


Εκτός από τη Νέα Στρατηγική για την Κυπριακή Δημοκρατία και τη λύση του Κυπριακού, έχω ήδη 
παρουσιάσει τις προτάσεις μας για μια σειρά από σημαντικά ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες 
και την κοινωνία. 

• Για τη δημιουργία νέου νοσοκομείου για παιδιά και εφήβους. 
• Για την ισότητα των φύλων. 
• Για τη συμφιλίωση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής. 
• Για την ευημερία των τετράποδων φίλων μας. 
• Για τη δημιουργία Κέντρων Εξυπηρέτησης για την υγεία των πολιτών.
• Για την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών. 
• Για τους κατοίκους ορεινών περιοχών. 
• Για το Ταμείο Κοινωνικής Δράσης. 
• Για τους ηλικιωμένους συμπατριώτες μας.
• Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, 

Είναι με ιδιαίτερη ικανοποίηση που διαπιστώνουμε καθημερινά την ευρύτατη αποδοχή των προτάσεων 
αυτών από την κοινωνία. 

Σήμερα, λοιπόν, παρουσιάζω την πρόταση μας για την αποκατάσταση της μεσαίας τάξης και την 
ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας. 

Η οικονομία,  δεν είναι  αφήγημα που μπορείς να διαμορφώσεις όπως σε εξυπηρετεί.
Είναι η πραγματικότητα που ζούμε καθημερινά. 

Μια πραγματικότητα απολύτως ξεκάθαρη. 

Αποτελεί θετική εξέλιξη το ότι:

• Το δημόσιο χρέος της χώρας έχει μειωθεί κάτω από το 100% του ΑΕΠ.
• Η Κύπρος καταγράφει θετικό ρυθμό ανάπτυξης για το 2017.
• Η κυπριακή οικονομία παρουσιάζει πρωτογενή πλεονάσματα. 

Είναι γεγονός πως τα δημόσια οικονομικά βρίσκονται σήμερα σε καλύτερη κατάσταση 
απ’ ότι ήταν μετά το καταστροφικό και αχρείαστο κούρεμα του 2013.  

Αλλοίμονο αν δεν ήταν, μετά από τόσες θυσίες που έκαναν οι πολίτες. 

Όμως, η κυπριακή οικονομία σήμερα, βρίσκεται πολύ μακριά, τόσο από εκεί που ήταν κάποτε,
όσο και από εκεί που θα έπρεπε και θα μπορούσε να είναι.  
 
Κανείς - και πολύ περισσότερο η κυβέρνηση Αναστασιάδη - δεν δικαιούται να πανηγυρίζει για αυτό.  



Η μυθοπλασία του «success story» έρχεται σε αντίθεση τόσο με τους δείκτες και τα στοιχεία, 
όσο και με την πραγματικότητα. 
 
• Το κατά κεφαλή ΑΕΠ της χώρας μας έχει μειωθεί κατά 24% από το 2011.   
[Με βάση τα στοιχεία του ΔΝΤ το κατά κεφαλή ΑΕΠ της Κύπρου ήταν $32.692,70 το 2011
και σήμερα βρίσκεται στο $24.740,96.]

• Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) της χώρας μας, έχει μειωθεί κατά 1 δις ευρώ από το 2012. 
[Επί διακυβέρνησης Νίκου Αναστασιάδη τα €19,5 δις ΑΕΠ του 2012, έπεσαν  στα 17,6 δις το 2014
για να φτάσουν στα €18,5 δις το 2017. ]
 
• Έχουν χαθεί €20 δις καταθέσεων, αξιογράφων και μετοχών από το κυπριακό τραπεζικό σύστημα. 

• Συνολικά το 27,7% του πληθυσμού βρίσκεται υπό τον κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού. Ένας στους 4 συμπατριώτες μας. 10.000 περισσότεροι από το 2012.   

• Η ανεργία, ιδιαιτέρως των νέων, παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα. 

• Η Κύπρος είναι η πέμπτη χειρότερη χώρα στην Ε.Ε. σε ποσοστό μακροχρόνιων ανέργων.  

