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Ηγεσία που ενώνει
Αποτελεσµατικότητα στην αντιµετώπιση
της οικονοµικής κρίσης µε την καλύτερη
οµάδα ειδικών
∆ιεθνές κύρος και διασυνδέσεις στην Ευρώπη
Νέο µοντέλο κράτους, για ανάπτυξη
µε κοινωνική ευαισθησία
Συλλογικότητα και συναίνεση στο Κυπριακό

1. ΚΥΠΡΙΑΚΟ

Το Κυπριακό είναι υπόθεση όλων. Οι ώµοι κανενός,
είτε Προέδρου της ∆ηµοκρατίας, είτε πολιτικού αρχηγού,
δεν µπορούν να σηκώσουν το βάρος της διαχείρισης
του εθνικού µας προβλήµατος. Απαιτείται συλλογικότητα
στη βάση µιας διεκδικητικής στρατηγικής.
Γι’ αυτό προτείνουµε:

Σύσταση Συµβουλίου Αρχηγών
Θα αποτελείται από τους αρχηγούς των Κοινοβουλευτικών Κοµµάτων και θα ενηµερώνεται
ανελλιπώς από τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας και το συνοµιλητή.

Εθνικό Συµβούλιο
Οµόφωνες αποφάσεις του Εθνικού Συµβουλίου ή κοινές θέσεις κοµµάτων που εκπροσωπούν
τη συντριπτική πλειοψηφία του λαού σε ποσοστό 75% (βάσει των τελευταίων βουλευτικών εκλογών)
θα δεσµεύουν τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας.

Συνοµιλητής
Ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας παύει να είναι ο κατ’ αποκλειστικότητα συνοµιλητής της Ελληνοκυπριακής
πλευράς. Σε συνεννόηση µε το Συµβούλιο Αρχηγών, ο Πρόεδρος θα διορίσει ως συνοµιλητή
πρόσωπο εγνωσµένου πολιτικού και νοµικού κύρους, ο οποίος θα είναι υπόλογος στον Πρόεδρο
και στο Συµβούλιο Αρχηγών ή/και στο Εθνικό Συµβούλιο.

Σύσταση οµάδων εργασίας κατά κεφάλαιο
διαπραγµάτευσης
Ο συνοµιλητής θα υποστηρίζεται από οµάδες εργασίας, οι οποίες θα ορίζονται
από τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας σε συνεννόηση µε το συνοµιλητή και το
Συµβούλιο Αρχηγών.

Συνολικό πλαίσιο προτάσεων για λύση
Για να διασφαλιστεί η συλλογικότητα στη διαχείριση του Κυπριακού θα
καταρτισθεί ένα συνολικό πλαίσιο προτάσεων για λύση που να βασίζεται:
Στις αποφάσεις του ΟΗΕ και στα ψηφίσµατα του Συµβουλίου Ασφαλείας.
Στις Συµφωνίες Κορυφής του 1977 και 1979.
Στην απόφαση για απόρριψη του σχεδίου Ανάν.
Στα δεδοµένα µετά την ένταξη της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Ευρωπαϊκό ∆ίκαιο και στις αποφάσεις
Ευρωπαϊκών ∆ικαστηρίων (Ε∆Α∆, ∆ΕΚ).
Στη συµφωνία της 8ης Ιουλίου 2006 και στις οµόφωνες αποφάσεις
του Εθνικού Συµβουλίου της 18ης Σεπτεµβρίου 2009.
Στον αναβαθµισµένο γεωστρατηγικό ρόλο της Κύπρου µετά την ανεύρεση
υδρογονανθράκων.
Προτάσεις που υποβλήθηκαν στον τελευταίο κύκλο συνοµιλιών από την πλευρά
µας, όπως εκ περιτροπής προεδρία, παραµονή 50.000 εποίκων, προτάσεις για
περιουσιακό και η πρόταση για τις τέσσερις ελευθερίες στους Τούρκους
υπηκόους που αποτυπώνονται στις συγκλίσεις και στο «Περίγραµµα Λύσης»,
θα αποσυρθούν.

Χαρακτηριστικά λύσης
Να συνάδει µε το διεθνές και κοινοτικό δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώµατα
και να διευκολύνει την εφαρµογή του κοινοτικού κεκτηµένου σε όλη
την Κύπρο, χωρίς µόνιµες παρεκκλίσεις.
Να προβλέπει για µία και µόνη κυριαρχία, διεθνή προσωπικότητα και
ιθαγένεια και να είναι µετεξέλιξη της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. Η λύση
πρέπει να κατοχυρώνει την ενότητα κράτους, λαού, θεσµών και οικονοµίας.
Να ακυρώνει τα κατοχικά δεδοµένα και να επιτρέπει στους Κύπριους
πολίτες να συµβιώσουν χωρίς φυλετικούς και ρατσιστικούς διαχωρισµούς,
υπό καθεστώς ισονοµίας και ισοπολιτείας.
Να προνοεί την αποχώρηση των τουρκικών κατοχικών στρατευµάτων
και εποίκων.
Να καταργεί τις εγγυήσεις του 1960 και τις βρεττανικές βάσεις.
Να αποκαθιστά τις βασικές ελευθερίες και ανθρώπινα δικαιώµατα όλων
των Κυπρίων, περιλαµβανοµένου του δικαιώµατος των προσφύγων
για επιστροφή στα σπίτια και στις περιουσίες τους.
Να διασφαλίζει στο κράτος την κυριαρχική εξουσία πλήρους και
αποκλειστικού ελέγχου στον εναέριο χώρο, τα χωρικά ύδατα, την περιοχή
έρευνας και διάσωσης και στην Αποκλειστική Οικονοµική Ζώνη (ΑΟΖ).
Να είναι προϊόν συµφωνίας και όχι αποτέλεσµα επιβολής εκ των έξω.
Μόνο µια τέτοια συµφωνία µπορεί να τεθεί σε δηµοψήφισµα. Αποκλείεται
η όποια µορφή επιδιαιτησίας, καθώς και η επιβολή χρονοδιαγραµµάτων.
Απορρίπτεται επίσης η όποια µορφή λύσης που οδηγεί στη νοµιµοποίηση
του status quo ή σε λύση δύο χωριστών κρατών.
Η επαναφορά του σχεδίου Ανάν στο σύνολο του ή µε φραστικές αλλαγές, είτε
η διαµόρφωση ενός νέου σχεδίου που θα είναι παραλλαγή του σχεδίου Ανάν,
δεν γίνεται αποδεκτή.

