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Όταν υπάρχει θέληση υπάρχει πάντα ένας σωστός δρόμος!
Λέμε ΟΧΙ στην κοινωνική τρομοκρατία. Λέμε ΟΧΙ στο αστυνομικό κράτος!
Η σιωπή είναι συναίνεση στο έγκλημα!
Κριτική σκέψη στον πολίτη, περισσότερος διάλογος, όχι στην απαξίωση!
Οι καλύτεροι δείκτες ποιότητας μιας κοινωνίας είναι …. όταν η είσπραξη
προστίμων μηδενίζεται, όταν τα δικαστήρια είναι κενά…!

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

 Επίδομα στους αγωνιστές
 Αθλητικά κέντρα σε όλα τα σχολεία, πρωί για τους μαθητές και απόγευμα για τους
γονείς.
 Λύσεις για διάλυση των ghetto ξένων εργατών ή προσφύγων.
 Δωρεάν διαδίκτυο σε όλη την πόλη της Λεμεσού αλλά και όλη τη χώρα.
 Tο ΓΕΣΥ είναι πολύ ακριβό για την κοινωνία, μείωση φορολογίας και μηδενική βάση
για πολλά φάρμακα. Άμεση εφαρμογή συστήματος διαχείρισης της ποιότητας καθώς,
πρόληψης αισχροκέρδειας και αξιολόγηση γιατρών και διαδικασιών !
 Δημιουργία Περισσοτέρων Κέντρων εξυπηρέτησης του πολίτη αλλά με χώρο
στάθμευσης ! Δημιουργία περισσότερων ψηφιακών υπηρεσιών! Άμεση εφαρμογή της
ηλεκτρονικής υπογραφής σε όλες τις υπηρεσίες.
 Όλα κλειστά τις Κυριακές! Η Κυριακή είναι η μέρα του πολίτη!
 Συνταξιούχοι και προβλήματα
o Αύξηση συντάξεων,
o Πασχαλινό επίδομα,
o Επίδομα μάνας,
o Δωρεάν λεωφορεία,
o Επίδομα χηρείας και για τους Άνδρες,
o Καμία συμπληρωματική χρέωση ΓΕΣΥ,
 5 χρόνια μηδενική φορολογία σε νέα ζευγάρια που επιλέγουν διαμονή στην ύπαιθρο.

ΠΑΙΔΕΙΑ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Εκπαίδευση και Παιδεία, η σωτηρία της χώρας μας







Έρευνα και Καινοτομία στο επίκεντρο. Περισσότερες γυναίκες στην έρευνα.
Ισχυρό Διαδίκτυο και νέες τεχνολογίες σε όλα τα σχολεία.
Σύγχρονα υπολογιστικά συστήματα, εργαστήρια και δραστηριότητες «STEAMΕ».
Περισσότερη περιβαλλοντική αγωγή.
Περισσότεροι ανοικτοί χώροι δράσης και μάθησης και λιγότερες αίθουσες διδασκαλίας.
Περισσότερη συνεργασία Δημοτικών Αρχών με εκπαιδευτικό σύστημα και σχολεία.

 Βελτίωση του συστήματος εξετάσεων διορισίμων. Η γνώση μόνο δεν αρκεί, χρειάζεται
αξιολόγηση της ικανότητας.
 Μείωση διδακτικού χρόνου και περισσότερη συστηματική επιμόρφωση εκπαιδευτικών
στη βάση εφαρμογής μεταρρύθμισης για νέα περιβάλλοντα μάθησης με ανάπτυξη
ικανοτήτων και δεξιοτήτων των μαθητών.
 Επαναλειτουργία ΑΤΙ ή παρόμοιου ιδρύματος, επαγγελματικές σπουδές στο επίκεντρο.
 Κλιματισμός με σχέδιο συντήρησης σε όλες τις αίθουσες των σχολείων !
 Επαγγελματική κατοχύρωση καλλιτεχνών.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

