12 προτεραιότητες της Φιλελεύθερης Συμμαχίας
1) Μικρότερο κράτος: Δραστική κατάργηση/συγχώνευση φορέων (πχ. αναπτυξιακές επιχειρήσεις) και
ιδιωτικοποίηση κρατικών βιομηχανιών μέσω ανοικτών διαγωνισμών. Κατάργηση κομματικών γενικών
γραμματειών και εφαρμογή ηλεκτρονικής υπογραφής. Πλήρης διαχωρισμός εκκλησίας-κράτους.
2) Λογοδοσία των Δήμων: Μεταφορά μεγάλου αριθμού εκτελεστικών αρμοδιοτήτων σε περιφέρειες/ΟΤΑ.
Στους δήμους αποδίδεται ένας χαμηλός φόρος επί της γης έναντι διαφόρων άλλων δημοτικών φόρων ενώ
υποχρεούνται να έχουν ισορροπημένους προϋπολογισμούς.
3) Χαμηλή φορολογία μέσω απλού κώδικα: Γενικός φόρος εισοδήματος στο 15-20% ανεξάρτητα της
πηγής (εργασία, μερίσματα, ενοίκια). Αντί για αφορολόγητο, Βασικό Εισόδημα. Κέρδη επιχειρήσεων στο 20%,
ΦΠΑ στο 15% και τιμολόγηση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Κατάργηση φόρων υπέρ τρίτων/φόρου
αλληλεγγύης/προκαταβολής φόρου/ΕΝΦΙΑ. Αντικατάσταση του φόρου στα ακίνητα με φόρο επί της γης.
4) Καταπολέμηση φτώχειας: Χορήγηση ενός Βασικού Εισοδήματος (UBI) το οποίο θα λαμβάνουν αυτόματα
κάθε μήνα όλοι οι ενήλικες πολίτες άνευ προϋποθέσεων ή γραφειοκρατίας στη θέση των τωρινών
επιδομάτων/κρατικών συντάξεων. Δυνατότητα επιλογής δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα υγείας και σύνταξης.
5) Καταπολέμηση πολυνομίας: α) Ρύθμιση που δεν κωδικοποιεί (ή οργανώνει) προηγούμενες σχετικές
ρυθμίσεις δε ψηφίζεται β) Για κάθε νέα ρύθμιση της αγοράς καταργούνται δύο γ) Δημιουργία διαδραστικής
πλατφόρμας για τον εντοπισμό των διοικητικών βαρών δ) Σύνταξη ετήσιου πίνακα ρυθμίσεων προς
απλούστευση ε) Παραίτηση υπουργών από το βουλευτικό αξίωμα (διαχωρισμός εξουσιών)
6) Εύκολη πρόσβαση στην αγορά για όλους: α) Κατάργηση όλων των ρυθμίσεων που δημιουργούν
κλειστά επαγγέλματα β) Μία μόνο διαδικασία αδειοδότησης μέσω απλής υπεύθυνης δήλωσης χωρίς καμία
απαίτηση ελάχιστου κεφαλαίου γ) Ενιαίο νομικό πλαίσιο για όλους τους συνεταιρισμούς το οποίο θα
απελευθερώσει το τρόπο λειτουργίας τους και δυνατότητα μετατροπής εταιριών που έχουν κηρύξει πτώχευση
σε εργατικούς συνεταιρισμούς
7) Γρηγορότερη δικαιοσύνη: Άμεση πρόσληψη δικαστικών υπαλλήλων με παράλληλη λειτουργία
δικαστηρίων
και
το
απόγευμα.
Κίνητρα
στους
εξωδικαστικούς
διακανονισμούς
μέσω
διαιτησίας/διαμεσολάβησης και ολοκλήρωση συστήματος ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογραφίας.
8) Απλός εργασιακός κώδικας: Κατάργηση ορίου απολύσεων και υιοθέτηση συστήματος αιτιολογημένης
απόλυσης. Καθιέρωση ενιαίας σύμβασης εργασίας αντί για τη συνύπαρξη συμβάσεων ορισμένου και αορίστου
χρόνου. Ο μισθός, το αντικείμενο της θέσης, το ωράριο και ο τόπος εργασίας αποτελούν τους μοναδικούς όρους
εργασίας που δε μπορεί να αλλάξει μονομερώς ο εργοδότης. Κανένας περιορισμός στο δικαίωμα στην απεργία.
Φοροέκπτωση στις επιχειρήσεις που δίνουν ιδιοκτησιακά δικαιώματα στους εργαζομένους τους.
9) Σεβασμός στην ιδιοκτησία: Ορισμός πολεοδομίας/κτηματολογίου/κεντρικού
συμβούλιου ως ανεξάρτητες αρχές και ελεύθερη πρόσβαση πολιτών σε δεδομένα.

