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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Όνομα, έδρα και έμβλημα του Κινήματος
Όνομα: Κίνημα Αλληλεγγύη
Έδρα: Λεωφόρος Αθαλάσσης 60, 2023 Στρόβολος
Έμβλημα
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Άρθρο 2
Βασικές Αρχές Λειτουργίας
1. Βασική αρχή του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ είναι η κατοχύρωση και η πλήρης
εφαρμογή των δημοκρατικών διαδικασιών και της διαφάνειας σε όλα τα επίπεδα της
οργάνωσης, λειτουργίας και δράσης του.
2. Το ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ αναγνωρίζει το δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης και
διακίνησης ιδεών, με σεβασμό όμως στις αρχές και τις αξίες του Κινήματος και τις
ανάλογες προς αυτές αποφάσεις των συλλογικών του οργάνων .
3. Οι αποφάσεις όλων των οργάνων λαμβάνονται με βάση την αρχή της απλής
πλειοψηφίας, εκτός και εάν προβλέπεται διαφορετικά στο παρόν καταστατικό και είναι
δεσμευτικές για όλα τα μέλη του κάθε οργάνου. Οι αποφάσεις των ανώτερων οργάνων
υπερισχύουν αυτών των κατώτερων οργάνων.
4. Εκτός εάν προνοείται διαφορετικά στο παρόν καταστατικό όλα τα όργανα του Κινήματος
ευρίσκονται σε απαρτία όταν παρίστανται σε αυτά η πλειοψηφία των μελών που έχουν
δικαίωμα ψήφου . Όταν οι παριστάμενοι δεν αποτελούν απαρτία η συνεδρία του
οργάνου αναβάλλεται δια χρονικό διάστημα ημισείας (1/2) ώρας , οπότε οιοσδήποτε
αριθμός παρισταμένων μελών του εν λόγω σώματος αποτελούν απαρτία .
5. Όλα τα αιρετά όργανα και αξιωματούχοι μπορούν να ανακληθούν από τα σώματα που
τα εξέλεξαν. Η ανάκληση γίνεται μετά από αιτιολογημένη γνώμη και απόφαση της
απόλυτης πλειοψηφίας δηλαδή 2/3 του συνολικού αριθμού των μελών των σωμάτων
που τα εξέλεξαν.
6. Οι διαδικασίες ανάκλησης ρυθμίζονται από Κανονισμούς λειτουργίας.
7. Η ψηφοφορία σε όλα τα όργανα λήψεως αποφάσεων ασκείται προσωπικά. Για την
εκλογή προσώπων η ψηφοφορία είναι μυστική. Για τη λήψη αποφάσεων σε σοβαρής
σημασίας θέματα, η ψηφοφορία είναι μυστική εάν απαιτηθεί από το 25% των
παρευρισκομένων και εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών του συγκεκριμένου οργάνου ή
σώματος.
8. Κάθε Μέλος που συμμετέχει σε συνέδρια ή σε συνελεύσεις διαθέτει μία μόνο ψήφο.
9. Οι αντιπρόσωποι των μελών, των επιτροπών και των Γραμματειών που συμμετέχουν
στις διαδικασίες άλλων οργάνων του Κινήματος , οφείλουν να μεταφέρουν σε αυτά τα
όργανα τις απόψεις και τις αποφάσεις των μελών , επιτροπών και οργάνων που
αντιπροσωπεύουν . Έχουν το δικαίωμα να εκθέσουν και τις δικές τους απόψεις και είναι
ελεύθεροι να διαμορφώσουν την τελική τους γνώμη, πάνω στα θέματα της ημερήσιας
διάταξης.
10. Εκτός αν αλλού προβλέπεται διαφορετικά, το Κεντρικό Συμβούλιο έχει εξουσία μετά
από εισήγηση της Πολιτικής Επιτροπής του Κινήματος, να εγκρίνει και να τροποποιεί
τους Κανονισμούς Εσωτερικής λειτουργίας για τα πιο κάτω θέματα:
α. Για την καλύτερη εφαρμογή του Καταστατικού.
β. Για τη σύγκληση και διαδικασία λειτουργίας και λήψεως αποφάσεων οποιουδήποτε
συλλογικού οργάνου ή επιτροπής ή σώματος.
γ. Για τη διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων και επιλογής υποψηφίων για
οποιαδήποτε εκλογή.
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δ. Για τη συμπεριφορά και τους κανόνες δεοντολογίας οποιουδήποτε υποψηφίου κατά τη
διάρκεια οποιωνδήποτε εκλογών.
ε. Για τη διαδικασία εκλογών οποιουδήποτε οργάνου ή σώματος και την αναπλήρωση
των μελών των οργάνων του Κινήματος.
στ. Για την άσκηση των πειθαρχικών αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Δεοντολογίας του
Κινήματος. Μέχρι τη θέσπιση τέτοιων κανονισμών η Επιτροπή Δεοντολογίας δεν εκλέγεται
και δεν ασκεί οιανδήποτε αρμοδιότητα .
ζ. Για τη διαδικασία εγγραφής των μελών.
η. Για τη διαδικασία ανάκλησης των αιρετών οργάνων και αξιωματούχων από τα
σώματα που τα εξέλεξαν μέχρι τη θέσπιση τέτοιων κανονισμών κανένα αιρετό όργανο ή
αξιωματούχος δεν ανακαλείται .
11. Η ιδιότητα του Μέλους του Κινήματος είναι απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής
οιουδήποτε προσώπου σε οιανδήποτε εκλογή , όργανο ή θέση προβλεπόμενη στο
παρόν Καταστατικό πλήν των προβλεπομένων περιπτώσεων συνεργασιών του
Κινήματος με άλλες πολιτικές δυνάμεις , φορείς ή προσωπικότητες για την ανάδειξη
πολιτικών αξιωματούχων .

12. Τηρουμένων των προνοιών του άρθρου 12 (1) του παρόντος Καταστατικού περί
αναβολής η διάρκεια της θητείας οιουδήποτε αιρετού αξιωματούχου ή οργάνου ή
σώματος είναι τέσσερα (4) χρόνια και διαρκεί μέχρι το επόμενο εκλογικό συνέδριο του
σώματος που τους εξέλεξε.
13. Κανένα πρόσωπο το οποίο εκλέχθηκε από Παγκύπριο ή Επαρχιακό Συνέδριο σε
οποιαδήποτε θέση Αξιωματούχου του Κινήματος, δεν μπορεί να επαναδιεκδικήσει την
ίδια θέση πέραν των τριών (3) συνεχόμενων ή διακοπτόμενων θητειών.
14. Η σειρά αναγραφής του κάθε οργάνου του Κινήματος εις το άρθρο 8 και στη συνέχεια
στο άρθρο 9 του παρόντος Καταστατικού και η σειρά αναγραφής του κάθε
Αξιωματούχου του Κινήματος εις το άρθρο 11 (1) (β) του παρόντος Καταστατικού
καταδεικνύει τη θέση ενός εκάστου οργάνου και ενός εκάστου Αξιωματούχου εις την
ιεραρχία του Κινήματος. Οι Γραμματείς του Κινήματος είναι ίσοι μεταξύ τους . Η
Επιτροπή Δεοντολογίας είναι εντελώς ανεξάρτητη και κανένας αξιωματούχος ή όργανο ή
σώμα δεν εποπτεύει και δεν συντονίζει τη δράση , τις διαδικασίες και αποφάσεις της .
15. Η αναφορά εις το παρόν Καταστατικό εις οιανδήποτε ιδιότητα ή κατάσταση ή σώμα ή
όργανο ή πρόσωπο σε αρσενικό γένος συμπεριλαμβάνει και το θηλυκό γένος.
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΜΕΛΗ

Άρθρο 3
Δικαίωμα Εγγραφής
Μέλος του Κινήματος μπορεί να γίνει κάθε Κύπριος πολίτης ανεξαρτήτως τόπου διαμονής
εφόσον έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και αποδέχεται τις αρχές και τους
σκοπούς του Κινήματος . Με τις ίδιες προϋποθέσεις μέλος του Κινήματος μπορεί να γίνει κάθε
πολίτης χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει τη συνήθη διαμονή του στην Κύπρο
για περίοδο πέραν των έξι (6) μηνών.
Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται αμέσως με την εγγραφή του στο Κεντρικό Μητρώο Μελών
του Κινήματος, το οποίο τηρεί η Γενική Οργανωτική Γραμματεία του Κινήματος.

