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ГРАЖДАНИН

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ
ΠΟΛΙΤΕΣ
ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
7 целей
партии

Правдивое дело, если оно правильно изложено, несокру
шимо.
Плутарх

«Κάθε
πολίτης πρέπει
σύμφωνα
τις(выходцев
δυνατότητες
του
Объединение
русскоязычной
диаспоры
Республикиμε
Кипр
из стран
бывшего
СССР) в единую политическую партию.
να κατευθύνει τις προσπάθειες
* * * του, ώστε να είναι σε θέση
Реформа государственной власти и политической системы Республики Кипр. Ликвидация коррупции и произвола
бюрократии.
να εξουσιάζει
το ίδιο του το κράτος».

***
Αριστοτέλης
Полная свобода предпринимательства и экономический рост на новой основе. Создание и реализация плана развития экономики страны на 5, 10 и 25 лет.

***
Реализация проекта «Новое Электронное Государство».

***
Развитие межнациональных и межконфессиональных отношений.

***
Глобальная экологическая программа по сохранению и восстановлению уникальной
природы Республики Кипр.

***
Вовлечение молодёжи Республики Кипр в активную политическую и экономическую
жизнь страны.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
«...Είναι σαφές ότι μόνο τα κρατικά συστήματα, που έχουν κατά
νου το κοινό καλό, είναι, σύμφωνα με την αυστηρή έννοια της δικαιοσύνης, σωστά. Εάν εννοούν μόνο το όφελος των διοικούντων
τότε είναι όλα λάθος και εκφράζουν την απόκλιση από το σωστό.
Βασίζονται στην κυριαρχία επί των άλλων, ενώ κράτος είναι η επικοινωνία των ελεύθερων ανθρώπων».
Αριστοτέλης

Το κόμμα ΕΓΩ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ με το πρόγραμμα του προτείνει έναν εναλλακτικό τρόπο ανάπτυξης της
Κύπρου, που να βασίζεται στην ασφάλεια, στην ευημερία και στο σεβασμό για τους πολίτες.
Το ΕΓΩ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ είναι κόμμα, το οποίο δεν βασίζεται σε αυστηρά αξιώματα ή κανόνες οποιουδήποτε από τα παραδοσιακά ιδεολογικά ρεύματα, αλλά παίρνει το καλύτερο από το καθένα.
Είμαστε υπέρ της μέγιστης ελευθερίας στην επιχειρηματικότητα και την αυτοαπασχόληση, υπέρ
της ελευθερίας του λόγου και της επιλογής για τον καθένα, αλλά είμαστε κατά της εγκατάλειψης των
αξιών της κοινωνίας και του κράτους. Το κράτος θα πρέπει να μειώσει κατά το μέγιστο δυνατόν το
ρόλο του στην οικονομία και την ιδιωτική ζωή των πολιτών. Το Κράτος είναι ο υπηρέτης του ΠΟΛΙΤΗ,
και όχι το αφεντικό του.
Το κράτος δεν θα πρέπει να υπαγορεύει την γραφειοκρατική του βούληση, αλλά να βοηθάει τους
Πολίτες να κάνουν πράξη τα δικαιώματα και τις δυνατότητες τους. Όσο περισσότεροι Πολίτες είναι
πρόθυμοι να παίρνουν τις δικές τους αποφάσεις και να αναλαμβάνουν την ευθύνη για αυτές, τόσο
πιο επιτυχημένο θα είναι το κράτος μας.
Είμαστε πεπεισμένοι για την αναγκαιότητα να οικοδομηθεί μια ισχυρή χώρα. Σε συνθήκες όπου ένα
μεγάλο μέρος της επικράτειας του νησιού έχει κατακτηθεί από άλλη χώρα, θα πρέπει να ενισχυθεί ο
ρόλος της έννομης και οργανωμένης Πολιτείας, για την εξασφάλιση της εδαφικής ακεραιότητας και
της προστασίας των πολιτών.
Πιστεύουμε σε μια κοινωνία υψηλού βιοτικού επιπέδου. Η επιδίωξη για τη ευημερία του καθενός
δεν πρέπει να εμποδίζει τη φροντίδα για τους πιο αδύναμους και τα φτωχότερα στρώματα του λαού.
Είμαστε υπέρ της δυνατότητας του καθενός να αποταμιεύει για την τρίτη ηλικία και να απολαμβάνει
όλα τα οφέλη της κοινωνίας.
Κύριος στόχος μας είναι η μετατροπή της Κυπριακής Δημοκρατίας σε μια σύγχρονη χώρα υψηλής
τεχνολογίας.
3
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Δυστυχώς η πραγματική κατάσταση στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας, απέχει
πολύ από αυτούς τους στόχους και αυτά τα ιδανικά.
***
Η χώρα δεν διαθέτει μια καλά μελετημένη και σαφή, για τους ΠΟΛΙΤΕΣ και τις επιχειρήσεις, οικονομική πολιτική προσανατολισμένη στην προοπτική του μέλλοντος.
***
Ο εκσυγχρονισμός της χώρας και το πέρασμα της οικονομίας σε μια καινοτόμο πορεία ανάπτυξης
παραμένουν συνθήματα, τα οποία δεν υποστηρίζονται από πρακτικές ενέργειες.
***
Το ύψος της δημόσιας χρηματοδότησης για την εκπαίδευση, την υγεία, τον πολιτισμό, τις επιστήμες
και την καινοτομία δεν είναι ικανοποιητικό. Η αποτελεσματικότητα των δημοσίων δαπανών είναι
εξαιρετικά χαμηλή.
***
Η υγειονομική περίθαλψη είναι υποβαθμισμένη και αποδιοργανωμένη.
***
Η χώρα δεν διαθέτει ένα σύστημα «κοινωνικών ανελκυστήρων» για τους ταλαντούχους νέους ανθρώπους και αυτό είναι ένας από τους κύριους λόγους για τη μετανάστευση τους.
***
Το επίπεδο ζωής μας υποβαθμίζεται με επιταχυνόμενους ρυθμούς. Αυτό δημιουργεί περισσότερες
δυσκολίες για την εξασφάλιση μιας άνετης ζωής.
***
Είναι ξεκάθαρη η αδυναμία των αρχών να ανταποκριθούν στις σύγχρονες προκλήσεις στην εσωτερική και εξωτερική πολιτική και προφανής η αποτυχία στην οικονομία.
Αυτά τα προβλήματα μπορούν να τα χειριστούν μόνο ελεύθεροι, δημιουργικοί Πολίτες που παίρνουν
πρωτοβουλίες. Αυτοί θα πρέπει να γίνουν πηγή έμπνευσης, πυλώνας εξουσίας της χώρας και κινητήρια δύναμη της οικονομικής ανάπτυξης. Ξέρουμε πως να κάνουμε καλύτερη τη ζωή στη Κυπριακή
Δημοκρατία για να είμαστε όλοι υπερήφανοι όχι μόνο για το παρελθόν της, αλλά και για αντάξιο
παρόν και μέλλον.
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8 ΣΤΟΧΟΙ
ΤΟΥ партии
ΚΟΜΜΑΤΟΣ
7 целей

