η Ελλάδα αλλιώς

Οι πέντε
προτεραιότητες
της χώρας
(και του Ποταμιού)

Οι 5 προτεραιότητες
της χώρας (και του Ποταμιού)

Πρώτα οι νέοι
Έξω τα κόμματα
Μπροστά το περιβάλλον
Ναι στη διαφορετικότητα
Ώρα για τη δική σου δουλειά

Πρώτα οι νέοι

για να μη φύγουμε
όλοι στο εξωτερικό
Ανακατανομή κοινωνικών δαπανών με προτεραιότητα
σε νέους ανέργους και οικογένειες με παιδιά
Μηδενικές ασφαλιστικές εισφορές για μια 5ετία
σε νέους αυτοαπασχολούμενους και επιστήμονες
Διασφάλιση θέσεων για όλους σε βρεφονηπιακούς
σταθμούς με προγράμματα ισορροπημένης διατροφής
και ψυχοκοινωνικής παρακολούθησης
Δημιουργία Πρότυπων-Πειραματικών σχολείων σε
κάθε νομό της χώρας και αναβάθμιση της τεχνικής
εκπαίδευσης
Ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων - Ξενόγλωσσα
προγράμματα στα δημόσια πανεπιστήμια - Ενίσχυση
κρατικών υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές
Δημιουργία δύο διεθνών startup hubs σε Αθήνα και
Θεσσαλονίκη με Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού
Τομέα (ΣΔΙΤ)
Voucher 250 ευρώ ανά έτος σε κάθε μαθητή
Γυμνασίου-Λυκείου για πολιτιστικά αγαθά και
εκδηλώσεις (βιβλία, θέατρα, κινηματογράφος,
συναυλίες)

Έξω τα κόμματα
από το Δημόσιο,
τα Πανεπιστήμια,
τη Δικαιοσύνη

Αξιοκρατία και όχι κομματικοί διορισμοί και
κομματικές προαγωγές
Αξιολόγηση δημοσίων υπαλλήλων από το ΑΣΕΠ και
απομάκρυνση όσων αποτυγχάνουν σε δύο συνεχείς
αξιολογήσεις
Αξιολόγηση όλων των δημόσιων δομών και σύνδεση
της χρηματοδότησής τους με τα αποτελέσματα
των αξιολογήσεων
Όχι κομματικές νεολαίες στα πανεπιστήμια Ενιαίο ψηφοδέλτιο στις φοιτητικές εκλογές
Κατάργηση των συνδικαλιστικών υπερ-προνομίων Κήρυξη απεργίας με απόφαση της πλειοψηφίας
των εργαζομένων
Κατάργηση χαριστικών ρυθμίσεων για τα δάνεια
των κομμάτων – Πολίτες, επιχειρήσεις και κόμματα
με τους ίδιους κανόνες
Επιλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης από τον Πρόεδρο
της Δημοκρατίας με βάση τους καταλόγους που θα
συντάσσουν οι ολομέλειες των Ανωτάτων Δικαστηρίων

Μπροστά το περιβάλλον
για να μην παραδώσουμε
και εκεί χάος στα παιδιά μας
Απεξάρτηση από τον άνθρακα έως το 2050 και
προτεραιότητα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Καθολική εφαρμογή της αρχής «πληρώνω όσο πετάω»
στη διαχείριση απορριμμάτων
Διορία μέχρι το 2022 για το κλείσιμο όλων των
παράνομων χωματερών και δημιουργία σταθμών
βιολογικού καθαρισμού σε όλες τις πόλεις
Οικονομικά και φορολογικά κίνητρα για ενεργειακή
αναβάθμιση κατοικιών και επιχειρήσεων
Αυστηρά όρια πυκνότητας τραπεζοκαθισμάτων
πλησίον του αιγιαλού σε συνάρτηση με τον πληθυσμό
κάθε Δήμου
Ειδικοί μειωμένοι συντελεστές δόμησης σε ακτίνα ενός
χιλιομέτρου από ιστορικά μνημεία ή μνημεία φυσικού
κάλλους
Πλήρης απεξάρτηση του δημόσιου και του ιδιωτικού
τομέα από τα πλαστικά (δημόσιες υπηρεσίες, σχολεία,
αθλητικοί χώροι, χώροι εστίασης κ.ά.)