Άρθρο 4
Διαδικασία εγγραφής μελών
Η εγγραφή μέλους γίνεται με αίτηση του υποψήφιου είτε στην Επαρχιακή Επιτροπή, Τοπική
Επιτροπή ,παράρτημα εξωτερικού ή Περιφερειακή Επιτροπή στην οποία κατοικεί ή ασκεί τα
εκλογικά του δικαιώματα, είτε απευθείας στη Γενική Οργανωτική Γραμματεία του Κινήματος. Η
αίτηση θα πρέπει να προσυπογράφεται από δυο μέλη του Κινήματος που γνωρίζουν
προσωπικά το υποψήφιο μέλος.
Η έγκριση της αίτησης εγγραφής μέλους γίνεται από τη Γενική Οργανωτική Γραμματεία του
Κινήματος, η οποία οφείλει να εγκρίνει ή να απορρίψει την αίτηση, το αργότερο μέσα σε
διάστημα δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημέρα παραλαβής της αίτησης.
Παρελθούσης της εν λόγω προθεσμίας των δέκα (10) εργάσιμων ημερών χωρίς
οποιανδήποτε απάντηση, η αίτηση θεωρείται ότι έγινε αποδεκτή και ο αιτητής
εγγράφεται εις το Κεντρικό Μητρώο Μελών του Κινήματος με ημερομηνία εγγραφής την
ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Στην περίπτωση απορριπτικής απόφασης στην αίτηση για εγγραφή μέλους, ο αιτητής
δικαιούται εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης, να
καταχωρήσει έφεση εις τη Πολιτική Επιτροπή του Κινήματος, η οποία συνέρχεται και
αποφασίζει επί της εφέσεως εντός των επομένων δέκα (10) ημερών. Νοείται ότι σε περίπτωση
που η αίτηση γίνει αποδεκτή ο αιτητής εγγράφεται στο Κεντρικό Μητρώο των μελών του
Κινήματος με ημερομηνία εγγραφής την αρχική ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Η Γενική Οργανωτική Γραμματεία του Κινήματος τηρεί Κεντρικό Μητρώο Μελών και Μητρώο
Μελών κατά επαρχία καθώς και μητρώο Μελών των παραρτημάτων του εξωτερικού. Στο
Κεντρικό Μητρώο εγγράφονται όλα τα μέλη του Κινήματος. Στο Μητρώο Μελών κατά
επαρχία οι εγγραφές γίνονται ανάλογα με την εγγραφή εκάστου μέλους στους επίσημους
εκλογικούς καταλόγους για τις βουλευτικές εκλογές ή τον τόπο συνήθους διαμονής του. Στο
μητρώο Μελών των παραρτημάτων του εξωτερικού εγγράφονται τα μέλη ανάλογα με τη χώρα ή
τόπο διαμονής τους στο εξωτερικό σύμφωνα με το γεωγραφικό διαχωρισμό που
αποφασίζει η Γενική Οργανωτική Γραμματεία.
Το Κεντρικό Μητρώο Μελών, που τηρείται στα κεντρικά γραφεία του Κινήματος από τη
Γενική Οργανωτική Γραμματεία του Κινήματος, υπερισχύει όλων των άλλων τυχόν υπαρχόντων
μητρώων μελών.
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Η Γενική Οργανωτική Γραμματεία του Κινήματος καθορίζει τη διαδικασία έκδοσης, τον τύπο και
τη μορφή της ταυτότητας μέλους.
Η Γενική Οργανωτική Γραμματεία του Κινήματος δύναται να τηρεί μητρώο φίλων και
συνεργατών του Κινήματος για σκοπούς επικοινωνίας και ενημέρωσης . Οι εγγεγραμμένοι στο
μητρώο
αυτό εξαιρούνται των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των Μελών του Κινήματος.
Η Γενική Οργανωτική Γραμματεία του Κινήματος υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση και διαφύλαξη
των προσωπικών δεδομένων εκάστου μέλους και εις την αυστηρή τήρηση των Νόμων και
κανονισμών που αφορούν αυτό το θέμα και είναι υπεύθυνη έναντι του Νόμου.

Άρθρο 5
Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών
Κάθε μέλος του Κινήματος έχει το δικαίωμα:
α. Να εκλέγει και να εκλέγεται σε όλα ανεξαίρετα τα επίπεδα της δομής του κινήματος,
εφόσον έχει τακτοποιημένες όλες τις ταμειακές του υποχρεώσεις και εφόσον έχουν
συμπληρωθεί τριάντα μέρες (30) ημέρες από την εγγραφή του στο κεντρικό μητρώο μελών του
κινήματος.
β. Να συμμετέχει ενεργά στις δραστηριότητες και στη λήψη των πολιτικών και κομματικών
αποφάσεων, στα πλαίσια των διατάξεων του καταστατικού του κινήματος.
γ. Να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του, και ν'απευθύνεται στα αρμόδια όργανα του
κινήματος.
Κάθε μέλος του κινήματος έχει υποχρέωση:
α. Να μετέχει ενεργά στην κομματική ζωή και δράση και να εργάζεται για την ανάπτυξη,
την προβολή και την πραγμάτωση των ιδεολογικών και προγραμματικών αρχών και των
πολιτικών θέσεων του κινήματος.
β. Να συμμετέχει στα όργανα του κινήματος, στα οποία έχει εκλεγεί ή τοποθετηθεί,
αλλιώς χάνει την ιδιότητά του και αντικαθίσταται από άλλο μέλος, όπως προβλέπουν οι
σχετικοί κανονισμοί.
γ. Να τηρεί και να εφαρμόζει σωστά και με υπευθυνότητα το καταστατικό, τους
κανονισμούς και τις αποφάσεις του κινήματος.
δ. Να αποφεύγει εκδηλώσεις που αντιστρατεύονται τους σκοπούς και τις αρχές, καθώς
και τις πολιτικές θέσεις του κινήματος.
ε. Να τηρεί εχεμύθεια για όσα θέματα συζητούνται μέσα στα όργανα του κινήματος.
στ. Να εκπληρώνει τακτικά τις οικονομικές του υποχρεώσεις, όπως αυτές καθορίζονται από
τους σχετικούς κανονισμούς και τις αποφάσεις του κινήματος.
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Άρθρο 6
Απώλεια της ιδιότητας του μέλους
Η ιδιότητα του μέλους χάνεται:
α. Με οικειοθελή γραπτή δήλωση αποχώρησης του μέλους από το Κίνημα που
υποβάλλεται προς την Γενική Οργανωτική Γραμματεία του Κινήματος ή μέσον τηλεφωνικής
επικοινωνίας νοουμένου ότι η κλήση θα γίνεται σε συγκεκριμένο αριθμό τηλεφώνου που θα
καθοριστεί από το Εκτελεστικό Συμβούλιο και θα ηχογραφείται εις γνώσιν του ατόμου που
επιθυμεί να διαγραφεί. Η ιδιότητα του μέλους χάνεται από της υποβολής της γραπτής ή
τηλεφωνικής δήλωσης.
β. Με τη διαγραφή, η οποία γίνεται σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού με
απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας του Κινήματος σε περίπτωση παραβίασης των
υποχρεώσεων που έχει το μέλος, με βάση το Καταστατικό του Κινήματος.
Η απώλεια της ιδιότητας του μέλους συνεπάγεται την ταυτόχρονη απώλεια των δικαιωμάτων
και αξιωμάτων που απορρέουν από αυτή.
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

Άρθρο 7
Η Οργανωτική Δομή του Κινήματος
Η Οργανωτική δομή του Κινήματος διακρίνεται σε Κεντρική, Επαρχιακή, Κλαδική,
Επαγγελματική και Κοινωνική.

Άρθρο 8
Τα συλλογικά όργανα της Κεντρικής Οργάνωσης
Τα συλλογικά όργανα της Κεντρικής Οργανωτικής Δομής του Κινήματος
α. το Παγκύπριο Συνέδριο
β. το Κεντρικό Συμβούλιο
γ. η Πολιτική Επιτροπή
δ. το Εκτελεστικό Συμβούλιο
ε. η Κοινοβουλευτική Ομάδα
στ. η Γενική Οργανωτική Γραμματεία
ζ. η Επιτροπή Δεοντολογίας

Άρθρο 9
Τα συλλογικά όργανα της Επαρχιακής Οργάνωσης και
Παραρτήματα Εξωτερικού
1.

Τα συλλογικά όργανα της Επαρχιακής Οργάνωσης του Κινήματος είναι:
α. οι Επαρχιακές Εκλογικές Συνελεύσεις
β. οι Επαρχιακές Επιτροπές
γ. τα Τοπικά και Περιφερειακά Συμβούλια
δ. τα Παραρτήματα Εξωτερικού
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είναι:

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

Άρθρο 10
Το Παγκύπριο Συνέδριο του Κινήματος - Συγκρότηση
Το Παγκύπριο Συνέδριο είναι το ανώτατο και κυρίαρχο πολιτικό όργανο του Κινήματος και
διακρίνεται σε Τακτικό και Έκτακτο.
Στο Παγκύπριο Συνέδριο συμμετέχουν με δικαίωμα ψήφου όλα τα εγγεγραμμένα μέλη
του Κινήματος, εφόσον έχουν τακτοποιημένες τις ταμειακές τους υποχρεώσεις και έχουν
συμπληρωθεί τριάντα (30) ημέρες από την εγγραφή τους στο Κεντρικό Μητρώο Μελών του
Κινήματος.

Άρθρο 11
Αρμοδιότητες Παγκύπριου Συνεδρίου
1. Το Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α. Αποφασίζει για το σύνολο της πολιτικής του Κινήματος, μέσα στα πλαίσια των αρχών
και των στόχων του Κινήματος.
β. Εκλέγει κάθε τέσσερα (4) χρόνια τους πιο κάτω Κεντρικούς αξιωματούχους του Κινήματος :
(ι)

τον Πρόεδρο του Κινήματος

(ιι)

τον Αναπληρωτή Πρόεδρο

(ιιι)

τους τρείς (3) Αντιπροέδρους

γ. Εγκρίνει τη λογοδοσία που καταθέτει ο Πρόεδρος του Κινήματος για τα πεπραγμένα
του Κινήματος.
δ. Εγκρίνει τους τελικούς εξελεγμένους λογαριασμούς του
Κινήματος, τους οποίους υποβάλλει ο Οικονομικός Διαχειριστής.

κεντρικού

ταμείου

του

ε. Αποφασίζει για όλα τα θέματα που έχουν εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη του
Συνεδρίου. Η απόφαση για την εγγραφή θέματος εις την ημερήσια διάταξη του Συνεδρίου
λαμβάνεται από την Πολιτική Επιτροπή κατόπιν σχετικής εισήγησης υπό οιουδήποτε μέλους
του Κινήματος που γίνεται τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες πριν το συνέδριο.
στ. Έχει το τεκμήριο αρμοδιότητος για οποιοδήποτε θέμα.
2. Το Έκτακτο Παγκύπριο Συνέδριο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες :
α. Αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία δυο τρίτων (2/3) των ψηφισάντων για την τροποποίηση
του Καταστατικού του Κινήματος, νοουμένου ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις έχουν
υποβληθεί στον Αναπληρωτή Πρόεδρο του Κινήματος τουλάχιστον είκοσι (20) μέρες πριν από
το Έκτακτο Παγκύπριο Συνέδριο.
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β. Αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των ψηφισάντων για τη
συνένωση του Κινήματος με άλλο Κόμμα ή Κόμματα και τη δημιουργία νέου Κινήματος με
διαφορετικό όνομα ή επωνυμία ή τη διάλυση του Κόμματος.
γ. Αποφασίζει επί οιουδήποτε ειδικού θέματος δια το οποίο συνήλθε και έχει εγγραφεί
στην ημερήσια διάταξη του Συνεδρίου. Η απόφαση για την εγγραφή ειδικού θέματος εις την
ημερήσια διάταξη του Συνεδρίου λαμβάνεται από την Πολιτική Επιτροπή κατόπιν σχετικής
εισήγησης υπό οιουδήποτε μέλους του Κινήματος.
3. Το Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο του Κινήματος δύναται να επιληφθεί αρμοδιοτήτων του
Εκτάκτου Παγκυπρίου Συνεδρίου .
4. Οι ενέργειες, οι αποφάσεις και η δράση του Παγκυπρίου Συνεδρίου
εποπτεύονται και δεν ελέγχονται από κανένα κατώτερο του Κομματικό όργανο.