«Η δίκαιη υπόθεση,
έχει
σωστά
παρουσιαστεί,
είναι ακατάλυτη».
Правдивое
дело, εάν
если
оно
правильно
изложено,
несокру
шимо.
Πλούταρχος
Плутарх

Η ενοποίηση των Κυπρίων Πολιτών, με σύγχρονες αντιλήψεις, σε ένα ενιαίο πολιτικό κόμμα, ανεξάρτητα
από εθνική
καταγωγή. диаспоры Республики Кипр (выходцев из стран бывшего
Объединение
русскоязычной
СССР) в единую политическую партию.
***

***

Η
δίκαιη επίλυση
του κυπριακού
προβλήματος,
βασισμένηсистемы
στα ψηφίσματα
των Ηνωμένων
Εθνών,
Реформа
государственной
власти
и политической
Республики
Кипр. Ликвидацияμια
коррупции
и произвола
бюрократии.
για
Κύπρο ελεύθερη,
ενωμένη,
μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας.

***
*Полная
**
свобода предпринимательства и экономический рост на новой основе. Создание
и
реализация
экономики
страны της
на 5,
10 и 25 Δημοκρατίας.
лет.
Η μεταρρύθμιση του плана
κράτουςразвития
και του πολιτικού
συστήματος
Κυπριακής
Εξάλειψη
της διαφθοράς και των αυθαιρεσιών της γραφειοκρατίας.
***
Реализация проекта «Новое Электронное Государство».
***

***

Πλήρης
ελευθερία
της επιχειρηματικότητας
και της οικονομικής
ανάπτυξης σε μια νέα βάση. ΔημιРазвитие
межнациональных
и межконфессиональных
отношений.
ουργία και εφαρμογή σχεδίου ανάπτυξης για την οικονομία της χώρας για 5, 10 και 25 χρόνια.

***

Глобальная экологическая программа по сохранению и восстановлению уникальной
*природы
**
Республики Кипр.
Υλοποίηση του σχεδίου «Νέο Ηλεκτρονικό Κράτος» (new e-Government).

***

Вовлечение молодёжи Республики Кипр в активную политическую и экономическую
*жизнь
**
страны.
Η ανάπτυξη διεθνικών και διαθρησκευτικών σχέσεων.
***
Καθολικό περιβαλλοντικό πρόγραμμα για τη διατήρηση και αποκατάσταση της μοναδικής Κυπριακής φύσης. Μέτρα υπεράσπισης των δικαιωμάτων που έχουν τα ζώα και καλλιέργεια φιλοζωικής
κουλτούρας.
***
Παιδεία, πολιτισμός, ενεργή συμμετοχή της Νεολαίας στην πολιτική και οικονομική ζωή της χώρας.
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ΕΝΟΠΟΊΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΠΡΊΩΝ ΠΟΛΙΤΏΝ,
Я ГРАЖДА
НИН
ΜΕ ΣΎΓΧΡΟΝΕΣ
ΑΝΤΙΛΉΨΕΙΣ,

ΣΕ ΈΝΑ ΕΝΙΑΊΟ ΠΟΛΙΤΙΚΌ ΚΌΜΜΑ,

ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΑ
ΑΠΌ партии
ΕΘΝΙΚΉ ΚΑΤΑΓΩΓΉ
7 целей

«Εάν η δύναμη ενωθεί με το δίκαιο, τι θα μπορούσε να είναι
Правдивое дело, если оно правильно изложено, несокру
δυνατότερο από αυτήν την ένωση;»
шимо.
Αισχύλος
Плутарх

Ενοποίηση των
Πολιτών, οι οποίοι
επιθυμούν
να μετατρέψουν
Κυπριακή
σε ένα
Объединение
русскоязычной
диаспоры
Республики
Кипр την
(выходцев
изΔημοκρατία
стран бывшего
κράτος,
που να ανταποκρίνεται
σημερινές πραγματικότητες, λαμβάνοντας υπόψη τις βέλτιСССР)
в единую
политическуюστις
партию.
στες διεθνείς πρακτικές και έτοιμο για τις προκλήσεις
* * * του αύριο.
Реформа государственной власти и политической системы Республики Кипр. Ликвидация
* * *коррупции и произвола бюрократии.
Προώθηση των Πολιτών με τις ανάλογες ικανότητες,
στα κέντρα λήψης των αποφάσεων. Αυτό
***

