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                                                                                                  Λευκωσία 15/04/2013 
 
Πρόεδρο και Μέλη 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και Ίσων Ευκαιριών 
Μεταξύ Ανδρών και Γυναικών 
 

Θέµα: Μέτρα Στήριξης, που προτίθεται να λάβει η πολιτεία, για στήριξη 
του θεσµού της οικογένειας και των ευπαθών οµάδων του πληθυσµού, 

ενόψει της δεινής οικονοµικής κατάστασης 
 
Αξιότιµοι Κύριοι, 
 
Η Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων παρακολουθεί µε αγωνία τις δύσκολες ώρες που 
περνά ο τόπος µας και τα όσα διαδραµατίζονται εξαιτίας της οικονοµικής κρίσης και 
ιδιαίτερα µετά τις τελευταίες αποφάσεις του Eurogroup, της Κυβέρνησης και της Βουλής 
των Αντιπροσώπων, και έχουν πλήξει καίρια και ανεπανόρθωτα τις Κυπριακές 
Οικογένειες και δη τις πολύτεκνες οικογένειες για τις οποίες ο αρνητικός αντίκτυπος και οι 
επιπτώσεις της κρίσης, ένεκα και του µεγάλου µεγέθους της οικογένειας τους, είναι σε 
µεγαλύτερο βαθµό και στο πολλαπλάσιο.  
 
Η ΠΟΠ θεωρεί επάναγκες, να ληφθούν τέτοια µέτρα προστασίας τα οποία να βοηθήσουν 
και στηρίξουν τους συµπατριώτες µας και ιδιαίτερα τις ευάλωτες οµάδες του πληθυσµού 
που επωµίζονται τις οδυνηρές επιπτώσεις της κρίσης ώστε να αντέξουν και ξεπεράσουν 
την δύσκολη οικονοµική θέση που βρέθηκαν ή και θα βρεθούν, να εξέλθουν από την 
φτώχεια και την ανέχεια και να τους δώσουν ελπίδα και δύναµη για το µέλλον 
 
Για στήριξη του θεσµού της οικογένειας, την επιβίωση της µεγάλης πλειονότητας των 
οικογενειών και των ευπαθών οµάδων του πληθυσµού και ιδιαίτερα των πολυτέκνων 
οικογενειών, είναι αδήριτη ανάγκη να ληφθούν µεταξύ άλλων και τα πιο κάτω έκτακτα 
µέτρα προστασίας και στήριξης: 
 

1. Μείωση της τιµής καταναλωτικών αγαθών και ειδών πρώτης ανάγκης 
2. ∆ραστική µείωση της τιµής κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύµατος. Παραχώρηση 

του δικαιώµατος στις οικογένειες για εγκατάσταση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας 
(φωτοβολταϊκά) µε χρέωση Net Metering. 

3. ∆ραστική µείωση της τιµής κατανάλωσης του νερού 
4. Μείωση της τιµής των καυσίµων 
5. Επιµήκυνση δανείων, µείωση επιτοκίων, µείωση δόσης.  
6. Εισαγωγή σχεδίων και προνοιών για εργοδότηση ανέργων 
7. Μη εκποίηση της πρώτης κατοικίας ένεκα αδυναµίας καταβολής των δόσεων 
8. ∆ιαφοροποίηση φορολογιών (π.χ. φόρος εισοδήµατος) ώστε να λαµβάνονται 

υπόψιν η σύνθεση της οικογένειας και εξαρτώµενα παιδιά στην οικογένεια και 
εκπτώσεις για φοιτητές και έξοδα Ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης. 
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9. Να ληφθούν έκτακτα µέτρα από την πολιτεία για συγκράτηση ή και µείωση των 
τιµών των ενοικίων 

10.  Άµεση φροντίδα για µεταγραφή στην Κύπρο των φοιτητών εξωτερικού που 
αδυνατούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους. 

11. Χαλαρώσεις σε αναγκαίες δραστηριότητες που θα µπορούσαν να είναι ενισχυτικές 
στο εισόδηµα των οικογενειών και ως µέσο επιβίωσης τους. 

12. Φροντίδα για σίτιση ευπαθών οµάδων χωρίς εργασία 
13. Παραχώρηση χαλίτικης γης για γεωργικούς σκοπούς σε άκληρους και άνεργους. 
 

Επιπρόσθετα πιστεύουµε ότι, οι καταθέσεις σε Τράπεζες εθελοντικών οργανώσεων που 
λειτουργούν ενισχυτικά σε δυσπραγούσες οικογένειες, θα πρέπει να εξαιρεθούν από τις 
όποιες περικοπές αποφασιστούν. 
 
Τέλος θεωρούµε ότι είναι επάναγκες να εντοπιστούν και να αποδοθούν άµεσα οι ευθύνες 
και τιµωρίες όπου δη.  
 
 

Με εκτίµηση 
για την Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων 

 
 
 
Παρασκευάς Σαµάρας                                                                    Νίκος Βαλιαντής 
Πρόεδρος                                                                                        Γενικός Γραµµατέας 
 
 
 

 


