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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΑΡΘΡΟ 1 : ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΕΜΒΛΗΜΑ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ
 1.1 Το Δημοκρατικό Κόμμα ιδρύθηκε στη Λευκωσία αρχικά ως παράταξη με την
  ονομασία Δημοκρατική Παράταξη, στις 12 Μαΐου 1976, με ιδρυτική διακήρυξη
  του Σπύρου Κυπριανού με στόχο τη στήριξη του εθνάρχη Μακαρίου και της
  πολιτικής του. Η παράταξη σύντομα μετασχηματίστηκε σε Κόμμα με την
  επωνυμία ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ.
 1.2 ΕΔΡΑ του Κόμματος είναι στην Λεωφ. Γρίβα Διγενή 50, 1080, στη Λευκωσία.
 1.3 ΕΜΒΛΗΜΑ του Κόμματος η αναμμένη δάδα.
 1.4 Η σφραγίδα του Κόμματος είναι κυκλική και στην περιφέρεια έχει την
  επιγραφή ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. Στο κέντρο έχει την
  αναμμένη δάδα, που τέμνει στο μέσο τη συντομογραφία του Κόμματος,
  ΔΗΚΟ, και το έτος ίδρυσής του, 1976.

ΑΡΘΡΟ 2 : ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ – ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 2.1 Ιδεολογία
  Το Δημοκρατικό Κόμμα εκφράζει τους πολίτες που πιστεύουν στις αρχές της
  Πολιτικής, Κοινωνικής και Οικονομικής Δημοκρατίας ως το σύστημα αρχών
  που προάγει και εξασφαλίζει καλύτερα την αρμονική κοινωνική συμβίωση,
  την κοινωνική συνοχή και την κοινωνική δημιουργία. Το Δημοκρατικό Κόμμα
  ασπάζεται την ιδεολογία και τη φιλοσοφία του ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ που
  εμπνέεται από ένα γενικότερο εθνικό και κοινωνικό όραμα και απορρίπτει τις
  γενικές και αόριστες ιδέες και τους αυθαίρετους αφορισμούς.
 2.2 Βασικοί σκοποί
  Βασικοί σκοποί του Δημοκρατικού Κόμματος είναι η συμβολή στον αγώνα για
  την απελευθέρωση της Κύπρου και η προώθηση θεσμών, προγραμμάτων και
  διαδικασιών, που εξασφαλίζουν απρόσκοπτη πρόοδο  και αρμονία στον
  πολιτικό και οικονομικό τομέα, μέσα σε μια κυρίαρχη, ανεξάρτητη και
  δημοκρατική πολιτεία με κατοχυρωμένα τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα
  όλων των νόμιμων πολιτών της. 
 2.3 Βασικοί στόχοι
  Οι βασικοί στόχοι του Δημοκρατικού Κόμματος πηγάζουν από  την όλη
  ιδεολογία και πολιτική φιλοσοφία του. Παράλληλα:
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα βρίσκεται σταθερά και με συνέπεια ενταγμένο
   στον ενδιάμεσο πολιτικό χώρο και υπηρετεί με ειλικρίνεια και χωρίς

   διακρίσεις το δημόσιο συμφέρον και το κοινωνικό σύνολο. Επιδιώκει τη
   συστηματική συνεργασία των δυνάμεων του χώρου στη βάση
   πολιτικοϊδεολογικών συγκλίσεων. Μόνιμος στόχος του Δημοκρατικού
   Κόμματος είναι η συνένωση των δυνάμεων του χώρου και η διεύρυνση
   της αποδοχής των αρχών και της πολιτικής φιλοσοφίας του
   ενδιάμεσου χώρου από την Κυπριακή κοινωνία Στόχος επίσης είναι η
   δημιουργία συνθηκών εθνικής συνεννόησης, πολιτικής συναντίληψης,
   κοινωνικής συναίνεσης και πολιτικής σταθερότητας στον τόπο.
  β) Το Δημοκρατικό Κόμμα επιδιώκει ενεργό και δημιουργική συμμετοχή
   σε Διεθνείς και  Ευρωπαϊκούς πολιτικοϊδεολογικούς και
   κο ι ν ο β ο υλ ε υ τ ι κο ύ ς  θ εσ μ ο ύ ς  κα ι  σ χ ή μ α τ α  σ τ η  β ά σ η
   πολιτικοϊδεολογικής ταύτισης ή συγγένειας.
 2.4 Θέσεις του Κόμματος αναφορικά με το Εθνικό θέμα
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα θεωρεί το Κυπριακό ως πρόβλημα εισβολής και
   κατοχής και αγωνίζεται για να επιτύχει με βάση τα ψηφίσματα και τις
   αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών και τις Συμφωνίες Κορυφής, τις
   αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
   και το Κοινοτικό (Ευρωπαϊκό) Κεκτημένο, δίκαιη, λειτουργική και
   βιώσιμη λύση. ΛΥΣΗ που θα εξασφαλίζει την πλήρη ανεξαρτησία, την
   κατοχύρωση της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας, και της
   ενότητας της χώρας, την αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων
   και των εποίκων και την κατοχύρωση του δικαιώματος επιστροφής
   όλων των προσφύγων στις εστίες και τις περιουσίες τους, κάτω από
   συνθήκες ασφάλειας και θα κατοχυρώνει τα ανθρώπινα δικαιώματα
   (όλων των νόμιμων κατοίκων της Κυπριακής Δημοκρατίας), τις
   βασικές ελευθερίες και τη διακρίβωση της τύχης ενός εκάστου των
   αγνοουμένων.
  β) Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει ότι στον αγώνα μας για φυσική και
   εθνική επιβίωση και δικαίωση, η ανεπιφύλακτη και στενή συνεργασία
   με την Ελληνική Κυβέρνηση είναι αναγκαία και απαραίτητη, και ότι, οι
   δεσμοί με την Ελλάδα, για λόγους ιστορικούς, φυλετικούς και
   εθνικούς, πρέπει να παραμένουν πάντοτε απαρασάλευτοι.
  γ) Το Δημοκρατικό Κόμμα εργάζεται για την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση της
   Κύπρου με στόχο την εφαρμογή των αρχών της δικαιοσύνης, των
   ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του Κοινοτικού Κεκτημένου και την
   ισότιμη και δημιουργική συμμετοχή της Κύπρου στους Ευρωπαϊκούς
   θεσμούς και γενικά στο Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. Παράλληλα εργάζεται
   για τη διαμόρφωση ενός συστήματος αρχών και αξιών στην Ευρωπαϊκή
   Ένωση που να την καθιστά ένωση λαών και πολιτισμών και όχι όργανο
   πολιτικών και οικονομικών κέντρων εξουσίας.
 2.5 Πολιτική Δημοκρατία
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει πως όλες οι πολιτικές εξουσίες πρέπει
   να πηγάζουν από το λαό και να ασκούνται υπεύθυνα για το καλό του
   λαού και σύμφωνα με την ανόθευτη θέλησή του.
  β) Η ολοκλήρωση της Πολιτικής Δημοκρατίας είναι αδιανόητη χωρίς την
   απαιτούμενη πολιτική αγωγή και ενημέρωση, χωρίς τη συμμετοχή
   όλων των ενηλίκων πολιτών στη διαδικασία λήψης σοβαρών
   αποφάσεων, χωρίς την παροχή ίσων ευκαιριών σε όσους πολίτες
   θέλουν να διεκδικήσουν πολιτικές θέσεις, από τις οποίες να μπορούν
   να συναγωνιστούν δημοκρατικά και  ελεύθερα, χωρίς να
   παρεμποδίζονται από οποιεσδήποτε προκαταλήψεις και εμπόδια.
   Η Πολιτική Δημοκρατία απαιτεί την ισότητα των πολιτών έναντι των
   νόμων και την ισοπολιτεία των νόμων έναντι όλων των πολιτών.
 2.6 Έμπρακτη Πολιτική Δημοκρατία 
  Το Δημοκρατικό Κόμμα θέλει τη δημοκρατία έμπρακτη και ουσιαστική, όπου
  τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των πολιτών να καθορίζονται δημοκρατικά,
  με συναίσθηση κοινωνικής ευθύνης και σύμφωνα με τις αρχές της
  δικαιοσύνης και της κοινωνικής αλληλεγγύης και όπου τα δικαιώματα των
  πολιτών να προστατεύονται αποτελεσματικά και να ασκούνται ελεύθερα.

 2.7 Ατομικές και Πολιτικές Ελευθερίες 
  Το Δημοκρατικό Κόμμα θέλει τα ανθρώπινα δικαιώματα απαραβίαστα και τις
  ατομικές και πολιτικές ελευθερίες κατοχυρωμένες με μηχανισμούς που να
  τις προστατεύουν από καταχραστές και σφετεριστές της εξουσίας και από
  πράξεις που δεν συνάδουν με το σύστημα των κοινωνικών αξιών του λαού ή
  τη δημοκρατικά εκφραζόμενη θέληση του λαού.
 2.8 Κοινωνική Δημοκρατία
  Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει ότι το κράτος και γενικά η πολιτεία καθώς και
  η ευρύτερη  κοινωνία έχουν υποχρέωση να εξασφαλίζουν σε όλους τους
  πολίτες συνθήκες ελεύθερης και αξιοπρεπούς διαβίωσης, σύμφωνα με τις
  αρχές της δικαιοσύνης, του ανθρωπισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης.
  Για το σκοπό αυτό υποστηρίζει τη χαλιναγώγηση της αυθαιρεσίας των
  ισχυρών κοινωνικών ομάδων, όπου, και όταν, εκδηλώνεται, την ενίσχυση των
  αδύνατων κοινωνικών ομάδων ή κατηγοριών ή στρωμάτων και την προστασία
  τους από την εγκατάλειψη, την κοινωνική περιθωριοποίηση, την άδικη
  μεταχείριση και την εκμετάλλευση, με απώτερο σκοπό την εξισορρόπηση
  των κοινωνικών και οικονομικών δικαιωμάτων και την αρμονική συμβίωση
  των πολιτών μέσα σε συνθήκες κοινωνικής συνοχής.
 2.9 Οικονομική Δημοκρατία
  Το Δημοκρατικό Κόμμα αποβλέπει στην εξάλειψη κάθε είδους οικονομικών
  φραγμών για την οικονομική προαγωγή των ατόμων και στη δημιουργία ίσων
  ευκαιριών εργασίας και οικονομικής προόδου για όλους τους πολίτες.
  Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει ότι η οικονομική δημοκρατία είναι ανέφικτη
  χωρίς την κατάργηση της κυρίαρχης  αυθαιρεσίας των οικονομικά ισχυρών,
  των μονοπωλίων, της ασυδοσίας του εγχώριου ή ξένου κεφαλαίου, της
  μονοπώλησης, της πληροφόρησης και των κάθε λογής προνομίων που είναι
  αντίθετα με τα συμφέροντα του λαού.  Το Δημοκρατικό Κόμμα θεωρεί επίσης
  αναγκαία την καθιέρωση ελέγχου και την επιβολή κυρώσεων για την κακή
  χρήση τεχνικών εφευρέσεων ή καινοτομιών από μέρους ισχυρών
  κοινωνικοοικονομικών παραγόντων.
  Το Δημοκρατικό Κόμμα θεωρεί το μικτό σύστημα οικονομίας, που συνδυάζει
  την ιδ ιωτική πρωτοβουλία με τον κρατικό σχεδιασμό,  ως το
  αποτελεσματικότερο οικονομικό σύστημα το οποίο διασφαλίζει την πρόοδο
  και την ανάπτυξη της Κύπρου και του λαού της, την δίκαιη κατανομή του
  εθνικού πλούτου και των οικονομικών βαρών και την προστασία των
  δικαιωμάτων των οικονομικά ασθενέστερων και μη προνομιούχων ομάδων
  του πληθυσμού.
 2.10 Δημοκρατική μεθόδευση
  Το Δημοκρατικό Κόμμα δεν υποστηρίζει δόγματα αλλά αρχές, που θα
  ενθαρρύνουν την αδιάκοπη αναζήτηση του καλύτερου και δικαιότερου
  τρόπου κοινωνικής συμβίωσης και συνεργασίας.
  Υποστηρίζει ότι ο ανοικτός και ελεύθερος διάλογος σαν μέσο έκφρασης των
  εκτιμήσεων και θέσεων του λαού, αποτελεί το πιο ορθό μέσο αναζήτησης
  τρόπων για πιο αρμονική  κοινωνική συμβίωση και συνεργασία.
  Επίσης υποστηρίζει ότι σε περίπτωση διαφωνίας ή διαφοράς το καλύτερο
  μέσο για εξεύρεση λύσης είναι οι νόμιμες και δημοκρατικές διαδικασίες.
 2.11 Κατευθυντήριες Οργανωτικές Γραμμές 
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα δεν είναι Κόμμα με μονολιθική οργάνωση. Η
   συνοχή του διατηρείται με την ισορροπημένη κατανομή της
   ενδοκομματικής δύναμης μεταξύ των μελών και αξιωματούχων του, με
   την προσήλωση στους σκοπούς και στη συλλογική προσπάθεια για την
   επίτευξη των σκοπών του Κόμματος.
  β) Οι δημοκρατικές αρχές διέπουν τόσο τη διαδικασία ανάδειξης
   αξιωματούχων όσο και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Γι’ αυτό:
   I.  Όλα τα όργανα είναι αιρετά και εκλέγονται με όσο το δυνατό πιο
    άμεσο τρόπο. Συγκεκριμένα όλα τα μέλη του Κόμματος, που
    είναι εγγεγραμμένα στο Κεντρικό Μητρώο Μελών, έχουν και
    ασκούν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και
    συνδιαμορφώνουν μέσα από συλλογικές διαδικασίες τις

    αποφάσεις και τις θέσεις του Κόμματος στα μείζονος σημασίας
    και ιδιαίτερης κρισιμότητας πολιτικά και κομματικά θέματα. Όλα
    τα μέλη του Κόμματος εκλέγουν όλους τους κεντρικούς
    αξιωματούχους και μέλη των κεντρικών συλλογικών οργάνων
    του Κόμματος, όλα τα μέλη των Επαρχιακών Οργανώσεων
    εκλέγουν όλους τους αξιωματούχους και τα μέλη των
    Επαρχιακών Συλλογικών Οργάνων και όλα τα μέλη της Τοπικής
    Οργάνωσης εκλέγουν όλους τους αξιωματούχους και όλα τα
    μέλη των τοπικών συλλογικών οργάνων.
   II. Οι εξουσίες που συγκεντρώνουν τα όργανα
    αλληλοϊσορροπούνται και αλληλοελέγχονται.
   III. Οι αποφάσεις λαμβάνονται από αρμόδια συλλογικά όργανα.
    --Επιδιώκεται η αποκέντρωση του συστήματος λήψης
    αποφάσεων και η εκχώρηση διακριτικής  εξουσίας στα
    κατώτερα συλλογικά αιρετά  όργανα.

ΑΡΘΡΟ 3: ΚΟΜΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ
 3.1 Επί θεμάτων μείζονος πολιτικής σημασίας ή ιδιαίτερης κομματικής
  κρισιμότητας πραγματοποιείται κομματικό δημοψήφισμα στο οποίο
  συμμετέχουν όλα τα μέλη του Κόμματος.
 3.2 
  Την πραγματοποίηση κομματικού δημοψηφίσματος αποφασίζει η Κεντρική
  Επιτροπή, η οποία καθορίζει το θέμα και τα ερωτήματα που θα τεθούν προς
  απάντηση στο δημοψήφισμα. Οι σχετικές αποφάσεις της Κεντρικής
  Επιτροπής λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών της.

ΑΡΘΡΟ 4: ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 4.1 Το Πολιτικό Πρόγραμμα του Κόμματος καθορίζεται με βάση τις πιο πάνω
  βασικές πολιτικές θέσεις και, εντός των πλαισίων αυτών, μπορεί να
  αναθεωρείται από καιρού εις καιρό από το Παγκύπριο Συνέδριο που έχει
  αποκλειστική αρμοδιότητα να συζητά και να εγκρίνει τους επί μέρους
  στόχους, τη μεθοδολογία, τρόπους και ενέργειες για την προώθηση της
  εφαρμογής του.
 4.2 Την ευθύνη για τη σύνταξη του προσχεδίου του προγράμματος έχει το
  Εκτελεστικό Γραφείο που το υποβάλλει στην Κεντρική Επιτροπή για έγκριση.
  Η Κεντρική Επιτροπή το παραπέμπει στο Παγκύπριο Συνέδριο για τελική
  έγκριση. Νοείται ότι σε όλα τα όργανα του Κόμματος δίνεται η δυνατότητα
  υποβολής απόψεων και εισηγήσεων για τον καταρτισμό του Πολιτικού
  Προγράμματος του Κόμματος.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΔΟΜΗ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

ΑΡΘΡΟ 5: ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 1. Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση
 2. Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο
 3. Έκτακτο ή Καταστατικό Συνέδριο 
 4. Παγκύπρια Συνδιάσκεψη
 5. Κεντρική Επιτροπή
 6. Πολιτικό Συμβούλιο
 7. Εκτελεστικό Γραφείο
 8. Γραμματεία Εκτελεστικού Γραφείου
 9. Κοινοβουλευτική Ομάδα
 10. Γενικό Οργανωτικό Γραφείο
 11. Οικονομική Επιτροπή

 12. Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες
 13. Επιτροπή Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ΑΡΘΡΟ 6: ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 6.1 Η Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση πραγματοποιείται κάθε πενήντα-τέσσερις
  (54) μήνες και εκλέγει τους κεντρικούς αξιωματούχους του Κόμματος
  (Πρόεδρο, Αναπληρωτή Πρόεδρο, τρεις (3) Αντιπροέδρους, Γενικό
  Γραμματέα, Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα), τα αιρετά μέλη του Εκτελεστικού
  Γραφείου (15) και τα μέλη της Κεντρική Επιτροπή.
 6.2 Πραγματοποιείται πενήντα-τέσσερις (54) μήνες μετά την προηγούμενη
  Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
 6.3 Όλα τα εγγεγραμμένα στο Κεντρικό Μητρώο Μελών μέλη του Κόμματος, που
  έχουν εγγραφεί τουλάχιστον εννέα (9) μήνες πριν την ημέρα διεξαγωγής της
  Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην
  ψηφοφορία, εφόσον έχουν τακτοποιημένες τις κομματικές τους
  υποχρεώσεις κατά την προσέλευση τους στην Εκλογική Συνέλευση.

  Κάλπες της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης λειτουργούν σε όλες τις
  επαρχίες, όπως θα ορίζεται από τους σχετικούς κανονισμούς. Οι εκλογικές
  διαδικασίες εποπτεύονται από κεντρική και επαρχιακές εφορευτικές
  επιτροπές όπως θα ορίζουν οι Κανονισμοί που εγκρίνονται από την Κεντρική
  Επιτροπή. Οι Επαρχιακές Εφορευτικές Επιτροπές υπόκεινται στην Κεντρική
  Εφορευτική Επιτροπή. Οι Πρόεδροι των Επαρχιακών εφορευτικών
  επιτροπών είναι μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.

  Οι κάλπες ανοίγουν και κλείνουν την ίδια ώρα σε όλες τις επαρχίες.

  Η Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο συλλογικό
  όργανο του Κόμματος σε θέματα εκλογικών διαδικασιών.

  Ο χρόνος διεξαγωγής της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης μπορεί να
  παραταθεί για περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, με
  απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, ύστερα από εισήγηση του Εκτελεστικού
  Γραφείου, για λόγους εξειδικευμένους που αφορούν τα πολιτικά πράγματα
  του τόπου ή που εξυπηρετούν τους σκοπούς και τις αρχές του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 7: ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 7.1 Το Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο είναι το ανώτατο και κυρίαρχο συλλογικό
  όργανο του Κόμματος στη διαμόρφωση των πολιτικών αποφάσεων και στη
  χάραξη στρατηγικής. Συνέρχεται μια (1) φορά στη διάρκεια της  θητείας των
  κεντρικών συλλογικών οργάνων του Κόμματος, κατόπιν σύγκλισης από την
  Κεντρική Επιτροπή του κόμματος ή όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο από την
  Κεντρική Επιτροπή.
 7.2 Προκηρύσσεται από την Κεντρική Επιτροπή η οποία καθορίζει την
  ημερομηνία διεξαγωγής του και εγκρίνει την ημερήσια διάταξη του.
  Ο χρόνος διεξαγωγής του μπορεί να αναβληθεί για περίοδο που δεν θα
  υπερβαίνει τους τρεις μήνες, με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, ύστερα
  από εισήγηση του Εκτελεστικού Γραφείου, για λόγους εξειδικευμένους που
  αφορούν τα πολιτικά πράγματα του τόπου ή που εξυπηρετούν τους σκοπούς
  και τις αρχές του  Κόμματος.
 7.3 Σύνθεση
  Στο Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο συμμετέχουν: Κεντρική Επιτροπή, Πολιτική
  Επιτροπή, 86 αντιπρόσωποι της ΝΕΔΗΚ, 86 αντιπρόσωποι της ΓΟΔΗΚ, 50
  αντιπρόσωποι των Κλαδικών Οργανώσεων, οι Πρόεδροι των Ομάδων
  Μελετών, δύο αντιπρόσωποι από κάθε Φοιτητική Οργάνωση, τα μέλη των
  Επαρχιακών Επιτροπών του Κόμματος, οι Πρόεδροι των Τοπικών Επιτροπών
  και ένας αντιπρόσωπος από κάθε εκλογικό κέντρο, πέντε αντιπρόσωποι από
  κάθε Κομματική Οργάνωση του εξωτερικού, οι Δήμαρχοι, οι Δημοτικοί
  Σύμβουλοι, οι Σχολικοί Έφοροι και οι εκλεγμένοι πρόεδροι και μέλη

  Κοινοτικών Συμβουλίων μέλη του Κόμματος, τρεις αντιπρόσωποι της
  Οικονομικής Επιτροπής, οι δύο οικονομικοί ελεγκτές.
  Συμμετέχουν επίσης: Πρώην Πρόεδροι της Δημοκρατίας που προέρχονται
  από το ΔΗΚΟ, εν ενεργεία υπουργοί, βουλευτές και ευρωβουλευτές, καθώς
  και όσοι διετέλεσαν αξιωματούχοι του Κόμματος που εκλέγηκαν από
  Παγκύπριο Συνέδριο (Πρόεδροι του Κόμματος, Αναπληρωτές Προέδροι,
  Αντιπρόεδροι, Γενικοί Γραμματείς, και Γενικοί Οργανωτικοί Γραμματείς)
  πρώην Υπουργοί, Βουλευτές και Ευρωβουλευτές του Κόμματος καθώς και οι
  πρώην Προέδροι και Γενικοί Γραμματείς της ΓΟΔΗΚ και της ΝΕΔΗΚ και
  πρώην Πρόεδροι Επαρχιακών Επιτροπών, οι Πρόεδροι και τα μέλη
  Διοικητικών Συμβουλίων Ημικρατικών Οργανισμών που είναι μέλη του
  Κόμματος
 7.4 Αρμοδιότητες
  Το Τακτικό Συνέδριο ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
  α) Λαμβάνει γνώση, συζητά και ψηφίζει:-
   I. Το Πολιτικό Πρόγραμμα του Κόμματος για την επόμενη θητεία.
   II. Την Έκθεση Δράσης της περασμένης θητείας, που καταθέτει ο
    Γενικός  Γραμματέας του Κόμματος.
  β) Καθορίζει τα γενικά πλαίσια της πολιτικής του Κόμματος.
  γ) Λαμβάνει γνώση και εγκρίνει τον Οικονομικό Απολογισμό της
   Οικονομικής Επιτροπής και την Έκθεση των Οικονομικών Ελεγκτών
   του Κόμματος.
  δ) Τροποποιεί το Καταστατικό σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις.
  ε) Έχει το τεκμήριο της αρμοδιότητας για οποιοδήποτε θέμα που δεν
   καθορίζει το Καταστατικό και περιβάλλεται με το κατάλοιπο εξουσίας
   που  δεν έχει ανατεθεί σε άλλο κομματικό όργανο.
 7.5 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί που ψηφίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν με βάση το
  Καταστατικό, θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Τακτικού Παγκυπρίου
  Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 8: ΕΚΤΑΚΤΟ Ή ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 8.1 Το Έκτακτο ή Καταστατικό Παγκύπριο Συνέδριο συγκαλείται εάν και εφ’ όσον
  κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο του Κόμματος ή την Κεντρική Επιτροπή και
  ασχολείται με ειδικά θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη του,
  που εξαγγέλλεται μαζί με τη σύγκλησή του.
 8.2 Στην οργάνωση και λειτουργία του Έκτακτου ή Καταστατικού Παγκυπρίου
  Συνεδρίου εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις περί Τακτικού
  Παγκυπρίου Συνεδρίου, με εξαίρεση τη χρονική περίοδο για έγκριση και
  κοινοποίηση στους συνέδρους των εγγράφων που θα τεθούν ενώπιον του
  Συνεδρίου, την οποία θα μπορεί να συντέμνει η Κεντρική Επιτροπή
  ανάλογα με την περίπτωση και εφ’ όσον συντρέχουν εξειδικευμένοι λόγοι.