προϋποθέτει
συμμετοχή
και σε όλο το φάσμα
των εκλογικών αναμετρήσεων,
από τα
Полная
свобода
предпринимательства
и экономический
рост на новойξεκινώντας
основе. Создание
и реализация
плана
развитияτοэкономики
страны
на 5, 10 и 25 лет.
δημοτικά
και κοινοτικά
συμβούλια,
κοινοβούλιο,
το ευρωκοινοβούλιο,
και φτάνοντας μέχρι τις
προεδρικές εκλογές και το σχηματισμό κυβέρνησης.
***
Реализация проекта «Новое Электронное Государство».
***

***

Παροχή δυνατότητας, με σύγχρονες μεθόδους και τη βοήθεια της τεχνολογίας, στον κάθε Πολίτη,
Развитие межнациональных и межконфессиональных отношений.
που θέλει να βοηθήσει την προσπάθεια μας, να καταθέσει τις ιδέες του και τις προτάσεις του για

***

τον εκσυγχρονισμό της χώρας.
Глобальная экологическая программа по сохранению и восстановлению уникальной
природы Республики Кипр.
***

***

Δημιουργία επιστημονικών ομάδων για έρευνα, μελέτη και καταρτισμό προτάσεων και νομοσχεδίВовлечение молодёжи Республики Кипр в активную политическую и экономическую
ων πάνω
στα διάφορα ζητήματα, που απασχολούν την σύγχρονη κοινωνία.
жизнь
страны.
***
Στον πολυπολικό κόσμο του 21ου αιώνα, η Κύπρος ως ενεργό μέλος της ΕΕ, πρέπει να συνεχίσει
και να εμβαθύνει τις σχέσεις της – σχέσεις ισότιμες, δίκαιες και οικονομικά επωφελείς – με όλες
τις χώρες του κόσμου.
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ΔΊΚΑΙΗ ΕΠΊΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΎ ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΟΣ,
Я Г Р А Ж Д АΤΩΝ
Н И НΗΝΩΜΈΝΩΝ ΕΘΝΏΝ,
ΒΑΣΙΣΜΈΝΗ ΣΤΑ ΨΗΦΊΣΜΑΤΑ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΎΠΡΟ ΕΛΕΎΘΕΡΗ, ΕΝΩΜΈΝΗ,

ΜΈΛΟΣ7ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ
ΟΙΚΟΓΈΝΕΙΑΣ
целей
партии

«Σε κάθε πράγμα πρέπει να εξετάζεις ποιο τέλος θα έχει».
Правдивое дело, если оно правильно изложено, несокру
Ηρόδοτος
шимо.
Плутарх

***
Το κυπριακό εξελίχθηκε σε ένα διεθνές πρόβλημα, ως αποτέλεσμα της τουρκικής εισβολής και
Объединение русскоязычной диаспоры Республики Кипр (выходцев из стран бывшего
κατοχής
μεγάλου политическую
μέρους του νησιού.
СССР)
в единую
партию.

***
***
Реформа
государственной власти и политической системы Республики Кипр. Ликвидация
коррупции
и произвола
Το ΕΓΩ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ
στηρίζει бюрократии.
τις προσπάθειες και τις συνομιλίες μεταξύ των δυο κοινοτήτων για
μια βιώσιμη επίλυση του προβλήματος και *δημιουργίας
ομοσπονδιακού κράτους, με βάση τις
**
Полная
предпринимательства
и Ηνωμένων
экономический
рост
на новой
Создаσχετικέςсвобода
αποφάσεις
και τα ψηφίσματα των
Εθνών,
καθώς
και τηνоснове.
εναρμόνιση
των
ние
и
реализация
плана
развития
экономики
страны
на
5,
10
и
25
лет.
προνοιών της λύσης με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο.

***

Реализация проекта «Новое Электронное Государство».
***

***
Το Κόμμα πιστεύει ότι μόνο με διάλογο και συνομιλίες
θα μπορέσουμε να φτάσουμε στο πολυπόРазвитие
межнациональных
и επί
межконфессиональных
отношений.
θητο αποτέλεσμα.
Η συμφωνία
των εσωτερικών πτυχών
του προβλήματος, είναι εφικτή εάν
και οι δυο κοινότητες παραμείνουν προσηλωμένες
* * * στο στόχο της λύσης.
Глобальная экологическая программа по сохранению и восстановлению уникальной
природы Республики Кипр.
***

* * * εγγυήσεις, στρατεύματα, έποικοι) απαιτείται
Για τις διεθνείς πτυχές του προβλήματος (ασφάλεια,
Вовлечение
молодёжи
Республики
в активную
политическую
и экономическую
διεθνής διάσκεψη
στην οποία
εκτός απόКипр
την Κυπριακή
Δημοκρατία,
τις δυο κοινότητες
(συστατικά
жизнь страны.
μέρη της Ομοσπονδίας) και τις εγγυήτριες δυνάμεις, να έχουν ενεργό ρόλο τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, υπό την αιγίδα του οποίου θα πρέπει να διοργανωθεί η διάσκεψη, καθώς
και η ΕΕ.
***
Το ΕΓΩ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ τονίζει ιδιαίτερα ότι δεν νοείται ένα σύγχρονο ανεξάρτητο κράτος να το δεσμεύουν αναχρονιστικές εγγυήσεις άλλων χωρών, ούτε να έχουν επεμβατικά δικαιώματα τρίτες
χώρες.
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***
Οι όποιες εγγυήσεις χρειάζονται στο πρώτο στάδιο μετά τη λύση θα πρέπει να παρασχεθούν από
το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και την ΕΕ.
***
Βασικό συστατικό της λύσης θα πρέπει επίσης να είναι η πλήρης αποστρατικοποίηση του νησιού
και το κλείσιμο των ξένων στρατιωτικών βάσεων.

