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ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ
Τετάρτη 3/07/2013
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική κρίση μέρα με τη μέρα χειροτερεύει, συγκαλέσαμε
την δημοσιογραφική αυτή διάσκεψη για να τονίσουμε τη δυσχερή θέση στην οποία έχει
περιέλθει η πολύτεκνη οικογένεια.
1. Η οικονομική κρίση και ο αρνητικός αντίκτυπος της στην πολύτεκνη
οικογένεια.
- Επηρεασμός και επιπτώσεις στις πολύτεκνες οικογένειες. (Ανεργία, διακοπή
σπουδών, δυσκολία εξασφάλισης ειδών πρώτης ανάγκης, κ.ά. )

- κίνδυνοι κατάσχεσης πρώτης κατοικίας.
-

Λήψη, από την πολιτεία, μέτρων προστασίας των πολυτέκνων.

Οι επιπτώσεις από την οικονομική κρίση ξεκίνησε πριν από την Τρόϊκα. Υπήρχαν
μνημόνια πριν από την Τρόικα για τους πολύτεκνους (14/12/2011 και 12/12/2012).
Έχουμε πληγεί πολύ πιο πριν. Η ανεργία κτυπά ανελέητα πολύ περισσότερο την
πολυτεκνία.
Προειδοποιούσαμε από το 2009 για το πλήγμα στην πολυτεκνία, για τις ανάγκες που
ήταν φανερές, για τις διακοπές σπουδών, την έλλειψη ειδών πρώτης ανάγκης όπως τα
τρόφιμα και τους κινδύνους κατάσχεσης πρώτης κατοικίας που είναι προ των πυλών
ένεκα της αδυναμίας καταβολής δόσεων.
Έχουμε ζητήσει στοιχεία από τους πολύτεκνους ώστε να μετρήσουμε το μέγεθος του
πλήγματος και να διεκδικήσουμε από την πολιτεία στήριξη.
Η ΠΟΠ διερευνά επίσης και έχει ζητήσει νομική αρωγή ώστε να προστατευθεί ο κόσμος
από τις κατασχέσεις πρώτης κατοικίας όπως το 1974 οπότε και δόθηκε αναβολή δόσεων
των χρεών (παγοποίηση χρεών).
Θεωρούμε ότι σε περιπτώσεις πολέμων και σοβαρών οικονομικών κρίσεων, μέτρα κατά
των πολιτών πρέπει να αποφεύγονται για ευνόητους λόγους. Επειδή η σημερινή κρίση
είναι ουσιαστικά ένας οικονομικός πόλεμος θεωρούμε ότι πρέπει να ισχύσει η ίδια
προστασία.
Καλούμε την Κυβέρνηση να διασφαλίσει ότι ούτε οι Τράπεζες ούτε και οποιεσδήποτε
ξένες εταιρείες που φημολογείται ότι θα αγοράσουν τα χρέη δεν θα έχουν δικαίωμα
κατάσχεσης.
Η Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων παρακολουθεί με αγωνία τις δύσκολες ώρες που
περνά ο τόπος μας και τα όσα διαδραματίζονται εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και
ιδιαίτερα μετά τις τελευταίες αποφάσεις του Eurogroup, της Κυβέρνησης και της Βουλής
των Αντιπροσώπων, και έχουν πλήξει καίρια και ανεπανόρθωτα τις Κυπριακές
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Οικογένειες και δη τις πολύτεκνες οικογένειες για τις οποίες ο αρνητικός αντίκτυπος και οι
επιπτώσεις της κρίσης, ένεκα και του μεγάλου μεγέθους της οικογένειας τους, είναι σε
μεγαλύτερο βαθμό και στο πολλαπλάσιο.
Η ΠΟΠ θεωρεί επάναγκες, να ληφθούν τέτοια μέτρα προστασίας τα οποία να βοηθήσουν
και στηρίξουν τους συμπατριώτες μας και ιδιαίτερα τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού
που επωμίζονται τις οδυνηρές επιπτώσεις της κρίσης ώστε να αντέξουν και ξεπεράσουν
την δύσκολη οικονομική θέση που βρέθηκαν ή και θα βρεθούν, να εξέλθουν από την
φτώχεια και την ανέχεια και να τους δώσουν ελπίδα και δύναμη για το μέλλον
Για στήριξη του θεσμού της οικογένειας, την επιβίωση της μεγάλης πλειονότητας των
οικογενειών και των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού και ιδιαίτερα των πολυτέκνων
οικογενειών, είναι αδήριτη ανάγκη να ληφθούν μεταξύ άλλων και τα πιο κάτω έκτακτα
μέτρα προστασίας και στήριξης που καταθέσαμε στην Επιτροπή Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων της Βουλής προ καιρού.
