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ΑΡΘΡΟ 1: ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΕΜΒΛΗΜΑ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ
1.1. Το Kόμμα ιδρύεται στη Λευκωσία στις 4 Ιουλίου 1976 και ονομάζεται ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ.
1.2. Έδρα του Κόμματος είναι η Λευκωσία
1.3. Έμβλημα του Κόμματος είναι η «Νίκη του Παιονίου»
1.4. Η σφραγίδα του Κόμματος είναι κυκλική, φέρει το όνομα, το έτος ιδρύσεως και συνοδεύει
απαραίτητα τα επίσημα έγγραφα αυτού.

ΑΡΘΡΟ 2: ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ
2.1. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός είναι Κόμμα αρχών με ιδεολογική και πολιτική φιλοσοφία, όπως αυτή
απορρέει μέσα από την Ιδρυτική Διακήρυξη του και τις μεταγενέστερες Διακηρύξεις Αρχών.
2.2. Η πολιτική φιλοσοφία του Δημοκρατικού Συναγερμού:
2.2.1. Εδράζεται στον Ελληνικό πολιτισμό και στις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες του σεβασμού της
ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου
και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
2.2.2. Στοχεύει στη διάπλαση μιας κοινωνίας (α) πλουραλισμού, ανεκτικότητας, δικαιοσύνης,
αλληλεγγύης, ίσων ευκαιριών, ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, προστασίας των
δικαιωμάτων των μειονοτήτων και σεβασμού της διαφορετικότητας, (β) απαλλαγμένης από
διακρίσεις, αποκλεισμούς, ανεργία και φτώχεια, (γ) βασισμένη στην κοινωνική οικονομία της
αγοράς με ταυτόχρονη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, της προστασίας του
περιβάλλοντος και της προώθησης του πολιτισμού.
2.3. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός αγωνίζεται για μια Κύπρο ελεύθερη, ειρηνική και ενωμένη, που να
λειτουργεί στη βάση των ευρωπαϊκών αρχών και αξιών.
2.4. Συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και σε άλλους ιδεολογικά συγγενείς οργανισμούς με τους
οποίους συνεργάζεται για την προώθησητων πιο πάνω αρχών και στόχων.

ΑΡΘΡΟ 3: ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δημοκρατική Οργάνωση και λειτουργία
3.1. Θεμελιακή αρχή του Κόμματος είναι η δημοκρατική οργάνωση και λειτουργία του, σε όλα τα επίπεδα
της δομής του.
3.2. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός λειτουργεί σύμφωνα με τους κανόνες της δημοκρατίας και
διατάξεις του παρόντος καταστατικού, το οποίο αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του.

τις

3.3. Στο Δημοκρατικό Συναγερμό όλοι οι αξιωματούχοι και όλα τα κομματικά όργανα εκλέγονται
σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού, εκτός εάν προβλέπεται ρητώς άλλη διαδικασία από το
Καταστατικό. Το Κόμμα εκπροσωπεί ο εκάστοτε εκλελεγμένος Πρόεδρός του και διοικείται από
εκλελεγμένη συλλογική ηγεσία, η οποία έχει ευθύνη έναντι των μελών του Κόμματος και του
Παγκυπρίου Συνεδρίου. Ο αρχηγικός και προσωπικός χαρακτήρας θεωρούνται αρχές
αντιβαίνουσες προς τη δημοκρατική λειτουργία του Κόμματος.
3.4. Εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 7.1 και 7.2, κάθε μέλος του Κόμματος έχει το
δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται σ’ όλα ανεξαιρέτως τα επίπεδα της κομματικής δομής.
3.5. Κάθε εκλελεγμένο κομματικό όργανο οφείλει να λογοδοτεί περιοδικά στο σώμα που το εξέλεξε. Οι
αντιπρόσωποι του Κόμματος σε συνέδρια, διασκέψεις κλπ., μεταφέρουν τις απόψεις του Κόμματος.
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3.6. Η ψηφοφορία στα συνέδρια και συνεδριάσεις των οργάνων του Κόμματος είναι προσωπική και δεν
μπορεί να ασκηθεί μέσω πληρεξουσίου. Κάθε δικαιούμενος ψήφου έχει μόνο μια ψήφο. Όταν
πρόκειται για εκλογή προσώπου ή προσώπων ή για απόφαση για εξαιρετικά σημαντικό θέμα, η
ψήφος είναι μυστική.
Πολυφωνία – Ελεύθερη έκφραση
3.7. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός σέβεται την πολυφωνία και την ελεύθερη έκφραση κάθε διαφορετικής
ή αντίθετης άποψης. Κατοχυρώνει το δικαίωμα των μελών του στη συλλογική έκφραση ρευμάτων
σκέψης, ιδεών και απόψεων και επιδιώκει το διαρκή διάλογο με την κοινωνία των πολιτών.
3.8. Οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων λαμβάνονται με βάση την αρχή της πλειοψηφίας και είναι
δεσμευτικές για όλα τα μέλη του Κόμματος. Κατοχυρώνεται το δικαίωμα της μειοψηφίας να διατηρεί
τις απόψεις της και μετά τη λήψη απόφασης, πλην όμως οι αποφάσεις της πλειοψηφίας είναι
σεβαστές και εφαρμοστέες από όλους.
3.9. Η κριτική και αυτοκριτική αποτελούν ορθές μεθόδους προβληματισμού και επιβάλλεται να γίνονται
σε βάθος και να εξαντλούνται αυστηρά σε όλα τα κομματικά επίπεδα.
Συμμετοχική και Διαβουλευτική Δημοκρατία
3.10. Μέλη, Φίλοι και Υποστηρικτές, καθώς και πολίτες ανεξαρτήτως ιδεολογικής προσέγγισης, έχουν τη
δυνατότητα με τη συγκέντρωση 500 υπογραφών, γεωγραφικά κατανεμημένων αναλογικά σε όλες
τις επαρχίες, να απευθυνθούν στον Πρόεδρο του Κόμματος και να ζητήσουν την εγγραφή και
συζήτηση στα συλλογικά όργανα του Κόμματος θέματος ευρύτερης πολιτικής και παγκύπριου
ενδιαφέροντος. Οι υπογραφές μπορούν να συλλέγονται και ηλεκτρονικώς.
3.11. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός θεσμοθετεί τη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης με την κοινωνία
των πολιτών και με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και άλλους φορείς που το επιθυμούν, για
εξειδικευμένα θέματα.
3.12. Στα πλαίσια του δημόσιου διαλόγου και της διαβούλευσης με την κοινωνία, οι συνεδριάσεις των
συλλογικών οργάνων θα είναι ανοικτές στα ΜΜΕ.
Πολυθεσία
3.13. Οι εν ενεργεία Υπουργοί και Βουλευτές μέλη του Κόμματος δικαιούνται να κατέχουν ταυτόχρονα το
πολιτειακό τους αξίωμα και το κομματικό αξίωμα του Προέδρου, του Αναπληρωτή Προέδρου και
του Αντιπροέδρου του Κόμματος. Ουδείς δικαιούται να κατέχει πέραν της μιας θέσης αιρετού
αξιωματούχου όπως αναφέρονται στο Άρθρο 10.2.
3.14. Αξιωματούχοι που εκλέγονται από την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση και συμπληρώνουν τρεις
συνεχείς θητείες δεν μπορούν να διεκδικήσουν επανεκλογή τους στην ίδια θέση.
3.15. Αξιωματούχοι που εκλέγονται από το Παγκύπριο Συνέδριο ή από Επαρχιακό Συνέδριο ή από
Συνέδριο Κομματικής Οργάνωσης Εξωτερικού και συμπληρώνουν δύο συνεχείς θητείες δεν
μπορούν να διεκδικήσουν επανεκλογή τους στην ίδια θέση.
Αντιπροσωπευτικότητα
3.16. Η σύνθεση όλων των επαρχιακών οργάνων, καθ’ όσον αφορά τις επαρχίες στις ελεύθερες
περιοχές, αντιπροσωπεύει την αναλογία των ψήφων που το Κόμμα έλαβε στις αστικές και τις
αγροτικές περιοχές της κάθε επαρχίας κατά τις τελευταίες βουλευτικές εκλογές και, καθ’ όσον
αφορά τις εκτοπισμένες επαρχίες, αντιπροσωπεύει την αναλογία των ψήφων που το κομματικό
ψηφοδέλτιο έλαβε κατά τις τελευταίες βουλευτικές εκλογές σε κάθε μία των επαρχιών στις ελεύθερες
περιοχές.
3.17. Η σύνθεση του Ανωτάτου Συμβουλίου αντιπροσωπεύει την αναλογία των ψήφων που το Κόμμα
έλαβε παγκύπρια κατά τις τελευταίες βουλευτικές εκλογές, στις αστικές και αγροτικές περιοχές
αντίστοιχα.
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Συμμετοχή Γυναικών
3.18. Σε κάθε συλλογικό όργανο του Κόμματος, στο οποίο προνοούνται θέσεις ενιαίας εκλογής, μετέχουν
γυναίκες μέλη του Κόμματος σε ποσοστό που δεν πρέπει να είναι μικρότερο του 30% των θέσεων
αυτών, εφόσον υπάρχουν υποψήφιες. Η ποσόστωση δεν ισχύει για την εκλογή των τριών
Αντιπροέδρων του Κόμματος.
3.19. Ποσόστωση 30% συμμετοχής γυναικών εφαρμόζεται κατά τον καταρτισμό των ψηφοδελτίων για τη
διεκδίκηση βουλευτικών εκλογών και ευρωεκλογών, δημοτικών και κοινοτικών εκλογών και εκλογών
σχολικών εφορειών, εφόσον υπάρχουν υποψήφιες.
Συμμετοχή νέων
3.20. Σε κάθε συλλογικό όργανο του Κόμματος, στο οποίο προνοούνται θέσεις ενιαίας εκλογής, μετέχουν
νέοι μέλη του Κόμματος μέχρι 45 ετών, σε ποσοστό που δεν πρέπει να είναι μικρότερο του 30%
των θέσεων αυτών, εφόσον υπάρχουν υποψήφιοι. Η ποσόστωση δεν ισχύει για την εκλογή των
τριών Αντιπροέδρων του Κόμματος.
3.21. Ποσόστωση 20% συμμετοχής νέων μέχρι 45 ετών, εφαρμόζεται κατά τον καταρτισμό των
ψηφοδελτίων για τη διεκδίκηση βουλευτικών εκλογών και ευρωεκλογών, δημοτικών και κοινοτικών
εκλογών και εκλογών σχολικών εφορειών, εφόσον υπάρχουν υποψήφιοι.
3.22. Στις περιπτώσεις που το Καταστατικό προβλέπει την εφαρμογή ποσόστωσης, η συμμετοχή των
γυναικών και των νέων συνυπολογίζεται.

ΑΡΘΡΟ 4: ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ
4.1 Μέλος του Δημοκρατικού Συναγερμού μπορεί να γίνει κάθε Κύπριος πολίτης ή κάθε άτομο
κυπριακής καταγωγής καθώς και οποιοσδήποτε Ευρωπαίος πολίτης κάτοικος της Κυπριακής
Δημοκρατίας, εφόσον τηρεί τις ακόλουθες προϋποθέσεις.
4.1.1 Είναι ηλικίας άνω των δεκαοχτώ (18) ετών
4.1.2 Αποδέχεται τις αρχές και τους όρους του καταστατικού του Κόμματος.
4.1.3 Δεν είναι μέλος άλλου κυπριακού Κόμματος ή πολιτικής ομάδας που εξαρτάται έμμεσα ή
άμεσα από άλλο κυπριακό Κόμμα.
4.1.4 Ουδέποτε έχει καταδικασθεί από δικαστήριο για αδίκημα ατιμωτικό ή ηθικής αισχρότητας, ή
έχει στερηθεί της εκλογιμότητας, κατόπιν αποφάσεως αρμοδίου δικαστηρίου εξ αιτίας
οποιουδήποτε εκλογικού αδικήματος.
4.2 Με απόφαση του Πολιτικού Γραφείου είναι δυνατό να εγγραφούν μέλη του Κόμματος αλλοδαποί
νόμιμοι κάτοικοι Κύπρου εφόσον τηρούν τις προϋποθέσεις του Άρθρου 4.1. Τους όρους της
εγγραφής του καθορίζει το Πολιτικό Γραφείο.
4.3 Μέλος της ΝΕ.ΔΗ.ΣΥ. που συμπληρώνει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του, καθίσταται
αυτόματα μέλος του Κόμματος με την υποβολή αίτησης του προς τη Διεύθυνση Οργανωτικού.

ΑΡΘΡΟ 5: ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ
5.1 Η Εγγραφή μέλους γίνεται με αίτηση του υποψηφίου προς τη Διεύθυνση Οργανωτικού, ή την
Επαρχιακή Γραμματεία, ή την Τοπική Επιτροπή της Τοπικής Οργάνωσης που ευρίσκεται η κατοικία
του, ή την αρμόδια Κλαδική Επιτροπή σύμφωνα με το επάγγελμα του, ή τη συνδεδεμένη οργάνωση
του Κόμματος της οποίας είναι μέλος είτε μέσω άλλων ηλεκτρονικών διόδων επικοινωνίας με τη
Διεύθυνση Οργανωτικού.
5.2 Οι αιτήσεις εγγραφής μέλους προωθούνται αμέσως στη Διεύθυνση Οργανωτικού, η οποία αφού
παραλάβει την κάθε αίτηση, την εξετάζει σε συνεννόηση με το όργανο μέσω του οποίου υποβλήθηκε
η αίτηση και ακολούθως την εγκρίνει ή την απορρίπτει εντός τριών (3) ημερών. Στη συνέχεια ο
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Διευθυντής Οργανωτικού ενημερώνει γραπτώς την οικεία Επαρχιακή Γραμματεία για την έγκριση της
αίτησης και εγγραφή του μέλους ή τη μη έγκριση της.
5.3 Μητρώα εγγραφής των μελών τους τηρούν κατ’ αρμοδιότητα οι Τοπικές και οι Κλαδικές Επιτροπές,
οι Επαρχιακές Γραμματείες και οι συνδεδεμένες με το Κόμμα οργανώσεις, καθώς και ο Διευθυντής
Οργανωτικού ο οποίος τηρεί το Κεντρικό Μητρώο Μελών του Κόμματος. Ως ημερομηνία εγγραφής
στο Κεντρικό Μητρώο Μελών θεωρείται η ημερομηνία παράδοσης της αίτησης εγγραφής μέλους στη
Διεύθυνση Οργανωτικού.
5.4 Το Κεντρικό Μητρώο Μελών τηρείται στα Κεντρικά Γραφεία του Κόμματος και υπερισχύει όλων των
άλλων μητρώων μελών. Την εποπτεία και τον έλεγχο του Κεντρικού Μητρώου Μελών την έχει το
Εκτελεστικό Γραφείο.
5.5 Τα μητρώα μελών δεν θα υφίστανται οποιεσδήποτε αλλαγές σαράντα πέντε (45) μέρες πριν από την
ημερομηνία σύγκλησης Επαρχιακού ή Παγκυπρίου Συνεδρίου, Συνέδριου ΚΟΕ, Επαρχιακής ή
Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 6: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
Κάθε μέλος υποχρεούται:
6.1 Να σέβεται τις αρχές, τους στόχους και τους βασικούς κανόνες λειτουργίας του Κόμματος.
6.2 Να συμμορφώνεται με το καταστατικό, το πρόγραμμα, τους κανονισμούς, τις αποφάσεις και την
πολιτική του Κόμματος.
6.3 Να είναι μέλος στην Τοπική Οργάνωση της περιοχής που κατοικεί ή είναι εγγεγραμμένος ως
εκλογέας και να είναι μέλος στην αντίστοιχη του επαγγέλματός του κλαδική οργάνωση του
Κόμματος, εφόσον υπάρχει. Οι εκτοπισθέντες δύνανται να εγγράφονται ως μέλη και στην Τοπική
Οργάνωση της περιοχής καταγωγής τους.
6.4 Να εργάζεται για την ανάπτυξη των αρχών και της πολιτικής του Κόμματος, την προβολή, διάδοση
και επικράτηση αυτών και να συμμετέχει ενεργά στην κομματική ζωή.
6.5 Να αποφεύγει εκδηλώσεις που αντίκεινται προς τις προγραμματικές αρχές και τις επιδιώξεις του
Κόμματος.
6.6 Να πειθαρχεί στις αποφάσεις του Κόμματος.
6.7 Να παρακολουθεί τις διαφωτιστικές ομιλίες και λοιπές εκδηλώσεις του Κόμματος και να μορφώνεται
συνεχώς πολιτικά και ιδεολογικά.
6.8 Να εργάζεται για την ενότητα και ενίσχυση του Κόμματος.
6.9 Να ψηφίζει τους εκάστοτε υποψηφίους που ορίζονται από το Κόμμα σε κάθε εκλογή για την
πλήρωση οποιωνδήποτε θέσεων ή αξιωμάτων σε πολιτειακό ή τοπικό ή κοινωνικό επίπεδο.
6.10 Να ασκεί και να δέχεται κριτική. Να συμπεριφέρεται προς τα άλλα μέλη με τρόπο που να τονώνεται
η ιδεολογική ενότητα και η αλληλεγγύη μεταξύ των μελών του Κόμματος.
6.11 Να μη συμμετέχει σε άλλο Κόμμα ή σε πολιτικές κινήσεις άλλου κομματικού σχήματος.
6.12 Να καταβάλλει τη συνδρομή του όπως θα καθορίζεται από το Κόμμα
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ΑΡΘΡΟ 7: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ
Κάθε μέλος δικαιούται:
7.1 Να ψηφίζει για την εκλογή των αξιωματούχων του Κόμματος και να υποβάλλει υποψηφιότητα για
εκλογή του σε οποιοδήποτε αξίωμα, νοουμένου ότι τηρεί τις απαιτήσεις του παρόντος καταστατικού
και είναι τακτοποιημένες οι ταμειακές του υποχρεώσεις προς το Κόμμα.
7.2 Κάθε μέλος αποκτά δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται σαράντα πέντε (45) μέρες μετά την
εγγραφή του στο Κεντρικό Μητρώο Μελών του Κόμματος.
7.3 Να υποβάλλει στα αρμόδια σώματα εισηγήσεις και να συζητεί ελεύθερα οποιοδήποτε θέμα που
σχετίζεται με την πολιτική του Κόμματος ή την εσωτερική του διάρθρωση.

ΑΡΘΡΟ 8: ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ
8.1 Κάθε μέλος του Κόμματος έχει το δικαίωμα να παραιτηθεί από το Κόμμα με γραπτή δήλωση του
προς τη Διεύθυνση Οργανωτικού ή την οικεία Επαρχιακή Γραμματεία ή την οικεία Τοπική Επιτροπή
ή την αρμόδια Κλαδική Επιτροπή ή τη συνδεδεμένη οργάνωση του Κόμματος της οποίας είναι μέλος
είτε μέσω άλλων ηλεκτρονικών διόδων επικοινωνίας με τη Διεύθυνση Οργανωτικού. Η ιδιότητα του
μέλους χάνεται από της υποβολής της δήλωσης αυτής.
8.2 Κάθε Επαρχιακή Γραμματεία οφείλει να ενημερώνει γραπτώς και αμέσως για κάθε παραίτηση
μέλους,το Διευθυντή Οργανωτικού καθώς και το αρμόδιο γραφείο τήρησης του Κεντρικού Μητρώου
Μελών. Ο Διευθυντής Οργανωτικού υποχρεούται να ενημερώνει γραπτώς την οικεία Επαρχιακή
Γραμματεία, η οποία με τη σειρά της ενημερώνει την αντίστοιχη Τοπική Επιτροπή, για κάθε
παραίτηση μέλους της που έχει υποβληθεί στη Διεύθυνση Οργανωτικού.
8.3 Μέλος που διαγράφηκε από το μητρώο μελών μετά από παραίτησή του, έχει το δικαίωμα να
επανεγγραφεί ως μέλος, αφού όμως ακολουθηθεί η διαδικασία εγγραφής μέλους που προβλέπει το
Άρθρο 5 και αφού εξοφλήσει όλες τις τυχόν οικονομικές υποχρεώσεις του προς το Κόμμα.

ΑΡΘΡΟ 9: ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
9.1 Καθιερώνεται ο θεσμός των Φίλων του Δημοκρατικού Συναγερμού. Φίλοι του Δημοκρατικού
Συναγερμού μπορεί να είναι πολίτες, μη μέλη του Κόμματος, που σέβονται τις αρχές και τις αξίες και
που υποστηρίζουν τις πολιτικές επιλογές του Κόμματος. Νοείται ότι κατά τα λοιπά ισχύουν οι
διατάξεις του Άρθρου 4 που αφορούν τις προϋποθέσεις εγγραφής μελών.
9.2 Οι Φίλοι του Δημοκρατικού Συναγερμού έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στη διαδικασία
εκλογής της ανώτατης ηγεσίας του Κόμματος, δηλαδή των αξιωματούχων που εκλέγονται από την
Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
9.3 Προϋπόθεση είναι να συμπληρώσουν, τουλάχιστον σαράντα πέντε (45) μέρες πριν την ημερομηνία
της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης, το ειδικό έντυπο με το οποίο θα δηλώνουν την επιθυμία
τους να εγγραφούν στον Κατάλογο Φίλων του Δημοκρατικού Συναγερμού.
9.4 Ο Διευθυντής Οργανωτικού τηρεί τον Κατάλογο Φίλων του Δημοκρατικού Συναγερμού. Οι Φίλοι του
Κόμματος θα αναγράφονται στον ειδικό εκλογικό κατάλογο Φίλων του Δημοκρατικού Συναγερμού, ο
οποίος παύει να υφίσταται με το πέρας της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης.
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ΑΡΘΡΟ 10: ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ – ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
10.1. Τα συλλογικά όργανα του Κόμματος είναι:
10.1.1. Το Παγκύπριο Συνέδριο και η Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση
10.1.2. Τα Επαρχιακά Συνέδρια και οι Επαρχιακές Εκλογικές Συνελεύσεις
10.1.3. Τα Συνέδρια των Κομματικών Οργανώσεων του Εξωτερικού (ΚΟΕ)
10.1.4. Το Ανώτατο Συμβούλιο
10.1.5. Το Πολιτικό Γραφείο
10.1.6. Το Διευρυμένο Πολιτικό Γραφείο
10.1.7. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα
10.1.8. Το Εκτελεστικό Γραφείο
10.1.9. Το Συμβούλιο Διοίκησης
10.1.10. Το Συμβούλιο των Επιτρόπων
10.1.11. Το Προεδρικό Συμβούλιο
10.1.12. Τα Επαρχιακά Συμβούλια και τα Συμβούλια των ΚΟΕ
10.1.13. Οι Επαρχιακές Γραμματείες και οι Γραμματείες των ΚΟΕ
10.1.14. Οι Περιφερειακές Πολιτικές Συνελεύσεις
10.1.15. Τα Περιφερειακά Οργανωτικά Συμβούλια
10.1.16. Οι Επιτροπές των Τοπικών Οργανώσεων
10.1.17. Οι Επιτροπές των Κλαδικών Οργανώσεων
10.2. Οι αξιωματούχοι του Κόμματος είναι:
10.2.1. O Πρόεδρος
10.2.2. Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος
10.2.3. Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
10.2.4. Οι τρεις Αντιπρόεδροι
10.2.5. Τα είκοσι (20) μέλη του Πολιτικού Γραφείου
10.2.6. Οι Βουλευτές του Κόμματος
10.2.7. Οι Ευρωβουλευτές του Κόμματος
10.2.8. Οι Επίτροποι του Κόμματος
10.2.9. Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι της ΝΕ.ΔΗ.ΣΥ
10.2.10.
Η Πρόεδρος της ΓΟ.ΔΗ.ΣΥ
10.2.11. Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι της ΟΝΕ
10.2.12. Ο Γραμματέας Πολιτικού Σχεδιασμού
10.2.13. Ο Εκπρόσωπος Τύπου και ο Αναπληρωτής Εκπρόσωπος Τύπου
10.2.14. Ο Γραμματέας και ο Αναπληρωτής Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων
10.2.15. Ο Οικονομικός Διαχειριστής και ο Αναπληρωτής Οικονομικός Διαχειριστής
10.2.16. Ο Γενικός Διευθυντής
10.2.17. Ο Διευθυντής Οργανωτικού
10.2.18. Ο Διευθυντής Επικοινωνίας
10.2.19. Ο Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου
10.2.20. Ο Διευθυντής Τοπικής Αυτοδιοίκησης
10.2.21. Οι Προϊστάμενοι και οι Συντονιστές των Τομέων των Διευθύνσεων, των Γραμματειών
Παραγωγής Πολιτικής και της Γραμματείας Πολιτικού Σχεδιασμού
10.2.22. Οι Επαρχιακοί Γραμματείς
10.2.23. Οι Πρόεδροι των ΚΟΕ
10.2.24. Τα Μέλη των Επαρχιακών Γραμματειών και των Γραμματειών των ΚΟΕ
10.3. Οι Ανεξάρτητες Επιτροπές του Κόμματος είναι:
10.3.1. Η Επιτροπή Δεοντολογίας
10.3.2. Η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας
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ΑΡΘΡΟ 11: ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
11.1 Η Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά κάθε πέντε (5) χρόνια, έκτακτα όταν
αποφασίσει ο Πρόεδρος ή το Ανώτατο Συμβούλιο, ή το Πολιτικό Γραφείο.
11.2 Αν η πενταετία συμπληρώνεται μέσα σε προεκλογική περίοδο Προεδρικών ή Βουλευτικών
Εκλογών, Ευρωεκλογών, ή Δημοτικών, Κοινοτικών και εκλογών Σχολικών Εφορειών,
πραγματοποιείται το αργότερο εντός έξι (6) μηνών μετά τη διεξαγωγή των εκλογών. Για τους
σκοπούς του παρόντος άρθρου, προεκλογική περίοδος θεωρείται χρονικό διάστημα μικρότερο των
έξι (6) μηνών προ των εκλογών.
11.3 Στην Παγκύπρια Εκλογική συνέλευση συμμετέχουν:
11.3.1 Όλα τα μέλη του Κόμματος τα οποία έχουν εγγραφεί στο κεντρικό μητρώο μελών σαράντα
πέντε (45) μέρες πριν από την ημερομηνία πραγματοποίησης της Παγκύπριας Εκλογικής
Συνέλευσης και έχουν τακτοποιημένες τις ταμειακές τους υποχρεώσεις προς το Κόμμα.
11.3.2 Όλα τα μέλη της ΝΕ.ΔΗ.ΣΥ. και της Φ.Π.Κ. ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ, , τα οποία συμπληρώνουν ή
έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους κατά τη μέρα
πραγματοποίησης της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης και που βρίσκονται εγγεγραμμένα
στο μητρώο μελών του Κόμματος σαράντα πέντε (45) μέρες πριν από την ημερομηνία
πραγματοποίησης της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης και έχουν τακτοποιημένες προς
το Κόμμα τις ταμειακές τους υποχρεώσεις.
11.3.3 Όλοι όσοι είναι εγγεγραμμένοι στον κατάλογο Φίλων του Δημοκρατικού Συναγερμού
σύμφωνα με το Άρθρο 9, σαράντα πέντε (45) μέρες πριν από την ημερομηνία
πραγματοποίησης της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης.
11.4. Η Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση εκλέγει τους πιο κάτω αξιωματούχους:
11.4.1. Τον Πρόεδρο του Κόμματος
11.4.2. Τον Αναπληρωτή Πρόεδρο
11.4.3. Τους τρεις (3) Αντιπροέδρους
11.5. Η εκλογή των τριών Αντιπροέδρων γίνεται με ενιαία εκλογή κατά την οποία κάθε μέλος ή Φίλος
του Κόμματος υποχρεούται να ψηφίσει τουλάχιστο δύο υποψηφίους.
11.6. Τις λεπτομέρειες της ψηφοφορίας, την προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων, την ετοιμασία και
την εκτύπωση του εκλογικού καταλόγου, την εκτύπωση των ψηφοδελτίων και άλλα συναφή με την
εκλογή θέματα ρυθμίζει το Πολιτικό Γραφείο με σχετική απόφαση του.
11.7. Η ποσόστωση του 30% για τη συμμετοχή γυναικών και η ποσόστωση του 30% για τη συμμετοχή
νέων ηλικίας μέχρι 45 ετών, δεν ισχύει στην εκλογή των τριών Αντιπροέδρων.

