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Λευκωσία 13/5/2010
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συνάντηση της ηγεσίας της ΠΟΠ µε τον
∆ιευθυντή Συµβουλίου Υδατοπροµήθειας Λάρνακας
Η Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων ανακοινώνει ότι την Παρασκευή 23 Απριλίου
κλιµάκιο της αποτελούµενο από τον Πρόεδρο της κ. Π. Σαµάρα, τον Οργανωτικό
Γραµµατέα κ. Κ. Βύρα και τον Έφορο ∆ηµοσίων Σχέσεων κ. Π. Παπακωσταντίνου είχε
συνάντηση µε τον ∆ιευθυντή του Συµβουλίου Υδατοπροµήθειας Λάρνακας κ. Σοφοκλή
Χριστοδουλίδη στο γραφείο του. Στη συνάντηση παρέστησαν επίσης ο οικονοµικός
προϊστάµενος του ΣΥΛ Λάρνακας κ. Π. Φραγκούδης και ο Α΄ Λειτουργός της ΠΟΠ κ. Α.
Χατζηχριστοδούλου.
Ο κ. Σαµάρας έθεσε στον κ. Χριστοδουλίδη το πάγιο αίτηµα της Οργάνωσης για ισότιµη
και δίκαιη τιµολογιακή πολιτική στην κατανάλωση νερού για τις πολύτεκνες οικογένειες.
Ανάφερε ότι εξαιτίας του άδικου και απαράδεχτου τρόπου τιµολόγησης (µέσω
διατιµήσεων για αποφυγή υπερκατανάλωσης – σπατάλης) δεν λαµβάνεται υπόψη το
µέγεθος της οικογένειας, δηµιουργούνται ανισότητες και αδικίες σε βάρος των
πολυτέκνων που καλούνται για την ίδια κατανάλωση κατ’ άτοµο νερού να πληρώνουν
διπλάσια ή και τριπλάσια µέχρι σηµείου που να επιστρέφεται µεγάλος µέρος του
επιδόµατος τέκνου. Το αγαθό αυτό έχει καταστεί δυσβάσταχτο για την πολύτεκνη
οικογένεια. Θεωρούµε , πρόσθεσε, ότι επιβάλλεται να προχωρήσουµε σε µια διευθέτηση
για δίκαιη και ισότιµη µεταχείριση.
Ο κ. Χριστοδουλίδης απάντησε ότι κατανοεί πλήρως το αίτηµα των πολυτέκνων και
αντιλαµβάνεται την αδικία και ανισότητα που δηµιουργείται. Θα µελετήσουν το όλο θέµα,
σε συνεργασία µε τα άλλα Συµβούλια Υδατοπροµηθείας (Λεµεσού και Λευκωσίας) και µε
προσπάθεια εξεύρεσης ικανοποιητικού τρόπου διευθέτησης.
Ο Πρόεδρος της ΠΟΠ ευχαρίστησε τον κ. Χριστοδουλίδη για την κατανόηση που έδειξε
και ανέφερε ότι θα αναµένονται οι προτάσεις τους για άρση των αδικιών και ανισοτήτων.
Επισυνάπτεται φωτογραφία της συνάντησης.
Με ιδιαίτερη τιµή
Για την Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων
Παρασκευάς Σαµάρας
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