1. Μείωση της τιμής καταναλωτικών αγαθών και ειδών πρώτης ανάγκης
2. Δραστική μείωση της τιμής κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος. Παραχώρηση
του δικαιώματος στις οικογένειες για εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
(φωτοβολταϊκά) με χρέωση Net Metering.
3. Δραστική μείωση της τιμής κατανάλωσης του νερού
4. Μείωση της τιμής των καυσίμων
5. Επιμήκυνση δανείων, μείωση επιτοκίων, μείωση δόσης.
6. Εισαγωγή σχεδίων και προνοιών για εργοδότηση ανέργων
7. Μη εκποίηση της πρώτης κατοικίας ένεκα αδυναμίας καταβολής των δόσεων
8. Διαφοροποίηση φορολογιών (π.χ. φόρος εισοδήματος) ώστε να λαμβάνονται
υπόψιν η σύνθεση της οικογένειας και εξαρτώμενα παιδιά στην οικογένεια και
εκπτώσεις για φοιτητές και έξοδα Ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
9. Να ληφθούν έκτακτα μέτρα από την πολιτεία για συγκράτηση ή και μείωση των
τιμών των ενοικίων
10. Άμεση φροντίδα για μεταγραφή στην Κύπρο των φοιτητών εξωτερικού που
αδυνατούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους.
11. Χαλαρώσεις σε αναγκαίες δραστηριότητες που θα μπορούσαν να είναι ενισχυτικές
στο εισόδημα των οικογενειών και ως μέσο επιβίωσης τους.
12. Φροντίδα για σίτιση ευπαθών ομάδων χωρίς εργασία
13. Παραχώρηση χαλίτικης γης για γεωργικούς σκοπούς σε άκληρους και άνεργους.
2. Κοινωνικές παροχές – επιδόματα γραφείου ευημερίας
- Αδικίες και ανισότητες από την εφαρμογή τους σε βάρος των πολυτέκνων
οικογενειών. Αναγκαίες τροποποιήσεις στους νόμους ώστε να στηρίζουν και
βοηθούν την πολύτεκνη οικογένεια.
Επειδή παρατηρούνται τρομερές αδικίες που συνθλίβουν οικογένειες στα θέματα
επιδομάτων γραφείου ευημερίας από υπαλλήλους με «υπερβολικό» ζήλο που στην ουσία
κάνουν υπέρβαση καθήκοντος και αφαιρούν όλα τα επιδόματα από ανθρώπους
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ανίκανους να εργαστούν οδηγώντας τους σε απόγνωση, ερμηνεύοντας εδώ και ενάμιση
χρόνο, κατά το δοκούν άρθρα του περί ευημερίας νόμου. Καλούμε την κυβέρνηση να
τροποποιήσει προς το δικαιότερο τα άρθρα αυτά του νόμου περί Δημοσίων Βοηθημάτων
και Υπηρεσιών (Νόμος αρ. 95(Ι) του 2006, και 2012). Είμαστε σε επαφή με Βουλευτές για
να κατατεθεί τροποποίηση.
Επιπλέον καλούμε την κυβέρνηση να προστατέψει δυναμικά τους πολύτεκνους που
εμπίπτουν σ’ αυτή την εχθρική κατηγορία από την συμπεριφορά αυτών των υπαλλήλων.
Ενδεικτικές περιπτώσεις:
Υπάρχει οικογένεια με 4 παιδιά, από την Λεμεσό, με τον σύζυγο με κατά πλάκα
σκλήρυνση, την σύζυγο με καρκίνο θυροειδούς που επειδή ανακαλύφθηκε! προ ενός
έτους ότι έχουν στην κατοχή τους «μερίδιο» 1/10 κατοικίας στην Πάφο και το 1/3 κατοικίας
στην Λεμεσό, τους αφαιρέθηκε το επίδομα 1500 ευρώ, αδυνατούν να πληρώσουν την
δόση των 500 ευρώ για το σπίτι που τους δόθηκε από την μέριμνα και τους έχει σταλεί
επιστολή για επιστροφή 140,000 ευρώ. Ρωτούμε τι τους μένει να κάνουν; Πως θα
επιβιώσουν;
Υπάρχουν άλλες περιπτώσεις όπου παρά το γεγονός ότι τους έχουν δεσμεύσει ακίνητο
που έχουν, εξακολουθούν να μειώνουν τα επιδόματα ή να μην τους χορηγούν το
βοήθημα και να απαιτούν τιμωριτικώς επιστροφές λόγω «υπερπληρωμής».
Συγκεκριμένες περιπτώσεις θα δοθούν στο Υπουργείο Εργασίας.
Όσον αφορά τις περικοπές επιδομάτων θεωρούμε ότι με βάση τους Ευρωπαϊκούς
νόμους υπάρχει δυσμενής μεταχείριση σε βάρος των πολυτέκνων οικογενειών.
Επίσης καλούμε την κυβέρνηση να ελέγξει τις αποφάσεις
Ιατροσυμβουλίων γιατί έχουν αδικηθεί πολύτεκνες οικογένειες.