8
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ГРАЖДАНИН

ΜΕΤΑΡΡΎΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΡΆΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΎ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΉΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑΣ. ΕΞΆΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΆΣ

7 целей партии
ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΏΝ
ΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΊΑΣ

«Ο τέλειος άνθρωπος είναι το πιο καλό ζώο, όταν όμως του
Правдивое дело, если оно правильно изложено, несокру
λείπουν οι νόμοι και η δικαιοσύνη είναι το χειρότερο από όλα».
шимо.
Αριστοτέλης
Плутарх

Μεταρρύθμιση του προϋπολογισμού. Η Βελτίωση της ποιότητας ζωής είναι η κύρια προτεραιότηОбъединение русскоязычной диаспоры Республики Кипр (выходцев из стран бывшего
τα των δαπανών του προϋπολογισμού. Κατά προτεραιότητα πρέπει να καθώς και την ανάπτυξη
СССР) в единую политическую партию.
της καινοτομίας.

***

Реформа государственной власти и политической системы Республики Кипр. Ликвида* * *коррупции и произвола бюрократии.
ция
Διεύρυνση των αρμοδιοτήτων και των οικονομικών δυνατοτήτων της τοπικής αυτοδιοίκησης.

***

Полная свобода предпринимательства и экономический рост на новой основе. Созда* * *и реализация плана развития экономики страны на 5, 10 и 25 лет.
ние
Περιορισμό στις δυο θητείες, στην ίδια θέση, για τον κάθε εκλεγμένο αξιωματούχο, με ψήφιση

***

νόμου, εφ’όρου ζωής.
Реализация проекта «Новое Электронное Государство».

***
***
Развитие межнациональных и межконфессиональных отношений.
Νομικά καθιερωμένες διαδικασίες για την ανάκληση εκλεγμένων αξιωματούχων και βουλευτών,
***
ακόμη και με πρωτοβουλία των Πολιτών.
Глобальная экологическая программа по сохранению и восстановлению уникальной
природы Республики Кипр.
***

**
Μέτρα για την καταπολέμηση της διαφθοράς.* Δραστικό
περιορισμό στη γραφειοκρατία για τους
Вовлечение
молодёжи
Республики
Кипр
в
активную
ελέγχους και τους κανονισμούς διανομής και αδειοδοτήσεωνполитическую
που διαθέτει. и экономическую
жизнь страны.
***
Αύξηση των ελέγχων στα έσοδα και στα έξοδα των κυβερνητικών υπαλλήλων και των στενών
συγγενών τους, ξεκινώντας με τους ανώτερους υπαλλήλους. Ακύρωση του τραπεζικού απορρήτου για τους δημόσιους υπαλλήλους όλων των βαθμίδων. Ετήσια δημοσίευση των φορολογικών
δηλώσεων, του Πόθεν Έσχες, των υπαλλήλων σε όλες τις βαθμίδες και των στενών συγγενών
τους.
***
Μείωση του αριθμού των υπαλλήλων σε όλους τους τομείς της δημόσιας διοίκησης, στη βάση του
ελέγχου της επαγγελματικής τους κατάρτισης. Απασχόληση των υπαλλήλων, οι θέσεις των οποίων περικόπτονται, σε δομές που εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον.
9
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***
Εισαγωγή της προσωπικής ευθύνης του κάθε υπαλλήλου στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του μέχρι της διοικητικής και ποινικής ευθύνης.
***
Δημιουργία μηχανισμού στελέχωσης και αξιολόγησης των Διοικητικών Συμβουλίων των ημικρατικών οργανισμών και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ώστε να εκλείψουν φαινόμενα κομματοκρατίας και διαφθοράς . Τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων πρέπει να επιλέγονται και να αξιολογούνται, όχι με κριτήριο την κομματική προέλευση, αλλά ως προς τα προσόντα, το έργο τους
και τη δράση τους. Τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια της θητείας τους, η δράση ενός έκαστου
ξεχωριστά αλλά και στο σύνολο ως Διοικητικά Συμβούλια πρέπει να ελέγχονται και να αξιολογούνται από επιτροπή εμπειρογνωμόνων.
***
Μείωση της συμμετοχής του κράτους-επιχειρηματία στην οικονομία.
***
Απαγόρευση των δημόσιων υπαλλήλων να συμμετέχουν σε επιχειρήσεις.
***
Μεταρρύθμιση των δυνάμεων ασφαλείας, που να τις καθιστά πραγματικό προστάτη των Πολιτών
από τις νέες απειλές στην σύγχρονη Κύπρο.
***
Επιτάχυνση των δικαστικών αποφάσεων για οικονομικές διαφορές σε ένα χρονικό διάστημα μέχρι
6 μήνες.
***
Αποϊδεολογικοποίηση και ρεαλισμό στην εξωτερική πολιτική.
***
Αύξηση των δαπανών για την παιδεία, την υγεία, τις επιστήμες, τη προστασία του περιβάλλοντος
και τον πολιτισμό. Η αύξηση, μεταξύ άλλων να προέλθει και από τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δημοσίων δαπανών.
***
Κρατική στήριξη και κίνητρα, μεταξύ των οποίων και φορολογικά, στην ιδιωτική ιατρική.