δεν

Άρθρο 12
Σύγκληση Παγκύπριου Συνεδρίου
1. Το Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο συνέρχεται κάθε ένα (1) χρόνο και ως εκλογικό
συνέδριο κάθε τέσσερα (4) χρόνια σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος
καταστατικού. Ο τόπος και χρόνος σύγκλησης του Παγκύπριου Συνεδρίου, καθώς και η
ημερήσια διάταξη, καθορίζονται με απόφαση της Πολιτικής Επιτροπής του Κινήματος .
Το Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο μπορεί να αναβληθεί με δεόντως αιτιολογημένη
απόφαση της Πολιτικής Επιτροπής για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μηνών.
2. Το Παγκύπριο Συνέδριο συγκαλείται με βάση την απόφαση της Πολιτικής Επιτροπής
από τον Πρόεδρο του Κινήματος ο οποίος προεδρεύει , εποπτεύει και συντονίζει τις
συνεδριάσεις του και έχει τη γενική ευθύνη για την οργάνωση και την διεξαγωγή των
εργασιών του , εκτός του μέρους εκείνου που πραγματοποιούνται αρχαιρεσίες για την
εκλογή αξιωματούχων.
3. Το Έκτακτο Παγκύπριο Συνέδριο μπορεί να συγκληθεί όταν συντρέχει ειδικός λόγος ή
δια σκοπούς καταστατικών τροποποιήσεων ή για τη συνένωση του Κινήματος με άλλο
Κόμμα ή Κόμματα και τη δημιουργία νέου Κινήματος με διαφορετικό όνομα ή επωνυμία ή
τη διάλυση του Κόμματος, με απόφαση της πλειοψηφίας τουλάχιστον των δύο τρίτων
(2/3) του συνολικού αριθμού των μελών της Πολιτικής Επιτροπής. Ο τόπος και χρόνος
σύγκλησης του Εκτάκτου Παγκύπριου Συνεδρίου, καθώς και η ημερήσια διάταξη,
καθορίζονται με την ίδια απόφαση της Πολιτικής Επιτροπής του Κινήματος.

Άρθρο 13
Κεντρικό Συμβούλιο του Κινήματος - Συγκρότηση
Το Κεντρικό Συμβούλιο συγκροτείται από:
α. τα μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Κινήματος
β. τα μέλη της Πολιτικής Επιτροπής του Κινήματος
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γ. την Κεντρική ηγεσία Νεολαίας
δ. την Κεντρική ηγεσία Γυναικείας Οργάνωσης
ε. την Κεντρική ηγεσία της Αγροτικής Οργάνωσης
στ. την Κεντρική ηγεσία της Οργάνωσης Νέων Επιστημόνων και Επιχειρηματιών
ζ. την Κεντρική ηγεσία της φοιτητικής Παράταξης
η. τα μέλη των Επαρχιακών Επιτροπών
θ. τα μέλη των Περιφερειακών Επιτροπών
ι. τα προεδρεία των παραρτημάτων του εξωτερικού του Κινήματος
κ. μέλη του Κινήματος των ακολούθων τίτλων και αξιωμάτων: Δημοτικοί Σύμβουλοι και πρώην
Δημοτικοί σύμβουλοι, Κοινοτάρχες και πρώην Κοινοτάρχες, Μέλη Κοινοτικών συμβουλίων και
πρώην μέλη Κοινοτικών συμβουλίων, μέλη σχολικών εφορειών και πρώην μέλη σχολικών
εφορειών, μέλη συμβουλίων ημικρατικών οργανισμών και πρώην μέλη ημικρατικών
οργανισμών.

Άρθρο 14
Κεντρικό Συμβούλιο του Κινήματος - Αρμοδιότητες
Το Κεντρικό Συμβούλιο του Κινήματος είναι το ανώτατο όργανο του Κινήματος, μεταξύ δύο
Παγκυπρίων Συνεδρίων.
Το Κεντρικό Συμβούλιο έχει τις πιο κάτω αρμοδιότητες:
α. Καθορίζει και χαράσσει, στο πλαίσιο των αποφάσεων του Παγκυπρίου Συνεδρίου, τη
γενική στρατηγική, την πολιτική και τη δράση του Κινήματος επί όλων των θεμάτων με βάση
τις προτάσεις και εισηγήσεις της Πολιτικής Επιτροπής. Οι αποφάσεις του είναι υποχρεωτικές
για όλα τα όργανα του Κινήματος.
β. Εγκρίνει και τροποποιεί τους Εσωτερικούς Κανονισμούς λειτουργίας του
Κινήματος που αναφέρονται στο άρθρο 2 (10) του παρόντος Καταστατικού, μετά από
εισήγηση της Πολιτικής Επιτροπής.
γ. Επιλέγει τον υποψήφιο Πρόεδρο του Κινήματος ή τον υποψήφιο Πρόεδρο που θα
υποστηρίξει το Κίνημα στις εκάστοτε προεδρικές εκλογές κατόπιν εισήγησης της Πολιτικής
Επιτροπής.
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δ.
Τηρουμένων
των
προνοιών
του
άρθρου
26
(κ)
του
παρόντος
καταστατικού περί κενώσεως της θέσης του Προέδρου, συμπληρώνει με εκλογές για το
υπόλοιπο της θητείας, κάθε κενή θέση αξιωματούχου που εκλέγεται είτε από το Παγκύπριο
Συνέδριο είτε από το ίδιο το Κεντρικό Συμβούλιο.
ε. Αποφασίζει κατόπιν εισήγησης της Πολιτικής Επιτροπής για την ένταξη άλλων
πολιτικών δυνάμεων ή κομμάτων ή προσωπικοτήτων στο Κίνημα ή την συνένωση άλλου
Κινήματος ή Κομμάτων με το Κίνημα . Σε τέτοια περίπτωση και ανεξάρτητα από τις πρόνοιες
του παρόντος Καταστατικού αποφασίζει για τη συμμετοχή σε όργανα του Κινήματος ή για την
ανάθεση καθηκόντων και θέσεων αξιωματούχων σε διάφορα πρόσωπα . Η συμμετοχή
αυτών των προσώπων σε όργανα του Κινήματος και η ανάθεση καθηκόντων και θέσεων
αξιωματούχων θα είναι προσωρινή και θα ισχύει μέχρι το επόμενο Παγκύπριο Συνέδριο του
Κινήματος.
στ. Αποφασίζει για το ύψος του δικαιώματος εγγραφής και το ύψος της ετήσιας συνδρομής των
μελών.

Άρθρο 15
Κεντρικό Συμβούλιο του Κινήματος - Σύγκληση και Λειτουργία
1. Το Κεντρικό Συμβούλιο συνέρχεται σε τακτικές συνόδους τρεις (3) φορές το χρόνο
και σε έκτακτες συνόδους με απόφαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου ή του
Προέδρου του Κινήματος
2. Το Κεντρικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο του Κινήματος ο οποίος
προεδρεύει , εποπτεύει και συντονίζει τις συνεδριάσεις του και έχει τη γενική ευθύνη
για την οργάνωση και την διεξαγωγή των εργασιών του.

Άρθρο 16
Πολιτική Επιτροπή του Κινήματος - Συγκρότηση
Συγκροτείται από:
α. τα μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου
β. τον Οικονομικό Διαχειριστή
γ. τους δύο (2) Αναπληρωτές Οργανωτικούς Γραμματείς του Κινήματος
δ. τους επικεφαλείς των Γραμματειών
ε. Τρία (3) άτομα από την κάθε οργάνωση του Κινήματος
στ. τους Γραμματείς των Επαρχιακών Επιτροπών και τους Επαρχιακούς Οργανωτικούς
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ζ. τους Ειδικούς Συμβούλους ή Γραμματείς επί ειδικού Θέματος, που διορίζονται από τον
Πρόεδρο του Κινήματος δυνάμει των προνοιών του άρθρου 26 (η) του παρόντος
Καταστατικού.
η. μέλη του Κινήματος οι οποίοι είναι Υπουργοί ,τέως Υπουργοί, Δήμαρχοι και πρώην
Δήμαρχοί .
θ. τους Προέδρους και τους Αντιπροέδρους των Παραρτημάτων Εξωτερικού
ι. τα τρία (3) μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας

Άρθρο 17
Πολιτική Επιτροπή του Κινήματος - Αρμοδιότητες
Η Πολιτική Επιτροπή είναι το ανώτερο όργανο παραγωγής πολιτικών θέσεων οι οποίες
υποβάλλονται εις τα αρμόδια όργανα προς συζήτηση. Η Πολιτική Επιτροπή του Κινήματος
είναι το ανώτατο όργανο του Κινήματος, μεταξύ δύο συνεδριάσεων του Κεντρικού
Συμβουλίου του Κινήματος.
Η Πολιτική Επιτροπή έχει τις πιο κάτω αρμοδιότητες:
α. Ελέγχει τις ενέργειες και αποφάσεις του Εκτελεστικού Συμβουλίου και της
Κοινοβουλευτικής Ομάδος για την υλοποίηση των αποφάσεων του Κινήματος.
β. Εγκρίνει ή απορρίπτει τον προϋπολογισμό του Κινήματος, ο οποίος υποβάλλεται από
το Εκτελεστικό Συμβούλιο του Κινήματος.
γ. Εισηγείται στο Κεντρικό Συμβούλιο και το Παγκύπριο Συνέδριο τη γενική στρατηγική,
την πολιτική και τη δράση του Κινήματος.
δ. Εισηγείται στο Κεντρικό Συμβούλιο τους Κανονισμούς εσωτερικής λειτουργίας
οργάνωσης και συγκρότησης των οργάνων του Κινήματος σύμφωνα με τις πρόνοιες του
άρθρου 2 (10) του παρόντος Καταστατικού.
ε. Αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από το Καταστατικό και ερμηνεύει τις
διατάξεις του Καταστατικού.
στ. Αν το κρίνει σκόπιμο, δημιουργεί επιπλέον Γραμματείες και καθορίζει τα καθήκοντα
της κάθε Γραμματείας. Επικεφαλής κάθε Γραμματείας θα είναι ο Γραμματέας, ο οποίος
εκλέγεται από την Πολιτική Επιτροπή και είναι μέλος της.
ζ. Μετά από εισήγηση του Προέδρου του Κινήματος καθορίζει τις αρμοδιότητες των
Γραμματειών και αποφασίζει για την κατάργηση ή αναδιανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ αυτών.
η. Αποφασίζει την τελική επιλογή των υποψηφίων του Κινήματος στις βουλευτικές,
ευρωεκλογές, δημοτικές , κοινοτικές εκλογές , εκλογές σχολικών εφορειών και οιωνδήποτε
άλλων πολιτειακών εκλογών ήθελον διεξαχθεί.
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θ. Εισηγείται στο Κεντρικό Συμβούλιο μετά από πρόταση του Εκτελεστικού Συμβουλίου του
Κινήματος προς έγκριση ή απόρριψη τον υποψήφιο Πρόεδρο εκ μέρους του Κινήματος ή τον
υποψήφιο Πρόεδρο που θα υποστηρίξει το Κίνημα στις εκάστοτε προεδρικές εκλογές.
ι. Εγκρίνει ή απορρίπτει τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων του Εκτελεστικού
Γραφείου για τη σύναψη εκλογικών συμμαχιών ή συνεργασιών με άλλα Κόμματα ή φορείς ή
παράγοντες ή άτομα ή προσωπικότητες ή οργανώσεις κατόπιν εισήγησης που υποβάλλεται
σε αυτή.
κ. Εισηγείται στο Κεντρικό Συμβούλιο του Κινήματος προς έγκριση ή απόρριψη το
αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων για τη σύναψη εκλογικών συμμαχιών με οποιοδήποτε
άλλο πολιτικό Κίνημα, οργάνωση ή φορέα ή οποιοδήποτε πρόσωπο ή παράγοντα ή
προσωπικότητα κατόπιν έκθεσης που υποβάλλεται σε αυτό από το Εκτελεστικό Συμβούλιο.
λ. Εισηγείται στο Κεντρικό Συμβούλιο του Κινήματος προς έγκριση ή απόρριψη το
αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων για την ένταξη άλλων πολιτικών δυνάμεων ή κομμάτων
ή προσωπικοτήτων στο Κίνημα ή τη συνένωση άλλου Κινήματος ή Κομμάτων με το Κίνημα
κατόπιν έκθεσης που υποβάλλεται σε αυτό από το Εκτελεστικό Συμβούλιο.
μ. Καθοδηγεί το Εκτελεστικό Συμβούλιο κατά τη διαπραγμάτευση σύναψης εκλογικών
συμμαχιών με οποιοδήποτε άλλο πολιτικό Κίνημα, οργάνωση ή φορέα ή οποιοδήποτε
πρόσωπο ή παράγοντα ή προσωπικότητα.

Άρθρο 18
Πολιτική Επιτροπή του Κινήματος - Σύγκληση και Λειτουργία
1.
Η Πολιτική Επιτροπή συνέρχεται τακτικά κάθε μήνα και έκτακτα όταν ζητηθεί από το
Εκτελεστικό Συμβούλιο .
2.
Η Πολιτική Επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρο του Κινήματος ο οποίος
προεδρεύει , εποπτεύει και συντονίζει τις συνεδριάσεις του και έχει τη γενική ευθύνη για την
οργάνωση και την διεξαγωγή των εργασιών του .

Άρθρο 19
Εκτελεστικό Συμβούλιο του Κινήματος - Συγκρότηση
1. Το Εκτελεστικό Συμβούλιο συγκροτείται από:
α. τον Πρόεδρο του Κινήματος
β. τον Αναπληρωτή Πρόεδρο
γ. τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο
δ. τους τρείς (3) Αντιπροέδρους
ε. τον Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα του Κινήματος
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στ. τον Πρόεδρο της Νεολαίας του Κινήματος
ζ. την Πρόεδρο της Γυναικείας Οργάνωσης του Κινήματος
η. τον Γενικό Γραμματέα της Αγροτικής Οργάνωσης
θ. τους βουλευτές και πρώην βουλευτές μέλη του Κινήματος
ι. Ευρωβουλευτές και πρώην Ευρωβουλευτές
κ. τον Διευθυντή του Κινήματος
λ. τον Εκπρόσωπο Τύπου

Άρθρο 20
Εκτελεστικό Συμβούλιο του Κινήματος – Αρμοδιότητες
1. Το Εκτελεστικό Συμβούλιο έχει τις πιο κάτω αρμοδιότητες:
α. είναι το Εκτελεστικό Όργανο του Κινήματος και έχει την ευθύνη της εφαρμογής και
εκτέλεσης των αποφάσεων της Πολιτικής Επιτροπής, του Κεντρικού Συμβουλίου και του
Παγκύπριου Συνεδρίου του Κινήματος.
β. Εποπτεύει την καθημερινή λειτουργία του Κινήματος.
γ. Καταρτίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό του Κινήματος, τον οποίο υποβάλλει προς
έγκριση στην Πολιτική Επιτροπή του Κινήματος.
δ. Διαπραγματεύεται τη σύναψη εκλογικών συμμαχιών με οποιοδήποτε άλλο πολιτικό
Κόμμα ή Κίνημα, οργάνωση ή φορέα ή οποιοδήποτε πρόσωπο ή παράγοντα ή
προσωπικότητα. Κατά τη διαπραγμάτευση καθοδηγείται από την Πολιτική Επιτροπή. Μετά
τη διαπραγμάτευση η σχετική έκθεση για εκλογικές συμμαχίες υποβάλλεται στην Πολιτική
Επιτροπή. Η τελική απόφαση επί του θέματος λαμβάνεται από το Κεντρικό Συμβούλιο
κατόπιν εισήγησης της Πολιτικής Επιτροπής.
ε. Διαπραγματεύεται με άλλες πολιτικές δυνάμεις , Κόμματα ή Κινήματα , οργανώσεις ,
φορείς ή πρόσωπα σχετικά με τον υποψήφιο Πρόεδρο που προέρχεται από το Κίνημα ή τον
υποψήφιο Πρόεδρο που δεν προέρχεται από το Κίνημα και θα υποστηρίξει το Κίνημα
στις εκάστοτε προεδρικές εκλογές. Κατά τη διαπραγμάτευση καθοδηγείται από την
Πολιτική Επιτροπή. Μετά τη διαπραγμάτευση υποβάλλει έκθεση προς την Πολιτική
Επιτροπή. Η τελική επιλογή του Υποψηφίου Προέδρου στις προεδρικές εκλογές
πραγματοποιείται από το Κεντρικό Συμβούλιο κατόπιν εισήγησης της Πολιτικής Επιτροπής.
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στ. Διαπραγματεύεται για την ένταξη άλλων πολιτικών δυνάμεων ή κομμάτων ή Κινημάτων ή
προσωπικοτήτων στο Κίνημα ή τη συνένωση άλλου Κινήματος ή Κομμάτων με το
Κίνημα . Κατά τη διαπραγμάτευση καθοδηγείται από την Πολιτική Επιτροπή . Μετά τη
διαπραγμάτευση υποβάλλει έκθεση προς την Πολιτική Επιτροπή. Η τελική απόφαση
επί του θέματος λαμβάνεται από το Κεντρικό Συμβούλιο κατόπιν εισήγησης της
Πολιτικής Επιτροπής.
ζ. Ιδρύει γραφεία και αναθέτει την ευθύνη για τη λειτουργία τους σε αξιωματούχους
του Κινήματος.
η. Αναθέτει σε ένα έκαστο ξεχωριστά εκ των Αντιπροέδρων του Κινήματος καθήκοντα
εποπτείας και συντονισμού της δράσης και των ενεργειών των πιο κάτω
αναφερομένων οργάνων:
I.
II.

των Γραμματειών/ Επιτροπών μελετών του Κινήματος
των Επαρχιακών Επιτροπών

θ. διορίζει και παύει τον Εκπρόσωπο Τύπου του Κινήματος .
ι. Διορίζει και παύει τον/ τους Οργανωτικούς του Κινήματος.
κ. Διορίζει και παύει τα μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας του Κινήματος.
λ. Διορίζει και παύει τον Οικονομικό Διαχειριστή του Κινήματος
μ. Διορίζει και παύει το Ελεγκτικό Γραφείο του Κινήματος.
Νοείται ότι σε θέματα που αφορούν τους πιο πάνω διορισθέντες αυτοί δεν θα συμμετέχουν
στη διαδικασία.
ν. Προσλαμβάνει επαγγελματικό προσωπικό και αναθέτει καθήκοντα σε αυτούς τα
οποία είτε προβλέπονται στο παρόν Καταστατικό είτε δεν προβλέπονται αλλά
αποβλέπουν στην ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του Κινήματος. Τερματίζει τις
υπηρεσίες αυτών και καθορίζει τους όρους εργοδότησης και τερματισμού των υπηρεσιών
τους.
ξ. Αποφασίζει επί όλων των θεμάτων Οικονομικής διαχείρισης του Κινήματος όπως αυτά
αναφέρονται στο άρθρο 41 του παρόντος Καταστατικού.
ο. Διορίζει τους Κεντρικούς Οργανωτικούς του Κινήματος.
2.
Οιοσδήποτε διορισμός Αξιωματούχου και οιαδήποτε ανάθεση καθηκόντων σε
Αξιωματούχο δυνάμει των προνοιών του παρόντος άρθρου γίνεται κατά την κρίση του.
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Άρθρο 21
Εκτελεστικό Συμβούλιο του Κινήματος - Σύγκληση και
Λειτουργία
Το Εκτελεστικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά μία φορά την εβδομάδα και έκτακτα όταν
ζητηθεί από τον Πρόεδρο του Κινήματος ή το ένα τρίτο (1/3) των μελών του με δικαίωμα
ψήφου.
Το Εκτελεστικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται σε αυτό το ένα τρίτο του
αριθμού των μελών του.
Όταν το Εκτελεστικό Συμβούλιο συζητεί θέματα που αφορούν τον τομέα δράσης οποιουδήποτε
Αξιωματούχου ή Οργάνου του Κινήματος, τότε δύναται να προσκαλέσει τον Αξιωματούχο ή
τους Αξιωματούχους που συνθέτουν αυτό το Όργανο, να παραστούν στη συνεδρία του,
χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου.
Σε όλες τις περιπτώσεις το Εκτελεστικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο του Κινήματος
ο οποίος έχει και τη γενική ευθύνη για την οργάνωση και τη διεξαγωγή των εργασιών του.
Τα πρακτικά του Εκτελεστικού Συμβουλίου τηρεί άτομο το οποίο διορίζεται από το Εκτελεστικό
Συμβούλιο.