αρχαιολογικού

10) Απελευθέρωση εκπαιδευτικών και γονέων: Κατάργηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής
και του κεντρικού σχεδιασμού των προγραμμάτων εκπαίδευσης στις δύο κύριες βαθμίδες. Ελεύθερη επιλογή
βιβλίων/δραστηριοτήτων από τα σχολεία και χρηματοδότηση της παιδείας μέσω κουπονιών τα οποία μπορούν
να ξοδέψουν γονείς και κηδεμόνες ελεύθερα σε όποιο σχολείο (δημόσιο ή ιδιωτικό) θελήσουν.
Οικονομική/διοικητική αυτοτέλεια δημόσιων πανεπιστημίων. Ελεύθερη ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων.
11) Προστασία ατομικών δικαιωμάτων: α) Αποποινικοποίηση της χρήσης ναρκωτικών όπως έγινε και
στην Πορτογαλία. β) Κατάργηση διακρίσεων με βάση το φύλο ή το σεξουαλικό προσανατολισμό.
12) Πανευρωπαϊκό σχέδιο διαχείρισης κρίσεων: α) Ενιαία ασφάλεια: Δημιουργία Ευρω-στρατού και
κατάργηση της υποχρεωτικής στράτευσης στη χώρα. β) Διαχείριση κρίσεων: Ενίσχυση των πόρων καθώς και

αρμοδιοτήτων της Frontex με μεταφορά ευθυνών φύλαξης, καταγραφής μεταναστών και συνεργασίας με άλλους
φορείς από τα κράτη μέλη. Κατανομή προσφύγων με βάση πληθυσμιακά κριτήρια ενώ μεταναστών με κριτήρια
αγοράς πανευρωπαϊκά και έχοντας υπόψιν την άμεση επανένωση οικογενειών. Eναρμονισμός διαδικασιών
μεταξύ κρατών-μελών προκειμένου να υπάρχουν γρηγορότερες επαναπροωθήσεις ατόμων που δε δικαιούνται
άδεια παραμονής. Αυτόματη χορήγηση ιθαγένειας σε όσους γεννιούνται στη χώρα. γ) Μείωση κινήτρων
μετανάστευσης: Kατάργηση της επιδοματικής Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και
των εμπορικών δασμών με αναπτυσσόμενες χώρες.

Ποιοί είστε;
✓ Από το 2007 η Φιλελεύθερη Συμμαχία εκπροσωπεί το φάσμα των φιλελεύθερων ιδεών.
✓ Είμαστε το μοναδικό ελληνικό κόμμα που συντάσσεται ιδεολογικά με τη τρίτη μεγαλύτερη
πολιτική δύναμη του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου, τη Συμμαχία Φιλελευθέρων και
Δημοκρατών για την Ευρώπη (ALDE).

Χμμ, πού μπορούμε να σας βρούμε;
✓ Μάθετε περισσότερα για μας στην ιστοσελίδα μας: http://bit.ly/fisytheseis
✓ Ενημερωθείτε για τις ολοένα και αυξανόμενεςδραστηριότητές μας:
-Facebook: http://bit.ly/fisyfbpage
-Instagram: http://bit.ly/fisyinsta
-Twitter: http://bit.ly/fisytwitter
✓ Μιλήστε με φίλους μας: http://bit.ly/fisygroup
✓ Γίνετε μέλη και συνεισφέρετε είτε οικονομικά ή με τον πολύτιμο χρόνο σας προκειμένου
να μας μάθει η τοπική κοινότητά σας:
-Γίνετε
εθελοντής
και
εγγραφείτε
στο
ενημερωτικό
μας
δελτίο:
http://bit.ly/fisyvolunteers
-Γίνετε μέλη της μόνιμης γενικής συνέλευσης με συνδρομή 30 ευρώ το χρόνο (15 για
φοιτητές και ανέργους): http://bit.ly/fisymembersreg
Για κάθε άλλη βοήθεια μπορείτε να επικοινωνήσετε με το γενικό γραμματέα μας στο:
secretary@greekliberals.net