ΑΡΘΡΟ 9: ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ
 9.1 Συγκαλείται με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής με στόχο την ενημέρωση
  και το συλλογικό προβληματισμό των στελεχών του Κόμματος καθώς και την
  ανάπτυξη διαλόγου του Κόμματος  με την ευρύτερη κοινωνία πάνω σε
  σημαντικά πολιτικά ζητήματα ή θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος. Η
  Κεντρική Επιτροπή ορίζει ειδική επιτροπή για τη διοργάνωση της.
 9.2 Η Κεντρική Επιτροπή καθορίζει τη σύνθεση της Συνδιάσκεψης και εγκρίνει
  την ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 10: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 10.1 Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ είναι το ανώτατο συλλογικό όργανο του Κόμματος
  που λειτουργεί μεταξύ δύο Τακτικών Παγκύπριων Συνεδρίων.
 10.2 Σύνθεση 
  Η Κεντρική Επιτροπή αποτελείται:
  α) Από τα μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου (ως το άρθρο 12)
  β) Από τα επτά (7) μέλη της Γενικής Γραμματείας της ΓΟΔΗΚ και τα

   έντεκα (11) μέλη της Γενικής Γραμματείας της ΝΕΔΗΚ, τον Πρόεδρο
   των Ομάδων Μελετών και τους Προέδρους των κομματικών
   παραρτημάτων εξωτερικού
  γ) Από 120 αιρετά μέλη, από τα οποία 20% τουλάχιστον είναι γυναίκες
   και 10% τουλάχιστον ανήκουν στη ΝΕΔΗΚ (συμπεριλαμβανομένων
   των επτά (7) μελών της Γραμματείας της ΓΟΔΗΚ και των έντεκα (11)
   μελών της Γραμματείας της ΝΕΔΗΚ) και τα οποία κατανέμονται στις
   Επαρχιακές Οργανώσεις του Κόμματος με βάση τον αριθμό ψήφων
   που πήρε η κάθε επαρχία στις αμέσως προηγούμενες βουλευτικές
   εκλογές στις οποίες το Κόμμα έλαβε μέρος αυτοδύναμα. Τα μέλη κάθε
   επαρχίας εκλέγονται από την οικεία Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση. Η
   κατανομή των εδρών κατά επαρχιακή οργάνωση και των θέσεων που
   διεκδικούνται από γυναίκες και εκπροσώπους της ΝΕΔΗΚ καθορίζεται
   από την Κεντρική Επιτροπή με τους σχετικούς κανονισμούς. Η εκλογή
   γίνεται με βάση κανονισμούς που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή.
  δ) Όλους τους αξιωματούχους που επιλέγονται/εκλέγονται σύμφωνα με
   τα άρθρα 10.7
  ε) Από τους Προέδρους της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων, της
   Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων και της Ομάδας Μελετών.
  στ) Από πέντε (5) εκπροσώπους του Φοιτητικού Κινήματος, που είναι
   μέλη του κόμματος.
 10.3 Η εκλογή των αιρετών μελών της Κεντρικής Επιτροπής γίνεται από τις
  Επαρχιακές Εκλογικές Συνελεύσεις. Η κατανομή των εδρών κατά Επαρχιακή
  Οργάνωση και των θέσεων που διεκδικούνται από γυναίκες και εκπροσώπους
  της ΝΕΔΗΚ καθορίζεται από την Κεντρική Επιτροπή με τους σχετικούς
  κανονισμούς.
 10.4 Ο Γενικός Γραμματέας και ο Βοηθός Γενικός Γραμματέας  φροντίζουν για την
  τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων και των παρουσιών της Κεντρικής
  Επιτροπής και κυκλοφορούν τα  πρακτικά ανάμεσα στα μέλη της Κεντρικής
  Επιτροπής όχι αργότερα από 15 μέρες μετά τη συνεδρία. 
  Η Κεντρική Επιτροπή δύναται να αποφασίσει τη μη περίληψη θεμάτων στα
  πρακτικά με πλειοψηφία όχι μικρότερη από 3/5 των παρόντων.
 10.5 Η Κεντρική Επιτροπή συνέρχεται τουλάχιστον μια (1) φορά την τριμηνία.
  Συγκαλείται από το Εκτελεστικό  Γραφείο, υπό την ευθύνη του Γενικού
  Γραμματέα.
  α) Η Κεντρική Επιτροπή μπορεί να συγκληθεί εκτάκτως από τον Πρόεδρο
   ή το Εκτελεστικό Γραφείο ή με γραπτή αίτηση υπογεγραμμένη από το
   25% τουλάχιστον των μελών της, που να παραθέτει κατά τρόπο
   συγκεκριμένο το θέμα ή τα θέματα για το οποίο/οποία ζητείται η
   έκτακτη σύγκλησή της.
  β) Η Κεντρική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα το
   ήμισυ  τουλάχιστον των εν ενεργεία μελών της. Σε περίπτωση μη
   συμπλήρωσης του ως άνω αριθμού, η συνεδρία αναβάλλεται για μια
   ώρα, οπότε τα παρόντα μέλη εφ’ όσον αντιπροσωπεύουν το 1/3
   τουλάχιστον των εν ενεργεία μελών της, αποτελούν απαρτία.
  γ) Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία, εκτός των
   αποφάσεων για τις οποίες απαιτείται μεγαλύτερος αριθμός ψήφων
   σύμφωνα με τις πρόνοιες άλλων άρθρων του Καταστατικού. Η
   ψηφοφορία διεξάγεται δι’ ανατάσεως της χειρός εκτός αν ζητηθεί
   διαφορετικά από το 25% των παρόντων μελών, οπότε διεξάγεται
   μυστική.
 10.6 Αρμοδιότητες
  α) Η Κεντρική Επιτροπή προκηρύσσει  την Παγκύπρια Εκλογική
   Συνέλευση και καθορίζει την ημερομηνία διεξαγωγής των εργασιών
   της, την εκλογική διαδικασία και κάθε άλλο εκλογικό κανονισμό. Με
   ειδικούς κανονισμούς καθορίζει τη διαδικασία υποβολής
   υποψηφιοτήτων και διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη των
   κεντρικών αξιωματούχων, των μελών των κεντρικών συλλογικών
   οργάνων και των επαρχιακών και τοπικών συλλογικών οργάνων, που

   εκλέγονται από την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
  β) Προκηρύσσει επίσης το Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο, καθορίζει την
   ημερομηνία διεξαγωγής των εργασιών του και εγκρίνει την ημερήσια
   διάταξή του. Μελετά και εγκρίνει όλα τα έγγραφα που θα κατατεθούν
   στο Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο, τουλάχιστον ένα μήνα πριν την
   πραγματοποίηση του και φροντίζει για την κυκλοφορία του
   προσυνεδριακού υλικού  διά του Γενικού Γραμματέα προς τις
   Επαρχιακές Επιτροπές και άλλες οργανώσεις ή τμήματα του Κόμματος.
  γ) Εγκρίνει και παραπέμπει στο Παγκύπριο Τακτικό Συνέδριο το Πολιτικό
   Πρόγραμμα του Κόμματος και την Έκθεση Δράσης.
  δ) Μελετά και εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων και δαπανών
   του Κόμματος. 
  ε) Λαμβάνει γνώση της γενικής οικονομικής κατάστασης του Κόμματος
   με αναφορά του αρμόδιου οικονομικού διαχειριστή, ο οποίος εισηγείται
   στο Εκτελεστικό Γραφείο τους συνεργάτες του.
  στ) Ενόψει του Τακτικού Παγκύπριου Συνεδρίου λαμβάνει γνώση της
   οικονομικής κατάστασης και διαχείρισης των οικονομικών του
   Κόμματος της προηγηθείσας διετίας με την κατάθεση της έκθεσης των
   οικονομικών ελεγκτών του Κόμματος που παραπέμπεται στο Τακτικό
   Παγκύπριο Συνέδριο. Ενόψει Τακτικού Παγκύπριου Συνεδρίου
   εξετάζει τους εγκεκριμένους λογαριασμούς του Κόμματος με βάση
   την έκθεση των ελεγκτών και εγκρίνει ή απορρίπτει τους
   λογαριασμούς.
  ζ) Εγκρίνει τους εσωτερικούς κανονισμούς οι οποίοι ρυθμίζουν την
   οργάνωση και λειτουργία των Συλλογικών οργάνων ή επιτροπών του
   Κόμματος , κεντρικών, επαρχιακών ή τοπικών. 
  η) Εγκρίνει την κομματική λειτουργία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.
  θ) Καθορίζει το ύψος του δικαιώματος εγγραφής και της ετήσιας
   συνδρομής των μελών.
  ι) Θεσπίζει ειδικούς κανονισμούς που ρυθμίζουν:
   I. Τη διαδικασία της υποβολής υποψηφιότητας και εκλογής
    αξιωματούχων του Κόμματος που εκλέγονται από ανώτερα
    συλλογικά όργανα του Κόμματος. 
   II. Τη διαδικασία επιλογής κομματικού ή κομματικών υποψηφίων
    στη διεκδίκηση των γενικών ή Αναπληρωματικών βουλευτικών
    εκλογών, Ευρωεκλογών, των δημοτικών εκλογών ή της εκλογής
    προέδρων και μελών Κοινοτικών Συμβουλίων καθώς και μελών
    Σχολικών Εφοριών.
   III. Τη διαδικασία προκήρυξης και διεξαγωγής του κομματικού
    δημοψηφίσματος.
  Ια) Επιλέγει/εκλέγει ενδεκαμελή (11) υποεπιτροπή της Κεντρικής
   Επιτροπής απαρτιζόμενη από Πρόεδρο και δέκα μέλη, η οποία ενεργεί
   ως δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
  Ιβ) Επιλέγει/εκλέγει το βουλευτή που θα διεκδικήσει το αξίωμα του
   Προέδρου της Βουλής, σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Κόμματος
   δεν είναι βουλευτής ή δεν επιθυμεί να διεκδικήσει τη θέση.
  Ιγ) Επικυρώνει την εκλογή του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του
   Κόμματος και του Αναπληρωτή του.
  Ιδ) Επιλέγει/εκλέγει τα πέντε (5) μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας,
   Ελέγχου και  Κανονισμών.
  Ιε) Επικυρώνει την επιλογή του Προέδρου της Ομάδας Μελετών.
 10.7 Επιλέγει/εκλέγει τους πιο κάτω Αξιωματούχους του Κόμματος οι οποίοι
  συμμετέχουν στην Κεντρική Επιτροπή ως εξ οφίκια μέλη με δικαίωμα
  ψήφου:
  1) Τους Βοηθούς Γενικούς Γραμματείς
  2) Τους Βοηθούς Γενικούς Οργανωτικούς Γραμματείς
  3) Το Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων
  4) Το Γραμματέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  5) Το Γραμματέα Αγροτικών Θεμάτων

  6) Το Γραμματέα Προσφυγικών Θεμάτων
  7) Το Γραμματέα Πολιτιστικών Θεμάτων
  8) Το Γραμματέα Αθλητισμού
  9) Το Γραμματέα Θρησκευτικών Ομάδων
  10) Το Γραμματέα Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Θεμάτων
  Τα καθήκοντα/αρμοδιότητές τους, εφ’ όσον  δεν προβλέπονται από το
  Καταστατικό, εγκρίνονται από την Κεντρική Επιτροπή.
 10.8 Πληρώνει με εκλογή τις  θέσεις του Αναπληρωτή Προέδρου, Αντιπροέδρων,
  Γενικού Γραμματέα και του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, σε περίπτωση
  κατά την οποία καθίστανται κενές για οποιοδήποτε λόγο.
 10.9 Κάθε χρόνο η Κεντρική Επιτροπή  ορίζει ειδική συνεδρία  λογοδοσίας των
  αξιωματούχων του Κόμματος. 

ΑΡΘΡΟ 11: ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 11.1 Στο Πολιτικό Συμβούλιο μετέχουν όλοι οι πρώην υπουργοί και βουλευτές
  μέλη του Κόμματος και άλλα πρόσωπα μετά από σχετική εισήγηση του
  Προέδρου του Κόμματος στη Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου.
 11.2 Συνεδριάζει τακτικά και αναλύει τα πολιτικά δρώμενα και την επικαιρότητα.
 11.3 Το Πολιτικό Συμβούλιο έχει καθαρά συμβουλευτικό χαρακτήρα και μετά από
  κάθε συνεδρία αποστέλλει στον Πρόεδρο του Κόμματος έκθεση εισηγήσεων
  και απόψεων.
 11.4 Το Πολιτικό Συμβούλιο τελεί υπό την εποπτεία του Προέδρου του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 12: ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
 12.1 Το Εκτελεστικό Γραφείο είναι το Εκτελεστικό Όργανο της Κεντρικής
  Επιτροπής και γενικότερα του Κόμματος.
 12.2 Σύνθεση 
  Στο Εκτελεστικό Γραφείο συμμετέχουν:
  α) Ο Πρόεδρος, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος, οι τρεις (3) Αντιπροέδροι, ο
   Γενικός Γραμματέας, ο Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας.
  β) Δεκαπέντε (15) αιρετά μέλη που εκλέγονται από την Παγκύπρια
   Εκλογική Συνέλευση. Τρία από τα μέλη αυτά είναι γυναίκες.
  γ) Πρώην Πρόεδροι του Κόμματος
  δ) Οι Πρόεδροι της ΝΕΔΗΚ και της ΓΟΔΗΚ
  ε) Οι υπουργοί που συμμετέχουν στην κυβέρνηση εκ μέρους του
   Κόμματος.
  στ) Τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος και οι
   Ευρωβουλευτές του Κόμματος.
  ζ) Οι Πρόεδροι των Επαρχιακών Επιτροπών του Κόμματος (ένας ανά
   γεωγραφική επαρχία).
  η) Ο Οικονομικός Διαχειριστής του Κόμματος
  θ) Ο Γενικός Διευθυντής του Κόμματος, ως εξ οφίκιο Μέλος με δικαίωμα
   ψήφου.
  ι) Η Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου δύναται να καλεί μέχρι και 3
   άτομα να παρακάθονται στο Εκτελεστικό χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 12.3 Αποτυχών υποψήφιος στις εκλογές για την ανάδειξη προέδρου του
  Κόμματος ο οποίος συγκεντρώνει πάνω από το 30% των ψήφων, συμμετέχει
  στο Εκτελεστικό Γραφείο ως πλήρες μέλος.
 12.4 Σε Ειδικές Συνεδρίες παρίστανται για σκοπούς ενημέρωσης και συντονισμού
  και άλλοι αξιωματούχοι του Κόμματος που θα προσκαλούνται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 12.5 Λειτουργία 
  α) Το Εκτελεστικό Γραφείο συγκαλείται το αργότερο τριάντα (30) ημέρες
   μετά την εκλογή των αιρετών μελών του και συνεδριάζει τακτικά
   τουλάχιστον μια (1) φορά τον μήνα και έκτακτα όταν κληθεί από τον
   Πρόεδρο ή από τα 3/5 των μελών του.
  β) Τα μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου αναλαμβάνουν συγκεκριμένους
   τομείς  ευθύνης. 
  γ) Βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά συν ένα μέλη του. Οι

   αποφάσεις λαμβάνονται  με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών
   του.
  δ) Γενικά θέματα λειτουργίας του ρυθμίζονται με Ειδικό Κανονισμό που
   θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή. 
 12.6 Αρμοδιότητες
  Το Εκτελεστικό Γραφείο ασκεί τις πιο κάτω αρμοδιότητες:
  α) Μελετά τις διαμορφούμενες εκάστοτε πολιτικές ή άλλες καταστάσεις
   και εξελίξεις και αντιμετωπίζει τα προκύπτοντα θέματα.
  β) Εκτιμά τη γενική κατάσταση και λαμβάνει αποφάσεις για την
   κομματική γραμμή μέσα στα πλαίσια των αρχών του Κόμματος.
  γ) Αποφασίζει για την ένταξη στα συλλογικά όργανα του Κόμματος
   άλλων στελεχών που προσχωρούν στο Κόμμα.
  δ) Ετοιμάζει  και υποβάλλει κάθε τρίμηνο προς την Κεντρική Επιτροπή
   Ειδική Πολιτική Έκθεση πάνω στην πολιτική κατάσταση, με βάση την 
   οποία αυτή προβαίνει στις εκτιμήσεις ή και λαμβάνει  τις αποφάσεις
   της.
  ε) Προτείνει στην Κεντρική Επιτροπή τα ονόματα των δύο Ελεγκτών του
   Κόμματος.
  στ) Συγκαλεί σε συνεννόηση με τις Επαρχιακές Επιτροπές τα τακτικά ή
   έκτακτα Επαρχιακά Συνέδρια.
  ζ) Καταρτίζει το προσχέδιο του Πολιτικού Προγράμματος του Κόμματος
   και το υποβάλλει στην Κεντρική Επιτροπή.
  η) Επιλέγει/εκλέγει τους πιο κάτω αξιωματούχους του Κόμματος: 
   I. Τον Οικονομικό Διαχειριστή του Κόμματος και τα μέλη της
   Οικονομικής Επιτροπής
   II. Τον Πρόεδρο και τα μέλη της Ομάδας Μελετών
   III. Επικυρώνει τα εννιά (9) πρόσωπα που στελεχώνουν το Γενικό
    Οργανωτικό Γραφείο
   IV. Τον Πρόεδρο και τα μέλη Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων
   V. Τον Πρόεδρο και τα μέλη Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων
   VI. Τον Γενικό Διευθυντή του Κόμματος
  θ) Καταρτίζει με  βάση εισηγήσεις της Επιτροπής Δεοντολογίας, Ελέγχου
   και Κανονισμών, τα προσχέδια των Κανονισμών που προνοούνται από
   τα διάφορα άρθρα του Καταστατικού και τα παραπέμπει στην Κεντρική
   Επιτροπή για ψήφιση.
  ι) Εισηγείται στην Κεντρική Επιτροπή τη σύσταση οποιασδήποτε
   Επιτροπής ή Επιτροπών με συμβουλευτική ιδιότητα που δεν
   προβλέπονται από το καταστατικό για την αποδοτική λειτουργία του
   κομματικού μηχανισμού.
  ια) Κατόπιν εισήγησης του Γενικού Διευθυντή του Κόμματος, εγκρίνει την
   δομή και το οργανόγραμμα του Κόμματος.
  ιβ) Δύναται να καλέσει Αξιωματούχους του Κόμματος που δεν είναι μέλη
   του Εκτελεστικού Γραφείου να παραστούν σε συνεδρία που μελετά
   θέματα της αρμοδιότητάς τους.
  ιγ) Λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή
  ιδ) Επιλέγει/εκλέγει πενταμελή (5) υποεπιτροπή του Εκτελεστικού
   Γραφείου, με Πρόεδρο και τέσσερα (4) μέλη η οποία ενεργεί σαν
   πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
   Η πειθαρχική εξουσία του Εκτελεστικού Γραφείου διά της
   πενταμελούς υποεπιτροπής του ασκείται αφού διοριστεί «ερευνών
   λειτουργός» (εκτός των Οργάνων του Κόμματος αλλά μέλος του
   Κόμματος) για διερεύνηση των γεγονότων και για υποβολή έκθεσης.
   Νοείται ότι παρέχεται το δικαίωμα ακροάσεως του μέλους εφ’ όσον η
   έρευνα διεκπεραιωθεί. 
 12.7 Επιβάλλει αυτεπάγγελτα πειθαρχική ποινή σε περιπτώσεις αυταπόδεικτου
  πειθαρχικού παραπτώματος.
 12.8 Το Εκτελεστικό Γραφείο φροντίζει για τη συγκρότηση και λειτουργία ειδικών
  επιτροπών εργασίας που θα αφορούν θέματα ανάλογα με τα υπουργεία της
  κυβέρνησης ή/και αντίστοιχες Επιτροπές της Βουλής.

 12.9 Η υλοποίηση και εφαρμογή των αποφάσεων του Εκτελεστικού Γραφείου
  μπορεί να ανατεθεί στη Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου.
 12.10 Το Εκτελεστικό Γραφείο επιλέγει τα κομματικά  μέλη που εκπροσωπούν το
  Κόμμα σε εξωκομματικούς οργανισμούς ή επιτροπές.
 12.11 Το Εκτελεστικό Γραφείο σε συνεργασία με το Γενικό Διευθυντή του
  Κόμματος ορίζει τις έμμισθες θέσεις του Κόμματος, διορίζει και παύει το
  έμμισθο προσωπικό και ορίζει και αναθεωρεί την αντιμισθία του με βάση την
  κείμενη νομοθεσία και τις ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις

ΑΡΘΡΟ 13: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
 13.1 Η Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον
  Αναπληρωτή Πρόεδρο, τους τρεις (3) Αντιπροέδρους, το Γενικό Γραμματέα,
  το Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα, τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο, τον
  Αναπληρωτή Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο και δύο (2) από τα αιρετά μέλη
  του Εκτελεστικού Γραφείου που ορίζονται από την ολομέλεια του Σώματος
  και διαχειρίζεται πάνω σε καθημερινή βάση θέματα κομματικής πολιτικής,
  οργανωτικής ανάπτυξης και γενικότερης πολιτικής και κομματικής δράσης.
  Στην Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου παρακάθεται και ο Γραμματέας
  Επικοινωνίας/Εκπρόσωπος Τύπου χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 13.2 Αρμοδιότητες
  α) Επιλέγει/εκλέγει τον Γραμματέα Επικοινωνίας/Εκπρόσωπο Τύπου
   κατόπιν εισήγησης του Προέδρου του Κόμματος.
  β) Σε συνεργασία με τον Γενικό Διευθυντή του Κόμματος έχει την ευθύνη
   θεμάτων που άπτονται του επαγγελματικού προσωπικού του
   Κόμματος.
  γ) Επιλέγει/εκλέγει τον Υπεύθυνο Προσωπικών Δεδομένων.

ΑΡΘΡΟ 14: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
 14.1 Οι βουλευτές του Κόμματος αποτελούν την Κοινοβουλευτική Ομάδα του.
 14.2 Αρμοδιότητες
  α) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα έχει την ευθύνη της προβολής και
   εφαρμογής της πολιτικής του Κόμματος στα πλαίσια της Βουλής των
   Αντιπροσώπων.
  β) Ενεργεί τόσο μέσα, όσο και έξω από τη Βουλή για την προώθηση των
   αρχών και των αποφάσεων του Κόμματος και αγωνίζεται για την
   υπεράσπιση και εξασφάλιση των συμφερόντων του λαού μας.
  γ) Δραστηριοποιείται  σε συνεργασία με τα αρμόδια όργανα του Κόμματος
   για την επισήμανση, προώθηση και επίλυση των συμφερόντων του
   λαού.
  δ) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα δύναται για σκοπούς διευκόλυνσης της
   στην εκπλήρωση των καθηκόντων της, να διορίσει σε συνεννόηση με
   το Γενικό Γραμματέα, έμμισθο Γραμματέα, καθορίζοντας ταυτόχρονα
   τους όρους εργοδότησης του και τα καθήκοντά του.
  ε) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα συνεδριάζει τακτικά κάθε εβδομάδα και
   έκτακτα όταν παρίσταται ανάγκη.
  στ) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα επιλέγει δυο (2) εκ των Κοινοβουλευτικών
   Συνεργατών ως Γραμματείς της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.
  ζ) Λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή
 14.3 Ειδικός Κανονισμός
  Ειδικός Κανονισμός, που ετοιμάζει η Κοινοβουλευτική Ομάδα και ψηφίζει
  η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει την οργάνωση και λειτουργία της Ομάδας.

ΑΡΘΡΟ 15: ΓΕΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
 15.1 Το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο είναι υπεύθυνο για την οργάνωση του
  Κόμματος και καταρτίζει το Γενικό Οργανωτικό Σχέδιο.
 15.2 Του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου προΐσταται ο Γενικός Οργανωτικός
  Γραμματέας. 
 15.3 Απαρτίζεται από τον Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα, τους δυο (2) Βοηθούς
  Γενικούς Οργανωτικούς Γραμματείς και τους έξι (6) Γενικούς Επαρχιακούς

  Οργανωτικούς Διοικητικών Επαρχιών.
 15.4 Όπου κριθεί αναγκαίο καλούνται να παρακαθίσουν σε συνεδρίες του Γενικού
  Οργανωτικού Γραφείου και άλλοι αξιωματούχοι.
 15.5 Τα μέλη του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου επικυρώνονται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 15.6 Βρίσκεται σε στενή επαφή με τις Επαρχιακές Επιτροπές και τα Παραρτήματα
  του Εξωτερικού και συντονίζει τις ενέργειες και δραστηριότητες τους στον
  οργανωτικό τομέα.
 15.7 Ελέγχει την πρόοδο προς υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.
 15.8 Τηρεί υπό την εποπτεία του Προέδρου του Κόμματος και με τη συνεργασία
  του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, το Κεντρικό Μητρώο Μελών του
  Κόμματος και ελέγχει την κανονική  τήρηση των Επαρχιακών Μητρώων
  Μελών από τις Επαρχιακές Επιτροπές και των Μητρώων Μελών  των Τοπικών
  Οργανώσεων από τις αντίστοιχες Τοπικές Επιτροπές, της ΝΕΔΗΚ και της
  ΓΟΔΗΚ.
 15.9 Διενεργεί και εποπτεύει τις εκλογές για την ανάδειξη της ηγεσίας της
  ΝΕΔΗΚ και της ΓΟΔΗΚ, για τις οποίες έχει την ευθύνη τήρησης του
  μητρώου.
 15.10 Κανένα μέλος του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου δεν μπορεί να διεκδίκηση
  πολιτειακό αξίωμα εκτός και αν παραιτηθεί από την θέση του τουλάχιστον
  δυο (2) χρόνια πριν τις εκλογές τις οποίες προτίθεται να διεκδικήσει, εκτός
  και αν το Εκτελεστικό Γραφείο δώσει σχετική άδεια κατόπιν γραπτού
  αιτήματος.
 15.11 Το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 16: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ
 16.1 Η Επιτροπή Δεοντολογίας, Ελέγχου και Κανονισμών απαρτίζεται από πέντε
  (5) μέλη που επιλέγονται/εκλέγονται από την Κεντρική Επιτροπή.
 16.2 Καταρτίζει κώδικα Δεοντολογίας και εισηγείται κανονισμούς που ρυθμίζουν
  την κομματική συμπεριφορά και δράση καθώς και τη λειτουργία όλων των
  οργάνων του Κόμματος.
 16.3 Παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση του Καταστατικού, του Κώδικα
  Δεοντολογίας και των Κανονισμών.

ΑΡΘΡΟ 17: ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 17.1 Με πρωτοβουλία του Εκτελεστικού Γραφείου, συγκροτούνται Επιτροπές με
  ευθύνη την εξέταση θεμάτων που αφορούν την πολιτική, εκπαιδευτική,
  κοινωνική, οικονομική, πολιτιστική και αθλητική δραστηριότητα της
  Κυβέρνησης ή και άλλων φορέων εξουσίας, όπως και άλλες πτυχές της
  ζωής  του  τόπου .  Με δ ική  τους  πρωτοβουλία  να  εκφράζουν
  απόψεις/εισηγήσεις στο Εκτελεστικό Γραφείο για οποιοδήποτε από τα
  θέματα αυτά.
 17.2 Στις Επιτροπές  μετέχουν εξ οφίκιο οι βουλευτές  που εκπροσωπούν το
  Κόμμα στις αντίστοιχες Επιτροπές της Βουλής. Τα λοιπά μέλη των Επιτροπών
  επιλέγει/εκλέγει το Εκτελεστικό Γραφείο.
 17.3 Την εποπτεία  και συντονισμό του έργου τους θα έχει ο Αναπληρωτής
  Πρόεδρος του Κόμματος ή οι Αντιπρόεδροι του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 18: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
 18.1 Τα μέλη της Επιτροπής Αναθεώρησης και Εκσυγχρονισμού της Κυπριακής
  Νομοθεσίας επιλέγονται/εκλέγονται από το Εκτελεστικό Γραφείο κατόπιν
  εισήγησης της Γραμματείας του.
 18.2 Τελεί υπό την εποπτεία του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου ή του
  Αναπληρωτή Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου και βρίσκεται σε στενή
  συνεργασία με τους βουλευτές και κοινοβουλευτικούς συνεργάτες.
 18.3 Είναι υπεύθυνο για την μελέτη του Νομοθετικού πλαισίου του κράτους με

  στόχο την επισήμανση αδυναμιών και την τροποποίηση τους στην
  κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού  και της βελτίωσης της λειτουργικότητας
  του προς όφελος των πολιτών.