ΑΡΘΡΟ 12: ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
12.1. Το Παγκύπριο Συνέδριο συνέρχεται τακτικά κάθε δυόμιση (2,5) χρόνια, έκτακτα
αποφασίσει ο Πρόεδρος, το Πολιτικό Γραφείο, ή το Ανώτατο Συμβούλιο.

δε όταν

12.2. Το Παγκύπριο Συνέδριο απαρτίζουν:
12.2.1. Τα μέλη του Ανωτάτου Συμβουλίου
12.2.2. Τα μέλη των Επαρχιακών Συμβουλίων
12.2.3. Τα μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας
12.2.4. Τα μέλη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας
12.2.5. Αντιπρόσωποι της ΝΕΔΗΣΥ και της Φ.Π.Κ. ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ σε ποσοστό 20% επί του
συνολικού αριθμού των μελών του Παγκυπρίου Συνεδρίου.
12.2.6. Το Πολιτικό Γραφείο της ΟΝΕ και οι Επαρχιακές Γραμματείες της ΟΝΕ
12.2.7. Πενήντα (50) αντιπρόσωποι από κάθε Κομματική Οργάνωση του εξωτερικού.
12.2.8. Τριάντα (30) αντιπρόσωποι των μελών του Κόμματος οι οποίοι προέρχονται από τις
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θρησκευτικές ομάδες των Μαρωνιτών, Αρμενίων και Λατίνων, σε αναλογία δεκαπέντε (15)
Μαρωνίτες, δέκα (10) Αρμένιοι και πέντε (5) Λατίνοι. Οι αντιπρόσωποι των θρησκευτικών
ομάδων εκλέγονται από Γενικές Συνελεύσεις των μελών του Κόμματος που ανήκουν στην
αντίστοιχη θρησκευτική ομάδα.
12.2.9. Τα μέλη των απερχομένων Επαρχιακών Γραμματειών και των Γραμματειών των ΚΟΕ
συμμετέχουν στο αμέσως επόμενο μετά την λήξη της θητείας τους Παγκύπριο Συνέδριο.
12.2.10. Εκπρόσωποι των Κλαδικών Επαγγελματικών Οργανώσεων των οποίων ο αριθμός να μην
υπερβαίνει τους εκατό (100) όπως προνοείται στο Άρθρο 48.

ΑΡΘΡΟ 13: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
13.1. Τις εργασίες του Συνεδρίου διευθύνει, με βάση τις διατάξεις του Καταστατικού, Προεδρείο, το
οποίο αποτελείται από δεκατρία μέλη και απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του Κόμματος, τον
Αναπληρωτή Πρόεδρο, τους τρεις Αντιπροέδρους, τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο, το
Γραμματέα Πολιτικού Σχεδιασμού, τον Πρόεδρο της ΝΕΔΗΣΥ, την Πρόεδρο της ΓΟΔΗΣΥ, τον
Οικονομικό Διαχειριστή και τον Γενικό Διευθυντή του Κόμματος, καθώς και από τον Πρόεδρο της
Επιτροπής Δεοντολογίας και τον Πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας χωρίς δικαίωμα
ψήφου. Σε θέματα διαδικασίας όπου αναφύεται διαφωνία μεταξύ του Προεδρείου, η απόφαση
λαμβάνεται κατά πλειοψηφία με ψηφοφορία που διενεργείται μεταξύ τους.
13.2. Το Παγκύπριο Συνέδριο είναι το ανώτατο και κυρίαρχο πολιτικό όργανο του Κόμματος και έχει τις
ακόλουθες αρμοδιότητες:
13.2.1. Καθορίζει τα γενικά πλαίσια της πολιτικής του Κόμματος μέχρι το επόμενο Παγκύπριο
Συνέδριο.
13.2.2. Επικυρώνει τους τελικούς οικονομικούς ισολογισμούς που υποβάλλει ο Οικονομικός
Διαχειριστής, μέσω των Οικονομικών Ελεγκτών του Κόμματος.
13.2.3. Με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων των ψηφισάντων, αποφασίζει και τροποποιεί το
καταστατικό του Κόμματος, νοουμένου ότι οι οποιεσδήποτε προτεινόμενες τροποποιήσεις
έχουν υποβληθεί στον Γενικό Διευθυντή του Κόμματος, τριάντα (30) μέρες προηγουμένως.
13.2.4. Συνέρχεται ταυτόχρονα με την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση κάθε 5 χρόνια και εκλέγει τα
20 μέλη του Πολιτικού Γραφείου και την Πρόεδρο της ΓΟΔΗΣΥ
13.2.5. Η εκλογή των είκοσι Μελών του Πολιτικού Γραφείου γίνεται με ενιαία εκλογή κατά την οποία
κάθε μέλος του Παγκυπρίου Συνεδρίου είναι υποχρεωμένο να ψηφίσει από το ήμισυ μέχρι το
όλο των εκλέξιμων θέσεων. Απαραίτητα εκλέγεται ένας υποψήφιος από κάθε επαρχία εφόσον
υπάρχουν υποψήφιοι.
13.2.6. Σε περίπτωση αντικατάστασης αξιωματούχου που εξελέγη από την Παγκύπρια Εκλογική
Συνέλευση, με εξαίρεση τον Πρόεδρο, εκλέγει τον αντικαταστάτη του για το υπόλοιπο της
θητείας.
13.2.7. Επικυρώνει την απόφαση του Ανωτάτου για επιλογή του υποψηφίου του Κόμματος για την
Προεδρία της Δημοκρατίας, σε περίπτωση που το τελευταίο παραπέμψει την απόφαση για
επικύρωση.
13.2.8. Έχει το τεκμήριο αρμοδιότητας για οποιοδήποτε θέμα.
13.2.9. Απονέμει τον τίτλο του επιτίμου Προέδρου και άλλες τιμητικές διακρίσεις.

ΑΡΘΡΟ 14: ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Το Ανώτατο Συμβούλιο απαρτίζεται:
14.1. Από τα μέλη του Διευρυμένου Πολιτικού Γραφείου.
14.2. Από τα μέλη του Προεδρικού Συμβουλίου που είναι μέλη του Κόμματος
14.3. Από τα μέλη των Επαρχιακών Γραμματειών και των Γραμματειών των Κομματικών Οργανώσεων
Εξωτερικού.
14.4. Από ΔΙΑΚΟΣΙΟΥΣ (200) αντιπροσώπους των επαρχιών. Ο αριθμός αυτός κατανέμεται στις
επαρχίες κατ’ αναλογία των ψήφων που πήρε το Κόμμα στις Βουλευτικές Εκλογές, που
διεξήχθησαν πριν από το Επαρχιακό Συνέδριο της επαρχίας από το οποίο θα εκλεγούν οι
αντιπρόσωποι. Τους αντιπροσώπους κάθε επαρχίας εκλέγει το Επαρχιακό της Συνέδριο.
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14.5. Από ΤΡΙΑΝΤΑ (30) αντιπροσώπους των Κομματικών Οργανώσεων Εξωτερικού (ΚΟΕ). Ο αριθμός
αυτός κατανέμεται στις ΚΟΕ κατ’ αναλογία των μελών τους. Τους Αντιπροσώπους των ΚΟΕ εκλέγει
το Συνέδριο κάθε ΚΟΕ.
14.6. Από το Εκτελεστικό Γραφείο της ΟΝΕ καθώς και τους Επαρχιακούς Γραμματείς και Αναπληρωτές
Επαρχιακούς Γραμματείς της ΟΝΕ
14.7. Από τους Δημοτικούς Συμβούλους και τους Σχολικούς Εφόρους των Δημαρχούμενων Περιοχών.
14.8. Από ΔΩΔΕΚΑ (12) αντιπροσώπους των μελών του Κόμματος οι οποίοι προέρχονται από
θρησκευτικές ομάδες Μαρωνιτών, Αρμενίων και Λατίνων, σε αναλογία έξη (6) Μαρωνίτες, τέσσερις
(4) Αρμένιοι και δύο (2) Λατίνοι. Οι αντιπρόσωποι των θρησκευτικών ομάδων εκλέγονται από
Γενικές Συνελεύσεις των μελών του Κόμματος που ανήκουν στην αντίστοιχη θρησκευτική ομάδα.
14.9. Από ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΕΙΣ (14) αντιπροσώπους του Παναγροτικού Συνδέσμου μέλη του Κόμματος,
στους οποίους περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας, ο Γενικός Οργανωτικός και ο
Γενικός Ταμίας που είναι μέλη του Κόμματος σαράντα πέντε (45) μέρες προ της επιλογής τους.
14.10. Από αντιπροσώπους των Κλαδικών Επαγγελματικών Οργανώσεων στους οποίους
περιλαμβάνονται:
14.10.1.
Οι Πρόεδροι των Συντονιστικών Επιτροπών των τεσσάρων τομέων
14.10.2.
Οι Πρόεδροι των είκοσι πολυπληθέστερων σε μέλη Κλαδικών Επαγγελματικών
Οργανώσεων
14.10.3.
Τέσσερις (4) εκπρόσωποι των Κλαδικών Επαγγελματικών Οργανώσεων του
Κόμματος: Ένας από το δημόσιο τομέα, ένας από τον ημιδημόσιο, ένας από τον ιδιωτικό
τομέα και ένας από τον τομέα τοπικής αυτοδιοίκησης.
14.11. Από τους Συντονιστές και/ή Προϊστάμενους των Τομέων των Διευθύνσεων.
14.12. Από τους Συντονιστές και/ή τους Προϊστάμενους των Γραμματειών Παραγωγής Πολιτικής
14.13. Από τον Αναπληρωτή Γραμματέα και τα μέλη της Γραμματείας Πολιτικού Σχεδιασμού
14.14. Από τους πρώην Υπουργούς, Βουλευτές, Ευρωβουλευτές, Δημάρχους και άλλους πολιτειακούς
αξιωματούχους που είναι μέλη του Κόμματος.
14.15. Οι διατελέσαντες μέλη του Πολιτικού Γραφείου ή παλαιότερα του Μικρού Πολιτικού Γραφείου
14.16. Από τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Ημικρατικών Οργανισμών που είναι μέλη του
Κόμματος
14.17. Από τους κοινοβουλευτικούς συνεργάτες των Βουλευτών και Ευρωβουλευτών του Κόμματος που
είναι μέλη του ΔΗΣΥ, καθώς και τους κοινοβουλευτικούς συνεργάτες του Κόμματος.
14.18. Από τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Ινστιτούτων και των Συνδεδεμένων Οργανώσεων,
που είναι μέλη του Κόμματος
14.19. Από το σύνολο του Ανωτάτου Συμβουλίου της ΝΕΔΗΣΥ σε αριθμό που να μην υπερβαίνει το
20% επί του συνολικού αριθμού του Ανωτάτου Συμβουλίου του Κόμματος (Άρθρα 14.1 -14.18).
14.20. Από μέλη που επιλέγονται από την κοινωνία των πολιτών και διορίζονται από το Πολιτικό
Γραφείο μετά από εισήγηση του Προέδρου και των οποίων ο αριθμός δεν υπερβαίνει το 30% του
συνόλου της σύνθεσης του Ανωτάτου Συμβουλίου όπως προνοείται πιο πάνω. (παράγραφοι 14.1 –
14.19). Τα διοριζόμενα μέλη του Ανωτάτου Συμβουλίου έχουν όλα τα δικαιώματα των
εκλελεγμένων ή εξ αξιώματος μελών του Συμβουλίου.
14.21. Από τα μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας και της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, χωρίς
δικαίωμα ψήφου.
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ΑΡΘΡΟ 15: ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
15.1. Το Ανώτατο Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά κάθε τέσσερις (4) μήνες, έκτακτα δε όταν ζητήσουν
τούτο ο Πρόεδρος του Κόμματος ή το Πολιτικό Γραφείο ή το ένα τέταρτο (1/4) των μελών του.
15.2. Η διαδικασία σύγκλησης του Ανωτάτου Συμβουλίου είναι αρμοδιότητα του Γενικού Διευθυντή του
Κόμματος, ο οποίος κυκλοφορεί την Ημερήσια Διάταξη τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την
ημερομηνία σύγκλησης κάθε συνόδου. Η Ημερήσια Διάταξη καθορίζεται από το Εκτελεστικό
Γραφείο.

ΑΡΘΡΟ 16: ΑΠΑΡΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
16.1. Το Ανώτατο Συμβούλιο έχει απαρτία όταν παρευρίσκεται η πλειοψηφία των μελών του.
16.2. Εάν δεν υπάρχει απαρτία, όπως καθορίζεται πιο πάνω, τότε μετά από πάροδο τριάντα (30)
λεπτών από την ορισθείσα ώρα της συνόδου, οι παρόντες αποτελούν απαρτία, εφόσον
παρευρίσκεται τουλάχιστο το ένα τέταρτο των μελών του Συμβουλίου.
16.3. Οι αποφάσεις του Ανωτάτου Συμβουλίου λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών.
16.4. Η διαδικασία λειτουργίας του Ανωτάτου Συμβουλίου ρυθμίζεται από κανονισμούς.

ΑΡΘΡΟ 17: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
17.1. Αποφαίνεται για κάθε απόφαση ή ενέργεια υφισταμένου οργάνου του Κόμματος. Οι αποφάσεις του
Ανωτάτου Συμβουλίου δύνανται να ανατραπούν ή τροποποιηθούν μόνον από το ίδιο το Ανώτατο
Συμβούλιο ή το Παγκύπριο Συνέδριο.
17.2. Ερμηνεύει τις διατάξεις του Καταστατικού και ρυθμίζει θέματα που δεν περιλαμβάνονται σε αυτό.
17.3. Εποπτεύει και ελέγχει όλα τα όργανα του Κόμματος εκτός από το Παγκύπριο Συνέδριο.
17.4. Θεσπίζει τους εσωτερικούς κανονισμούς που διέπουν τη λειτουργία του Κόμματος, καθώς και
κανονισμούς συμπεριφοράς των υποψηφίων του Κόμματος σε ενδοκομματικές, Προεδρικές,
Βουλευτικές, Δημοτικές και Κοινοτικές Εκλογές, εκλογές Σχολικών Εφορειών καιΕυρωεκλογές.
17.5. Εκλέγει για το υπόλοιπο της θητείας, τον αντικαταστάτη για κάθε κενούμενη θέση αξιωματούχου
εκλεγόμενου από το Παγκύπριο Συνέδριο.
17.6. Τηρουμένης της ιεραρχικής προτεραιότητας του Παγκυπρίου Συνεδρίου, περιβάλλεται με το
κατάλοιπο κάθε εξουσίας που δεν ανατίθεται σε άλλο όργανο.
17.7. Υποδεικνύει με εκλογή, τον υποψήφιο του Κόμματος σε Προεδρικές Εκλογές και δύναται να
παραπέμψει για επικύρωση το αποτέλεσμα στο Παγκύπριο Συνέδριο.
17.8. Επικυρώνει τις αποφάσεις του Πολιτικού Γραφείου για την δημιουργία ή κατάργηση Διευθύνσεων,
που δεν προβλέπονται από τον Καταστατικό, την διοικητική δομή του Κόμματος και/ή την
αναδιανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των Διευθύνσεων αυτών.
17.9. Εγκρίνει τις προεκλογικές διακηρύξεις του Κόμματος για όλες ανεξαίρετα τις εκλογές μέσα στα
πλαίσια των αποφάσεων του Παγκυπρίου Συνεδρίου.
17.10. Κρίνει και επικυρώνει τις αποφάσεις του Πολιτικού Γραφείου για τις οποίες δεν υπάρχει
προηγούμενη εξουσιοδότηση ή απόφαση πλαίσιο του Ανωτάτου Συμβουλίου ή του Παγκυπρίου
Συνεδρίου.
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ΑΡΘΡΟ 18: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
18.1. Η Επιτροπή Δεοντολογίας είναι ανεξάρτητη επιτροπή, η οποία είναι επιφορτισμένη με τη
διερεύνηση καταγγελιών αναφορικά με τη διαγωγή αξιωματούχων που είναι αντίθετη προς τις
διατάξεις του Καταστατικού, την πολιτική δεοντολογία και ενότητα του Κόμματος και/ή την εκτέλεση
των καθηκόντων αξιωματούχων, τηλειτουργία των συλλογικών οργάνων και τησυμπεριφορά
κομματικών υποψηφίων για δημόσια αξιώματα.
18.2. Η Επιτροπή Δεοντολογίας διορίζεται από το Πολιτικό Γραφείο, μετά από εισήγηση του
Εκτελεστικού Γραφείου, είναι πενταμελής και αποτελείται από Πρόεδρο και τέσσερα (4) μέλη. Τα
μέλη της Επιτροπής επιλέγονται από μη κομματικούς ή πολιτειακούς αξιωματούχους, οι οποίοι είναι
καταξιωμένα κομματικά στελέχη, εγνωσμένου κύρους και αντικειμενικότητας.
18.3. Τα πορίσματα της Επιτροπής Δεοντολογίας κατατίθενται στο Εκτελεστικό Γραφείο το οποίο
διαμορφώνει πρόταση προς το Πολιτικό Γραφείο για επιβολή ή μη κυρώσεων. Στις περιπτώσεις
που οι καταγγελίες αφορούν αξιωματούχο του Πολιτικού Γραφείου, το Πολιτικό Γραφείο
υποχρεούται να παραπέμψει τη λήψη απόφασης για κυρωτικά μέτρα στο Ανώτατο Συμβούλιο.
18.4. Η Επιτροπή Δεοντολογίας επιφορτίζεται γενικά με την παρακολούθηση της τήρησης του Κώδικα
Πολιτικής Ηθικής, Δεοντολογίας και Πολιτικής Συμπεριφοράς. Ο Κώδικας υιοθετείται κατ’ αρχήν
από το Πολιτικό Γραφείο και θεσπίζεται ως Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας από το Ανώτατο
Συμβούλιο.
18.5. Σε περιόδους ενδοκομματικών εκλογών το Πολιτικό Γραφείο συστήνει κλιμάκια Δεοντολογίας τα
οποία παρακολουθούν και διασφαλίζουν το αδιάβλητο των εκλογικών διαδικασιών.

ΑΡΘΡΟ 19: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
19.1. Με εισήγηση του Πολιτικού Γραφείου το Ανώτατο Συμβούλιο θεσπίζει Κώδικα Πολιτικής Ηθικής,
Δεοντολογίας και Πολιτικής Συμπεριφοράς των αξιωματούχων καθώς και των υποψηφίων σε
ενδοκομματικές και δημόσιες εκλογικές διαδικασίες.
19.2. Ο Κώδικας επίσης προβλέπει για:
19.2.1. Τη διασφάλιση, κατά το δυνατόν, του δικαιώματος της ισηγορίας όλων των υποψηφίων του
Κόμματος σε δημόσιες εκλογές από τα ηλεκτρονικά, τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά μέσα μαζικής
ενημέρωσης.
19.2.2. Τη διαφάνεια επαγγελματικών και οικονομικών συμφερόντων όλων των κομματικών
αξιωματούχων, των βουλευτών, των εν ενεργεία ή υποψηφίων δημάρχων, δημοτικών
συμβούλων, κοινοταρχών, κοινοτικών συμβούλων και σχολικών εφόρων και γενικά όλων των
μελών του Κόμματος που προτείνονται για διορισμό σε πολιτειακά αξιώματα, Συμβούλια
Ημικρατικών Οργανισμών, κρατικές εταιρείες, εφορείες και επιτροπές.
19.2.3. Τον έλεγχο των προεκλογικών εξόδων των κομματικών υποψηφίων σε δημόσιες εκλογές με
βάση τη νομοθεσία.
19.2.4. Τον έλεγχο των προεκλογικών εξόδων των υποψηφίων σε ενδοκομματικές εκλογές
σύμφωνα με τις αποφάσεις του Πολιτικού Γραφείου.

ΑΡΘΡΟ 20: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
20.1. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός λειτουργεί με βάση την αρχή της συλλογικής αλλά και ατομικής
ευθύνης, της αξιολόγησης και της λογοδοσίας των στελεχών.
20.2. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός λειτουργεί με διαφανείς διαδικασίες σε όλα τα επίπεδα της
οργάνωσης και λειτουργίας του, κατοχυρώνει την πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες σχετικά με τις
πολιτικές αποφάσεις, την οργανωτική λειτουργία και την κοινοβουλευτική του δράση για πολιτική
αξιολόγηση από μέρους των πολιτών.
20.3. Το Πολιτικό Γραφείο, μετά από εισήγηση του Εκτελεστικού Γραφείου, διορίζει πενταμελή Επιτροπή
Θεσμών και Διαφάνειας, αποτελούμενη από Πρόεδρο και τέσσερα (4) μέλη, η οποία παρακολουθεί
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τη λειτουργία και αξιολογεί τα συλλογικά όργανα και τις διαδικασίες και υποβάλλει έκθεση στο
Εκτελεστικό Γραφείο του Κόμματος κάθε έξι (6) μήνες με σκοπό την εναρμόνιση τους με τις πιο
πάνω αρχές. Τα μέλη της Επιτροπής επιλέγονται από μη κομματικούς ή πολιτειακούς
αξιωματούχους οι οποίοι είναι
καταξιωμένα κομματικά στελέχη, εγνωσμένου κύρους και
αντικειμενικότητας.
20.4. Οι οικονομικές λειτουργίες του Κόμματος διέπονται από σαφείς αρχές διαφάνειας και λογοδοσίας.
Η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ελέγχει και εποπτεύει την εφαρμογή των αρχών που ορίζονται
από το Καταστατικό και τους Κανονισμούς που θεσπίζονται από το Ανώτατο Συμβούλιο ή το
Πολιτικό Γραφείο, ώστε να διευρυνθεί η διαφάνεια που υπάρχει στα οικονομικά του Κόμματος.
20.5. Στα πλαίσια αυτά θεσπίζεται η υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Περιουσιακών Στοιχείων στην
Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας από όσους αξιωματούχους, αιρετούς ή διορισμένους, μέλη του
Κόμματος, κατέχουν πολιτειακό αξίωμα, είναι μέλη σε Διοικητικά Συμβούλια Ημικρατικών
Οργανισμών ή Κρατικών Αρχών, μέλη της Επιτροπής Εκπαιδευτικής ή Δημόσιας Υπηρεσίας, και
κατέχουν αξίωμα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
20.6. Δήλωση Περιουσιακών Στοιχείων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας υποχρεούνται να
υποβάλουν και όλοι οι αξιωματούχοι που απαρτίζουν το Πολιτικό Γραφείο.
20.7. Η Δήλωση Περιουσιακών Στοιχείων θα πρέπει να συμπληρώνεται οσάκις υπάρχει ουσιαστική
διαφοροποίηση της περιουσιακής κατάστασης του δηλούντος.
20.8. Η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας διασφαλίζει το απόρρητο των δηλώσεων που έχουν κατατεθεί
σ΄ αυτή.

ΑΡΘΡΟ 21: ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
21.1. Το Πολιτικό Γραφείο απαρτίζουν:
21.1.1. Τα μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου
21.1.2. Τα είκοσι (20) Εκλελεγμένα Μέλη του Πολιτικού Γραφείου
21.1.3. Οι Βουλευτές του Κόμματος
21.1.4. Οι Ευρωβουλευτές του Κόμματος
21.1.5. Οι πρώην Πρόεδροι του Κόμματος.
21.1.6. Οι Επαρχιακοί Γραμματείς και οι Πρόεδροι των ΚΟΕ
21.1.7. Οι τρεις Αντιπρόεδροι της ΝΕ.ΔΗ.ΣΥ.
21.1.8. Ο Πρόεδρος και ο Α’ Αντιπρόεδρος της ΟΝΕ
21.1.9. Οι εν Ενεργεία Υπουργοί και Πολιτειακοί Αξιωματούχοι της Κυβέρνησης που είναι μέλη του
Κόμματος.
21.1.10.
Ο Οικονομικός Διαχειριστής
21.1.11.
Ο Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων
21.1.12.
Οι Πρόεδροι των Διοικητικών Συμβουλίων των Ινστιτούτων του Κόμματος.
21.1.13.
Ο Γενικός Γραμματέας του Παναγροτικού Συνδέσμου
21.1.14.
Ο Πρόεδρος της Οργάνωσης Πρεσβυτέρων Πολιτών
21.1.15.
Ο Πρόεδρος της Οργάνωσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
21.1.16.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας (χωρίς δικαίωμα ψήφου)
21.1.17.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας (χωρίς δικαίωμα ψήφου)
21.2. Στο Πολιτικό Γραφείο συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου, εφ’ όσον κληθούν σε συγκεκριμένη
συνεδρία, οι Επαρχιακοί Οργανωτικοί Γραμματείς
21.3. Το Πολιτικό Γραφείο συγκαλείται και προεδρεύεται από τον Πρόεδρο του Κόμματος. Βρίσκεται σε
απαρτία όταν παρευρίσκονται τα μισά από τα μέλη του και οι αποφάσεις του λαμβάνονται με απλή
πλειοψηφία.
21.4. Η διαδικασία σύγκλησης του Πολιτικού Γραφείου είναι ευθύνη του Γενικού Διευθυντή του
Κόμματος, ο οποίος κοινοποιεί την Ημερήσια Διάταξη τουλάχιστο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν
από κάθε τακτική συνεδρία.
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21.5. Οι αποφάσεις του Πολιτικού Γραφείου δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα του Κόμματος.
21.6. Το Πολιτικό Γραφείο δύναται να θεσπίζει διαδικαστικούς κανονισμούς για την λειτουργία του.