• Η χώρα μας, βρίσκεται στην 25η θέση  ανάμεσα στις 28 χώρες - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στο δείκτη παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας. 

Αυτή είναι η πραγματική εικόνα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι κύπριοι πολίτες.

Ακόμη χειρότερα, παρά το δραστικό και καθόλα λανθασμένο κούρεμα των καταθέσεων του 2013, 
ακόμη δεν καταφέραμε να ξεπεράσουμε τα προβλήματα του τραπεζικού μας συστήματος.

• Η Κύπρος κατέχει την πρωτιά στην ΕΕ, σε ότι αφορά το επίπεδο του ιδιωτικού δανεισμού.

• Έχουμε τη 2η χειρότερη θέση στην ΕΕ (μετά τη δοκιμαζόμενη Ελλάδα) στο ποσοστό των 
μη-εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ).

• Ο Συνεργατισμός εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα κεφαλαιοποίησης 
λόγω των ΜΕΔ του. 

Οι Κύπριοι πολίτες γνωρίζουν καλά ότι, δυστυχώς, η κρίση είναι ακόμη εδώ.



Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης φέρει τεράστια ευθύνη για το ότι:

• Πήγε παντελώς απροετοίμαστος στο 1ο Eurogroup του Μαρτίου του 2013, 
χωρίς συγκεκριμένη πρόταση αντιμετώπισης των προβλημάτων της κυπριακής οικονομίας.
 
• Αποδέχθηκε κούρεμα καταθέσεων και όχι τη δημιουργία μιας «κακής τράπεζας», 
όπως έγινε σε όλες τις υπόλοιπες χώρες του Μνημονίου.

• Εισηγήθηκε ο ίδιος το κούρεμα των καταθέσεων κάτω των €100.000.

• Απέκρυψε από την Βουλή των Αντιπροσώπων την αντίθεση της ΕΚΤ στο κούρεμα των καταθέσεων 
κάτω των €100.000 ως επίσης και το ότι την επόμενη μέρα του 1ου Eurogroup, αυτή η απόφαση είχε 
αλλάξει. Επέμεινε όμως να στείλει στη Βουλή για ψήφιση Νομοσχέδιο για κούρεμα κάτω των €100.000 
(το οποίο ως ήταν επόμενο, απορρίφθηκε).

• Συμφώνησε στην καταστροφική «πώληση» των τραπεζικών καταστημάτων στην Ελλάδα, η οποία 
οδήγησε στην διάλυση των δυο μεγαλύτερων κυπριακών τραπεζών αλλά και στην κατακόρυφη αύξηση 
του κουρέματος των κυπρίων καταθετών. 

• Ουδέποτε έγιναν οποιεσδήποτε έρευνες από τις αρμόδιες αρχές του κράτους για,
 - τις ευθύνες της διοίκησης της Λαϊκής Τράπεζας, 
 - τις ευθύνες όσων έδωσαν παράνομα ELA €9 δις, 
 - τις ευθύνες εκείνων που ενέχονται στην πώληση των καταστημάτων των κυπριακών
   τραπεζών στην Ελλάδα.

• Δεν προώθησε τη δημιουργία Φορέα Διαχείρισης των ΜΕΔ μετά το Μνημόνιο.

• Απλώς εφάρμοζε τις επιταγές της τρόικα, χωρίς καμία επαναδιαπραγμάτευση για βελτίωση  των όρων 
του μνημονίου. 

Όμως,  το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα η κυπριακή οικονομία  και η μεγαλύτερη 
ίσως ευθύνη του Νίκου Αναστασιάδη, είναι ότι η κυβέρνηση του, 
 - δεν έχει σχέδιο για την έξοδο από την κρίση, 
 - δεν έχει σχέδιο για την αποκατάσταση αδικιών, 
 - δεν έχει σχέδιο για την ανάπτυξη.  

Σε αντίθεση με τον Νίκο Αναστασιάδη, εμείς έχουμε ολοκληρωμένο σχέδιο, για την αποκατάσταση της 
μεσαίας τάξης και την ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας. 

