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                   ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2011 

ΕΙΜΑΣΤΕ ενεργοί ΚΥΠΡΙΟΙ  ΠΟΛΙΤΕΣ, τεχνοκράτες, επιστήµονες, επιχειρηµατίες, Ιδιωτικοί και 
∆ηµόσιοι Υπάλληλοι που δεν αντέχουµε άλλο την άθλια πολιτική κατάσταση στον τόπο µας και 
επιδιώκουµε την ΑΜΕΣΗ κατάργηση του κοµµατικού κατεστηµένου. 

ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑΝΤΙΟΝ των υπερ-προνοµίων ορισµένων ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, της αδικίας στο 
θέµα των  συντάξεων, της διαφθοράς, της διαπλοκής, της µίζας, του ρουσφετιού, της 
κοµµατικοποίησης των πάντων ( ποδόσφαιρο, συντεχνίες ) της ανισότητας και της ατιµωρησίας. 
Έχουµε βαρεθεί να πληρώνουµε πάντα για τα σπασµένα της ανικανότητας και της διαφθοράς. 

ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ότι τα υφιστάµενα κόµµατα  δεν εξυπηρετούν πλέον το συλλογικό καλό. Μας 
διχάζουν µε µόνο σκοπό να µάς ελέγχουν  για να τους ψηφίζουµε και µας θυµούνται µόνο στις 
εκλογές ......... ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΨΗΦΙΣΕΙΣ. 

ΘΕΛΟΥΜΕ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ  αρχίζοντας από τα οικονοµικά των κοµµάτων  και 
των πολιτικών , πειθαρχία όλων  µε πρώτους τους ηγέτες µας  και αυστηρή  τιµωρία των ενόχων.  

ΘΕΛΟΥΜΕ ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΡΑΜΑ είκοσι χρόνων  για το µέλλον µέσω επιστηµονικής µελέτης  και 
εφαρµογής της κοινής λογικής των τεχνοκρατών και όχι των αποτυχηµένων πολιτικάντηδων. 

ΖΗΤΟΥΜΕ την βοήθεια σας. Εµείς κάναµε την αρχή της αλλαγής. ∆ηµιουργήσαµε µιά πλατφόρµα 
έκφρασης του ανεξάρτητου µε µόνο γνώµονα το καλό του τόπου. Προσκαλούµε όποιον 
πιστεύει στις αρχές µας να βοηθήσει είτε µε την ψήφο του  είτε ως υποψήφιος. Ας βάλουµε όλους 
τους ψήφους µας µαζί για να αλλάξουµε  το κατεστηµένο µε ένα αέρα ανεξαρτησίας στην Βουλή.  

 Ελα µαζί µας, βοήθα να φυσήξει ένας αέρας!  ΟΧΙ  ΣΤΗΝ ΑΠΟΧΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΕΥΚΗ ΨΗΦΟ, 
∆ΙΟΤΙ  ΕΤΣΙ ∆ΙΑΙΩΝΙΖΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ! 



 

ΕΠΙ∆ΙΩΚΟΥΜΕ λοιπόν την αντιπροσώπευση µας στη Βουλή µε µη κοµµατικά ελεγχόµενους  
ανιδιοτελείς Βουλευτές από όλα τα στρώµατα της κοινωνίας,  για να εδραιωθεί ο αυστηρός  και 
αποτελεσµατικός  έλεγχος της εξουσίας..  

ΘΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ τις ακόλουθες  ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ  αλλαγές µε προτάσεις νόµου προς τη  νέα 
Βουλή και ζητούµε την ψήφο σας για να το πετύχουµε: 

ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ 

 Σταδιακή µείωση του συνολικού αριθµού, άµεση µείωση των υπερ-προνοµίων  των 
υψηλόβαθµων ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, αύξηση και έλεγχος της παραγωγικότητας και ωρών 
εργασίας, ίσες εισφορές για Τ.Κ.Α., εκµοντερνισµός, αξιοκρατία , αναπροσαρµογή της ΑΤΑ προς 
όφελος των χαµηλά αµειβόµενων  υπαλλήλων. Οι Γενικοί ∆ιευθυντές υπουργείων να είναι ιδιώτες 
µε 5 χρόνια συµβόλαιο. Οι ∆ιευθυντές να αξιολογούνται από ανεξάρτητο φορέα βάσει της 
παραγωγικότητας του κάθε Τµήµατος ∆.Υ. Για τις προαγωγές να έχει το δικαίωµα µόνο η 
∆ιεύθυνση. Να καταργηθεί η Ε∆Υ διότι είναι κοµµατική και  αγνοεί αποφάσεις των  δικαστηρίων. 

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ 

 Μείωση του µισθού των βουλευτών και του βουλευτικού επιδόµατος  των κοµµάτων, ακύρωση 
της  ασυλίας, του αφορολόγητου αυτοκινήτου και  απαγόρευση παράλληλων ασχολιών που δεν 
συνάδουν µε το Βουλευτικό αξίωµα.   

ΚΟΜΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  

 Οριζόντια Ψηφοφορία για διάσπαση της απόλυτης εξουσίας των κοµµάτων, να γίνουν 
παράνοµες οι εισφορές από ξένους οργανισµούς σε κόµµατα, ψήφιση της νοµοθεσίας για την 
οικονοµική λειτουργία τους (τώρα ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ , εκκρεµεί νοµοσχέδιο στη Βουλή εδώ και εφτά 
χρόνια ) ,  να γίνονται δηµόσια τα οικονοµικά τους στοιχεία . 

ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Αειφόρος ανάπτυξη µε απόλυτο σεβασµό στο περιβάλλον σε συνδυασµό µε τα απαραίτητα 
µεγαλεπήβολα αναπτυξιακά έργα που θα προτείνουν οι  τεχνοκράτες µε φαντασία και όραµα.  
Αµεση και ΕΝΤΑΤΙΚΗ προώθηση όλων των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, 
συµπεριλαµβανοµένης της  παραγωγής ενέργειας από οργανικά απόβλητα και ενεργειακές 
καλιέργειες  κατόπιν  λεπτοµερών µελετών και εκτεταµένων ερευνών απο τα Πανεπιστήµια µας. 
Κατάργηση του πάγιου τέλους στο νερό, ρεύµα, τηλέφωνα, συλλογή απορριµµάτων µε εφαρµογή 
της φιλοσοφίας «Ο Ρυπαίνων πληρώνει».  Οχι στην ατοµική ενέργεια, επανεξέταση όλων των 
θεµάτων και συµφωνιών γύρω από το Φυσικό Αέριο από τίµιους τεχνοκράτες και επιστήµονες.  

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

 Οι κοινωνικές παροχές στους φτωχούς συµπολίτες µας να καλύπτονται στο ακέραιο,  
αναγνώριση των εκ µητρογονίας προσφύγων και διαµοιρασµός των διαθέσιµων κεφαλαίων µόνο 
στους φτωχούς πρόσφυγες που έχουν πραγµατική ανάγκη, καταπολέµηση της φυγοστρατίας και 
άλλα µέτρα για µείωση της θητείας,  µέτρα για τους αλλοδαπούς, αυστηρή εφαρµογή της 
νοµοθεσίας για τα ναρκωτικά και εντατική ενηµέρωση των νέων µας, εκκαθάριση και 
εκµοντερνισµός στην Αστυνοµία , φορολογία τζόγου, δηµιουργία κρατικού καζίνο µε όλα τα έσοδα 
να διατίθενται για αναπτυξιακά έργα και κοινωνικές παροχές,  κατευθείαν από ειδικό ταµείο. 
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