ΑΡΘΡΟ 22: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
22.1. Επιλαμβάνεται και αποφασίζει επί όλων των ζητημάτων τρέχουσας πολιτικής, μέσα στα πλαίσια
των αρχών του Κόμματος και των αποφάσεων του Ανωτάτου Συμβουλίου και του Παγκυπρίου
Συνεδρίου και με βάση προτάσεις που υποβάλλονται από το Συμβούλιο Επιτρόπων. Όλες οι
αποφάσεις του Πολιτικού Γραφείου για τις οποίες δεν υπάρχει εκ των προτέρων εξουσιοδότηση ή
σχετική απόφαση του Ανωτάτου Συμβουλίου ή του Παγκυπρίου Συνεδρίου υπόκεινται σε
επικύρωση από το Ανώτατο Συμβούλιο.
22.2. Επιλαμβάνεται και αποφασίζει πάνω σε θέματα οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας του
Κόμματος με βάση προτάσεις που υποβάλλει το Συμβούλιο Διοίκησης. Καταρτίζει σχέδια
δραστηριότητας όλων των ιεραρχικά υφισταμένων οργάνων του Κόμματος.
22.3. Εποπτεύει και συντονίζει τις εργασίες όλων των αξιωματούχων και υφισταμένων συλλογικών
οργάνων που ιεραρχικά υπάγονται σε αυτό, συμπεριλαμβανομένων και των Επαρχιακών
Συμβουλίων και των Συμβουλίων των ΚΟΕ. Εποπτεύει την υλοποίηση όλων των αποφάσεων του
από τις Διευθύνσεις, καθώς και τη λειτουργία του Συμβουλίου Διοίκησης.
22.4. Εποπτεύει τις Κοινοβουλευτικές εργασίες, τις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές του Κόμματος και
καθορίζει το πλαίσιο πολιτικής και τακτικής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.
22.5. Υποβάλλει εισηγήσεις και εκθέσεις για έγκριση στο Ανώτατο Συμβούλιο και το Παγκύπριο Συνέδριο
για όλα τα θέματα πολιτικής, οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας του Κόμματος.
22.6. Ακούει και συζητεί στις δραστηριότητες ή περιοδικές εκθέσεις των αξιωματούχων του Κόμματος
όπως προβλέπουν τα σχετικά άρθρα του Καταστατικού.
22.7. Ιδρύει γραφεία και διορίζει υπευθύνους για οποιοδήποτε θέμα, συστήνει και εποπτεύει
συμβουλευτικές επιτροπές, οι οποίες δρουν μέσα στα πλαίσια της δικαιοδοσίας του, και αναθέτει
την ευθύνη για λειτουργία τους σε αξιωματούχους του Κόμματος.
22.8. Διορίζει μετά από πρόταση του Προέδρου τους δύο Οικονομικούς Ελεγκτές του Κόμματος.
Τουλάχιστον ένας από τους διοριζομένους πρέπει να είναι εγκεκριμένος λογιστής – ελεγκτής.
22.9. Διαβουλεύεται με τον Πρόεδρο για τον διορισμό, από τον Πρόεδρο, του Οικονομικού Διαχειριστή,
του Αναπληρωτή Οικονομικού Διαχειριστή, των Επαρχιακών Οικονομικών Διαχειριστών και των
Μελών των Επαρχιακών Επιτροπών Οικονομικής Διαχείρισης.
22.10. Εγκρίνει πρωτοβάθμια ή τροποποιεί τον ενιαίο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων του
Κόμματος, τον οποίο καταθέτει ο Οικονομικός Διαχειριστής σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου
45.3 του Καταστατικού, και τον υποβάλλει για έγκριση στο Ανώτατο Συμβούλιο.
22.11. Με εισήγηση του Προέδρου διορίζει και παύει τον Γενικό Διευθυντή του Κόμματος και τους
Διευθυντές επικεφαλής των Διευθύνσεων.
22.12. Με εισήγηση του Προέδρου, ύστερα από διαβούλευση με τον αρμόδιο Επίτροπο, διορίζει και
παύει τα μέλη των αντίστοιχων Γραμματειών Παραγωγής Πολιτικής που δεν είναι επαγγελματικά
στελέχη.
22.13. Με εισήγηση του Προέδρου διορίζει και παύει τα μη επαγγελματικά στελέχη των Διευθύνσεων.
22.14. Με εισήγηση του Προέδρου και του Συμβουλίου Διοίκησης δημιουργεί, καταργεί και/ή αναδιανέμει
αρμοδιότητες μεταξύ Διευθύνσεων, που δεν προβλέπονται από το Καταστατικό. Οποιαδήποτε
απόφαση η οποία προνοεί την δημιουργία, κατάργηση ή αναδιανομή αρμοδιοτήτων Διευθύνσεων,
που δεν προνοούνται στο Καταστατικό, υπόκειται σε επικύρωση από το Ανώτατο Συμβούλιο.
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22.15. Με εισήγηση του Προέδρου, διορίζει μέλη του Ανωτάτου Συμβουλίου, άτομα από την κοινωνία
των πολιτών, των οποίων ο αριθμός δεν υπερβαίνει το 30% του συνόλου της σύνθεσης του
Ανωτάτου Συμβουλίου όπως προνοούν τα Άρθρα 14.1 – 14.19. Τα διοριζόμενα μέλη του Ανωτάτου
Συμβουλίου έχουν όλα τα δικαιώματα των εκλελεγμένων ή εξ αξιώματος μελών του Συμβουλίου.
22.16. Σε περιπτώσεις έκδηλης παραβίασης του Καταστατικού ή της διακηρυγμένης πολιτικής του
Κόμματος, από αξιωματούχους ή στελέχη του Κόμματος, έχει κατ΄ εξαίρεση το δικαίωμα να
ασκήσει πειθαρχική αρμοδιότητα με συνοπτική διαδικασία και να επιβάλει τις ποινές που
προνοούνται από το Άρθρο 22.18 του Καταστατικού.
22.17. Σε περίπτωση παράβασης κανονισμών ή αντιδεοντολογικής συμπεριφοράς υποψηφίων σε
Ενδοκομματικές, προεδρικές ή βουλευτικές εκλογές, ευρωεκλογές, δημοτικές ή κοινοτικές ή εκλογές
για τις σχολικές εφορείες, το Πολιτικό Γραφείο δύναται, με συνοπτική διαδικασία, να επιβάλει τον
αποκλεισμό του υποψηφίου που κρίνεται ένοχος τέτοιας συμπεριφοράς.
22.18. Το Πολιτικό Γραφείο αποφασίζει για την επιβολή ή μη κυρώσεων στη βάση των πορισμάτων της
Επιτροπής Δεοντολογίας και έχει εξουσία να επιβάλει τις ακόλουθες κυρώσεις:
22.18.1.
Σύσταση
22.18.2.
Έγγραφη ανάκληση στην τάξη
22.18.3.
Προσωρινή αναστολή κομματικών δικαιωμάτων για περίοδο μέχρι δώδεκα
(12) μηνών
22.18.4.
Καθαίρεση από αξίωμα
22.18.5.
Αποβολή επ’ αόριστον
22.18.6.
Διαγραφή

ΑΡΘΡΟ 23: ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
23.1. Το Διευρυμένο Πολιτικό Γραφείο έχει συμβουλευτικό ρόλο και συγκαλείται από τον Πρόεδρο
οποτεδήποτε αυτός το κρίνει αναγκαίο.
23.2. Το Διευρυμένο Πολιτικό Γραφείο απαρτίζουν:
23.2.1. Τα μέλη του Πολιτικού Γραφείου
23.2.2. Οι Επίτροποι του Συμβουλίου Επιτρόπων
23.2.3. Οι Αναπληρωτές Επαρχιακοί Γραμματείς και οι Οργανωτικοί Γραμματείς των Επαρχιακών
Γραμματειών και των Κομματικών Οργανώσεων Εξωτερικού
23.2.4. Οι Γραμματείς ΓΟ.ΔΗ.ΣΥ. των Επαρχιακών Γραμματειών και των Γραμματειών των ΚΟΕ
23.2.5. Ο Αναπληρωτής Εκπρόσωπος Τύπου
23.2.6. Ο Αναπληρωτής Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων
23.2.7. Ο Αναπληρωτής Οικονομικός Διαχειριστής
23.2.8. Οι Δήμαρχοι μέλη του Κόμματος
23.2.9. Οι έξη (6) Συντονιστές Δημοτικοί Σύμβουλοι των Μητροπολιτικών Δήμων
23.2.10.
Ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος της Ένωσης Δήμων και της Ένωσης Κοινοτήτων
που είναι μέλη του Κόμματος
23.2.11.
Οι Β’ και Γ’ Αντιπρόεδροι της ΟΝΕ
23.2.12.
Ο Πρόεδρος του Παναγροτικού Συνδέσμου
23.2.13.
Ένας (1) εκπρόσωπος από κάθε θρησκευτική ομάδα
23.2.14.
Ο δεύτερος στην ιεραρχία κάθε συνδεδεμένης οργάνωσης
23.2.15.
Οι Σύμβουλοι του Προέδρου στο Διευρυμένο Πολιτικό Γραφείο χωρίς δικαίωμα
ψήφου. Διορίζονται από το Πολιτικό Γραφείο, μετά από πρόταση του Προέδρου, και ο αριθμός
τους δεν υπερβαίνει το 30% της σύνθεσης του Διευρυμένου Πολιτικού Γραφείου. Οι Σύμβουλοι
αυτοί δεν δικαιούνται να κατέχουν οποιαδήποτε άλλη θέση αξιωματούχου του Κόμματος.
Συμμετέχουν στο Ανώτατο Συμβούλιο με δικαίωμα ψήφου.
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ΑΡΘΡΟ 24: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
24.1. Το Συμβούλιο των Επιτρόπων είναι συλλογικό συμβουλευτικό όργανο του

Κόμματος.

24.2. Το Συμβούλιο των Επιτρόπων, αποτελείται από τους Συντονιστές Τομέων και τους Επιτρόπους και
συνέρχεται μια φορά το μήνα ή οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος.
24.3. Ο Πρόεδρος δύναται να ορίζει Συντονιστές Τομέων για τον έλεγχο κάθε πεδίου δράσης του
δημόσιου και του ημιδημόσιου τομέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης.
24.4. Ο Πρόεδρος ορίζει τα μέλη του Συμβουλίου Επιτρόπων και καθορίζει τις ευθύνες και τις
αρμοδιότητες ενός εκάστου από αυτά, δύναται δε να προβεί σε αναδιανομή των ευθυνών και
αρμοδιοτήτων τους οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο.
24.5. Οι Επίτροποι τίθενται επικεφαλής της αντίστοιχης Γραμματείας Παραγωγής Πολιτικής και έχουν την
ευθύνη της εποπτείας, της λειτουργίας και του ελέγχου των εργασιών της κάθε Γραμματείας. Στο
έργο τους βοηθούνται από Συντονιστή ή Προϊστάμενο, ο οποίος διορίζεται από τον Πρόεδρο μετά
από εισήγηση του αντίστοιχου Επιτρόπου.
24.6. Οι Γραμματείες Παραγωγής Πολιτικής καλύπτουν όλο το φάσμα της λειτουργίας
δραστηριοτήτων του Κράτους, των Ημικρατικών Οργανισμών και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

και

24.7. Ο Πρόεδρος μετά από εισήγηση του αντίστοιχου Συντονιστή Τομέα ή Επιτρόπου διορίζει τα μέλη
της κάθε Γραμματείας.
24.8. Η διάρθρωση των Γραμματειών είναι η ακόλουθη:
24.8.1. Ο αρμόδιος Συντονιστής Τομέα ή Επίτροπος.
24.8.2. Ο αντίστοιχος εν ενεργεία Υπουργός, που είναι μέλος του Κόμματος.
24.8.3. Οι βουλευτές του Κόμματος στην αντίστοιχη Κοινοβουλευτική Επιτροπή.
24.8.4. Ο Συντονιστής ή Προϊστάμενος Γραμματείας.
24.8.5. Τα μέλη που διορίζει ο Πρόεδρος
24.8.6. Δύο (2) αντιπρόσωποι της ΝΕΔΗΣΥ
24.9. Ο Συντονιστής ή/και ο Προϊστάμενος της κάθε Γραμματείας συμμετέχει στο Ανώτατο Συμβούλιο

ΑΡΘΡΟ 25: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
25.1. Ο Πρόεδρος του Κόμματος δύναται να συστήσει, Προεδρικό Συμβούλιο στο οποίο συμμετέχουν
άτομα που ο ίδιος επιλέγει και τα οποία μπορεί να μην είναι μέλη του Κόμματος.
25.2. Σκοπός του Προεδρικού Συμβουλίου είναι να συμβουλεύει τον Πρόεδρο του Κόμματος επί
διαφόρων θεμάτων.
25.3. Το Προεδρικό Συμβούλιο, συγκαλείται από τον Πρόεδρο τακτικά κάθε δύο μήνες και έκτακτα
οποτεδήποτε το κρίνει ο ίδιος αναγκαίο ή όταν το ζητήσουν το 1/3 των μελών του Συμβουλίου.
25.4. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Προεδρικού Συμβουλίου αποστέλλονται στα μέλη του
Πολιτικού Γραφείου για ενημέρωση.

ΑΡΘΡΟ 26: ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
26.1. Το Εκτελεστικό Γραφείο απαρτίζουν:
26.1.1. Ο Πρόεδρος
26.1.2. Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος
26.1.3. Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
26.1.4. Οι τρεις Αντιπρόεδροι
26.1.5. Ο Πρόεδρος της ΝΕΔΗΣΥ
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26.1.6. Η Πρόεδρος της ΓΟΔΗΣΥ
26.1.7. Ο Γραμματέας Πολιτικού Σχεδιασμού
26.1.8. Ο Γενικός Διευθυντής
26.1.9. Ο Διευθυντής Οργανωτικού
26.1.10.
Ο Διευθυντής Επικοινωνίας
26.1.11.
Ο Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου
26.1.12.
Ο Διευθυντής Τοπικής Αυτοδιοίκησης
26.1.13.
Ο Εκπρόσωπος Τύπου
26.1.14.
Τρεις σύμβουλοι που διορίζονται από τον Πρόεδρο, χωρίς δικαίωμα ψήφου
26.2. Το Εκτελεστικό Γραφείο συγκαλείται και προεδρεύετε από τον Πρόεδρο.
26.3. Το Εκτελεστικό Γραφείο συνέρχεται τουλάχιστον, τρεις φορές την εβδομάδα.

ΑΡΘΡΟ 27: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
27.1. Συντονίζει και υλοποιεί τις αποφάσεις του Πολιτικού Γραφείου
27.2. Επιλαμβάνεται θεμάτων επικαιρότητας.
27.3. Υποβάλλει εισηγήσεις στρατηγικής και τακτικής για έγκριση στο Πολιτικό Γραφείο για όλα τα θέματα
πολιτικής, οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας του Κόμματος.
27.4. Διαμορφώνει τον Πολιτικό Σχεδιασμό του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 28: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
28.1. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Κόμμα, ηγείται της παράταξης και εκφράζει επίσημα τις ιδεολογικές
και πολιτικές θέσεις καθώς και τις προγραμματικές κατευθύνσεις του Κόμματος. Προΐσταται της
οργάνωσης του Κόμματος, συντονίζει και εποπτεύει τη λειτουργία του και ιδιαίτερα τη λειτουργία
ενός εκάστου οργάνου του Κόμματος, πολυμελούς ή μονομελούς.
28.2. Ο Πρόεδρος είναι ο εκπρόσωπος του Κόμματος στις εξωτερικές δραστηριότητες του και ο
προϊστάμενος στην εσωτερική λειτουργία του.
28.3. Καταθέτει την αναφορά δράσης στο Παγκύπριο Συνέδριο
28.4. Επιβλέπει την εκτέλεση των αποφάσεων του Ανωτάτου Συμβουλίου, του Πολιτικού Γραφείου και
του Συμβουλίου Διοίκησης. Προεδρεύει οποιασδήποτε Επιτροπής ή Σώματος του Κόμματος,
εξαιρουμένης της Επιτροπής Δεοντολογίας και της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας.
28.5. Ο Πρόεδρος σε περίπτωση ισοψηφίας των παρευρισκομένων μελών Επιτροπής ή Σώματος όπου
συμμετέχει, διαθέτει νικώσα ψήφο.
28.6. Ορίζει τους Συντονιστές Τομέων και Επιτρόπους του Συμβουλίου Επιτρόπων και όταν κρίνει
σκόπιμο μπορεί να προβαίνει σε αναδιανομή ευθυνών και αρμοδιοτήτων τους.
28.7. Μετά από διαβούλευση με το Πολιτικό Γραφείο, διορίζει τον Οικονομικό Διαχειριστή, τον
Αναπληρωτή Οικονομικό Διαχειριστή, τους Επαρχιακούς Οικονομικούς Διαχειριστές και τα μέλη των
Επαρχιακών Επιτροπών Οικονομικής Διαχείρισης του Κόμματος.
28.8. Υποβάλλει πρόταση στο Πολιτικό Γραφείο για το διορισμό του Γενικού Διευθυντή και των
Διευθυντών, επικεφαλής των Διευθύνσεων, του Κόμματος.
28.9. Υποβάλλει πρόταση, μετά από διαβούλευση με τον αρμόδιο Συντονιστή Τομέα ή Επίτροπο για το
διορισμό ή παύση των μελών και του Συντονιστή της αντίστοιχης Γραμματείας Παραγωγής
Πολιτικής, που δεν είναι επαγγελματικά στελέχη του Κόμματος.
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28.10. Επιλέγει και διορίζει τα μέλη του Προεδρικού Συμβουλίου.
28.11. Υποβάλλει πρόταση, μετά από διαβούλευση με τον αρμόδιο Διευθυντή, για διορισμό ή παύση
των στελεχών των Διευθύνσεων, που δεν είναι επαγγελματικά στελέχη του Κόμματος.
28.12. Υποβάλλει πρόταση στο Πολιτικό Γραφείο για διορισμό από το Πολιτικό Γραφείο των δύο
Οικονομικών Ελεγκτών του Κόμματος.
28.13. Διορίζει και παύει, εφόσον κρίνει αναγκαίο, τον Γραμματέα Διεθνών Σχέσεων και τον Αναπληρωτή
Γραμματέα.
28.14. Εισηγείται στο Πολιτικό Γραφείο, το διορισμό και παύση Συμβούλων του στο Διευρυμένο Πολιτικό
Γραφείο, στο Ανώτατο Συμβούλιο, στις Επαρχιακές Γραμματείες και στα Επαρχιακά Συμβούλια
σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού που αναφέρονται στις συνθέσεις των αντιστοίχων
οργάνων.
28.15. Μετά από διαβούλευση με το Συμβούλιο Διοίκησης εισηγείται τη δημιουργία, κατάργηση και/ή
αναδιανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Διευθύνσεων, που δεν προβλέπονται από το Καταστατικό.
28.16. Μετά από διαβούλευση με το Συμβούλιο Διοίκησης εισηγείται στο Πολιτικό Γραφείο τη
δημιουργία νέων θέσεων επαγγελματικών στελεχών στις κεντρικές υπηρεσίες του Κόμματος.
Προεδρεύει ο ίδιος ή εκπρόσωπος του, της Επιτροπής Προσλήψεων των επαγγελματικών
στελεχών του Κόμματος.
28.17. Ο Πρόεδρος εκλέγεται από την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση κάθε πέντε (5) χρόνια και κατά
την διάρκεια της θητείας του δύναται να κατέχει εκτός από το αξίωμα του Προέδρου και πολιτειακό
αξίωμα, δεν δικαιούται όμως να κατέχει το αξίωμα του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του
Κόμματος.
28.18. Σε περίπτωση που κενωθεί η θέση του Προέδρου του Κόμματος, ο Αναπληρωτής
Πρόεδρος αναλαμβάνει την προεδρία για περίοδο όχι μεγαλύτερη των έξι (6) μηνών, εντός της
οποίας συγκαλείται Έκτακτη Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση για την εκλογή Προέδρου για το
υπόλοιπο της θητείας.
28.19. Τον Πρόεδρο όταν κωλύεται ή απουσιάζει, αναπληροί ο Αναπληρωτής Πρόεδρος και σε
περίπτωση που ο Αναπληρωτής Πρόεδρος κωλύεται ή απουσιάζει τον Πρόεδρο αναπληροί ο
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, ενώ σε περίπτωση που κωλύεται ή απουσιάζει και ο
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος τον Πρόεδρο αναπληροί ο πλειοψηφήσας Αντιπρόεδρος

ΑΡΘΡΟ 29: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
29.1. Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος αναπληροί και εκπροσωπεί τον Πρόεδρο όταν αυτός κωλύεται ή
απουσιάζει.
29.2. Βοηθά τον Πρόεδρο στην εκτέλεση των καθηκόντων του, ασκώντας γενική εποπτεία επί της
ομαλής λειτουργίας του Κόμματος, ή ενεργεί σύμφωνα με οδηγίες του Προέδρου, ασκώντας
συγκεκριμένα καθήκοντα τα οποία απορρέουν από τις αρμοδιότητες του Προέδρου.
29.3. Προΐσταται των Κεντρικών Εκλογικών Επιτελείων που συστήνει το Κόμμα για τη διεκδίκηση
εκλογών. Μετά από κάθε εκλογική περίοδο, υποβάλλει έκθεση δράσης προς το Ανώτατο
Συμβούλιο.
29.4. Εκλέγεται από την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση κάθε πέντε (5) χρόνια. Κατά την διάρκεια της
θητείας του δύναται να κατέχει εκτός από το αξίωμα του Αναπληρωτή Προέδρου και πολιτειακό
αξίωμα, δεν δικαιούται όμως να κατέχει το αξίωμα του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του
Κόμματος.
29.5. Υποβάλλει έκθεση πεπραγμένων κάθε δυόμιση (2,5) χρόνια στο Παγκύπριο Συνέδριο.
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29.6. Σε περίπτωση που η θέση του Προέδρου του Κόμματος κενωθεί, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος
αναλαμβάνει την προεδρία του Κόμματος μέχρι της ημέρας σύγκλησης Έκτακτης Παγκύπριας
Εκλογικής Συνέλευσης, η οποία θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός έξι μηνών από την κένωση
της θέσης Προέδρου.

ΑΡΘΡΟ 30: ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ
30.1. Οι Αντιπρόεδροι του Κόμματος είναι τρεις. Εκλέγονται με ενιαία εκλογή από την Παγκύπρια
Εκλογική Συνέλευση κάθε πέντε (5) χρόνια. Είναι ισότιμοι μεταξύ τους και η θέση τους για τους
σκοπούς του κομματικού πρωτοκόλλου καθώς επίσης και η προτεραιότητα επιλογής αρμοδιοτήτων
τους ύστερα από διαβούλευση με τον Πρόεδρο, καθορίζεται από τον αριθμό ψήφων που
λαμβάνουν κατά την ενιαία εκλογή.
30.2. Κατά την διάρκεια της θητείας τους δύνανται να κατέχουν, εκτός από το αξίωμα του Αντιπροέδρου,
και πολιτειακό αξίωμα, δεν δικαιούται όμως να κατέχει το αξίωμα του Κοινοβουλευτικού
Εκπροσώπου του Κόμματος.
30.2.1.

30.2.2.
30.2.3.

30.2.4.
30.2.5.
30.2.6.
30.2.7.
30.2.8.

Οι αρμοδιότητες των Αντιπροέδρων απορρέουν από τις αρμοδιότητες του Προέδρου του
Κόμματος. ο οποίος αναθέτει στον κάθε ένα καθήκοντα συντονισμού, μεταξύ άλλων, ενός
από τους πιο κάτω τομείς δράσης:
Ο επικοινωνιακός σχεδιασμός και ο συντονισμός του επικοινωνιακού επιτελείου.
Εσωτερική πολιτική λειτουργία: Συντονισμός και εποπτεία της λειτουργίας των κεντρικών
και επαρχιακών πολιτικών οργάνων. Εποπτεία εκτέλεσης των πολιτικών αποφάσεων των
κεντρικών συλλογικών οργάνων από τα υφιστάμενα τους συλλογικά ή ατομικά όργανα.
Οργάνωση του Κόμματος και υλοποίηση του Παγκύπριου Οργανωτικού Σχεδίου
Τοπική Αυτοδιοίκηση
ΚΟΕ
Συνδεδεμένες Οργανώσεις
Κοινωνία των Πολιτών

ΑΡΘΡΟ 31: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
31.1. Ο Γραμματέας Πολιτικού Σχεδιασμού του Κόμματος διορίζεται από το Πολιτικό Γραφείο, μετά από
πρόταση του Προέδρου, για περίοδο που να μην υπερβαίνει τη θητεία του Προέδρου που τον
προτείνει.
31.2. Είναι αξιωματούχος του Κόμματος και συμμετέχει σε όλα τα συλλογικά όργανα του Κόμματος,
εκτός από την Επιτροπή Δεοντολογίας και την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας.
31.3. Ο Πρόεδρος μετά από εισήγηση του Γραμματέα Πολιτικού Σχεδιασμού, διορίζει Αναπληρωτή
Γραμματέα.
31.4. Ο Αναπληρωτής Γραμματέας αναπληρώνει και εκπροσωπεί το Γραμματέα Πολιτικού Σχεδιασμού
όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει.
31.5. Ο Γραμματέας Πολιτικού Σχεδιασμού σε διαβούλευση με τον Πρόεδρο, συστήνει Γραμματεία
Πολιτικού Σχεδιασμού, τα μέλη της οποίας διορίζονται από το Πολιτικό Γραφείο μετά από εισήγηση
του Προέδρου. Η Γραμματεία Πολιτικού Σχεδιασμού λειτουργεί ως δεξαμενή σκέψης για την
παραγωγή προτάσεων πολιτικής και στρατηγικού – επιτελικού σχεδιασμού τις οποίες υποβάλλει
στο Εκτελεστικό Γραφείο.
31.6. Είναι υπεύθυνος για τη διεξαγωγή, ανάλυση και παρουσίαση μελετών, ερευνών πολιτικής
συμπεριφοράς και δημοσκοπήσεων.
31.7. Εισηγείται τη διοργάνωση εκδηλώσεων πολιτικού προβληματισμού στο Εκτελεστικό Γραφείο.
31.8. Από κοινού με το Διευθυντή Επικοινωνίας έχουν την ευθύνη για την πολιτική και ιδεολογική
επιμόρφωση των στελεχών.

