ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ (Π.Ο.Π.)
Στασάνδρου 7, 3ος Όροφος, 1060 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Τηλ: 22758622, 22758653, Φαξ: 22758903
Email: polyteknon@cytanet.com.cy
www.pop.org.cy
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Έντιµη
Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων
κα. Ζέτα Αιµιλιανίδου
Έντιµη κυρία Υπουργέ,
Θέµα: Πρόθεση για εισαγωγή σχεδίου για Ελάχιστο Εγγυηµένο Εισόδηµα
– Επείγουσα συνάντηση
Με την παρούσα µας επιστολή ζητούµε να έχουµε άµεση και επείγουσα συνάντηση µαζί
σας για ενηµέρωση µας και συζήτηση της πρόθεσης σας για εισαγωγή Ελάχιστου
Εγγυηµένου Εισοδήµατος, τη χρηµατοδότηση του εν λόγω σχεδίου, και να σας
καταθέσουµε τις απόψεις και εισηγήσεις µας.
Σηµειώνουµε ότι σε συνάντηση που είχαµε πρόσφατα µε τον Υπουργό Οικονοµικών κ.
Χάρη Γεωργιάδη (10 Οκτωβρίου 2013) στον οποίο είχαµε θέση το πιο πάνω θέµα, µας
προέτρεψε να ζητήσουµε συνάντηση µαζί σας, ως αρµόδια Υπουργός που το χειρίζεστε,
για συζήτηση του και ενηµέρωση µας.
Πιστεύουµε ότι η εισαγωγή του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος που θα στοχεύει να
βοηθήσει τις οικογένειες µε πραγµατική ανάγκη, δεν θα πρέπει να επηρεάσει αρνητικά
υφιστάµενες παροχές των πολυτέκνων (δηµογραφικά επιδόµατα τέκνου, φοιτητικής
χορηγία κλπ) αλλά ότι θα είναι πρόσθετο και συµπληρωµατικό του εισοδήµατος και
επιδοµάτων που λαµβάνουν ώστε να µπορούν οι οικογένειες να επιβιώσουν.
Ευελπιστούµε ότι θα ληφθούν υπόψη και οι δόσεις δανείων πρώτης κατοικίας προτού
αποφασιστεί το ύψους του Ε.Ε.Ε.
Οι κοινωνικές παροχές πολυτέκνων έχουν ήδη µειωθεί σηµαντικά (µε τις περικοπές που
έγιναν τον ∆εκέµβριο του 2011 και τον ∆εκέµβριο του 2012) µε αποτέλεσµα πολύτεκνες
οικογένειες να µην µπορούν πλέον να ανταπεξέλθουν και να ανταποκριθούν στις
υποχρεώσεις τους για τις οποίες είχαν στηριχθεί και πάνω στα επιδόµατα που λάµβαναν.
Η Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων µε γνώµονα το κοινό καλό µακροπρόθεσµα και το
δίκαιο, αλλά και για προστασία των πολυτέκνων οικογενειών, δεν θα αποδεχτεί
περαιτέρω µειώσεις και/ή καταργήσεις των υφιστάµενων κοινωνικών παροχών των
πολυτέκνων και είναι σε ετοιµότητα για δυναµική αντίσταση στην όποια επιχειρούµενη
περικοπή των δικαιωµάτων των πολυτέκνων.
Με εκτίµηση
Για την Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων
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