Θέλω να είναι απολύτως σαφές. 
Ποτέ ξανά δεν πρέπει να  επιστρέψουμε στις πολιτικές των αλόγιστων δαπανών της κυβέρνησης 
Χριστόφια  που οδήγησαν στη χρεοκοπία, όπως μας προτείνει ο κ. Μαλάς. 

Επιδιώκουμε τη βελτίωση των δημόσιων οικονομικών. 
Περισσότερο όμως επιδιώκουμε τη βελτίωση των οικονομικών των πολιτών. 
Αυτό θα πετύχουμε με την πολιτική μας. 



Δεν ερχόμαστε για να διαχειριστούμε το παλιό. 
Ερχόμαστε για να φέρουμε το καινούριο. 

Βασική και καθοριστική μας προτεραιότητα, η αποκατάσταση της μεσαίας τάξης. 

Της τάξης που ιστορικά και διαχρονικά δημιουργεί πραγματική ανάπτυξη. 

• Αποκαθιστούμε, με συγκεκριμένα μέτρα, τις αδικίες των προηγούμενων χρόνων. 
• Ανακουφίζουμε αυτούς που σήκωσαν τα δυσβάσταχτα βάρη της κρίσης και όσες και όσους βίωσαν το 
άδικο και αχρείαστο κούρεμα του 2013. 
• Μειώνουμε τα φορολογικά βάρη στους παραγωγικούς τομείς της οικονομίας.
• Δίνουμε λύση στο τεράστιο πρόβλημα του υψηλού δανεισμού και ιδιαίτερα των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων. 

Απαλλάσσοντας τη μεσαία τάξη από όλα αυτά τα δυσβάσταχτα βάρη, της δίνουμε και πάλι τη 
δυνατότητα να επενδύσει, να δημιουργήσει, να προσφέρει θέσεις εργασίας, να αναπτυχθεί και μαζί της 
να αναπτυχθεί και η πραγματική οικονομία. 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Συνοπτικά, οι κύριες προτάσεις μας για την αποκατάσταση της μεσαίας τάξης:

 • Μέσα στις πρώτες 100 μέρες της διακυβέρνησης μας θα υπάρξει  επαναξιολόγηση και αναθεώρηση 
όλων των μέτρων εξυγίανσης που η κυπριακή κοινωνία αναγκάστηκε να επωμιστεί λόγω του 
μνημονίου.

• Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην επαναφορά απαραίτητων κοινωνικών προγραμμάτων όπως είναι 
 - η φοιτητική χορηγία, 
 - το επίδομα μάνας, 
 - το επίδομα τέκνου, τα στεγαστικά προγράμματα κ.α. 
σε ικανοποιητικά και αποτελεσματικά επίπεδα. 

Πρώτο βήμα θα είναι η επανεξέταση και αναθεώρηση των εισοδηματικών κριτηρίων προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν αδικίες και στρεβλώσεις που έχουν διαπιστωθεί στο υφιστάμενο σύστημα. 

• Μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος με στόχο το διπλασιασμό των χαμηλότερων 
συντάξεων μέσα σε μια 10-ετία, έτσι ώστε να υπάρχει μια αξιοπρεπής ελάχιστη εγγυημένη σύνταξη.  

Ο Στόχος αυτός θα επιτευχθεί σταδιακά με, 
 - την αύξηση του βοηθήματος για τους χαμηλοσυνταξιούχους,
 - την επέκταση του αριθμού των δικαιούχων, 
 - την παραχώρηση δωρεάν μονάδων σε γυναίκες που δεν εργάζονται και έχουν παιδί 
    μέχρι 15 ετών,   
 - τη θεσμοθέτηση επιπρόσθετου συστήματος συμπλήρωσης της σύνταξης για όλους 
    τους εργαζόμενους,  με Ταμεία Προνοίας.  



• Δημιουργία  ειδικού Ταμείου, με σκοπό την αποζημίωση των Κύπριων «κουρεμένων» καταθετών, 
κατόχων αξιογράφων και των Ταμείων Προνοίας και Συντάξεων κατά 75%. 

