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                             ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ  ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης µας της 4/12/2013 σας πληροφορούµε ότι η ∆ηµοσκόπηση 1000 πολιτών έχει 
συµπληρωθεί και σας επισυνάπτουµε τα αποτελέσµατα τα οποία καταδεικνύουν την αποδοχή της πρότασης µας 
για την εφαρµογή εκλογικού συστήµατος βασισµένου στην  Οριζόντια Ψηφοφορία από την συντριπτική 
πλειοψηφία του 85 % των πολιτών και την ταυτόχρονη µείωση της αποχής κατά 64 %.  Αυτά τα αποτελέσµατα 
έχουν παρουσιαστεί στα κόµµατα στις 16/12/2014 κατά την διάρκεια της συζήτησης στη Βουλή του προτεινόµενου  
νοµοσχεδίου  για θεσµοθέτηση της Οριζόντιας Ψηφοφορίας στις Ευρωεκλογές,  το οποίο έχει κατατεθεί στη 
βουλή  εκ µέρους της ∆ιαφάνειας Τώρα από το Κίνηµα Οικολόγων. Υπενθυµίζουµε ότι το νοµοσχέδιο αυτό στην 
αρχική του µορφή είχε κατατεθεί στη Βουλή από τον Μάϊο του 2011 χωρίς κανένα αποτέλεσµα. ∆υστυχώς οι 
αντιδράσεις της πλειοψηφίας των κοµµάτων στη Βουλή ήταν άκρως αποθαρρυντικές. 

Επίσης, από τις 4/12/2013 έχουµε ζητήσει επανηλειµµένα από τα κόµµατα τις θέσεις τους για αυτό το καίριο θέµα. 
Ο ∆ΗΣΥ και η Ε∆ΕΚ τάσσονται κατ΄ αρχήν υπέρ της πρότασης µας,  αναβάλλουν όµως την εφαρµογή της και 
περιπλέκουν το θέµα µε την πρόταση επεξεργασίας κοινού νοµοσχεδίου για όλες τις εκλογές, πράγµα που δεν 
ισχύει στην παρούσα νοµοθεσία.  Με το ιστορικό της Βουλής µας αυτό µπορεί να πάρει χρόνια. Επίσης το 
ΕΥΡΩΚΟ σε πρόσφατη συνάντηση τάσσεται θετικά υπέρ της Οριζόντιας.   

Εν όψει αυτών των γεγονότων, η Πλατφόρµα ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΡΑ απευθύνεται στα ΜΜΕ και σε όλους τους 
πολίτες µε σκοπό την δηµιουργία πίεσης προς τα πολιτικά κόµµατα ώστε να προχωρήσουν στην άµεση 
θεσµοθέτηση της Οριζόντιας Ψηφοφορίας για τις Ευρωεκλογές. Η Ελλάδα επεξεργάζεται τώρα σχετικό 
νοµοσχέδιο για τις Ευρωεκλογές,  για τα κόµµατα µας γιατί άραγε είναι αργά ; Μήπως αυτή η στάση είναι µέσα 
στα πλαίσια της κοµµατοκρατίας και της διαπλοκής ;  Θεωρούµε ότι είναι απαράδεκτο να αγνοούν τα κόµµατα την 
παλλαϊκή επιθυµία για ένα τόσο σοβαρό θέµα και σκοπός µας είναι να οργανώσουµε τους πολίτες µε 
συγκεκριµένες ενέργειες που θα ανακοινώσουµε σύντοµα,  για να κλιµακωθεί η πίεση προς τα κόµµατα ώστε να 
εγκρίνουν άµεσα το προτεινόµενο νοµοσχέδιο.   

Η µελέτη µας για την Μεταρρύθµιση του Κυπριακού Εκλογικού Συστήµατος που καταλήγει µε την  πρόταση του 
σχετικού νοµοσχεδίου, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της πλατφόρµας ∆ιαφάνεια Τώρα 
http://www.diafaniatora.com/ και στις ιστοσελίδες των διάφορων κινηµάτων που συµµετέχουν σε αυτή την 
προσπάθεια.  

Θα εκτιµούσαµε ιδιαίτερα την κατάλληλη προβολή αυτού του θέµατος, το οποίο η συντριπτική πλειοψηφία των 
πολιτών θεωρούν σαν πρωταρχικής σηµασίας για την άµεση και αποτελεσµατική εξυγίανση του πολιτικού µας 
συστήµατος.  

Με τιµή, 
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