Νέος κύκλος συνοµιλιών
Το Εθνικό Συµβούλιο θα έχει καθοριστικό ρόλο στην απόφαση για την όποια
νέα διαδικασία, η οποία πρέπει να καθιστά την κατοχική δύναµη υπόλογη
για τις προτάσεις που θα καταθέτει η άλλη πλευρά.
Οποιαδήποτε νέα διαδικασία, που οπωσδήποτε δεν θα έχει τη µορφή διεθνούς
ή πολυµερούς διάσκεψης, πρέπει να πληροί τουλάχιστον τις ακόλουθες
προϋποθέσεις:
Να παραµείνει υπό την αιγίδα του ΟΗΕ και στη βάση των αποφάσεων
του Συµβουλίου Ασφαλείας.
Να συµφωνηθεί µε σαφήνεια η βάση των διαπραγµατεύσεων και πως
το καθεστώς που θα προκύψει θα διασφαλίζει πλήρως τη µια και µόνη
διεθνή προσωπικότητα, τη µια και µόνη κυριαρχία και τη µια και µόνη
ιθαγένεια της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας καθώς και τη µετεξέλιξή της
σε οµοσπονδιακό κράτος. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να διευκρινίζεται πως
η πολιτική ισότητα δεν συνεπάγεται αριθµητική ισότητα ή ισότητα κατανοµής
πόρων αλλά η ισότητα που προβλέπεται στα ψηφίσµατα του Συµβουλίου
Ασφαλείας.
Να µην τεθούν δεσµευτικά χρονοδιαγράµµατα για την κατάληξη σε λύση.
Να µην ασκηθεί οποιασδήποτε µορφής επιδιαιτησία.
Η εµπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι υψηλού επιπέδου
και ουσιαστική.

∆ιεθνής ∆ιάσκεψη

∆ιεθνής ∆ιάσκεψη µε τη συµµετοχή του Γ.Γ. του ΟΗΕ, των µονίµων µελών του Σ.Α., της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και των δύο κοινοτήτων, που θα ασχοληθεί µε τις εξωτερικές
πτυχές του Κυπριακού, θα µπορεί να συγκληθεί µόνο µετά από σύµφωνη γνώµη της Ελληνοκυπριακής
πλευράς και εφόσον υπάρξει συµφωνία επί όλων των εσωτερικών πτυχών του προβλήµατος,
σύµφωνα µε την απόφαση 2026/2011 του Συµβουλίου Ασφαλείας.

Επαναπροσδιορισµός της εξωτερικής µας πολιτικής
Προτείνουµε µεταξύ άλλων:
Την ενεργό συµµετοχή της Κυπριακής
∆ηµοκρατίας σε όλους τους πυλώνες, πολιτικές
και πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Την υποβολή αίτησης για ένταξη της Κύπρου
στο Συνεταιρισµό για την Ειρήνη.
Οικοδόµηση σχέσεων µε το ΝΑΤΟ,
µη αποκλειοµένης της υποβολής αίτησης
για ένταξη µας σε αυτό, εφόσον συναινεί
η πλειοψηφία των πολιτικών δυνάµεων.

Την εµβάθυνση σχέσεων µε γειτονικές χώρες,
όπως το Ισραήλ και την περαιτέρω ανάπτυξη
των σχέσεων µε τον αραβικό κόσµο.
Την ενεργότερη εµπλοκή της Ρωσίας,
της Κίνας και της Γαλλίας στο Κυπριακό,
ούτως ώστε και τα πέντε µόνιµα Μέλη
του Συµβουλίου Ασφαλείας να έχουν ίδιο λόγο
και ρόλο.

2. ΑΜΥΝΑ
Η Κύπρος συνεχίζει να αντιµετωπίζει µια µόνιµη και σταθερή απειλή
από τα στρατεύµατα κατοχής της Τουρκίας, η οποία παράλληλα
αµφισβητεί τα κυριαρχικά δικαιώµατα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας
στην Αποκλειστική Οικονοµική της Ζώνη.
Αποτελεί στρατηγική αναγκαιότητα η ενίσχυση των Ενόπλων
∆υνάµεων, πάντοτε βέβαια µέσα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων
της οικονοµίας. H πολιτική µας θα κινηθεί σε τρεις άξονες.

∆ιατήρηση της ειρήνης και ασφάλειας στα ελεύθερα εδάφη
Πλήρης εκσυγχρονισµός και αναδιοργάνωση της Εθνικής Φρουράς, µε στόχο την δηµιουργία
ενός ευέλικτου και αποτελεσµατικού ηµιεπαγγελµατικού στρατού, µε 14µηνη θητεία και παράλληλη
πρόσληψη του αναγκαίου αριθµού επαγγελµατιών οπλιτών, έτσι ώστε, η µαχητική της ικανότητα
να αναβαθµιστεί.
Αντιµετώπιση των ζητηµάτων που απασχολούν το µόνιµο προσωπικό (κρίσεις, αφυπηρετήσεις,
προαγωγές) ώστε τα στελέχη της Εθνικής Φρουράς να λειτουργούν ως πολλαπλασιαστής
ισχύος της ∆ύναµης.
Ενίσχυση της αποτρεπτικής µας ικανότητας µέσα από την αναβάθµιση της συνεργασίας
µε την Ελλάδα αλλά και µε άλλες φιλικές χώρες.

Προστασία και υπεράσπιση των κυριαρχικών
δικαιωµάτων στην ΑΟΖ
Ενίσχυση της Εθνικής Φρουράς µε τα κατάλληλα µέσα και αναβάθµιση
της στρατηγικής συνεργασίας µε το Ισραήλ και άλλες χώρες, σ’ ότι αφορά
στα ζητήµατα εκµετάλλευσης των κοιτασµάτων υδρογονανθράκων
και δηµιουργίας κοινών υποδοµών για την υπεράσπιση των κυριαρχικών µας
δικαιωµάτων.

Αναβάθµιση της στρατιωτικής διπλωµατίας
Υποβολή αίτησης για ένταξη της Κύπρου στο Συνεταιρισµό για την Ειρήνη,
ώστε η Κύπρος να µπορεί να συµµετέχει πλήρως και ισότιµα σε όλες τις
δοµές που αφορούν την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οικοδόµηση σχέσεων µε το ΝΑΤΟ και υποβολή αίτησης για ένταξη,
εφόσον η πλειοψηφία των πολιτικών δυνάµεων συναινεί.
Συµµετοχή της Κύπρου - έστω και συµβολικά - σε διεθνείς ειρηνευτικές
αποστολές του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενίσχυση
της στρατιωτικής συνεργασίας µε φιλικές χώρες.

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Για το νοικοκύρεµα του κράτους και της οικονοµίας,
για να αντιµετωπίσουµε την κρίση, χρειαζόµαστε
ένα ολοκληρωµένο µεταρρυθµιστικό πρόγραµµα
που να οδηγεί στην εξυγίανση των δηµοσίων
οικονοµικών, στην ανάπτυξη και στη δηµιουργία
νέων θέσεων εργασίας.

Nοικοκυρεµένη ∆ηµοσιονοµική Πολιτική
Νέο µοντέλο κράτους
Λιγότερο σπάταλο και γραφειοκρατικό,
που να σέβεται και να υπηρετεί τον πολίτη
και να στηρίζει τους οικονοµικά
ασθενέστερους.

