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 Οι πολιτικές της απερχόμενης κυβέρνησης δεν έπεισαν ότι
μπορούν να εγγυηθούν σε όλους τους πολίτες ένα ελάχιστο
επίπεδο αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης

 Σύμφωνα με τα στοιχεία της της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου,
17.3% του πληθυσμού βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή σε
κοινωνικό αποκλεισμό.

 Το δικό μας όραμα:
• Σύγχρονο κράτος πρόνοιας.
• Παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας σε όλους.
• Κοινωνική ένταξη και δημιουργία μηχανισμών ανάπτυξης

της κοινωνικής αλληλεγγύης.
• Σύγχρονη, συμπεριληπτική παιδεία
• Όλοι οι πολίτες να είναι ισότιμοι, μακριά από διακρίσεις.
• Στήριξη στην οικογένεια με πολιτικές και υποδομές που

διευκολύνουν την υγιή οικογενειακή ζωή.

Εισαγωγή 



1. Υγεία - ΓΕΣΥ
 Στηρίζουμε τη φιλοσοφία του ΓΕΣΥ.

 Εστιάζουμε στην διόρθωση των δυσλειτουργιών και 
τη διασφάλιση της βιωσιμότητας: 

• Αυξημένος έλεγχος για να περιοριστούν οι 
καταχρήσεις. 

• Αναβάθμιση δημόσιων νοσηλευτηρίων. 

• Αξιολόγηση ποιότητας ιατρικών υπηρεσιών
(Medical/clinical audit).

• Θεσμοθέτηση Εθνικού Φαρμακευτικού Φορέα που 
θα προωθεί αναβάθμιση προϊόντων εντός ΓΕΣΥ.



1. Υγεία - ΓΕΣΥ

 Αναβάθμιση υπηρεσιών εκτός νοσηλευτηρίων:
Ενθαρρύνουμε τη χρήση της τεχνολογίας για να γίνονται
τα πρώτα διαγνωστικά ραντεβού με παθολόγο
διαδικτυακά (όπου οι συνθήκες το επιτρέπουν).

 Αναβάθμιση κατ’οίκον φροντίδας:

• Κλιμακωτή επιδότηση κατ’οίκον θεραπειών για
άτομα άνω των 75 ετών, βάσει εισοδηματικών
κριτηρίων.

• Δημιουργία δομών μακροχρόνιας φροντίδας για 
άτομα τρίτης ηλικίας με τη στήριξη του κράτους. 



2. Υγεία – Δικαιώματα

 Στηρίζουμε το δικαίωμα κάθε γυναίκας να επιλέγει
ελεύθερα κατά πόσον θα τερματίσει την κύηση εντός των
πλαισίων που καθορίζει ο νόμος.

 Κάλυψη αμβλώσεων από το ΓΕΣΥ:

• Το ΓΕΣΥ δεν καλύπτει τις αμβλώσεις παρά μόνο αν η
γυναίκα τεκμηριώσει ότι εμπίπτει στις εξαιρέσεις του
νόμου.

• Το κράτος οφείλει να στηρίξει το δικαίωμα των
γυναικών να επιλέξουν τον τερματισμό της κύησης
εντός 12 εβδομάδων για να αποφευχθούν οι
δυσμενείς διακρίσεις.



 Προοδευτική μεταρρύθμιση της παιδείας. 

 Ολοήμερο σχολείο: 

• Αρχίζοντας από προδημοτική και δημοτική εκπαίδευση.

• Στήριξη των γονέων/οικογενειών με αυτό τον τρόπο.

 Θεματικά και Πρότυπα Σχολεία: 

• Καθιέρωση ενός πρότυπου σχολείου ανά επαρχία. 

• Διπλασιασμός θεματικών σχολείων (μουσικό και 
αθλητικό) ανά επαρχία. 

• Δημιουργία νέων θεματικών σχολείων (πχ αγροτικού 
και τουριστικού). 

3. Παιδεία: Ολοήμερο και Τεχνικό Σχολείο



Κοσμικό Σχολείο: Η εκκλησία αποτελεί σημαντικό
κοινωνικό θεσμό, ωστόσο πρέπει να περιοριστεί στο
θρησκευτικό της έργο.

Περιεχόμενο και Στόχοι εκπαιδευτικού προγράμματος:
• Ανθρωποκεντρικό. Στηρίζεται στις αρχές της ισότητας

και της διαφορετικότητας.
• Καλλιέργεια κριτικής σκέψης και δεξιοτήτων για να

μπορούν να ενταχθούν στη σύγχρονη αγορά εργασίας.
• Γνωσιοκεντρικό και όχι εξετασιοκεντρικό σύστημα. Όχι

στις εξετάσεις τετραμήνων.

Πολιτική δια Βίου Μάθησης

4. Παιδεία: Προοδευτικό και Κοσμικό Σχολείο



Ενιαία εκπαίδευση: Ένα σχολείο για όλους, για να μην
μείνει κανένα παιδί στο περιθώριο.

Βραχυπρόθεσμη πολιτική (Μεταβατική):
• Τροποποίηση του Νόμου, ούτως ώστε οι Επιτροπές

Ειδικής Αγωγής να καθορίζουν τις εύλογες προσαρμογές
για κάθε παιδί με αναπηρία.

• Έλεγχος ότι εφαρμόζονται τα μέτρα υποστήριξης από το
σχολείο που φοιτά το παιδί.