ΑΡΘΡΟ 19: ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
 19.1 Στο Σύστημα Παραγωγής Πολιτικής συμμετέχουν οι Βουλευτές, τα Μέλη του
  Εκτελεστικού Γραφείου και της Κεντρικής Επιτροπής, οι Κοινοβουλευτικοί
  Συνεργάτες και τα μέλη της Επιτροπής Πολιτικού Σχεδιασμού και των
  Ομάδων Μελετών.
 19.2 Άλλα στελέχη καθώς και μέλη με ειδική τεχνοκρατική κατάρτιση
  συνδράμουν την όλη προσπάθεια.
 19.3 Βασικός σκοπός είναι η επεξεργασία και ο καταρτισμός μελετών και
  προτάσεων για διαμόρφωση πολιτικής θέσης από το Κόμμα και τη χάραξη της
  κομματικής γραμμής σε διάφορους τομείς πολιτικής.
 19.4 Το συντονισμό και την εποπτεία του Συστήματος Παραγωγής Πολιτικής έχει
  ένας εκ των Αντιπροέδρων του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 20: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 20.1 Η Οικονομική Επιτροπή, κάτω από την εποπτεία του Εκτελεστικού Γραφείου
  και με τη συντονιστική ευθύνη του Οικονομικού Διαχειριστή του Κόμματος,
  είναι υπεύθυνη για την οικονομική διαχείριση του Κόμματος, την
  κατάστρωση και υλοποίηση προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης του
  Κόμματος και τον έλεγχο ομαλής τήρησης των οικονομικών λογαριασμών και
  λογιστικών βιβλίων του Κόμματος σε  Παγκύπρια κλίμακα.
 20.2 Η Επιτροπή είναι δεκαπενταμελής (15), με δικαίωμα της Κεντρικής Επιτροπής
  να αυξομειώνει τα μέλη της.  Η θητεία της διαρκεί για πενήντα-τέσσερις (54)
  μήνες.
  Οι Πρόεδροι των Επαρχιακών Οικονομικών Επιτροπών ή οι επαρχιακοί ταμίες
  είναι εξ οφίκιο μέλη της.
 20.3 Αρμοδιότητες 
  α) Καταρτίζει τον Ετήσιο Προϋπολογισμό Εσόδων και Δαπανών του
   Κόμματος και τον καταθέτει προς έγκριση στην Κεντρική Επιτροπή
   προς την οποία είναι υπόλογη.
  β) Σε συνεργασία με τον Οικονομικό διαχειριστή του Κόμματος, τους
   αξιωματούχους της ηγεσίας και άλλα αρμόδια κομματικά όργανα
   προγραμματίζει και υλοποιεί προγράμματα για την εξασφάλιση
   οικονομικών πόρων και ενίσχυση του Ταμείου του Κόμματος
  γ) Εποπτεύει την κανονική λειτουργία  του Λογιστηρίου του Κόμματος και
   ασκεί έλεγχο στην οικονομική διαχείριση σε όλα τα επίπεδα του
   Κόμματος.
  δ) Εξουσιοδοτεί τη διενέργεια των κομματικών δαπανών με βάση
   σχετικές εκάστοτε εισηγήσεις του Γενικού Διευθυντή του Κόμματος.
  ε) Υποβάλλει στο Εκτελεστικό Γραφείο κατά τρίμηνο, ή όταν της ζητηθεί,
‘   Έκθεση για την οικονομική κατάσταση του Κόμματος’.
  στ) Υποβάλλει στο τέλος κάθε οικονομικού έτους στην Κεντρική Επιτροπή
   τους ελεγμένους λογαριασμούς του Κόμματος προς συζήτηση και
   έγκριση.
  ζ) Παρουσιάζει κατ’ έτος προϋπολογισμό για τους επόμενους δώδεκα
   (12) μήνες.
  η) Με εισήγηση του Γενικού Διευθυντή ή/και του Οικονομικού
   Διαχειριστή δύναται να ανοίγει/κλείνει/λειτουργεί τραπεζικούς
   λογαριασμούς, ή/και να έχει δικαίωμα υπογραφής ή/και  να προβαίνει
   σε αιτήματα τραπεζικών διευκολύνσεων/δανεισμού εκ μέρους του
   Κόμματος, ΝΕΔΗΚ, ΓΟΔΗΚ, και των Επαρχιακών Επιτροπών σύμφωνα
   με το άρθρο 69.9.
 20.4 Ειδικός  Κανονισμός

  Ειδικός Κανονισμός που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει την
  οργάνωση και λειτουργία της.

ΑΡΘΡΟ 21: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
 21.1 Η  Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων χειρίζεται τις διεθνείς σχέσεις του Κόμματος
  υπό την άμεση εποπτεία του Αναπληρωτή Προέδρου  του  Κόμματος.
 21.2 Η Επιτροπή είναι πενταμελής (5), με δικαίωμα της Κεντρικής Επιτροπής να
  αυξομειώνει τα μέλη της.  Επιλέγεται/εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή
  για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 21.3 Κάθε χρόνο υποβάλλει στο Εκτελεστικό γραφείο Έκθεση Δράσης που
  καλύπτει τις δραστηριότητές της κατά την περίοδο αυτή.
 21.4 Η Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων συμμετέχει τόσο στο σύστημα  παραγωγής
  πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.
 21.5 Της Επιτροπής προΐσταται ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων, ο
  οποίος επιλέγεται/εκλέγεται από το Εκτελεστικό Γραφείο και είναι εξ οφίκιο
  μέλος της Κεντρικής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου.
 21.6 Ειδικός  Κανονισμός
  Ειδικός Κανονισμός που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει τη
  λειτουργία της.

ΑΡΘΡΟ 22: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΣΧΕΣΕΩΝ  
 22.1 Η Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων είναι πενταμελής (5) με δικαίωμα της
  Κεντρικής Επιτροπής να αυξομειώνει τον αριθμό των μελών της. Ο Πρόεδρος
  και τα τέσσερα μέλη επιλέγονται/εκλέγονται από το Εκτελεστικό Γραφείο για
  θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 22.2 Κάθε εξάμηνο υποβάλλει στο Εκτελεστικό Γραφείο Έκθεση Δράσης που
  καλύπτει τις δραστηριότητες κατά την περίοδο αυτή.
 22.3 Η Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων χειρίζεται τις δημόσιες σχέσεις του
  Κόμματος υπό την εποπτεία του Προέδρου του Κόμματος και του Γενικού
  Γραμματέα.
 22.4 Η Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων συμμετέχει τόσο στο σύστημα παραγωγής
  πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.
 22.5 Της Επιτροπής προΐσταται ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων ο
  οποίος επιλέγεται/εκλέγεται από το Εκτελεστικό Γραφείο και είναι εξ οφίκιο
  μέλος της Κεντρικής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου.
 22.6 Ειδικός Κανονισμός
  Ειδικός Κανονισμός που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει τη
  λειτουργία της.

ΑΡΘΡΟ 23: ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
 23.1 Ιδρύονται Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες κατά επαρχία
  με εισήγηση του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
  Ομάδων, κατά κλάδον ή επάγγελμα όπου τα μέλη είναι πέραν των τριάκοντα
  Οι κατά επαρχία επάγγελμα Κλαδικές Οργανώσεις συνδέονται με τις
  αντίστοιχες Κλαδικές των άλλων Επαρχιακών και σχηματίζουν κατά
  επάγγελμα την Παγκύπρια Κλαδική Οργάνωση.
 23.2 Η Κλαδική Οργάνωση διοικείται από πενταμελή (5) Επιτροπή που
  αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα, το Βοηθό
  Γραμματέα και τον Ταμία.
 23.3 Οι Πρόεδροι των Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων
  αποτελούν την Συντονιστική Επιτροπή των Κλαδικών Οργανώσεων
  (Σ.Ε.Κ.Ο.)  και έχουν την ευθύνη του συντονισμού των Κλαδικών
  Οργανώσεων. Το έργο της ΣΕΚΟ αναλαμβάνει πενταμελής Γραμματεία που
  εκλέγεται και έχει πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Αναπληρωτή
  Γραμματέα και Ταμία.
 23.4 Αρμοδιότητες Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων 
  α) Επιλαμβάνονται και προωθούν προβλήματα, ή αιτήματα μελών του
   Κλάδου διά του αρμοδίου οργάνου του Κόμματος.
  β) Μελετούν προβλήματα του Κλάδου και υποβάλλουν εισηγήσεις στο
   Κόμμα διά του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών

   Ομάδων.
  γ) Οργανώνουν τα μέλη, τα στελέχη και τους οπαδούς του Κόμματος
   στους χώρους εργασίας και φροντίζουν για τη συστηματική
   διαφώτιση και εμπέδωση της Κομματικής πολιτικής.
 23.5 Οι Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες συμμετέχουν τόσο στο
  σύστημα παραγωγής πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών
  προγραμμάτων του Κόμματος.
 23.6 Οι Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες τελούν υπό την
  εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου.
 23.7 Κατά παρόμοιο τρόπο λειτουργούν και οι Επιτροπές Συνταξιούχων.
 23.8 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί, που εγκρίνει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζουν τον τρόπο
  εκλογής και λειτουργίας όλων των Κλαδικών Επιτροπών και Οργανώσεων
  του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 24: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
 24.1 Η σύνθεση και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Πολιτικού Σχεδιασμού
  καθορίζονται από το Εκτελεστικό Γραφείο.
 24.2 Η Επιτροπή Πολιτικού Σχεδιασμού συμμετέχει τόσο στο σύστημα παραγωγής
  πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 25: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 25.1 Η Επιτροπή Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι υπεύθυνη για την Οργάνωση της
  Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Κόμματος στις Δημαρχούμενες περιοχές και στα
  Κοινοτικά Συμβούλια.
 25.2 Σε συνεργασία με το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο, υπό την εποπτεία του
  Προέδρου του Κόμματος, καταρτίζει τα ψηφοδέλτια του Κόμματος στις
  Δημοτικές και Κοινοτικές εκλογές.
 25.3 Της Επιτροπής Τοπικής Αυτοδιοίκησης προΐσταται ο Γραμματέας Τοπικής
  Αυτοδιοίκησης ο οποίος επιλέγεται/εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή
  της οποίας είναι εξ οφίκιο μέλος με δικαίωμα ψήφου.
 25.4 Συμμετέχουν οι Δήμαρχοι, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι Σχολικοί Έφοροι και οι
  εκλεγμένοι Πρόεδροι Κοινοτικών Συμβουλίων μέλη του Κόμματος.
 25.5 Τελεί υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου.
 25.6 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί που ψηφίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζουν, θέματα
  οργάνωσης και λειτουργίας της Επιτροπής Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΑΡΘΡΟ 26: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
 26.1 Η Επιτροπή Διαρκούς Διαβούλευσης με τους Πολίτες είναι υπεύθυνη για την
  διαμόρφωση και διαχείριση συστήματος συνεχούς επικοινωνίας με τους
  πολίτες, μέσω της διεξαγωγής ερευνών  και μελετών για πολιτικά,
  ανθρωπιστικά και κοινωνικά θέματα και για προτάσεις του Κόμματος που
  αφορούν σημαντικά ζητήματα που τους απασχολούν.
 26.2 Την σύνθεση της Επιτροπής αποφασίζει η Γραμματεία του Εκτελεστικού
  Γραφείου.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΑΡΘΡΟ 27: ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
  1. Πρόεδρος
  2. Αναπληρωτής Πρόεδρος
  3. Αντιπρόεδροι
  4. Γενικός Γραμματέας
  5. Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας
  6. Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος

  7. Μέλος Εκτελεστικού Γραφείου
  8. Πρόεδρος ΓΟΔΗΚ
  9. Πρόεδρος ΝΕΔΗΚ
  10. Μέλος Κεντρικής Επιτροπής
  11. Άλλοι Αξιωματούχοι

ΑΡΘΡΟ 28: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 28.1 Ο Πρόεδρος του Κόμματος εκλέγεται, άμεσα από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση,  και η θητεία του διαρκεί μέχρι την εκλογή νέου Προέδρου.
  Πρόεδρος εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει το 50% συν μία ψήφο
  του συνόλου των έγκυρων ψήφων. Αν η πρώτη ψηφοφορία δεν αναδείξει
  Πρόεδρο, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την πρώτη Κυριακή μετά την
  Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση, μεταξύ των δύο επικρατέστερων
  υποψηφίων.
 28.2 Σε περίπτωση κένωσης της θέσης του Προέδρου του Κόμματος για
  υπολειπόμενη θητεία μικρότερη των έξι (6) μηνών τα  καθήκοντα αυτού ασκεί
  ο Αναπληρωτής Πρόεδρος. Αν η θέση του Προέδρου του Κόμματος κενωθεί
  ενώ υπολείπεται θητεία πέραν των έξι μηνών, συγκαλείται Έκτακτη
  Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση, ειδικώς προς τούτο συγκαλούμενη, για την
  εκλογή νέου Προέδρου εντός του επόμενου εξαμήνου από την κένωση της
  θέσης.
 28.3 Αρμοδιότητες
  α) Ο Πρόεδρος του Κόμματος εκπροσωπεί και εκφράζει το Κόμμα.
  β) Προΐσταται και έχει τη γενική εποπτεία και τον έλεγχο του Κόμματος
   σε όλους του τομείς.
  γ) Προεδρεύει όλων των Κεντρικών Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος
   ή οποιασδήποτε Επιτροπής σε συνεδρία της οποίας λαμβάνει μέρος.
  δ) Μετέχει στη διαδικασία εκλογής του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου
   και του Αναπληρωτή του ως ορίζεται στο Καταστατικό.
  ε) Υπογράφει όλα τα έγγραφα του Κόμματος.
  στ) Δύναται να εκχωρεί προσωρινά μέρος των εξουσιών του στον
   Αναπληρωτή  Πρόεδρο του Κόμματος.
  ζ) Τον Πρόεδρο του Κόμματος όταν κωλύεται ή απουσιάζει
   αντιπροσωπεύει ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Κόμματος. Ο
   Πρόεδρος του Κόμματος λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 29: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 29.1 Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος εκλέγεται  από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση.
 29.2 Είναι μέλος των Ανωτάτων Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος.
 29.3 Αναπληρεί τον Πρόεδρο όταν κωλύεται ή απουσιάζει, στην άσκηση των
  συνήθων καθηκόντων του ή όπως προβλέπεται στο άρθρο 25(2).
 29.4 Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 30: ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 30.1 Οι Αντιπρόεδροι είναι τρεις (3) και εκλέγονται από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση μέσα από κοινό ψηφοδέλτιο. Σε περίπτωση κενής θέσης
  Αντιπροέδρου, τότε η Κεντρική Επιτροπή εκλέγει μετά από υποβολή
  υποψηφιοτήτων, νέο Αντιπρόεδρο.
 30.2 Ο κάθε ένας εξ αυτών αναλαμβάνει ξεχωριστό τομέα ευθύνης, όπως αυτοί
  καθορίζονται από το Εκτελεστικό Γραφείο. Η επιλογή γίνεται με βάση την
  σειρά εκλογής.
 30.3 Είναι μέλη των  Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος όπως προβλέπεται από
  το Καταστατικό.
 30.4 Καθήκοντα
  α) Βοηθούν τον Πρόεδρο και Αναπληρωτή Πρόεδρο στην εκτέλεση των
   καθηκόντων τους για την ομαλή λειτουργία του Κόμματος.
  β) Αναλαμβάνουν την ευθύνη εποπτείας και συντονισμού του
   συστήματος παραγωγής πολιτικής, την ευθύνη του συντονισμού της

   διαμόρφωσης του κυβερνητικού προγράμματος του Κόμματος και τον
   συντονισμό της Επιτροπής Πολιτικών Συμβούλων. Ενημερώνουν με
   τακτικές εκθέσεις/αναφορές το Εκτελεστικό Γραφείο και την Κεντρική
   Επιτροπή.
 30.5 Οι Αντιπρόεδροι λογοδοτούν στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 31: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 31.1 Ο Γενικός Γραμματέας του Κόμματος εκλέγεται από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση.
 31.2 Αρμοδιότητες: 
  α) Συγκαλεί τις συνεδρίες των Κεντρικών Συλλογικών Οργάνων του
   Κόμματος κοινοποιώντας έγκαιρα την ημερήσια διάταξη κάθε
   συνεδρίας μαζί με τα σχετικά έγγραφα εργασίας ως ορίζει το
   Καταστατικό και οι Ειδικοί Κανονισμοί.
  β) Σε συνεργασία με τους Βοηθούς Γενικούς Γραμματείς φέρει την
   ευθύνη τήρησης  των  βιβλίων  Πρακτικών των συνεδριάσεων των
   Κεντρικών Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος.
  γ) Έχει την εποπτεία των Ομάδων Μελετών και του Πολιτικού
   Σχεδιασμού.
  δ) Γνωστοποιεί τις αποφάσεις των Ανώτερων Καθοδηγητικών Οργάνων
   του Κόμματος προς τα ιεραρχικά υφιστάμενά  του κομματικά όργανα
   και ελέγχει την εφαρμογή τους.
  ε) Καταθέτει στο Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο την Έκθεση Δράσης του
   Κόμματος.
  στ) Προσυπογράφει κατά κανόνα τα εξερχόμενα έγγραφα του Κόμματος.
  ζ) Υποβάλλει  προς τα αρμόδια  όργανα   προτάσεις για λήψη
   αποφάσεων πάνω σε  τρέχοντα σοβαρά θέματα.
  η) Συγκροτεί σε συνεργασία με το Εκτελεστικό Γραφείο, Επιτροπές
   Εργασίας με συμβουλευτική ιδιότητα, με σκοπό την πλαισίωση και
   υποβοήθηση υπευθύνων Αξιωματούχων στην εκτέλεση του έργου
   τους. 
  θ) Ο Γενικός Γραμματέας βοηθείται στο έργο του από τους Βοηθούς
   Γενικούς Γραμματείς.
 31.3 Ο Γενικός Γραμματέας λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή

ΑΡΘΡΟ 32: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 32.1 Ο Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας  εκλέγεται από την  Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση.
 32.2 Η θέση του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα είναι επαγγελματική κατόπιν
  εκλογής. Δεν μπορεί να διεκδικήσει οποιοδήποτε πολιτειακό αξίωμα, εκτός
  και αν παραιτηθεί δυο (2) χρόνια πριν τις πολιτειακές εκλογές στις οποίες
  προτίθεται να διεκδικήσει.
 32.3. Αρμοδιότητες
  α) Είναι υπεύθυνος για την οργάνωση του Κόμματος. Καταρτίζει το
   Γενικό Οργανωτικό Σχέδιο, το οποίο, μετά την έγκριση του από την
   Κεντρική Επιτροπή, προωθεί δια των αρμοδίων κομματικών 
οργάνων
   προς υλοποίηση.
  β) Βρίσκεται σε στενή επαφή με τις Επαρχιακές Επιτροπές και τα
   Παραρτήματα του Εξωτερικού και συντονίζει τις ενέργειες και
   δραστηριότητες τους στον οργανωτικό τομέα.
  γ) Επισκέπτεται τις Επαρχίες και παρακολουθεί και ελέγχει την πρόοδο
   προς υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του Κόμματος.
  δ) Ενημερώνει το Εκτελεστικό Γραφείο και υποβάλλει τακτικά Έκθεση
   προς την Κεντρική Επιτροπή για την πρόοδο και τα αποτελέσματα
   υλοποίησης του Γενικού Οργανωτικού Σχεδίου και των Ειδικών
   Οργανωτικών Προγραμμάτων. 
  ε) Προΐσταται τις λειτουργίας του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου. 
  στ) Με εισήγηση του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, το Εκτελεστικό

   Γραφείο επικυρώνει τα εννιά (9) πρόσωπα που στελεχώνουν το
   Οργανωτικό Γραφείο. 
   Το Οργανωτικό Γραφείο υπόκειται πλήρως στις αρμοδιότητες του
   Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα.
 32.4 O Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 33: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
 33.1 Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Κόμματος είναι μέλος της Βουλής,
  αυτοδικαίως προεδρεύει της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και ασκεί καθήκοντα
  Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου.
 33.2 Εάν ο Πρόεδρος του Κόμματος αναδειχθεί Πρόεδρος της Βουλής πράγμα
  που θα τον κωλύει να ασκεί τα καθήκοντα του Κοινοβουλευτικού
  Εκπροσώπου ή για οποιοδήποτε λόγο δεν επιθυμεί να κατέχει τη θέση του
  Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου, ή εάν δεν είναι μέλος της Βουλής, η
  Κοινοβουλευτική Ομάδα σε συνεδρία της υπό την προεδρία του, εκλέγει τον
  Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο.  Την εκλογή του Εκπροσώπου επικυρώνει η
  Κεντρική Επιτροπή.
 33.3 Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος υποβάλλει κάθε τρίμηνο ή όταν του
  ζητηθεί από το Εκτελεστικό Γραφείο Έκθεση Δράσης της Ομάδας.
 33.4 Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος εκφράζει τις θέσεις του Κόμματος στην
  Βουλή και συντονίζει το έργο των βουλευτών.
 33.5 Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος καλεί σε συνεδρία την Ομάδα τακτικά κάθε
  εβδομάδα και έκτακτα όταν παρίσταται ανάγκη.

ΑΡΘΡΟ 34: ΜΕΛΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
 Ως το Άρθρο 12 ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 35: ΒΟΗΘΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
 35.1 Οι Βοηθοί Γενικοί Γραμματείς είναι δυο (2) και επιλέγονται/εκλέγονται από
  την Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 35.2 Συμμετέχουν εξ οφίκιο μέλη στην Κεντρική Επιτροπή με δικαίωμα ψήφου.
 35.3 Μετέχουν στα συλλογικά όργανα του Κόμματος,  όπως προνοεί το
  Καταστατικό.
 35.4 Αρμοδιότητες
  α) Βοηθούν το Γενικό Γραμματέα στην προετοιμασία και τη λειτουργία
   των συλλογικών οργάνων του Κόμματος.
  β) Ειδικότερα ασκούν καθήκοντα που τους κατανέμει το Εκτελεστικό
   Γραφείο ύστερα από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 36: ΒΟΗΘΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΙ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
 36.1 Οι  Βοηθοί  Γενικοί  Οργανωτικοί  Γραμματείς είναι  δύο (2)  και
  επιλέγονται/εκλέγονται από την Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί
  54 μήνες.
 36.2 Συμμετέχουν εξ οφίκιο μέλη στην Κεντρική Επιτροπή με δικαίωμα ψήφου.
 36.3 Μετέχουν στα συλλογικά όργανα του Κόμματος,  όπως προνοεί το
  Καταστατικό.
 36.4 Αρμοδιότητες 
  α) Βοηθούν το Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα για την εύρυθμη λειτουργία
   του οργανωτικού μηχανισμού του Κόμματος. Αντικαθιστούν το Γενικό
   Οργανωτικό  Γραμματέα σε περίπτωση απουσίας.
  β) Ειδικότερα, ασκούν καθήκοντα που τους αναθέτει το Εκτελεστικό
   Γραφείο ύστερα από εισήγηση του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 37: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
 37.1 Ο Αναπληρωτής Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος εκλέγεται από την
  Κοινοβουλευτική Ομάδα και αναπληρώνει τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο
  όταν απουσιάζει ή όταν κωλύεται. Την εκλογή του επικυρώνει η Κεντρική
  Επιτροπή.

   στ) Να  ψηφίζει τους υποψήφιους του Κόμματος σε κάθε εκλογή σε
    δημόσιο αξίωμα.
   ζ) Να μην είναι μέλος άλλου Κόμματος.
 62.7 Κομματική Ταυτότητα
   α) Η εγκεκριμένη αίτηση υποψηφίου μέλους, προωθείται από την
    Επαρχιακή Επιτροπή ή τη Γραμματεία του Εκτελεστικού
    Γραφείου προς το Τμήμα έκδοσης ταυτοτήτων στα Κεντρικά
    Γραφεία για την καταγραφή  του μέλους στο Κεντρικό Μητρώο
    και την έκδοση της κομματικής του ταυτότητας.
   β) Η διαδικασία έκδοσης της κομματικής ταυτότητας
    συμπληρώνεται το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες από την
    παράδοση των στοιχείων στο τμήμα ταυτοτήτων στη Λευκωσία.
    Η ταυτότητα παραδίδεται στην οικεία Επαρχιακή Επιτροπή, η
    οποία και τη διαβιβάζει αμέσως στην ενδιαφερόμενη Τοπική
    Οργάνωση για να παραδοθεί στο νέο μέλος.
   γ) Η όλη διαδικασία εγγραφής μέλους και έκδοσης της ταυτότητας
    του και παράδοσης της στο νέο μέλος διεξάγεται με τον
    ταχύτερο δυνατό ρυθμό και σε καμιά περίπτωση δεν διαρκεί
    πέραν των δύο μηνών.
   δ) Η ανανέωση της Κομματικής ταυτότητας γίνεται δια της
    πληρωμής της ετήσιας συνδρομής.