21

31.9. Ο Αναπληρωτής Γραμματέας Πολιτικού Σχεδιασμού και τα μέλη της Γραμματείας Πολιτικού
Σχεδιασμού συμμετέχουν στο Ανώτατο Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 32: ΝΕΟΛΑΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (ΝΕΔΗΣΥ)
32.1. Η Νεολαία του Δημοκρατικού Συναγερμού (ΝΕΔΗΣΥ) είναι τμήμα του Κόμματος, εμφορείται από
τις αρχές και την ιδεολογία του Κόμματος και εφαρμόζει και ακολουθεί την πολιτική και το
πρόγραμμα του Κόμματος.
32.2. Ο Πρόεδρος της ΝΕΔΗΣΥ εκλέγεται από το Παγκύπριο Συνέδριο της ΝΕΔΗΣΥ και είναι υπεύθυνος
για την οργάνωση της Νεολαίας του Κόμματος.
32.3. Συμμετέχει σε όλα τα συλλογικά όργανα του Κόμματος εκτός από την Επιτροπή Δεοντολογίας
και την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας.
32.4. Υποβάλλει περιοδικές εκθέσεις δράσης στο Πολιτικό Γραφείο και απολογισμό πεπραγμένων στο
Παγκύπριο Συνέδριο κάθε δυόμιση (2,5) χρόνια.
32.5. Το Πολιτικό Γραφείο κρίνει κατά πόσο το καταστατικό της ΝΕΔΗΣΥ συνάδει προς τις γενικές
καταστατικές αρχές του Κόμματος.
32.6. Οι Αντιπρόεδροι της ΝΕΔΗΣΥ είναι αξιωματούχοι του Κόμματος και συμμετέχουν στο Πολιτικό
Γραφείο. Ο Α’ Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο της ΝΕΔΗΣΥ στο Εκτελεστικό Γραφείο
όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει.
32.7. Ο Επαρχιακός Γραμματέας ΝΕΔΗΣΥ, ο Αναπληρωτής Επαρχιακός και ο Επαρχιακός Οργανωτικός
Γραμματέας ΝΕΔΗΣΥ, συμμετέχουν με δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις της Επαρχιακής
Γραμματείας της αντίστοιχης επαρχίας.
32.8. Ο Πρόεδρος κάθε Τοπικής Επιτροπής της ΝΕΔΗΣΥ καθώς και ακόμη δύο (2) εκπρόσωποι που
επιλέγονται ιεραρχικά, συμμετέχουν με δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις της αντίστοιχης
Επιτροπής της Τοπικής Οργάνωσης του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 33: Γυναικεία Οργάνωση Δημοκρατικού Συναγερμού (ΓΟΔΗΣΥ).
33.1. Η Γυναικεία Οργάνωση του Δημοκρατικού Συναγερμού (ΓΟ.ΔΗ.ΣΥ.) είναι αναπόσπαστο τμήμα του
Κόμματος. Εμφορείται από τις αρχές και την ιδεολογία του Κόμματος και εφαρμόζει και ακολουθεί
την πολιτική και το πρόγραμμα του.
33.2. Η Πρόεδρος της Γυναικείας Οργάνωσης του Κόμματος (ΓΟ.ΔΗ.ΣΥ.) εκλέγεται από το Παγκύπριο
Συνέδριο και είναι μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου. Συμμετέχει σε όλα τα συλλογικά όργανα του
Κόμματος εκτός από την Επιτροπή Δεοντολογίας και την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας.
33.3. Η ΓΟ.ΔΗ.ΣΥ. είναι αρμοδία για θέματα που αφορούν τη γυναίκα και συντονίζει τη δραστηριότητα
των Επαρχιακών Γραμματέων της ΓΟΔΗΣΥ, οι οποίες εκλέγονται από τα Επαρχιακά Συνέδρια και
συμμετέχουν στο Διευρυμένο Πολιτικό Γραφείο.
33.4. Υποβάλλει περιοδικές εκθέσεις δράσης στο Πολιτικό Γραφείο και απολογισμό πεπραγμένων στο
Παγκύπριο Συνέδριο κάθε δυόμιση (2,5) χρόνια.
33.5. Κάθε Επαρχιακή Γραμματεία δικαιούται να καταρτίζει επιτροπές από γυναίκες-μέλη του Κόμματος
και να αναθέτει σ’ αυτές καθήκοντα. Παρόμοιο δικαίωμα έχει και το Πολιτικό Γραφείο.

ΑΡΘΡΟ 34: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΔΗΣΥ (ΟΝΕ)
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34.1. Η Οργάνωση Νέων Επιστημόνων του Δημοκρατικού Συναγερμού (ΟΝΕ) είναι αναπόσπαστη τμήμα
του Κόμματος και λειτουργεί σύμφωνα με το Καταστατικό της, το οποίο εγκρίνεται από το Πολιτικό
Γραφείο του Κόμματος.
34.2. Αποτελείται από νέους επιστήμονες ηλικίας 30 μέχρι 45 ετών και μέσα από την οργάνωση και
αξιοποίηση των μελών της, έχει ως βασικό στόχο την επιστημονική στήριξη του Κόμματος για την
παραγωγή πολιτικής.
34.3. Ο Πρόεδρος της ΟΝΕ εκλέγεται από το Παγκύπριο Συνέδριο της ΟΝΕ και είναι υπεύθυνος για την
οργάνωση της.
34.4. Είναι αξιωματούχος του Κόμματος και συμμετέχει σε όλα τα συλλογικά όργανα του Κόμματος εκτός
από το Εκτελεστικό Γραφείο, την Επιτροπή Δεοντολογίας και την Επιτροπή Θεσμών και
Διαφάνειας.
34.5. Υποβάλλει περιοδικές εκθέσεις δράσης στο Πολιτικό Γραφείο και απολογισμό πεπραγμένων στο
Παγκύπριο Συνέδριο κάθε δυόμιση (2,5) χρόνια.

ΑΡΘΡΟ 35: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
35.1. Οι Βουλευτές οι οποίοι εκλέγονται υπό το έμβλημα του Κόμματος ή προσχωρούν στο Κόμμα,
αποτελούν την Κοινοβουλευτική Ομάδα του Κόμματος.
35.2. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα προεδρεύεται από τον Πρόεδρο του Κόμματος, και όταν ο Πρόεδρος
απουσιάζει, από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο.
35.3. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα εκλέγει τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο και τον Αναπληρωτή
Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο, οι οποίοι δεν δύνανται να κατέχουν οποιοδήποτε άλλο κομματικό
αξίωμα.
35.4. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα μπορεί να ορίσει /επιλέξει βοηθούς Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους
για επί μέρους θέματα.
35.5. Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της, τη μελέτη, λήψη αποφάσεων και τοποθέτησή της στα
κοινοβουλευτικά θέματα και το νομοθετικό έργο της Βουλής, η Κοινοβουλευτική Ομάδα μπορεί να
λειτουργεί κατά τμήματα και σαν ολομέλεια. Οι εισηγήσεις των τμημάτων υποβάλλονται στην
ολομέλεια της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, η οποία λαμβάνει την τελική απόφαση για όλα τα θέματα,
που είναι δεσμευτική για όλους τους Βουλευτές του Κόμματος.
35.6. Για θέματα στα οποία δεν υπάρχει προδιαγεγραμμένο πολιτικό πλαίσιο, την Κοινοβουλευτική
Ομάδα ενισχύουν και τα μέλη του Πολιτικού Γραφείου, που δεν είναι βουλευτές.
35.7. Στις συνεδριάσεις της Κοινοβουλευτικής Ομάδας δύνανται να συμμετέχουν τα μέλη του Πολιτικού
Γραφείου που δεν κατέχουν τη βουλευτική ιδιότητα, οι εν ενεργεία Υπουργοί και οι εν ενεργεία
Ευρωβουλευτές που είναι μέλη του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 36: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
36.1. Το Συμβούλιο Διοίκησης απαρτίζουν:
36.1.1. Ο Πρόεδρος του Κόμματος
36.1.2. Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος
36.1.3. Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
36.1.4. Οι τρεις Αντιπρόεδροι
36.1.5. Ο Πρόεδρος της ΝΕΔΗΣΥ
36.1.6. Η Πρόεδρος της ΓΟΔΗΣΥ
36.1.7. Ο Πρόεδρος της ΟΝΕ
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36.1.8. Οι Επαρχιακοί Γραμματείς και οι Επαρχιακοί Αναπληρωτές Γραμματείς και οι Επαρχιακοί
Οργανωτικοί Γραμματείς του Κόμματος
36.1.9. Ο Οικονομικός Διαχειριστής και ο Αναπληρωτής Οικονομικός Διαχειριστής
36.1.10.
Γενικός Διευθυντής του Κόμματος
36.1.11.
Ο Διευθυντής Οργανωτικού
36.1.12.
Ο Διευθυντής Επικοινωνίας
36.1.13.
Ο Διευθυντής Τοπικής Αυτοδιοίκησης
36.1.14.
Ο Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου
36.1.15.
Οι Προϊστάμενοι των Τομέων των Διευθύνσεων και των Γραμματειών
36.2. Το Συμβούλιο Διοίκησης συνέρχεται τουλάχιστον τέσσερις (4) φορές το χρόνο. Τις συνεδριάσεις
του Συμβουλίου Διοίκησης δύνανται να παρακολουθούν τα εκλελεγμένα μέλη του Πολιτικού
Γραφείου.
36.3. Του Συμβουλίου Διοίκησης προεδρεύει ο Πρόεδρος και οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή
πλειοψηφία.
36.4. Το Συμβούλιο Διοίκησης συγκαλεί, κατόπιν συνεννόησης με τον Πρόεδρο, ο Γενικός Διευθυντής και
βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται τα μισά από τα μέλη του.
36.5. Μετά από πρόταση του Συμβουλίου Διοίκησης, το Πολιτικό Γραφείο μπορεί να αποφασίσει τη
δημιουργία νέων ή την κατάργηση υφιστάμενων Διευθύνσεων. Η απόφαση υπόκειται στην
επικύρωση του Ανωτάτου Συμβουλίου,. Οι επικεφαλής Διευθυντές, των Διευθύνσεων που
ενδεχομένως να δημιουργηθούν, συμμετέχουν αυτόματα, αυτοδίκαια και ισότιμα με το Διευθυντή
Οργανωτικού, το Διευθυντή Επικοινωνίας, το Διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου και το
Διευθυντή Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο Συμβούλιο Διοίκησης και στα υπόλοιπα συλλογικά όργανα
του Κόμματος εκτός από την Επιτροπή Δεοντολογίας και την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας.

ΑΡΘΡΟ 37: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
37.1. Το Συμβούλιο Διοίκησης έχει τις πιο κάτω αρμοδιότητες:
37.1.1. Έχει κάθε εκτελεστική αρμοδιότητα για όλα τα θέματα που αφορούν τη διοίκηση, την
οργάνωση, τη λειτουργία και την προβολή του Κόμματος.
37.1.2. Λειτουργεί μέσα στα πλαίσια των αποφάσεων του Κόμματος και κάτω από την εποπτεία του
Πολιτικού Γραφείου.
37.1.3. Υποβάλλει εισηγήσεις προς το Πολιτικό Γραφείο για όλα τα θέματα της αρμοδιότητας του και
υλοποιεί τις αποφάσεις του Πολιτικού Γραφείου για τα θέματα αυτά.
37.1.4. Υλοποιεί τις αποφάσεις του Πολιτικού Γραφείου για όλα τα θέματα πολιτικής που εμπίπτουν
στις αρμοδιότητές του.
37.1.5. Συντονίζει και προγραμματίζει τη δράση των Επαρχιακών Γραμματειών για την υλοποίηση
των αποφάσεων του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 38: ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
38.1. Ο Γενικός Διευθυντής του Κόμματος διορίζεται από το Πολιτικό Γραφείο, μετά από πρόταση του
Προέδρου. Δύναται να παυθεί με απόφαση του Πολιτικού Γραφείου, το οποίο καθορίζει και τους
όρους εργασίας του.
38.2. Ο Γενικός Διευθυντής είναι αξιωματούχος του Κόμματος και συμμετέχει σε όλα τα συλλογικά
όργανα του Κόμματος, εκτός από την Επιτροπή Δεοντολογίας και την Επιτροπή Θεσμών και
Διαφάνειας.
38.3. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, δεν δικαιούται να διεκδικήσει οποιαδήποτε ενδοκομματική ή
δημόσια εκλογή. Για να έχει το δικαίωμα εκλογής σε οποιαδήποτε κομματική ή δημόσια θέση ως
υποψήφιος του Κόμματος, θα πρέπει να έχει αποχωρήσει από τη θέση του Γενικού Διευθυντή,
τουλάχιστον τρεις μήνες πριν την ημερομηνία της εκλογής, εκτός αν το Ανώτατο Συμβούλιο
αποφασίσει διαφορετικά.
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38.4. Ο Γενικός Διευθυντής έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες, καθήκοντα και ευθύνες:
38.4.1. Προΐσταται του διοικητικού μηχανισμού και φέρει την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία
όλων των γραφείων και υπηρεσιών του Κόμματος παγκυπρίως.
38.4.2. Συντονίζει τους καθ’ ύλην αρμόδιους διοικητικούς αξιωματούχους, για την υλοποίηση των
αποφάσεων των συλλογικών οργάνων του Κόμματος που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του
Συμβουλίου Διοίκησης.
38.4.3. Διευθύνει το επαγγελματικό προσωπικό του Κόμματος και έχει κάθε αρμοδιότητα για θέματα
προσωπικού. Συμμετέχει στην Επιτροπή Προσλήψεως επαγγελματικών στελεχών του
Κόμματος.
38.4.4. Συγκαλεί τα κεντρικά συλλογικά όργανα και κοινοποιεί στα μέλη τους την Ημερήσια Διάταξη.
38.4.5. Είναι υπεύθυνος για τη γνωστοποίηση των αποφάσεων του Παγκυπρίου Συνεδρίου, του
Ανωτάτου Συμβουλίου, του Πολιτικού Γραφείου, και του Συμβουλίου Διοίκησης στα ιεραρχικά
υφιστάμενα τους συλλογικά και ατομικά όργανα.
38.4.6. Το Πολιτικό Γραφείο ή ο Πρόεδρος του Κόμματος δύνανται να του αναθέσουν οποιαδήποτε
άλλα καθήκοντα, εκτός από αρμοδιότητες οι οποίες από το Καταστατικό ανατίθενται σε
εκλελεγμένα πολιτικά στελέχη.
38.4.7. Υπογράφει τα επίσημα έγγραφα του Κόμματος.
38.4.8. Δέχεται τις υποψηφιότητες των κομματικών υποψηφίων που διεκδικούν οποιαδήποτε
ενδοκομματική εκλογή.

ΑΡΘΡΟ 39: ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
39.1. Ο Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου του Κόμματος διορίζεται και παύεται από τον Πρόεδρο
του Κόμματος.
39.2. Ο Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου είναι αξιωματούχος του Κόμματος και συμμετέχει σε όλα
τα συλλογικά όργανα του Κόμματος, εκτός από την Επιτροπή Δεοντολογίας και την Επιτροπή
Θεσμών και Διαφάνειας.
39.3. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, δεν δικαιούται να διεκδικήσει οποιαδήποτε ενδοκομματική ή
δημόσια εκλογή. Για να έχει το δικαίωμα εκλογής σε οποιαδήποτε κομματική ή δημόσια θέση ως
υποψήφιος του Κόμματος, θα πρέπει να έχει αποχωρήσει από τη θέση του Διευθυντή του Γραφείου
του Προέδρου, τουλάχιστον τρεις μήνες πριν την ημερομηνία της εκλογής, εκτός αν το Ανώτατο
Συμβούλιο αποφασίσει διαφορετικά.
39.4. Ο Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες, καθήκοντα και
ευθύνες:
39.4.1. Διευθύνει το Γραφείο του Προέδρου και είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία του.
39.4.2. Είναι υπεύθυνος για τις δημόσιες σχέσεις του Προέδρου και τις επαφές του με τα ΜΜΕ.
39.4.3. Ο Πρόεδρος του Κόμματος, το Πολιτικό Γραφείο και/ή το Συμβούλιο Διοίκησης δύνανται να
του αναθέσουν οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα, εκτός από τις αρμοδιότητες οι οποίες από το
Καταστατικό ανατίθενται σε εκλελεγμένα πολιτικά στελέχη.

ΑΡΘΡΟ 40: ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
40.1. Ο Διευθυντής Επικοινωνίας διορίζεται και παύεται από το Πολιτικό Γραφείο, μετά από εισήγηση του
Προέδρου του Κόμματος, σύμφωνα με σχέδια και όρους υπηρεσίας που καθορίζει το Πολιτικό
Γραφείο.
40.2. Ο Διευθυντής Επικοινωνίας είναι αξιωματούχος του Κόμματος και συμμετέχει σε όλα τα συλλογικά
όργανα του Κόμματος εκτός την Επιτροπή Δεοντολογίας και την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας.
40.3. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, δεν δικαιούται να διεκδικήσει οποιαδήποτε ενδοκομματική ή
δημόσια εκλογή. Για να έχει το δικαίωμα εκλογής σε οποιαδήποτε κομματική ή δημόσια θέση ως
υποψήφιος του Κόμματος, θα πρέπει να έχει αποχωρήσει από τη θέση του Διευθυντή
Επικοινωνίας, τουλάχιστον τρεις μήνες πριν την ημερομηνία της εκλογής, εκτός αν το Ανώτατο
Συμβούλιο αποφασίσει διαφορετικά.
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40.4. Ο Διευθυντής Επικοινωνίας έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες, καθήκοντα και ευθύνες:
40.4.1. Διευθύνει το Τμήμα Επικοινωνίας του Κόμματος και συντονίζει τη δράση των επιμέρους
τομέων:
 Προβολής, ΜΜΕ και Δημοσίων Σχέσεων
 Ενδοκομματικής Ενημέρωσης
 Κατάρτισης Στελεχών
 Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας και Κοινωνικής Δικτύωσης
Επικεφαλής των Τομέων διορίζονται από το Πολιτικό Γραφείο έμμισθοι Προϊστάμενοι και/ή
άμισθοι Συντονιστές.
40.4.2. Έχει την αποκλειστική ευθύνη για την προβολή της γενικότερης εικόνας του Κόμματος, την
ενημέρωση των μελών και την υλοποίηση της επικοινωνιακής μορφής των προεκλογικών
εκστρατειών.
40.4.3. Από κοινού με το Γραμματέα Πολιτικού Σχεδιασμού έχει την ευθύνη για την πολιτική και
ιδεολογική επιμόρφωση των στελεχών του Κόμματος
40.4.4. Είναι υπεύθυνος για την άρτια ενημέρωση της ιστοσελίδας του Κόμματος στο διαδίκτυο, την
τήρηση και ενημέρωση του αρχείου του Κόμματος.
40.4.5. Στην εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων, καθηκόντων και ευθυνών του βοηθείται από τους
Προϊσταμένους και/ή Συντονιστές των τομέων ευθύνης του. και συντονίζει τη δράση των
Επαρχιακών Γραμματέων Ενημέρωσης και των Γραμματέων Ενημέρωσης των ΚΟΕ

ΑΡΘΡΟ 41: ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ
41.1. Ο Διευθυντής Οργανωτικού διορίζεται και παύεται από το Πολιτικό Γραφείο, μετά από εισήγηση του
Προέδρου του Κόμματος, σύμφωνα με σχέδια και όρους υπηρεσίας που καθορίζει το Πολιτικό
Γραφείο.
41.2. Ο Διευθυντής Οργανωτικού είναι αξιωματούχος του Κόμματος και συμμετέχει σε όλα τα συλλογικά
όργανα του Κόμματος εκτός από την Επιτροπή Δεοντολογίας και την Επιτροπή Θεσμών και
Διαφάνειας.
41.3. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, δεν δικαιούται να διεκδικήσει οποιαδήποτε ενδοκομματική ή
δημόσια εκλογή. Για να έχει το δικαίωμα εκλογής σε οποιαδήποτε κομματική ή δημόσια θέση ως
υποψήφιος του Κόμματος, θα πρέπει να έχει αποχωρήσει από τη θέση του Διευθυντή
Οργανωτικού, τουλάχιστον τρεις μήνες πριν την ημερομηνία της εκλογής, εκτός αν το Ανώτατο
Συμβούλιο αποφασίσει διαφορετικά
41.4. Ο Διευθυντής Οργανωτικού έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες, καθήκοντα και ευθύνες:
41.4.1. Διευθύνει το Οργανωτικό Τμήμα του Κόμματος και συντονίζει τη δράση των επιμέρους
τομέων:
 Οργάνωσης
 Κλαδικών Οργανώσεων
Επικεφαλής των Τομέων διορίζονται από το Πολιτικό Γραφείο έμμισθοι Προϊστάμενοι και/ή
άμισθοι Συντονιστές.
41.4.2. Είναι ο γενικός υπεύθυνος για την οργάνωση του Κόμματος, καταρτίζει, εισηγείται και
προωθεί την υλοποίηση του Παγκύπριου Οργανωτικού Σχεδίου του Κόμματος.
41.4.3. Τηρεί το Κεντρικό Μητρώο Μελών του Κόμματος και μεριμνά για την τακτική ενημέρωση του.
41.4.4. Είναι υπεύθυνος για το οργανωτικό μέρος όλων των προεκλογικών εκστρατειών του
Κόμματος. Συγκροτεί και προεδρεύει εκλογικών επιτελείων και συντονίζει τη δράση τους.
41.4.5. Έχει την ευθύνη για την οργάνωση του Παγκύπριου Συνεδρίου, όλων των Εκλογικών
Συνελεύσεων και των παγκύπριων εκδηλώσεων και συγκεντρώσεων του Κόμματος.
41.4.6. Είναι υπεύθυνος για τη διασύνδεση του Κόμματος με σωματεία, συλλόγους και οργανώσεις.
41.4.7. Εποπτεύει τον προγραμματισμό και τη δράση των Κλαδικών Επαγγελματικών Οργανώσεων
και Επιτροπών και προωθεί την αύξηση της επιρροής τους στη δημόσια ζωή του τόπου.
41.4.8. Τηρεί μητρώα μελών κατά επαγγελματικό κλάδο.
41.5. Στο έργο του βοηθείται από τους Προϊσταμένους και/ή Συντονιστές των δύο τομέων ευθύνης του,
οι οποίοι και συντονίζουν τη δράση των:
 Επαρχιακών Οργανωτικών και Βοηθών Οργανωτικών Γραμματέων

26




Οργανωτικών Γραμματέων των ΚΟΕ
Επαρχιακών Γραμματέων Κλαδικών Επαγγελματικών Οργανώσεων

ΑΡΘΡΟ 42: ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
42.1. Ο Διευθυντής Τοπικής Αυτοδιοίκησης διορίζεται και παύεται από το Πολιτικό Γραφείο, μετά από
εισήγηση του Προέδρου του Κόμματος, σύμφωνα με σχέδια και όρους υπηρεσίας που καθορίζει το
Πολιτικό Γραφείο.
42.2. Ο Διευθυντής Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι αξιωματούχος του Κόμματος και συμμετέχει σε όλα τα
συλλογικά όργανα του Κόμματος εκτός από την Επιτροπή Δεοντολογίας και την Επιτροπή Θεσμών
και Διαφάνειας.
42.3. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, δεν δικαιούται να διεκδικήσει οποιαδήποτε ενδοκομματική ή
δημόσια εκλογή. Για να έχει το δικαίωμα εκλογής σε οποιαδήποτε κομματική ή δημόσια θέση ως
υποψήφιος του Κόμματος, θα πρέπει να έχει αποχωρήσει από τη θέση του Διευθυντή Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, τουλάχιστον τρεις μήνες πριν την ημερομηνία της εκλογής, εκτός αν το Ανώτατο
Συμβούλιο αποφασίσει διαφορετικά.
42.4. Ο Διευθυντής Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες, καθήκοντα και ευθύνες:
42.4.1. Διευθύνει και συντονίζει τη δράση των επιμέρους τομέων:
 Δήμων
 Κοινοτήτων
 Ευρωπαϊκών Θεσμών, Οργάνων και Επιτροπών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 Σχολικών Εφορειών
Επικεφαλής των Τομέων διορίζονται από το Πολιτικό Γραφείο έμμισθοι Προϊστάμενοι και/ή άμισθοι
Συντονιστές.
42.4.2. Είναι ο γενικός υπεύθυνος για την οργάνωση του Κόμματος στην Τοπική Αυτοδιοίκηση,
καταρτίζει και προωθεί την υλοποίηση σχεδίων δράσης του Κόμματος για την Τοπική
Αυτοδιοίκηση.
42.4.3. Διαμορφώνει, τηρεί και ενημερώνει σε συνεννόηση με το Διευθυντή Οργανωτικού μητρώο
αιρετών αξιωματούχων και εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
42.4.4. Έχει την ευθύνη της οργάνωσης και του συντονισμού των αιρετών μελών του Κόμματος σε
όλες τις βαθμίδες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, διεκπεραιώνει και διαβιβάζει προς αυτούς τις
αποφάσεις του Κόμματος που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
42.4.5. Σε συνεργασία με το Διευθυντή Οργανωτικού καταρτίζει και εισηγείται το οργανωτικό μέρος
των προεκλογικών εκστρατειών του Κόμματος στις Δημοτικές και Κοινοτικές εκλογές και
εκλογές Σχολικών Εφορειών.
42.4.6. Έχει την ευθύνη μαζί με το Διευθυντή Οργανωτικού για την οργάνωση των Εκλογικών
Συνελεύσεων και των παγκύπριων εκδηλώσεων και συγκεντρώσεων του Κόμματος που
αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
42.4.7. Εισηγείται προς το Πολιτικό Γραφείο τη θέσπιση Κανονισμών Λειτουργίας των Δημοτικών
και Κοινοτικών Ομάδων, καθώς και των Σχολικών Εφορειών, οι οποίοι επικυρώνονται
ακολούθως από το Ανώτατο Συμβούλιο.
42.4.8. Είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη συνεργασιών με ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια και
ινστιτούτα επί θεμάτων τοπικής αυτοδιοίκησης και την κατάρτιση των στελεχών και των
αιρετών αξιωματούχων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
42.5. Στο έργο του βοηθείται από τους Προϊσταμένους και/ή Συντονιστές των τομέων ευθύνης του, οι
οποίοι και συντονίζουν τις ενέργειες των:
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Αντιπροσώπων του Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
Κογκρέσο των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης
Επαρχιακών Γραμματέων και Βοηθών Επαρχιακών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Δημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων
Κοινοταρχών και Κοινοτικών Συμβούλων
Σχολικών Εφόρων
Αντιπροσώπων του Κόμματος στην Ένωση Δήμων
Αντιπροσώπων του Κόμματος στην Ένωση Κοινοτήτων

ΑΡΘΡΟ 43: ΔΟΜΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
43.1. Κάθε μια από τις Διευθύνσεις υποδιαιρείται σε Τομείς, οι οποίοι στελεχώνονται από διορισμένα
έμμισθα επαγγελματικά στελέχη ή άμισθα κομματικά στελέχη.
43.2. Η τυπική δομή κάθε Διευθύνσεως είναι η ακόλουθη:
 Διευθυντής: Γενικός υπεύθυνος
 Προϊστάμενος Τομέα (Έμμισθο επαγγελματικό στέλεχος) ή Συντονιστής Τομέα (Άμισθο
κομματικό στέλεχος)
 Λειτουργός (Έμμισθο επαγγελματικό στέλεχος) ή Γραμματέας Στήριξης (Άμισθο κομματικό
στέλεχος).
43.3. Κάθε Διεύθυνση, ανάλογα με τους τομείς ευθύνης της, υποδιαιρείται στους αντίστοιχους τομείς με
επικεφαλής Προϊσταμένους και/ή Συντονιστές και στελεχώνεται με Λειτουργούς ή Γραμματείς
Στήριξης.