Αξιοποίηση της κρατικής περιουσίας
Aκίνητα, κυβερνητικές κατοικίες,
βιοµηχανικές περιοχές.

Μεταρρύθµιση της δηµόσιας διοίκησης
Απλοποίηση διαδικασιών στο δηµόσιο τοµέα.
Σχέδιο συνένωσης αρµοδιοτήτων.
Εναλλαξιµότητα των δηµοσίων υπαλλήλων.
Νέο σύστηµα αξιολόγησης των δηµoσίων
λειτουργών.
Σύστηµα αξιολόγησης των δηµοσίων υπηρεσιών
από τους πολίτες.
Εγγραφή εταιρειών µέσα σε 24 ώρες.

Μέτρα στήριξης της ανάπτυξης

Μονοθυριδική πρόσβαση για επιχειρήσεις
∆ιαδικασία One Stop Shop η οποία να επιταχύνει
τις διαδικασίες υποστήριξης της επιχειρηµατικής
δραστηριότητας.

Φορολογικά κίνητρα
Για επανεπενδυόµενα κέρδη, για νέες
επιχειρήσεις στην υψηλή τεχνολογία,
για επαναπατριζόµενα κεφάλαια κ.α.

Πολεοδοµικά κίνητρα για νέες αναπτύξεις
Επιχειρηµατικά πάρκα, µόνιµη εγκατάσταση
µεγάλων εταιρειών, ενιαίες σύνθετες
αναπτύξεις, κ.α.

Μεγάλες ιδιωτικές επενδύσεις
Επίσπευση των διαδικασιών αδειοδότησης
των ωρίµων µεγάλων επενδύσεων του ιδιωτικού
τοµέα, για να ξεκινήσουν τάχιστα και να
δηµιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας.

Συµπράξεις δηµόσιου - ιδιωτικού τοµέα
Λιµάνια, µαρίνες, συνεδριακά κέντρα,
τεχνολογικά πάρκα, κυβερνητικά κτίρια κ.α.

Αξιόπιστο ευρωπαϊκό επιχειρηµατικό κέντρο
παροχής υπηρεσιών
Αξιοποίηση του άρτια καταρτισµένου
επιστηµονικού ανθρώπινου δυναµικού του
τόπου µας για την αναβάθµιση των υψηλού
επιπέδου επαγγελµατικών και χρηµατοοικονοµικών
υπηρεσιών στο εξωτερικό.

Τουρισµός
Προσφορά πολεοδοµικών, οικονοµικών και
φορολογικών κινήτρων για την ενθάρρυνση
επενδύσεων και αδειοδότηση καζίνο, µαρινών,
θεµατικών πάρκων, γηπέδων γκολφ και άλλων
έργων υποδοµής ποιοτικού τουρισµού,
όπως επίσης ιατρικών και εκπαιδευτικών κέντρων.

Βιοµηχανική παραγωγή
Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της
µεταποιητικής βιοµηχανίας, µε τη δηµιουργία
συστάδων επιχειρήσεων (clusters), εκεί όπου
υπάρχει συγκριτικό πλεονέκτηµα.

Άµεση σύνδεση πανεπιστηµίων
και επιχειρήσεων
Εφαρµοσµένη πανεπιστηµιακή γνώση µε βάση
τις πραγµατικές ανάγκες της οικονοµίας
και της αγοράς εργασίας.

Άµεση προώθηση των έργων υποδοµής που αφορούν τον τοµέα
της ενέργειας, ώστε να αρχίσει από το 2013 η δηµιουργία νέων θέσεων
εργασίας.

Αύξηση των δηµοσίων επενδύσεων µέσα από συµπράξεις δηµοσίου

και ιδιωτικού τόµεα για αναπτυξιακά έργα που θα έχουν άµεσο οικονοµικό
όφελος για τα κρατικά ταµεία και θα συµβάλουν στη δηµιουργία θέσεων εργασίας.

Μεγαλύτερη αξιοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων και Σχεδίων
τόσο για τις επιχειρήσεις, όσο και για τους ιδιώτες και τους νέους.

Επαναξιολόγηση της τιµολογιακής πολιτικής της ΑΗΚ µε σκοπό τη µείωση
του κόστους του ηλεκτρισµού για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Επανεξέταση του τρόπου υπολογισµού των λιανικών τιµών

των καυσίµων, µε σκοπό τη συγκράτηση τους εξαιτίας της αύξησης τους
κατά 7 σεντ από 1 Ιανουαρίου 2013.

Παροχή φορολογικών και άλλων κινήτρων για δηµιουργία υποδοµών στους
ζωτικούς τοµείς της έρευνας και καινοτοµίας για να τονωθούν οι επενδύσεις
και να δηµιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας για τους νέους επιστήµονες.

Προώθηση της ίδρυσης του Εγγυοδοτικού Οργανισµού
για τις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις, ώστε να τονωθεί η επιχειρηµατικότητα
στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις.

∆ιόρθωση στρεβλώσεων - Ενίσχυση των εποπτικών αρχών
Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισµού - µέτρα κατά των µονοπωλίων,
ολιγοπωλίων, υπερπρονοµίων και κλειστών επαγγελµάτων.

Εξυγίανση του τραπεζικού τοµέα
Ενίσχυση της διαφάνειας και της αξιοπιστίας του χρηµατοπιστωτικού
συστήµατος.

Ένταξη ειδικής ρήτρας στα συµβόλαια κάθε ξένης επένδυσης στην Κύπρο,
ότι στο εργατικό προσωπικό που θα προσληφθεί θα δίνεται προτεραιότητα σε
Ελληνοκύπριους.

Επιµήκυνση της περιόδου αποπληρωµής των δανείων για νοικοκυριά και
µικροµεσαίες επιχειρήσεις ώστε να µειωθούν οι δόσεις αποπληρωµής
και να ελαφρυνθούν οι οικογενειακοί προϋπολογισµοί. Το µέτρο αυτό
θα βοηθήσει τα νοικοκυριά να ανταποκριθούν στις δόσεις τους προς τις τράπεζες
και να έχουν περισσότερο διαθέσιµο εισόδηµα. Θα συµβάλει επίσης στη µείωση
των µη εξυπηρετουµένων δανείων. Στο πλαίσιο αυτό, ένα πιθανό µέτρο είναι
η προσωρινή αναστολή της καταβολής των δόσεων από τους άνεργους, οι οποίοι
δεν έχουν οποιοδήποτε άλλο εισόδηµα.

Εθνικό Οικονοµικό Συµβούλιο
∆ηµιουργία Εθνικού Οικονοµικού Συµβουλίου από εξειδικευµένους επαγγελµατίες οικονοµολόγους
και ακαδηµαϊκούς, που να προσφέρει εξειδικευµένη γνώση, να συνεπικουρεί και να συµβουλεύει
τον Πρόεδρο και την κυβέρνηση στη διαµόρφωση της εθνικής οικονοµικής πολιτικής.

