ευελπιστούµε ότι και µε τη δική σας συνδροµή, η τροποποίηση θα τύχει της
υπερψήφισης από την ολοµέλεια της Βουλής.
µε εκτίµηση
Για την Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων
Παρασκευάς Σαµάρας
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