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Συνάντηση Παγκύπριας Οργάνωσης Πολυτέκνων
με την Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
κα Έμιλυ Γιολίτη
Κλιμάκιο της Παγκύπριας Οργάνωσης Πολυτέκνων συναντήθηκε την Πέμπτη, 10
Δεκεμβρίου 2020, με την Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κα Έμιλυ Γιολίτη.
Στη συνάντηση παρευρέθηκαν, εκ μέρους του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ο Γενικός
Διευθυντής του Υπουργείου κ. Λούης Παναγή, η Διοικητική Λειτουργός κα Δώρα
Χαραλάμπους και η Ιδιαιτέρα του γραφείου της Υπουργού κα Νίκη Σαντάμα. Εκ μέρους της
Παγκύπριας Οργάνωσης Πολυτέκνων παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος κ. Ντίνος Ολύμπιος, ο
Αντιπρόεδρος κ. Αργύρης Αργυρού, η Πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής Πολυτέκνων
Λευκωσίας κα Βιβή Βαλιαντή και ο Πρώτος Λειτουργός του Γραφείου κ. Αργύρης
Χατζηχριστοδούλου.
Κατά τη συνάντηση η Υπουργός Δικαιοσύνης κα Γιολίτη είχε την ευκαιρία να
ενημερωθεί από την ηγεσία της ΠΟΠ για το Δημογραφικό πρόβλημα που μαστίζει το τόπο
μας, τους τεράστιους κινδύνους και τα αλυσιδωτά προβλήματα που εμπερικλείει για την
κυπριακή κοινωνία και το μέλλον της πατρίδας μας. Επίσης, τέθηκαν και συζητήθηκαν
μεταξύ άλλων οι αδικίες που υφίστανται οι πολύτεκνες οικογένειες. Επί παραδείγματι η
τιμολόγηση του νερού και η μη εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας, η οποία αναφέρεται στη
δίκαιη τιμολόγηση για τις πολυμελείς οικογένειες. Στο θέμα αυτό ζητήθηκε η συμβολή της
κας Υπουργού για την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας. Τέθηκαν, ακόμη, κάποια
προβλήματα, όπως είναι οι εγγυήσεις πολυτέκνων σε δάνεια, τα εξώδικα και τα εντάλματα,
με το αίτημα να επιδεικνύεται μεγαλύτερη ευαισθησία στις περιπτώσεις πολυτέκνων, καθώς
και το θέμα της διακίνησης των πολυτέκνων.
Η Υπουργός Δικαιοσύνης κα Γιολίτη αφού άκουσε την ηγεσία της ΠΟΠ επεσήμανε
ότι οι πολύτεκνοι επιτελούν εθνικό έργο, επωμίζονται δυσανάλογο βάρος και επιβάλλεται η
στήριξή τους. Για το θέμα του νερού ανέφερε ότι θα ενεργήσει προς τον αρμόδιο Υπουργό
και θα θέσει το αίτημα για μείωση στα τέλη νερού για τις πολύτεκνες οικογένειες. Σε σχέση
με το Δημογραφικό υποστηρίζει την υιοθέτηση μέτρων ευνοϊκής δημογραφικής πολιτικής.
Για τα υπόλοιπα θέματα που συζητήθηκαν, εξέφρασε την άποψη ότι, όπου είναι εφικτό, θα
επιδεικνύεται και η ανάλογη ευαισθησία.

Η Κεντρική Γραμματεία της Παγκύπριας Οργάνωσης Πολυτέκνων εκφράζει τις
ευχαριστίες της προς την Υπουργό Δικαιοσύνης κα Γιολίτη για τη συνάντηση που είχαμε
μαζί της, για το ενδιαφέρον που επέδειξε, αλλά και την ευκαιρία που μας έδωσε να την
ενημερώσουμε για ζητήματα που αφορούν τις πολύτεκνες οικογένειες.
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