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Λευκωσία 19/05/2014
Έντιμο
Υπουργό Γεωργίας κ. Νίκο Κουγιάλη
Υπουργό Εσωτερικών κ. Σωκράτη Χάσικο
Θέμα: Παραχώρηση διευκολύνσεων σε πολύτεκνους (κλήρων) για επιβίωση
- Αιτήματα Πολυτέκνων
Έντιμε Κύριε Υπουργέ,
Με την επιστολή μας αυτή παρακαλούμε να έχουμε συνάντηση μαζί σας, το συντομότερο
δυνατό, για να σας εκθέσουμε τα προβλήματα πολυτέκνων τα οποία και έχουν ενταθεί με
την συνεχιζόμενη οικονομική κρίση και να εισηγηθούμε μέτρα που είναι αναγκαία να
ληφθούν ώστε να καταστεί δυνατό να αντεπεξέλθουν των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν
και να επιβιώσουν.
Πιστεύουμε ότι η πολιτεία θα πρέπει να παράσχει τα μέσα στις οικογένειες που έχουν
πληγεί από την κρίση (κυρίως με θέματα ανεργίας) για να τις βοηθήσει να επιβιώσουν.
Ως τέτοια μέτρα μπορούν:
1. Να παραχωρηθούν - με ενοίκιο - κλήροι (χαλίτικα) σε οικογένειες ώστε να
καλλιεργούν προϊόντα αναγκαία για την επιβίωση της οικογένειας. Νοείται ότι θα
διευθετηθεί στα τεμάχια, για να μπορούν να καλλιεργηθούν, να έχουν πρόσβαση
σε νερό και ρεύμα. Μετά το πέρας της κρίσης οι κλήροι είτε να συνεχίσουν με
ετήσιο ενοίκιο είτε και να επιστραφούν
2. Να δημιουργηθούν τοπικές αγορές ώστε, προϊόντα που θα καλλιεργούνται ή και θα
παρασκευάζονται από τις οικογένειες να μπορούν να διατίθενται, χωρίς
μεσάζοντες.
3. Να δοθούν διευκολύνσεις (άδειες) σε μικροπωλητές από τους Δήμους, με
παρέμβαση σας, ως μέτρο για εργασία και κατ’ επέκταση επιβίωσης των
οικογενειών τους,
και άλλα πολλά
Κύριε Υπουργέ,
Πέραν των πιο πάνω θα θέλαμε να συζητήσουμε και το πάγιο αίτημα μας για δίκαιη και
ισότιμη τιμολογιακή πολιτική στην κατανάλωση νερού για τις πολύτεκνες οικογένειες.
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
Α.Χ. επιστολές
Υπουργού Γεωργίας & Εσωτερικών για συνάντηση 19.5.2014

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

τιμολογήσεις απορροφώντας περισσότερο παρά από άλλες κατηγορίες πληθυσμού, τα
εισοδήματα τους αδίκως, πλήττοντας έτσι περεταίρω την ποιότητα ζωής τους.
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.
Για τη δίκαιη και ισότιμη τιμολόγηση εισηγούμαστε:
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.
Αναμένουμε την διευθέτηση της συνάντησης ευελπιστώντας να αντικρύσετε θετικά τα
θέματα μας και να δώσετε λύσεις δείχνοντας έμπρακτα την στήριξη της πολιτείας προς τις
πολύτεκνες οικογένειες.
Με ιδιαίτερη τιμή
Για την Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων
Παρασκευάς Σαμάρας
Πρόεδρος
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