ΑΡΘΡΟ 44: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ– ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ
44.1. Όλοι οι εργοδοτούμενοι του Κόμματος, οι οποίοι απασχολούνται στα κεντρικά ή τα επαρχιακά
γραφεία του Κόμματος, είναι εργοδοτούμενο προσωπικό του Κόμματος και υπόκεινται στους όρους
εργασίας και τα σχέδια υπηρεσίας που καθορίζει το Πολιτικό Γραφείο.
44.2. Τα επαγγελματικά στελέχη είναι υπόλογα για την εκτέλεση των καθηκόντων τους στο Γενικό
Διευθυντή του Κόμματος και τον επικεφαλής Διευθυντή της Διεύθυνσης στην οποία υπηρετούν ή
τον αρμόδιο Επαρχιακό Γραμματέα στην περίπτωση των επαγγελματικών στελεχών των
επαρχιακών γραφείων.
44.3. Η δημιουργία ή κατάργηση θέσεων επαγγελματικών στελεχών για όλες τις υπηρεσίες του
Κόμματος σε κεντρικό και επαρχιακό επίπεδο, γίνεται με απόφαση του Πολιτικού Γραφείου και μετά
από εισήγηση του Προέδρου του Κόμματος σε διαβούλευση με το Συμβούλιο Διοίκησης.
44.4. Όλες οι προσλήψεις επαγγελματικών στελεχών διενεργούνται από την Επιτροπή Προσλήψεων.
Την Επιτροπή απαρτίζουν ο Πρόεδρος του Κόμματος, ο οποίος και προεδρεύει, ή εκπρόσωπός
του, ο Οικονομικός Διαχειριστής, ο Γενικός Διευθυντής και δύο αξιωματούχοι, τους οποίους διορίζει
ειδικά το Συμβούλιο Διοίκησης για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση.
44.5. Τα κομματικά επαγγελματικά στελέχη που προσλαμβάνονται ως ανωτέρω, δεν δικαιούνται να
διεκδικήσουν οποιαδήποτε δημόσια εκλογή ως υποψήφιοι του Κόμματος. Για να δικαιούνται να
διεκδικήσουν δημόσια εκλογή ως υποψήφιοι του Κόμματος, τα επαγγελματικά στελέχη θα πρέπει να
υποβάλουν παραίτηση από την έμμισθη κομματική θέση, ένα τουλάχιστο χρόνο πριν την
ημερομηνία διεξαγωγής της εκλογής.
44.6. Τα κομματικά επαγγελματικά στελέχη θα μπορούν να διεκδικήσουν με ενδοκομματική εκλογή θέση
αξιωματούχου του Κόμματος, σύμφωνα με κανονισμούς που θεσπίζει το Ανώτατο Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 45: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
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45.1. Ο Πρόεδρος του Κόμματος μετά από διαβούλευση με το Πολιτικό Γραφείο, διορίζει τον Οικονομικό
Διαχειριστή και τον Αναπληρωτή Οικονομικό Διαχειριστή του Κόμματος, οι οποίοι
είναι
αξιωματούχοι του Κόμματος. Ο Οικονομικός Διαχειριστής συμμετέχει σε όλα τα συλλογικά όργανα
του Κόμματος, εκτός από το Εκτελεστικό Γραφείο, την Επιτροπή Δεοντολογίας και την Επιτροπή
Θεσμών και Διαφάνειας. Ο Αναπληρωτής Οικονομικός Διαχειριστής συμμετέχει σε όλα τα
συλλογικά όργανα του Κόμματος, εκτός από το Εκτελεστικό Γραφείο, το Πολιτικό Γραφείο, την
Επιτροπή Δεοντολογίας και την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας.
45.2. Τον Οικονομικό Διαχειριστή, πέρα από τον Αναπληρωτή Οικονομικό Διαχειριστή, βοηθά στο έργο
του η Κεντρική Επιτροπή Οικονομικής Διαχείρισης, της οποίας προεδρεύει και η οποία απαρτίζεται
από τους Επαρχιακούς Οικονομικούς Διαχειριστές. Τους Επαρχιακούς Οικονομικούς Διαχειριστές
και τα μέλη των Επαρχιακών Επιτροπών Οικονομικής Διαχείρισης διορίζει ο Πρόεδρος του
Κόμματος, μετά από διαβούλευση του με το Πολιτικό Γραφείο.
45.3. Ο Οικονομικός Διαχειριστής έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
45.3.1. Είναι υπεύθυνος για την οικονομική διαχείριση του Κόμματος παγκυπρίως.
45.3.2. Υποβάλλει προς το Πολιτικό Γραφείο τον ενιαίο Προϋπολογισμό Εσόδων και Εξόδων, που
καλύπτει τις κεντρικές και τις επαρχιακές υπηρεσίες του Κόμματος. Μετά την έγκριση του
προϋπολογισμού από το Ανώτατο Συμβούλιο, φέρει ευθύνη για την υλοποίησή του από την
Κεντρική Επιτροπή Οικονομικής Διαχείρισης και τις Επαρχιακές Επιτροπές Οικονομικής
Διαχείρισης.
45.3.3. Είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία αποθεματικού και τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων,
που γίνονται από αρμόδια κεντρικά όργανα του Κόμματος ή με την έγκρισή τους, στα πλαίσια
προεκλογικών εκστρατειών και άλλων παγκύπριων κομματικών εκδηλώσεων.
45.3.4. Με άδεια ή οδηγίες του Προέδρου του Κόμματος, διοργανώνει εκδηλώσεις και γενικά
ενεργεί, πάνω σε παγκύπρια βάση, για εξεύρεση πόρων προς ενίσχυση του ταμείου του
Κόμματος. Οι πόροι αυτοί τακτικοί και έκτακτοι, περιλαμβάνουν την κρατική χορηγία προς το
Κόμμα, την εκάστοτε καθοριζόμενη από το Πολιτικό Γραφείο μηνιαία εισφορά κάθε βουλευτή
και Δημάρχου μέλους του Κόμματος, την εκάστοτε καθοριζόμενη από το Πολιτικό Γραφείο
ετήσια καταβολή μιας αντιμισθίας των Δημοτικών Συμβούλων, τα έσοδα από παγκύπρια
λαχεία και εράνους, τα έσοδα από παγκύπριες εκδηλώσεις κοινωνικοπολιτικού χαρακτήρα, τα
έσοδα από την περιουσία ή επενδύσεις του Κόμματος και εθελοντικές εισφορές μελών,
οπαδών και φίλων του Κόμματος σ’ όλη την Κύπρο.
45.3.5. Είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία και οργάνωση του τμήματός του και για
αποτελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων του.
45.3.6. Έχει την ευθύνη για τήρηση των αναγκαίων λογιστικών βιβλίων της οικονομικής διαχείρισης.
45.3.7. Μέσω των δύο Οικονομικών Ελεγκτών του Κόμματος, παρουσιάζει τελικούς λογαριασμούς
εσόδων και εξόδων και προβαίνει σε απολογισμό της οικονομικής διαχείρισης στο Ανώτατο
Συμβούλιο και το Παγκύπριο Συνέδριο.

ΑΡΘΡΟ 46: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΠΟΡΟΙ
Πόροι
46.1. Οι τακτικοί πόροι του Κόμματος είναι:
46.1.1. Το δικαίωμα εγγραφής κάθε μέλους του Κόμματος.
46.1.2. Το δικαίωμα εγγραφής κάθε Φίλου του Κόμματος στον αντίστοιχο ειδικό εκλογικό κατάλογο
της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης
46.1.3. Οι συνδρομές των μελών.
46.1.4. Έσοδα από την περιουσία ή επενδύσεις του Κόμματος.
46.1.5. Η τακτική και η έκτακτη κρατική χορηγία.
46.1.6. Οι μηνιαίες εισφορές των Βουλευτών, των Ευρωβουλευτών, των Δημάρχων και των
Δημοτικών Συμβούλων του Κόμματος.
46.2. Οι έκτακτοι πόροι του Κόμματος είναι:
46.2.1. Έσοδα από εκδηλώσεις κοινωνικοπολιτικού χαρακτήρα.
46.2.2. Χορηγίες
46.2.3. Έσοδα από δωρεές και κληροδοτήματα.
46.2.4. Έσοδα από λαχεία και εράνους.
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46.2.5. Εθελοντικές ονομαστικές εισφορές μελών, φίλων και οπαδών του Κόμματος. Απαγορεύεται
ρητά η αποδοχή από το Κόμμα οποιασδήποτε ανώνυμης εισφοράς.
46.3. Το ύψος των συνδρομών και του δικαιώματος εγγραφής μελών και φίλων του Κόμματος
καθορίζεται από το Πολιτικό Γραφείο.
Οικονομική Διαχείριση
46.4. Ο κάθε Επαρχιακός Οικονομικός Διαχειριστής, σε συνεργασία με την αντίστοιχη Επαρχιακή
Γραμματεία, καταρτίζει τον Προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων της Επαρχίας του, τον οποίο
υποβάλλει κάθε Σεπτέμβριο στην Κεντρική Επιτροπή Οικονομικής Διαχείρισης για έγκριση και
ενσωμάτωση στον Ενιαίο Οικονομικό Προϋπολογισμό του Κόμματος για το επόμενο έτος. Ο
ενιαίος και οι επί μέρους οικονομικοί προϋπολογισμοί κατατίθενται προς έγκριση στο Πολιτικό
Γραφείο και στο Ανώτατο Συμβούλιο.
46.5. Ο Επαρχιακός Οικονομικός Διαχειριστής είναι υπόλογος στην αντίστοιχη Επαρχιακή Γραμματεία,
στην Κεντρική Επιτροπή Οικονομικής Διαχείρισης και στο Ανώτατο Συμβούλιο για την υλοποίηση
του Προϋπολογισμού της επαρχίας του.
46.6. Η ΝΕΔΗΣΥ, η ΓΟΔΗΣΥ και η ΟΝΕ υποβάλλουν τον Προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων τους κάθε
Σεπτέμβριο στην Κεντρική Επιτροπή Οικονομικής Διαχείρισης, για ενσωμάτωση στον Ενιαίο
Οικονομικό Προϋπολογισμό του Κόμματος. Επιπλέον, οι συνδεδεμένες με το Κόμμα οργανώσεις,
εφόσον ενισχύονται οικονομικά από το κεντρικό ταμείο, υποβάλλουν προς έγκριση στην Κεντρική
Επιτροπή Οικονομικής Διαχείρισης και το Πολιτικό Γραφείο κάθε Σεπτέμβριο, τον προϋπολογισμό
τους και υπόκεινται σε οικονομικό έλεγχο.
46.7. Η Κεντρική Επιτροπή Οικονομικής Διαχείρισης δικαιούται να προβεί σε τροποποίηση των
υποβαλλομένων επιμέρους Προϋπολογισμών.
46.8. Κανένα όργανο του Κόμματος, Κεντρικό ή Επαρχιακό, δεν δικαιούται χωρίς την προηγούμενη
έγκριση του Πολιτικού Γραφείου να προβαίνει σε αγορά περιουσιακών στοιχείων, ή να συνάπτει
δάνεια ή /και να επιβαρύνει με οποιοδήποτε τρόπο την περιουσία του Κόμματος.
46.9. Η Ετήσια Οικονομική Διαχειριστική περίοδος του Κόμματος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την
31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Ο Οικονομικός Διαχειριστής κάθε Φεβρουάριο, υποβάλλει για
έγκριση στο Ανώτατο Συμβούλιο την Ετήσια Έκθεση Οικονομικής Διαχείρισης. Μέσω των
Οικονομικών Ελεγκτών του Κόμματος υποβάλλει απολογισμό Οικονομικής Διαχείρισης κάθε
δυόμιση (2,5) χρόνια στο Παγκύπριο Συνέδριο.
46.10. Οι οικονομικοί απολογισμοί του Κόμματος, οι απολογισμοί διαχείρισης της τακτικής και των
εκτάκτων χορηγιών του κράτους, καθώς και κάθε εκλογικής περιόδου δημοσιοποιούνται
προκειμένου να είναι στη διάθεση των πολιτών και του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας.
46.11. Το Πολιτικό Γραφείο δικαιούται να καταρτίζει κανονισμούς και να λαμβάνει αποφάσεις για επί
μέρους θέματα της Οικονομικής Διαχείρισης.
46.12. Το Κόμμα έχει εξουσία όπως:
46.12.1.
Διορίζει τραπεζικούς και/ή άλλους οργανισμούς ως τραπεζίτες του και να προβαίνει
στο άνοιγμα οποιουδήποτε λογαριασμού.
46.12.2.
Συναλλάττεται και/ή λαμβάνει τραπεζικές διευκολύνσεις και/ή υπηρεσίες σε δάνεια,
τρεχούμενο και/ή οποιοδήποτε άλλο λογαριασμό και/ή σε οποιαδήποτε άλλη μορφή
τραπεζικών πιστώσεων για οποιαδήποτε ποσά με ή χωρίς εξασφαλίσεις και κάτω από
οποιουσδήποτε όρους και υποθηκεύει, καταθέτει, ενεχυριάζει και/ή άλλως πως προσφέρει
και/ή διαθέτει οποιαδήποτε περιουσία του Κόμματος κινητή και/ή ακίνητη σαν εξασφάλιση
οποιωνδήποτε υφιστάμενων και/ή μελλοντικών και/ή υπό αίρεση υποχρεώσεων του Κόμματος,
έναντι οποιουδήποτε τραπεζικού ή άλλου οργανισμού ή φυσικού και/ή νομικού προσώπου.
46.12.3.
Προς το σκοπό υλοποίησης των πιο πάνω, ο εκάστοτε Πρόεδρος του Κόμματος
και/ή ο εκάστοτε Οικονομικός Διαχειριστής του Κόμματος και/ή οποιοσδήποτε πληρεξούσιος
αντιπρόσωπος οποιουδήποτε από αυτούς, εξουσιοδοτούνται να προβαίνουν
σε
οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις και/ή στη συνομολόγηση οποιασδήποτε συμφωνίας
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υπογράφοντας προς τούτο κάθε αναγκαίο έγγραφο, δήλωση ή αίτηση ή/και να παρίστανται
ενώπιον οποιασδήποτε αρχής για σκοπούς αγοράς και πώλησης, ή και επιβάρυνσης
οποιασδήποτε κινητής ή ακίνητης περιουσίας του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 47: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
47.1. Το Πολιτικό Γραφείο μετά από πρόταση του Προέδρου του Κόμματος διορίζει δύο Ελεγκτές για τον
Έλεγχο της Οικονομικής Διαχείρισης του Κόμματος σε όλα τα επίπεδα. Απαραίτητα ο ένας από
τους δύο ελεγκτές είναι επαγγελματίας Εγκεκριμένος Λογιστής – Ελεγκτής. Η θητεία τους είναι
πενταετής και δικαιούνται να παρευρίσκονται χωρίς δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις του
Ανωτάτου Συμβουλίου.
47.2. Οι ελεγκτές υποβάλλουν κατά τη διάρκεια της θητείας τους εκθέσεις προς το Εκτελεστικό Γραφείο,
το Πολιτικό Γραφείο και το Ανώτατο Συμβούλιο.
47.3. Έκθεση των ελεγκτών υποβάλλεται κάθε δυόμιση (2.5) χρόνια στο Παγκύπριο Συνέδριο.
47.4. Οι ελεγκτές δύνανται όταν κρίνουν σκόπιμο να ζητήσουν από το Πολιτικό Γραφείο:
47.4.1. Να θεσπίσει κανονισμούς οικονομικής διαχείρισης για την καλύτερη διαχείριση των
οικονομικών του Κόμματος και
47.4.2. Να παρευρίσκονται στις συνεδριάσεις του Πολιτικού Γραφείου που έχουν σχέση με
οικονομικά θέματα

ΑΡΘΡΟ 48: ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
48.1. Σε κάθε επαγγελματικό κλάδο ιδρύονται Κλαδικές Επαγγελματικές Οργανώσεις για ενίσχυση της
οργανωτικής λειτουργίας του Κόμματος και για προώθηση της ιδεολογίας, της πολιτικής και των
γενικότερων στόχων του Κόμματος στους χώρους εργασίας. Οι Κλαδικές Επαγγελματικές
Οργανώσεις δεν έχουν συνδικαλιστικές επιδιώξεις και δεν αντιστρατεύονται υφιστάμενες
Επαγγελματικές ή Συνδικαλιστικές Οργανώσεις των αντιστοίχων Κλάδων ή Τομέων.
48.2. Οι επαγγελματικοί κλάδοι χωρίζονται σε τέσσερις (4) γενικούς τομείς:
48.2.1. Τομέας Α (Δημόσιος Τομέας), περιλαμβάνει τα μέλη του Κόμματος που εργάζονται στη
δημόσια υπηρεσία.
48.2.2. Τομέας Β (Ημικρατικός Τομέας), περιλαμβάνει τα μέλη του Κόμματος που εργάζονται σε
Ημικρατικούς Οργανισμούς, Αρχές, Ιδρύματα, Συμβούλια και κρατικές εταιρείες.
48.2.3. Τομέας Γ (Ιδιωτικός Τομέας), περιλαμβάνει τα μέλη του Κόμματος που δραστηριοποιούνται
επαγγελματικά στον ιδιωτικό τομέα.
48.2.4. Τομέας Δ (Τοπική Αυτοδιοίκηση) περιλαμβάνει τα μέλη του Κόμματος που εργάζονται σε
οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, δημαρχεία, κοινοτικά συμβούλια και σχολικές εφορείες.
48.3. Στις επαρχίες συστήνονται Επαρχιακές Κλαδικές – Επαγγελματικές Οργανώσεις, για προώθηση
των στόχων του Κόμματος και υποβοήθηση της αντίστοιχης Παγκύπριας Κλαδικής Επιτροπής.
48.4. Η λειτουργία των Κλαδικών Επαγγελματικών Οργανώσεων διέπεται από κανονισμούς που
θεσπίζει το Ανώτατο Συμβούλιο.
48.5. Οι Κλαδικές Επαγγελματικές Οργανώσεις αντιπροσωπεύονται στα συλλογικά όργανα του
Κόμματος ως εξής:
48.5.1. Οι Πρόεδροι των Συντονιστικών Επιτροπών των Κλαδικών Επαγγελματικών Οργανώσεων
των τριών τομέων συμμετέχουν στο Ανώτατο Συμβούλιο.
48.5.2. Τέσσερις (4) εκπρόσωποι των Κλαδικών Επαγγελματικών Οργανώσεων του Κόμματος,
(ένας από τον Κρατικό τομέα, ένας από τον Ημικρατικό τομέα, ένας από τον Ιδιωτικό τομέα και
ένας από τον τομέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης), συμμετέχουν στο Ανώτατο Συμβούλιο.
48.5.3. Είκοσι Πρόεδροι των πολυπληθέστερων σε μέλη κλαδικών επαγγελματικών Οργανώσεων,
συμμετέχουν στο Ανώτατο Συμβούλιο.
48.5.4. Κλαδική Επαγγελματική Οργάνωση δικαιούται να εκπροσωπείται στο Παγκύπριο Συνέδριο
με τον Πρόεδρο της και δυνητικά με ένα αντιπρόσωπο μέλος της, εφόσον έχει πενήντα (50)
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τουλάχιστον εγγεγραμμένα μέλη, νοουμένου ότι ο συνολικός αριθμός των αντιπροσώπων των
Κλαδικών Επαγγελματικών Οργανώσεων δεν θα υπερβαίνει τους εκατό (100).
 Σε περίπτωση που ο αριθμός των Κλαδικών Επαγγελματικών Οργανώσεων που δικαιούνται
να συμμετέχουν στο Παγκύπριο Συνέδριο είναι πέραν των εκατό, τότε συμμετέχουν οι
Πρόεδροι των εκατόν πολυπληθέστερων σε μέλη.
 Σε περίπτωση που ο αριθμός των Κλαδικών Επαγγελματικών Οργανώσεων που δικαιούνται
να συμμετέχουν στο Παγκύπριο Συνέδριο είναι κάτω των εκατό και πέραν των πενήντα,
τότε η εκπροσώπηση μέχρι τον μέγιστο αριθμό αντιπροσώπευσης στο Παγκύπριο
Συνέδριο, γίνεται με την επιλογή από τις πολυπληθέστερες σε μέλη οργανώσεις ενός
επιπρόσθετου αντιπροσώπου, πέραν του Προέδρου και αντιπροσώπου.
48.5.5. Οι αναλογούντες στις Κλαδικές Επαγγελματικές Οργανώσεις αντιπρόσωποι στο Παγκύπριο
Συνέδριο κατανέμονται αρχικά στα πρώτα έξη (6) κατά σειρά ιεραρχίας μέλη των Παγκυπρίων
Κλαδικών Επιτροπών.
48.5.6. Οι
αναλογούντες
στις
Κλαδικές
Επαγγελματικές
Οργανώσεις
αντιπρόσωποι
στα Επαρχιακά Συνέδρια του Κόμματος, κατανέμονται αρχικά στα πρώτα έξη (6) κατά σειρά
ιεραρχίας μέλη των Επαρχιακών Κλαδικών Επιτροπών.

ΑΡΘΡΟ 49: ΠΑΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
49.1. Σε περίπτωση που αξιωματούχος του Κόμματος ή μέλος των Επαρχιακών Γραμματειών ή των
Επαρχιακών Συμβουλίων επιδεικνύει ασύγγνωστη αμέλεια ή αδράνεια στην εκτέλεση των
καθηκόντων του, ώστε να μειώνεται η απόδοση του τομέα του ή να μην αποδίδει τα αναμενόμενα
αποτελέσματα στον τομέα του, το Πολιτικό Γραφείο δικαιούται να τον παύσει και να προβεί σε
αντικατάστασή του με βάση την διαδικασία που προνοείται από το Άρθρο 49.3.
49.2. Σε περίπτωση που μέλος του Κόμματος κατέχει αξίωμα Δημοτικού Συμβούλου, μέλους Σχολικής
Εφορείας ή μέλους Διοικητικού Συμβουλίου Ημικρατικού Οργανισμού και επιδεικνύει ασύγγνωστη
αμέλεια ή αδράνεια στην εκτέλεση των καθηκόντων του, ώστε να μειώνεται η απόδοση του τομέα
του ή να μην αποδίδει τα αναμενόμενα αποτελέσματα στον τομέα του, το Πολιτικό Γραφείο
δικαιούται να στερήσει το δικαίωμα επανεκλογής η επαναδιορισμού του υπό την σημαία του
Κόμματος, σύμφωνα με την διαδικασία αντικατάστασης που προβλέπεται στις πρόνοιες του
Άρθρου 49.3.
49.3. Διαδικασία αντικατάστασης:
49.3.1. Κάθε αναφορά για πλημμελή εκτέλεση καθήκοντος αποστέλλεται στον Πρόεδρο του
Κόμματος και συνοδεύεται από αποδεικτικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν την καταγγελία.
49.3.2. Ο Πρόεδρος καλεί τον υπό καταγγελία, τον ενημερώνει για τις καταγγελίες και διερευνά το
θέμα. Αν η καταγγελία υποβλήθηκε από Επαρχιακό Συμβούλιο ή άλλο ανώτερο συλλογικό
όργανο του Επαρχιακού Συμβουλίου, τότε ο Πρόεδρος καλεί το Πολιτικό Γραφείο να
συζητήσει την καταγγελία. Στις άλλες περιπτώσεις, εναπόκειται στην κρίση του Προέδρου, αν
θα καλέσει ή όχι το Πολιτικό Γραφείο, για να συζητήσει την καταγγελία.
49.3.3. Το Πολιτικό Γραφείο αφού ακούσει τις καταγγελίες και τον υπό καταγγελία, υποβάλλει επί
του θέματος σχετική εισήγηση προς το Ανώτατο Συμβούλιο, το οποίο αφού ακούσει και τον
υπό καταγγελία αποφασίζει τελεσίδικα.
49.4. Η αντικατάσταση αξιωματούχου ή μέλους Επαρχιακής Γραμματείας που έχει παυτεί γίνεται με τον
ακόλουθο τρόπο:
49.4.1. Σε
περίπτωση
αντικατάστασης
αξιωματούχου
εκλεγομένου
από
την
Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση, πλην του Προέδρου, ο αντικαταστάτης εκλέγεται για το
υπόλοιπο της θητείας από το Παγκύπριο Συνέδριο.
49.4.2. Σε περίπτωση αντικατάστασης αξιωματούχου εκλεγόμενου από το Παγκύπριο Συνέδριο, ο
αντικαταστάτης εκλέγεται για το υπόλοιπο της θητείας από το Ανώτατο Συμβούλιο.
49.4.3. Σε περίπτωση αντικατάστασης μέλους Επαρχιακής Γραμματείας ή Επαρχιακού Συμβουλίου
ή αντιπροσώπου επαρχίας στο Ανώτατο Συμβούλιο, ο αντικαταστάτης εκλέγεται για το
υπόλοιπο της θητείας από Συνέλευση του Επαρχιακού Συμβουλίου, στην οποία συμμετέχουν
τα υπόλοιπα μέλη της Επαρχιακής Γραμματείας και του Επαρχιακού Συμβουλίου και οι
αντιπρόσωποι της επαρχίας στο Ανώτατο Συμβούλιο. Στην Συνέλευση συμμετέχουν επίσης ο
Επαρχιακός Γραμματέας, ο Αναπληρωτής Επαρχιακός Γραμματέας, ο Επαρχιακός
Οργανωτικός και ο Επαρχιακός Ταμίας της ΝΕΔΗΣΥ.

32

49.4.4. Σε περίπτωση καταγγελίας μέλους Τοπικής Επιτροπής ή άλλου οργάνου, και αφού
υποβληθεί καταγγελία είτε από το 1/3 των μελών της Τοπικής Οργάνωσης, είτε από τον
περιφερειακό υπεύθυνο, είτε από οποιοδήποτε μέλος της Επαρχιακής Γραμματείας. Η
καταγγελία υποβάλλεται στην Επαρχιακή Γραμματεία, η οποία αν κρίνει ότι εκ πρώτης όψεως
υπάρχει θέμα, την παραπέμπει προς διερεύνηση σε ειδική τριμελή επιτροπή που επιλέγεται
μεταξύ των μελών της Επαρχιακής Γραμματείας και του Επαρχιακού Συμβουλίου. Αν η ειδική
αυτή επιτροπή εισηγηθεί την παύση του καταγγελθέντος οργάνου, τότε εντός 15 ημερών
συγκαλείται έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών της Τοπικής Οργάνωσης, η οποία
συμπληρώνει με εκλογή την κενωθείσα θέση.
49.5. Παυθείς αξιωματούχος ή παυθέν μέλος της Επαρχιακής Γραμματείας και του Επαρχιακού
Συμβουλίου ή αντιπρόσωπος επαρχίας στο Ανώτατο Συμβούλιο ή άλλο όργανο, δεν δικαιούται να
υποβάλλει υποψηφιότητα για οποιαδήποτε κομματική θέση ή ως αντιπρόσωπος στα Επαρχιακά
Συνέδρια ή στο Παγκύπριο Συνέδριο για όσο χρόνο ήθελε αποφασίσει το όργανο που τον παύει.

