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Λευκωσία 15/05/2013
Έντιµο
Υπουργό Εµπορίου και Βιοµηχανίας
κ. Γιώργο Λακκοτρύπη
Έντιµε Κύριε Υπουργέ,
Θέµα: Συνάντηση
Με την παρούσα µας επιστολή ζητούµε να έχουµε συνάντηση µαζί σας, το συντοµότερο
δυνατό, για συζήτηση των προτάσεων µας, που εκκρεµούν ενώπιον του Υπουργείου σας,
για δίκαιη και ισότιµη τιµολόγηση της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος για τις
πολύτεκνες οικογένειες.
Η ΠΟΠ δεν ζητά τίποτε περισσότερο πέραν από ισότιµη µεταχείριση και ως τέτοια
θεωρούµε την εξάλειψη της υπερχρέωσης για όλες τις πολύτεκνες οικογένειες. Αυτό θα
µπορούσε να επιτευχθεί εάν καταργηθούν οι διατιµήσεις και χρεώνεται σε µία σταθερή
τιµή η κατανάλωση του ρεύµατος για όλες τις οικογένειες ή αν αυτό δεν είναι εφικτό να
βελτιωθεί η υφιστάµενη ειδική διατίµηση των πολυτέκνων ώστε να περιλαµβάνει την
πλειονότητα των οικογενειών µας.
Με τον υφιστάµενο τρόπο τιµολόγησης του ρεύµατος (µέσω υψηλών διατιµήσεων για
αποφυγή υπερκατανάλωσης – σπατάλης) και ιδιαίτερα σήµερα µε την αυξανόµενη
ανεργία στις τάξεις των πολυτέκνων ένεκα της οικονοµικής κρίσης, δηµιουργούνται
ανισότητες και αδικίες σε βάρος των πολυτέκνων που καλούνται για την ίδια κατανάλωση
ρεύµατος κατ’ άτοµο, να πληρώνουν διπλάσια ή και τριπλάσια, εξανεµίζοντας τα
εισοδήµατά τους, περιορίζοντας την ποιότητα ζωής τους και οδηγώντας τες σε
απόγνωση. Πως τελικά εκτιµάται η υπερκατανάλωση – σπατάλη (µε ποια κριτήρια), γιατί
τιµωρείται η πολυτεκνία;
Για εξάλειψη της αδικίας που υφίστανται οι πολύτεκνες οικογένειες, εάν και εφόσον δεν
µπορεί να τιµολογηθεί µε µία τιµή η κάθε κιλοβατώρα, προτείνουµε:
1. Να τιµολογείται, και για τις πολύτεκνες οικογένειες, δίκαια και ισότιµα η κατ’ άτοµο
(κατά κεφαλή) κατανάλωση ρεύµατος, δηλαδή, η κατανάλωση κάθε κιλοβατώρας
ρεύµατος να τιµολογείται κατ’ άτοµο, µε την ίδια τιµή. Ή
2. Να βελτιωθεί η ειδική διατίµηση των πολυτέκνων ώστε να επιτυγχάνεται η
εξάλειψη της υπερχρέωσης και να γίνει διαχωρισµός της από την οµάδα
«δυσπραγούσες οικογένειες» διότι έτσι µειώνονται τα ποσοστά µας και να
θεωρηθεί ιδιαίτερη κατηγορί «δυσπραγούσων οικογενειών». Για τη διαφοροποίηση
της διατίµησης των πολυτέκνων προτείνουµε:

Α.Χ.επιστολές
Υπουργό Εµπορίου για ρεύµα 15.05.2013

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

α. Αύξηση των κιλοβατώρων που λαµβάνονται υπόψη για την ειδική διατίµηση από
0 έως 1000KWh σε 0 έως 2000KWh και από 1001 έως 2000 KWh σε 2001 έως
4000 KWh.
β. Εξαρτώµενα να θεωρούνται όλα τα παιδιά που διαµένουν στο σπίτι (κατόπιν
αποδείξεως).
γ. Κατάργηση των εισοδηµατικών κριτηρίων.

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