• Σαφής καθορισμός προσόντων σχολικών συνοδών.

Νέο νομικό πλαίσιο, βασισμένο στις αρχές της Σύμβασης
του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία.

5. Παιδεία: Συμπεριληπτικό Σχολείο 



6. Ισότητα των φύλων

 Η επίτευξη της ισότητας θα συνεισφέρει σε
ολόκληρη την κοινωνία.

 Ισότητα στην κυβέρνηση και στο δημόσιο:

• 50-50% Υπουργικό Συμβούλιο. 

• 50-50% μέλη των ΔΣ των Ημικρατικών
Οργανισμών. 

• Τουλάχιστον 30% γυναίκες στη 
διαπραγματευτική ομάδα. 

• Προσωρινές ποσοστώσεις στα ψηφοδέλτια για 
τις Βουλευτικές εκλογές. 



6. Ισότητα των φύλων

 Ισότητα στον Ιδιωτικό Τομέα:

• Έχει επιτευχθεί πολιτική συμφωνία μεταξύ των
θεσμών της ΕΕ για τη νομοθέτηση Οδηγίας για
την ισορροπία των φύλων στα διοικητικά
συμβούλια εισηγμένων εταιρειών.

• Ως το 2026, στις εταιρείες πρέπει τουλάχιστον το
40% των θέσεων των μη εκτελεστικών
διευθυντών τους, ή το 33% των θέσεων μη
εκτελεστικών και εκτελεστικών διευθυντών τους,
να κατέχονται από γυναίκες.

 Εφαρμογή της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης
κατά της βίας εναντίον των γυναικών.



7. Μεταναστευτικό – Διαχείριση ροών

 Πρόβλημα διαχείρισης των ροών, η οποία δημιουργεί
συνθήκες εξαθλίωσης και αποτελεί εμπόδιο σε οποιαδήποτε
πολιτική ένταξης στην κοινωνία.

 Οφείλουμε να διαχειριστούμε τις αιτήσεις ασύλου κατά
τρόπο ανθρώπινο και αποτελεσματικό.

 Πρόσληψη 300 προσοντούχων για ταχεία και δίκαιη εξέταση
κάθε νέας αίτησης εντός 3-6 μηνών.

 Ανάθεση υπηρεσιών για εξέταση των αιτήσεων που
στοιβάχτηκαν με στήριξη και εποπτεία από την ΕΕ

 ΟΧΙ στα συρματοπλέγματα: Μη αποτελεσματικό μέτρο που
πληρώνει ο Κύπριος φορολογούμενος



8. Μεταναστευτικό – Πολιτικές Ένταξης

 Ενίσχυση των διεθνών συνεργασιών για επιστροφές
μεταναστών που δε δικαιούνται διεθνή προστασία.

 Πολιτική ένταξης δικαιούχων: Όσοι δικαιούνται διεθνή
προστασία να ενταχθούν σε προγράμματα εκπαίδευσης για
εργασία και εκμάθηση γλώσσας.

 Αντικατάσταση επιδοματικής πολιτικής με πολιτική
εργασίας: Κατάρτιση σε τομείς που η οικονομία χρειάζεται
εργατικό δυναμικό για να μπορούν να συνεισφέρουν στην
κοινωνία κατά τη διάρκεια της προσωρινής παραμονής τους
στην Κύπρο. Έτσι αντιμετωπίζεται και η εκμετάλλευση που
προκύπτει από την παράνομη εργοδότηση.

 Αξιοπρεπείς υποδομές στέγασης: Μπορούν να αξιοποιηθούν
και μετά την εκτόνωση της κρίσης.



9. Δικαιώματα ΛΟΑΤ+

 Ισότητα για όλους: Εμείς διαχρονικά στηρίζουμε τους αγώνες
της ΛΟΑΤ+ κοινότητας από την υπόθεση Modinos v Cyprus που
αποποινικοποίησε την ομοφυλοφιλία.

 Πολιτικός γάμος για ομόφυλα ζευγάρια.

 Τεκνοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια:
• Με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για ετερόφυλα

ζευγάρια.
• Κάθε παιδί έχει δικαίωμα να μεγαλώσει σε ένα σπίτι με

αγάπη και στοργή παρά σε ορφανοτροφείο.

 Ανανέωση νομικού πλαισίου που διέπει τη ρητορική μίσους
για να διασφαλιστεί η ισότιμη μεταχείριση όλων των ομάδων
που μπορούν να πέσουν θύματα ρητορικής μίσους.



 Στήριξη ανθρώπων του πολιτισμού:
• Αυξημένες χορηγίες στους φορείς του πολιτισμού,

αξιοποιώντας Ευρωπαϊκούς πόρους.
• Κατοχύρωση εργασιακών δικαιωμάτων.
• Πραγματική εφαρμογή της νομοθεσίας του 1% για

τους καλλιτέχνες και αποτελεσματική εποπτεία.

 Ενίσχυση μουσικών σχολείων.

 Στρατηγική για τον Πολιτισμό 2035: Απώτερος σκοπός
να γίνουν οι δημιουργίες κτήμα κάθε μαθητή / πολίτη,
χρησιμοποιώντας σύγχρονα τεχνολογικά μέσα.

 Πολιτιστική διπλωματία.

10. Πολιτισμός
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