ΑΡΘΡΟ 50: ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝΤΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ Ή ΑΛΛΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
50.1. Τηρουμένης της πρόνοιας για την πλήρωση της θέσης του Προέδρου του Κόμματος, σε
περίπτωση
παραιτήσεως
αξιωματούχου
ή
μέλους
Επαρχιακής Γραμματείας,
ή
Επαρχιακού Συμβουλίου, ή αντιπροσώπου επαρχίας στο Ανώτατο Συμβούλιο, ή άλλου οργάνου,
εφαρμόζονται κατά αναλογία οι πρόνοιες του Άρθρου 49.4.

ΑΡΘΡΟ 51: ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ – ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
51.1. Βασική αρχή του Κόμματος είναι η διεκδίκηση κάθε εκλογής στην πολιτική και δημόσια ζωή του
τόπου, με δικούς του υποψηφίους ή η υποστήριξη υποψηφίων οι οποίοι συμφωνούν με το
πρόγραμμα, τους σκοπούς και τις θέσεις του Κόμματος. Νοείται ότι το Κόμμα δύναται, μετά από
απόφαση του Πολιτικού Γραφείου και την επικύρωση της απόφασης αυτής από το Ανώτατο
Συμβούλιο, να συμπράξει για συγκεκριμένη εκλογή με άλλα Κόμματα, ομάδες ή άτομα.
51.2. Για θέματα εκλογικής συνεργασίας με άλλα Κόμματα ή πολιτικές ομάδες ή άτομα, την ευθύνη για
τις σχετικές διαπραγματεύσεις έχει το Εκτελεστικό Γραφείο του Κόμματος. Το αποτέλεσμα των
διαπραγματεύσεων αυτών υπόκειται στην έγκριση του Πολιτικού Γραφείου. Οι λεπτομέρειες της
συμμετοχής στα ψηφοδέλτια των συνεργαζομένων με το Κόμμα άλλων κομμάτων, ομάδων ή
ατόμων, (αριθμός υποψηφίων, σειρά κλπ.) καθορίζονται σαφώς στη σχετική συμφωνία. Στην
περίπτωση αυτή, η διαδικασία επιλογής υποψηφίων που προνοείται από το Καταστατικό
εφαρμόζεται για την επιλογή μόνο των υποψηφίων του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και για
τον καθορισμό της σειράς τους στο ψηφοδέλτιο, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές πρόνοιες της
συμφωνίας συνεργασίας.
51.3. Η επιλογή των υποψηφίων του Κόμματος γίνεται με δημοκρατική διαδικασία και επικυρώνεται
ανάλογα με τις περιστάσεις από τα αρμόδια όργανα του Κόμματος. Σε περίπτωση εκλογικής
διαδικασίας για την ανάδειξη υποψηφίων, ο αριθμός των σταυρών προτίμησης που δικαιούται κάθε
μέλος, πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με το μισό και όχι μεγαλύτερος από τον αριθμό των
διαθέσιμων εδρών. Η διαδικασία επιλογής κομματικών υποψηφίων για οποιαδήποτε δημόσια
εκλογή που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό ρυθμίζεται από κανονισμούς που θεσπίζει το
Ανώτατο Συμβούλιο.
51.4. Τον υποψήφιο του Κόμματος σε Προεδρικές Εκλογές επιλέγει το Ανώτατο Συμβούλιο μετά από
πρόταση του Πολιτικού Γραφείου. Το Ανώτατο Συμβούλιο μπορεί να παραπέμψει την απόφαση του
σε Έκτακτο Παγκύπριο Συνέδριο για επικύρωση.
51.5. Οι υποψήφιοι σε Βουλευτικές Εκλογές επιλέγονται με βάση τη διαδικασία που προνοείται από το
Άρθρο 52.
51.6. Οι υποψήφιοι του Κόμματος για τις Ευρωεκλογές επιλέγονται από το Πολιτικό Γραφείο η απόφαση
του οποίου επικυρώνεται από το Ανώτατο Συμβούλιο.
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51.7. Επιλογή υποψηφίων Δημάρχων, Δημοτικών Συμβούλων και Σχολικών Εφόρων:
51.7.1. Η επιλογή των υποψηφίων Δημάρχων, Δημοτικών Συμβούλων και Σχολικών Εφόρων για
τις Δημαρχούμενες περιοχές γίνεται με εκλογή, στην οποία συμμετέχουν όλα τα μέλη του
Κόμματος στην υπό αναφορά Δημαρχούμενη περιοχή και τα μέλη της ΝΕΔΗΣΥ,
συμπεριλαμβανομένων και των μελών της Φ.Π.Κ. Πρωτοπορία, που συμπληρώνουν ή έχουν
συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία διεξαγωγής
της εκλογικής συνέλευσης και που ήσαν εγγεγραμμένα στο κεντρικό μητρώο μελών του
Κόμματος σαράντα πέντε (45) μέρες προηγουμένως, σε Γενικές Συνελεύσεις των Τοπικών
Οργανώσεων, στη δημαρχούμενη περιοχή. Στις συνελεύσεις των Τοπικών Οργανώσεων, για
επιλογή υποψηφίων, συμμετέχουν και τα εκτοπισθέντων μέλη που έχουν δικαίωμα να
ψηφίζουν στις Δημοτικές εκλογές. Στους κατεχόμενους Δήμους, η επιλογή γίνεται από
τα εγγεγραμμένα μέλη του Κόμματος που προέρχονται από τους συγκεκριμένους Δήμους.
51.7.2. Ο τρόπος ψηφοφορίας και επιλογής δημοτικών συμβούλων και σχολικών εφόρων σε
δημαρχούμενες περιοχές, με πέραν της μιας Τοπικής Οργάνωσης, θα ρυθμίζεται από
κανονισμούς που θεσπίζει το Ανώτατο Συμβούλιο.
51.7.3. Στην περίπτωση συμμετοχής στο ψηφοδέλτιο υποψηφίων άλλων κομμάτων, λόγω
συνεργασίας, οι σταυροί προτίμησης κατά την ψηφοφορία για ανάδειξη υποψηφίων Δημοτικών
Συμβούλων ή Σχολικών Εφόρων περιορίζονται στον μέγιστο αριθμό των εδρών που
κατανέμονται στο Δημοκρατικό Συναγερμό.
51.7.4. Ο κατάλογος των υποψηφίων Δημάρχων διαβιβάζεται, μετά την ψηφοφορία στηΓενική
Συνέλευση των μελών των Τοπικών Οργανώσεων, στην οικεία Επαρχιακή Γραμματεία η
οποία αφού συνεδριάσει με τις αντίστοιχες Τοπικές Επιτροπές υποβάλλει τον κατάλογο στο
Πολιτικό Γραφείο. Το Πολιτικό Γραφείο θα επικυρώσει τον επικρατέστερο, πλην εξαιρετικών
περιπτώσεων, όπου το κριτήριο της εκλεξιμότητας του υποψηφίου επιβάλλει άλλως πως.
51.7.5. Στην περίπτωση συνεργασιών εφόσον ο υποψήφιος Δήμαρχος ανήκει σε συνεργαζόμενο
Κόμμα, τηδιαβούλευση για τον υποψήφιο κάμνει το συνεργαζόμενο Κόμμα σε συνεργασία με
το Πολιτικό Γραφείο και την οικεία Επαρχιακή Γραμματεία του Δημοκρατικού Συναγερμού.
51.7.6. Με εισήγηση του Προέδρου και/ή των Επαρχιακών Γραμματειών το Πολιτικό Γραφείο έχει το
δικαίωμα να περιλάβει στα ψηφοδέλτια του Κόμματος κατ’ επιλογήν υποψηφίους. Νοείται ότι ο
αριθμός των υποψηφίων που επιλέγονται με αυτό τον τρόπο, δεν θα υπερβαίνει το 25% του
αριθμού των εδρών για κάθε Δήμο ή Σχολική Εφορεία αντίστοιχα. Η επιλογή των υποψηφίων
αυτών γίνεται πριν από την έναρξη της διαδικασίας επιλογής που προνοείται από τα άρθρα
51.7.1 και 51.7.2, ώστε ο αριθμός τους να λαμβάνεται υπόψη κατά τον προσδιορισμό των
ελευθέρων θέσεων υποψηφίων που θα επιλέξουν τα μέλη των Τοπικών Οργανώσεων.
51.8. Επιλογή υποψηφίων Μελών Κοινοτικών Συμβουλίων
51.8.1. Η επιλογή του υποψηφίου του Κόμματος για τη θέση του Προέδρου του Κοινοτικού
Συμβουλίου και των υποψηφίων μελών Κοινοτικών Συμβουλίων, γίνεται από το σύνολο των
μελών του Κόμματος στην κοινότητα και των μελών της ΝΕΔΗΣΥ, συμπεριλαμβανομένων και
των μελών της Φ.Π.Κ. Πρωτοπορία, που συμπληρώνουν ή έχουν συμπληρώσει το δέκατο
όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της εκλογικής συνέλευσης
και που ήσαν εγγεγραμμένα στο κεντρικό μητρώο μελών του Κόμματος σαράντα πέντε (45)
μέρες προηγουμένως, συμπεριλαμβανομένων και των εκτοπισθέντων που έχουν δικαίωμα να
ψηφίζουν στις κοινοτικές εκλογές.
51.8.2. Στην περίπτωση συμμετοχής στο ψηφοδέλτιο υποψηφίων άλλων κομμάτων, λόγω
συνεργασίας, οι σταυροί προτίμησης περιορίζονται στον μέγιστο αριθμό των εδρών του
Κοινοτικού Συμβουλίου που κατανέμονται στο Δημοκρατικό Συναγερμό.
51.8.3. Στην περίπτωση συνεργασιών για τον υποψήφιο Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου, η
διαβούλευση με το συνεργαζόμενο Κόμμα γίνεται από την Τοπική Επιτροπή στην Κοινότητα
και την οικεία Επαρχιακή Γραμματεία του Δημοκρατικού Συναγερμού.
51.8.4. Με εισήγηση του Προέδρου και/ή των Επαρχιακών Γραμματειών το Πολιτικό Γραφείο έχει το
δικαίωμα να περιλάβει στα ψηφοδέλτια του Κόμματος κατ’ επιλογήν υποψηφίους. Νοείται ότι ο
αριθμός των υποψηφίων που επιλέγονται με αυτό τον τρόπο δεν θα υπερβαίνει το 25% του
αριθμού των εδρών του Κοινοτικού Συμβουλίου. Η επιλογή των υποψηφίων αυτών γίνεται πριν
από την έναρξη της διαδικασίας επιλογής που προνοείται από τα άρθρα 51.8.1 και 51.8.2
ώστε ο αριθμός τους να λαμβάνεται υπόψη κατά τον προσδιορισμό των ελευθέρων θέσεων
υποψηφίων που θα επιλέξουν τα μέλη των Τοπικών Οργανώσεων.
51.9. Η διαδικασία επιλογής κομματικών υποψηφίων για οποιαδήποτε δημόσια εκλογή η οποία δεν
προβλέπεται από το Καταστατικό ρυθμίζεται με Κανονισμούς που θεσπίζει το Ανώτατο Συμβούλιο.
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Νοείται ότι το Πολιτικό Γραφείο μετά από εισήγηση του Προέδρου του Κόμματος και/ή των
Επαρχιακών Γραμματειών έχει δικαίωμα να συμπεριλαμβάνει στα ψηφοδέλτια δημοσίων εκλογών,
που δεν προβλέπονται από το Καταστατικό, κατ’ επιλογήν υποψηφίους που επιλέγονται από το
Πολιτικό Γραφείο εφ’ όσον ο αριθμός τους δεν υπερβαίνει το 25% των θέσεων του ψηφοδελτίου.
51.10. Απαραίτητα προσόντα των κομματικών υποψηφίων:
51.10.1.
Να είναι μέλη του Κόμματος, προσηλωμένοι απόλυτα στο Κόμμα, τις αρχές και το
Καταστατικό του.
51.10.2.
Να είναι άμεμπτου χαρακτήρα και γνωστού ήθους, τόσο στην ιδιωτική, όσο και στη
δημόσια ζωή.
51.10.3.
Να έχουν πολιτική κρίση, ικανότητα, και κατάρτιση τέτοια, ώστε να μπορούν να
αποδώσουν από το αξίωμα στο οποίο επιδιώκεται η εκλογή τους.
51.10.4.
Να είναι γνωστοί και δημοφιλείς στην εκλογική τους περιφέρεια.
51.10.5.
Να είναι διατεθειμένοι να διαθέσουν χρόνο για την εξυπηρέτηση των ψηφοφόρων
τους και του κοινού γενικότερα.

ΑΡΘΡΟ 52: ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
52.1. Με επιφύλαξη των προνοιών των Άρθρων 51.1 και 51.2, η επιλογή των υποψηφίων Βουλευτών
του Κόμματος σε γενικές ή αναπληρωματικές εκλογές γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:
52.1.1. Κάθε μέλος που έχει εγγραφεί στο Κόμμα τουλάχιστον σαράντα πέντε (45) μέρες
προηγουμένως, δικαιούται να υποβάλει αίτηση για να περιληφθεί στον κατάλογο των
υποψηφίων βουλευτών του Κόμματος, αφού καταβάλει στο Κόμμα εισφορά κατάθεσης της
αίτησης και εισφορά συμπερίληψης στο ψηφοδέλτιο. Το ύψος των εν λόγω εισφορών καθορίζει
από καιρού εις καιρόν το Πολιτικό Γραφείο.
52.1.2. Η αίτηση υποβάλλεται γραπτώς προς το Επαρχιακό Συμβούλιο της Επαρχίας στην οποία ο
αιτητής ενδιαφέρεται να υποβάλει υποψηφιότητα. Αντίγραφα των αιτήσεων αποστέλλονται
στον Γενικό Διευθυντή του Κόμματος για ενημέρωση του Πολιτικού Γραφείου.
52.1.3. Το χρονοδιάγραμμα, τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων και τις λοιπές λεπτομέρειες,
καθορίζει με απόφασή του το Ανώτατο Συμβούλιο.
52.2. Η επιλογή των υποψηφίων βουλευτών του Κόμματος γίνεται σε δύο φάσεις, ως ακολούθως:
52.2.1. Κατά την πρώτη φάση, συνέρχεται η Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση κάθε επαρχίας, την
οποία απαρτίζουν όλα τα μέλη του Κόμματος και της ΝΕ.ΔΗ.ΣΥ. στην επαρχία,
συμπεριλαμβανομένων των μελών της Φ.Π.Κ. Πρωτοπορία που έχουν συμπληρώσει ή
συμπληρώνουν το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία διεξαγωγής
της Εκλογικής Συνέλευσης και που ήσαν εγγεγραμμένα στο Κεντρικό Μητρώο Μελών του
Κόμματος σαράντα πέντε (45) μέρες προηγουμένως.
52.2.2. Η Συνέλευση επιλέγει, κατόπι ψηφοφορίας, αριθμό υποψηφίων κατά ένα (1) μεγαλύτερο των
ελευθέρων θέσεων. Από την διαδικασία στην Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση εξαιρούνται ο
Πρόεδρος, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος και οι Αντιπρόεδροι
του Κόμματος. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας διαβιβάζεται στο Πολιτικό Γραφείο.
Νοείται ότι σε περίπτωση κατά την οποία ο αριθμός των υποψηφίων δεν υπερβαίνει τον
αριθμό των ελευθέρων θέσεων συν ένα, οι υποψήφιοι παραπέμπονται απευθείας στη
δεύτερη φάση και ακυρώνεται η σύγκληση επαρχιακής εκλογικής συνέλευσης.
52.2.3. Κατά τη δεύτερη φάση, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, έκαστης Επαρχιακής Εκλογικής
Συνέλευσης, υποβάλλεται στο Πολιτικό Γραφείο το οποίο, με βάση το ευρύτερο κομματικό
συμφέρον και μετά από διαβούλευση με την αντίστοιχη Επαρχιακή Γραμματεία, καταρτίζει το
τελικό ψηφοδέλτιο με αλφαβητική σειρά. Εκτός αλφαβητικής σειράς ηγούνται του ψηφοδελτίου
ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Κόμματος
52.2.4. Ο Πρόεδρος του Κόμματος έχει το δικαίωμα να περιλάβει στα ψηφοδέλτια του Κόμματος
αριθμό υποψηφίων οι οποίοι επιλέγονται από τον ίδιο. Νοείται ότι ο αριθμός των υποψηφίων
που επιλέγονται με τον τρόπο αυτό, δεν θα υπερβαίνει τους οκτώ (8) σε κάθε εκλογή και θα
κατανέμονται στις επαρχίες κατ’ ανώτατο αριθμό ως ακολούθως: Λευκωσία τρεις (3), Λεμεσός
δύο (2), Αμμόχωστος δύο (2), Λάρνακα ένας (1), Πάφος ένας (1), Κερύνεια ένας (1). Η επιλογή
των υποψηφίων αυτών γίνεται πριν από την έναρξη της κανονικής διαδικασίας, ώστε ο αριθμός
τους να λαμβάνεται υπόψη κατά τον προσδιορισμό του αριθμού των ελευθέρων θέσεων
υποψηφίων, που θα επιλέξουν οι Επαρχιακές Εκλογικές Συνελεύσεις. Σε περίπτωση που
οποιοσδήποτε από τους υποψηφίους που επιλέγει ο πρόεδρος δεν είναι μέλος του Κόμματος,
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υποβάλλει σχετική αίτηση και καθίσταται αυτόματα μέλος από τη στιγμή της συμπερίληψης του
στο ψηφοδέλτιο.

ΑΡΘΡΟ 53: ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
53.1. Συλλογικά Όργανα του Κόμματος στην Επαρχιακή Οργάνωση είναι:
53.1.1. Το Επαρχιακό Συνέδριο
53.1.2. Η Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση
53.1.3. Το Επαρχιακό Συμβούλιο
53.1.4. Η Επαρχιακή Γραμματεία
53.1.5. Η Περιφερειακή Πολιτική Συνέλευση
53.1.6. Τα Περιφερειακά Οργανωτικά Συμβούλια
53.1.7. Οι Τοπικές Οργανώσεις
53.2. Αξιωματούχοι του Κόμματος στην Επαρχιακή Οργάνωση είναι:
53.2.1. Ο Επαρχιακός Γραμματέας
53.2.2. Τα μέλη των Επαρχιακών Γραμματειών
53.2.3. Οι Περιφερειακοί Οργανωτικοί Υπεύθυνοι
53.2.4. Οι Πρόεδροι των Τοπικών Επιτροπών
53.3. Η σύνθεση των Επαρχιακών Συλλογικών Οργάνων καθώς και των αντιπροσώπων της επαρχίας
στο Ανώτατο Συμβούλιο αντιπροσωπεύει την αναλογία των ψήφων που το Κόμμα έλαβε στις
αστικές και αγροτικές περιοχές της επαρχίας από το σύνολο των ψήφων που έλαβε στην
συγκεκριμένη επαρχία κατά τις τελευταίες βουλευτικές εκλογές.
53.4. Η σύνθεση των Επαρχιακών Συλλογικών Οργάνων και των Αντιπροσώπων των εκτοπισμένων
επαρχιών στο Ανώτατο Συμβούλιο αντιπροσωπεύει την αναλογία του αριθμού των ψήφων που το
επαρχιακό κομματικό ψηφοδέλτιο έλαβε στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές στις ελεύθερες
περιοχές.

ΑΡΘΡΟ 54: ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
54.1. Το Επαρχιακό Συνέδριο είναι το ανώτατο όργανο του Κόμματος κατά επαρχία και συνέρχεται σε
τακτική συνεδρία κάθε δυόμιση (2,5) χρόνια, ή έκτακτα όταν το Επαρχιακό Συμβούλιο αποφασίσει
τούτο, ή όταν το ζητήσουν το 1/3 των εγγεγραμμένων μελών του Κόμματος στην αντίστοιχη
επαρχία, ή όταν το ζητήσει το Πολιτικό Γραφείο.
54.2. Το Επαρχιακό Συνέδριο συγκαλείται από το Επαρχιακό Συμβούλιο και την ευθύνη της οργάνωσής
του έχει ο Επαρχιακός Οργανωτικός Γραμματέας.
54.3. Στο Επαρχιακό Συνέδριο συμμετέχουν συνολικά, σύνεδροι εξ αξιώματος και εκλεγμένοι
αντιπρόσωποι, στους ακόλουθους αριθμούς κατά επαρχία: Λευκωσία 2100, Αμμόχωστος 1800,
Λεμεσός 1800, Λάρνακα 1050, Πάφος 1050, Κερύνεια 750.
54.4. Στο συνολικό αριθμό των συνέδρων του Επαρχιακού Συνεδρίου περιλαμβάνονται:
54.4.1. Τα μέλη της Επαρχιακής Γραμματείας.
54.4.2. Τα μέλη του Επαρχιακού Συμβουλίου.
54.4.3. Τα μέλη του Πολιτικού Γραφείου που ψηφίζουν και κατοικούν στην αντίστοιχη επαρχία.
54.4.4. Οι βουλευτές και οι πρώην βουλευτές του Κόμματος στην αντίστοιχη επαρχία εφ’ όσον
συνεχίζουν να είναι μέλη του Κόμματος.
54.4.5. Αντιπρόσωποι της ΝΕΔΗΣΥ, περιλαμβανομένων και της Φ.Π.Κ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ, σε ποσοστό
20% επί του συνολικού αριθμού του αντίστοιχου Επαρχιακού Συνεδρίου και περιλαμβάνει
απαραίτητα τα μέλη του Επαρχιακού Συμβουλίου της ΝΕΔΗΣΥ στην αντίστοιχη επαρχία.
Νοείται ότι εκτός από τον εκλελεγμένο Πρόεδρο της MΑΚΙ και τους εξ αξιώματος
αντιπροσώπους της, όλοι οι αντιπρόσωποι της ΝΕΔΗΣΥ και της Φ.Π.Κ. ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ πρέπει
να είναι ηλικίας δεκαοκτώ (18) ετών και άνω.
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54.4.6. Η Επαρχιακή Γραμματεία της ΟΝΕ και οι κεντρικοί αξιωματούχοι της ΟΝΕ, που είναι
εγγεγραμμένοι στο μητρώο μελών της οικείας επαρχίας.
54.4.7. Αντιπρόσωποι των Κλαδικών Επαγγελματικών Οργανώσεων του Κόμματος στην επαρχία,
με ανώτατο αριθμό συμμετοχής πενήντα (50) αντιπροσώπων, οι οποίοι επιλέγονται βάση
κανονισμών, που θεσπίζει το Ανώτατο Συμβούλιο. Οι αναλογούντες στις Κλαδικές Οργανώσεις
αντιπρόσωποι στα Επαρχιακά Συνέδρια, κατανέμονται αρχικά στα πρώτα έξη (6) κατά σειρά
ιεραρχίας μέλη των Επαρχιακών Κλαδικών Επιτροπών.
54.4.8. Οι Δήμαρχοι και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και Σχολικοί Έφοροι, μέλη του Κόμματος, οι οποίοι
εκλέγηκαν με την υποστήριξη του Κόμματος στους Δήμους της αντίστοιχης επαρχίας.
54.4.9. Οι Πρόεδροι και τα μέλη των Κοινοτικών Συμβουλίων που είναι μέλη του Κόμματος.
54.4.10.
Αντιπρόσωποι του Παναγροτικού Συνδέσμου από την αντίστοιχη Επαρχία. Για τις
επαρχίες Λευκωσίας, Αμμοχώστου, Λεμεσού από 25 (εικοσιπέντε) αντιπρόσωποι και για τις
Επαρχίες Λάρνακας, Πάφου και Κερύνειας από 15 (δεκαπέντε) αντιπρόσωποι.
54.5. Ο αριθμός των μελών του Επαρχιακού Συνεδρίου συμπληρώνεται με αντιπροσώπους των
Τοπικών Οργανώσεων στην αντίστοιχη επαρχία. Κάθε Τοπική Οργάνωση εκπροσωπείται από έναν
τουλάχιστον αντιπρόσωπο. Σε περίπτωση που Τοπική Οργάνωση εκπροσωπείται από ένα μόνο
αντιπρόσωπο, εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής της Τοπικής Οργάνωσης.
54.5.1. Η κατανομή των αντιπροσώπων στις Τοπικές Οργανώσεις γίνεται από τις αντίστοιχες
Επαρχιακές Γραμματείες, σύμφωνα με την αναλογία μεταξύ των ψήφων που το Κόμμα έλαβε
στις
αμέσως
προηγούμενες
βουλευτικές
εκλογές
στην
περιοχή
της
συγκεκριμένης Τοπικής Οργάνωσης και το σύνολο των ψήφων που το Κόμμα έλαβε στην
αντίστοιχη επαρχία στις τελευταίες, πριν από το Επαρχιακό Συνέδριο, βουλευτικές εκλογές.
54.5.2. Ανάλογα με τον αριθμό των αντιπροσώπων κάθε Τοπικής Οργάνωσης, οι αντιπρόσωποι
κατανέμονται αρχικά στα πρώτα (έξη) 6 κατά σειρά ιεραρχίας μέλη της Επιτροπής της Τοπικής
Οργάνωσης. Όπου ο αριθμός των αντιπροσώπων υπερβαίνει τους έξη (6), η Γενική Συνέλευση
των μελών της Τοπικής Οργάνωσης αναδεικνύει μετά από εκλογές τον υπόλοιπο αριθμό των
αντιπροσώπων. Για την εκλογή Αντιπροσώπων υποβάλλονται υποψηφιότητες 48 ώρες πριν τη
Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 55: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
55.1. Η διαδικασία του Επαρχιακού Συνεδρίου είναι η ίδια με εκείνη του Παγκυπρίου Συνεδρίου και
διέπεται από κανονισμούς που θεσπίζει το Ανώτατο Συμβούλιο.
55.2. Το Επαρχιακό Συνέδριο ασκεί την τακτική εκλογική του αρμοδιότητα κάθε πέντε (5) χρόνια και
εκλέγει:
55.2.1. Τον Επαρχιακό Γραμματέα
55.2.2. Τον Αναπληρωτή Επαρχιακό Γραμματέα
55.2.3. Τον Επαρχιακό Οργανωτικό Γραμματέα.
55.2.4. Τον Γραμματέα Κλαδικών Επαγγελματικών Οργανώσεων.
55.2.5. Την Επαρχιακή Γραμματέα της ΓΟΔΗΣΥ
55.2.6. Τον Γραμματέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης
55.2.7. Με ενιαία εκλογή ΕΠΤΑ (7) Μέλη της Επαρχιακής Γραμματείας. Στα μέλη αυτά ανατίθενται
οι πιο κάτω αρμοδιότητες:
 Δύο Βοηθοί Οργανωτικοί Γραμματείς
 Βοηθός Γραμματέας ΓΟΔΗΣΥ
 Βοηθός Γραμματέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 Τρείς Γραμματείς Ενημέρωσης.
Η ανάθεση αρμοδιοτήτων γίνεται από το Πολιτικό Γραφείο ύστερα από διαβούλευση με τον
Επαρχιακό Γραμματέα, τον Αναπληρωτή Επαρχιακό Γραμματέα και τον Επαρχιακό Οργανωτικό
Γραμματέα της αντίστοιχης επαρχίας.
55.2.8. (α) Τα πενήντα (50) μέλη του Επαρχιακού Συμβουλίου, τα οποία κατανέμονται μεταξύ των
αστικών και των αγροτικών περιοχών σύμφωνα με την αναλογία των ψήφων που το Κόμμα
έλαβε στις αντίστοιχες περιοχές της οικείας επαρχίας στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές.
Νοείται ότι απαραίτητα εκλέγεται τουλάχιστο ένα μέλος Επαρχιακού Συμβουλίου από κάθε
Περιφερειακό Οργανωτικό Συμβούλιο. (β) Τους αντιπροσώπους της Επαρχίας στο Ανώτατο
Συμβούλιο, μεταξύ των οποίων απαραίτητα εκλέγεται τουλάχιστον ένας αντιπρόσωπος από
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κάθε Περιφερειακό Οργανωτικό Συμβούλιο, νοουμένου ότι υπάρχουν υποψήφιοι. Για τον
καθορισμό των Περιφερειακών Οργανωτικών Συμβουλίων των εκτοπισμένων επαρχιών
λαμβάνεται πρόνοια ώστε αυτά να καθορίζονται με βάση την αναλογία των μελών του
Κόμματος σε σχέση με τον τόπο διαμονής τους και τα μέλη του Επαρχιακού Συμβουλίου και
του Ανωτάτου Συμβουλίου εκλέγονται με βάση την αναλογία αυτή.
55.3. Το Επαρχιακό Συνέδριο ασκεί έλεγχο της δράσης του Επαρχιακού Συμβουλίου κάθε δυόμιση (2,5)
χρόνια