Άρθρο 22
Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του Κινήματος
1. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του Κινήματος αποτελείται από το σύνολο των Βουλευτών και
των Ευρωβουλευτών του. Η Πολιτική Επιτροπή ελέγχει τις ενέργειες της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας για την υλοποίηση των αποφάσεων του Κινήματος.
2. Η Κοινοβουλευτική ομάδα συγκαλείται και συνεδριάζει μία φορά την εβδομάδα και
προεδρεύεται από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του Κινήματος ή τον εκτελούντα
αυτά τα καθήκοντα και σε περίπτωση απουσίας του από τον Αναπληρωτή του .
3. Ο Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Κινήματος ή ο εκτελών αυτά τα καθήκοντα και ο
Αναπληρωτής αυτού εκλέγονται από την Κοινοβουλευτική Ομάδα.
4. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα εφαρμόζει πιστά τις καταστατικές πρόνοιες, τις αρχές και την
ιδεολογία του Κινήματος και τη διακηρυγμένη πολιτική του Κινήματος, όπως αυτή
αποφασίζεται από τα αρμόδια όργανα του Κινήματος και τοποθετείται ανάλογα με αυτές
στις διάφορες επιτροπές της Βουλής και στην ολομέλεια του σώματος.
Όσον αφορά τη συζήτηση για τη λήψη αποφάσεων και την τελική τοποθέτηση στις
Κοινοβουλευτικές Επιτροπές και στην Ολομέλεια της Βουλής επί θεμάτων στα οποία δεν
υπάρχει προδιαγεγραμμένο πολιτικό πλαίσιο καθώς και σε θέματα ιδιαίτερης πολιτικής
σημασίας ή ευαισθησίας , την κοινοβουλευτική ομάδα ενισχύουν και συμβουλεύουν τα μέλη
της Πολιτικής Επιτροπής στα οποία έχουν ανατεθεί τα αντίστοιχα ή τα ανάλογα καθήκοντα
σχετικά με το θέμα το οποίο συζητείται.
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Άρθρο 23
Η Γενική Οργανωτική Γραμματεία του Κινήματος
Η οργάνωση του Κινήματος σε Παγκύπριο, Επαρχιακό, Περιφερειακό , Τοπικό επίπεδο
καθώς και σε επίπεδο παραρτημάτων εξωτερικού ανατίθεται στη Γενική Οργανωτική
Γραμματεία.
Η Γενική Οργανωτική Γραμματεία του Κινήματος συντίθεται από το Γενικό Οργανωτικό
Γραμματέα, τους δύο (2) Αναπληρωτές Οργανωτικούς Γραμματείς και τους έξι Επαρχιακούς
Οργανωτικούς Γραμματείς.
Ο Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία και
προεδρεύει της Διεύθυνσης Οργανωτικού. Ο Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας Γραμματέας
βοηθείται εις την εκτέλεση των καθηκόντων του από τους δύο (2) Αναπληρωτές Οργανωτικούς
Γραμματείς εις τους οποίους αναθέτει εργασίες και καθήκοντα.
Η Γενική Οργανωτική Γραμματεία έχει τις πιο κάτω αρμοδιότητες:
α. Είναι υπεύθυνη για τη γεωγραφική οργάνωση του Κινήματος
β. Τηρεί το κεντρικό μητρώο μελών του Κινήματος καθώς και το μητρώο μελών
του Κινήματος κατά επαρχία. Τηρεί επίσης το μητρώο φίλων και συνεργατών του Κινήματος.
Μεριμνά για την τακτική ενημέρωσή όλων των τηρουμένων αρχείων.
γ. Είναι υπεύθυνη για το οργανωτικό μέρος όλων των προεκλογικών εκστρατειών
του Κινήματος.
δ. Συγκροτεί και προεδρεύει εκλογικών επιτελείων και συντονίζει τη δράση τους.
ε. Καταρτίζει και υποβάλλει προς έγκριση της Πολιτικής Επιτροπής και προωθεί την
υλοποίηση του Παγκυπρίου οργανωτικού σχεδίου του Κινήματος.
στ. Υλοποιεί την απόφαση για διαγραφή και διόρθωση του αρχείου των μελών.
η. Εποπτεύει και συντονίζει τη δράση και τις ενέργειες των παραρτημάτων εξωτερικού του
Κινήματος.

Άρθρο 24
Οι Γραμματείες του Κινήματος
Οι Γραμματείες του Κινήματος είναι οι πιο κάτω:
I.

Γραμματεία Εσωτερικών υποθέσεων

II.

Γραμματεία Εξωτερικών υποθέσεων

III.

Γραμματεία Οικονομικών

IV.

Γραμματεία Εμπορίου

V.

Γραμματεία Άμυνας

VI.

Γραμματεία Γεωργίας

VII.

Γραμματεία Παιδείας

VIII.

Γραμματεία Υγείας
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IX.

Γραμματεία Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

X.

Γραμματεία Συγκοινωνιών, Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

XI.

Γραμματεία Δικαιοσύνης και Νομικών θεμάτων

XII.

Γραμματεία Ανθρωπιστικών θεμάτων

XIII.

Γραμματεία Ναυτιλίας

XIV.

Γραμματεία Τουρισμού

XV.

Γραμματεία Ενέργειας

XVI.

Γραμματεία Αθλητισμού

XVII.

Γραμματεία καταρτισμού στελεχών

XVIII.

Γραμματεία Περιβάλλοντος

XIX.

Γραμματεία Πολιτισμού

XX.

Γραμματεία Προσφυγικών και παρεμφερών θεμάτων

XXI.

Γραμματεία Διεθνών Σχέσεων

XXII.

Γραμματεία Ευρωπαϊκών υποθέσεων

XXIII.

Γραμματεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Περιφερειακής Ανάπτυξης

XXIV.

Γραμματεία Τρίτης Ηλικίας

XXV.

Γραμματεία Επικοινωνιακής Πολιτικής

XXVI.

Γραμματεία Έρευνα Καινοτομίας και Ανάπτυξης

XXVII.

Γραμματεία Κατεχομένων

XXVIII.

και οποιαδήποτε άλλη Γραμματεία, η οποία δημιουργείται, με απόφαση της Πολιτικής
Επιτροπής

1. Επικεφαλής κάθε Γραμματείας είναι ο Γραμματέας, που εκλέγεται από την Πολιτική
Επιτροπή και είναι μέλος της Πολιτικής Επιτροπής. Ο Γραμματέας προεδρεύει των
εργασιών της Γραμματείας του . Όταν ο Γραμματέας κωλύεται εις την άσκηση των
καθηκόντων του αναπληρώνει αυτόν ο Αναπληρωτής Γραμματέας του και εκπροσωπεί
αυτόν εις την Πολιτική Επιτροπή .
2. Οι Γραμματείς είναι αρμόδιοι για τη λειτουργία και τα θέματα που αφορούν τις
Γραμματείες τους και οργανώνουν όλες τις δραστηριότητες, ενέργειες και εκδηλώσεις
προς την κατεύθυνση της προαγωγής του σκοπού και του θέματος της Γραμματείας της
οποίας προΐστανται.
3. Η κάθε Γραμματεία συντίθεται από το Γραμματέα και ένα (1) Αναπληρωτή
Γραμματέα. Ο Γραμματέας καθορίζει τη σύνθεση και τη συγκρότηση της Γραμματείας της
οποίας προΐσταται και διευρύνει αυτή περαιτέρω εάν καταστεί αναγκαίο.
4. Ο κάθε Γραμματέας ανά εξάμηνο (6 μήνες) υποβάλλει προς τη Πολιτική Επιτροπή μέσο
του Εκτελεστικού Συμβουλίου λεπτομερή έκθεση σε σχέση με τα θέματα και τα
καθήκοντα της Γραμματείας του.
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Άρθρο 25
Επιτροπή Δεοντολογίας του Κινήματος
1. Η Επιτροπή Δεοντολογίας συγκροτείται από τρία (3) μέλη τα οποία εγκρίνονται από το
Εκτελεστικό Συμβούλιο του Κινήματος, εκ των οποίων τουλάχιστον ένα μέλος να είναι
νομικός. Η Επιτροπή Δεοντολογίας ενεργεί ως το πειθαρχικό όργανο του Κινήματος με
εξουσία, να επιβάλλει παρατήρηση ή προσωρινή ή οριστική ανάκληση της Κομματικής
ιδιότητας, σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι μέλος είναι υπαίτιο σοβαρής ή
συστηματικής παραβίασης των υποχρεώσεών του, βάσει του καταστατικού του
Κινήματος. Η ποινή, κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης, είναι ανάλογη της βαρύτητας
της παραβίασης που καταλογίζεται στο μέλος. Η άσκηση των πειθαρχικών
αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Δεοντολογίας γίνεται στη βάση κανονισμών που θα
εγκριθούν από το Κεντρικό Συμβούλιο του Κινήματος, μετά από εισήγηση της Πολιτικής
Επιτροπής, το οποίο προβλέπει και για τα δικαιώματα των παραπεμπόμενων μελών, με
σεβασμό και πλήρη κατοχύρωση των αρχών της φυσικής δικαιοσύνης.
2. Η Επιτροπή Δεοντολογίας ενεργεί εντός των ορίων και των εξουσιών του παρόντος
Καταστατικού και των Εσωτερικών Κανονισμών λειτουργίας της . Είναι εντελώς
ανεξάρτητη και κανένας αξιωματούχος ή όργανο ή σώμα δεν εποπτεύει και δεν
συντονίζει τη δράση, τις διαδικασίες και αποφάσεις της.
3. Η Επιτροπή Δεοντολογίας δύναται να διεξάγει ανεξάρτητες έρευνες για οιονδήποτε
μέλος τους Κινήματος, καθώς επίσης και έρευνες σε θέματα τα οποία θα
παραπέμπονται από το Εκτελεστικό Συμβούλιο.
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ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

