


1 Παροχή ανεμπόδιστης πρόσβασης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας
σε έγγραφα και στοιχεία κάθε υπόθεσης που επιβάλλεται να διερευνήσει. 



2 Δημιουργία πραγματικά Ανεξάρτητης Αρχής Κατά της Διαφθοράς, 
η οποία δεν θα ορίζεται από την κυβέρνηση.   



3 Ετήσιος έλεγχος της περιουσιακής κατάστασης των πολιτικών προσώπων
και κυβερνητικών αξιωματούχων από ανεξάρτητους ελεγκτές.  



4 Δημοσιοποίηση των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου 
που αφορούν ή/και σχετίζονται ή/και ωφελούν, άμεσα ή έμμεσα, 
τον Προέδρο της Δημοκρατίας, τους Υπουργούς και μέλη των οικογενειών τους.



5 Υποβολή πρότασης Νόμου από πολίτες με 5.000 υπογραφές
(το ΔΗΚΟ έχει καταθέσει πρόταση Νόμου για το θέμα αυτό το 2017) 
και Δημιουργία Επιτροπής Πολιτών στη Βουλή. 



6 Αναδρομική επιδότηση ενοικίου και  πάγιων λειτουργικών εξόδων 
των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία. 



7 Ριζική Μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος 
για σταδιακή αύξηση των χαμηλών και μεσαίων συντάξεων, 
ώστε να λαμβάνουν όλοι ικανοποιητική σύνταξη.  



8 Θεσμοθέτηση Μεσολαβητή Τραπεζικών Υπηρεσιών, για γρήγορη 
αναζήτηση αμοιβαία ικανοποιητικής συμφωνίας για Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια. 



9 Ορισμός Συνηγόρου του Δανειολήπτη, για την προστασία 
των δικαιωμάτων των δανειοληπτών και την τήρηση της νομιμότητας.  



10 Διεκδίκηση Μεταφορικού Ισοδύναμου, για την κάλυψη μέρους
της δαπάνης μετακίνησης των Κυπρίων πολιτών 
από και προς χώρες της ΕΕ.



11 Μείωση φορολογικών συντελεστών για επιχειρήσεις
που δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας. 



12 Επέκταση ανεργιακού επιδόματος μέχρι 12 μήνες (από 6 μήνες σήμερα). 



13 Αναστολή πληρωμής του ετήσιου τέλους των €350
για όλες τις εταιρείες και μείωση του τέλους σε €100 
για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.  



14 Δημιουργία μίας κυβερνητικής ιστοσελίδας 
όπου οι πολίτες θα μπορούν να διεκπεραιώνουν ηλεκτρονικά
τις συναλλαγές τους με όλες τις υπηρεσίες. 



15 Δημιουργία νέου Νοσοκομείου για παιδιά και εφήβους
και τμήματος πρώτων βοηθειών για παιδιά σε όλα τα νοσοκομεία.



16 Αύξηση των εξοπλιστικών δαπανών, χωρίς πρόσθετη φορολογική 
επιβάρυνση, ώστε να φτάσουν τουλάχιστον στο 2% του ΑΕΠ 
και επιλογή αμυντικών συστημάτων που θα πολλαπλασιάσουν 
την αποτρεπτική ισχύ της Εθνικής Φρουράς. 



17 Δημιουργία Ταμείου Στήριξης Ιδιοκτητών Κατεχόμενων Περιουσιών 
για την απώλεια χρήσης.  



18 Φορολογικά κίνητρα σε εργοδότες που παρέχουν ευελιξία σε ωράριο
και μεθόδους εργασίας για γονείς με μικρά παιδιά και δημιουργούν
χώρο φύλαξης παιδιών με εξειδικευμένο προσωπικό.



19 Δημιουργία ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας πώλησης γεωργικών
προϊόντων, για την απευθείας διάθεση τους από τους παραγωγούς
στους αγοραστές, παρακάμπτοντας έτσι τους διαμεσολαβητές.



20Μείωση του ΦΠΑ στην τουριστική βιομηχανία ενόσω διαρκεί
η πανδημία για να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της Κύπρου.



20+1
Η μετεξέλιξη και συνέχιση της Κυπριακής Δημοκρατίας
να ορίζεται στο πρώτο άρθρο του σχεδίου λύσης του Κυπριακού.