προηγούμενων

3. Σχέδια χορηγιών για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων (με χρέωση
Net Metering) σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού
- Διευκολύνσεις (δανειοδοτήσεις) σε περιπτώσεις πολυτέκνων που
αδυνατούν να διαθέσουν το ποσό που θα απαιτείται από τους ίδιους.
- Διεύρυνση / επέκταση ώστε μεγαλύτερος αριθμός πολυτέκνων οικογενειών
να έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης.
Για τα σχέδια για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων, στις πλείστες των
περιπτώσεων οι πολύτεκνες οικογένειες θα αδυνατούν να συνεισφέρουν όσα η πολιτεία
ζητά. Τι θα γίνει; Δεν υπάρχει πρόνοια δανειοδότησεις …
Θα πρέπει η πολιτεία να εξεύρει τρόπους και σχέδιο ώστε οι πολύτεκνες οικογένειες που
θα έχουν δικαίωμα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων και δεν έχουν το αναγκαίο
ποσό που θα απαιτείται να καταβάλουν οι ίδιοι, να διευκολυνθούν μέσω ειδικών
δανειοδοτήσεων ώστε να έχουν την ευκαιρία για φθηνότερο ρεύμα.
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Επιπλέον πρέπει να βελτιωθούν και διευρυνθούν τα κριτήρια ώστε δικαίωμα για ένταξη
στο σχέδιο για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων να έχουν όσες πολύτεκνες
οικογένειες που έχουν πραγματική ανάγκη και έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση.
4. Ενέργειες για συλλογή τροφίμων – Συναυλία
Η Κεντρική Γραμματεία της ΠΟΠ συμπάσχοντας με τα μέλη της αποφάσισε να οργανώσει
συναυλία με πλειάδα Κυπρίων καλλιτεχνών, στις 25/7/2013 στην Λεμεσό με δωρεάν
είσοδο και με την βοήθεια μόνο χορηγών για συλλογή τροφίμων και ζητά την βοήθεια
όλων.
Με εκτίμηση
Για την Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων

Παρασκευάς Σαμάρας
Πρόεδρος

Α.Χ. Αιτήματα
Έγγραφο δημοσιογραφικής διάσκεψης 03.7.2013

Νίκος Βαλιαντής
Γενικός Γραμματέας

4

