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Λευκωσία 08/9/2011
Έντιµο
Υπουργό Οικονοµικών
κ. Κίκη Καζαµία
Θέµα: Πακέτα µέτρων για εξυγίανση της Οικονοµίας Κάθετη διαφωνία της ΠΟΠ στην πρόθεση περικοπής επιδοµάτων τέκνου
και φοιτητικής χορηγίας από πολύτεκνες οικογένειες
Έντιµε κύριε Υπουργέ,
Οι επερχόµενες αυξήσεις στην κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύµατος και νερού θα πλήξουν
καίρια τις πολύτεκνες οικογένειες, οι οποίες θα επωµισθούν, αδίκως, δυσανάλογο
οικονοµικό βάρος και θα έχουν δυσµενή αντίκτυπο στο βιοτικό τους επίπεδο και τη
ποιότητα ζωής τους.
Ήδη οι πολύτεκνες οικογένειες έχουν επιβαρυνθεί περισσότερο από όλους από την
οικονοµική κρίση και προσφέρουν ως οικογένειες, πολλαπλάσια τόσο στις αυξήσεις στα
καύσιµα, στο ρεύµα και στο νερό, καθώς και από την επερχόµενη αύξηση στο ΦΠΑ από
15% σε 17%. Επιπλέον από το πρώτο πακέτο µέτρων που εγκρίθηκε στη Βουλή, οι
πολύτεκνοι ως εργαζόµενοι θα συνεισφέρουν την αναλογία τους.
Φαίνεται όµως ότι δεν αρκούν οι πιο πάνω επιβαρύνσεις που θα υποστεί δυσανάλογα η
πολύτεκνη οικογένεια και επιχειρείται να υποστεί περικοπές και στα κοινωνικά επιδόµατα
τέκνου και την φοιτητική χορηγία, µέσω της στόχευσης των κοινωνικών παροχών στη
βάση εισοδηµατικών κριτηρίων.
Υπενθυµίζουµε ότι για απλοποίηση του Φορολογικού συστήµατος το 1996 και εν
συνεχεία το 2002 καταργήθηκαν οι εκπτώσεις από το Φόρο Εισοδήµατος για τα δίδακτρα,
τα τέκνα, τη σύζυγο, τους τόκους και άλλα και «µεταφέρθηκαν» στο επίδοµα τέκνου και σε
φοιτητική χορηγία. (∆ηλαδή στο Φόρο Εισοδήµατος, εµείς οι πολύτεκνες οικογένειες (µε
1, 2, 3, 4, 5 ή και περισσότερα εξαρτώµενα παιδιά), κληθήκαµε να πληρώνουµε
περισσότερα και να φορολογούµαστε τελικά το ίδιο µε άλλες οικογένειες που δεν έχουν
εξαρτώµενα παιδιά.
Τώρα ως συνέχεια της πιο πάνω πορείας, θα στερηθούν οι οικογένειες µας και από τα
επιδόµατα των τέκνων τους και την φοιτητική τους χορηγία; Μια άδικη, κατά την άποψή
µας, κίνηση και ταυτόχρονα και δυσµενής διάκριση, που θα προκαλέσει αρνητικές
αλυσιδωτές επιπτώσεις στην κυπριακή κοινωνία, την ποιότητα ζωής της οικογένειας και
το δηµογραφικό µέλλον της Κύπρου.
Η ΠΟΠ :
1. θεωρεί ότι επιβάλλεται, τα όποια µέτρα θεσµοθετηθούν να είναι δίκαια και
ισορροπηµένα. Ως εκ τούτου θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν οι δυσανάλογες και
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δυσµενείς επιπτώσεις στο βιοτικό επίπεδο των οικογενειών των πολυτέκνων οι
οποίες, λόγω του µεγάλου αριθµού των µελών, θα είναι σοβαρότερες, πιο
επικίνδυνες και πιο εµφανείς.
2. Κρούει τον κώδωνα του κινδύνου εντοπίζοντας ότι, πιθανή αφαίρεση επιδοµάτων
και χορηγιών των πολυτέκνων θα αποτελέσει σοβαρότατο πλήγµα στις πολύτεκνες
οικογένειες µε ανεξέλεγκτες προεκτάσεις και διαστάσεις στο ∆ηµογραφικό, όπου
θα επιταχυνθεί η µείωση των γεννήσεων και συνεπώς σε βάθος χρόνου θα έχει
ακόµα µεγαλύτερο αρνητικό αντίκτυπο στην ίδια την οικονοµία της χώρας.
3. Εκφράζει την κάθετη διαφωνία της στις εξαγγελλόµενες κοινωνικές περικοπές και
ζητά να εξαιρεθούν οι οικογένειες µε τέσσερα παιδιά και άνω, από το πακέτα
µέτρων .
4. Αναµένει, και σας καλεί να µην προχωρήσετε σε πρόταση για αφαίρεση του
επιδόµατος τέκνου και της φοιτητικής χορηγίας από τους πολύτεκνους και να
στηρίξετε την πολυτεκνία.
Η ΠΟΠ, λοιπόν, ζητά και διεκδικεί δυναµικά, από τα όποια µέτρα, στα οποία όπως
προαναφέραµε θα επιβαρυνθούν και οι πολύτεκνες οικογένειες, να εξαιρεθούν περικοπές
στα επιδόµατα και της φοιτητικής χορηγίας τους. Αντίθετα, µπορούµε να πούµε, ως
αντιστάθµισµα των µεγάλων αρνητικών οικονοµικών επιπτώσεων που έχουν ήδη υποστεί
και θα υποστούν ακόµη, θα πρέπει να µελετηθεί το ενδεχόµενο (υπάρχει εξάλλου και η
προεκλογική εξαγγελία του προέδρου της ∆ηµοκρατίας περί τούτου) ακόµη και αύξησης του
επιδόµατος τους σε ποσοστό τουλάχιστον 10%.
Η Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων µε γνώµονα το κοινό καλό µακροπρόθεσµα και το
δίκαιο, επιφυλάσσεται να διεκδικήσει µε κάθε µέσο τα δίκαια των πολυτέκνων και είναι σε
ετοιµότητα για αντίσταση στην επιχειρούµενη περικοπή δικαιωµάτων της.
µε εκτίµηση
για την Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων

Παρασκευάς Σαµάρας
Πρόεδρος
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