ΑΡΘΡΟ 56: ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Σαράντα πέντε (45) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημέρα διεξαγωγής βουλευτικών εκλογών, συγκαλείται
σε κάθε επαρχία Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση, στην οποία συμμετέχουν όλα τα μέλη του Κόμματος και
της ΝΕΔΗΣΥ, συμπεριλαμβανομένων και των μελών της Φ.Π.Κ. Πρωτοπορία, που συμπληρώνουν ή έχουν
συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της Επαρχιακής
Εκλογικής Συνέλευσης και που είναι εγγεγραμμένα στο Κεντρικό Μητρώο Μελών του Κόμματος σαράντα
πέντε (45) μέρες προηγουμένως, με μοναδικό σκοπό την επιλογή των υποψηφίων βουλευτών της κάθε
επαρχίας όπως προβλέπουν τα Άρθρα 52.2.1 ως 52.2.3. Την ημερομηνία σύγκλησης και τις λοιπές
λεπτομέρειες κάθε Επαρχιακής Εκλογικής Συνέλευσης καθορίζει το Ανώτατο Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 57: ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Το Επαρχιακό Συμβούλιο αποτελείται από:
57.1. Την Επαρχιακή Γραμματεία
57.2. Τα μέλη του Πολιτικού Γραφείου που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Μελών της αντίστοιχης
επαρχίας.
57.3. Τα πενήντα (50) αιρετά μέλη του Επαρχιακού Συμβουλίου
57.4. Οι Αντιπρόσωποι της Επαρχίας στο Ανώτατο Συμβούλιο
57.5. Τους εν ενεργεία και πρώην βουλευτές και Ευρωβουλευτές της επαρχίας που είναι μέλη του
Κόμματος.
57.6. Τους έξη (6) αντιπροσώπους των Επαρχιακών Κλαδικών Επαγγελματικών Οργανώσεων, οι οποίοι
αναδεικνύονται με βάση Κανονισμούς που θεσπίζει το Ανώτατο Συμβούλιο.
57.7. Τους Δημάρχους και τους Δημοτικούς Συμβούλους, μέλη του Κόμματος, όλων των δήμων της
οικείας επαρχίας.
57.8. Τους Προέδρους και τα μέλη των Κοινοτικών Συμβουλίων και των Σχολικών Εφορειών που είναι
μέλη του Κόμματος.
57.9. Την Επαρχιακή Γραμματεία της ΝΕΔΗΣΥ.
57.10. Την Επαρχιακή Γραμματεία της ΟΝΕ
57.11. Τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Ημικρατικών Οργανισμών που είναι μέλη του
Κόμματος και ψηφίζουν στην αντίστοιχη επαρχία.
57.12. Τους Προέδρους των Επιτροπών των Τοπικών Οργανώσεων της αντίστοιχης επαρχίας και από
αντιπροσώπους από κάθε μια Τοπική Οργάνωση, σύμφωνα με τις ψήφους που το Κόμμα έλαβε
στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές στη συγκεκριμένη περιοχή, με αναλογία που αντιστοιχεί με ένα
πρόσθετο αντιπρόσωπο στην περίπτωση που οι ψήφοι είναι μεταξύ 501 και 1000 και ένα ακόμη
αντιπρόσωπο για κάθε πρόσθετους 500 ψήφους.
57.13. Τους Περιφερειακούς Οργανωτικούς υπεύθυνους
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57.14. Με πρόταση του Προέδρου του Κόμματος, το Πολιτικό Γραφείο μπορεί να διορίσει πρόσθετο
αριθμό μελών στα Επαρχιακά Συμβούλια μέχρι ποσοστού 30% του αριθμού των εκλελεγμένων
μελών.
57.15. Στις συνεδρίες του Επαρχιακού Συμβουλίου προσκαλούνται για να τις παρακολουθήσουν και οι
κεντρικοί αξιωματούχοι της ΝΕΔΗΣΥ και της ΟΝΕ, που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο μελών της
οικείας επαρχίας.

ΑΡΘΡΟ 58: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Το Επαρχιακό Συμβούλιο είναι το ανώτερο επαρχιακό όργανο μετά το Επαρχιακό Συνέδριο και έχει τις
ακόλουθες αρμοδιότητες:
58.1. Εποπτεύει επαρχιακά την εφαρμογή των αποφάσεων των κεντρικών συλλογικών οργάνων του
Κόμματος και του Επαρχιακού Συνεδρίου και ελέγχει την Επαρχιακή Γραμματεία.
58.2. Εποπτεύει, ελέγχει και συντονίζει τη λειτουργία των ιεραρχικά κατωτέρων επαρχιακών οργάνων.
58.3. Με εισήγηση της Επαρχιακής Γραμματείας, το Επαρχιακό Συμβούλιο συστήνει Επαρχιακές
Θεματικές Γραμματείες για τημελέτη και παρακολούθηση προβλημάτων επαρχιακού και τοπικού
ενδιαφέροντος, καθώς και την υποβολή εισηγήσεων για θέματα πολιτικής που αφορούν τις οικείες
επαρχίες ή περιφέρειες αυτών. Οι εισηγήσεις των Επαρχιακών Θεματικών Γραμματειών συνάδουν
και ενσωματώνουν τη γενικότερη πολιτική του Κόμματος και υποβάλλονται στην Επαρχιακή
Γραμματεία και το Επαρχιακό Συμβούλιο για συζήτηση και έγκριση. Επικεφαλής των Επαρχιακών
Θεματικών Γραμματειών ορίζονται, με απόφαση του Πολιτικού Γραφείου, άτομα εγνωσμένης
επιστημονικής
κατάρτισης
και
κύρους.
Την
αρμοδιότητα
του
συντονισμού
των
Επαρχιακών Θεματικών Γραμματειών έχει ο Αναπληρωτής Επαρχιακός Γραμματέας.
58.4. Το Επαρχιακό Συμβούλιο ακούει και συζητεί τις δραστηριότητες και τις περιοδικές εκθέσεις της
Επαρχιακής Γραμματείας και των Επαρχιακών Αξιωματούχων και υποβάλει εισηγήσεις στα
αρμόδια κεντρικά συλλογικά όργανα πάνω σε θέματα πολιτικής, λειτουργίας και δραστηριότητας του
Κόμματος στην οικεία επαρχία.

ΑΡΘΡΟ 59: ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
59.1. Το Επαρχιακό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά κάθε τρεις μήνες και έκτακτα όταν το ζητήσουν με
γραπτή αίτηση το 1/3 των μελών του, ή η Επαρχιακή Γραμματεία, ή ο Επαρχιακός Γραμματέας.
59.2. Το Επαρχιακό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Επαρχιακό Γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 60: ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟY ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Το Επαρχιακό Συμβούλιο εποπτεύεται από το Πολιτικό Γραφείο. Προς το σκοπό αυτό, ο Επαρχιακός
Γραμματέας υποβάλλει έκθεση κάθε τρεις μήνες στο Πολιτικό Γραφείο για τα πεπραγμένα του Επαρχιακού
Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 61: ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Σύνθεση
61.1. Η Επαρχιακή Γραμματεία συγκροτείται από:
61.1.1. Τον Επαρχιακό Γραμματέα.
61.1.2. Τους Βουλευτές του Κόμματος στην αντίστοιχη επαρχία.
61.1.3. Τον Αναπληρωτή Επαρχιακό Γραμματέα.
61.1.4. Τον Επαρχιακό Οργανωτικό Γραμματέα.
61.1.5. Τον Γραμματέα Κλαδικών και Επαγγελματικών Οργανώσεων.
61.1.6. Την Επαρχιακή Γραμματέα της ΓΟΔΗΣΥ.
61.1.7. Τον Γραμματέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
61.1.8. Τους Δύο Βοηθούς Οργανωτικούς Γραμματείς.
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61.1.9. Τη Βοηθό Γραμματέα ΓΟΔΗΣΥ.
61.1.10.
Τον Βοηθό Γραμματέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης
61.1.11.
Τους τρείς Γραμματείς Ενημέρωσης.
61.1.12.
Τους τέσσερις Γραμματείς που διορίζονται από το Πολιτικό Γραφείο κατόπιν
συνεννόησης του Προέδρου με την οικεία Επαρχιακή Γραμματεία, ως ακολούθως:
Τον Γραμματέα Δικαιωμάτων του Πολίτη
Τον Γραμματέα Κοινωνίας των Πολιτών
Τον Γραμματέα Περιβάλλοντος και Πράσινης Ανάπτυξης
Τον Γραμματέα Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού
61.1.13.
Τον Επαρχιακό Οικονομικό Διαχειριστή.
61.1.14.
Τον Επαρχιακό Γραμματέα, τον Αναπληρωτή Επαρχιακό Γραμματέα και τον
Επαρχιακό Οργανωτικό Γραμματέα της ΝΕΔΗΣΥ.
61.1.15.
Τον Επαρχιακό Γραμματέα και τον Αναπληρωτή Επαρχιακό Γραμματέα της ΟΝΕ
61.1.16.
Τον Επαρχιακό Γραμματέα του Παναγροτικού Συνδέσμου.
61.1.17.
Τους Δημάρχους μέλη του Κόμματος, που έχουν εκλεγεί με την υποστήριξη του
Κόμματος, στους δήμους της αντίστοιχης επαρχίας. Εάν σε κάποιο από τους έξη (6)
μητροπολιτικούς δήμους το Κόμμα δεν εξέλεξε Δήμαρχο ή Αντιδήμαρχο που είναι μέλος του,
τότε συμμετέχει ο Συντονιστής της Δημοτικής Ομάδας του Κόμματος στον αντίστοιχο
μητροπολιτικό δήμο.
61.1.18.
Από μέλη που διορίζονται από το Πολιτικό Γραφείο μετά από πρόταση που
υποβάλλει ο Πρόεδρος του Κόμματος και προέρχονται από την κοινωνία των πολιτών. Ο
αριθμός των διοριζομένων δεν θα υπερβαίνει το 30% του συνόλου της σύνθεσης της
Επαρχιακής Γραμματείας όπως προνοείται πιο πάνω στα άρθρα 61.1.1 έως 61.1.17
61.1.19.
Στις συνεδρίες της Επαρχιακής Γραμματείας προσκαλούνται για να τις
παρακολουθήσουν και τα μέλη του Πολιτικού Γραφείου που είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο
μελών της οικείας επαρχίας.
Λειτουργία
61.2. Η Επαρχιακή Γραμματεία συνέρχεται τακτικά μια φορά την εβδομάδα και έκτακτα όταν το ζητήσουν
ο Επαρχιακός Γραμματέας ή το 1/3 των μελών της.
61.3. Η Επαρχιακή Γραμματεία λειτουργεί συλλογικά και ενεργεί εκτελεστικά στα πλαίσια υλοποίησης
των αποφάσεων των κεντρικών συλλογικών οργάνων του Κόμματος, του οικείου Επαρχιακού
Συμβουλίου και του Επαρχιακού Συνεδρίου.
61.4. Κάθε μέλος της Επαρχιακής Γραμματείας υποβάλλει κάθε εξάμηνο πλαίσιο δράσης του τομέα
αρμοδιότητας του, το οποίο υλοποιείται μετά την συμπερίληψη του στο γενικότερο σχέδιο δράσης
της επαρχίας και την έγκριση του από την Επαρχιακή Γραμματεία και το Επαρχιακό Συμβούλιο.
61.5. Επιλαμβάνεται θεμάτων τρεχούσης φύσεως και αποφασίζει πάνω σε θέματα οργάνωσης,
διοίκησης και λειτουργίας του Κόμματος στην επαρχία, με βάση τις αποφάσεις πλαίσιο ιεραρχικά
προϊσταμένων συλλογικών οργάνων.
61.6. Επιλαμβάνεται θεμάτων πολιτικής επαρχιακού ενδιαφέροντος και αποφασίζει για τα θέματα αυτά
στη βάση του πλαισίου γενικής πολιτικής του Κόμματος και των εισηγήσεων των Επαρχιακών
Θεματικών
Γραμματειών,
αφού
προηγηθεί
διαβούλευση
με
τις
Επιτροπές
των επηρεαζόμενων Τοπικών Οργανώσεων και τον αρμόδιο Επίτροπο του Κόμματος. Υποβάλλει
εισηγήσεις για θέματα πολιτικής στο Επαρχιακό Συμβούλιο και στο Πολιτικό Γραφείο.
61.7. Παρακολουθεί και εποπτεύει τη λειτουργία των Τοπικών Επιτροπών και παρεμβαίνει διορθωτικά με
σκοπό την καλύτερη και εύρυθμη λειτουργία τους.
61.8. Η Επαρχιακή Γραμματεία υποβάλλει κάθε τρεις μήνες έκθεση δράσης στο Επαρχιακό Συμβούλιο
και το Πολιτικό Γραφείο.

ΑΡΘΡΟ 62: ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ο Επαρχιακός Γραμματέας έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
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62.1. Προεδρεύει της Επαρχιακής Γραμματείας και του Επαρχιακού Συμβουλίου και είναι υπόλογος στο
Πολιτικό Γραφείο και στο Επαρχιακό Συμβούλιο.
62.2. Εποπτεύει τη λειτουργία της Επαρχιακής Γραμματείας και του Επαρχιακού Συμβουλίου, όπως αυτή
προβλέπεται από το Καταστατικό και σύμφωνα με τις εκάστοτε αποφάσεις, που λαμβάνονται
αρμοδίως.
62.3. Τον Επαρχιακό Γραμματέα όταν κωλύεται ή απουσιάζει αντικαθιστά ο Αναπληρωτής Επαρχιακός
Γραμματέας.

ΑΡΘΡΟ 63: ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
63.1. Ο Επαρχιακός Οργανωτικός Γραμματέας εκτελεί, επί επαρχιακού επιπέδου και τηρουμένων των
αναλογιών, οργανωτικά καθήκοντα που εκτελεί ο Προϊστάμενος ή ο Συντονιστής του Τομέα
Οργάνωσης της Διεύθυνσης Οργανωτικού σε κεντρικό επίπεδο και είναι υπεύθυνος:
63.1.1. Για την υλοποίηση, σε ό,τι αφορά την επαρχία του, του Παγκύπριου Οργανωτικού Σχεδίου,
που καταρτίζει ο Διευθυντής Οργανωτικού.
63.1.2. Για την τήρηση του Επαρχιακού Μητρώου Μελών του Κόμματος και μεριμνά για την έγκαιρη
και τακτική ενημέρωση του Κεντρικού Μητρώου Μελών για τις προσθήκες, διαγραφές και
αλλαγές στο Επαρχιακό Μητρώο Μελών.
63.1.3. Για την υλοποίηση του οργανωτικού μέρους των προεκλογικών εκστρατειών του Κόμματος
στην επαρχία του. Συγκροτεί, προεδρεύει και συντονίζει την δράση εκλογικών επιτελείων.
63.1.4. Για την οργάνωση του Επαρχιακού Συνεδρίου και της Επαρχιακής Εκλογικής Συνέλευσης
και όλων των εκδηλώσεων – συγκεντρώσεων του Κόμματος στην επαρχία του.
63.2. Τον Επαρχιακό Οργανωτικό Γραμματέα βοηθούν στο έργο του δύο Βοηθοί Οργανωτικοί
Γραμματείς και οι Περιφερειακοί Οργανωτικοί Υπεύθυνοι.
63.3. Τον Επαρχιακό Οργανωτικό Γραμματέα όταν κωλύεται ή απουσιάζει αντικαθιστά ένας από τους
δύο Βοηθούς Επαρχιακούς Οργανωτικούς Γραμματείς.
63.4. Οι Περιφερειακοί Οργανωτικοί Υπεύθυνοι δύνανται να είναι έμμισθα επαγγελματικά στελέχη ή
άμισθα κομματικά στελέχη. Οι άμισθοι Περιφερειακοί Υπεύθυνοι διορίζονται από το Συμβούλιο
Διοίκησης μετά από πρόταση της οικείας Επαρχιακής Γραμματείας, η οποία διαμορφώνεται σε
συνεργασία με τον Επαρχιακό Οργανωτικό Γραμματέα και σε διαβούλευση με τις Επιτροπές των
Τοπικών Οργανώσεων του αντίστοιχου συμπλέγματος. Οι αρμοδιότητες των Περιφερειακών
Οργανωτικών Υπευθύνων, η σύνδεση τους με τα συμπλέγματα, τα καθήκοντα και οι ευθύνες τους
σε σχέση με τις Επαρχιακές Γραμματείες ρυθμίζονται από Κανονισμούς που θεσπίζει το Ανώτατο
Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 64: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
64.1. Η Περιφερειακή Πολιτική Συνέλευση απαρτίζεται από όλα τα μέλη των Τοπικών Οργανώσεων στην
κάθε γεωγραφική περιφέρεια, όπως αυτή καθορίζεται με απόφαση της Επαρχιακής Γραμματείας
υπό την αίρεση της έγκρισης του Συμβουλίου Διοίκησης.
64.2. Η Περιφερειακή Πολιτική Συνέλευση δύναται να είναι ανοικτή για όλους τους κατοίκους της οικείας
περιφέρειας.
64.3. Η Περιφερειακή Πολιτική Συνέλευση συγκαλείται από τον Επαρχιακό Γραμματέα με απόφαση της
οικείας Επαρχιακής Γραμματείας.
64.4. Σκοπός της Περιφερειακής Πολιτικής Συνέλευσης είναι η πολιτική ενημέρωση και η συζήτηση
προβλημάτων που αφορούν την περιφέρεια.

ΑΡΘΡΟ 65: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
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65.1. Τα Περιφερειακά Οργανωτικά Συμβούλια απαρτίζονται από το σύνολο των μελών των Τοπικών
Επιτροπών.
65.2. Συγκαλούνται με απόφαση της οικείας Επαρχιακή Γραμματείας από τον Επαρχιακό Γραμματέα σε
συνεννόηση με τον Επαρχιακό Οργανωτικό και τον Περιφερειακό Οργανωτικό Υπεύθυνο.
65.3. Σκοπός των Περιφερειακών Οργανωτικών Συμβουλίων είναι η οργάνωση, ο συντονισμός και η
ανάπτυξη του κομματικού έργου, καθώς και η μεταφορά και προώθηση, με ενιαίο πολιτικό λόγο,
των θέσεων του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 66: ΤΟΠΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
66.1. Στις πόλεις, τα προάστια και τα χωριά ιδρύονται Τοπικές Οργανώσεις.
66.2. Τα μέλη του Κόμματος στις διάφορες ενορίες των πόλεων, τα προάστια και τα χωριά, συνέρχονται
ύστερα από γραπτή πρόσκληση κάθε πέντε (5) χρόνια σε Γενική Συνέλευση, η οποία συγκαλείται
από τον Επαρχιακό Γραμματέα της επαρχίας στην οποία υπάγονται, μετά από απόφαση του
αντίστοιχου Επαρχιακού Συμβουλίου και κατά τρόπον ανάλογο της σύγκλησης Επαρχιακού
Συνεδρίου. Με βάση την ίδια διαδικασία δύναται για τον ίδιο ή άλλο σκοπό να συγκληθεί έκτακτα η
Γενική Συνέλευση.
66.3. Η Γενική Συνέλευση των μελών της Τοπικής Οργάνωσης εκλέγει την Επιτροπή της Τοπικής
Οργάνωσης η οποία αποτελείται από έξη (6) μέχρι δεκαπέντε (15) μέλη. Η διαδικασία υποβολής
υποψηφιοτήτων και οι λεπτομέρειες της εκλογικής διαδικασίας ρυθμίζονται από Κανονισμούς που
θεσπίζει το Ανώτατο Συμβούλιο.
66.4. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει ονομαστικά τη Γραμματεία της Επιτροπής της Τοπικής Οργάνωσης, η
οποία αποτελείται από:
66.4.1. Τον Πρόεδρο, ο οποίος είναι ο τοπικός εκπρόσωπος του Κόμματος.
66.4.2. Τον Αναπληρωτή Πρόεδρο, ο οποίος αναπληρώνει σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας
τον Πρόεδρο
66.4.3. Τον Οργανωτικό
66.4.4. Το Γραμματέα
66.4.5. Τον Ταμία
66.4.6. Την Τοπική Γραμματέα της ΓΟΔΗΣΥ
66.5. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει με ενιαία εκλογή τα υπόλοιπα (μέχρι 9) μέλη της Επιτροπής της
Τοπικής Οργάνωσης.
66.6. Η ολομέλεια της Επιτροπής της Τοπικής Οργάνωσης μπορεί να εκλέξει από τα μέλη της, που δεν
ανήκουν στην Γραμματεία της Επιτροπής, για την συμπλήρωση των πιο κάτω θέσεων ή
οποιωνδήποτε άλλων θέσεων θα κριθεί απαραίτητο με βάση τις τοπικές ανάγκες:
66.6.1. Βοηθό Γραμματέα
66.6.2. Βοηθό ή Βοηθούς Οργανωτικούς μέχρι και δύο
66.6.3. Βοηθό Γραμματέα ΓΟΔΗΣΥ
66.6.4. Υπεύθυνο Αγροτικών Θεμάτων, Περιβάλλοντος και Πράσινης Ανάπτυξης
66.6.5. Υπεύθυνο Κλαδικών Οργανώσεων
66.6.6. Υπεύθυνο Προσφύγων, Εγκλωβισμένων και Αγνοουμένων.
66.6.7. Υπεύθυνο Ενημέρωσης.
66.7. Στην Επιτροπή της Τοπικής Οργάνωσης συμμετέχουν λόγω θέσεως, πέραν του αριθμού των
εκλελεγμένων, οι πιο κάτω:
66.7.1. Ο Πρόεδρος της Τοπικής Επιτροπής της ΝΕΔΗΣΥ, ο οποίος συμμετέχει
αυτοδίκαια στη Γραμματεία της Επιτροπής.
66.7.2. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου που είναι μέλη του Κόμματος.
66.7.3. Ο Δήμαρχος ή ο Αντιδήμαρχος ή ο Συντονιστής της Δημοτικής Ομάδας, ή ο πρώτος σε
σταυρούς προτίμησης Δημοτικός Σύμβουλος, ή Δημοτικοί Σύμβουλοι ή Σχολικοί Έφοροι μέλη
του Κόμματος σε Δήμους όπου λειτουργούν πέραν της μιας Τοπικές Οργανώσεις. Σ’ αυτή την
περίπτωση, η εκπροσώπηση στις Επιτροπές των Τοπικών Οργανώσεων γίνεται με τη
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συμμετοχή Δημοτικών Συμβούλων, μελών του Κόμματος, όπως θα ήθελε οριστεί από τη
Δημοτική Ομάδα του Κόμματος.
66.7.4. Στην ολομέλεια της Τοπικής Επιτροπής συμμετέχουν ιεραρχικά, πέραν του Προέδρου και
δύο μέλη της Τοπικής Επιτροπής της ΝΕΔΗΣΥ, αν υφίσταται ή τρείς (3) αντιπρόσωποι της
ΝΕΔΗΣΥ που ορίζονται από την ηγεσία της Οργάνωσης.
66.8. Η Επιτροπή της Τοπικής Οργάνωσης συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα και έκτακτα
ανάλογα με τα παρουσιαζόμενα προβλήματα.
66.9. Οι Επιτροπές των Τοπικών Οργανώσεων τηρούν μητρώα μελών τους.
66.10. Η Τοπική Επιτροπή επιλαμβάνεται θεμάτων τρεχούσης φύσεως και αποφασίζει συλλογικά πάνω
σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της οικείας Τοπικής Οργάνωσης, στο πλαίσιο των
αποφάσεων και οδηγιών της προϊσταμένης Επαρχιακής Γραμματείας, για την υλοποίηση των
προγραμμάτων δράσης του Κόμματος.
66.11. Σε συνεργασία με την οικεία Επαρχιακή Γραμματεία προΐσταται των εκάστοτε προεκλογικών
εκστρατειών του Κόμματος στην περιφέρεια δράσης της.
66.12. Συζητά και υποβάλλει εισηγήσεις προς την οικεία Επαρχιακή Γραμματεία για θέματα τοπικού
ενδιαφέροντος ή για θέματα που την αφορούν, πριν από τηλήψη οποιασδήποτε απόφασης από τα
Επαρχιακά Συλλογικά Όργανα του Κόμματος.
66.13. Η Γενική Συνέλευση της Τοπικής Οργάνωσης εκλέγει τους αντιπροσώπους της Οργάνωσης στο
Επαρχιακό Συνέδριο, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Πολιτικού Γραφείου και τους Κανονισμούς
που θεσπίζει το Ανώτατο Συμβούλιο