Η αποζημίωση θα αφορά Κύπριους καταθέτες, Κύπριους Κατόχους Αξιογράφων (μη επαγγελματίες 
επενδυτές, όπως αυτοί καθορίζονται από την   Ευρωπαϊκή Οδηγία της MIFID) και  Ταμεία Πρόνοιας 
και Συντάξεων 

Για τη χρηματοδότηση του ταμείου θα αξιοποιείται, σε ετήσια βάση, το 10% του πρωτογενούς 
πλεονάσματος, καθώς και άλλοι πόροι και αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων του δημοσίου. 

Ειδικά για την κατηγορία των Κατόχων Αξιογράφων  θα δοθεί προτεραιότητα ώστε να υπάρξει 
αποζημίωση μέχρι  €100.000 στα 5 πρώτα χρόνια (σε πέντε δόσεις). 

Τα ταμεία προνοίας θα αποζημιωθούν κανονικά στη βάση της σχετικής κυβερνητικής δέσμευσης 
του 2013.

• Δημιουργία Δημόσιου Φορέα Διαχείρισης Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων,  στο πρότυπο 
άλλων χωρών, ώστε να καταστεί δυνατή: 
 - Η αναδιάρθρωση δανείων
 - Το «κούρεμα» δανείων  
 - Η απαλλαγή εγγυητών 
 - Η προστασία της κύριας κατοικίας και  της μικρής επαγγελματικής στέγης 
   και η αναχαίτιση των μαζικών εκποιήσεων. 

Στη χρηματοδότηση του Φορέα, θα συμμετέχουν το Κράτος, ο τραπεζικός τομέας και ιδιώτες  
επενδυτές.      

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Συνοπτικά, οι προτάσεις μας για βιώσιμη Ανάπτυξη: 
• Αύξηση του ποσοστού δαπανών για Έρευνα και Καινοτομία, από το Δημόσιο και ιδιωτικό τομέα,  
σταδιακά στο 3%  του ΑΕΠ έως το τέλος της πενταετίας, με βάση την Στρατηγική Ευρώπη 2020.  

• Δημιουργία ολοκληρωμένου Προγράμματος ενθάρρυνσης και εγκαθίδρυσης Νεοφυούς Εταιρείας 
(start-up company). 

• Οποιαδήποτε νέα επιχείρηση δραστηριοποιηθεί στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας,  
 - δεν θα πληρώνει εταιρικό φόρο και φόρο για την άμυνα για τα επόμενα 10 χρόνια, 
 - δεν θα καταβάλλει μεταβιβαστικά για την όποια αγορά ακίνητης ιδιοκτησία και 
 - οι υπάλληλοι της δεν θα καταβάλουν φόρο εισοδήματος για τα πρώτα 5 χρόνια.   

• Δημιουργία Ταμείου Καινοτομίας, για τη στήριξη επιχειρήσεων με  καινοτόμο δράση στη δημιουργία 
προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών.

• Σύσταση  Συμβουλίου  Οικονομικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας,  το οποίο θα έχει ως στόχο την 
ενθάρρυνση και αξιοποίηση καινοτόμων ιδεών.

• Δημιουργία θεσμικού πλαισίου για τη δημιουργία θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων  και παροχή, μέσω 
διαγωνισμού,  πλήρως εξοπλισμένων επαγγελματικών χώρων στέγασης. 



• Ενίσχυση της αυτoαπασχόλησης με σχέδια στήριξης επιχειρηματικότητας με έμφαση στους νέους 
ανέργους και τους ανέργους 35 – 50 ετών.

• Απαλλαγή για 3 χρόνια από κάθε φορολογία  νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας ηλικίας 
κάτω των 35 ετών, που ξεκινούν δικές τους επιχειρήσεις. 

• Επιτάχυνση της επιστροφής / συμψηφισμού ΦΠΑ και Φόρου Εισοδήματος στις επιχειρήσεις. 

• Αύξηση, μέσω εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων,  των κονδυλίων   που αφορούν προγράμματα 
εργοδότησης και επανεκπαίδευσης ανέργων στα 160 εκατομμύρια ευρώ, ώστε να φτάσουν 
στο 2% των δαπανών του προϋπολογισμού.  

