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Λευκωσία 12/09/2013
Πρόεδρο και Μέλη
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
Γεωργίας και Φυσικών Πόρων
Θέµα: Οι περί Τιµολόγησης και Μηχανισµών Ανάκτησης Κόστους
των Υπηρεσιών Ύδατος Κανονισµοί του 2012
Προτάσεις ΠΟΠ για δίκαιη και ισότιµη τιµολόγηση νερού
για τις πολύτεκνες Οικογένειες
Η Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων επιθυµεί να υπενθυµίσει και επαναθέσει το πάγιο
αίτηµα της για ισότιµη και δίκαιη τιµολογιακή πολιτική στην κατανάλωση νερού για
τις πολύτεκνες οικογένειες και να καταθέσει τις προτάσεις της για άρση της αδικίας. Το
αίτηµα τίθεται µέσα στα πλαίσια εφαρµογής της Ευρωπαϊκής Οδηγίας “Πλαίσιο περί
Υδάτων” (2000/60/ΕΚ) στην Κύπρο, των δηµόσιων διαβουλεύσεων που διοργανώθηκαν
µε θέµα τις πολιτικές τιµολόγησης νερού στην Κύπρο, (µε κατάληξη την κατάθεση των εν
λόγω Κανονισµών) αλλά και των νέων αυξήσεων που επιβλήθηκαν στη κατανάλωση
νερού από Συµβούλια Υδατοπροµήθειας κλπ.
Το αγαθό αυτό έχει καταστεί δυσβάσταχτο για την πολύτεκνη οικογένεια εξαιτίας του
άδικου και απαράδεχτου τρόπου τιµολόγησης, όπου δεν λαµβάνεται υπόψη το
µέγεθος της οικογένειας και η κατ’ άτοµο ή κατά κεφαλή κατανάλωση, µε
συνεπακόλουθο να κτυπά διπλά τους πολύτεκνους µε την υπερχρέωση στις υψηλές
τιµολογήσεις απορροφώντας περισσότερο παρά από άλλες κατηγορίες πληθυσµού, τα
εισοδήµατα τους αδίκως.
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 προχωρήσετε σε µια διευθέτηση για δίκαιη και ισότιµη µεταχείριση.
∆ιαπιστώνουµε δυστυχώς ότι και µε τους « Περί τιµολόγησης και Μηχανισµών
Ανάκτησης Κόστους των Υπηρεσιών Ύδατος Κανονισµοί του 2012» που κατατέθηκαν
στη Βουλή και έχετε ενώπιον σας για έγκριση, εξακολουθεί να προτείνεται και πάλι η
ίδια φιλοσοφία για τον τρόπο τιµολόγησης του νερού για τους καταναλωτές, µε
αποτέλεσµα οι ανισότητες και αδικίες σε βάρος των πολυτέκνων οικογενειών να
συνεχίσουν να υφίστανται και µάλιστα σε αυξηµένο βαθµό.

Για τη δίκαιη και ισότιµη τιµολόγηση εισηγούµαστε:
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1. 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
2. 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.
Η Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων ζητά να ληφθούν σοβαρά υπόψιν οι προτάσεις της
για εξεύρεση επιτέλους της δίκαιης λύσης για άρση των ανισοτήτων που δηµιουργούνται
και των αδικιών που υφίστανται οι πολύτεκνες οικογένειες και να τροποποιήσετε
ανάλογα τους κανονισµούς.
Σηµειώνουµε ότι σε όλες τις συναντήσεις που κατά καιρούς πραγµατοποιήσαµε (µε
αρµόδιους Υπουργούς, ∆ιευθυντές των Συµβουλίων Υδατοπροµηθείας, στη δηµόσια
διαβούλευση κλπ), όλοι αναγνώρισαν την αδικία και ανισότητα που προκύπτει σε βάρος
των πολυτέκνων και εξέφρασαν τη βούληση τους για άρση της.
Τονίζουµε επίσης ότι, ενώ αρχικά συµπεριλήφθηκε στους Κανονισµούς πρόνοια για
διαχείριση του θέµατος µε την εφαρµογή ειδικών κλιµακίων τιµών – κατανάλωσης
για τις πολυµελείς οικογένειες τελικά η πρόνοια αυτή διαγράφηκε και αντί αυτού,
συµπεριλήφθηκε πρόνοια για αντιµετώπιση του θέµατος µέσω ειδικής χορηγίας από το
Υπουργείο Οικονοµικών.
Επιπλέον στα κείµενα των κανονισµών, στο σηµείο για τα «Τέλη για άλλες χρήσεις
εκτός οικιακής» σελίδα 12-13 και 19-20, περιλήφθηκε πρόνοια (παράγραφος 14.6 &
25.6) ότι «Κάθε πάροχος προτείνει τέτοιες ρυθµίσεις τιµολογιακής χρέωσης για τους
τελικούς καταναλωτές για άλλες χρήσεις πλην της οικιακής, ώστε τα κλιµάκια τιµών
που εφαρµόζονται να µην τιµωρούν τη µεγάλη κατανάλωση για τις παραγωγικές
µονάδες για τις οποίες το νερό είναι πρώτη ύλη παραγωγής.»
Ζητούµε ανάλογη πρόνοια να περιληφθεί και στο σηµείο που αφορά τα «Τέλη για
Οικιακή Χρήση» σελίδα 10-11 και 17-18 µε την οποία να προτείνονται τέτοιες ρυθµίσεις
τιµολογιακής χρέωσης για τους τελικούς καταναλωτές, ώστε τα κλιµάκια τιµών που
εφαρµόζονται να µην τιµωρούν τη µεγάλη κατανάλωση για τις πολυµελείς
οικογένειες για τις οποίες το νερό είναι πρώτη ανάγκη επιβίωσης.»
Με ιδιαίτερη τιµή
Για την Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων

Παρασκευάς Σαµάρας
Πρόεδρος
Α.Χ.επιστολές
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