10
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***
Μετάβαση στην ιατρική ασφάλιση με εγγυημένο το βασικό επίπεδο ασφάλισης. Βελτίωση της
ποιότητας των υπηρεσιών στα δημόσια νοσηλευτήρια με την αλλαγή στην χρηματοδότηση τους,
μέσω των ασφαλιστικών αποζημιώσεων, και όχι από τον προϋπολογισμό.
***
Αφαίρεση από το Ταμείο Συντάξεων κάθε οικονομικής επιβάρυνσης, που δεν συνδέεται με την
καταβολή των συντάξεων γήρατος.
***
Μείωση των κατηγοριών που δημιουργούν προνομιούχους συνταξιούχους.
***
Επέκταση των επενδυτικών δυνατοτήτων των συνταξιοδοτικών αποταμιεύσεων και δημιουργία
συστήματος κρατικής ασφάλισης.
***
Διεύρυνση των δυνατοτήτων της τοπικής αυτοδιοίκησης, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης
των εξουσιών της και δημιουργία οικονομικής βάσης για τις δραστηριότητες της.

11
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ΠΛΉΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΊΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑΣ
Я ГРАЖ
ДАНИН
ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ
ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ
ΣΕ ΝΈΑ ΒΆΣΗ.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗ ΣΧΕΔΊΟΥ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΊΑΣ
ΤΗΣ ΧΏΡΑΣ
ΓΙΑ 5, 10 ΚΑΙ 25 ΧΡΌΝΙΑ
7 целей
партии

«Για τους πολίτες είναι πολύ πιο χρήσιμο όταν όλο το κράτος ακПравдивое дело, если оно правильно изложено, несокру
μάζει παρά όταν χωριστά άτομα καλοπερνούν, ενώ το σύνολο
шимо.
καταστρέφεται».
Плутарх
Θουκυδίδης

Объединение русскоязычной диаспоры Республики Кипр (выходцев из стран бывшего
* * * в единую политическую партию.
СССР)
Μεταρρύθμιση της οικονομίας για ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς της. Μείωση της εξάρτησης

***

από τον τουρισμό και του ρόλου του κράτους στην οικονομία.
Реформа государственной власти и политической системы Республики Кипр. Ликвидация коррупции и произвола бюрократии.
***

***

Κίνητρα για τη συνέργεια πανεπιστημίων, ινστιτούτων και βιομηχανιών υψηλής τεχνολογίας για τη
Полная свобода предпринимательства и экономический рост на новой основе. Создаδημιουργία
καινοτόμων
προϊόντων,
εισαγωγήстраны
τους στην
βοήθεια για την έξοδο
ние
и реализация
плана
развитияτην
экономики
наπαραγωγή
5, 10 и 25και
лет.
τους στην αγορά.

***

Реализация проекта «Новое Электронное Государство».
***

* * *της ανάπτυξης των βιομηχανιών υψηλής τεχνοΥιοθέτηση φορολογικών κινήτρων για την τόνωση
Развитие межнациональных и межконфессиональных отношений.
λογίας μέχρι της φοροαπαλλαγής για τις νεοσυσταθείσες επιχειρήσεις και τις εταιρείες που ασχο***
λούνται με καινοτόμα σχέδια, μέχρι να τα αποσβέσουν
καθώς και άλλα μέτρα κρατικής στήριξης.
Глобальная экологическая программа по сохранению и восстановлению уникальной
природы Республики Кипр.
***

* * * να έρθουν στην Κύπρο επιχειρήσεις υψηλής
Δημιουργία τεχνολογικών πάρκων. Να επιτραπεί
Вовлечение
молодёжи
Республики
Кипр τους
в активную
политическую
и экономическую
τεχνολογίας και
το εξειδικευμένο
προσωπικό
για την ανάπτυξη,
καινοτόμων
και υψηλής τεжизнь страны.
χνολογίας, τομέων της οικονομίας.
***
Μεταμόρφωση των δημόσιων επιχειρήσεων κοινής ωφελείας σε ένα ελκυστικό επενδυτικό τομέα
της οικονομίας, μέσω της δημιουργίας ανταγωνισμού και της αλλαγής του συστήματος μέτρων
κρατικής στήριξης.
***
Περισσότερη διαφάνεια στις προσφορές για δημοτικές παραγγελίες, στον τομέα των υπηρεσιών
κοινής ωφέλειας, ώστε να προληφθεί η συγκέντρωση τους σε εταιρείες, που συνδέονται με τοπικούς αξιωματούχους.
12
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***
Δανεισμός για την ανάπτυξη μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων με ευνοϊκό επιτόκιο.
***
Ακύρωση των περισσότερων τύπων αδειών και πιστοποιητικών. Όλες οι άδειες στη Κυπριακή
Δημοκρατία πρέπει να εκδίδονται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή. Μείωση της γραφειοκρατίας για την
εποπτεία αδειοδότησης.
***
Εξασφάλιση ίσων δικαιωμάτων για τους ξένους και ντόπιους επενδυτές στην εγχώρια αγορά. Προστασία των δικαιωμάτων των ξένων επενδυτών και ξένων πελατών των κυπριακών επιχειρήσεων.
***
Δημιουργία μηχανισμού για την ταχεία παροχή των ελεύθερων κρατικών τεμαχίων γης με μακροχρόνια μίσθωση και ευνοϊκούς όρους, προκειμένου να αποκατασταθεί η ευφορία της γης και να
αναπτυχθεί η γεωργία για την επισιτιστική ασφάλεια της χώρας.
***
Διακοπή των πρακτικών απώθησης από την αγορά, μέσω διοικητικών μέτρων, των μικρών και
μεσαίου μεγέθους τραπεζών με ξένο κεφάλαιο.
***
Απογραφειοκρατικοποίηση της τραπεζικής εποπτείας και της εποπτείας των χρηματοπιστωτικών
αγορών.
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ГРАЖДАНИН

Η ΥΛΟΠΟΊΗΣΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ
«ΝΈΟ
ΚΡΆΤΟΣ»
7 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌ
целей партии

«Για να προοδεύσεις
να φτάσεις αυτούς
που προηγούνται
Правдивое
дело, еслиπρέπει
оно правильно
изложено,
несокру
και όχι να περιμένεις αυτούς που είναι πίσω σου».
шимо.
Αριστοτέλης
Плутарх

Καθολική εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, σύστημα στο οποίο η συνεργασία των
Объединение русскоязычной диаспоры Республики Кипр (выходцев из стран бывшего
ΠΟΛΙΤΩΝ
και τωνполитическую
επιχειρήσεων με
το κράτος, θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο σε ηλεκτροСССР)
в единую
партию.
νική μορφή.