• Φορολογικά κίνητρα σε επιχειρήσεις για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας που θα απευθύνονται
σε νέους άνεργους πτυχιούχους.  Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, έρευνας και καινοτομίας.  

• Ανάπτυξη νέων σχεδίων για ενθάρρυνση της νεανικής επιχειρηματικότητας και Γυναικείας 
Επιχειρηματικότητας και και επαναφορά αυτών των σχεδίων στα επίπεδα πριν από την οικονομική κρίση.

• Επέκταση του επιδόματος ανεργίας από τους 6 στους 9 μήνες για να ενισχυθούν οι μακροχρόνια 
άνεργοι.

• Εντατικοποίηση των ελέγχων για την πάταξη της αδήλωτης εργασίας και εφαρμογή της αρχής
της ίσης μεταχείρισης στην απασχόληση για όλους τους εργαζόμενους.

• Προώθηση προγραμμάτων υποστήριξης εναλλακτικής και ευέλικτης εργοδότησης (μερική 
απασχόληση, τηλε-εργασία, ευέλικτο ωράριο).

• Ενθάρρυνση των επενδύσεων στον τομέα της ενέργειας και των συνδεδεμένων υπηρεσιών. Η Κύπρος 
μπορεί να γίνει κέντρο συντήρησης και επισκευής πλοίων και εξοπλισμών που έχουν σχέση με τις έρευνες 
για υδρογονάνθρακες, καλύπτοντας τις ανάγκες ολόκληρης της  Ανατολικής Μεσογείου. 

• Άμεση σύναψη εμπορικής συμφωνίας με την Αίγυπτο για την αξιοποίηση και εξαγωγή των 
κοιτασμάτων στο πεδίο «Αφροδίτη» μέσω των τερματικών υγροποίησης της Αιγύπτου με στόχο της 
εξαγωγή του 90% του κοιτάσματος μέσα στα επόμενα 17 χρόνια. 

• Δημιουργία Ταμείου Κοινωνικής και Πράσινης Επιχειρηματικότητας  μέσω της ενίσχυσης και παροχής 
εγγυήσεων για  χρηματοδότηση ανάλογων πρωτοβουλιών. 

• Δημιουργία Φορέα Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων με στόχο την χρηματοδότηση τους και την 
παροχή ρευστότητας.   

• Δημιουργία Κέντρου Επιχειρηματικότητας   για ΜΜΕ,  προκειμένου να ενημερώνονται και να 
επωφελούνται για τα ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα στήριξης επιχειρήσεων.

• Δημιουργία μονοθυρικής υπηρεσίας (one stop shop) για την εγγραφή και αδειοδότηση ξένων εταιρειών 
στη Κύπρο. 



• Μείωση της γραφειοκρατίας και των καθυστερήσεων στη δημόσια υπηρεσία με τη μεταρρύθμιση
της δημόσιας υπηρεσίας και την προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με πρόσβαση
σε υπηρεσίες 24 ώρες το 24ωρο.   

• Προστασία  των μικρών και μεσαίων καταστηματαρχών από τον αθέμιτο ανταγωνισμό
των υπεραγορών και των πολυκαταστημάτων. 

• Ρύθμιση του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων ώστε να προστατευθούν τα δικαιώματα
των εργαζομένων και των μικρών επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου σύμφωνα με τους κανονισμούς
που ψήφισε η Βουλή το 2015. 

• Υιοθέτηση κινήτρων για την εφαρμογή των εναλλακτικών καυσίμων στα οχήματα
και την απόσυρση / ανακύκλωση ρυπογόνων και παλιών αυτοκινήτων. 

• Κατάργηση των μεταβιβαστικών τελών και των τελών χαρτοσήμανσης για αγορά οικιστικής μονάδας 
κάτω των €350.000. Τελικός στόχος θα είνια η σταδιακή και πλήρης κατάργηση όλων των τελών 
χαρτοσήμανσης για κάθε σύμβαση. 

• Παραχώρηση φορολογικής έκπτωσης/πίστωσης επί του φόρου εισοδήματος ύψους 40%,
με ανώτατο όριο τις €50.000, επί της επένδυσης κάθε αγοραστή οικιστικών μονάδων,  ή, ακινήτων
για επιχειρηματικούς σκοπούς, με σκοπό την ενίσχυση του τομέα των ακινήτων. 
Παρόμοια ρύθμιση είχε εφαρμοστεί ξανά στην Κύπρο την περίοδο 1978 – 1980.

• Επέκταση του αφορολόγητου ορίου σε οικογενειακό αφορολόγητο όριο έτσι ώστε μία οικογένεια να 
μπορεί να αξιοποιεί το αφορολόγητο όριο συζύγου ακόμη και σε περίπτωση που ο/η σύζυγος δεν 
εργάζεται.   

• Μείωση του ετήσιου τέλους των εταιρειών από  €350 σε €150.

• Μείωση των φορολογικών βαρών στους παραγωγικούς τομείς της οικονομίας.

• Μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης κατά την πώληση μιας επιχείρησης σε νέους ιδιοκτήτες,
υπό την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση θα διατηρείται σε λειτουργία για μια πενταετία τουλάχιστον
και θα διατηρείται η απασχόληση.

• Στελέχωση του Τμήματος Φόρου Εισοδήματος, ώστε να μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά
και να επιτελέσει το έργο του. 

• Πλήρης μηχανογράφηση του Τμήματος Φορολογίας ώστε να γίνεται αξιολόγηση κινδύνων και να 
επιλέγονται για εξέταση φορολογούμενοι υψηλού κινδύνου, να υπάρχουν εργαλεία ανάλυσης και να 
γίνεται αποτελεσματικότερη η  διασύνδεση με άλλα αρχεία.

• Ενοποίηση,  όσο το δυνατόν,  των πολλαπλών προστίμων που υπάρχουν στις φορολογικές νομοθεσίες 
ώστε να απλοποιηθούν οι διαδικασίες και να επιτευχθεί η πλήρης μηχανογράφηση του Τμήματος 
Φορολογίας.

• Αύξηση χρηματικών ποινών για φοροδιαφυγή.



• Προώθηση περιβαλλοντολογικού και οικολογικού τουρισμού μέσω δημιουργίας υφάλων αναψυχής, 
δημιουργίας θεματικών φυσικών πάρκων και μουσείων τύπου οικοσυστήματος.

• Εκμετάλλευση όσο το δυνατόν μεγαλύτερης τουριστικής περιόδου και διαφοροποίηση του 
τουριστικού προϊόντος, μέσω προώθησης του ιατρικού, συνεδριακού, αθλητικού τουρισμού. 
Ειδικότερα σε ότι αφορά τον τομέα της υγείας, για την προσέλκυση επενδύσεων που θα αναβαθμίσουν 
τις υπηρεσίες υγείας και με στόχο τον ιατρικό τουρισμό, οι εταιρείες θα δικαιούται την απόσβεση του 
200% της επένδυσης τους σε υποδομές και εξοπλισμό και επιπρόσθετα πολεοδομικά κίνητρα.

• Διαδικτυακή έκδοση άδειας εισόδου (visas) για τουρίστες εκτός ΕΕ.

• Καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου αγροτικών προϊόντων και φυτοφαρμάκων από τα 
κατεχόμενα.
 
• Εφαρμογή ειδικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων για νέους αγρότες, κτηνοτρόφους και ψαράδες.

• Άμεση προώθηση στη δικαιοσύνη υποθέσεων καταγγελιών για καταχρηστικές  ρήτρες των τραπεζών, 
όπως έχουν διαπιστωθεί από την αρμόδια υπηρεσία προστασίας του καταναλωτή. 

Με τις προτάσεις μας, η Κύπρος μπορεί να ανακάμψει και να γίνει και πάλι μία από τις πιο 
δυναμικές,  ανερχόμενες οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ήταν μέχρι το 2008. 

Να βρεθεί και πάλι στον πυρήνα της αναπτυξιακής προσπάθειας της Ευρώπης.  

Ο λαός μας, με τις θυσίες του, έχει κερδίσει το δικαίωμα της ευημερίας, της ελπίδας
και της προοπτικής. 

Με την πολιτική μας, θα του δώσουμε αυτή την ευκαιρία.  