 Περισσότερες ποιοτικές και έξυπνες τουριστικές υποδομές για την πόλη και επαρχία
Λεμεσού. Στήριξη του Αγροτουρισμού.
 Στήριξη για περισσότερα Ευρωπαϊκά κονδύλια για την επαρχία Λεμεσού.
 Καταπολέμηση της Αστυφιλίας με δημιουργία έξυπνων συστάδων χωριών.
 Στήριξη επιχειρήσεων στην ύπαιθρο , για παράδειγμα ... μηδενικό συντελεστή
φορολογίας για 5 χρόνια για νέες επιχειρήσεις με έδρα τα χωριά.
 «Cashless economy»: Οικονομία χωρίς νομίσματα και χαρτονομίσματα.
 Ενίσχυση στρατηγικής για ανάπτυξη αεροδρομίου Λάρνακας σε τουριστικό και
επαγγελματικό hub συγκοινωνιών.
 Βελτίωση της ταχύτητας Διαδικτύου της χώρας.
 Όταν ένα προϊόν είναι υποχρεωτικό όπως οι μάσκες προστασίας τότε το εμπόριο του
θα πρέπει να εξαιρείται του ΦΠΑ.
 Κανένα φαγοπωλείο χωρίς άδεια λειτουργίας.

ΑΜΥΝΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ

 Πιο Έξυπνη Άμυνα με τη χρήση νέων τεχνολογιών και συστημάτων.
 Προτεραιότητα στην Επένδυση για την Άμυνα.
 Καμία διαπραγμάτευση με κλέφτες όταν αυτοί βρίσκονται μέσα στο σπίτι σου. Δεν
μισούμε ανθρώπους αλλά τις πράξεις τους.
 Ανασχεδιασμός Εθνικής πολιτικής για λύση του Κυπριακού στη βάση νέων
συνεργιών με γείτονες χώρες και με μεγαλύτερες απαιτήσεις από την ΕΕ για
χρηματοδότηση της ακριτικής Άμυνας της ΕΕ.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

 Αξία στη συνείδηση των πολιτών .... κοινωνία αξιών, κοινωνία αλληλεγγύης ,
κοινωνία πατριωτισμού, κοινωνία αγάπης προς το συνάνθρωπο.
 Διαδικτυακή Ψηφιακή Δημοκρατία και ψηφιακή διακυβέρνηση.
 Άποψη ολόκληρης της κοινωνίας μέσα σε μια μέρα με χρήση τεχνολογίας.
 Θετική και όχι αρνητική διακυβέρνηση με ποινές και πρόστιμα. Επιμόρφωση και
κίνητρα αντί ποινές. Περισσότερες ποινές σε εγκλήματα αντί σε παραβάσεις.
 Βελτίωση στρατηγικής για το μεταναστευτικό και ενίσχυση της λιμενικής
ακτοφυλακής.
 Περισσότερη συνεργασία με τις Αγγλικές Βάσεις Ακρωτηρίου για τα δικαιώματα των
κατοίκων της επαρχίας Λεμεσού που εμπίπτουν στη ζώνη αυτή.
 Η δικαίωση στους πρόσφυγες δεν ολοκληρώθηκε.
 Εκσυγχρονισμός Δημόσιας Υπηρεσίας με βελτίωση του συστήματος διορισμών
δημόσιων υπαλλήλων και εκπαιδευτικών ώστε να διορίζονται οι καλύτεροι. Αδιάβλητες
εξετάσεις σε όλα τα επίπεδα και θέσεις πρώτου διορισμού παντού.
 Η Αστυνομία να επικεντρωθεί περισσότερο στην υπηρεσία προστασίας αντί στην
έκδοση εξωδίκων,
o Θέλουμε πιο ανθρώπινη, αποτελεσματική και επαγγελματική αστυνομία,
o Περισσότερη επιμόρφωση στην αστυνομική δύναμη,
o Αυστηρότερες ποινές για εμπρησμούς και καλύτερη πρόληψη,
o Περισσότερα νομικά εργαλεία στην αστυνομία.

