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Στήριξη στα βασικά αιτήματα της Παγκύπριας Οργάνωσης
Πολυτέκνων εξέφρασε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού,
επικρίνοντας την ίδια ώρα δηλώσεις του Προέδρου του ΔΗΣΥ
Αβέρωφ Νεοφύτου σε ό,τι αφορά την παροχή μειωμένης τιμής
ηλεκτρικού ρεύματος σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.
Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ συναντήθηκε σήμερα με αντιπροσωπεία της
Παγκύπριας Οργάνωσης Πολυτέκνων με επικεφαλής τον Πρόεδρο
της Ντίνο Ολύμπιο.
Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ έκανε λόγο για μια πολύ παραγωγική συνάντηση
κατά την οποία συζητήθηκαν τα κύρια προβλήματα που απασχολούν
τους πολύτεκνους.
«Οι πολύτεκνοι είναι μια ομάδα του πληθυσμού με πάρα πολλές
ιδιαιτερότητες και τα προβλήματα τους πολλαπλασιάζονται ακριβώς
λόγω του μεγέθους των οικογενειών τους» δήλωσε και χαιρέτισε την
ιεράρχηση των προβλημάτων εκ μέρους της Οργάνωσης και για το
ότι η Οργάνωση δεν έχει θέσει σωρεία αιτημάτων παρά μόνο έχει
επικεντρωθεί σε τρία θέματα που θεωρεί ως τα πιο σημαντικά.
Ο Άντρος Κυπριανού είπε πως θα πρέπει η Κυβέρνηση συνολικά να
μελετήσει όλες τις περικοπές που έχουν γίνει από τις ευάλωτες
ομάδες του πληθυσμού και να επεξεργαστεί ένα τρόπο σταδιακής
αποκατάστασης έτσι ώστε με τη βελτίωση στην οικονομία του τόπου,
αυτά τα ζητήματα σιγά σιγά και σταδιακά να αποκαθίστανται.
Ο κ. Κυπριανού στάθηκε ιδιαίτερα στο θέμα της τιμής του ηλεκτρικού
ρεύματος και του νερού για τις πολύτεκνες οικογένειες,
αναφέροντας ότι «πολύ δικαιολογημένα έχουν δοθεί κάποιες
ελαφρύνσεις».
«Θεωρώ λοιπόν ότι είναι το λιγότερο ατυχές, για να μην πω
απαράδεκτο, ο κ. Νεοφύτου να λέει ότι αυτά τα ελάχιστα δικαιώματα
τα οποία έχουν οι πολύτεκνες οικογένειες να αποκοπούν για να
ικανοποιηθούν τα αιτήματα κάποιων βιομηχάνων» είπε και πρόσθεσε
ότι η θέση του ΑΚΕΛ είναι ότι «και τα ζητήματα που αφορούν το
επίδομα της μάνας, και τα ζητήματα που αφορούν τη φοιτητική
χορηγία αλλά και το όριο στο οποίο κάποιος θεωρείται εξαρτώμενο
άτομο είναι ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν με
ικανοποιητικό τρόπο από την Κυβέρνηση.

«Το όριο ηλικίας για τα εξαρτώμενα άτομα θα πρέπει να είναι το ίδιο
σε όλες τις σχετικές νομοθεσίες. Δεν γίνεται να ποικίλλει το όριο
ανάλογα με το ποιά είναι η σχετική νομοθεσία. Και σε ό,τι αφορά τα
υπόλοιπα πρέπει να μελετηθεί ένας τρόπος σταδιακής
αποκατάστασης τους με βάση τις εξελίξεις στην οικονομία. Όσο θα
βελτιώνεται η οικονομία τόσο θα πρέπει να αποκαθίστανται αυτά τα
αιτήματα» συμπλήρωσε.
Ανέφερε τέλος πως καθώς ο δείκτης γεννητικότητας στην Κύπρο έχει
μειωθεί στο 1,1% θα πρέπει να λειτουργήσει αποτελεσματικά ο
φορέας δημογραφικής πολιτικής έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι η
κυπριακή κοινωνία θα έχει μέλλον και δεν θα ακολουθεί μια
φθίνουσα πορεία με ότι αρνητικό αυτό συνεπάγεται.
Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Οργάνωσης Ντίνος Ολύμπιος
είπε ότι στη βάση της απόφασης του τελευταίου της συνεδρίου η
Οργάνωση έχει θέσει τρία βασικά αιτήματα τα οποία αφορούν το
επίδομα μάνας, η αναγνώριση των φοιτητών πολύτεκνων
οικογενειών ως εξαρτώμενα άτομα και η δωρεάν ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη.
Ανέφερε επίσης όι ο κ. Κυπριανού τους ανέφερε πως όταν και
εφόσον τα οικονομικά του κράτους πάνε προς το καλύτερο και
έρθουν εισηγήσεις προς τη Βουλή για ικανοποίηση των αιτημάτων
των πολύτεκνων, τότε το ΑΚΕΛ θα στηρίξει αυτές τις προτάσεις.
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*Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στο ΚΥΠΕ και παραχωρούνται
μόνον σε συνδρομητές για συγκεκριμένη χρήση.