Ανεξάρτητο Συµβούλιο ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής
Άµεση υλοποίηση της εισήγησης του Νοµπελίστα Χριστόφορου Πισσαρίδη, για σύσταση Ανεξάρτητου
Συµβουλίου ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής, που να ελέγχει και διασφαλίζει τη δηµοσιονοµική πειθαρχία.

Φορολογικό Συµβουλευτικό Συµβούλιο
∆ηµιουργία Φορολογικού Συµβουλευτικού Συµβουλίου µε τη συµµετοχή τεχνοκρατών
του Υπουργείου Οικονοµικών και του ιδιωτικού τοµέα, µε σκοπό την υποβολή εισηγήσεων
για εκσυγχρονισµό του φορολογικού συστήµατος και µεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου,
συµπεριλαµβανοµένης της συνοµολόγησης και επαναδιαπραγµάτευσης συµφωνιών Αποφυγής
∆ιπλής Φορολογίας, ούτως ώστε η Κύπρος να παραµείνει ένα ελκυστικό και ανταγωνιστικό
επιχειρηµατικό κέντρο.

Ενέργεια

Ο τοµέας της Ενέργειας αποτελεί καταλύτη της αναπτυξιακής
πορείας της χώρας.
Πρόκειται για ένα σύνθετο και πολύπλευρο θέµα που απαιτεί
σε βάθος επιστηµονική ανάλυση και ολοκληρωµένο σχεδιασµό.
Απαιτεί τη χάραξη µιας εθνικής στρατηγικής, που να λαµβάνει
υπόψη όλα τα οικονοµικά, γεωπολιτικά και περιβαλλοντικά δεδοµένα.
Γι’ αυτό και επιβάλλεται µια Εθνική Συµφωνία για το Φυσικό Αέριο,
που να διασφαλίζει τη διαφάνεια, τη συνδιαβούλευση και τη µέγιστη
δυνατή πολιτική συναίνεση.

Εθνικός στόχος είναι η Κύπρος
να καταστεί ενεργειακό κέντρο
της Ανατολικής Μεσογείου.

Προτεραιότητες ενεργειακής πολιτικής
Σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Ενέργειας.
Ίδρυση ανεξάρτητου κρατικού ταµείου για την
αποτελεσµατική διαχείριση των πόρων από την
αξιοποίηση των υδρογονανθράκων.
Νοµοθετικό πλαίσιο για την εγκατάσταση
υποθαλάσσιου αγωγού µεταφοράς.
Σχεδιασµός για τη λειτουργία χερσαίου
τερµατικού σταθµού υγροποίησης αερίου.

Θεσµική αναδιάρθρωση της ΡΑΕΚ µε νέες
αρµοδιότητες στην αγορά φυσικού αερίου.
Άµεση προώθηση όλων των µορφών
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).
Σχεδιασµός αποθήκευσης και αξιοποίησης
ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από
ΑΠΕ και εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης
ενέργειας από κρατικούς φορείς.

4. ΝΑΥΤΙΛΙΑ
Η Κύπρος θεωρείται µεγάλη δύναµη στον τοµέα
της παγκόσµιας ναυτιλίας. Γι’αυτό και θα πρέπει
να ενισχυθεί µε άµεσα και στρατηγικού χαρακτήρα
µέτρα.

Η κυπριακή ναυτιλιακή βιοµηχανία αποτελεί τη µόνη ίσως πραγµατικά
παγκοσµιοποιηµένη βιοµηχανία στη χώρα µας, µε πολύ ουσιαστική
συνεισφορά στην κυπριακή οικονοµία (7% ΑΕΠ), έχοντας σηµαντικές
προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης, χωρίς την ανάγκη κρατικής επένδυσης.
Για να µπορέσει όµως να συνεχίσει να αποτελεί, όπως για δεκαετίες τώρα,
ένα σταθερό πόλο έλξης ξένων επενδύσεων και να δίνει λύση στο
πρόβληµα απασχόλησης πτυχιούχων και άλλων Κυπρίων εργαζοµένων,
απαιτείται:
- άµεση και ουσιαστική αναδιάρθρωση και αναβάθµιση
του Τµήµατος Ναυτιλίας.
- δυναµική προώθηση του ναυτιλιακού φορολογικού συστήµατος
στο εξωτερικό και
- πολυεπίπεδη διεκδίκηση άρσης του τουρκικού εµπάργκο
σε κυπριακά πλοία.

5. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ως άµεση προτεραιότητα για την ανάπτυξη της αγροτικής
οικονοµίας έχουµε καταρτίσει εθνικό στρατηγικό σχέδιο
για τον αγροτικό τοµέα µε ορίζοντα το 2020, µε αναπτυξιακό
χαρακτήρα. Αποτελεί δέσµευσή µας προς τον αγρότη
και τον κάτοικο της υπαίθρου ότι θα δηµιουργηθούν
οι συνθήκες εκείνες για την ανάπτυξη του αγροτικού τοµέα,
για να αποτελέσει ξανά παράγοντα επανασύστασης
του κοινωνικού και οικονοµικού ιστού της υπαίθρου.

Ανάµεσα σε άλλα θα προωθήσουµε τα ακόλουθα:
Ενίσχυση της παραγωγής και προώθησης της εµπορίας προϊόντων µέσα από την οργάνωση
των ίδιων τα παραγωγών, µε τη σύσταση Αγροτικού Επιµελητηρίου που θα λειτουργεί
ως φορέας εκπαίδευσης και συλλογικής διαπραγµάτευσης.
Ηλεκτρονικό εµπορικό µητρώο και ηλεκτρονικό δηµοπρατήριο για εξυγίανση
του κυκλώµατος εµπορίας αγροτικών προϊόντων και προστασία παραγωγού
και καταναλωτή.
Ολοκληρωµένο σύστηµα αγροτικής ασφάλισης µε στόχο την διασφάλιση του ελάχιστου
εισοδήµατος του αγρότη και µε κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επανεκκίνηση της αγροτικής ανάπτυξης µε την εφαρµογή
των Αγροτικών Αναπτυξιακών και Ασφαλιστικών Σχεδίων
και Ενισχύσεων.
∆ιακανονισµός των οφειλών προς το κράτος και µε συµψηφισµό
των οφειλών κράτους προς τους αγρότες.
Ένταξη των εφοδίων της πρωτογενούς παραγωγής (ζωοτροφές,
λιπάσµατα, φυτοφάρµακα, αγροτικά µηχανήµατα), στο χαµηλότερο
δυνατό συντελεστή φόρου προστιθέµενης αξίας και βελτίωση
του συντελεστή επιστροφής ΦΠΑ.
Μείωση της τιµής του ηλεκτρικού ρεύµατος.
Απλοποίηση διαδικασιών και διαφάνεια και µε την υιοθέτηση
της αγροτικής εφέσεως κατά το Ιρλανδικό πρότυπο.
Παραχώρηση φορολογικών και άλλων κινήτρων εξασφάλισης γης
σε κατά κύριο επάγγελµα νέους αγρότες καθώς και κίνητρα
υποκατάστασης και συνένωσης µονάδων και άλλων ειδικευµένων
προγραµµάτων για νέους αγρότες.
Προώθηση στοχευµένων υποδοµών µε ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση,
δηµιουργία επιχειρηµατικών ευκαιριών και προσέλκυση
επενδύσεων για τουριστική αξιοποίηση της ενδοχώρας
και του θαλάσσιου περιβάλλοντος, συνδέοντας την αγροτική οικονοµία
µε τον τουρισµό και την πράσινη ανάπτυξη.

6. ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Η πραγµατική δικαίωση των προσφύγων θα προέλθει µόνο µέσα από τη λύση
του Κυπριακού. Για την περίοδο, ωστόσο, µέχρι τη λύση θα πρέπει
να διασφαλίσουµε την έµπρακτη στήριξη του προσφυγικού κόσµου.
Μεταξύ άλλων και εφόσον τα δηµόσια οικονοµικά το επιτρέπουν,
εκεί και όπου χρειάζεται, θα εφαρµόσουµε µέτρα ανακούφισης των προσφύγων.

Νέο στεγαστικό σχέδιο σε υφιστάµενα οικόπεδα ή σε υφιστάµενες οικοδοµές, µε παραχώρηση
δωρεάν συντελεστή δόµησης αντί προσφυγικού οικοπέδου.
Ενίσχυση της πολιτικής τιτλοποίησης προσφυγικών κατοικιών.
Σχέδιο αποκατάστασης της αδικίας σε πρόσφυγες που δεν έτυχαν στήριξης ή έτυχαν ελάχιστης βοήθειας.
Ενίσχυση της φερεγγυότητας των προσφύγων και παθόντων.
Βελτίωση των προγραµµάτων επιδιόρθωσης προβληµατικών κατοικιών.
Αναδιάρθρωση των θεσµών διαχείρισης της προσφυγικής πολιτικής µε τρόπο ώστε να παταχθούν
στρεβλώσεις, αδικίες και γραφειοκρατία.

Για τους εγκλωβισµένους:
Ενίσχυση της µέριµνας και φροντίδας αλλά και της ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης.
Προώθηση της απασχόλησης των νέων µε σκοπό την παραµονή τους στις πατρογονικές τους εστίες.
Παροχή στεγαστικής βοήθειας σε νέα ζευγάρια.

7. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Ο εκσυγχρονισµός του κράτους είναι αναπόσπαστο µέρος
της προσπάθειας για χρηστή και αποτελεσµατική διοίκηση.
Η εµπιστοσύνη του πολίτη στο κράτος είναι προϋπόθεση κάθε
µεταρρυθµιστικής προσπάθειας και οφείλει να στηρίζεται
σε αξιόπιστους θεσµούς και στη διαφάνεια.

Χρηστή ∆ιοίκηση
Θεσµοθέτηση συνεχούς ελέγχου
των δηµοσίων δαπανών.
Καθιέρωση Επιτροπής Ελέγχου σε κάθε υπουργείο.
Θεσµοθέτηση αυστηρότερων ποινικών και
αστικών ευθυνών δηµοσίων λειτουργών.
Αιτιολόγηση από τις αρµόδιες επιτροπές
όλων των διορισµών, προαγωγών, µεταθέσεων,
στο δηµόσιο τοµέα.

Επιτελική λειτουργία
του κράτους
∆ηµιουργία αριθµού υφυπουργείων µέσα
από την αναδιάρθρωση του υφιστάµενου
προσωπικού του δηµόσιου τοµέα
και χωρίς πρόσθετη δηµοσιονοµική
επιβάρυνση, µε βάση τις προκλήσεις
της οικονοµίας και τις απαιτήσεις
του νέου µοντέλου κράτους.

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση - Εξυπηρέτηση του πολίτη
∆ηµιουργία διαδικτυακών υποδοµών για την αποτελεσµατική ηλεκτρονική
εξυπηρέτηση των πολιτών.
Επέκταση των Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη και δηµιουργία ηλεκτρονικών
κέντρων εξυπηρέτησης.
Ηλεκτρονική δηµοσιοποίηση όλων των αποφάσεων του Υπουργικού
Συµβουλίου (εκτός θεµάτων που άπτονται της εθνικής ασφάλειας).

Περιορισµός θητειών των αξιωµατούχων
Ο πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας και οι δήµαρχοι δεν µπορεί να υπηρετούν
πέραν των δύο συνεχών θητειών.
Οι βουλευτές και οι δηµοτικοί σύµβουλοι δεν µπορεί να υπηρετούν
πέραν των τριών συνεχών θητειών.

∆ιαφάνεια
Ουσιαστική εφαρµογή του Πόθεν Έσχες. Πολιτειακοί, κρατικοί
και ηµικρατικοί αξιωµατούχοι θα δηµοσιοποιούν υποχρεωτικά
τα περιουσιακά τους στοιχεία σε καθορισµένα χρονικά διαστήµατα.
Σύσταση ειδικού σώµατος ανεξάρτητων ελεγκτών για τον έλεγχο
του Πόθεν Έσχες των δηµοσίων προσώπων.
Σύσταση Επιτροπής Προσλήψεων και Προαγωγών για όλους
τους ηµικρατικούς οργανισµούς κατά το πρότυπο της Ε∆Υ και της ΕΕΥ.

Θεσµοθέτηση ευθυνών πολιτειακών αξιωµατούχων
Θεσµοθέτηση των ευθυνών του προέδρου, των υπουργών και των
πολιτειακών αξιωµατούχων για αστικές αλλά και για ποινικές ευθύνες.
Προσδιορισµός των αδικηµάτων για τα οποία ο πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας
µπορεί να διωχθεί ποινικώς.
Εκσυγχρονισµός των προνοιών του Συντάγµατος που αφορούν στην ασυλία
των βουλευτών.

Ενίσχυση της συµµετοχής των πολιτών
Αυτόµατη εγγραφή των νέων εκλογέων στους εκλογικούς καταλόγους.
Εφαρµογή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.

Ενίσχυση του αισθήµατος δικαίου και ταχεία απονοµή
της δικαιοσύνης
∆ηµιουργία Συνταγµατικού και ∆ιοικητικού ∆ικαστηρίου, όπως προβλέπεται
από το Σύνταγµα.
Λειτουργία του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου ως Eφετείου.
Υποχρεωτική εφαρµογή των αποφάσεων του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου.
∆ηµιουργία ∆ικαστηρίου ∆ιεθνών Εµπορικών ∆ιαφορών.

8. ΠΑΙ∆ΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Το µέλλον µιας χώρας θεµελιώνεται στην παιδεία της
και προσδιορίζεται από την εκπαιδευτική της πολιτική.