Άρθρο 26
Ο Πρόεδρος του Κινήματος
Ο Πρόεδρος του Κινήματος έχει τις πιο κάτω αρμοδιότητες:
α. εκπροσωπεί και εκφράζει επίσημα το Κίνημα προς τα έξω σε όλα τα θέματα βασικών αρχών
και πολιτικής.
β. προεδρεύει, εποπτεύει και συντονίζει τις συνεδριάσεις του Εκτελεστικού Συμβουλίου, της
Πολιτικής Επιτροπής και του Κεντρικού Συμβουλίου του Κινήματος. Επίσης προεδρεύει,
εποπτεύει και συντονίζει τις συνεδριάσεις του Παγκυπρίου Συνεδρίου εκτός του μέρους εκείνου
που πραγματοποιούνται αρχαιρεσίες για την εκλογή αξιωματούχων.
γ. τηρουμένων των προνοιών του παρόντος Καταστατικού και των κανόνων πολιτικής
δεοντολογίας και ηθικής, προΐσταται όλων των οργάνων, αξιωματούχων, επιτροπών,
Γραμματειών, σωμάτων και Μελών του Κινήματος .
δ. προΐσταται της επαγγελματικής δομής και στελέχωσης του Κινήματος.
ε. επιβλέπει την εκτέλεση των αποφάσεων του Κινήματος εκ μέρους όλων των
οργάνων του Κινήματος και εκ μέρους οποιουδήποτε αξιωματούχου ή μέλους, και σε κάθε
περίπτωση παρεμβαίνει προς την κατεύθυνση υλοποίησης των σχετικών αποφάσεων.
στ. εκπροσωπεί το Κίνημα δικαστικά και εξώδικα.
ζ. σε περίπτωση αποτελέσματος ισοψηφίας σε οποιαδήποτε εκλογή ή επιλογή ή διορισμό
ενώπιον οποιουδήποτε οργάνου ή σώματος για τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης
ή εκλογής οποιουδήποτε αξιωματούχου ή οργάνου ή προσώπου, ο Πρόεδρος του
Κινήματος έχει το δικαίωμα της νικώσας ψήφου. Το δικαίωμα της νικώσας ψήφου ασκείται
από τον Πρόεδρο, εάν ο ίδιος επιθυμεί. Σε περίπτωση, κατά την οποία ο Πρόεδρος δεν
επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα, αυτή η εκλογή ή η διαδικασία επιλογής ή διορισμού
επαναλαμβάνεται.
η. αναθέτει καθήκοντα ειδικού συμβούλου ή καθήκοντα Γραμματέα επί ειδικού θέματος, σε
οποιοδήποτε μέλος του Κινήματος, με δικαίωμα συμμετοχής αυτού του μέλους στις εργασίες
της Πολιτικής Επιτροπής. Ο αριθμός αυτών των Ειδικών Συμβούλων ή Γραμματέων δεν μπορεί
να είναι μεγαλύτερος των πέντε (5).
Το Εκτελεστικό Συμβούλιο με εισήγηση του Προέδρου έχει την δυνατότητα να διορίσει ακόμα
πέντε (5) άτομα στη θέση των Ειδικών Συμβούλων ή Γραμματέων.
θ. έχει την ευθύνη για τη σύγκληση , λειτουργία και οργάνωση του Παγκύπριου Συνεδρίου, του
Κεντρικού Συμβουλίου ,της Πολιτικής Επιτροπής και του Εκτελεστικού Συμβουλίου σύμφωνα με
τις πρόνοιες του παρόντος Καταστατικού.
ι. έχει την ευθύνη για την σύγκληση και οργάνωση όλων των Παγκύπριων εκδηλώσεων και
συγκεντρώσεων του Κινήματος .
κ. Σε περίπτωση που η θέση του Προέδρου του Κινήματος κενωθεί, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος
αναλαμβάνει την Προεδρία του Κινήματος για περίοδο μέχρι 45 ημερών, εντός της οποίας
υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση για την εκλογή Προέδρου
του Κινήματος.
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λ. Τον Πρόεδρο του Κινήματος, όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει, αναπληρεί ο Αναπληρωτής
Πρόεδρος. Σε κάθε άλλη περίπτωση η Πολιτική Επιτροπή καθορίζει με απόφαση της τον
αξιωματούχο, που θα αναπληροί τον Πρόεδρο.
μ. Ο Πρόεδρος δύναται να διορίζει και να παύει τον διευθυντή του γραφείου του.

Άρθρο 27
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος συγκαλεί και προεδρεύει των συνεδριάσεων της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Εκφράζει τις θέσεις του Κινήματος στη Βουλή των
Αντιπροσώπων και συντονίζει το έργο των Βουλευτών.

Άρθρο 28
Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Κινήματος
Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Κινήματος έχει τις πιο κάτω αρμοδιότητες:
α. αναπληρεί και εκπροσωπεί τον Πρόεδρο του Κινήματος, όταν αυτός κωλύεται ή
απουσιάζει. Βοηθά τον Πρόεδρο στην εκτέλεση των καθηκόντων του ή ενεργεί σύμφωνα με
οδηγίες του Προέδρου, ασκώντας συγκεκριμένα καθήκοντα, τα οποία απορρέουν από τις
αρμοδιότητες του Προέδρου.
β. ενεργεί σύμφωνα με τις αποφάσεις της Πολιτικής Επιτροπής του Κινήματος αναφορικά με
τις προεκλογικές διακηρύξεις και το προεκλογικό πρόγραμμα του Κινήματος για όλες τις
εκλογές.
γ. σε περίπτωση που η θέση του Προέδρου του Κινήματος κενωθεί, ο Αναπληρωτής
Πρόεδρος αναλαμβάνει την Προεδρία του Κινήματος μέχρι την ημέρα σύγκλησης Εκτάκτου
Παγκυπρίου Συνεδρίου για νέες εκλογές ,το οποίο υποχρεούται να συγκαλέσει εντός
σαρανταπέντε (45) ημερών από της κένωσης της θέσης Προέδρου.
δ. Δέχεται από τα μέλη του Κινήματος και υποβάλλει τις προτεινόμενες τροποποιήσεις
του Καταστατικού τουλάχιστον είκοσι (20) μέρες πριν από το Έκτακτο Παγκύπριο Συνέδριο.
ε. Προεδρεύει της Πολιτικής Επιτροπής όταν του το αναθέσει ο Πρόεδρος

Άρθρο 29
Αντιπρόεδροι του Κινήματος
Ένας έκαστος ξεχωριστά εκ των τριών (3) Αντιπροέδρων του Κινήματος ή ένας εκ τούτων
και σύμφωνα με τις αποφάσεις του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Κινήματος έχει τις πιο κάτω
αρμοδιότητες
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α. Εποπτεύει και συντονίζει την δράση και τις ενέργειες των αντίστοιχων
Γραμματειών που του ανατίθενται σύμφωνα με την απόφαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου .
β. Έχει την ευθύνη για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Παγκυπρίου
Συνεδρίου, του Κεντρικού Συμβουλίου, της Πολιτικής Επιτροπής του Κινήματος και διατηρεί
αρχείο στο οποίο φυλάσσονται αυτά τα πρακτικά.
γ. Εποπτεύει και συντονίζει την δράση και τις ενέργειες των αιρετών και διοριζόμενων μελών
του Κινήματος σε διάφορα όργανα, υπηρεσίες, αρχές, σώματα, συμβούλια, δήμους, κοινότητες,
Σχολικές Εφορίες και Ημικρατικούς Οργανισμούς και διεκπεραιώνει και διαβιβάζει προς αυτούς
τις αποφάσεις του Κινήματος που τους αφορούν.

Άρθρο 30
Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας
1. Ο Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας είναι υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία και
προεδρεύει της Διεύθυνσης Οργανωτικού. Συνεργάζεται με τους δύο (2) Αναπληρωτές
Οργανωτικούς για την εκτέλεση των καθηκόντων του εις τους οποίους αναθέτει εργασίες
και καθήκοντα .
2. Υποβάλλει κάθε τέσσερις (4) μήνες προς το Εκτελεστικό Συμβούλιο λεπτομερή έκθεση
σε σχέση με τα καθήκοντα του και το πρόγραμμα δράσης.
3. Με την καθοδήγηση του Εκτελεστικού Συμβουλίου είναι υπεύθυνος για την
σύσταση, λειτουργία και σύνθεση των Κεντρικών και Επαρχιακών Εκλογικών Επιτελείων
του Κινήματος για τη διεκδίκηση οιονδήποτε εκλογών. Εποπτεύει και συντονίζει τη
δράση και τις ενέργειες αυτών των επιτελείων. Οργανώνει όλες τις δραστηριότητες,
ενέργειες και εκδηλώσεις προς την κατεύθυνση της οργάνωσης και επιτυχίας οιονδήποτε
εκλογών . Μετά από κάθε εκλογική περίοδο, υποβάλλει εκθέσεις δράσης προς τη
Πολιτική Επιτροπή και το Κεντρικό Συμβούλιο.
4. Εποπτεύει και συντονίζει τη δράση και τις ενέργειες των αντίστοιχων Επαρχιακών
Επιτροπών που του ανατίθενται σύμφωνα με την απόφαση του Εκτελεστικού
Συμβουλίου. Μεριμνά για την εφαρμογή των κομματικών αποφάσεων από αυτά.

Άρθρο 31
Ο Οικονομικός Διαχειριστής
1. Ο Οικονομικός Διαχειριστής του Κινήματος έχει τις πιο κάτω αρμοδιότητες:
α. Είναι υπεύθυνος και εποπτεύει την οικονομική διαχείριση του Κινήματος και τον οικονομικό
έλεγχο της Νεολαίας του Κινήματος, της Γυναικείας Οργάνωσης του Κινήματος, της Αγροτικής
Οργάνωσης και οποιασδήποτε άλλης οργάνωσης του Κινήματος δημιουργηθεί στο μέλλον.
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β. Έχει την ευθύνη κατάρτισης για λογαριασμό της Εκτελεστικής Γραμματείας του ενιαίου
Προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων, που καλύπτει τις κεντρικές και τις επαρχιακές ανάγκες
του Κινήματος, και φέρει ευθύνη για την υλοποίηση του.
γ. Είναι υπεύθυνος για το προϋπολογισμό και οικονομικό έλεγχο των δραστηριοτήτων που
γίνονται από τα αρμόδια όργανα του Κινήματος ή με την έγκριση τους, στα πλαίσια
προεκλογικών εκστρατειών και άλλων Παγκύπριων ή Επαρχιακών Κομματικών εκδηλώσεων.
δ. Διοργανώνει εκδηλώσεις έπειτα από απόφαση των αρμοδίων οργάνων του Κινήματος και
γενικά μεριμνά, ενεργεί πάνω σε Παγκύπρια βάση για εξεύρεση πόρων, πιθανόν νόμιμων
πόρων προς ενίσχυση του ταμείο του Κινήματος.
ε. Είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία και οργάνωση του συστήματος είσπραξης
συνδρομών των μελών του Κινήματος και των εθελοντικών εισφορών, εκ μέρους
οποιουδήποτε προσώπου.

στ. Έχει την ευθύνη για την τήρηση των αναγκαίων λογιστικών βιβλίων της οικονομικής
διαχείρισης.
ζ.
Παρουσιάζει ελεγμένους
τελικούς λογαριασμούς εσόδων και
προβαίνει σε απολογισμό της οικονομικής διαχείρισης στο Παγκύπριο Συνέδριο.

εξόδων

και

η. Κατά την περίοδο Φεβρουαρίου εκάστου έτους υποβάλλει ελεγμένες ετήσιες
εκθέσεις εσόδων και εξόδων του προηγούμενου έτους τόσο προς το Εκτελεστικό Συμβούλιο
όσο και στην Πολιτική Επιτροπή προς έγκριση. Οι ετήσιες αυτές εκθέσεις πρέπει να
εγκριθούν ή να απορριφθούν εντός δεκαπέντε (15) ημερών από της υποβολής των.
θ. Υποβάλλει τις ελεγμένες και εγκριθείσες ετήσιες εκθέσεις προς το Γενικό Ελεγκτή της
Δημοκρατίας και δημοσιεύει αυτές στον ημερήσιο τύπο.
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ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Άρθρο 32
Επαρχιακές Συνελεύσεις
Οι Επαρχιακές Συνελεύσεις εκλέγουν την Επαρχιακή Επιτροπή του Κινήματος που αποτελείται
από 20 άτομα.

Άρθρο 33
Σύγκληση Επαρχιακών Συνελεύσεων
Οι Επαρχιακές Συνελεύσεις συγκαλούνται κάθε τέσσερα (4) χρόνια. Ο τόπος και χρόνος
πραγματοποίησης τους, καθώς και η ημερήσια διάταξη καθορίζονται με απόφαση της
Επαρχιακής Επιτροπής.
Η πραγματοποίηση των Επαρχιακών Συνελεύσεων προηγείται της πραγματοποίησης του
Τακτικού Παγκυπρίου Συνεδρίου του Κινήματος . Σε περίπτωση αναβολής του Τακτικού
Παγκυπρίου Συνεδρίου σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 12 (1) του παρόντος
Καταστατικού οι Επαρχιακές Συνελεύσεις μπορεί να αναβληθούν με δεόντως αιτιολογημένη
απόφαση της Πολιτικής Επιτροπής για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών.
Την ευθύνη για την σύγκληση και οργάνωση των Επαρχιακών Συνελεύσεων έχουν οι
Επαρχιακοί Γραμματείς .

Άρθρο 34
Επαρχιακές Επιτροπές - Συγκρότηση
1. Οι Επαρχιακές Επιτροπές συγκροτούνται από:

I.

Επαρχιακός Γραμματέας

II.

Αναπληρωτής Επαρχιακός Γραμματέας

III.

Επαρχιακός Οργανωτικός

IV.

Αναπληρωτής Επαρχιακός Οργανωτικός

V.

Γραμματέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης

VI.

Άλλα 15 μέλη

2. Οι συμπληρώσεις ή αναπληρώσεις για τις θέσεις που εκλέγονται από την Επαρχιακή
Συνέλευση, γίνονται από την Επαρχιακή Επιτροπή. Οι Επαρχιακές Επιτροπές έχουν την
δυνατότητα να καθορίζουν ρόλους και να δημιουργούν θέσεις για τα δεκαπέντε (15) μέλη
της Επιτροπής τους.
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Άρθρο 35
Επαρχιακές Επιτροπές του Κινήματος - Αρμοδιότητες
1. Οι Επαρχιακές Επιτροπές έχουν τις πιο κάτω αρμοδιότητες:
α. Εκτελούν τις αποφάσεις των κεντρικών συλλογικών οργάνων του Κινήματος και εποπτεύουν
την εφαρμογή των αποφάσεων των οργάνων αυτών σε επαρχιακό επίπεδο.
β. Είναι υπεύθυνες για την οργάνωση του Κινήματος και για την προώθηση και
υλοποίηση
του
Παγκύπριου
Οργανωτικού
Σχεδίου
του
Κινήματος,
που
καταρτίζεται από τη Γενική Οργανωτική Γραμματεία.
γ. Εποπτεύουν, ελέγχουν και συντονίζουν τη λειτουργία των Τοπικών και Περιφερειακών
επιτροπών.

Άρθρο 36
Επαρχιακές Επιτροπές του Κινήματος - Σύγκληση και Λειτουργία
1.
Οι Επαρχιακές Επιτροπές αμέσως μετά τη σύσταση τους και σε χρόνο που να μην
υπερβαίνει τη μια βδομάδα από την εκλογή τους καταρτίζονται σε σώμα ως ακολούθως:
I.

Επαρχιακός Γραμματέας

II.

Αναπληρωτής Επαρχιακός Γραμματέας

III.

Επαρχιακός Οργανωτικός

IV.

Αναπληρωτής Επαρχιακός Οργανωτικός

V.

Γραμματέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης

VI.

Άλλα 15 μέλη

Οι Επαρχιακές Επιτροπές δύνανται να καθορίσουν και άλλες θέσεις που κρίνουν αναγκαίες για
την πιο εύρυθμη λειτουργία τους.
Ο Επαρχιακός Γραμματέας και ο Επαρχιακός Οργανωτικός συμμετέχουν στην Πολιτική
Επιτροπή του Κινήματος και τα υπόλοιπα μέλη της Επαρχιακής Επιτροπής συμμετέχουν στο
Κεντρικό Συμβούλιο.
2.
Συνέρχονται τακτικά μια φορά το μήνα και έκτακτα όταν ζητηθεί από τον Επαρχιακό
Γραμματέα ή το ένα τρίτο (1/3) των μελών τους.
3.
Την ευθύνη για την λειτουργία σύγκληση και οργάνωση των Επαρχιακών
Επιτροπών έχει ο Επαρχιακός Γραμματέας, ο οποίος καθορίζει την ημερήσια διάταξη και
προεδρεύει των εργασιών της συνεδρίασης.
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4.
Την εποπτεία, τον συντονισμό των δράσεων και τις ενέργειες των Επαρχιακών
Επιτροπών την έχει η Γενική Οργανωτική Γραμματεία του Κινήματος και μεριμνά για την
εφαρμογή των Κομματικών αποφάσεων από αυτές.

Άρθρο 37
Επαρχιακοί Γραμματείς και Αναπληρωτές Επαρχιακών
Επιτροπών
1. Οι Επαρχιακοί Γραμματείς
Επαρχιακών Επιτροπών.

προεδρεύουν

και

εποπτεύουν

τη

λειτουργία

των

2. Έχουν την ευθύνη για τη σύγκληση και οργάνωση των Επαρχιακών
Συνελεύσεων και των Επαρχιακών εκδηλώσεων και συγκεντρώσεων του Κινήματος
σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Καταστατικού.
3. Όταν ο Επαρχιακός Γραμματέας κωλύεται, αντικαθίσταται από τον Αναπληρωτή
Επαρχιακό Γραμματέα.

Άρθρο 38
Επαρχιακοί Οργανωτικοί
1. Οι Επαρχιακοί Οργανωτικοί εκτελούν οργανωτικά καθήκοντα σε Επαρχιακό
επίπεδο, σύμφωνα με τις αποφάσεις και τις οδηγίες της Διεύθυνσης Οργανωτικού του
Κινήματος. Όταν ο Επαρχιακός Οργανωτικός κωλύεται, αναπληρούται από τον Βοηθό
Επαρχιακό Οργανωτικό.

Άρθρο 39
Τοπικά και Περιφερειακά Συμβούλια
Στις συνοικίες των πόλεων και τα χωριά ιδρύονται Τοπικά Συμβούλια και όπου οι συνθήκες
το επιβάλλουν, ιδρύονται Περιφερειακά Συμβούλια .
Η ολομέλεια των Τοπικών ή των Περιφερειακών Συμβουλίων ανάλογα , εκλέγουν τις
Τοπικές ή Περιφερειακές Επιτροπές , οι οποίες αποτελούνται από 3 μέχρι 9 μέλη.
Οποιαδήποτε εκλογή δυνάμει των προνοιών του παρόντος άρθρου πραγματοποιείται
εντός τριών μηνών από την ημερομηνία πραγματοποίησης των Επαρχιακών Συνελεύσεων .
Οι Τοπικές ή Περιφερειακές Επιτροπές συγκροτούνται κατόπιν εκλογής από:
α. τον Πρόεδρο, ο οποίος είναι ο τοπικός ή περιφερειακός υπεύθυνος του Κινήματος
β. τον Αντιπρόεδρο
γ. ένα έως επτά άλλα μέλη
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Άρθρο 40
Παραρτήματα εξωτερικού
Όπου οι συνθήκες το επιβάλλουν στις χώρες ή πόλεις του εξωτερικού , ιδρύονται
Παραρτήματα Εξωτερικού . Η απόφαση για την ίδρυση Παραρτήματος στο εξωτερικό
λαμβάνεται από την Πολιτική Επιτροπή κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Οργανωτικού.
1.Τα παραρτήματα Εξωτερικού συγκροτούνται κατόπιν εκλογής από:
α. τον Πρόεδρο του παραρτήματος
β. τον Αντιπρόεδρο
γ. τρία έως επτά άλλα μέλη
2. Τα Παραρτήματα Εξωτερικού συνέρχονται σε συνεδρίες τακτικά μια φορά το μήνα και
έκτακτα όταν ζητηθεί από τον πρόεδρο του παραρτήματος ή το ένα τρίτο (1/3) των μελών
τους.
3. Την ευθύνη για τη λειτουργία σύγκληση και οργάνωση των Παραρτημάτων
Εξωτερικού έχουν οι Προέδροι των Παραρτημάτων. Οι Προέδροι των Παραρτημάτων
καθορίζουν την ημερήσια διάταξη και προεδρεύουν των εργασιών των Παραρτημάτων. Όταν
ο πρόεδρος του παραρτήματος κωλύεται στην άσκηση των καθηκόντων του αναπληρούται
από τον Αντιπρόεδρο.
4. Τα παραρτήματα Εξωτερικού εκτελούν τις αποφάσεις των κεντρικών συλλογικών
οργάνων του Κινήματος και εποπτεύουν την εφαρμογή των αποφάσεων των οργάνων αυτών
στους γεωγραφικούς χώρους που εκπροσωπούν.
5. Μεταφέρουν και προωθούν στο γεωγραφικό χώρο που εκπροσωπούν τις αρχές και
τις απόψεις του Κινήματος με σκοπό να επηρεάσουν και να διαμορφώσουν την κοινή γνώμη
στο γεωγραφικό αυτό χώρο προς όφελος του Κινήματος.
6. Οιαδήποτε εκλογή δυνάμει των προνοιών του παρόντος άρθρου πραγματοποιείται
κατά την πρώτη συνεδρία της ολομέλειας του Παραρτήματος Εξωτερικού και εντός τριών
μηνών από την ημερομηνία πραγματοποίησης των Επαρχιακών Συνελεύσεων .
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ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

Άρθρο 41
Οικονομική Διαχείριση - Πόροι
Οι Οικονομικοί πόροι του Κινήματος προέρχονται από την είσπραξη των συνδρομών
των μελών του Κινήματος, τα δικαιώματα εγγραφής των μελών του Κινήματος, τη διοργάνωση
εράνων, την αποδοχή νόμιμων εισφορών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία εκ μέρους
οποιουδήποτε προσώπου ή οργανισμού, την κυκλοφορία λαχείων, τη σύναψη δανείων και την
οικονομική συνεισφορά των βουλευτών και άλλων αξιωματούχων του Κινήματος και την
προερχόμενη από το κράτος τακτική ή έκτακτη χορηγία.
Κατόπιν αποφάσεως της Πολιτικής Επιτροπής, ο Πρόεδρος του Κινήματος δύναται να
προβαίνει σε αγορά κινητής ή ακίνητης περιουσίας, εκ μέρους και για λογαριασμό του
Κινήματος, ή να συνάπτει δάνεια ή να επιβαρύνει καθ' οιονδήποτε τρόπο την περιουσία του
Κινήματος.
Κατόπιν αποφάσεως του Εκτελεστικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος μαζί με τον Οικονομικό
Διαχειριστή του Κινήματος διορίζουν τραπεζικούς ή άλλους οργανισμούς ως τραπεζίτες του
Κινήματος και δύνανται από κοινού να προβαίνουν στο άνοιγμα οποιουδήποτε λογαριασμού.
Κατόπιν αποφάσεως του Εκτελεστικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος μαζί με τον Οικονομικό
Διαχειριστή, εκ μέρους και για λογαριασμό του Κινήματος, συναλλάσσονται ή λαμβάνουν
τραπεζικές διευκολύνσεις, υπηρεσίες σε δάνεια, τρεχούμενους λογαριασμούς ή οποιοδήποτε
άλλο λογαριασμό /ή σε οποιαδήποτε άλλη μορφή τραπεζικών πιστώσεων για οποιαδήποτε
ποσά με ή χωρίς εξασφαλίσεις και κάτω από οποιουσδήποτε όρους ήθελον ζητηθεί προς τούτο
και υποθηκεύει, καταθέτει, θέτει ως ενέχυρο /ή αλλιώς πως προσφέρει ή διαθέτει οποιαδήποτε
περιουσία του Κινήματος κινητή ή ακίνητη, σαν εξασφάλιση οιωνδήποτε υφιστάμενων ή
μελλοντικών ή υπό αίρεση υποχρεώσεων του Κινήματος, προς όφελος οιουδήποτε τραπεζικού
ή άλλου οργανισμού ή φυσικού ή νομικού προσώπου.
Προς το σκοπό υλοποίησης των πιο πάνω, ο Πρόεδρος του Κινήματος και ο Οικονομικός
Διαχειριστής του Κινήματος, κατόπιν αποφάσεως του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Κινήματος,
δύνανται να προβαίνουν σε οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις ή στη συνομολόγηση
οποιασδήποτε συμφωνίας, υπογράφοντας προς τούτο οποιοδήποτε αναγκαίο έγγραφο,
δήλωση ή αίτηση ή να παρίστανται ενώπιον οποιασδήποτε αρχής για σκοπούς αγοράς και
πώλησης, ή επιβάρυνσης οποιασδήποτε κινητής ή ακίνητης περιουσίας του Κινήματος.
Σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου του Κινήματος, ή παραίτησης, παύσης ή ανικανότητας
του Οικονομικού Διαχειριστή, να ενεργήσουν όπως πιο πάνω αναφέρεται, τότε τα δικαιώματα
και οι υποχρεώσεις ασκούνται από δύο άλλα πρόσωπα, τα οποία διορίζονται από το
Εκτελεστικό Συμβούλιο.
Η περιουσία του Κινήματος, σε περίπτωση διάλυσης του, διατίθεται σύμφωνα με την
απόφαση του Παγκύπριου Συνεδρίου που αποφασίζει τη διάλυση του Κινήματος. Σε
περίπτωση που δεν υπάρξει τέτοια απόφαση, η περιουσία διατίθεται υπέρ φιλανθρωπικών
ιδρυμάτων.
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Άρθρο 42
Οικονομικός Έλεγχος
1. Το Εκτελεστικό Συμβούλιο μετά από πρόταση του Προέδρου του Κινήματος επιλέγει το
Ελεγκτικό Γραφείο για τον Έλεγχο της Οικονομικής Διαχείρισης του Κινήματος σε όλα τα
επίπεδα.
2. Ο έλεγχος της Οικονομικής Διαχείρισης συμπεριλαμβάνει και τον έλεγχο των
Οργανώσεων του Κινήματος όπως είναι η Νεολαία του Κινήματος, η Γυναικεία
Οργάνωση, η Αγροτική Οργάνωση και οποιαδήποτε άλλη οργάνωση δημιουργηθεί στο
μέλλον.
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ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ - ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ

Άρθρο 43
Διορισμός - Όροι Εργασίας - Καθήκοντα
Όλοι οι εργοδοτούμενοι στο Κίνημα, οι οποίοι ασχολούνται στα κεντρικά ή τα επαρχιακά
γραφεία του Κινήματος, υπόκεινται στους όρους εργασίας και τα σχέδια υπηρεσίας που
καθορίζει το Εκτελεστικό Συμβούλιο.
Οι εργοδοτούμενοι είναι υπόλογοι για την εκτέλεση των καθηκόντων τους στο Εκτελεστικό
Γραφείο.
Το προσωπικό που τυχόν απασχολείται από τις οργανώσεις Νεολαίας, Γυναικείας Οργάνωσης
και της Αγροτικής Οργάνωσης και οποιασδήποτε άλλης οργάνωσης δημιουργηθεί στο μέλλον
τυγχάνουν ιεραρχικού και διοικητικού ελέγχου από τα αρμόδια όργανα και σώματα του
Κινήματος και από τον Εκτελεστικό Διευθυντή Διοίκησης και Προσωπικού.
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ΜΕΡΟΣ ΕΝΑΤΟ
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

Άρθρο 44
Η Νεολαία του Κινήματος
Η Νεολαία του Κινήματος είναι αυτοτελής οργάνωση του Κινήματος και έχει οργανωτική
αυτοτέλεια και πλήρη οργανωτική διάρθρωση.
Η Νεολαία του Κινήματος είναι Τμήμα του Κινήματος, εμφορείται από τις αρχές και την
ιδεολογία του Κινήματος και οφείλει να εφαρμόζει και ακολουθεί την πολιτική και το
πρόγραμμα του Κινήματος.
Η Νεολαία του Κινήματος διεξάγει δικό της Συνέδριο και λειτουργεί και ενεργεί στη βάση
Καταστατικού του οποίου οι πρόνοιες δεν δύναται να υπερισχύουν ή να καταστρατηγούν τις
αντίστοιχες ή σχετικές πρόνοιες του Καταστατικού του Κινήματος.
Τα όργανα της Νεολαίας του Κινήματος συντονίζουν τη δράση της με τα αντίστοιχα όργανα
του Κινήματος.
Συμμετέχουν στα συλλογικά όργανα του Κινήματος όπως καθορίζεται στο Καταστατικό του
Κινήματος.

Άρθρο 45
Η Γυναικεία Οργάνωση του Κινήματος
1.
Η Γυναικεία Οργάνωση του Κινήματος αποτελείται από γυναίκες μέλη του
Κινήματος.
2.
Η Γυναικεία Οργάνωση του Κινήματος εφαρμόζει και ακολουθεί την πολιτική και το
πρόγραμμα του Κινήματος.
3.
Η Γυναικεία Οργάνωση του Κινήματος διεξάγει δικό της Συνέδριο και λειτουργεί και
ενεργεί στη βάση Καταστατικού του οποίου οι πρόνοιες δεν δύναται να υπερισχύουν ή να
καταστρατηγούν τις αντίστοιχες ή σχετικές πρόνοιες του Καταστατικού του Κινήματος.
4. Συμμετέχουν στα συλλογικά όργανα του Κινήματος όπως καθορίζεται στο Καταστατικό
του Κινήματος.
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Άρθρο 46
Αγροτική Οργάνωση
1.
Η Αγροτική Οργάνωση του Κινήματος αποτελείται από όλους τους αγρότες
μέλη του Κινήματος.
2.
Η Αγροτική Οργάνωση είναι αυτοτελής οργάνωση του Κινήματος και έχει
οργανωτική αυτοτέλεια και πλήρη οργανωτική διάρθρωση.
3.
Η Αγροτική Οργάνωση είναι τμήμα του Κινήματος, εμφορείται από τις αρχές και
την ιδεολογία του Κινήματος και οφείλει να εφαρμόζει και ακολουθεί την πολιτική και το
πρόγραμμα του Κινήματος.
4.
Η Αγροτική Οργάνωση διεξάγει δικό του συνέδριο και λειτουργεί και ενεργεί στη
βάση Καταστατικού, το οποίο θα καταρτιστεί με αποφάσεις των μελών του σύμφωνα με τις
αρχές και την ιδεολογία του Κινήματος και τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και
εγκρίνεται από το Κεντρικό Συμβούλιο του Κινήματος.
5.
Τα όργανα της Αγροτικής Οργάνωσης συντονίζουν τη δράση τους με τα αντίστοιχα
όργανα του Κινήματος.
6. Συμμετέχουν στα συλλογικά όργανα του Κινήματος όπως καθορίζεται στο Καταστατικό
του Κινήματος.

ΤΕΛΟΣ
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