***

Реформа государственной власти и политической системы Республики Кипр. Ликвида* * *коррупции и произвола бюрократии.
ция
Οργάνωση της συνεργασίας μεταξύ των υπουργείων και των διαφόρων οργανισμών μόνο σε

***

ηλεκτρονική μορφή.
Полная свобода предпринимательства и экономический рост на новой основе. Создание и реализация плана развития экономики страны на 5, 10 и 25 лет.
***

***

Η παροχή πληροφοριών
και οι
υπηρεσίες που
προσφέρει το κράτος προς τους πολίτες και τις
Реализация
проекта «Новое
Электронное
Государство».
επιχειρήσεις και η συνεργασία των κρατικών οργανισμών και διευθύνσεων, τόσο στο εσωτερικό

***

της χώρας όσο και σε διεθνές επίπεδο, μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.
Развитие межнациональных и межконфессиональных отношений.

***
***
Глобальная
экологическая
программа
по
и восстановлению
уникальной
Η δημιουργία ηλεκτρονικής διακυβέρνησης θαсохранению
μειώσει το γραφειοκρατικό
μηχανισμό,
το κόστος
природы Республики Кипр.
του και θα επιταχύνει για τους ΠΟΛΙΤΕΣ της Δημοκρατίας την εξυπηρέτηση από τις δημόσιες
***
υπηρεσίες.
Вовлечение молодёжи Республики Кипр в активную политическую и экономическую
жизнь страны.
***

Ελαχιστοποίηση της προσωπικής αλληλεπίδρασης μεταξύ των δημοσίων οργανισμών, που παρέχουν υπηρεσίες και των αιτητών που προσφεύγουν σε αυτούς, μέσα από τη μέγιστη χρήση
της τεχνολογίας των πληροφοριών.
***
Απλοποίηση, βελτίωση της ποιότητας, αύξηση της ταχύτητας και της διαφάνειας στις διαδικασίες
συνεργασίας ΠΟΛΙΤΩΝ και κυβερνητικών υπαλλήλων, καθώς και μείωση του επιπέδου διαφθοράς.
***
Η δημιουργία ηλεκτρονικής διακυβέρνησης πρέπει να κινείται σε τρεις κατευθύνσεις: ηλεκτρονική διακυβέρνηση για τους ΠΟΛΙΤΕΣ, ηλεκτρονική διακυβέρνηση για τις επιχειρήσεις και συνεργασία μεταξύ υπουργείων και οργανισμών σε ηλεκτρονική μορφή.
14
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***
Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση θα επιτρέψει στους πολίτες να εξυπηρετούνται από το μέρος που
βρίσκονται. Για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας ID-κάρτα για την πληρωμή των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, υπηρεσιών επικοινωνίας, για φορολογικές υπηρεσίες, για τα μέσα μεταφοράς, για
πληρωμή χώρου στάθμευσης μέσω κινητού τηλεφώνου, για ψηφοφορία μέσω Διαδικτύου, για
τραπεζικές εργασίες, για τη λήψη ψηφιακών συνταγών από τον γιατρό….
Επίσης οι εξ αποστάσεως εκπαιδευόμενοι μπορούν να ελέγχουν τις βαθμολογίες τους, να παρακολουθούν την πορεία της εκπαίδευσης τους και να έχουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό
μέσω του Internet, χωρίς να φεύγουν από τον υπολογιστή τους. Μπορούν επίσης να υποβάλουν
αίτηση για κρατική βοήθεια και μια ποικιλία άλλων εκπαιδευτικών επιχορηγήσεων.
***
Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση για τις επιχειρήσεις θα επιτρέψει στους επιχειρηματίες να μην
χάνουν το χρόνο τους, περιμένοντας στη σειρά και στα γραφεία των υπαλλήλων και των δικηγόρων. Για τους επιχειρηματίες θα πρέπει να είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες υπηρεσίες: σύσταση
εντός 18 λεπτών νέας εταιρείας, απόκτηση άδειας εξ αποστάσεως ή πιστοποιητικού για κάθε
νόμιμη δραστηριότητα.
***
Μετατροπή όλων των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των υπουργείων και των υπηρεσιών σε ηλεκτρονική μορφή. Δημιουργία ενιαίας βάσης δεδομένων του πληθυσμού και ενιαίο μητρώο των
επιχειρήσεων. Δημιουργία ηλεκτρονικού Κοινοβουλίου και στο μέλλον δημιουργία ηλεκτρονικής
ιθαγένειας για όλους τους μη μόνιμους κατοίκους, προκειμένου να δημιουργηθούν ηλεκτρονικές
εταιρείες που θα είναι εγγεγραμμένες στη Κυπριακή Δημοκρατία. Ηλεκτρονική ψηφοφορία για τις
προεδρικές και βουλευτικές εκλογές.
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ГРАЖДАНИН

ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΔΙΕΘΝΙΚΏΝ
ΚΑΙ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΏΝ
ΣΧΈΣΕΩΝ
7 целей партии

«Με τα δεδομένα
οι άνθρωποι
είναι ίσοι,
είτε είναι
Правдивое
дело, της
еслиφύσης
оно όλοι
правильно
изложено,
несокру
Έλληνες
είτε
βάρβαροι...
Όλοι
αναπνέουμε
αέρα
από
το
στόμα
шимо.
και τη μύτη».
Плутарх
Αντίφωνος

Объединение
диаспорыπρωτοβάθμιας
Республики Кипр
(выходцев из εκπαίδευσης
стран бывшего
Εισαγωγή σταрусскоязычной
συστήματα προσχολικής,
και δευτεροβάθμιας
προСССР) в единую политическую партию.
γραμμάτων με στόχο την διαπαιδαγώγηση για ανοχή στη διαφορετικότητα, για διεθνική και δια-

***
θρησκευτική αρμονία.
Реформа государственной власти и политической системы Республики Кипр. Ликвидация коррупции и произвола бюрократии.
***

* *και* του ριζοσπαστικού εθνικισμού, συμπεριλαμβαΕνίσχυση της καταπολέμησης της ξενοφοβίας
Полная
предпринимательства
и προπαγάνδα
экономический
рост на новой
Создаνομένηςсвобода
την σοβαρής
ποινικής ευθύνης για
απάνθρωπων
ιδεώνоснове.
και μίσους,
φυλεние и реализация плана развития экономики страны на 5, 10 и 25 лет.
τικών, εθνοτικών και άλλων διακρίσεων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων

* * * νεοναζιστικών και ριζοσπαστικών εθνικιστικών
των ηλεκτρονικών και διαδικτυακών. Απαγόρευση
Реализация
«Новое
Электронное
Государство».
οργανώσεωνпроекта
και πολιτικών
κομμάτων
που υποστηρίζουν
τον ρατσισμό και τον σοβινισμό.
***
Развитие
межнациональных и межконфессиональных отношений.
***
Εφαρμογή της νομοθεσίας περί ποινικής ευθύνης
* * * για υποκίνηση εθνοτικού και θρησκευτικού μί-

σους.
Глобальная
экологическая программа по сохранению и восстановлению уникальной
природы Республики Кипр.
***

***

Τακτοποίηση молодёжи
της εξωτερικής
μετανάστευσης.
Παροχή
στουςполитическую
νόμιμους μετανάστες
ίσα κοινωνικά
Вовлечение
Республики
Кипр в
активную
и экономическую
жизнь
страны.
δικαιώματα
με τους ΠΟΛΙΤΕΣ της Κύπρου. Τερματισμό της παράνομης μετανάστευσης.
***
Ψήφιση νόμου «Περί της άμεσης (εντός 24 ωρών) αναγκαστικής απέλασης οποιουδήποτε παράνομου μετανάστη».
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΉΡΗΣΗ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗ
ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΙΚΉΣ
7 целей
партииΚΥΠΡΙΑΚΉΣ ΦΎΣΗΣ

«Δεν πρέπειдело,
ποτέ και
τίποτα
καταστρέφειςизложено,
χωρίς να είσαι
σίγουρος
Правдивое
если
оноναправильно
несокру
για
τη
δυνατότητα
αντικατάστασης
του
με
κάτι
εξίσου
επωφελές».
шимо.
Πλούταρχος
Плутарх

Επεξεργασία και έγκριση Εθνικής Στρατηγικής για την Περιβαλλοντική διαμόρφωση της Αειφόρου
Объединение русскоязычной диаспоры Республики Кипр (выходцев из стран бывшего
Ανάπτυξης
της χώρας.
СССР)
в единую
политическую партию.

***

***
Реформа
государственной власти и политической системы Республики Кипр. Ликвидация
коррупции
и произвола
бюрократии.
Εισαγωγή
στη Κύπρο
σε πλήρη
έκταση των πιο προηγμένων διεθνών προτύπων προστασίας του
περιβάλλοντος και μέτρα αποζημίωσης για την
τους.
* *παραβίασή
*
Полная свобода предпринимательства и экономический рост на новой основе. Создание и реализация плана развития экономики страны на 5, 10 и 25 лет.
***

* * * μελέτες. Ενίσχυση της συμμετοχής των ΠΟΛΙΑυστηρότερες απαιτήσεις για τις περιβαλλοντικές
Реализация
«Новое
Государство».
ΤΩΝ και τωνпроекта
οργανώσεων
τηςЭлектронное
κοινωνίας των
ΠΟΛΙΤΩΝ, ιδιαίτερα στον τομέα της εξέτασης του
αστικού σχεδιασμού και στα στρατηγικά σχέδια
γης.
* * ανάπτυξης
*
Развитие межнациональных и межконфессиональных отношений.
***
***
Глобальная
экологическая
программа
по сохранению
и восстановлению
уникальной
Έλεγχος στους
χώρους συλλογής
και επεξεργασίας
των απορριμμάτων.
Κρατική ενίσχυση
για τις
природы
Республики
Кипр.
εργασίες αποκατάστασης τους. Δημιουργία σύγχρονου συστήματος ανάκτησης και επεξεργασίας

***
των αποβλήτων.
Вовлечение молодёжи Республики Кипр в активную политическую и экономическую
жизнь страны.
***
Καθορισμός μέγιστων ορίων για κατασκευές στα ιστορικά κέντρα των πόλεων.
***

Δημιουργία και υλοποίηση εθνικού προγράμματος για πρασίνισμα της Κύπρου. Φύτευση δένδρων
από μαθητές, φοιτητές, δημόσιους υπάλληλους και οργανωμένα σύνολα.
***
Δημιουργία και εφαρμογή του προγράμματος «Eco-ηλεκτρική ενέργεια», το οποίο συνεπάγεται
την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων της ηλιακής και αιολικής.
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***
Αναδιανομή εσόδων του προϋπολογισμού προς όφελος της τοπικής αυτοδιοίκησης, η οποία έχει
μεγαλύτερη επίδραση στο περιβάλλοντα χώρο, όπου κατοικούν οι άνθρωποι.
***
Συμμόρφωση με τις αρχές της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία των ζώων,
επικυρωμένη από την Κυπριακή Δημοκρατία. Δημιουργία αρμόδιου οργάνου, το οποίο θα διασφαλίζει, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους, τον έλεγχο του εμπορίου, τους όρους αναπαραγωγής και διατήρησης ζώων και τα καταφύγια.
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ΠΑΙΔΕΊΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΌΣ, ΠΡΟΣΈΛΚΥΣΗ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΊΑΣ
ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΌ ΠΟΛΙΤΙΚΉ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ
7 целей
партии ΖΩΉ ΤΗΣ ΧΏΡΑΣ

«Ο μαθητής δεν είναι δοχείο που πρέπει να γεμίσει,
Правдивое дело, если оно правильно изложено, несокру
αλλά δάδα, που πρέπει να ανάψει».
шимо.
Πλούταρχος
Плутарх

Εφαρμογή τουрусскоязычной
προγράμματος «Νέο
Κυπριακό
Σχολείο», Кипр
μεταρρύθμιση
δηλαδή
της δευτεροβάθОбъединение
диаспоры
Республики
(выходцев
из стран
бывшего
СССР)
в единую
политическую
партию.
μιας και
τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης
για περισσότερη εξοικείωση με την πληροφορική.

***
Реформа
государственной власти и политической системы Республики Кипр. Ликвида***
ция
коррупции
и των
произвола
бюрократии.
Ανακαίνιση όλων
δημόσιων
σχολείων και εξοπλισμός τους με προηγμένες τεχνολογίες εκπαίδευσης.
***
Полная свобода предпринимательства и экономический рост на новой основе. Создание
* * *и реализация плана развития экономики страны на 5, 10 и 25 лет.

* * οικογένειες.
*
Αύξηση των επιδομάτων τέκνου για πολύτεκνες
Реализация проекта «Новое Электронное Государство».
***

***

Στήριξη των
νέων επαγγελματιών
για εξεύρεση εργασίας. отношений.
Развитие
межнациональных
и межконфессиональных

***

***
Глобальная
экологическая программа по сохранению и восстановлению уникальной
Ο Πολιτισμός
αποτελείКипр.
απαραίτητο συστατικό της κοινωνικής εξέλιξης. Κρίνεται απαραίτητη η αύприроды
Республики
ξηση της οικονομικής στήριξης εκ μέρους του* κράτους.
Για ένα υγιές και αποδοτικό σύστημα παι**

δείας, επιβάλλεται
η συνύπαρξη
της πολιτιστικής
και της εκπαιδευτικής
διάστασης.
Вовлечение
молодёжи
Республики
Кипр в активную
политическую
и экономическую
жизнь страны.
***

Οργανωτική και διοικητική εξυγίανση των κρατικών, ημικρατικών και άλλων πολιτιστικών θεσμών
που στηρίζονται οικονομικά από το κράτος. Οι οργανισμοί αυτοί οφείλουν να λειτουργούν με βάση
παραδείγματα προηγμένων σε αυτό τον τομέα χωρών, προσφέροντας εύφορο έδαφος καλλιτεχνικής παραγωγής πρωτίστως στους κύπριους ταλαντούχους καλλιτέχνες και υψηλής ποιότητας
ψυχαγωγία στο κυπριακό κοινό.
***
Κοινές δράσεις των μορφωτικών-ψυχαγωγικών και αθλητικών συλλόγων, των επιστημονικο-τεχνικών και άλλων ιδρυμάτων και μέτρα στήριξης τους, όπως η δωρεάν ενοικίαση χώρων, η απαλλαγή
τους από όλους τους φόρους και η απευθείας κρατική χρηματοδότηση τους.
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***
Ενθάρρυνση για τη δημιουργία ιδιωτικών νηπιαγωγείων και σχολείων. Επιλογή και προώθηση
των ταλαντούχων μαθητών.
***
Επέκταση της πρακτικής για κρατικά ευνοϊκά εκπαιδευτικά δάνεια. Φορολογικά και άλλα κίνητρα
για τη συμμετοχή επιχειρήσεων στην μόρφωση της νεολαίας.
***
Κατανομή κρατικών επιχορηγήσεων και υποτροφιών σε μαθητές, φοιτητές και νέους επιστήμονες
που εργάζονται σε τομείς υψηλής τεχνολογίας.
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7 целей партии
Правдивое дело, если оно правильно изложено, несокру

«Δεν επιτρέπεται
шимо. να φτιάχνουμε νόμους,
οι οποίοι αφορούν μόνο ένα άτομο,

Плутарх

αν δεν
θα ισχύουν
αυτοί
ισότιμα
Объединение русскоязычной
диаспоры
Республики
Кипр
(выходцев из стран бывшего
СССР) в единую политическую партию.
για όλους τους πολίτες
της Αθήνας».
***

Реформа государственной власти и политической системы Республики Кипр. ЛиквидаΔημοσθένης
ция коррупции и произвола бюрократии.

***
Полная свобода предпринимательства и экономический рост на новой основе. Создание и реализация плана развития экономики страны на 5, 10 и 25 лет.

***
Реализация проекта «Новое Электронное Государство».

***
Развитие межнациональных и межконфессиональных отношений.

***
Глобальная экологическая программа по сохранению и восстановлению уникальной
природы Республики Кипр.

***
www.eop.org.cy
www.cypruscitizen.org

Вовлечение молодёжи Республики Кипр в активную политическую и экономическую
жизнь страны.
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