Ανάπτυξη, επιµόρφωση και ποιοτική αναβάθµιση
του ανθρώπινου δυναµικού της Εκπαίδευσης
Εκσυγχρονισµός του συστήµατος αξιολόγησης εκπαιδευτικών, εκπαιδευτικού έργου
και της σχολικής µονάδας.
Ενδοϋπηρεσιακή επιµόρφωση, επαγγελµατική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και διά βίου µάθηση.
Νέο σύγχρονο και αξιοκρατικό σύστηµα πρόσληψης εκπαιδευτικών.

Εκσυγχρονισµός διοικητικών δοµών
του εκπαιδευτικού συστήµατος και των σχολικών µονάδων
Μερική παιδαγωγική και διοικητική αυτονόµηση των σχολικών µονάδων.
Μερική αποκέντρωση και εκχώρηση εξουσιών, τόσο στα Επαρχιακά Γραφεία, όσο και στη σχολική µονάδα.

Περιεχόµενο της εκπαίδευσης, αξιολόγηση
και αποτελεσµατικότητα
Σύνδεση εκπαίδευσης και επαγγελµατικού προσανατολισµού.
Έγκαιρος, αξιόπιστος και επικαιροποιηµένος επαγγελµατικός προσανατολισµός.
Αναδόµηση και εκσυγχρονισµός αναλυτικών και ωρολογίων προγραµµάτων.
Αξιοποίηση της σύγχρονης Τεχνολογίας των Πληροφοριών
και της Επικοινωνίας.
∆ηµιουργία πειραµατικών σχολείων στα οποία θα δοκιµάζονται και
προωθούνται καινοτοµίες για αποτελεσµατική σύγχρονη εκπαίδευση.
Αναµόρφωση του Ολοήµερου Σχολείου.
Βελτίωση της Ειδικής Εκπαίδευσης.
Θεσµοθέτηση διαδικασιών πιστοποίησης ποιότητας διδακτικών εγχειριδίων.
Ενίσχυση και αναβάθµιση της υλικοτεχνικής υποδοµής.

Στήριξη και ενίσχυση των µαθητών,
µε αναγνώριση της διαφορετικότητας
Ειδικά προγράµµατα αντιµετώπισης του αναλφαβητισµού και αναγνώρισης
της διαφορετικότητας.
Εφαρµογή προγραµµάτων αντιµετώπισης νεανικής αντικοινωνικής
συµπεριφοράς και παραβατικότητας.
Πολιτική για αλλόγλωσσους µαθητές και διαπολιτισµική εκπαίδευση.

Ενίσχυση και αναβάθµιση της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης
Υλοποίηση στρατηγικής ώστε η Κύπρος να καταστεί εκπαιδευτικό κέντρο
προσέλκυσης φοιτητών από την Ευρώπη και από άλλες περιοχές.
Θεσµοθέτηση του Φορέα ∆ιασφάλισης και Πιστοποίησης Ποιότητας
των δηµόσιων και ιδιωτικών ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.

9. ∆ΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Το κυριότερο πρόβληµα του τοµέα της υγείας στην Κύπρο οφείλεται στο γεγονός
ότι η Κύπρος παραµένει το µόνο από τα 27 κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
που δεν διαθέτει εθνικό σύστηµα υγείας.

∆έσµευση για εφαρµογή εθνικού συστήµατος υγείας
Αξιοποίηση του έργου του Οργανισµού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ).
Ενίσχυση του Υπουργείου Υγείας µε το κατάλληλο διοικητικό και τεχνοκρατικό προσωπικό
για το σχεδιασµό, την εποπτεία και την εφαρµογή της µεταρρύθµισης στον τοµέα της υγείας.
Άµεση εφαρµογή προγράµµατος αυτονόµησης των δηµόσιων νοσηλευτηρίων, τα οποία διαθέτουν
εξειδικευµένο προσωπικό και τεχνογνωσία.

Μέτρα ενδιάµεσης εφαρµογής για αποσυµφόρηση δηµόσιων
νοσοκοµείων και καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών
Επέκταση του ωραρίου δηµόσιων νοσοκοµείων.
Προκήρυξη προσφορών για αγορά υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τοµέα.
Μείωση των λιστών αναµονής
- ∆ηµιουργία κεντρικού ηλεκτρονικού συστήµατος λιστών αναµονής.
- Τακτική επανεξέταση των ασθενών από τους θεράποντες ιατρούς τους.
- Τακτική επικαιροποίηση των λιστών αναµονής και συνεχής παρακολούθησή τους.
- ∆υνατότητα του ασθενή να έχει πρόσβαση στη λίστα.

Εφαρµογή Προγραµµάτων - Λειτουργία Μονάδων Ηµερήσιας Νοσηλείας
(DAY CARE SURGERY)

Μέτρα για τη βελτίωση της παραγωγικότητας των δηµόσιων νοσηλευτηρίων
Αναβάθµιση επαρχιακών νοσοκοµείων
Σύγχρονο πλαίσιο µέτρων για τα φάρµακα
- Συνεχής παρακολούθηση της τιµολογιακής πολιτικής φαρµάκων.
- Εφαρµογή της ηλεκτρονικής κάρτας ασθενείας.

Θέσπιση µηχανισµού διαχείρισης παραπόνων και καταγγελιών ασθενών

Εφαρµογή της ηλεκτρονικής υγείας
Σταδιακά, µέσω της αξιοποίησης των ευρέως διαδεδοµένων στο εξωτερικό
τεχνολογιών e-health.

Πρόληψη
Εφαρµογή προγραµµάτων έγκαιρης διάγνωσης.
Άµεση εφαρµογή της Εθνικής Στρατηγικής για τις ρευµατικές παθήσεις
και για την αντιµετώπιση του καρκίνου.
Εισαγωγή προγραµµάτων αγωγής υγείας από τη νηπιακή ηλικία
µέχρι το λύκειο.

Υπηρεσίες ψυχικής υγείας
Νέο Κέντρο Ψυχικής Υγείας στο χώρο του Νοσοκοµείου Αθαλάσσας.
Ειδικές αυτόνοµες µονάδες ψυχικής υγείας παίδων και εφήβων.
Οικιστικές µονάδες για άτοµα µε ψυχικά προβλήµατα.

Άτοµα µε αναπηρίες και ειδικές ανάγκες
Άµεση εµπλοκή των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Υλοποίηση όλων των συµβάσεων για τις αναπηρίες.
Ενίσχυση του Κέντρου Παραπληγικών µε όλες τις ειδικότητες.

10. ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
Χρειαζόµαστε τοπικές αρχές µε διευρυµένες αρµοδιότητες, µε διοικητική
και οικονοµική αυτονοµία, ανοικτές στην κοινωνία, που θα λειτουργούν
µε αποτελεσµατικότητα και διαφάνεια.
Η µεταβίβαση εξουσιών από το κράτος πρέπει να συνοδεύεται από την
µεταβίβαση ανάλογων οικονοµικών πόρων, όταν οι οικονοµικές δυνατότητες
το επιτρέπουν και τη διασφάλιση της χρηµατοδότησης µέσα από νέα µέτρα
και ρυθµίσεις, όπως:

Είσπραξη των τελών κυκλοφορίας και των εσόδων από τη µεταβίβαση
ακινήτων από τους δήµους και τις κοινότητες.
Ενοποίηση του αστικού φόρου ακινήτου ιδιοκτησίας και του τέλους
ακίνητης ιδιοκτησίας των δήµων και είσπραξη του ενοποιηµένου
τέλους από τους δήµους.
Αξιοποίηση της κρατικής γης προς όφελος των δήµων
και της τοπικής ανάπτυξης.
∆υνατότητα στους δήµους να ιδρύουν και να συµµετέχουν
σε εταιρείες περιορισµένης ευθύνης ή ιδρύµατα για την εκτέλεση
έργων κοινής ωφελείας, την παροχή υπηρεσιών κ.α.
Λειτουργία ανεξάρτητων εποπτικών και ελεγκτικών αρχών οι οποίες
να αυξάνουν τη διαφάνεια και να διασφαλίζουν τις αρχές
της χρηστής διοίκησης.

11. ΚΡΑΤΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΥ

Η διαφύλαξη του δικαιώµατος των πολιτών να απολαµβάνουν
έννοµη προστασία από τα δικαστήρια αποτελεί βασική
προτεραιότητα µιας κυβέρνησης που σέβεται τα δικαιώµατα
του πολίτη και προϋποθέτει δράσεις της µε θετικό περιεχόµενο.

Επενδύουµε πολλά στην ευχερέστερη πρόσβαση του πολίτη στη δικαιοσύνη,
στη διασφάλιση ταχύτερης και αποτελεσµατικότερης απονοµής της, στον
εκσυγχρονισµό των δοµών, διαδικασιών και λειτουργιών των δικαστηρίων,
στις σύγχρονες αρχές διοικητικής λειτουργίας, διοίκησης ανθρώπινων πόρων
και αξιοποίησης νέων τεχνολογιών, όπως στη στενοτύπηση των πρακτικών,
στον αυτοµατισµό και την µηχανογραφηµένη λειτουργία τους, στη δια βίου
εκπαίδευση και επιµόρφωση των δικαστών και δικηγόρων, στη συνεχή βελτίωση
και επέκταση των δικαστικών κτιρίων και στην αποτελεσµατική διασύνδεση
των επί µέρους τοµέων του Κράτους που έχουν άµεση ή έµµεση σχέση
µε τη δικαιοσύνη, έτσι ώστε να διευκολύνεται συνολικά η επαφή του πολίτη
µε τη δικαιοσύνη και ευρύτερα µε τη δηµόσια διοίκηση.

Προτείνουµε την αναδιοργάνωση του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου
µε διαχωρισµό της δικαιοδοσίας Συνταγµατικού και ∆ιοικητικού
∆ικαστηρίου από τις άλλες δικαιοδοσίες, τη δηµιουργία τριτοβάθµιας
δικαιοδοσίας για την οµοιοµορφία και την ασφάλεια του ∆ικαίου
και τη σύσταση ∆ιοικητικού ∆ικαστηρίου που θα παρέχει
τη δυνατότητα ελέγχου της νοµιµότητας όλων των πράξεων
της διοίκησης.
∆εσµευόµαστε για πλήρη αναθεώρηση της διαδικασίας εκτέλεσης
των δικαστικών αποφάσεων και τη συµπλήρωση των µέτρων
εκτέλεσης τους, για σκοπούς ταχύτερης και αποτελεσµατικής
απονοµής της δικαιοσύνης
Προτεραιότητα µας είναι το Κράτος, το αργότερο σε τρείς µήνες,
να συµµορφώνεται πλήρως µε τις αποφάσεις των δικαστηρίων
και τη διαµόρφωση διαδικασιών ελέγχου της εφαρµογής
των δικαστικών αποφάσεων.

12. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Στα πλαίσια του νέου µοντέλου κράτους εντάσσεται
το πρόγραµµα µας για την Ασφάλεια του Πολίτη
και τη Μετανάστευση, που τα τελευταία χρόνια έχει
εξελιχθεί σε µείζον κοινωνικό ζήτηµα, όχι µόνο στην Κύπρο.

Παράνοµη µετανάστευση
Πάταξη των κυκλωµάτων προώθησης παράνοµων µεταναστών στις ελεύθερες περιοχές από τα
κατεχόµενα και ενίσχυση του ελέγχου που πραγµατοποιείται κατά µήκος της πράσινης γραµµής.
Τροποποίηση της νοµοθεσίας για την επιβολή παραδειγµατικών ποινών και αποτρεπτικών µέτρων
και προώθηση της σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας.
Αναθεώρηση των κριτηρίων και αυστηρή εφαρµογή των διαδικασιών εισόδου φοιτητών
από τρίτες χώρες και επίσπευση των διαδικασιών εφαρµογής του συστήµατος πληροφοριών
για τις θεωρήσεις VISAS.
Ανάληψη κοινής διπλωµατικής πρωτοβουλίας µε τους Ευρωπαίους εταίρους µας
για τον επαναπατρισµό των παράνοµων µεταναστών στις χώρες προέλευσής τους.

Παραχώρηση πολιτικού ασύλου
Απλοποίηση και επιτάχυνση της διαδικασίας εκδίκασης των αιτήσεων ασύλου.
Αναθεώρηση της επιδοµατικής πολιτικής της κυβέρνησης, η οποία σήµερα λειτουργεί ως κίνητρο
προσέλευσης και άλλων αιτητών ασύλου.
Επίσπευση της λειτουργίας του Κέντρου Υποδοχής στη Μεννόγια και δηµιουργία πρόσθετων χώρων
προστασίας - φιλοξενίας παράνοµων µεταναστών και αιτητών ασύλου.

Νόµιµη µετανάστευση
Οµαλή ένταξη των µεταναστών στο κοινωνικό σύνολο
Εκπόνηση επιστηµονικής µελέτης η οποία θα ερευνήσει και θα καταλήξει
στον αριθµό των νόµιµων µεταναστών που µπορεί να δεκτεί η Κυπριακή
∆ηµοκρατία.
Επανεξέταση των επαγγελµάτων όπου επιτρέπεται η απασχόληση
µεταναστών από τρίτες χώρες.
Αυστηρή εφαρµογή των κανόνων εργασίας πολιτών από τρίτες
ή και ευρωπαϊκές χώρες.
Απόδοση µεγαλύτερης έµφασης σε προγράµµατα διδασκαλίας της ελληνικής
γλώσσας και εξοικείωσης µε τον πολιτισµό µας.
Αντιµετώπιση της «γκετοποίησης» γειτονιών, κυρίως στον κεντρικό πυρήνα
των πόλεων.

Αναδιοργάνωση αστυνοµίας
Αλλαγή στη διοικητική δοµή και λειτουργία της Αστυνοµίας.
Ανακατανοµή καθηκόντων και αναβάθµιση της εκπαίδευσης των µελών της ∆ύναµης,
ανάπτυξη διοικητικών δραστηριοτήτων και απαλλαγή των αστυνοµικών από
µη αστυνοµικής φύσεως εργασίες.
∆ηµιουργία Ανεξάρτητης Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων
για την αντιµετώπιση κρουσµάτων διαφθοράς.