Ναι στη διαφορετικότητα
γιατί και το δικαίωμα του
ΕΝΟΣ έχει για μας σημασία

Ενσωμάτωση ατόμων με αναπηρία στην οικονομική
και κοινωνική ζωή και κυρώσεις σε όσους εμποδίζουν
την προσβασιμότητά τους
Δικαίωμα στην τεκνοθεσία ανεξαρτήτως σεξουαλικού
προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου
Δικαίωμα στην ευθανασία υπό αυστηρά ιατρικά και νομικά
κριτήρια
Δυνατότητα ισότιμης πρόσβασης προσφύγων
και μεταναστών στις υπηρεσίες υγείας, στην εκπαίδευση,
στη δικαιοσύνη
Χορήγηση υποκατάστατων στους εξαρτημένους χρήστες
ουσιών και λειτουργία χώρων εποπτευόμενης χρήσης –
Διαχωρισμός της κάνναβης και νομιμοποίηση
της ψυχαγωγικής χρήσης της
Δημιουργία εντός διετίας δημοτικών ή ιδιωτικών
αποτεφρωτηρίων σε κοιμητήρια σε όλες τις περιφέρειες
της χώρας
Προγράμματα στέγασης και δημιουργία οργανωμένων
κατασκηνώσεων για τους περιπλανώμενους Ρομά,
συνδεδεμένα με υποχρεωτική εκπαίδευση των ανηλίκων

Ώρα για τη δική σου δουλειά
χωρίς να είσαι σκλάβος
της υπερφορολόγησης

Φόροι και εισφορές που δεν θα υπερβαίνουν το 40%
του εισοδήματος (για τα μεσαία εισοδήματα)
Χρηματοδότηση μικρών και μεσαίων παραγωγικών
επενδύσεων και ομάδων αγροτών και στήριξη
των εξαγωγών τους
Όχι έκτακτες εισφορές αλληλεγγύης για τα μεσαία εισοδήματα
Όχι στον συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ για τη μεσαία ακίνητη
περιουσία - Προτεραιότητα στην εξόφληση δόσεων δανείου
πρώτης κατοικίας έναντι πληρωμής ΕΝΦΙΑ
Φορολόγηση εντός της Ε.Ε. των πολυεθνικών κολοσσών και
κατανομή των εσόδων στα κράτη μέλη για τη χρηματοδότηση
νεανικών επιχειρήσεων
Επιτάχυνση των διαδικασιών της δικαιοσύνης σχετικά
με ζητήματα επενδύσεων και επιχειρηματικότητας
με τη σύσταση ειδικού σώματος
«Λευκός» Τειρεσίας για τις συνεπείς επιχειρήσεις με άμεση
επιστροφή ΦΠΑ χωρίς περαιτέρω ελέγχους - «Τειρεσίας
Διαφθοράς» για επιχειρήσεις που έχουν καταδικαστεί
για σκάνδαλα

Τρέχεις, Σχεδιάζεις,
Παράγεις, Καινοτομείς,
Χτίζεις, Αγωνιάς, Διεκδικείς,
Μοιράζεις και Μοιράζεσαι
Είναι η στιγμή να βρεις στην πολιτική
αυτούς που σου ταιριάζουν.
Γνώρισε ένα κόμμα διαφορετικό
από όλα τα άλλα.

To Ποτάμι
topotami.gr
thelopotami.gr
facebook: @topotami
twitter: @topotami
Instagram: topotamiofficial
info@topotami.gr

Εδώ ακούς αλήθειες και μιλάς για λύσεις