ΑΡΘΡΟ 67: ΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΚΟΕ)
67.1. Με απόφαση του Ανωτάτου Συμβουλίου του Κόμματος, ιδρύονται, στις χώρες του εξωτερικού,
όπου διαμένει ικανός αριθμός αποδήμων Κυπρίων, Kομματικές Οργανώσεις Εξωτερικού (KOE).
67.2. Απαραίτητη προϋπόθεση, για την ίδρυση Kομματικής Οργάνωσης Εξωτερικού, αποτελεί η
προγενέστερη εγγραφή ικανού αριθμού μελών του Κόμματος, καθώς και η γεωγραφική διασπορά
τους με τρόπο που να διασφαλίζεται αποτελεσματική λειτουργία συλλογικών οργάνων.
67.3. Κάθε Κομματική Οργάνωση Εξωτερικού, κατ’ επέκταση και τα συλλογικά όργανα της, είναι
Καταστατικά ισότιμη προς την Επαρχιακή Οργάνωση και τα Επαρχιακά Συλλογικά Όργανα του
Κόμματος.
67.4. Οι Κομματικές Οργανώσεις Εξωτερικού συνέρχονται ετησίως σε συνέδριο στην Κύπρο, που
διοργανώνεται αποκλειστικά για συζήτηση θεμάτων που απασχολούν τη διασπορά, τις κομματικές
οργανώσεις αποδήμων και άλλα θέματα που αφορούν τις Κομματικές Οργανώσεις Εξωτερικού.
Συλλογικά Όργανα
67.5. Τα συλλογικά όργανα κάθε Kομματικής Οργάνωσης Εξωτερικού είναι:
67.5.1. Το Συνέδριο της Κομματικής Οργάνωσης Εξωτερικού
67.5.2. Το Συμβούλιο
67.5.3. Η Γραμματεία ΚΟΕ
67.5.4. Οι Τοπικές Επιτροπές
Αξιωματούχοι
67.6. Οι αξιωματούχοι του Κόμματος στις Κομματικές Οργανώσεις Εξωτερικού είναι:
67.6.1. O Πρόεδρος της ΚΟΕ
67.6.2. Τα μέλη της Γραμματείας ΚΟΕ
67.6.3. Οι Πρόεδροι των Τοπικών Επιτροπών

ΑΡΘΡΟ 68: ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΟΜΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
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68.1. Το Συνέδριο είναι το ανώτατο όργανο του Κόμματος σε κάθε ΚΟΕ και συνέρχεται σε τακτική
συνεδρία κάθε δυόμιση (2,5) χρόνια ή έκτακτα όταν αποφασίσει τούτο το Συμβούλιο της ΚΟΕ ή
όταν το ζητήσουν το 1/3 των εγγεγραμμένων μελών του Κόμματος στην αντίστοιχη Οργάνωση ή
όταν το ζητήσει το Πολιτικό Γραφείο ή ο Πρόεδρος του Κόμματος.
Σύνθεση
68.2. Το Συνέδριο συγκαλείται από το Συμβούλιο και την ευθύνη της οργάνωσής του έχει ο
Οργανωτικός Γραμματέας.
68.3. Στο Συνέδριο συμμετέχουν όλα τα μέλη του Κόμματος στην αντίστοιχη κομματική οργάνωση και οι
Τοπικές Επιτροπές της Φ.Π.Κ. ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ που εδρεύουν στην περιοχή της ΚΟΕ.
Αρμοδιότητες
68.4. Η διαδικασία του Συνεδρίου είναι παρόμοια με εκείνη του Παγκυπρίου Συνεδρίου και διέπεται από
Κανονισμούς που θεσπίζει το Ανώτατο Συμβούλιο.
68.5. Το Συνέδριο ασκεί την τακτική εκλογική του αρμοδιότητα κάθε πέντε (5) χρόνια και εκλέγει:
68.5.1. Τον Πρόεδρο
68.5.2. Τον Αναπληρωτή Πρόεδρο
68.5.3. Τον Οργανωτικό Γραμματέα
68.5.4. Τον Γραμματέα Ενημέρωσης
68.5.5. Την Γραμματέα της ΓΟΔΗΣΥ
68.5.6. Τον Οικονομικό Διαχειριστή
68.5.7. Με ενιαία εκλογή ΕΠΤΑ (7) μέλη της Γραμματείας. Η ανάθεση αρμοδιοτήτων στα επτά μέλη
της Γραμματείας γίνεται από το Συμβούλιο της ΚΟΕ ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε ΚΟΕ.
68.5.8. Τα είκοσι (20) μέλη του Συμβουλίου.
68.5.9. Τους αντιπροσώπους της ΚΟΕ στο Ανώτατο Συμβούλιο. Ο καθορισμός του αριθμού των
αντιπροσώπων κάθε ΚΟΕ στο Ανώτατο Συμβούλιο γίνεται από το Πολιτικό Γραφείο,
λαμβανομένου υπόψη του αριθμού των εγγεγραμμένων μελών κάθε ΚΟΕ.
68.6. Το Συνέδριο ασκεί έλεγχο της δράσης του Συμβουλίου κάθε δυόμιση (2,5) χρόνια.

ΑΡΘΡΟ 69: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΜΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Σύνθεση
Το Συμβούλιο συγκροτείται από:
69.1. Τη Γραμματεία της Κομματικής Οργάνωσης Εξωτερικού
69.2. Τα είκοσι (20) μέλη του Συμβουλίου.
69.3. Τους αντιπροσώπους της Οργάνωσης στο Ανώτατο Συμβούλιο.
69.4. Τις Τοπικές Επιτροπές της Φ.Π.Κ. Πρωτοπορία που εδρεύουν στην περιοχή της ΚΟΕ.
69.5. Τους Προέδρους των Τοπικών Επιτροπών της ΚΟΕ.
69.6. Με πρόταση του Προέδρου του Κόμματος, το Πολιτικό Γραφείο μπορεί να διορίσει πρόσθετο
αριθμό μελών στα Συμβούλια των ΚΟΕ μέχρι ποσοστού 30% του αριθμού των εκλελεγμένων
μελών.
Αρμοδιότητες:
Το Συμβούλιο είναι το ανώτερο συλλογικό όργανο, μετά το Συνέδριο της ΚΟΕ και έχει τις ακόλουθες
αρμοδιότητες:
69.7. Εποπτεύει την εφαρμογή των αποφάσεων των κεντρικών συλλογικών οργάνων του Κόμματος και
του Συνεδρίου της ΚΟΕ και ελέγχει τη Γραμματεία.
69.8. Εποπτεύει, ελέγχει και συντονίζει τη λειτουργία των ιεραρχικά κατωτέρων οργάνων.
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69.9. Με εισήγηση της Γραμματείας, το Συμβούλιο συστήνει μόνιμες ή ad hoc Θεματικές Γραμματείες για
την μελέτη και παρακολούθηση προβλημάτων γενικού και τοπικού ενδιαφέροντος για τους
απόδημους, καθώς και την υποβολή εισηγήσεων για θέματα πολιτικής που αφορούν τις οικείες
ΚΟΕ. Οι εισηγήσεις των Θεματικών Γραμματειών συνάδουν και ενσωματώνουν την γενικότερη
πολιτική του Κόμματος και υποβάλλονται στην Γραμματεία και στο Συμβούλιο για συζήτηση και
έγκριση. Την αρμοδιότητα του συντονισμού των Θεματικών Γραμματειών έχει ο Αναπληρωτής
Πρόεδρος κάθε ΚΟΕ. Επικεφαλής των Θεματικών Γραμματειών ορίζονται μέλη της Γραμματείας ή
του Συμβουλίου.
69.10. Το Συμβούλιο ακούει και συζητεί τις δραστηριότητες και τις περιοδικές εκθέσεις της Γραμματείας
και των αξιωματούχων της Οργάνωσης και υποβάλει εισηγήσεις στα αρμόδια κεντρικά συλλογικά
όργανα πάνω σε θέματα πολιτικής λειτουργίας και δραστηριότητας του Κόμματος στην οικεία ΚΟΕ.
69.11. Καθορίζει τον αριθμό των αντιπροσώπων που θα εκλέξει κάθε Τοπική Επιτροπή της ΚΟΕ για το
Παγκύπριο Συνέδριο του Κόμματος, με τη βάση την αναλογία των μελών του Κόμματος σε κάθε
Τοπική Επιτροπή και το σύνολο των μελών της ΚΟΕ.
Σύγκληση Συμβουλίου
69.12. Το Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά κάθε τρεις μήνες και έκτακτα όταν το ζητήσουν με γραπτή
αίτηση τα 2/3 των μελών του ή η Γραμματεία ή ο Πρόεδρος της ΚΟΕ.
69.13. Το Συμβούλιο συγκαλείται και προεδρεύεται από τον Πρόεδρο της ΚΟΕ.
69.14. Το Συμβούλιο της ΚΟΕ εποπτεύεται από το Πολιτικό Γραφείο. Για τον σκοπό αυτό, ο Πρόεδρος
υποβάλλει, κάθε τρεις μήνες, έκθεση στο Πολιτικό Γραφείο για τα πεπραγμένα του Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 70: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΕ
Σύνθεση
70.1. Η Γραμματεία της ΚΟΕ συγκροτείται από:
70.1.1. Τον Πρόεδρο
70.1.2. Τον Αναπληρωτή Πρόεδρο
70.1.3. Τον Οργανωτικό Γραμματέα
70.1.4. Τον Γραμματέα Ενδοκομματικής Ενημέρωσης
70.1.5. Την Γραμματέα της ΓΟΔΗΣΥ
70.1.6. Τον Οικονομικό Διαχειριστή
70.1.7. Τα επτά μέλη της Γραμματείας
70.1.8. Τους Προέδρους των Τοπικών της Φ.Π.Κ. Πρωτοπορία που εδρεύουν στην περιοχή της
ΚΟΕ
Λειτουργία
70.2. Η Γραμματεία συνέρχεται τουλάχιστον μια φορά το μήνα και έκτακτα όταν το ζητήσουν ο Πρόεδρος
της Γραμματείας ή το 1/3 των μελών της.
70.3. Η Γραμματεία λειτουργεί συλλογικά και ενεργεί εκτελεστικά στα πλαίσια υλοποίησης των
αποφάσεων των κεντρικών συλλογικών οργάνων του Κόμματος και του οικείου Συμβουλίου.
70.4. Κάθε μέλος της Γραμματείας υποβάλει κάθε εξάμηνο πλαίσιο δράσης του τομέα αρμοδιότητας
του, το οποίο υλοποιείται ως αναπόσπαστο μέρος του γενικότερου σχεδίου δράσης της
Οργάνωσης, μετά την έγκριση του από την Γραμματεία και το Συμβούλιο της ΚΟΕ.
70.5. Επιλαμβάνεται θεμάτων τρεχούσης φύσεως και αποφασίζει πάνω σε θέματα οργάνωσης,
διοίκησης και λειτουργίας της Οργάνωσης, με βάση τις αποφάσεις πλαίσιο ιεραρχικά προϊσταμένων
συλλογικών οργάνων.
70.6. Επιλαμβάνεται θεμάτων και προβλημάτων τοπικού ενδιαφέροντος και αποφασίζει για τα θέματα
αυτά, με βάση το πλαίσιο γενικής πολιτικής του Κόμματος και των εισηγήσεων των Θεματικών
Γραμματειών.
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70.7. Υποβάλλει εισηγήσεις για θέματα πολιτικής στο Συμβούλιο της ΚΟΕ και το Πολιτικό Γραφείο.
70.8. Παρακολουθεί και εποπτεύει την λειτουργία των Τοπικών Επιτροπών και παρεμβαίνει διορθωτικά
με σκοπό την καλύτερη και εύρυθμη λειτουργία τους.
70.9. Η Γραμματεία υποβάλλει κάθε τρεις μήνες έκθεση δράσης στο Συμβούλιο και το Πολιτικό Γραφείο.

ΑΡΘΡΟ 71: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΕ
Ο Πρόεδρος της ΚΟΕ έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
71.1. Είναι ο τοπικός εκπρόσωπος του Κόμματος και μέλος του Πολιτικού Γραφείου.
71.2. Προεδρεύει της Γραμματείας και του Συμβουλίου της ΚΟΕ και είναι υπόλογος στο Πολιτικό
Γραφείο, στο Ανώτατο Συμβούλιο και στο Συνέδριο της ΚΟΕ.
71.3. Εποπτεύει τη λειτουργία της Γραμματείας και του Συμβουλίου, όπως αυτή προβλέπεται από το
Καταστατικό και σύμφωνα με τις εκάστοτε αποφάσεις, που λαμβάνονται αρμοδίως.
71.4. Τον Πρόεδρο όταν κωλύεται ή απουσιάζει αντικαθιστά ο Αναπληρωτής Πρόεδρος.

ΑΡΘΡΟ 72: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΕ
72.1. Ο Οργανωτικός Γραμματέας εκτελεί, τηρουμένων των αναλογιών, τα οργανωτικά καθήκοντα που
εκτελεί ο Προϊστάμενος του Τομέα Οργάνωσης σε κεντρικό επίπεδο.
72.2. Έχει ευθύνη και αρμοδιότητα για την τήρηση του Μητρώου Μελών της ΚΟΕ και μεριμνά για την
τακτική ενημέρωση του Κεντρικού Μητρώου Μελών του Κόμματος αναφορικά με τις οποιεσδήποτε
αλλαγές που έχουν επέλθει στο Μητρώο της ΚΟΕ.
72.3. Είναι υπεύθυνος για το οργανωτικό μέρος όλων των εκλογών, των Συνεδρίων και των εκδηλώσεων
της ΚΟΕ και την διασύνδεση της Οργάνωσης με τα σωματεία, τους συλλόγους και τις οργανώσεις
της ομογένειας.
72.4. Τον Οργανωτικό Γραμματέα βοηθά στο έργο του ένα από τα επτά μέλη της Γραμματείας.

ΑΡΘΡΟ 73: TOΠΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΟΕ
73.1. Στα διάφορα γεωγραφικά διαμερίσματα δήμων, πόλεων και επαρχιών, που εμπίπτουν στην
περιοχή αρμοδιότητας της κάθε ΚΟΕ, όπου διαμένει ικανοποιητικός αριθμός μελών του Κόμματος,
ο οποίος διασφαλίζει οργανωτική και αποτελεσματική λειτουργία, ιδρύονται Τοπικές Επιτροπές.
73.2. Τα μέλη του Κόμματος στα αντίστοιχα διαμερίσματα, όπως καθορίζονται από το Άρθρο
73.1,συνέρχονται κάθε πέντε (5) χρόνια σε Γενική Συνέλευση για να εκλέξουν την οικεία Τοπική
Επιτροπή, η οποία αποτελείται από 7 μέχρι 15 μέλη. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από τον
Γραμματέα της ΚΟΕ, μετά από σχετική απόφαση του Συμβουλίου, κατά τρόπο ανάλογο με την
σύγκληση του Συνεδρίου της ΚΟΕ.
73.3. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει ονομαστικά την Γραμματεία της Τοπικής Επιτροπής η οποία
συγκροτείται από:
73.3.1. Τον Πρόεδρο
73.3.2. Τον Αναπληρωτή Πρόεδρο
73.3.3. Τον Οργανωτικό
73.3.4. Τον Γραμματέα
73.3.5. Τον Ταμία
73.3.6. Την Τοπική Γραμματέα ΓΟΔΗΣΥ
73.3.7. Τον Υπεύθυνο Ενημέρωσης
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73.4. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει με ενιαία εκλογή τα υπόλοιπα, μέχρι οκτώ (8), μέλη της Τοπικής
Επιτροπής.
73.5. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει επίσης τους αντιπροσώπους της Τοπικής Επιτροπής στο Παγκύπριο
Συνέδριο του Κόμματος, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της ΚΟΕ, τους αντίστοιχους
Κανονισμούς και το Καταστατικό του Κόμματος.
73.6. Οι Τοπικές Επιτροπές συνεδριάζουν τακτικά μια φορά το μήνα και έκτακτα ανάλογα με τα εκάστοτε
εγειρόμενα θέματα.
73.7. Οι Τοπικές Επιτροπές των ΚΟΕ έχουν αρμοδιότητα να:
73.7.1. Τηρούν τα σχετικά μητρώα μελών.
73.7.2. Επιλαμβάνονται θεμάτων τρεχούσης φύσεως και να αποφασίζουν συλλογικά πάνω σε
θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της οικείας Τοπικής Επιτροπής, στο πλαίσιο των
αποφάσεων και οδηγιών των συλλογικών οργάνων της αντίστοιχης ΚΟΕ και των κεντρικών
συλλογικών οργάνων.
73.7.3. Υποβάλλουν εισηγήσεις προς την Γραμματεία και το Συμβούλιο της οικείας ΚΟΕ πάνω σε
θέματα τοπικού και γενικότερου ενδιαφέροντος για την ΚΟΕ.

ΑΡΘΡΟ 74: ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ
74.1. Οργανώσεις και Ινστιτούτα που ιδρύονται με πρωτοβουλία του Δημοκρατικού Συναγερμού με
ευρύτερους από τους κομματικούς στόχους, είναι συνδεδεμένα με το Κόμμα στο βαθμό που αυτό
προβλέπεται είτε στο Καταστατικό του Δημοκρατικού Συναγερμού είτε στο Καταστατικό ή στο
Κανονισμό Λειτουργίας κάθε συνδεδεμένης Οργάνωσης.
74.2. Ο βαθμός και ο τρόπος διασύνδεσης κάθε συνδεδεμένης με το Κόμμα Οργάνωσης ή
συνδεδεμένου Ινστιτούτου καθορίζεται ανάλογα με τους σκοπούς και τους στόχους, τον κοινωνικό
ρόλο, τα μέλη και το κοινό στο οποίο απευθύνεται κάθε συνδεδεμένη Οργάνωση.
74.3. Υφιστάμενες Συνδεδεμένες Οργανώσεις και Ινστιτούτα
74.3.1. Παναγροτικός Σύνδεσμος
Εκπρόσωποι του Παναγροτικού Συνδέσμου συμμετέχουν στα συλλογικά όργανα του
Κόμματος σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος καταστατικού και επιλέγονται με βάση τις
διατάξεις του Καταστατικού του Παναγροτικού Συνδέσμου.
74.3.2. Ινστιτούτο Ευρωδημοκρατίας «Γλαύκος Κληρίδης»
Σύμφωνα με το Καταστατικό του Ινστιτούτου Ευρωδημοκρατίας «Γλαύκος Κληρίδης», το
Πολιτικό Γραφείο διορίζει με εισήγηση του Προέδρου του Κόμματος τον Πρόεδρο και τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου.
74.3.3. Ινστιτούτο Πολιτισμού
Σύμφωνα με το Καταστατικό του Ινστιτούτου, το Πολιτικό Γραφείο διορίζει με εισήγηση του
Προέδρου του Κόμματος, τον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του
Ινστιτούτου
74.3.4. Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης
Σύμφωνα με το Καταστατικό του Ινστιτούτου, το Πολιτικό Γραφείο διορίζει με εισήγηση του
Προέδρου του Κόμματος, τον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του
Ινστιτούτου
74.3.5. Οργάνωση Πρεσβυτέρων Πολιτών
Ο Πρόεδρος και η Κεντρική Γραμματεία της Οργάνωσης Πρεσβυτέρων Πολιτών εκλέγεται
από τα συλλογικά όργανα της Οργάνωσης. Ο Πρόεδρος της Οργάνωσης Πρεσβυτέρων
Πολιτών μετέχει εξ αξιώματος στο Πολιτικό Γραφείο του Κόμματος.
74.3.6. Οργάνωση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
Ο τρόπος σύσταση και ανάδειξης της ηγεσίας της Οργάνωσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
θα αποφασιστεί από το Πολιτικό Γραφείο.
74.4. Εκπρόσωποι των Συνδεδεμένων Οργανώσεων και Ινστιτούτων μετέχουν στα Συλλογικά όργανα
του Κόμματος, όπως προβλέπεται από τις αντίστοιχες διατάξεις του Καταστατικού.
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74.5. Κάθε συνδεδεμένη Οργάνωση ή Ινστιτούτο διαχειρίζεται αυτόνομα τα θέματα της εσωτερικής
λειτουργίας της και αυτοτελώς τα οικονομικά της, χωρίς παρεμβάσεις από το Κόμμα.
74.6. Κάθε συνδεδεμένη Οργάνωση επεξεργάζεται και προβάλλει δημόσια απόψεις και θέσεις ανάλογα
με τους σκοπούς της ίδρυσης της, χωρίς αυτές να δεσμεύουν τον Δημοκρατικό Συναγερμό

ΑΡΘΡΟ 75: ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
75.1. Το Νομικό Συμβούλιο του Κόμματος αποτελείται από νομικούς μέλη του Κόμματος. Διορίζεται από
το Πολιτικό Γραφείο, με πρόταση του Προέδρου, για περίοδο που να μην υπερβαίνει την θητεία του
Προέδρου που το προτείνει. Στην ίδια πρόταση καθορίζεται και ο Επικεφαλής του Νομικού
Συμβουλίου.
75.2. Το Νομικό Συμβούλιο ως σώμα έχει ευθύνη και αρμοδιότητα να:
75.2.1. Συμβουλεύει τον Πρόεδρο, τα συλλογικά όργανα και τις Γραμματείες Παραγωγής Πολιτικής
πάνω σε νομικά θέματα είτε αυτά εγείρονται στη διάρκεια των συνεδριάσεων είτε τίθενται
ενώπιον του για γνωμάτευση.
75.2.2. Συμβουλεύει τον Πρόεδρο του Κόμματος, με νομοτεχνική επεξεργασία των εγγράφων τα
οποία ο Πρόεδρος συζητά, υποβάλλει και μελετά στα πλαίσια της συμμετοχής του στο Εθνικό
Συμβούλιο.
75.2.3. Επεξεργάζεται και τοποθετείται πάνω στα Νομοσχέδια και τις Προτάσεις Νόμου που
ευρίσκονται ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων και συμβουλεύει αναλόγως την
Κοινοβουλευτική Ομάδα του Κόμματος.
75.2.4. Επεξεργάζεται Προτάσεις Νόμου τις οποίες το Κόμμα προτίθεται να υποβάλει στην Βουλή
των Αντιπροσώπων και συμβουλεύει νομοτεχνικά τις Γραμματείες Παραγωγής Πολιτικής
πάνω σε θέματα και προτάσεις πολιτικής τις οποίες οι Γραμματείες υποβάλλουν στο Πολιτικό
Γραφείο.
75.2.5. Εκδίδει γνωματεύσεις σχετικές με την ερμηνεία των διατάξεων και προνοιών του
Καταστατικού και των Εσωτερικών Κανονισμών Λειτουργίας του Κόμματος.
75.3. Οι γνωματεύσεις του Νομικού Συμβουλίου έχουν συμβουλευτικό και μη δεσμευτικό χαρακτήρα.

ΑΡΘΡΟ 76: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
76.1. Για την καλύτερη εφαρμογή του Καταστατικού και για τη ρύθμιση των λεπτομερειών του, το
Ανώτατο Συμβούλιο και το Πολιτικό Γραφείο, ανάλογα με τις πρόνοιες του Καταστατικού, έχουν
εξουσία να θεσπίζουν Κανονισμούς Εσωτερικής Λειτουργίας.
76.2. Ο όρος "Κανονισμός" οπουδήποτε χρησιμοποιείται στο Καταστατικό, σημαίνει τους Κανονισμούς
που θεσπίζει το Ανώτατο Συμβούλιο ή το Πολιτικό Γραφείο σύμφωνα με το άρθρο αυτό.
76.3. Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του Άρθρου 76.1 και άλλων ειδικών διατάξεων του
Καταστατικού, το Ανώτατο Συμβούλιο και/ή το Πολιτικό Γραφείο δύνανται να θεσπίσουν
Κανονισμούς για τα πιο κάτω θέματα:
76.3.1. Τη διαδικασία που θα ακολουθείται από την Επιτροπή Δεοντολογίας στη διερεύνηση
καταγγελιών κατά αξιωματούχων του Κόμματος. Νοείται ότι οι Κανονισμοί θα σέβονται την
αρχή της φυσικής δικαιοσύνης και την ισότιμη μεταχείριση.
76.3.2. Το εκλογικό σύστημα και τη διαδικασία για την εκλογή των αντιπροσώπων των Τοπικών
Οργανώσεων στα Επαρχιακά Συνέδρια, όπως και των αντιπροσώπων των ΚΟΕ και των
αντιπροσώπων των μελών του Κόμματος από τις θρησκευτικές ομάδες των Μαρωνιτών,
Αρμενίων και Λατίνων στο Παγκύπριο Συνέδριο.
76.3.3. Τη διαδικασία του Παγκυπρίου Συνεδρίου, των Επαρχιακών Συνεδρίων, της Παγκύπριας
Εκλογικής Συνέλευσης και των Επαρχιακών Εκλογικών Συνελεύσεων.
76.3.4. Το εκλογικό σύστημα και τη διαδικασία της εκλογής των αντιπροσώπων των επαρχιών στο
Ανώτατο Συμβούλιο.
76.3.5. Τη διαδικασία επιλογής των αντιπροσώπων των Κλαδικών Επαγγελματικών Οργανώσεων
στα συλλογικά όργανα του Κόμματος.
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76.3.6. Τη διαδικασία λειτουργίας όλων των συλλογικών οργάνων του Κόμματος και του
Συμβουλίου των Επιτρόπων
76.3.7. Τη διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για τις ενδοκομματικές εκλογές.
76.3.8. Τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων του Κόμματος σε δημόσιες εκλογές όπου αυτή δεν
προβλέπεται από το Καταστατικό.
76.3.9. Τη συμπεριφορά υποψηφίων σε ενδοκομματικές, Προεδρικές και Βουλευτικές εκλογές,
Ευρωεκλογές, Δημοτικές και Κοινοτικές εκλογές και εκλογές Σχολικών Εφορειών.
76.3.10.
Το κομματικό πρωτόκολλο

ΑΡΘΡΟ 77: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
77.1. Το Καταστατικό τροποποιήθηκε στην παρούσα του μορφή σε Παγκύπρια Καταστατικά
Συνέδρια που πραγματοποιήθηκαν στις 06 Ιουλίου 2002, στις 10 Ιουλίου 2010, στις 11 Φεβρουαρίου
2012 και στις 31 Ιανουαρίου 2016.
77.2. Νοείται, όμως, ότι σε περίπτωση δυσμενούς επηρεασμού της θέσης και των αρμοδιοτήτων
αξιωματούχων ή συλλογικών οργάνων του Κόμματος, οι τροποποιήσεις αυτές θα ισχύσουν μετά τη
λήξη της τρέχουσας, κατά την ημέρα ψήφισης του παρόντος καταστατικού, θητείας των
αξιωματούχων ή των συλλογικών οργάνων που επηρεάζονται.
77.3. Η πρόνοια του άρθρου 3.14 και 3.15 θα ισχύσει από την 7η Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση όπως
επίσης και τα αντίστοιχα εκλογικά συνέδρια για την ανάδειξη της υπόλοιπης ηγεσίας του Κόμματος.
77.4. Οι πρόνοιες 9.2, 9.3 και 9.4 του άρθρου 9 και η πρόνοια 11.3.3 θα ισχύσουν από την
Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση
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77.5. Εκτός από τις περιπτώσεις που μεταβατική διάταξη προνοεί ρητώς την αναστολή της άμεσης
εφαρμογής των τροποποιηθέντων άρθρων του Καταστατικού ή όπου απαιτείται μεταβολή στη
σύνθεση των συλλογικών οργάνων με εκλογική διαδικασία, όλες οι υπόλοιπες πρόνοιες
εφαρμόζονται άμεσα με τη ψήφιση του παρόντος.
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