Αναθεώρηση πολιτικής για τα ναρκωτικά
Ο χρήστης δεν µπορεί να αντιµετωπίζεται ως κοινός εγκληµατίας αλλά πρέπει
να τυγχάνει της κατάλληλης στήριξης µέσω θεραπευτικών κέντρων.
∆ηµιουργία επαρχιακών κέντρων συµβουλευτικής καθοδήγησης, προσιτών στους νέους,
όπου θα µπορεί κάποιος χρήστης, γονιός ή φίλος να καταφύγει για βοήθεια.
Αύξηση του αριθµού των θεραπευτικών κέντρων και συνεχής αξιολόγηση
των προγραµµάτων που παρέχονται.
Αποτελεσµατική συνεργασία µεταξύ αστυνοµικών, τελωνειακών και δικαστικών
αρχών για καταπολέµηση της διακίνησης ναρκωτικών.
Ενίσχυση της ΥΚΑΝ µε προσωπικό, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς µήνες
στις τουριστικές περιοχές.

Πρόληψη του εγκλήµατος
Χάραξη και εφαρµογή µιας αποτελεσµατικής αντεγκληµατικής πολιτικής µε άµεσους,
µεσοπρόθεσµους και µακροπρόθεσµους µετρήσιµους στόχους.
Σύσταση Τοπικών Συµβουλίων Πρόληψης της Παραβατικότητας για την ενεργότερη συµµετοχή
του πολίτη στην πρόληψη του εγκλήµατος.

Αντιµετώπιση κοινού εγκλήµατος
Ανασχεδιασµός και ενίσχυση της κοινοτικής αστυνόµευσης.
Χαρτογράφηση της συγκεκριµένης µορφής εγκλήµατος και εντοπισµός περιοχών και µονάδων
αυξηµένου κινδύνου, για λήψη αποτελεσµατικότερων µέτρων.

Πάταξη οργανωµένου εγκλήµατος
Παροχή κινήτρων σε όσους δίνουν πληροφορίες στις αρχές.
Άνοιγµα λογαριασµών και άρση του τραπεζικού απορρήτου για διερεύνηση φαινοµένων διαφθοράς.
Παροχή προστασίας υπαλλήλων ή άλλων προσώπων που καταγγέλλουν φαινόµενα διαφθοράς.
Άµεση προώθηση νοµοσχεδίου για τους υπό κάλυψη αστυνοµικούς.
Αναβάθµιση και ενίσχυση της Υπηρεσίας Οικονοµικού Εγκλήµατος.

13. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η Κύπρος, ως µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει υιοθετήσει το σύνολο των
Ευρωπαϊκών Στρατηγικών για την Αειφόρο Ανάπτυξη και τις κοινοτικές οδηγίες
για το Περιβάλλον.
Παρά τα βήµατα προόδου που έχουν συντελεστεί δεν κατέστη δυνατό
να προωθηθεί µια ολοκληρωµένη, οργανωµένη, συλλογική και σε βάθος χρόνου
πολιτική για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη.
Αναγνωρίζοντας την ανάγκη λήψης µέτρων και προώθησης συγκροτηµένων
και συνεκτικών πολιτικών δράσης, θα υλοποιήσουµε µια σειρά από µέτρα.

Κλιµατικές Αλλαγές
Μέτρα που αποσκοπούν στην παρακολούθηση των πηγών που προκαλούν την κλιµατική αλλαγή
και περιορίζουν τις επιπτώσεις της.
Θέσπιση πλαισίου νόµου για την κλιµατική αλλαγή ο οποίος θα ρυθµίζει θέµατα µετριασµού
της εκποµπής αερίων του θερµοκηπίου.
• Εφαρµογή των µέτρων που προβλέπονται στο Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την ερηµοποίηση.
Σύσταση επιστηµονικής επιτροπής για παρακολούθηση του φαινοµένου της κλιµατικής αλλαγής.

Φύση - Βιοποικιλότητα
Η καταστροφή της φύσης και της βιοποικιλότητας είναι ένα από τα σηµαντικότερα περιβαλλοντικά
προβλήµατα που αντιµετωπίζουµε γιατί είναι, σε µεγάλο βαθµό, µη αναστρέψιµη. Είναι σηµαντικό να
προστατευτούν οι τελευταίες φυσικές περιοχές που έχουν αποµείνει από την οικιστική ανάπτυξη, τη
ρύπανση και την υποβάθµιση. Μέτρα πολιτικής προς αυτή την κατεύθυνση είναι:
Eφαρµογή της στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα.
Προστασία και ορθολογική διαχείριση των περιοχών που έχουν ενταχθεί στο ∆ίκτυο Natura 2000.
Ρύθµιση της νοµοθεσίας για καλύτερη προστασία των ιδιωτικών δασών και αποκατάσταση των
περιοχών που έχουν πληγεί από πυρκαγιές.

∆ιαχείριση Αποβλήτων
Μέτρα για µείωση της παραγωγής αποβλήτων και για ορθολογική διαχείρισή τους.

Υδατική Πολιτική
Θέσπιση πλαισίου για προστασία των επιφανειακών και των υπόγειων υδάτων, µε σκοπό την
πρόληψη και µείωση της ρύπανσης, τη βιώσιµη χρήση τους, την προστασία του περιβάλλοντός
τους και τη βελτίωση των υδάτινων οικοσυστηµάτων.
Επανεξέταση του συστήµατος τιµολόγησης νερού και καθιέρωση ενός νέου πλαισίου τιµολόγησης
στη βάση συγκεκριµένων κριτηρίων.
Προώθηση των συστηµάτων επεξεργασίας πόσιµου και βιοµηχανοποιηµένου νερού.

Ολοκληρωµένη Θαλάσσια Πολιτική
Προώθηση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασµού και της Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης
Παράκτιων Ζωνών (Ο∆ΠΖ).
Επανακαθορισµός της ζώνης προστασίας της παραλίας στη βάση κριτηρίων αειφόρου διαχείρισης
των παράκτιων ζωνών.

Εκπαίδευση και Κατάρτιση Πληθυσµών
∆ηµιουργία και θεσµοθέτηση της Μονάδας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
Ένταξη των θεµάτων της εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη στα
προγράµµατα δια βίου µάθησης.

"

Εγγύηση για την υλοποίηση των όσων υπόσχοµαι
αποτελεί η απόφασή µου να ετοιµαστούν προτάσεις
νόµου - για όσες των προτάσεων χρειάζονται νοµική
ρύθµιση - και αν ο λαός µας τιµήσει µε την ψήφο του,
θα κατατεθούν στη βουλή και θα µετατραπούν σε νόµο,
αµέσως µετά την ανάληψη της εξουσίας.

"

Οι αναλυτικές θέσεις:

