ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ (Π.Ο.Π.)
Στασάνδρου 7, 3ος Όροφος, 1060 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Τηλ: 22758622, 22758653, Φαξ: 22758903
Email: polyteknon@cytanet.com.cy
www.pop.org.cy
Λευκωσία 22/04/2016
Ανακοίνωση
Διαμαρτυρία της ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
για τις δηλώσεις Αβέρωφ Νεοφύτου που αφορούν
την πολιτική τιμολόγησης της ΑΗΚ.
Με έκπληξη και δυσφορία ακούσαμε τις δηλώσεις και τις απόψεις του κ Αβέρωφ Νεοφύτου σε
σχέση με τη πολιτική τιμολόγησης της ΑΗΚ, όσον αφορά τις ευπαθείς ομάδες, αλλά ειδικά την
ομάδα των πολύτεκνων οικογενειών. Τέτοιες θέσεις και απόψεις καταδικάζονται ανεπιφύλακτα
από την Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων.
Η Π.Ο.Π διευκρινίζει ότι με την θέσπιση, από το 2005, της ειδικής διατίμησης ηλεκτρικού ρεύματος για
τις πολύτεκνες οικογένειες (08), δεν βοηθούνται ή επωφελούνται, στην τιμολόγηση της κατανάλωσης
ηλεκτρικού ρεύματος, οι πολύτεκνες οικογένειες, σε βάρος άλλων, αλλά αίρεται εν μέρει η υπερχρέωση
που υφίστανται εξαιτίας του άδικου και απαράδεκτου τρόπο τιμολόγησης της κατανάλωσης. Με τον
υφιστάμενο τρόπο τιμολόγησης του ρεύματος (μέσω υψηλών διατιμήσεων για αποφυγή
υπερκατανάλωσης – σπατάλης) δημιουργούνται ανισότητες και αδικίες σε βάρος των πολυτέκνων που
καλούνται για την ίδια κατανάλωση ρεύματος κατ’ άτομο να πληρώνουν περισσότερα. Σημειώνεται
επίσης ότι οι περισσότερες πολύτεκνες οικογένειες εξακολουθούν να μην επωφελούνται από την ειδική
διατίμηση παρά το ότι υπερχρεώνονται με τον υφιστάμενο τρόπο τιμολόγησης.
Παρόλα ταύτα ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ, είχε και έχει την ευχέρεια να προτείνει νομοθετήματα και δι’
αυτών να διασφαλιστεί ορθή κοινωνική πολιτική έναντι όλων των ευπαθών ομάδων του
πληθυσμού συμπεριλαμβανόμενων και των πολύτεκνων οικογενειών, που αποτελούν το
μεγαλύτερο ποσοστό του συνόλου της Κυπριακής κοινωνίας, πριν εισηγηθεί την κατάργηση
της παρούσας διορθωτικής πολιτικής της ΑΗΚ για τους πολύτεκνους. Αυτοί οι σχεδιασμοί
και η άδικη αντιμετώπιση, θα μας βρουν δυναμικά αντιμέτωπους.
Θέλουμε με αυτή την ευκαιρία να τονίσουμε σε όλους ότι η πολύτεκνη οικογένεια έχει πολλαπλάσια
συνεισφορά σε όλα τα επίπεδα και τομείς της Κυπριακής Δημοκρατίας, τόσο όσον αφορά την οικονομία, την
ασφάλεια του κράτους, την παιδεία, στην πληρωμή φόρων εισοδήματος και κατανάλωσης, εισφορών στα
διάφορα ταμεία του κράτους, π.χ. κοινωνικές ασφαλίσεις, πρόνοιας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, κ.ο.κ.
Παράλληλα, η πολύτεκνες οικογένειες χωρίς βοήθεια από πουθενά μάχονται ενάντια στο
μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια η πατρίδα μας. Το πρόβλημα της
υπογεννητικότητας και αλλοίωσης του δημογραφικού χάρτη της Κύπρου, με καταστροφικά
αποτελέσματα. Ανάλογη περιμένουμε να είναι και η ανταπόκριση τόσο των πολιτικών κομμάτων
όσο και των εκάστοτε κυβερνήσεων για αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος.
Αν δεν υπάρξει λύση στο πρόβλημα της υπογεννητικότητας, ακόμα και σε μια ελεύθερη πατρίδα ο
Ελληνοκυπριακός πληθυσμός θα είναι μειοψηφία στην ίδια του την πατρίδα σε πολύ λίγα χρόνια.
Αυτό που συμβαίνει από το 2011 και εντεύθεν, είναι απαξίωση της προσφοράς μας, άδικη και κατάφορη
παραβίαση αρχών, κατάργηση παροχών των πολυτέκνων, υποσχέσεων, και δεσμεύσεων.
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