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

ΑΡΘΡΟ 63: ΝΕΟΛΑΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 63.1 Η ΝΕΔΗΚ αποβλέπει στην κινητοποίηση και πολιτικοποίηση των νέων και
  αξιοποίηση της προσφοράς τους στη ζωή του τόπου μας.
  Αποτελεί την ανανεωτική δύναμη στον αγώνα προώθησης  και πραγμάτωσης
  των αρχών και των στόχων του Κόμματος.
 63.2 Διατηρεί Τμήματα Φοιτητικής Νεολαίας, Εργαζόμενης Νεολαίας και άλλα. 
 63.3 Η ΝΕΔΗΚ είναι αναπόσπαστο μέρος του Κόμματος και βρίσκεται σε συνεχή
  πολιτική συνεργασία με τα συλλογικά όργανα του Κόμματος, πάντοτε κάτω
  από την άμεση εποπτεία του Κόμματος.
 63.4 Η οικονομική διαχείριση και ο έλεγχος γίνεται από το Γενικό Διευθυντή του
  Κόμματος σε συνεργασία με τον Οικονομικό Διαχειριστή του Κόμματος.
 63.5 Μέλη της ΝΕΔΗΚ είναι οι νέοι, μέλη του Κόμματος, ηλικίας από 18-30 ετών.
  Κατά την ημέρα της εκλογικής συνέλευσης δικαίωμα ψήφου έχουν όσοι
  έχουν οικονομικά τακτοποιημένες τις υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με τις
  πρόνοιες του Άρθρου 62.3. Για άτομα 12-18 ετών που επιθυμούν να
  εγγραφούν στην ΝΕΔΗΚ, τηρείται ξεχωριστό μητρώο υπό την εποπτεία του
  Γενικού Οργανωτικού Γραφείου.
 63.6 Την ευθύνη φύλαξης και τήρησης του μητρώου έχει το Γενικό Οργανωτικό
  Γραφείο του Κόμματος.
 63.7 Κανένας εν ενεργεία αξιωματούχος της ΝΕΔΗΚ δεν μπορεί να υπερβαίνει το
  τριαντακοστό (30) έτος της ηλικίας του εκτός και αν διανύει θητεία στην
  οποία εξελέγη και ήταν κάτω των τριάντα (30) ετών.
 63.8 Ο Πρόεδρος, τα μέλη της Γραμματείας και οι Επαρχιακοί Αξιωματούχοι της
  οργάνωσης, εκλέγονται από το Παγκύπριο Συνέδριο της Οργάνωσης το
  οποίο διενεργείται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του Κόμματος το
  αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής της
  Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης και η θητεία τους διαρκεί
  πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 63.9 Η διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη της ηγεσίας της ΝΕΔΗΚ
  διενεργείται και εποπτεύεται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του
  Κόμματος.

 63.10 Ο Πρόεδρος της ΝΕΔΗΚ προεδρεύει της Γενικής Γραμματείας και του
  Κεντρικού Συμβουλίου της ΝΕΔΗΚ.  Έχει την ευθύνη οργάνωσης και
  διοίκησης της ΝΕΔΗΚ και προώθησης των σκοπών και επιδιώξεων της, σε
  συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη των συλλογικών οργάνων της των οποίων
  προεδρεύει.
 63.11 Ο Πρόεδρος της ΝΕΔΗΚ συμμετέχει στο Εκτελεστικό Γραφείο του Κόμματος
  και επίσης, μαζί με τα μέλη της Γενικής Γραμματείας, στην Κεντρική Επιτροπή
  του Κόμματος.
 63.12 Το Καταστατικό της ΝΕΔΗΚ αντανακλά στις διατάξεις του το περιεχόμενο
  του παρόντος άρθρου. Το Καταστατικό του Κόμματος υπερισχύει
  οποιασδήποτε άλλης πρόνοιας του Καταστατικού της ΝΕΔΗΚ σε περίπτωση
  αμφιλεγόμενης και συγκρουόμενης ερμηνείας οποιασδήποτε διάταξης.
 63.13 Το Καταστατικό της ΝΕΔΗΚ υπόκειται στην έγκριση και επικύρωση της
  Κεντρικής Επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 64: ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ  ΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ  ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 64.1 Σκοπός της ΓΟΔΗΚ είναι η προσέλευση των Κυπρίων γυναικών στις τάξεις
  του Δημοκρατικού Κόμματος και η εργασία και συμβολή τους στον αγώνα για
  ανέλιξη της Κύπριας γυναίκας στον πολιτικό,  στον πολιτιστικό και στον
  κοινωνικό τομέα καθώς και η διασφάλιση για τις γυναίκες ισότητα
  δικαιωμάτων και ευκαιριών, πάντοτε μέσα στα πλαίσια του όλου Κομματικού
  μηχανισμού και σύμφωνα με τις καταστατικές αρχές και την πολιτική γραμμή
  του Κόμματος.
 64.2 Η ΓΟΔΗΚ είναι  τμήμα αναπόσπαστο του  Κόμματος και βρίσκεται σε συνεχή
  πολιτική συνεργασία με τα συλλογικά όργανα του Κόμματος. Διατηρεί
  διοικητική και οργανωτική αυτοτέλεια, πάντοτε κάτω από την άμεση εποπτεία
  του Κόμματος.
 64.3 Η οικονομική διαχείριση και ο έλεγχος γίνονται από το Γενικό Διευθυντή του
  Κόμματος σε συνεργασία με τον Οικονομικό Διαχειριστή του Κόμματος.
 64.4 Η ΓΟΔΗΚ παρουσιάζει τις θέσεις και απόψεις του Κόμματος σε θέματα που
  αφορούν ειδικά τη γυναίκα.
 64.5 Μέλη της ΓΟΔΗΚ είναι όλες οι γυναίκες  μέλη του Κόμματος.
  Για την εγγραφή τους ως μελών εφαρμόζονται οι πρόνοιες του Άρθρου 62.3.
  Τα ονόματα των γυναικών μελών του Κόμματος καταχωρούνται στο Κεντρικό
  Μητρώο Μελών του Κόμματος.
 64.6 Την ευθύνη φύλαξης και τήρησης του μητρώου έχει το Γενικό Οργανωτικό
  Γραφείο του Κόμματος. Το μητρώο μελών περιλαμβάνει τις γυναίκες μέλη
  του Κόμματος και δεν διατηρείται παράλληλα άλλο μητρώο από την ίδια
  Οργάνωση.
 64.7 Η Πρόεδρος και τα μέλη της ΓΟΔΗΚ εκλέγονται από το Παγκύπριο Συνέδριο
  της Οργάνωσης, το οποίο διενεργείται και εποπτεύεται από το Γενικό
  Οργανωτικό Γραφείο του Κόμματος. Η εκλογή της ηγεσίας γίνεται εντός έξι
  (6) μηνών από την ημερομηνία της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης και η
  θητεία τους διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 64.8 Η διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη της ηγεσίας της ΓΟΔΗΚ
  διενεργείται και εποπτεύεται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του
  κόμματος.
 64.9 Η Πρόεδρος της ΓΟΔΗΚ συμμετέχει στο Εκτελεστικό Γραφείο του Κόμματος
  και επίσης, μαζί με τα μέλη της Γενικής Γραμματείας της, στην Κεντρική
  Επιτροπή.
 64.10 Το Καταστατικό της ΓΟΔΗΚ  αντανακλά στις διατάξεις του το περιεχόμενο
  του παρόντος άρθρου. Το Καταστατικό του Κόμματος υπερισχύει
  οποιασδήποτε άλλης πρόνοιας του Καταστατικού της ΓΟΔΗΚ σε περίπτωση
  αμφιλεγόμενης και συγκρουόμενης ερμηνείας οποιασδήποτε διάταξης.
 64.11 Το Καταστατικό της ΓΟΔΗΚ υπόκειται στην έγκριση και επικύρωση της
  Κεντρικής Επιτροπής.

  Επιτροπή.
 60.3 Αρμοδιότητες
  Η Τοπική Επιτροπή εργάζεται για:
   α) Την υλοποίηση των Αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.
   β) Την προώθηση των θέσεων και απόψεων του Κόμματος μέσα
    στον κόσμο  της περιοχής της.
   γ) Τη διεύρυνση του Κόμματος με την προσχώρηση νέων μελών.
   δ) Την ανάληψη πρωτοβουλιών με στόχο την αύξηση της επιρροής
    του Κόμματος στην περιοχή ευθύνης της.
   ε) Την κινητοποίηση και συμμετοχή των μελών στις γενικές
    κομματικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις.
   στ) Την διεκπεραίωση των οδηγιών ή καθηκόντων που της
    ανατίθενται από  αρμόδια κομματικά όργανα.
   ζ) Την είσπραξη συνδρομών και διαφώτιση των μελών της Τοπικής
    Οργάνωσης.
   η) Την ενημέρωση και διαφώτιση των μελών της περιοχής της για
    τις θέσεις του Κόμματος πάνω στις διαμορφούμενες νέες
    εξελίξεις. 
 60.4 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν την
  οργάνωση και λειτουργία των Επαρχιακών οργάνων του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 61: ΤΟΠΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 61.1 Το Τοπικό Συμβούλιο συγκροτείται από:
   α) Την Τοπική Επιτροπή
   β) Τους αντιπροσώπους κάθε εκλογικού κέντρου της περιφέρειας
    της Τοπικής Επιτροπής.
   γ) Μέλη  οργανωμένων συνόλων που εγκρίνει η Επαρχιακή
    Επιτροπή  μετά από συνεννόηση  με την Τοπική Επιτροπή.
 61.2 Του Τοπικού Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος της Τοπικής Επιτροπής ή
  εκπρόσωπος της Επαρχιακής Επιτροπής.  Καλείται σε συνεδρία με απόφαση
  της Τοπικής Επιτροπής τακτικά κάθε δύο (2) μήνες και έκτακτα όταν κριθεί
  αναγκαίο από τον Πρόεδρο της Τοπικής Επιτροπής ή την Επαρχιακή Επιτροπή
  ή όταν ζητηθεί από την πλειοψηφία των μελών του.
 61.3 Αρμοδιότητες
   α) Συμβάλλει ουσιαστικά στην υλοποίηση των οργανωτικών
    προγραμμάτων που σχεδιάζει η Τοπική Επιτροπή μέσα στα
    πλαίσια των οδηγιών της Επαρχιακής Επιτροπής.
   β) Αξιολογεί τα αποτελέσματα της Κομματικής δουλειάς και
    εκφράζει τις διαπιστώσεις, τα συμπεράσματα και τις εισηγήσεις
    του.
   γ) Επιλαμβάνεται ειδικών θεμάτων που παραπέμπονται προς αυτό
    από τη Τοπική Επιτροπή ή την Επαρχιακή Επιτροπή και
    υποβάλλει σχετικές εισηγήσεις.

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΑΡΘΡΟ 62: ΜΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
 62.1 Προσόντα Εγγραφής
   α) Κάθε Κύπριος, κάτοικος της Κύπρου, μπορεί να εγγραφεί μέλος
    του Κόμματος, εάν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας
    του, δεν ανήκει ή δεν υποστηρίζει άλλο πολιτικό σχηματισμό και
    δηλώσει αποδοχή των Αρχών της Ιδεολογίας και του
    Καταστατικού του Κόμματος.
   β) Με απόφαση του Εκτελεστικού Γραφείου είναι δυνατό, Κύπριοι
    μη μόνιμοι κάτοικοι της Κύπρου, καθώς  και αλλοδαποί μόνιμοι
    κάτοικοι της Κύπρου να εγγραφούν μέλη του Κόμματος.

 62.2 Μητρώα Μελών 
  Τα μέλη εγγράφονται στα ακόλουθα Μητρώα: 
  1) Μητρώο Μελών Τοπικής Οργάνωσης.
  2) Μητρώο Μελών Επαρχιακής Οργάνωσης.
  3) Κεντρικό Μητρώο Μελών.
 62.3 Εγγραφή Μελών 
  Το υποψήφιο μέλος συμπληρώνει ειδικό Έντυπο Εγγραφής Μέλους στην
  Τοπική Οργάνωση του τόπου διαμονής του. Η αίτηση εξετάζεται από την
  οικεία Επαρχιακή Επιτροπή.
  Συμμετοχή στη διαδικασία εγγραφής μέλους έχουν ο Πρόεδρος και τα μέλη
  της Γραμματείας του Εκτελεστικού Γραφείου.
 62.4 Αποχώρηση Μέλους
  Έκαστο μέλος αποχωρεί από το Κόμμα:
   α) Όταν καταδεικνύει ρητά την επιθυμία του πως δεν επιθυμεί να
    είναι μέλος,
   β) Αποστείλει γραπτή επιστολή προς την οικεία Επαρχιακή
    Επιτροπή ή/και στο Γενικό Οργανωτικό Γραφείο,
   γ) Με δημόσια ανάρτηση ή δήλωση του,
   δ) Όταν με πράξεις ή/και ενέργειες του διαμηνύει ότι δεν θέλει να  
    είναι μέλος του κόμματος.
 
 62.5 Δικαιώματα Μέλους 
  Κάθε μέλος έχει δικαίωμα:
   α) Να ψηφίζει αιρετά όργανα του Κόμματος (άμεσα ή έμμεσα)
    όπως προνοεί το Καταστατικό.
   β) Να υποβάλλει υποψηφιότητα για εκλογή σε κομματικά Αξιώματα
    σε όλα τα επίπεδα της κομματικής δομής, όπως ορίζει το
    Καταστατικό.
   γ) Να διεκδικεί υποβολή υποψηφιότητας για πολιτειακά αξιώματα
    σύμφωνα με το Καταστατικό και τους Ειδικούς Κανονισμούς που
    ρυθμίζουν το θέμα τούτο.
   δ) Να ασκεί κριτική που να εξαντλείται μέσα στα πλαίσια της
    λειτουργίας των οργάνων του Κόμματος.
   ε) Να υποβάλλει στα αρμόδια όργανα εισηγήσεις και να συζητεί
    ελεύθερα  οποιοδήποτε θέμα που έχει σχέση με την πολιτική
    του Κόμματος μέσα στα πλαίσια των κομματικών διαδικασιών.
   στ) Να εκφράζει, να προωθεί και να υποστηρίζει, τυχόν
    διαφορετικές απόψεις του όσο αφορά την πολιτική ή τις
    ενέργειες του Κόμματος, είτε στα συλλογικά όργανα είτε
    δημόσια, νοουμένου ότι μετά που θα ληφθεί απόφαση ομόφωνα
    ή κατά πλειοψηφία από το αρμόδιο συλλογικό όργανο, το μέλος
    δεν δικαιούται με λόγο ή  ενέργειες να  υποσκάπτει ή να
    προβαίνει σε ενέργειες αντίθετες προς την απόφαση που
    λήφθηκε. Σε περίπτωση που ενεργεί αντίθετα, λαμβανομένης
    υπόψη και της μορφής και έντασης της αντίδρασης, το μέλος
    θεωρείται ότι είναι πειθαρχικά υπόλογο και σε περίπτωση
    καταδίκης, υπόκειται σε κυρώσεις.
 62.6 Υποχρεώσεις Μέλους 
  Κάθε μέλος έχει την υποχρέωση:
   α) Να σέβεται και να προωθεί τις Αρχές, την Ιδεολογία και το
    Πρόγραμμα του Κόμματος.
   β) Να συμμορφώνεται προς τις αποφάσεις και να τηρεί τη γραμμή
    του Κόμματος
   γ) Να παρακολουθεί ανελλιπώς τις συνεδρίες των οργάνων στα
    οποία  μετέχει και να λαμβάνει πρόθυμα μέρος στις διάφορες
    εκδηλώσεις του Κόμματος.
   δ) Να καταβάλλει την συνδρομή του στο Κόμμα.
   ε) Να φροντίζει ώστε να είναι εγγεγραμμένος στους Εκλογικούς
    Καταλόγους της Πολιτείας.

ΑΡΘΡΟ 55: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 55.1 Ύστερα από οδηγίες του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου, σύμπλεγμα Τοπικών
  Οργανώσεων, αποτελεί Περιφερειακή Οργάνωση. Κάθε Επαρχιακή Επιτροπή,
  σε συνεννόηση με το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο, χωρίζει την οικεία επαρχία
  της σε περιφέρειες. Κάθε περιφέρεια είναι ένας δήμος ή μια ενορία ή μια
  εκλογική περιφέρεια και στην ύπαιθρο μια ομάδα κοινοτήτων.
  Μέλη της μπορεί να είναι όλες οι Τοπικές Οργανώσεις μιας Περιφέρειας. Οι
  Πρόεδροι και οι Οργανωτικοί Γραμματείς των Τοπικών Οργανώσεων
  αποτελούν το Εκτελεστικό Σώμα της Περιφερειακής Οργάνωσης.
  Η Περιφερειακή Οργάνωση συνεδριάζει υπό την προεδρία του Εκπροσώπου
  των Περιφερειακών Τομέων/Οργανωτικό Συντονιστή Υπαίθρου και
  Δημαρχούμενων περιοχών, που εκλέγεται από τα μέλη της Περιφέρειας
  όπως ορίζει το άρθρο 52.1, τακτικά κάθε διμηνία και έκτακτα όταν το
  αποφασίσει η Επαρχιακή Επιτροπή. Οι αρμοδιότητες του Συντονιστή
  καθορίζονται με Κανονισμούς από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο
 55.2 Τις περιφέρειες κατά επαρχία ορίζει η οικεία Επαρχία σε συνεννόηση με το
  Γενικό Οργανωτικό Γραφείο.
 55.3 Αρμοδιότητες
  1) Συντονίζει τις δραστηριότητες των Τοπικών Οργανώσεων που
   περιλαμβάνονται στην περιφέρεια
  2) Θέτει περιφερειακούς στόχους για διεύρυνση του Κόμματος και
   αποτελεσματική διαφώτιση των μελών της.

ΑΡΘΡΟ 56: ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 
ΕΠΑΡΧΙΩΝ 
 56.1 Οι Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες Επαρχιών λειτουργούν
  σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος Καταστατικού.
 56.2 Ιδρύονται Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες κατά Επαρχία
  με εισήγηση του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
  Ομάδων και κατόπιν έγκρισης του Οργανωτικού Γραφείου, κατά Κλάδο ή
  Επάγγελμα όπου τα μέλη είναι πέραν των τριάκοντα (30). Το Εκτελεστικό
  Γραφείο δύναται να εγκρίνει σύσταση Κλαδικής Οργάνωσης με μικρότερο
  αριθμό μελών. Οι κατά επαρχία επάγγελμα Κλαδικές Οργανώσεις συνδέονται
  με τις αντίστοιχες Κλαδικές των άλλων Επαρχιακών και σχηματίζουν κατά
  επάγγελμα την Παγκύπρια Κλαδική Οργάνωση.
 56.3 Η Κλαδική Οργάνωση διοικείται από πενταμελή (5) Επιτροπή που
  αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα, το Βοηθό
  Γραμματέα και τον Ταμία.
 56.4 Υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, οι Πρόεδροι των
  Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων αποτελούν την
  Συντονιστική Επιτροπή των Κλαδικών Οργανώσεων (Σ.Ε.Κ.Ο) και έχουν την
  ευθύνη του συντονισμού των Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
  Ομάδων. Το έργο της Σ.Ε.Κ.Ο αναλαμβάνει πενταμελής Γραμματεία που
  εκλέγεται και έχει Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Αναπληρωτή
  Γραμματέα και Ταμία.
 56.5 Αρμοδιότητες
  α) Επιλαμβάνονται και προωθούν προβλήματα, ή αιτήματα μελών του
   Κλάδου δια του αρμοδίου οργάνου του Κόμματος.
  β) Μελετούν προβλήματα του Κλάδου και υποβάλλουν εισηγήσεις στο
   Κόμμα δια του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
   Ομάδων.
  γ) Οργανώνουν τα μέλη, τα στελέχη και τους οπαδούς του Κόμματος
   στους χώρους εργασίας και φροντίζουν δια την συστηματική
   διαφώτιση και εμπέδωση της Κομματικής Πολιτικής.
 56.6 Κατά παρόμοιο τρόπο λειτουργούν και οι Επιτροπές Συνταξιούχων.
 56.7 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί, που εγκρίνει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζουν τον τρόπο
  εκλογής και λειτουργίας όλων των Επιτροπών και Οργανώσεων του
  Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 57: TOΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 57.1 Η Τοπική Οργάνωση είναι η βασική πολιτική και οργανωτική μονάδα του
  Κόμματος. Καλύπτει και μια ενορία ή εκλογική περιφέρεια
  Ιδρύεται από την Επαρχιακή Επιτροπή ύστερα από έγκριση του Εκτελεστικού
  Γραφείου.  Δύναται να καλύπτει μια κοινότητα ή ομάδα κοινοτήτων ή ενορία ή
  εκλογική περιφέρεια και στις πόλεις  να καλύπτει την περιοχή που αναλογεί
  σε κάθε ένα εκλογικό Κέντρο.
 57.2 Αποτελείται τουλάχιστον από 10 μέλη. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το
  Εκτελεστικό Γραφείο δύναται να εγκρίνει σύσταση Τοπικής Οργάνωσης με
  μικρότερο αριθμό μελών.
  Η Τοπική Οργάνωση δέχεται μέλη που κατοικούν στην ίδια γεωγραφική
  περιφέρεια.

ΑΡΘΡΟ 58: ΤΟΠΙΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 58.1 Αποτελεί το ανώτατο όργανο της Τοπικής Οργάνωσης. Συγκροτείται από τα
  μέλη που έχουν εγγραφεί στο κεντρικό μητρώο μελών του Κόμματος
  τουλάχιστον εννέα (9) μήνες πριν τη διεξαγωγή της Παγκύπριας Εκλογικής
  Συνέλευσης και διενεργείται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του
  Κόμματος εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής της
  Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης.
  Εφορευτική Επιτροπή που ορίζεται από την Επαρχιακή Επιτροπή εποπτεύει
  την εκλογική διαδικασία. 
  Ειδικοί κανονισμοί που καθορίζονται από την Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν
  τα θέματα της υποβολής υποψηφιοτήτων και την εκλογική διαδικασία. Οι
  Γενικές Συνελεύσεις των Τοπικών Οργανώσεων διεξάγονται εντός έξι (6)
  μηνών μετά την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
 58.2 Σε περίπτωση που Προέδροι ή μέλη Τοπικών Επιτροπών δεν ανταποκρίνονται
  στα καθήκοντα τους και δεν υλοποιούν το πλάνο του Γενικού Οργανωτικού
  Γραφείου και τις αποφάσεις του Κόμματος, η οικεία Επαρχιακή Επιτροπή σε
  συνεννόηση με το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο και με έγκριση του
  Εκτελεστικού Γραφείου, αποφασίζει την πραγματοποίηση νέας Εκλογικής
  Συνέλευσης ή/και την αντικατάσταση τους.
 58.3 Αρμοδιότητες
  Εκλέγει τον Πρόεδρο και τα μέλη της Τοπικής  Επιτροπής για θητεία που
  διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.

ΑΡΘΡΟ 59: ΤΟΠΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 59.1 Συγκαλείται μια (1) φορά στην διάρκεια της θητείας της Επιτροπής ή όποτε
  αυτό κριθεί αναγκαίο και προβαίνει σε έλεγχο των πεπραγμένων της Τοπικής
  Επιτροπής, η οποία παρουσιάζει έκθεση δράσης. Μεριμνά για την περαιτέρω
  στελέχωση και δραστηριοποίηση της Τοπικής Επιτροπής.
  Συμμετέχουν όλα τα μέλη της Τοπικής Οργάνωσης που είναι εγγεγραμμένα
  στο κεντρικό μητρώο μελών του Κόμματος και έχουν τακτοποιημένη την
  οικονομική συνδρομή τους.

ΑΡΘΡΟ 60: ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 60.1 Εκλέγεται από την Τακτική Εκλογική Συνέλευση της Τοπικής Οργάνωσης για
  θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
  Αποτελείται από πέντε ως δεκαπέντε (5-15) μέλη ανάλογα με την
  αριθμητική δύναμη των μελών της Τοπικής Οργάνωσης.
  Καταρτίζεται εις Σώμα ως εξής:
  Αντιπρόεδρος, Γραμματέας Οργανωτικός Γραμματέας και Ταμίας. Τα υπόλοιπα
  μέλη είναι Σύμβουλοι. Συνεδριάζει τακτικά κάθε εβδομάδα και έκτακτα όταν
  κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο.
 60.2 Ο Πρόεδρος της  Τοπικής  Επιτροπής ΝΕΔΗΚ και η Πρόεδρος της Τοπικής
  Επιτροπής ΓΟΔΗΚ παρακάθονται στις συνεδρίες  της Τοπικής Επιτροπής του
  Κόμματος. Εξ οφίκιο μέλη με δικαίωμα ψήφου είναι οι Δήμαρχοι, Δημοτικοί
  Σύμβουλοι, Σχολικοί Έφοροι, Πρόεδρος και μέλη Κοινοτικών Συμβουλίων,
  νοουμένου ότι είναι μέλη του Κόμματος που κατοικούν στην οικεία Τοπική

  Γραφείο χωρίζει την Επαρχία της σε περιφέρειες. Κάθε περιφέρεια είναι ένας
  Δήμος ή Ενορία ή εκλογική περιφέρεια και στην Ύπαιθρο ομάδα κοινοτήτων.
  Του Επαρχιακού Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος της Επαρχιακής
  Επιτροπής.  Καλείται δε σε συνεδρία με απόφαση της Επαρχιακής Επιτροπής
  τακτικά κάθε τρεις (3) μήνες και έκτακτα όταν κριθεί αναγκαίο από τον
  Πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής ή όταν ζητηθεί από τη πλειοψηφία των
  μελών του.
 52.2 Αρμοδιότητες
  α) Συμβάλλει ουσιαστικά στην υλοποίηση των οργανωτικών
   προγραμμάτων εσωκομματικής επικοινωνίας που σχεδιάζει η
   Επαρχιακή Επιτροπή.
  β) Προβαίνει σε αξιολόγηση των πεπραγμένων και σε απολογισμό
   δράσης κατά Τοπική Οργάνωση και εκφράζει τις διαπιστώσεις, τα
   συμπεράσματα και τις εισηγήσεις της.
  γ) Επιλαμβάνεται ειδικών θεμάτων που παραπέμπονται προς αυτό από
   την Επαρχιακή Επιτροπή και υποβάλλει σχετικές εισηγήσεις.

ΑΡΘΡΟ 53: ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 53.1 Η Επαρχιακή Επιτροπή είναι είκοσι-εφταμελής (27). Εκλέγεται από την
  Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις
  (54) μήνες. Το Επαγγελματικό Οργανωτικό Στέλεχος κάθε επαρχίας
  συμμετέχει εξ οφίκιο μέλος της Επαρχιακής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου.
  Η εκλογή του Προέδρου της διεξάγεται χωριστά. Τα μέλη του Εκτελεστικού
  Γραφείου και της Γραμματείας του Εκτελεστικού Γραφείου δύνανται να
  παρακάθονται στις συνεδρίες της οικείας Επαρχιακής Επιτροπής.
 53.2 Οι Επαρχιακές Επιτροπές του Κόμματος υπό ομαλές συνθήκες είναι έξι (6),
  μια (1) σε κάθε Επαρχία της Κύπρου. Κατ’  εξαίρεση για λόγους οργανωτικούς
  και εφ΄ όσον συνεχίζεται η σημερινή έκρυθμη κατάσταση οι Επαρχιακές
  Επιτροπές είναι δώδεκα “12”.
  Επαρχιακή Επιτροπή Λευκωσίας
  Επαρχιακή Επιτροπή Μόρφου (Λευκωσίας)
  Επαρχιακή Επιτροπή Μόρφου (Λεμεσός)
  Επαρχιακή Επιτροπή Λεμεσού
  Επαρχιακή Επιτροπή Λάρνακας
  Επαρχιακή Επιτροπή Πάφου
  Επαρχιακή Επιτροπή  Αμμοχώστου (Λάρνακα)
  Επαρχιακή Επιτροπή Αμμοχώστου (Λεμεσός)
  Επαρχιακή Επιτροπή Αμμοχώστου (Λευκωσία)
  Επαρχιακή Επιτροπή Κερύνειας (Λευκωσία)
  Επαρχιακή Επιτροπή Κερύνειας (Λεμεσός)
  Επαρχιακή Επιτροπή Προσφύγων Πάφου (Μούτταλλος)
 53.3 Οι βουλευτές κάθε οικείας Επαρχίας είναι εξ οφίκιο  μέλη της Επαρχιακής
  Επιτροπής. Στις συνεδρίες παρακάθονται τα επαγγελματικά οργανωτικά
  στελέχη της επαρχίας, ο Πρόεδρος της ΝΕΔΗΚ και η Πρόεδρος της ΓΟΔΗΚ.Η
  Επαρχιακή Επιτροπή καταρτίζεται σε Σώμα ως εξής:
  Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Επαρχιακός Γραμματέας, Επαρχιακός
  Οργανωτικός Γραμματέας, Βοηθός Επαρχιακός Γραμματέας, Βοηθός
  Οργανωτικός Γραμματέας, Ταμίας, Γραμματέας Τύπου και Διαφώτισης,
  Γραμματέας Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων,
  Γραμματέας Αγροτικών Θεμάτων, και Γραμματέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
  Τα υπόλοιπα μέλη είναι Σύμβουλοι.
 53.4 Η Επαρχιακή Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά κάθε μήνα και έκτακτα κατά την
  κρίση του Προέδρου της ή της Εκτελεστικής Επιτροπής της, ή αν ζητηθεί
  τούτο από τα 2/5 των μελών της Επαρχιακής Επιτροπής.
 53.5 Αρμοδιότητες
  α) Η Επαρχιακή Επιτροπή εκπροσωπεί το Κόμμα στην Επαρχία της,
   καθοδηγεί και ελέγχει τις Τοπικές Οργανώσεις της περιοχής της και
   συντονίζει τη δράση τους, σύμφωνα με τις Αρχές του Κόμματος, τις
   Καταστατικές Διατάξεις και τις οδηγίες των αρμοδίων Κεντρικών

   Οργάνων.
  β) Φέρει την ευθύνη για την υλοποίηση του Γενικού Οργανωτικού
   Σχεδίου και των άλλων Προγραμμάτων του Κόμματος στην Επαρχία
   της και προΐσταται του Επαρχιακού επαγγελματικού προσωπικού μέσα
   στα πλαίσια των γενικών οδηγιών του Γενικού Διευθυντή για θέματα
   προσωπικού.
  γ) Συντάσσει και αποστέλλει στη Γενική Γραμματεία διμηνιαίες αναφορές
   για την κομματική δραστηριότητα της και τη γενική κατάσταση του
   Κόμματος στην Επαρχία της.
  δ) Μετέχει στη διαδικασία καθορισμού του κομματικού ψηφοδελτίου, για
   τις βουλευτικές, δημοτικές ή άλλες εκλογές ως ορίζουν οι Ειδικοί
   Κανονισμοί που ρυθμίζουν τα θέματα αυτά.
  ε) Παραπέμπει για εκδίκαση στο Πειθαρχικό Συμβούλιο υποθέσεις
   πειθαρχικών αδικημάτων των μελών σύμφωνα με τις διαδικασίες του
   άρθρου 62.1. Η παραπομπή υπόθεσης μέλους στο Πειθαρχικό
   Συμβούλιο συνοδεύεται πάντοτε από έγγραφο που δικαιολογεί την
   απόφαση παραπομπής.
  στ) Στα οικονομικά θέματα συμμορφώνεται με τις οδηγίες της Οικονομικής
   Επιτροπής.  Διατηρεί Επαρχιακό Ταμείο, το οποίο διαχειρίζεται
   υπεύθυνα υπό τον οικονομικό έλεγχο της Οικονομικής Επιτροπής.
   Πόροι του  ταμείου είναι τα έσοδα από διάφορες τοπικές εκδηλώσεις,
   λαχεία και εράνους και οι ειδικές τοπικές εισφορές των μελών και των
   φίλων του Κόμματος.  Τα έσοδα από τα δικαιώματα εγγραφής και οι
   ετήσιες συνδρομές των μελών κατατίθενται στο Κεντρικό Ταμείο του
   Κόμματος στη  Λευκωσία ή όπου αλλού ήθελε αποφασίσει η
   Οικονομική Επιτροπή. Επίσης, κατατίθενται στο Κεντρικό Ταμείο τα
   έσοδα από Παγκύπριες εκδηλώσεις του Κόμματος, των οποίων την
   πραγμάτωση προωθεί στην Επαρχία της.
  ζ) Ελέγχει κατά εξάμηνο τα Ταμεία των Τοπικών Οργανώσεων και
   αποστέλλει σχετική κατάσταση στην Οικονομική Επιτροπή στη
   Λευκωσία. 
  η) Με έγκριση του Εκτελεστικού Γραφείου καταρτίζει Συμβουλευτικό
   Συμβούλιο ή άλλες Επιτροπές για να υποβοηθηθεί στο έργο της.
  θ) Συμμορφώνεται προς τις εκάστοτε οδηγίες του Γενικού Οργανωτικού
   Γραμματέα του Κόμματος και βρίσκεται σε στενή συνεργασία και
   επικοινωνία με τα αρμόδια όργανα σε όλα τα θέματα.
 53.6 Οι επαρχιακοί αξιωματούχοι συμμετέχουν ως ισότιμα μέλη στα αντίστοιχα
  ειδικά κεντρικά γραφεία ή επιτροπές.
 53.7 Η Επαρχιακή Επιτροπή προΐσταται του Επαρχιακού Επαγγελματικού
  προσωπικού μέσα στα πλαίσια του οργανογράμματος και των Γενικών
  Οδηγιών του Γενικού Διευθυντή για θέματα προσωπικού.

ΑΡΘΡΟ 54: ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 54.1 Την Εκτελεστική Γραμματεία της Επαρχιακής Επιτροπής αποτελούν οι
  Αξιωματούχοι της Επαρχιακής Επιτροπής. Μετέχουν οι βουλευτές της
  Επαρχίας. Πρόεδρος είναι ο Πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής. Ο
  Πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής της ΝΕΔΗΚ και η Πρόεδρος της
  Επαρχιακής Επιτροπής της ΓΟΔΗΚ δύνανται να παρευρίσκονται στις
  συνεδριάσεις της Γραμματείας.
 54.2 Αρμοδιότητες
  Η Εκτελεστική Γραμματεία αντιμετωπίζει τις τρέχουσες εξελίξεις μέσα στα
  πλαίσια των αποφάσεων της Επαρχιακής Επιτροπής και υλοποιεί γενικά τις
  αποφάσεις της.
  Σε περίπτωση επείγουσας μορφής λαμβάνει αποφάσεις τις οποίες
  αναφέρει στην πρώτη επόμενη συνεδρία της Ολομέλειας της Επαρχιακής
  Επιτροπής για επικύρωση.

   την κανονική λειτουργία του λογιστηρίου του Κόμματος.
  θ) Υποβάλλει στην Κεντρική Επιτροπή στο τέλος κάθε οικονομικού έτους
   τους ελεγμένους λογαριασμούς του Κόμματος προς συζήτηση και
   έγκριση.
  ι) Παρουσιάζει στην Οικονομική Επιτροπή, σε συνεργασία με τον
   Οικονομικό Διαχειριστή, κατ’ έτος προϋπολογισμό για τους
   επόμενους δώδεκα (12) μήνες.
  ια) Συμμετέχει εξ οφίκιο μέλος στο Εκτελεστικό Γραφείο με δικαίωμα
   ψήφου

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΑΡΘΡΟ 48: ΔΟΜΗ - ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 
ΚΟΜΜΑΤΟΣ
Α. ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
 1. ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 2. ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 3. ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 4. ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ
 5. ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Ολομέλεια)
 6. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
 7. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 8. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 9. ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 10. ΤΟΠΙΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 11. ΤΟΠΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Β.   ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ
 1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 2. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 3. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 4. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 5. ΒΟΗΘΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 6. ΒΟΗΘΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 7. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ
  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
 8. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 9. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 10. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΑΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 11. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΩΤΙΣΗΣ
 12. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ – ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΘΡΟ 49: ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 49.1 Η Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση πραγματοποιείται κάθε πενήντα-τέσσερις
  (54) μήνες ταυτόχρονα με την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα μέλη της οικείας Επαρχιακής
  Οργάνωσης που έχουν εγγραφεί στο κεντρικό μητρώο μελών του Κόμματος
  τουλάχιστον εννιά (9) μήνες πριν την ημέρα της διεξαγωγής των εργασιών
  της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης.
 49.2 Η Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο και τα είκοσι-έξι (26)
  μέλη της Επαρχιακής Επιτροπής καθώς και τα αιρετά μέλη της Κεντρικής
  Επιτροπής που προέρχονται από την οικεία Επαρχιακή Οργάνωση.
 49.3 Την εκλογική διαδικασία εποπτεύει η Επαρχιακή Εφορευτική Επιτροπή που
  ορίζεται από την Επαρχιακή Επιτροπή υπό την ευθύνη και σε συνεννόηση με
  την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 50: ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 50.1 Το Τακτικό Επαρχιακό Συνέδριο συγκαλείται μια (1) φορά στην διάρκεια της
  θητείας των Επαρχιακών Συλλογικών Οργάνων κατόπιν σύγκλισης του από
  την Επαρχιακή Επιτροπή σε συνεννόηση με το Εκτελεστικό Γραφείο ή όποτε
  αυτό κριθεί αναγκαίο, και είναι το Ανώτατο Επαρχιακό Συλλογικό όργανο του
  Κόμματος στην κάθε επαρχία.
 50.2 Στο Τακτικό Επαρχιακό Συνέδριο γίνεται απολογισμός δράσης των
  επαρχιακών οργάνων και έλεγχος των πεπραγμένων τους από τη βάση του
  Κόμματος. Κατατίθεται έκθεση δράσης της Επαρχιακής Επιτροπής για την
  προηγούμενη θητεία και οικονομικός απολογισμός για την ίδια περίοδο.
 50.3 Σύνθεση 
  Στο Τακτικό Επαρχιακό Συνέδριο συμμετέχουν οι κεντρικοί αξιωματούχοι, οι
  Βουλευτές, οι Ευρωβουλευτές,  οι Υπουργοί και τα μέλη των κεντρικών
  συλλογικών οργάνων που είναι μέλη της οικείας Επαρχιακής Οργάνωσης, οι
  Πρόεδροι και τα μέλη των Επαρχιακών Επιτροπών, ΔΗΚΟ, ΓΟΔΗΚ και
  ΝΕΔΗΚ, οι Πρόεδροι των Τοπικών Επιτροπών, οι Πρόεδροι των Κλαδικών
  Επαρχιακών Επιτροπών και Επαγγελματικών Ομάδων, ένας αντιπρόσωπος
  από κάθε εκλογικό κέντρο, οι Δήμαρχοι, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι Σχολικοί
  Έφοροι, οι Πρόεδροι και τα μέλη των εκλεγμένων Κοινοτικών Συμβουλίων
  που είναι μέλη του Κόμματος, καθώς και οι πρώην κεντρικοί αξιωματούχοι,
  Βουλευτές, Ευρωβουλευτές, Υπουργοί, Πρόεδροι Επαρχιακών Επιτροπών
  ΔΗΚΟ, ΓΟΔΗΚ και ΝΕΔΗΚ, που είναι μέλη της οικείας Επαρχιακής
  Οργάνωσης.
  Οι Προσφυγικές Επαρχιακές Οργανώσεις καλούν σε συμμετοχή στο
  Επαρχιακό Συνέδριο όλα τα μέλη τους.
 50.4 Αρμοδιότητες 
  α) Λαμβάνει γνώση, συζητά και εγκρίνει την Έκθεση Δράσης της
   Επαρχιακής Επιτροπής για τη λήγουσα διετία.
  β) Λαμβάνει γνώση, συζητά και εγκρίνει τον Οικονομικό Απολογισμό της
   περασμένης διετίας.
 50.5 Ειδικοί Κανονισμοί 
  Ειδικοί Κανονισμοί που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν την
  οργάνωση, σύνθεση και λειτουργία του Τακτικού Επαρχιακού Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 51: ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 51.1 Το Έκτακτο Επαρχιακό Συνέδριο συγκαλείται ύστερα από απόφαση του
  Εκτελεστικού Γραφείου ή της Επαρχιακής Επιτροπής με έγκριση του
  Εκτελεστικού Γραφείου ή ύστερα από αίτηση των 2/5 των μελών του
  Κόμματος στην οικεία Επαρχία, με συγκεκριμένη ημερήσια διάταξη.
  Εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις περί του Τακτικού Επαρχιακού
  Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 52: ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 52.1 Το Επαρχιακό Συμβούλιο συγκροτείται από:
  α) Την Επαρχιακή Επιτροπή
  β) Τους Βουλευτές
  γ) Τους Δημάρχους, τους Δημοτικούς Συμβούλους και τους Σχολικούς
   Εφόρους
  δ) Τους Αντιπροσώπους της Επαρχιακής Οργάνωσης στην Κεντρική
   Επιτροπή.
  ε) Τον Πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής ΝΕΔΗΚ
  στ) Την Πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής ΓΟΔΗΚ
  ζ) Τους Εκπροσώπους των Περιφερειακών Τομέων/Συντονιστές
   Υπαίθρου και Δημαρχούμενων περιοχών οι οποίοι ορίζονται από το
   Γενικό Οργανωτικό Γραφείο σε συνεννόηση με την οικεία Επαρχιακή
   Επιτροπή.
  η) Τα επαγγελματικά οργανωτικά στελέχη 
  
  Η οικεία Επαρχιακή Επιτροπή σε συνεννόηση με το Γενικό Οργανωτικό

ΑΡΘΡΟ 38: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 38.1 Ο Γραμματέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή.
 38.2 Υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα χειρίζεται θέματα
  που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
 38.3 Υπό την εποπτεία ενός εκ των Αντιπροέδρων του Κόμματος συμμετέχει στη
  διαδικασία παραγωγής πολιτικής στον τομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΑΡΘΡΟ 39: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
 39.1 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων επιλέγεται/εκλέγεται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 39.2 Υπό την εποπτεία του Γενικού Γραμματέα διεκπεραιώνει τις αποφάσεις της
  Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων.
 39.3 Υπό την εποπτεία του Αντιπροέδρου του Κόμματος συμμετέχει στη
  διαδικασία παραγωγής πολιτικής.
 39.4 Υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα συμμετέχει στην
  υλοποίηση των οργανωτικών σχεδιασμών του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 40: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ  ΣΧΕΣΕΩΝ
 40.1 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων επιλέγεται/εκλέγεται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 40.2 Υπό την εποπτεία του Αναπληρωτή Προέδρου χειρίζεται τις σχέσεις του
  Κόμματος με Κόμματα, Οργανώσεις και Ομάδες του εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟ 41: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ/ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ
 41.1 Ο Γραμματέας Επικοινωνίας/Εκπρόσωπος Τύπου επιλέγεται/εκλέγεται από
  την Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου κατόπιν εισήγησης του
  Προέδρου του Κόμματος για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54)
  μήνες.
 41.2 Ετοιμάζει τις ανακοινώσεις του Κόμματος
 41.3 Έχει την ευθύνη παρακολούθησης των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ).
 41.4 Καταρτίζει προγράμματα εξωτερικής προβολής του Κόμματος, τα οποία,
  αφού εγκριθούν, προωθεί προς υλοποίηση σε συνεργασία της Επιτροπής
  Δημοσίων Σχέσεων και της Επιτροπής Πολιτικού Σχεδιασμού.
 41.5 Καταρτίζει προγράμματα εσωτερικής διαφώτισης, τα οποία, αφού εγκριθούν,
  προωθεί προς υλοποίηση με τη συνεργασία των αρμοδίων οργάνων του
  κόμματος (π.χ. Επαρχιακές Επιτροπές).
 41.5 Φέρει την ευθύνη των κομματικών εκδόσεων.
 41.6 Συμμετέχει στα διάφορα όργανα του Κόμματος ως ορίζει το Καταστατικό.
 
ΑΡΘΡΟ 42: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
 42.1 Ο Γραμματέας Κλαδικών Οργανώσεων επιλέγεται/εκλέγεται από την
  Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 42.2 Κάτω από την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα χειρίζεται όλα
  τα θέματα που αφορούν τις σχέσεις του Κόμματος με τις επαγγελματικές
  οργανώσεις των εργαζομένων (εργατών, υπαλλήλων, εκπαιδευτικών,
  οργανωμένων επιστημόνων κλπ.) και έχει την ευθύνη για την οργάνωση και
  λειτουργία κομματικών γενικών και κλαδικών οργανώσεων μέσα στις τάξεις
  του εργατικού κόσμου.
 42.3 Υπό την εποπτεία ενός εκ των Αντιπροέδρων του Κόμματος συμμετέχει στο
  σύστημα παραγωγής πολιτικής και ειδικότερα υποβάλλει εισηγήσεις για
  διαμόρφωση και προώθηση της εργατικής πολιτικής του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 43: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 43.1 Ο Γραμματέας Αγροτικών Θεμάτων εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή για
  θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 43.2 Κάτω από την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα χειρίζεται όλα
  τα θέματα που αφορούν τις σχέσεις του Κόμματος με τις αγροτικές
  οργανώσεις και έχει την ευθύνη για την οργάνωση και λειτουργία

  κομματικών οργανώσεων μέσα στις τάξεις του  αγροτικού κόσμου.
 43.3 Υπό την εποπτεία ενός εκ των Αντιπρόεδρων του Κόμματος συμμετέχει στο
  σύστημα παραγωγής πολιτικής και υποβάλλει εισηγήσεις για διαμόρφωση και
  προώθηση της αγροτικής πολιτικής του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 44: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ  ΘΕΜΑΤΩΝ
 44.1 Ο Γραμματέας Προσφυγικών Θεμάτων επιλέγεται/εκλέγεται από την
  Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 44.1 Αρμοδιότητες
  α) Υπό την εποπτεία  του Γενικού Γραμματέα χειρίζεται θέματα που
   αφορούν τις σχέσεις του Κόμματος με τη ΠΕΠ και τα προσφυγικά
   σωματεία στα πλαίσια της πολιτικής του Κόμματος.
  β) Επιλαμβάνεται των προσφυγικών και άλλων προβλημάτων των μελών
   και τα προωθεί προς τη λύση τους.

ΑΡΘΡΟ 45: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
 45.1 Ο Γραμματέας Θρησκευτικών Ομάδων επιλέγεται/εκλέγεται από την
  Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 45.2 Αρμοδιότητες 
  Υπό την εποπτεία του Γενικού Γραμματέα χειρίζεται θέματα που αφορούν τις
  σχέσεις του Κόμματος με τις θρησκευτικές ομάδες στα πλαίσια της πολιτικής
  του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 46: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 46.1 Η Κεντρική  Επιτροπή εκλέγει  ύστερα από πρόταση του Εκτελεστικού
  Γραφείου δύο (2) μέλη του Κόμματος ως Οικονομικούς Ελεγκτές του
  Κόμματος εκ των οποίων ο ένας είναι εγκεκριμένος ελεγκτής, για θητεία
  που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 46.2 Η θέση του Οικονομικού Ελεγκτή είναι ασυμβίβαστη με οποιονδήποτε άλλο
  κομματικό αξίωμα.
 46.3 Ελέγχουν την οικονομική διαχείριση των οργάνων και Επιτροπών του
  Κόμματος και καταθέτουν την έκθεση τους στην Κεντρική Επιτροπή και στο
  Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο αναφορικά με την προηγούμενη θητεία.

ΑΡΘΡΟ 47: ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 47.1 Ο Γενικός Διευθυντής του Κόμματος επιλέγεται/εκλέγεται, διορίζεται και
  παύεται από το Εκτελεστικό Γραφείο κατόπιν εισήγησης του Προέδρου.
 47.2 Αρμοδιότητες
  α) Προΐσταται διοικητικά της εσωτερικής λειτουργίας του Κόμματος και
   εποπτεύει το έργο του επαγγελματικού προσωπικού των Κεντρικών
   και Επαρχιακών γραφείων.
  β) Υπό την εποπτεία της Γραμματείας του Εκτελεστικού Γραφείου, έχει
   την ευθύνη θεμάτων που άπτονται του επαγγελματικού προσωπικού
   του Κόμματος.
  γ) Προτείνει στο Εκτελεστικό Γραφείο την δομή και το οργανόγραμμα του
   Κόμματος.
  δ) Δύναται να ανοίγει/κλείνει/λειτουργεί τραπεζικούς λογαριασμούς,
   ή/και να έχει δικαίωμα υπογραφής ή/και  να προβαίνει σε αιτήματα
   τραπεζικών διευκολύνσεων/δανεισμού εκ μέρους του Κόμματος,
   ΝΕΔΗΚ, ΓΟΔΗΚ, και των Επαρχιακών Επιτροπών σύμφωνα με το
   άρθρο 69.9.
  ε) Συμμετέχει εξ οφίκιο μέλος στην Οικονομική Επιτροπή με δικαίωμα
   ψήφου.
  στ) Εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή τη διενέργεια  πληρωμής
   των κομματικών δαπανών και υπογράφει τα εντάλματα πληρωμής.
  ζ) Εισηγείται, σε συνεργασία με τον Οικονομικό Διαχειριστή, προς την
   Οικονομική Επιτροπή, τον Ετήσιο Προϋπολογισμό Εσόδων και
   Δαπανών.
  η) Σε συνεργασία με την Οικονομική Επιτροπή του Κόμματος εποπτεύει

ΑΡΘΡΟ 65: ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
 65.1 Παραρτήματα Εξωτερικού
  α) Στα μεγάλα κέντρα του απόδημου Κυπριακού Ελληνισμού ή και αλλού,
   ιδρύονται Τοπικές Οργανώσεις - Παραρτήματα του Κόμματος.
  β) Λειτουργούν με βάση Καταστατικό που εγκρίνει ειδικά συγκαλούμενο
   Τοπικό Συνέδριο του Κόμματος και επικυρώνει το Εκτελεστικό
   Γραφείο.
 65.2 Φοιτητικές Οργανώσεις
  Στα διάφορα Πανεπιστήμια του Εξωτερικού ή Σχολές Τριτοβάθμιας
  Εκπαίδευσης του Εσωτερικού ιδρύονται και λειτουργούν Φοιτητικές
  Οργανώσεις του Κόμματος.

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ
ΑΡΘΡΟ 66: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 66.1 Υποεπιτροπή του Εκτελεστικού Γραφείου του Κόμματος εκ πέντε (5) μελών
  θα λειτουργεί σαν Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
  Τα πέντε (5) μέλη θα εκλέγονται στη πρώτη συνεδρία του Εκτελεστικού
  Γραφείου με μυστική ψηφοφορία και θα υπηρετούν καθ΄ όλη τη θητεία. Σε
  περίπτωση που θα κενωθεί θέση μέλους του Πειθαρχικού Συμβουλίου
  επιλέγεται άμεσα νέο μέλος.
  Εκάστη Επαρχιακή Επιτροπή δύναται να υποβάλει καταγγελία στο Γενικό
  Γραμματέα σχετικά  με παράπτωμα που αφορά μέλος του Κόμματος που
  εμπίπτει στη δική της δικαιοδοσία. Ο Γενικός Γραμματέας αφού διαπιστώσει
  ότι τα γεγονότα που αφορούν τη συγκεκριμένη περίπτωση μπορούν να
  στοιχειοθετήσουν υπόθεση που εμπίπτει  στις πρόνοιες των πιο κάτω
  πειθαρχικών αδικημάτων ετοιμάζει σχετική έκθεση και την παραπέμπει
  ενώπιον του Εκτελεστικού Γραφείου για εξέταση και λήψη απόφασης
  παραπομπής ή όχι σε πειθαρχική δίκη.
  Νοείται ότι το Εκτελεστικό Γραφείο δικαιούται αυτεπαγγέλτως να
  παραπέμπει στο Πειθαρχικό Συμβούλιο οποιαδήποτε καταγγελία κρίνει ότι
  πρέπει να τύχει πειθαρχικής διερεύνησης. Κατά τη λήψη της απόφασης του
  Εκτελεστικού Γραφείου δε μετέχουν στη διαδικασία τα μέλη του Πειθαρχικού
  Συμβουλίου.
 66.2 Νοείται ότι σε περιπτώσεις αυταπόδεικτου πειθαρχικού παράπτωματος το
  Εκτελεστικό Γραφείο δύναται να επιβάλει αυτεπάγγελτα οποιαδήποτε
  πειθαρχική ποινή.
 66.3 Οι αποφάσεις του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου μπορούν να
  εφεσιβληθούν από το ενδιαφερόμενο μέρος το αργότερο εντός τριάντα (30)
  ημερών από της κοινοποιήσεως σε αυτόν ή από της δημοσιεύσεως της
  απόφασης.
  Έφεση υποβάλλεται στην Κεντρική Επιτροπή της οποίας Υποεπιτροπή από
  έντεκα (11) μέλη ενεργεί σαν Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό  Συμβούλιο, και
  δύναται να ακυρώσει, να μειώσει, ή να επικυρώσει την ποινή.
  Τα έντεκα (11) μέλη θα καθορίζονται στην πρώτη συνεδρία της Κεντρικής
  Επιτροπής με μυστική ψηφοφορία και θα υπηρετούν καθ΄ όλη τη θητεία.
  Σε περίπτωση που θα κενωθεί θέση μέλους του Δευτεροβάθμιου
  Πειθαρχικού Συμβουλίου επιλέγεται άμεσα νέο μέλος.
 66.4 Σε περίπτωση που μέλος του πρωτοβάθμιου ή δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού
  Συμβουλίου έχει άμεση ή έμμεση σχέση με οποιονδήποτε κατηγορούμενο
  τότε το μέλος αυτό δεν θα λαμβάνει μέρος στη πειθαρχική διαδικασία.
 66.5 Πειθαρχικά Αδικήματα
   α) Η μη συμμόρφωση μέλους προς τις υποχρεώσεις του, που
    απορρέουν από το Καταστατικό και τις διατάξεις των
    Κανονισμών Λειτουργίας του Κόμματος.
   β) Η συμπεριφορά μέλους που μειώνει το ηθικό κύρος και θίγει
    την αξιοπρέπεια του Κόμματος.

   γ) Στάση και συμπεριφορά μέλους αντίθετη προς τις Αρχές, την
    Ιδεολογία, τις αποφάσεις και τις προγραμματικές επιδιώξεις του
    Κόμματος.
 66.6 Πειθαρχικές Ποινές
  Για τα πιο πάνω πειθαρχικά αδικήματα επιβάλλονται ανάλογα με τη
  σοβαρότητα του πειθαρχικού αδικήματος οι πιο κάτω ποινές:
   α) Σύσταση
   β) Προφορική επίπληξη
   γ) Γραπτή επιτίμηση
   δ) Προσωρινός αποκλεισμός από την κομματική ζωή
   ε) Καθαίρεση Αξιωματούχου από το Αξίωμα του
   στ) Προσωρινή Αποβολή
   ζ) Αποβολή

ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ
ΑΡΘΡΟ 67: ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ - ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
 67.1 Οι πολιτικές αποφάσεις του Κόμματος για την εκλογή Προέδρου της
  Δημοκρατίας λαμβάνονται από την Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος, που
  συνέρχεται μετά από πρόταση του Εκτελεστικού Γραφείου, είτε
  αυτεπάγγελτα.
 67.2 Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Κόμματος είναι μέλος της Βουλής τότε
  είναι ο υποψήφιος του Κόμματος στην εκλογή για ανάδειξη Προέδρου της
  Βουλής.
 67.3 Ειδικοί Κανονισμοί που ψηφίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν τη
  διαδικασία επιλογής κομματικού ή κομματικών υποψηφίων στη διεκδίκηση
  των Γενικών ή Αναπληρωματικών Βουλευτικών Εκλογών, των Ευρωεκλογών,
  των Δημοτικών Εκλογών ή της Εκλογής Κοινοτικών  Συμβουλίων.
 67.4 Όλοι οι υποψήφιοι Βουλευτές, Ευρωβουλευτές, Δήμαρχοι, Δημοτικοί
  Σύμβουλοι και άλλοι υποψήφιοι Κομματικών ή Κοινοτικών αξιωμάτων
  μπορούν να έχουν πρόσβαση για επιθεώρηση των μητρώων του Κόμματος
  βάση κανονισμών που θα εκδίδει το Εκτελεστικό Γραφείο.

ΜΕΡΟΣ ΕΝΝΑΤΟ 
ΑΡΘΡΟ 68: ΕΙΔΙΚΟΙ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
 68.1 Η Κεντρική Επιτροπή θεσπίζει Ειδικούς Κανονισμούς που ρυθμίζουν:
  α) Τη διαδικασία της υποβολής υποψηφιότητας και εκλογής
   Αξιωματούχων του Κόμματος από την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση
   ή άλλα ανώτερα όργανα του Κόμματος.
  β) Τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων του Κόμματος, Κεντρικών και
   Επαρχιακών.
  γ) Το διαχωρισμό των υπηρεσιών των Αξιωματούχων του Κόμματος σε
   δύο κατηγορίες. Στην κατηγορία όσων προσφέρουν τις υπηρεσίες τους
   άνευ αντιμισθίας και εκείνων που πράττουν τούτο έναντι αντιμισθίας,
   με αναφορά των συγκεκριμένων Αξιωματούχων που ανήκουν σε κάθε
   κατηγορία.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟ
ΑΡΘΡΟ 69: ΓΕΝΙΚΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
 69.1 Διαδικασία Αναφοράς
  Αναφορά οργάνου ή μέλους προς το Εκτελεστικό Γραφείο ή την Κεντρική
  Επιτροπή γίνεται πάντοτε δια του Γενικού Γραμματέα.

 69.2 Καταρτισμός Προσχεδίων Κανονισμών
  Τα προσχέδια όλων των Κανονισμών Λειτουργίας των διαφόρων Οργάνων ή
  Επιτροπών που προνοεί το Καταστατικό καταρτίζει το Εκτελεστικό Γραφείο
  με εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας, Ελέγχου και Κανονισμών και τα
  παραπέμπει για έγκριση στην Κεντρική Επιτροπή. 
 69.3 Τρόπος λήψης Αποφάσεων
  Όλες οι αποφάσεις των Συλλογικών Οργάνων που προνοούνται από το
  Καταστατικό λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία νοουμένου ότι δεν
  προβλέπεται διαφορετικά σε άλλο άρθρο του Καταστατικού. Σε περίπτωση
  ισοψηφίας ο προεδρεύων του συγκεκριμένου οργάνου έχει τη νικώσα ψήφο.
  Όταν ζητηθεί μυστική ψηφοφορία από το 25% των παρόντων συνέδρων σε
  οποιαδήποτε Συνέλευση ή οποιοδήποτε Συνέδριο, τότε αυτή διεξάγεται
  από πενταμελή (5) Εφορευτική Επιτροπή η οποία επιβλέπει τη διεξαγωγή
  της ψηφοφορίας και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων.
 69.4 Ασυμβίβαστη η κατοχή δύο κομματικών Αξιωμάτων
   α) Είναι ασυμβίβαστη η κατοχή δύο ή περισσότερων θέσεων
    αξιωματούχων σε Κεντρικό ή Επαρχιακό ή Τοπικό επίπεδο από
    το ίδιο πρόσωπο. Οιοσδήποτε αξιωματούχος ανεξάρτητα
    επιπέδου δικαιούται να κατέχει θέση ως απλό μέλος σε
    συλλογικό όργανο.
   β) Νοείται ότι τούτο δεν ισχύει όταν προνοείται καταστατικά ή
    συμμετοχή του φορέα ενός αξιώματος στα ανώτατα όργανα.
   γ) Η απ’ ευθείας εκλογή σε συλλογικό όργανο δεν αποτελεί
    ασυμβίβαστο με κομματικό αξίωμα.
    Το Εκτελεστικό Γραφείο καθορίζει ποια συγκεκριμένα αξιώματα
    είναι  ασυμβίβαστα.
 69.5 Κήρυξη θέσης Μέλους Συλλογικού Οργάνου (Κεντρικού ή Επαρχιακού) ως
  κενή και διαδικασία συμπλήρωσής της.
   α) Σε περίπτωση που μέλος συλλογικού οργάνου απουσιάζει
    αδικαιολόγητα πέρα από τρείς συνεχείς  συνεδρίες ή από δέκα
    (10) συνολικά αδικαιολόγητες συνεδρίες κατά τη διάρκεια της
    θητείας του , το όργανο δικαιούται να το απαλλάξει από τα
    καθήκοντα του και να κηρύξει τη θέση του κενή, αφού
    εξασφαλίσει προηγουμένως την έγκριση του Εκτελεστικού
    Γραφείου.
   β) Κενούμενες θέσεις  κατά τα ανωτέρω καταλαμβάνουν οι
    επιλαχόντες κατά την σειρά επιτυχίας κατά της εκλογής.
   γ) Σε περίπτωση μη κάλυψης θέσης από επιλαχόντες για τη
    συμπλήρωση της κενής θέσης, θα επιλέγει το όργανο ύστερα
    από έγκριση του Εκτελεστικού Γραφείου. 
 69.6 Θητεία Αξιωματούχων 
  Η θητεία των Αξιωματούχων που αναφέρονται στα διάφορα άρθρα του
  Καταστατικού, αρχίζει από την ημέρα της εκλογής τους και λήγει αμέσως
  μετά την εκλογή των νέων Αξιωματούχων από το αρμόδιο όργανο του
  Κόμματος και διαρκεί για 54 μήνες. Εξαιρούνται ο Κοινοβουλευτικός
  Εκπρόσωπος και ο Αναπληρωτής του, των οποίων η θητεία διαρκεί όσο και η
  βουλευτική θητεία τους , καθώς και ο Πρόεδρος και τα μέλη της Τοπικής
  Επιτροπής των οποίων η θητεία μπορεί να καθορίζεται από τις ετήσιες
  Τοπικές Γενικές Συνελεύσεις. 
 69.7 Έκπτωση Αξιωματούχων/Μελών
  Αξιωματούχος/Μέλος του Κόμματος εκπίπτει του αξιώματός του σε
  περίπτωση που με ενέργειες του βρίσκεται σε αντίθεση με αποφάσεις
  Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος, ύστερα από σχετική απόφαση του
  Εκτελεστικού Γραφείου δεόντως αιτιολογημένης, με δικαίωμα έφεσης στην
  Κεντρική Επιτροπή εντός τριάντα (30) ημερών.
 69.8 Τροποποίηση του Καταστατικού 
  Το Καταστατικό του Κόμματος μπορεί να τροποποιηθεί σε Τακτικό ή Έκτακτο
  Παγκύπριο Συνέδριο με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων που έχουν
  δικαίωμα ψήφου, δεδομένου ότι το σχέδιο τροποποιήσεων θα

  γνωστοποιηθεί τουλάχιστον ένα μήνα πριν το Συνέδριο σε όλα το όργανα και
  τους συνέδρους του Κόμματος.
 69.9 Πόροι του Κόμματος
  Πόροι του Κόμματος είναι η ετήσια κρατική χορηγία και οι ετήσιες συνδρομές
  των μελών, εισφορές, δωρεές, έσοδα εράνων, οργάνωσης λαχείων,
  χοροεσπερίδων, άλλων εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων που συνάδουν με
  τις αρχές πολιτικής δεοντολογίας.
  Το Κόμμα έχει εξουσία όπως: 
   α) Διορίζει τραπεζικούς ή/και άλλους οργανισμούς ως τραπεζίτες
    του και να προβαίνει στο άνοιγμα οποιουδήποτε λογαριασμού.
   β) Συναλλάττεται ή/και λαμβάνει τραπεζικές διευκολύνσεις ή/και
    υπηρεσίες σε δάνεια, τρεχούμενο ή/και οποιοδήποτε άλλο
    λογαριασμό ή/και σε οποιαδήποτε άλλη μορφή τραπεζικών
    πιστώσεων για οποιαδήποτε ποσά με ή χωρίς εξασφαλίσεις και
    κάτω από οποιουσδήποτε όρους 
   γ) Υποθηκεύει, καταθέτει, ενεχυριάζει ή/και άλλως πως
    προσφέρει ή/και διαθέτει οποιαδήποτε περιουσία του Κόμματος
    κινητή ή/και ακίνητη σαν εξασφάλιση οποιονδήποτε
    υφιστάμενων ή/και  μελλοντικών ή/και  υπό αίρεση
    υποχρεώσεων του Κόμματος, έναντι οποιουδήποτε τραπεζικού
    ή/και άλλου οργανισμού ή/και φυσικού ή/και νομικού
    προσώπου.
   δ) Προς το σκοπό υλοποίησης των πιο πάνω, ο εκάστοτε
    Διευθυντής του Κόμματος ή/και ο εκάστοτε Οικονομικός
    Διαχειριστής του Κόμματος ή/και οποιοσδήποτε πληρεξούσιος
    αντιπρόσωπος οποιουδήποτε από αυτούς, εξουσιοδοτούνται να
    προβαίνουν σε οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις ή/και στη
    συνομολόγηση οποιασδήποτε συμφωνίας υπογράφοντας προς
    τούτο κάθε αναγκαίο έγγραφο, δήλωση ή αίτηση ή/και να
    παρίστανται ενώπιον οποιασδήποτε αρχής για σκοπούς αγοράς
    ή/και πώλησης ή/και επιβάρυνσης οποιασδήποτε κινητής ή
    ακίνητης περιουσίας του Κόμματος.
 69.10 Ημερομηνία ισχύος του παρόντος Καταστατικού 
  Η ισχύς του Καταστατικού που ψηφίστηκε στις 6 Μαΐου 2018 αρχίζει από την
  ψήφισή του.
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΑΡΘΡΟ 1 : ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΕΜΒΛΗΜΑ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ
 1.1 Το Δημοκρατικό Κόμμα ιδρύθηκε στη Λευκωσία αρχικά ως παράταξη με την
  ονομασία Δημοκρατική Παράταξη, στις 12 Μαΐου 1976, με ιδρυτική διακήρυξη
  του Σπύρου Κυπριανού με στόχο τη στήριξη του εθνάρχη Μακαρίου και της
  πολιτικής του. Η παράταξη σύντομα μετασχηματίστηκε σε Κόμμα με την
  επωνυμία ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ.
 1.2 ΕΔΡΑ του Κόμματος είναι στην Λεωφ. Γρίβα Διγενή 50, 1080, στη Λευκωσία.
 1.3 ΕΜΒΛΗΜΑ του Κόμματος η αναμμένη δάδα.
 1.4 Η σφραγίδα του Κόμματος είναι κυκλική και στην περιφέρεια έχει την
  επιγραφή ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. Στο κέντρο έχει την
  αναμμένη δάδα, που τέμνει στο μέσο τη συντομογραφία του Κόμματος,
  ΔΗΚΟ, και το έτος ίδρυσής του, 1976.

ΑΡΘΡΟ 2 : ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ – ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 2.1 Ιδεολογία
  Το Δημοκρατικό Κόμμα εκφράζει τους πολίτες που πιστεύουν στις αρχές της
  Πολιτικής, Κοινωνικής και Οικονομικής Δημοκρατίας ως το σύστημα αρχών
  που προάγει και εξασφαλίζει καλύτερα την αρμονική κοινωνική συμβίωση,
  την κοινωνική συνοχή και την κοινωνική δημιουργία. Το Δημοκρατικό Κόμμα
  ασπάζεται την ιδεολογία και τη φιλοσοφία του ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ που
  εμπνέεται από ένα γενικότερο εθνικό και κοινωνικό όραμα και απορρίπτει τις
  γενικές και αόριστες ιδέες και τους αυθαίρετους αφορισμούς.
 2.2 Βασικοί σκοποί
  Βασικοί σκοποί του Δημοκρατικού Κόμματος είναι η συμβολή στον αγώνα για
  την απελευθέρωση της Κύπρου και η προώθηση θεσμών, προγραμμάτων και
  διαδικασιών, που εξασφαλίζουν απρόσκοπτη πρόοδο  και αρμονία στον
  πολιτικό και οικονομικό τομέα, μέσα σε μια κυρίαρχη, ανεξάρτητη και
  δημοκρατική πολιτεία με κατοχυρωμένα τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα
  όλων των νόμιμων πολιτών της. 
 2.3 Βασικοί στόχοι
  Οι βασικοί στόχοι του Δημοκρατικού Κόμματος πηγάζουν από  την όλη
  ιδεολογία και πολιτική φιλοσοφία του. Παράλληλα:
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα βρίσκεται σταθερά και με συνέπεια ενταγμένο
   στον ενδιάμεσο πολιτικό χώρο και υπηρετεί με ειλικρίνεια και χωρίς

   διακρίσεις το δημόσιο συμφέρον και το κοινωνικό σύνολο. Επιδιώκει τη
   συστηματική συνεργασία των δυνάμεων του χώρου στη βάση
   πολιτικοϊδεολογικών συγκλίσεων. Μόνιμος στόχος του Δημοκρατικού
   Κόμματος είναι η συνένωση των δυνάμεων του χώρου και η διεύρυνση
   της αποδοχής των αρχών και της πολιτικής φιλοσοφίας του
   ενδιάμεσου χώρου από την Κυπριακή κοινωνία Στόχος επίσης είναι η
   δημιουργία συνθηκών εθνικής συνεννόησης, πολιτικής συναντίληψης,
   κοινωνικής συναίνεσης και πολιτικής σταθερότητας στον τόπο.
  β) Το Δημοκρατικό Κόμμα επιδιώκει ενεργό και δημιουργική συμμετοχή
   σε Διεθνείς και  Ευρωπαϊκούς πολιτικοϊδεολογικούς και
   κο ι ν ο β ο υλ ε υ τ ι κο ύ ς  θ εσ μ ο ύ ς  κα ι  σ χ ή μ α τ α  σ τ η  β ά σ η
   πολιτικοϊδεολογικής ταύτισης ή συγγένειας.
 2.4 Θέσεις του Κόμματος αναφορικά με το Εθνικό θέμα
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα θεωρεί το Κυπριακό ως πρόβλημα εισβολής και
   κατοχής και αγωνίζεται για να επιτύχει με βάση τα ψηφίσματα και τις
   αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών και τις Συμφωνίες Κορυφής, τις
   αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
   και το Κοινοτικό (Ευρωπαϊκό) Κεκτημένο, δίκαιη, λειτουργική και
   βιώσιμη λύση. ΛΥΣΗ που θα εξασφαλίζει την πλήρη ανεξαρτησία, την
   κατοχύρωση της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας, και της
   ενότητας της χώρας, την αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων
   και των εποίκων και την κατοχύρωση του δικαιώματος επιστροφής
   όλων των προσφύγων στις εστίες και τις περιουσίες τους, κάτω από
   συνθήκες ασφάλειας και θα κατοχυρώνει τα ανθρώπινα δικαιώματα
   (όλων των νόμιμων κατοίκων της Κυπριακής Δημοκρατίας), τις
   βασικές ελευθερίες και τη διακρίβωση της τύχης ενός εκάστου των
   αγνοουμένων.
  β) Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει ότι στον αγώνα μας για φυσική και
   εθνική επιβίωση και δικαίωση, η ανεπιφύλακτη και στενή συνεργασία
   με την Ελληνική Κυβέρνηση είναι αναγκαία και απαραίτητη, και ότι, οι
   δεσμοί με την Ελλάδα, για λόγους ιστορικούς, φυλετικούς και
   εθνικούς, πρέπει να παραμένουν πάντοτε απαρασάλευτοι.
  γ) Το Δημοκρατικό Κόμμα εργάζεται για την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση της
   Κύπρου με στόχο την εφαρμογή των αρχών της δικαιοσύνης, των
   ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του Κοινοτικού Κεκτημένου και την
   ισότιμη και δημιουργική συμμετοχή της Κύπρου στους Ευρωπαϊκούς
   θεσμούς και γενικά στο Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. Παράλληλα εργάζεται
   για τη διαμόρφωση ενός συστήματος αρχών και αξιών στην Ευρωπαϊκή
   Ένωση που να την καθιστά ένωση λαών και πολιτισμών και όχι όργανο
   πολιτικών και οικονομικών κέντρων εξουσίας.
 2.5 Πολιτική Δημοκρατία
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει πως όλες οι πολιτικές εξουσίες πρέπει
   να πηγάζουν από το λαό και να ασκούνται υπεύθυνα για το καλό του
   λαού και σύμφωνα με την ανόθευτη θέλησή του.
  β) Η ολοκλήρωση της Πολιτικής Δημοκρατίας είναι αδιανόητη χωρίς την
   απαιτούμενη πολιτική αγωγή και ενημέρωση, χωρίς τη συμμετοχή
   όλων των ενηλίκων πολιτών στη διαδικασία λήψης σοβαρών
   αποφάσεων, χωρίς την παροχή ίσων ευκαιριών σε όσους πολίτες
   θέλουν να διεκδικήσουν πολιτικές θέσεις, από τις οποίες να μπορούν
   να συναγωνιστούν δημοκρατικά και  ελεύθερα, χωρίς να
   παρεμποδίζονται από οποιεσδήποτε προκαταλήψεις και εμπόδια.
   Η Πολιτική Δημοκρατία απαιτεί την ισότητα των πολιτών έναντι των
   νόμων και την ισοπολιτεία των νόμων έναντι όλων των πολιτών.
 2.6 Έμπρακτη Πολιτική Δημοκρατία 
  Το Δημοκρατικό Κόμμα θέλει τη δημοκρατία έμπρακτη και ουσιαστική, όπου
  τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των πολιτών να καθορίζονται δημοκρατικά,
  με συναίσθηση κοινωνικής ευθύνης και σύμφωνα με τις αρχές της
  δικαιοσύνης και της κοινωνικής αλληλεγγύης και όπου τα δικαιώματα των
  πολιτών να προστατεύονται αποτελεσματικά και να ασκούνται ελεύθερα.

 2.7 Ατομικές και Πολιτικές Ελευθερίες 
  Το Δημοκρατικό Κόμμα θέλει τα ανθρώπινα δικαιώματα απαραβίαστα και τις
  ατομικές και πολιτικές ελευθερίες κατοχυρωμένες με μηχανισμούς που να
  τις προστατεύουν από καταχραστές και σφετεριστές της εξουσίας και από
  πράξεις που δεν συνάδουν με το σύστημα των κοινωνικών αξιών του λαού ή
  τη δημοκρατικά εκφραζόμενη θέληση του λαού.
 2.8 Κοινωνική Δημοκρατία
  Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει ότι το κράτος και γενικά η πολιτεία καθώς και
  η ευρύτερη  κοινωνία έχουν υποχρέωση να εξασφαλίζουν σε όλους τους
  πολίτες συνθήκες ελεύθερης και αξιοπρεπούς διαβίωσης, σύμφωνα με τις
  αρχές της δικαιοσύνης, του ανθρωπισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης.
  Για το σκοπό αυτό υποστηρίζει τη χαλιναγώγηση της αυθαιρεσίας των
  ισχυρών κοινωνικών ομάδων, όπου, και όταν, εκδηλώνεται, την ενίσχυση των
  αδύνατων κοινωνικών ομάδων ή κατηγοριών ή στρωμάτων και την προστασία
  τους από την εγκατάλειψη, την κοινωνική περιθωριοποίηση, την άδικη
  μεταχείριση και την εκμετάλλευση, με απώτερο σκοπό την εξισορρόπηση
  των κοινωνικών και οικονομικών δικαιωμάτων και την αρμονική συμβίωση
  των πολιτών μέσα σε συνθήκες κοινωνικής συνοχής.
 2.9 Οικονομική Δημοκρατία
  Το Δημοκρατικό Κόμμα αποβλέπει στην εξάλειψη κάθε είδους οικονομικών
  φραγμών για την οικονομική προαγωγή των ατόμων και στη δημιουργία ίσων
  ευκαιριών εργασίας και οικονομικής προόδου για όλους τους πολίτες.
  Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει ότι η οικονομική δημοκρατία είναι ανέφικτη
  χωρίς την κατάργηση της κυρίαρχης  αυθαιρεσίας των οικονομικά ισχυρών,
  των μονοπωλίων, της ασυδοσίας του εγχώριου ή ξένου κεφαλαίου, της
  μονοπώλησης, της πληροφόρησης και των κάθε λογής προνομίων που είναι
  αντίθετα με τα συμφέροντα του λαού.  Το Δημοκρατικό Κόμμα θεωρεί επίσης
  αναγκαία την καθιέρωση ελέγχου και την επιβολή κυρώσεων για την κακή
  χρήση τεχνικών εφευρέσεων ή καινοτομιών από μέρους ισχυρών
  κοινωνικοοικονομικών παραγόντων.
  Το Δημοκρατικό Κόμμα θεωρεί το μικτό σύστημα οικονομίας, που συνδυάζει
  την ιδ ιωτική πρωτοβουλία με τον κρατικό σχεδιασμό,  ως το
  αποτελεσματικότερο οικονομικό σύστημα το οποίο διασφαλίζει την πρόοδο
  και την ανάπτυξη της Κύπρου και του λαού της, την δίκαιη κατανομή του
  εθνικού πλούτου και των οικονομικών βαρών και την προστασία των
  δικαιωμάτων των οικονομικά ασθενέστερων και μη προνομιούχων ομάδων
  του πληθυσμού.
 2.10 Δημοκρατική μεθόδευση
  Το Δημοκρατικό Κόμμα δεν υποστηρίζει δόγματα αλλά αρχές, που θα
  ενθαρρύνουν την αδιάκοπη αναζήτηση του καλύτερου και δικαιότερου
  τρόπου κοινωνικής συμβίωσης και συνεργασίας.
  Υποστηρίζει ότι ο ανοικτός και ελεύθερος διάλογος σαν μέσο έκφρασης των
  εκτιμήσεων και θέσεων του λαού, αποτελεί το πιο ορθό μέσο αναζήτησης
  τρόπων για πιο αρμονική  κοινωνική συμβίωση και συνεργασία.
  Επίσης υποστηρίζει ότι σε περίπτωση διαφωνίας ή διαφοράς το καλύτερο
  μέσο για εξεύρεση λύσης είναι οι νόμιμες και δημοκρατικές διαδικασίες.
 2.11 Κατευθυντήριες Οργανωτικές Γραμμές 
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα δεν είναι Κόμμα με μονολιθική οργάνωση. Η
   συνοχή του διατηρείται με την ισορροπημένη κατανομή της
   ενδοκομματικής δύναμης μεταξύ των μελών και αξιωματούχων του, με
   την προσήλωση στους σκοπούς και στη συλλογική προσπάθεια για την
   επίτευξη των σκοπών του Κόμματος.
  β) Οι δημοκρατικές αρχές διέπουν τόσο τη διαδικασία ανάδειξης
   αξιωματούχων όσο και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Γι’ αυτό:
   I.  Όλα τα όργανα είναι αιρετά και εκλέγονται με όσο το δυνατό πιο
    άμεσο τρόπο. Συγκεκριμένα όλα τα μέλη του Κόμματος, που
    είναι εγγεγραμμένα στο Κεντρικό Μητρώο Μελών, έχουν και
    ασκούν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και
    συνδιαμορφώνουν μέσα από συλλογικές διαδικασίες τις

    αποφάσεις και τις θέσεις του Κόμματος στα μείζονος σημασίας
    και ιδιαίτερης κρισιμότητας πολιτικά και κομματικά θέματα. Όλα
    τα μέλη του Κόμματος εκλέγουν όλους τους κεντρικούς
    αξιωματούχους και μέλη των κεντρικών συλλογικών οργάνων
    του Κόμματος, όλα τα μέλη των Επαρχιακών Οργανώσεων
    εκλέγουν όλους τους αξιωματούχους και τα μέλη των
    Επαρχιακών Συλλογικών Οργάνων και όλα τα μέλη της Τοπικής
    Οργάνωσης εκλέγουν όλους τους αξιωματούχους και όλα τα
    μέλη των τοπικών συλλογικών οργάνων.
   II. Οι εξουσίες που συγκεντρώνουν τα όργανα
    αλληλοϊσορροπούνται και αλληλοελέγχονται.
   III. Οι αποφάσεις λαμβάνονται από αρμόδια συλλογικά όργανα.
    --Επιδιώκεται η αποκέντρωση του συστήματος λήψης
    αποφάσεων και η εκχώρηση διακριτικής  εξουσίας στα
    κατώτερα συλλογικά αιρετά  όργανα.

ΑΡΘΡΟ 3: ΚΟΜΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ
 3.1 Επί θεμάτων μείζονος πολιτικής σημασίας ή ιδιαίτερης κομματικής
  κρισιμότητας πραγματοποιείται κομματικό δημοψήφισμα στο οποίο
  συμμετέχουν όλα τα μέλη του Κόμματος.
 3.2 
  Την πραγματοποίηση κομματικού δημοψηφίσματος αποφασίζει η Κεντρική
  Επιτροπή, η οποία καθορίζει το θέμα και τα ερωτήματα που θα τεθούν προς
  απάντηση στο δημοψήφισμα. Οι σχετικές αποφάσεις της Κεντρικής
  Επιτροπής λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών της.

ΑΡΘΡΟ 4: ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 4.1 Το Πολιτικό Πρόγραμμα του Κόμματος καθορίζεται με βάση τις πιο πάνω
  βασικές πολιτικές θέσεις και, εντός των πλαισίων αυτών, μπορεί να
  αναθεωρείται από καιρού εις καιρό από το Παγκύπριο Συνέδριο που έχει
  αποκλειστική αρμοδιότητα να συζητά και να εγκρίνει τους επί μέρους
  στόχους, τη μεθοδολογία, τρόπους και ενέργειες για την προώθηση της
  εφαρμογής του.
 4.2 Την ευθύνη για τη σύνταξη του προσχεδίου του προγράμματος έχει το
  Εκτελεστικό Γραφείο που το υποβάλλει στην Κεντρική Επιτροπή για έγκριση.
  Η Κεντρική Επιτροπή το παραπέμπει στο Παγκύπριο Συνέδριο για τελική
  έγκριση. Νοείται ότι σε όλα τα όργανα του Κόμματος δίνεται η δυνατότητα
  υποβολής απόψεων και εισηγήσεων για τον καταρτισμό του Πολιτικού
  Προγράμματος του Κόμματος.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΔΟΜΗ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

ΑΡΘΡΟ 5: ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 1. Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση
 2. Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο
 3. Έκτακτο ή Καταστατικό Συνέδριο 
 4. Παγκύπρια Συνδιάσκεψη
 5. Κεντρική Επιτροπή
 6. Πολιτικό Συμβούλιο
 7. Εκτελεστικό Γραφείο
 8. Γραμματεία Εκτελεστικού Γραφείου
 9. Κοινοβουλευτική Ομάδα
 10. Γενικό Οργανωτικό Γραφείο
 11. Οικονομική Επιτροπή

 12. Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες
 13. Επιτροπή Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ΑΡΘΡΟ 6: ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 6.1 Η Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση πραγματοποιείται κάθε πενήντα-τέσσερις
  (54) μήνες και εκλέγει τους κεντρικούς αξιωματούχους του Κόμματος
  (Πρόεδρο, Αναπληρωτή Πρόεδρο, τρεις (3) Αντιπροέδρους, Γενικό
  Γραμματέα, Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα), τα αιρετά μέλη του Εκτελεστικού
  Γραφείου (15) και τα μέλη της Κεντρική Επιτροπή.
 6.2 Πραγματοποιείται πενήντα-τέσσερις (54) μήνες μετά την προηγούμενη
  Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
 6.3 Όλα τα εγγεγραμμένα στο Κεντρικό Μητρώο Μελών μέλη του Κόμματος, που
  έχουν εγγραφεί τουλάχιστον εννέα (9) μήνες πριν την ημέρα διεξαγωγής της
  Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην
  ψηφοφορία, εφόσον έχουν τακτοποιημένες τις κομματικές τους
  υποχρεώσεις κατά την προσέλευση τους στην Εκλογική Συνέλευση.

  Κάλπες της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης λειτουργούν σε όλες τις
  επαρχίες, όπως θα ορίζεται από τους σχετικούς κανονισμούς. Οι εκλογικές
  διαδικασίες εποπτεύονται από κεντρική και επαρχιακές εφορευτικές
  επιτροπές όπως θα ορίζουν οι Κανονισμοί που εγκρίνονται από την Κεντρική
  Επιτροπή. Οι Επαρχιακές Εφορευτικές Επιτροπές υπόκεινται στην Κεντρική
  Εφορευτική Επιτροπή. Οι Πρόεδροι των Επαρχιακών εφορευτικών
  επιτροπών είναι μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.

  Οι κάλπες ανοίγουν και κλείνουν την ίδια ώρα σε όλες τις επαρχίες.

  Η Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο συλλογικό
  όργανο του Κόμματος σε θέματα εκλογικών διαδικασιών.

  Ο χρόνος διεξαγωγής της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης μπορεί να
  παραταθεί για περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, με
  απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, ύστερα από εισήγηση του Εκτελεστικού
  Γραφείου, για λόγους εξειδικευμένους που αφορούν τα πολιτικά πράγματα
  του τόπου ή που εξυπηρετούν τους σκοπούς και τις αρχές του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 7: ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 7.1 Το Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο είναι το ανώτατο και κυρίαρχο συλλογικό
  όργανο του Κόμματος στη διαμόρφωση των πολιτικών αποφάσεων και στη
  χάραξη στρατηγικής. Συνέρχεται μια (1) φορά στη διάρκεια της  θητείας των
  κεντρικών συλλογικών οργάνων του Κόμματος, κατόπιν σύγκλισης από την
  Κεντρική Επιτροπή του κόμματος ή όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο από την
  Κεντρική Επιτροπή.
 7.2 Προκηρύσσεται από την Κεντρική Επιτροπή η οποία καθορίζει την
  ημερομηνία διεξαγωγής του και εγκρίνει την ημερήσια διάταξη του.
  Ο χρόνος διεξαγωγής του μπορεί να αναβληθεί για περίοδο που δεν θα
  υπερβαίνει τους τρεις μήνες, με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, ύστερα
  από εισήγηση του Εκτελεστικού Γραφείου, για λόγους εξειδικευμένους που
  αφορούν τα πολιτικά πράγματα του τόπου ή που εξυπηρετούν τους σκοπούς
  και τις αρχές του  Κόμματος.
 7.3 Σύνθεση
  Στο Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο συμμετέχουν: Κεντρική Επιτροπή, Πολιτική
  Επιτροπή, 86 αντιπρόσωποι της ΝΕΔΗΚ, 86 αντιπρόσωποι της ΓΟΔΗΚ, 50
  αντιπρόσωποι των Κλαδικών Οργανώσεων, οι Πρόεδροι των Ομάδων
  Μελετών, δύο αντιπρόσωποι από κάθε Φοιτητική Οργάνωση, τα μέλη των
  Επαρχιακών Επιτροπών του Κόμματος, οι Πρόεδροι των Τοπικών Επιτροπών
  και ένας αντιπρόσωπος από κάθε εκλογικό κέντρο, πέντε αντιπρόσωποι από
  κάθε Κομματική Οργάνωση του εξωτερικού, οι Δήμαρχοι, οι Δημοτικοί
  Σύμβουλοι, οι Σχολικοί Έφοροι και οι εκλεγμένοι πρόεδροι και μέλη

  Κοινοτικών Συμβουλίων μέλη του Κόμματος, τρεις αντιπρόσωποι της
  Οικονομικής Επιτροπής, οι δύο οικονομικοί ελεγκτές.
  Συμμετέχουν επίσης: Πρώην Πρόεδροι της Δημοκρατίας που προέρχονται
  από το ΔΗΚΟ, εν ενεργεία υπουργοί, βουλευτές και ευρωβουλευτές, καθώς
  και όσοι διετέλεσαν αξιωματούχοι του Κόμματος που εκλέγηκαν από
  Παγκύπριο Συνέδριο (Πρόεδροι του Κόμματος, Αναπληρωτές Προέδροι,
  Αντιπρόεδροι, Γενικοί Γραμματείς, και Γενικοί Οργανωτικοί Γραμματείς)
  πρώην Υπουργοί, Βουλευτές και Ευρωβουλευτές του Κόμματος καθώς και οι
  πρώην Προέδροι και Γενικοί Γραμματείς της ΓΟΔΗΚ και της ΝΕΔΗΚ και
  πρώην Πρόεδροι Επαρχιακών Επιτροπών, οι Πρόεδροι και τα μέλη
  Διοικητικών Συμβουλίων Ημικρατικών Οργανισμών που είναι μέλη του
  Κόμματος
 7.4 Αρμοδιότητες
  Το Τακτικό Συνέδριο ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
  α) Λαμβάνει γνώση, συζητά και ψηφίζει:-
   I. Το Πολιτικό Πρόγραμμα του Κόμματος για την επόμενη θητεία.
   II. Την Έκθεση Δράσης της περασμένης θητείας, που καταθέτει ο
    Γενικός  Γραμματέας του Κόμματος.
  β) Καθορίζει τα γενικά πλαίσια της πολιτικής του Κόμματος.
  γ) Λαμβάνει γνώση και εγκρίνει τον Οικονομικό Απολογισμό της
   Οικονομικής Επιτροπής και την Έκθεση των Οικονομικών Ελεγκτών
   του Κόμματος.
  δ) Τροποποιεί το Καταστατικό σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις.
  ε) Έχει το τεκμήριο της αρμοδιότητας για οποιοδήποτε θέμα που δεν
   καθορίζει το Καταστατικό και περιβάλλεται με το κατάλοιπο εξουσίας
   που  δεν έχει ανατεθεί σε άλλο κομματικό όργανο.
 7.5 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί που ψηφίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν με βάση το
  Καταστατικό, θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Τακτικού Παγκυπρίου
  Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 8: ΕΚΤΑΚΤΟ Ή ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 8.1 Το Έκτακτο ή Καταστατικό Παγκύπριο Συνέδριο συγκαλείται εάν και εφ’ όσον
  κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο του Κόμματος ή την Κεντρική Επιτροπή και
  ασχολείται με ειδικά θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη του,
  που εξαγγέλλεται μαζί με τη σύγκλησή του.
 8.2 Στην οργάνωση και λειτουργία του Έκτακτου ή Καταστατικού Παγκυπρίου
  Συνεδρίου εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις περί Τακτικού
  Παγκυπρίου Συνεδρίου, με εξαίρεση τη χρονική περίοδο για έγκριση και
  κοινοποίηση στους συνέδρους των εγγράφων που θα τεθούν ενώπιον του
  Συνεδρίου, την οποία θα μπορεί να συντέμνει η Κεντρική Επιτροπή
  ανάλογα με την περίπτωση και εφ’ όσον συντρέχουν εξειδικευμένοι λόγοι.

ΑΡΘΡΟ 9: ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ
 9.1 Συγκαλείται με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής με στόχο την ενημέρωση
  και το συλλογικό προβληματισμό των στελεχών του Κόμματος καθώς και την
  ανάπτυξη διαλόγου του Κόμματος  με την ευρύτερη κοινωνία πάνω σε
  σημαντικά πολιτικά ζητήματα ή θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος. Η
  Κεντρική Επιτροπή ορίζει ειδική επιτροπή για τη διοργάνωση της.
 9.2 Η Κεντρική Επιτροπή καθορίζει τη σύνθεση της Συνδιάσκεψης και εγκρίνει
  την ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 10: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 10.1 Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ είναι το ανώτατο συλλογικό όργανο του Κόμματος
  που λειτουργεί μεταξύ δύο Τακτικών Παγκύπριων Συνεδρίων.
 10.2 Σύνθεση 
  Η Κεντρική Επιτροπή αποτελείται:
  α) Από τα μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου (ως το άρθρο 12)
  β) Από τα επτά (7) μέλη της Γενικής Γραμματείας της ΓΟΔΗΚ και τα

   έντεκα (11) μέλη της Γενικής Γραμματείας της ΝΕΔΗΚ, τον Πρόεδρο
   των Ομάδων Μελετών και τους Προέδρους των κομματικών
   παραρτημάτων εξωτερικού
  γ) Από 120 αιρετά μέλη, από τα οποία 20% τουλάχιστον είναι γυναίκες
   και 10% τουλάχιστον ανήκουν στη ΝΕΔΗΚ (συμπεριλαμβανομένων
   των επτά (7) μελών της Γραμματείας της ΓΟΔΗΚ και των έντεκα (11)
   μελών της Γραμματείας της ΝΕΔΗΚ) και τα οποία κατανέμονται στις
   Επαρχιακές Οργανώσεις του Κόμματος με βάση τον αριθμό ψήφων
   που πήρε η κάθε επαρχία στις αμέσως προηγούμενες βουλευτικές
   εκλογές στις οποίες το Κόμμα έλαβε μέρος αυτοδύναμα. Τα μέλη κάθε
   επαρχίας εκλέγονται από την οικεία Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση. Η
   κατανομή των εδρών κατά επαρχιακή οργάνωση και των θέσεων που
   διεκδικούνται από γυναίκες και εκπροσώπους της ΝΕΔΗΚ καθορίζεται
   από την Κεντρική Επιτροπή με τους σχετικούς κανονισμούς. Η εκλογή
   γίνεται με βάση κανονισμούς που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή.
  δ) Όλους τους αξιωματούχους που επιλέγονται/εκλέγονται σύμφωνα με
   τα άρθρα 10.7
  ε) Από τους Προέδρους της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων, της
   Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων και της Ομάδας Μελετών.
  στ) Από πέντε (5) εκπροσώπους του Φοιτητικού Κινήματος, που είναι
   μέλη του κόμματος.
 10.3 Η εκλογή των αιρετών μελών της Κεντρικής Επιτροπής γίνεται από τις
  Επαρχιακές Εκλογικές Συνελεύσεις. Η κατανομή των εδρών κατά Επαρχιακή
  Οργάνωση και των θέσεων που διεκδικούνται από γυναίκες και εκπροσώπους
  της ΝΕΔΗΚ καθορίζεται από την Κεντρική Επιτροπή με τους σχετικούς
  κανονισμούς.
 10.4 Ο Γενικός Γραμματέας και ο Βοηθός Γενικός Γραμματέας  φροντίζουν για την
  τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων και των παρουσιών της Κεντρικής
  Επιτροπής και κυκλοφορούν τα  πρακτικά ανάμεσα στα μέλη της Κεντρικής
  Επιτροπής όχι αργότερα από 15 μέρες μετά τη συνεδρία. 
  Η Κεντρική Επιτροπή δύναται να αποφασίσει τη μη περίληψη θεμάτων στα
  πρακτικά με πλειοψηφία όχι μικρότερη από 3/5 των παρόντων.
 10.5 Η Κεντρική Επιτροπή συνέρχεται τουλάχιστον μια (1) φορά την τριμηνία.
  Συγκαλείται από το Εκτελεστικό  Γραφείο, υπό την ευθύνη του Γενικού
  Γραμματέα.
  α) Η Κεντρική Επιτροπή μπορεί να συγκληθεί εκτάκτως από τον Πρόεδρο
   ή το Εκτελεστικό Γραφείο ή με γραπτή αίτηση υπογεγραμμένη από το
   25% τουλάχιστον των μελών της, που να παραθέτει κατά τρόπο
   συγκεκριμένο το θέμα ή τα θέματα για το οποίο/οποία ζητείται η
   έκτακτη σύγκλησή της.
  β) Η Κεντρική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα το
   ήμισυ  τουλάχιστον των εν ενεργεία μελών της. Σε περίπτωση μη
   συμπλήρωσης του ως άνω αριθμού, η συνεδρία αναβάλλεται για μια
   ώρα, οπότε τα παρόντα μέλη εφ’ όσον αντιπροσωπεύουν το 1/3
   τουλάχιστον των εν ενεργεία μελών της, αποτελούν απαρτία.
  γ) Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία, εκτός των
   αποφάσεων για τις οποίες απαιτείται μεγαλύτερος αριθμός ψήφων
   σύμφωνα με τις πρόνοιες άλλων άρθρων του Καταστατικού. Η
   ψηφοφορία διεξάγεται δι’ ανατάσεως της χειρός εκτός αν ζητηθεί
   διαφορετικά από το 25% των παρόντων μελών, οπότε διεξάγεται
   μυστική.
 10.6 Αρμοδιότητες
  α) Η Κεντρική Επιτροπή προκηρύσσει  την Παγκύπρια Εκλογική
   Συνέλευση και καθορίζει την ημερομηνία διεξαγωγής των εργασιών
   της, την εκλογική διαδικασία και κάθε άλλο εκλογικό κανονισμό. Με
   ειδικούς κανονισμούς καθορίζει τη διαδικασία υποβολής
   υποψηφιοτήτων και διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη των
   κεντρικών αξιωματούχων, των μελών των κεντρικών συλλογικών
   οργάνων και των επαρχιακών και τοπικών συλλογικών οργάνων, που

   εκλέγονται από την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
  β) Προκηρύσσει επίσης το Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο, καθορίζει την
   ημερομηνία διεξαγωγής των εργασιών του και εγκρίνει την ημερήσια
   διάταξή του. Μελετά και εγκρίνει όλα τα έγγραφα που θα κατατεθούν
   στο Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο, τουλάχιστον ένα μήνα πριν την
   πραγματοποίηση του και φροντίζει για την κυκλοφορία του
   προσυνεδριακού υλικού  διά του Γενικού Γραμματέα προς τις
   Επαρχιακές Επιτροπές και άλλες οργανώσεις ή τμήματα του Κόμματος.
  γ) Εγκρίνει και παραπέμπει στο Παγκύπριο Τακτικό Συνέδριο το Πολιτικό
   Πρόγραμμα του Κόμματος και την Έκθεση Δράσης.
  δ) Μελετά και εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων και δαπανών
   του Κόμματος. 
  ε) Λαμβάνει γνώση της γενικής οικονομικής κατάστασης του Κόμματος
   με αναφορά του αρμόδιου οικονομικού διαχειριστή, ο οποίος εισηγείται
   στο Εκτελεστικό Γραφείο τους συνεργάτες του.
  στ) Ενόψει του Τακτικού Παγκύπριου Συνεδρίου λαμβάνει γνώση της
   οικονομικής κατάστασης και διαχείρισης των οικονομικών του
   Κόμματος της προηγηθείσας διετίας με την κατάθεση της έκθεσης των
   οικονομικών ελεγκτών του Κόμματος που παραπέμπεται στο Τακτικό
   Παγκύπριο Συνέδριο. Ενόψει Τακτικού Παγκύπριου Συνεδρίου
   εξετάζει τους εγκεκριμένους λογαριασμούς του Κόμματος με βάση
   την έκθεση των ελεγκτών και εγκρίνει ή απορρίπτει τους
   λογαριασμούς.
  ζ) Εγκρίνει τους εσωτερικούς κανονισμούς οι οποίοι ρυθμίζουν την
   οργάνωση και λειτουργία των Συλλογικών οργάνων ή επιτροπών του
   Κόμματος , κεντρικών, επαρχιακών ή τοπικών. 
  η) Εγκρίνει την κομματική λειτουργία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.
  θ) Καθορίζει το ύψος του δικαιώματος εγγραφής και της ετήσιας
   συνδρομής των μελών.
  ι) Θεσπίζει ειδικούς κανονισμούς που ρυθμίζουν:
   I. Τη διαδικασία της υποβολής υποψηφιότητας και εκλογής
    αξιωματούχων του Κόμματος που εκλέγονται από ανώτερα
    συλλογικά όργανα του Κόμματος. 
   II. Τη διαδικασία επιλογής κομματικού ή κομματικών υποψηφίων
    στη διεκδίκηση των γενικών ή Αναπληρωματικών βουλευτικών
    εκλογών, Ευρωεκλογών, των δημοτικών εκλογών ή της εκλογής
    προέδρων και μελών Κοινοτικών Συμβουλίων καθώς και μελών
    Σχολικών Εφοριών.
   III. Τη διαδικασία προκήρυξης και διεξαγωγής του κομματικού
    δημοψηφίσματος.
  Ια) Επιλέγει/εκλέγει ενδεκαμελή (11) υποεπιτροπή της Κεντρικής
   Επιτροπής απαρτιζόμενη από Πρόεδρο και δέκα μέλη, η οποία ενεργεί
   ως δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
  Ιβ) Επιλέγει/εκλέγει το βουλευτή που θα διεκδικήσει το αξίωμα του
   Προέδρου της Βουλής, σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Κόμματος
   δεν είναι βουλευτής ή δεν επιθυμεί να διεκδικήσει τη θέση.
  Ιγ) Επικυρώνει την εκλογή του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του
   Κόμματος και του Αναπληρωτή του.
  Ιδ) Επιλέγει/εκλέγει τα πέντε (5) μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας,
   Ελέγχου και  Κανονισμών.
  Ιε) Επικυρώνει την επιλογή του Προέδρου της Ομάδας Μελετών.
 10.7 Επιλέγει/εκλέγει τους πιο κάτω Αξιωματούχους του Κόμματος οι οποίοι
  συμμετέχουν στην Κεντρική Επιτροπή ως εξ οφίκια μέλη με δικαίωμα
  ψήφου:
  1) Τους Βοηθούς Γενικούς Γραμματείς
  2) Τους Βοηθούς Γενικούς Οργανωτικούς Γραμματείς
  3) Το Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων
  4) Το Γραμματέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  5) Το Γραμματέα Αγροτικών Θεμάτων

  6) Το Γραμματέα Προσφυγικών Θεμάτων
  7) Το Γραμματέα Πολιτιστικών Θεμάτων
  8) Το Γραμματέα Αθλητισμού
  9) Το Γραμματέα Θρησκευτικών Ομάδων
  10) Το Γραμματέα Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Θεμάτων
  Τα καθήκοντα/αρμοδιότητές τους, εφ’ όσον  δεν προβλέπονται από το
  Καταστατικό, εγκρίνονται από την Κεντρική Επιτροπή.
 10.8 Πληρώνει με εκλογή τις  θέσεις του Αναπληρωτή Προέδρου, Αντιπροέδρων,
  Γενικού Γραμματέα και του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, σε περίπτωση
  κατά την οποία καθίστανται κενές για οποιοδήποτε λόγο.
 10.9 Κάθε χρόνο η Κεντρική Επιτροπή  ορίζει ειδική συνεδρία  λογοδοσίας των
  αξιωματούχων του Κόμματος. 

ΑΡΘΡΟ 11: ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 11.1 Στο Πολιτικό Συμβούλιο μετέχουν όλοι οι πρώην υπουργοί και βουλευτές
  μέλη του Κόμματος και άλλα πρόσωπα μετά από σχετική εισήγηση του
  Προέδρου του Κόμματος στη Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου.
 11.2 Συνεδριάζει τακτικά και αναλύει τα πολιτικά δρώμενα και την επικαιρότητα.
 11.3 Το Πολιτικό Συμβούλιο έχει καθαρά συμβουλευτικό χαρακτήρα και μετά από
  κάθε συνεδρία αποστέλλει στον Πρόεδρο του Κόμματος έκθεση εισηγήσεων
  και απόψεων.
 11.4 Το Πολιτικό Συμβούλιο τελεί υπό την εποπτεία του Προέδρου του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 12: ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
 12.1 Το Εκτελεστικό Γραφείο είναι το Εκτελεστικό Όργανο της Κεντρικής
  Επιτροπής και γενικότερα του Κόμματος.
 12.2 Σύνθεση 
  Στο Εκτελεστικό Γραφείο συμμετέχουν:
  α) Ο Πρόεδρος, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος, οι τρεις (3) Αντιπροέδροι, ο
   Γενικός Γραμματέας, ο Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας.
  β) Δεκαπέντε (15) αιρετά μέλη που εκλέγονται από την Παγκύπρια
   Εκλογική Συνέλευση. Τρία από τα μέλη αυτά είναι γυναίκες.
  γ) Πρώην Πρόεδροι του Κόμματος
  δ) Οι Πρόεδροι της ΝΕΔΗΚ και της ΓΟΔΗΚ
  ε) Οι υπουργοί που συμμετέχουν στην κυβέρνηση εκ μέρους του
   Κόμματος.
  στ) Τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος και οι
   Ευρωβουλευτές του Κόμματος.
  ζ) Οι Πρόεδροι των Επαρχιακών Επιτροπών του Κόμματος (ένας ανά
   γεωγραφική επαρχία).
  η) Ο Οικονομικός Διαχειριστής του Κόμματος
  θ) Ο Γενικός Διευθυντής του Κόμματος, ως εξ οφίκιο Μέλος με δικαίωμα
   ψήφου.
  ι) Η Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου δύναται να καλεί μέχρι και 3
   άτομα να παρακάθονται στο Εκτελεστικό χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 12.3 Αποτυχών υποψήφιος στις εκλογές για την ανάδειξη προέδρου του
  Κόμματος ο οποίος συγκεντρώνει πάνω από το 30% των ψήφων, συμμετέχει
  στο Εκτελεστικό Γραφείο ως πλήρες μέλος.
 12.4 Σε Ειδικές Συνεδρίες παρίστανται για σκοπούς ενημέρωσης και συντονισμού
  και άλλοι αξιωματούχοι του Κόμματος που θα προσκαλούνται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 12.5 Λειτουργία 
  α) Το Εκτελεστικό Γραφείο συγκαλείται το αργότερο τριάντα (30) ημέρες
   μετά την εκλογή των αιρετών μελών του και συνεδριάζει τακτικά
   τουλάχιστον μια (1) φορά τον μήνα και έκτακτα όταν κληθεί από τον
   Πρόεδρο ή από τα 3/5 των μελών του.
  β) Τα μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου αναλαμβάνουν συγκεκριμένους
   τομείς  ευθύνης. 
  γ) Βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά συν ένα μέλη του. Οι

   αποφάσεις λαμβάνονται  με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών
   του.
  δ) Γενικά θέματα λειτουργίας του ρυθμίζονται με Ειδικό Κανονισμό που
   θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή. 
 12.6 Αρμοδιότητες
  Το Εκτελεστικό Γραφείο ασκεί τις πιο κάτω αρμοδιότητες:
  α) Μελετά τις διαμορφούμενες εκάστοτε πολιτικές ή άλλες καταστάσεις
   και εξελίξεις και αντιμετωπίζει τα προκύπτοντα θέματα.
  β) Εκτιμά τη γενική κατάσταση και λαμβάνει αποφάσεις για την
   κομματική γραμμή μέσα στα πλαίσια των αρχών του Κόμματος.
  γ) Αποφασίζει για την ένταξη στα συλλογικά όργανα του Κόμματος
   άλλων στελεχών που προσχωρούν στο Κόμμα.
  δ) Ετοιμάζει  και υποβάλλει κάθε τρίμηνο προς την Κεντρική Επιτροπή
   Ειδική Πολιτική Έκθεση πάνω στην πολιτική κατάσταση, με βάση την 
   οποία αυτή προβαίνει στις εκτιμήσεις ή και λαμβάνει  τις αποφάσεις
   της.
  ε) Προτείνει στην Κεντρική Επιτροπή τα ονόματα των δύο Ελεγκτών του
   Κόμματος.
  στ) Συγκαλεί σε συνεννόηση με τις Επαρχιακές Επιτροπές τα τακτικά ή
   έκτακτα Επαρχιακά Συνέδρια.
  ζ) Καταρτίζει το προσχέδιο του Πολιτικού Προγράμματος του Κόμματος
   και το υποβάλλει στην Κεντρική Επιτροπή.
  η) Επιλέγει/εκλέγει τους πιο κάτω αξιωματούχους του Κόμματος: 
   I. Τον Οικονομικό Διαχειριστή του Κόμματος και τα μέλη της
   Οικονομικής Επιτροπής
   II. Τον Πρόεδρο και τα μέλη της Ομάδας Μελετών
   III. Επικυρώνει τα εννιά (9) πρόσωπα που στελεχώνουν το Γενικό
    Οργανωτικό Γραφείο
   IV. Τον Πρόεδρο και τα μέλη Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων
   V. Τον Πρόεδρο και τα μέλη Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων
   VI. Τον Γενικό Διευθυντή του Κόμματος
  θ) Καταρτίζει με  βάση εισηγήσεις της Επιτροπής Δεοντολογίας, Ελέγχου
   και Κανονισμών, τα προσχέδια των Κανονισμών που προνοούνται από
   τα διάφορα άρθρα του Καταστατικού και τα παραπέμπει στην Κεντρική
   Επιτροπή για ψήφιση.
  ι) Εισηγείται στην Κεντρική Επιτροπή τη σύσταση οποιασδήποτε
   Επιτροπής ή Επιτροπών με συμβουλευτική ιδιότητα που δεν
   προβλέπονται από το καταστατικό για την αποδοτική λειτουργία του
   κομματικού μηχανισμού.
  ια) Κατόπιν εισήγησης του Γενικού Διευθυντή του Κόμματος, εγκρίνει την
   δομή και το οργανόγραμμα του Κόμματος.
  ιβ) Δύναται να καλέσει Αξιωματούχους του Κόμματος που δεν είναι μέλη
   του Εκτελεστικού Γραφείου να παραστούν σε συνεδρία που μελετά
   θέματα της αρμοδιότητάς τους.
  ιγ) Λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή
  ιδ) Επιλέγει/εκλέγει πενταμελή (5) υποεπιτροπή του Εκτελεστικού
   Γραφείου, με Πρόεδρο και τέσσερα (4) μέλη η οποία ενεργεί σαν
   πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
   Η πειθαρχική εξουσία του Εκτελεστικού Γραφείου διά της
   πενταμελούς υποεπιτροπής του ασκείται αφού διοριστεί «ερευνών
   λειτουργός» (εκτός των Οργάνων του Κόμματος αλλά μέλος του
   Κόμματος) για διερεύνηση των γεγονότων και για υποβολή έκθεσης.
   Νοείται ότι παρέχεται το δικαίωμα ακροάσεως του μέλους εφ’ όσον η
   έρευνα διεκπεραιωθεί. 
 12.7 Επιβάλλει αυτεπάγγελτα πειθαρχική ποινή σε περιπτώσεις αυταπόδεικτου
  πειθαρχικού παραπτώματος.
 12.8 Το Εκτελεστικό Γραφείο φροντίζει για τη συγκρότηση και λειτουργία ειδικών
  επιτροπών εργασίας που θα αφορούν θέματα ανάλογα με τα υπουργεία της
  κυβέρνησης ή/και αντίστοιχες Επιτροπές της Βουλής.

 12.9 Η υλοποίηση και εφαρμογή των αποφάσεων του Εκτελεστικού Γραφείου
  μπορεί να ανατεθεί στη Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου.
 12.10 Το Εκτελεστικό Γραφείο επιλέγει τα κομματικά  μέλη που εκπροσωπούν το
  Κόμμα σε εξωκομματικούς οργανισμούς ή επιτροπές.
 12.11 Το Εκτελεστικό Γραφείο σε συνεργασία με το Γενικό Διευθυντή του
  Κόμματος ορίζει τις έμμισθες θέσεις του Κόμματος, διορίζει και παύει το
  έμμισθο προσωπικό και ορίζει και αναθεωρεί την αντιμισθία του με βάση την
  κείμενη νομοθεσία και τις ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις

ΑΡΘΡΟ 13: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
 13.1 Η Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον
  Αναπληρωτή Πρόεδρο, τους τρεις (3) Αντιπροέδρους, το Γενικό Γραμματέα,
  το Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα, τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο, τον
  Αναπληρωτή Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο και δύο (2) από τα αιρετά μέλη
  του Εκτελεστικού Γραφείου που ορίζονται από την ολομέλεια του Σώματος
  και διαχειρίζεται πάνω σε καθημερινή βάση θέματα κομματικής πολιτικής,
  οργανωτικής ανάπτυξης και γενικότερης πολιτικής και κομματικής δράσης.
  Στην Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου παρακάθεται και ο Γραμματέας
  Επικοινωνίας/Εκπρόσωπος Τύπου χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 13.2 Αρμοδιότητες
  α) Επιλέγει/εκλέγει τον Γραμματέα Επικοινωνίας/Εκπρόσωπο Τύπου
   κατόπιν εισήγησης του Προέδρου του Κόμματος.
  β) Σε συνεργασία με τον Γενικό Διευθυντή του Κόμματος έχει την ευθύνη
   θεμάτων που άπτονται του επαγγελματικού προσωπικού του
   Κόμματος.
  γ) Επιλέγει/εκλέγει τον Υπεύθυνο Προσωπικών Δεδομένων.

ΑΡΘΡΟ 14: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
 14.1 Οι βουλευτές του Κόμματος αποτελούν την Κοινοβουλευτική Ομάδα του.
 14.2 Αρμοδιότητες
  α) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα έχει την ευθύνη της προβολής και
   εφαρμογής της πολιτικής του Κόμματος στα πλαίσια της Βουλής των
   Αντιπροσώπων.
  β) Ενεργεί τόσο μέσα, όσο και έξω από τη Βουλή για την προώθηση των
   αρχών και των αποφάσεων του Κόμματος και αγωνίζεται για την
   υπεράσπιση και εξασφάλιση των συμφερόντων του λαού μας.
  γ) Δραστηριοποιείται  σε συνεργασία με τα αρμόδια όργανα του Κόμματος
   για την επισήμανση, προώθηση και επίλυση των συμφερόντων του
   λαού.
  δ) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα δύναται για σκοπούς διευκόλυνσης της
   στην εκπλήρωση των καθηκόντων της, να διορίσει σε συνεννόηση με
   το Γενικό Γραμματέα, έμμισθο Γραμματέα, καθορίζοντας ταυτόχρονα
   τους όρους εργοδότησης του και τα καθήκοντά του.
  ε) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα συνεδριάζει τακτικά κάθε εβδομάδα και
   έκτακτα όταν παρίσταται ανάγκη.
  στ) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα επιλέγει δυο (2) εκ των Κοινοβουλευτικών
   Συνεργατών ως Γραμματείς της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.
  ζ) Λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή
 14.3 Ειδικός Κανονισμός
  Ειδικός Κανονισμός, που ετοιμάζει η Κοινοβουλευτική Ομάδα και ψηφίζει
  η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει την οργάνωση και λειτουργία της Ομάδας.

ΑΡΘΡΟ 15: ΓΕΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
 15.1 Το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο είναι υπεύθυνο για την οργάνωση του
  Κόμματος και καταρτίζει το Γενικό Οργανωτικό Σχέδιο.
 15.2 Του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου προΐσταται ο Γενικός Οργανωτικός
  Γραμματέας. 
 15.3 Απαρτίζεται από τον Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα, τους δυο (2) Βοηθούς
  Γενικούς Οργανωτικούς Γραμματείς και τους έξι (6) Γενικούς Επαρχιακούς

  Οργανωτικούς Διοικητικών Επαρχιών.
 15.4 Όπου κριθεί αναγκαίο καλούνται να παρακαθίσουν σε συνεδρίες του Γενικού
  Οργανωτικού Γραφείου και άλλοι αξιωματούχοι.
 15.5 Τα μέλη του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου επικυρώνονται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 15.6 Βρίσκεται σε στενή επαφή με τις Επαρχιακές Επιτροπές και τα Παραρτήματα
  του Εξωτερικού και συντονίζει τις ενέργειες και δραστηριότητες τους στον
  οργανωτικό τομέα.
 15.7 Ελέγχει την πρόοδο προς υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.
 15.8 Τηρεί υπό την εποπτεία του Προέδρου του Κόμματος και με τη συνεργασία
  του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, το Κεντρικό Μητρώο Μελών του
  Κόμματος και ελέγχει την κανονική  τήρηση των Επαρχιακών Μητρώων
  Μελών από τις Επαρχιακές Επιτροπές και των Μητρώων Μελών  των Τοπικών
  Οργανώσεων από τις αντίστοιχες Τοπικές Επιτροπές, της ΝΕΔΗΚ και της
  ΓΟΔΗΚ.
 15.9 Διενεργεί και εποπτεύει τις εκλογές για την ανάδειξη της ηγεσίας της
  ΝΕΔΗΚ και της ΓΟΔΗΚ, για τις οποίες έχει την ευθύνη τήρησης του
  μητρώου.
 15.10 Κανένα μέλος του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου δεν μπορεί να διεκδίκηση
  πολιτειακό αξίωμα εκτός και αν παραιτηθεί από την θέση του τουλάχιστον
  δυο (2) χρόνια πριν τις εκλογές τις οποίες προτίθεται να διεκδικήσει, εκτός
  και αν το Εκτελεστικό Γραφείο δώσει σχετική άδεια κατόπιν γραπτού
  αιτήματος.
 15.11 Το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 16: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ
 16.1 Η Επιτροπή Δεοντολογίας, Ελέγχου και Κανονισμών απαρτίζεται από πέντε
  (5) μέλη που επιλέγονται/εκλέγονται από την Κεντρική Επιτροπή.
 16.2 Καταρτίζει κώδικα Δεοντολογίας και εισηγείται κανονισμούς που ρυθμίζουν
  την κομματική συμπεριφορά και δράση καθώς και τη λειτουργία όλων των
  οργάνων του Κόμματος.
 16.3 Παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση του Καταστατικού, του Κώδικα
  Δεοντολογίας και των Κανονισμών.

ΑΡΘΡΟ 17: ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 17.1 Με πρωτοβουλία του Εκτελεστικού Γραφείου, συγκροτούνται Επιτροπές με
  ευθύνη την εξέταση θεμάτων που αφορούν την πολιτική, εκπαιδευτική,
  κοινωνική, οικονομική, πολιτιστική και αθλητική δραστηριότητα της
  Κυβέρνησης ή και άλλων φορέων εξουσίας, όπως και άλλες πτυχές της
  ζωής  του  τόπου .  Με δ ική  τους  πρωτοβουλία  να  εκφράζουν
  απόψεις/εισηγήσεις στο Εκτελεστικό Γραφείο για οποιοδήποτε από τα
  θέματα αυτά.
 17.2 Στις Επιτροπές  μετέχουν εξ οφίκιο οι βουλευτές  που εκπροσωπούν το
  Κόμμα στις αντίστοιχες Επιτροπές της Βουλής. Τα λοιπά μέλη των Επιτροπών
  επιλέγει/εκλέγει το Εκτελεστικό Γραφείο.
 17.3 Την εποπτεία  και συντονισμό του έργου τους θα έχει ο Αναπληρωτής
  Πρόεδρος του Κόμματος ή οι Αντιπρόεδροι του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 18: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
 18.1 Τα μέλη της Επιτροπής Αναθεώρησης και Εκσυγχρονισμού της Κυπριακής
  Νομοθεσίας επιλέγονται/εκλέγονται από το Εκτελεστικό Γραφείο κατόπιν
  εισήγησης της Γραμματείας του.
 18.2 Τελεί υπό την εποπτεία του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου ή του
  Αναπληρωτή Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου και βρίσκεται σε στενή
  συνεργασία με τους βουλευτές και κοινοβουλευτικούς συνεργάτες.
 18.3 Είναι υπεύθυνο για την μελέτη του Νομοθετικού πλαισίου του κράτους με

  στόχο την επισήμανση αδυναμιών και την τροποποίηση τους στην
  κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού  και της βελτίωσης της λειτουργικότητας
  του προς όφελος των πολιτών.

ΑΡΘΡΟ 19: ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
 19.1 Στο Σύστημα Παραγωγής Πολιτικής συμμετέχουν οι Βουλευτές, τα Μέλη του
  Εκτελεστικού Γραφείου και της Κεντρικής Επιτροπής, οι Κοινοβουλευτικοί
  Συνεργάτες και τα μέλη της Επιτροπής Πολιτικού Σχεδιασμού και των
  Ομάδων Μελετών.
 19.2 Άλλα στελέχη καθώς και μέλη με ειδική τεχνοκρατική κατάρτιση
  συνδράμουν την όλη προσπάθεια.
 19.3 Βασικός σκοπός είναι η επεξεργασία και ο καταρτισμός μελετών και
  προτάσεων για διαμόρφωση πολιτικής θέσης από το Κόμμα και τη χάραξη της
  κομματικής γραμμής σε διάφορους τομείς πολιτικής.
 19.4 Το συντονισμό και την εποπτεία του Συστήματος Παραγωγής Πολιτικής έχει
  ένας εκ των Αντιπροέδρων του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 20: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 20.1 Η Οικονομική Επιτροπή, κάτω από την εποπτεία του Εκτελεστικού Γραφείου
  και με τη συντονιστική ευθύνη του Οικονομικού Διαχειριστή του Κόμματος,
  είναι υπεύθυνη για την οικονομική διαχείριση του Κόμματος, την
  κατάστρωση και υλοποίηση προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης του
  Κόμματος και τον έλεγχο ομαλής τήρησης των οικονομικών λογαριασμών και
  λογιστικών βιβλίων του Κόμματος σε  Παγκύπρια κλίμακα.
 20.2 Η Επιτροπή είναι δεκαπενταμελής (15), με δικαίωμα της Κεντρικής Επιτροπής
  να αυξομειώνει τα μέλη της.  Η θητεία της διαρκεί για πενήντα-τέσσερις (54)
  μήνες.
  Οι Πρόεδροι των Επαρχιακών Οικονομικών Επιτροπών ή οι επαρχιακοί ταμίες
  είναι εξ οφίκιο μέλη της.
 20.3 Αρμοδιότητες 
  α) Καταρτίζει τον Ετήσιο Προϋπολογισμό Εσόδων και Δαπανών του
   Κόμματος και τον καταθέτει προς έγκριση στην Κεντρική Επιτροπή
   προς την οποία είναι υπόλογη.
  β) Σε συνεργασία με τον Οικονομικό διαχειριστή του Κόμματος, τους
   αξιωματούχους της ηγεσίας και άλλα αρμόδια κομματικά όργανα
   προγραμματίζει και υλοποιεί προγράμματα για την εξασφάλιση
   οικονομικών πόρων και ενίσχυση του Ταμείου του Κόμματος
  γ) Εποπτεύει την κανονική λειτουργία  του Λογιστηρίου του Κόμματος και
   ασκεί έλεγχο στην οικονομική διαχείριση σε όλα τα επίπεδα του
   Κόμματος.
  δ) Εξουσιοδοτεί τη διενέργεια των κομματικών δαπανών με βάση
   σχετικές εκάστοτε εισηγήσεις του Γενικού Διευθυντή του Κόμματος.
  ε) Υποβάλλει στο Εκτελεστικό Γραφείο κατά τρίμηνο, ή όταν της ζητηθεί,
‘   Έκθεση για την οικονομική κατάσταση του Κόμματος’.
  στ) Υποβάλλει στο τέλος κάθε οικονομικού έτους στην Κεντρική Επιτροπή
   τους ελεγμένους λογαριασμούς του Κόμματος προς συζήτηση και
   έγκριση.
  ζ) Παρουσιάζει κατ’ έτος προϋπολογισμό για τους επόμενους δώδεκα
   (12) μήνες.
  η) Με εισήγηση του Γενικού Διευθυντή ή/και του Οικονομικού
   Διαχειριστή δύναται να ανοίγει/κλείνει/λειτουργεί τραπεζικούς
   λογαριασμούς, ή/και να έχει δικαίωμα υπογραφής ή/και  να προβαίνει
   σε αιτήματα τραπεζικών διευκολύνσεων/δανεισμού εκ μέρους του
   Κόμματος, ΝΕΔΗΚ, ΓΟΔΗΚ, και των Επαρχιακών Επιτροπών σύμφωνα
   με το άρθρο 69.9.
 20.4 Ειδικός  Κανονισμός

  Ειδικός Κανονισμός που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει την
  οργάνωση και λειτουργία της.

ΑΡΘΡΟ 21: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
 21.1 Η  Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων χειρίζεται τις διεθνείς σχέσεις του Κόμματος
  υπό την άμεση εποπτεία του Αναπληρωτή Προέδρου  του  Κόμματος.
 21.2 Η Επιτροπή είναι πενταμελής (5), με δικαίωμα της Κεντρικής Επιτροπής να
  αυξομειώνει τα μέλη της.  Επιλέγεται/εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή
  για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 21.3 Κάθε χρόνο υποβάλλει στο Εκτελεστικό γραφείο Έκθεση Δράσης που
  καλύπτει τις δραστηριότητές της κατά την περίοδο αυτή.
 21.4 Η Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων συμμετέχει τόσο στο σύστημα  παραγωγής
  πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.
 21.5 Της Επιτροπής προΐσταται ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων, ο
  οποίος επιλέγεται/εκλέγεται από το Εκτελεστικό Γραφείο και είναι εξ οφίκιο
  μέλος της Κεντρικής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου.
 21.6 Ειδικός  Κανονισμός
  Ειδικός Κανονισμός που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει τη
  λειτουργία της.

ΑΡΘΡΟ 22: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΣΧΕΣΕΩΝ  
 22.1 Η Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων είναι πενταμελής (5) με δικαίωμα της
  Κεντρικής Επιτροπής να αυξομειώνει τον αριθμό των μελών της. Ο Πρόεδρος
  και τα τέσσερα μέλη επιλέγονται/εκλέγονται από το Εκτελεστικό Γραφείο για
  θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 22.2 Κάθε εξάμηνο υποβάλλει στο Εκτελεστικό Γραφείο Έκθεση Δράσης που
  καλύπτει τις δραστηριότητες κατά την περίοδο αυτή.
 22.3 Η Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων χειρίζεται τις δημόσιες σχέσεις του
  Κόμματος υπό την εποπτεία του Προέδρου του Κόμματος και του Γενικού
  Γραμματέα.
 22.4 Η Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων συμμετέχει τόσο στο σύστημα παραγωγής
  πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.
 22.5 Της Επιτροπής προΐσταται ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων ο
  οποίος επιλέγεται/εκλέγεται από το Εκτελεστικό Γραφείο και είναι εξ οφίκιο
  μέλος της Κεντρικής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου.
 22.6 Ειδικός Κανονισμός
  Ειδικός Κανονισμός που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει τη
  λειτουργία της.

ΑΡΘΡΟ 23: ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
 23.1 Ιδρύονται Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες κατά επαρχία
  με εισήγηση του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
  Ομάδων, κατά κλάδον ή επάγγελμα όπου τα μέλη είναι πέραν των τριάκοντα
  Οι κατά επαρχία επάγγελμα Κλαδικές Οργανώσεις συνδέονται με τις
  αντίστοιχες Κλαδικές των άλλων Επαρχιακών και σχηματίζουν κατά
  επάγγελμα την Παγκύπρια Κλαδική Οργάνωση.
 23.2 Η Κλαδική Οργάνωση διοικείται από πενταμελή (5) Επιτροπή που
  αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα, το Βοηθό
  Γραμματέα και τον Ταμία.
 23.3 Οι Πρόεδροι των Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων
  αποτελούν την Συντονιστική Επιτροπή των Κλαδικών Οργανώσεων
  (Σ.Ε.Κ.Ο.)  και έχουν την ευθύνη του συντονισμού των Κλαδικών
  Οργανώσεων. Το έργο της ΣΕΚΟ αναλαμβάνει πενταμελής Γραμματεία που
  εκλέγεται και έχει πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Αναπληρωτή
  Γραμματέα και Ταμία.
 23.4 Αρμοδιότητες Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων 
  α) Επιλαμβάνονται και προωθούν προβλήματα, ή αιτήματα μελών του
   Κλάδου διά του αρμοδίου οργάνου του Κόμματος.
  β) Μελετούν προβλήματα του Κλάδου και υποβάλλουν εισηγήσεις στο
   Κόμμα διά του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών

   Ομάδων.
  γ) Οργανώνουν τα μέλη, τα στελέχη και τους οπαδούς του Κόμματος
   στους χώρους εργασίας και φροντίζουν για τη συστηματική
   διαφώτιση και εμπέδωση της Κομματικής πολιτικής.
 23.5 Οι Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες συμμετέχουν τόσο στο
  σύστημα παραγωγής πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών
  προγραμμάτων του Κόμματος.
 23.6 Οι Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες τελούν υπό την
  εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου.
 23.7 Κατά παρόμοιο τρόπο λειτουργούν και οι Επιτροπές Συνταξιούχων.
 23.8 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί, που εγκρίνει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζουν τον τρόπο
  εκλογής και λειτουργίας όλων των Κλαδικών Επιτροπών και Οργανώσεων
  του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 24: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
 24.1 Η σύνθεση και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Πολιτικού Σχεδιασμού
  καθορίζονται από το Εκτελεστικό Γραφείο.
 24.2 Η Επιτροπή Πολιτικού Σχεδιασμού συμμετέχει τόσο στο σύστημα παραγωγής
  πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 25: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 25.1 Η Επιτροπή Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι υπεύθυνη για την Οργάνωση της
  Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Κόμματος στις Δημαρχούμενες περιοχές και στα
  Κοινοτικά Συμβούλια.
 25.2 Σε συνεργασία με το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο, υπό την εποπτεία του
  Προέδρου του Κόμματος, καταρτίζει τα ψηφοδέλτια του Κόμματος στις
  Δημοτικές και Κοινοτικές εκλογές.
 25.3 Της Επιτροπής Τοπικής Αυτοδιοίκησης προΐσταται ο Γραμματέας Τοπικής
  Αυτοδιοίκησης ο οποίος επιλέγεται/εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή
  της οποίας είναι εξ οφίκιο μέλος με δικαίωμα ψήφου.
 25.4 Συμμετέχουν οι Δήμαρχοι, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι Σχολικοί Έφοροι και οι
  εκλεγμένοι Πρόεδροι Κοινοτικών Συμβουλίων μέλη του Κόμματος.
 25.5 Τελεί υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου.
 25.6 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί που ψηφίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζουν, θέματα
  οργάνωσης και λειτουργίας της Επιτροπής Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΑΡΘΡΟ 26: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
 26.1 Η Επιτροπή Διαρκούς Διαβούλευσης με τους Πολίτες είναι υπεύθυνη για την
  διαμόρφωση και διαχείριση συστήματος συνεχούς επικοινωνίας με τους
  πολίτες, μέσω της διεξαγωγής ερευνών  και μελετών για πολιτικά,
  ανθρωπιστικά και κοινωνικά θέματα και για προτάσεις του Κόμματος που
  αφορούν σημαντικά ζητήματα που τους απασχολούν.
 26.2 Την σύνθεση της Επιτροπής αποφασίζει η Γραμματεία του Εκτελεστικού
  Γραφείου.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΑΡΘΡΟ 27: ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
  1. Πρόεδρος
  2. Αναπληρωτής Πρόεδρος
  3. Αντιπρόεδροι
  4. Γενικός Γραμματέας
  5. Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας
  6. Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος

  7. Μέλος Εκτελεστικού Γραφείου
  8. Πρόεδρος ΓΟΔΗΚ
  9. Πρόεδρος ΝΕΔΗΚ
  10. Μέλος Κεντρικής Επιτροπής
  11. Άλλοι Αξιωματούχοι

ΑΡΘΡΟ 28: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 28.1 Ο Πρόεδρος του Κόμματος εκλέγεται, άμεσα από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση,  και η θητεία του διαρκεί μέχρι την εκλογή νέου Προέδρου.
  Πρόεδρος εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει το 50% συν μία ψήφο
  του συνόλου των έγκυρων ψήφων. Αν η πρώτη ψηφοφορία δεν αναδείξει
  Πρόεδρο, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την πρώτη Κυριακή μετά την
  Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση, μεταξύ των δύο επικρατέστερων
  υποψηφίων.
 28.2 Σε περίπτωση κένωσης της θέσης του Προέδρου του Κόμματος για
  υπολειπόμενη θητεία μικρότερη των έξι (6) μηνών τα  καθήκοντα αυτού ασκεί
  ο Αναπληρωτής Πρόεδρος. Αν η θέση του Προέδρου του Κόμματος κενωθεί
  ενώ υπολείπεται θητεία πέραν των έξι μηνών, συγκαλείται Έκτακτη
  Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση, ειδικώς προς τούτο συγκαλούμενη, για την
  εκλογή νέου Προέδρου εντός του επόμενου εξαμήνου από την κένωση της
  θέσης.
 28.3 Αρμοδιότητες
  α) Ο Πρόεδρος του Κόμματος εκπροσωπεί και εκφράζει το Κόμμα.
  β) Προΐσταται και έχει τη γενική εποπτεία και τον έλεγχο του Κόμματος
   σε όλους του τομείς.
  γ) Προεδρεύει όλων των Κεντρικών Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος
   ή οποιασδήποτε Επιτροπής σε συνεδρία της οποίας λαμβάνει μέρος.
  δ) Μετέχει στη διαδικασία εκλογής του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου
   και του Αναπληρωτή του ως ορίζεται στο Καταστατικό.
  ε) Υπογράφει όλα τα έγγραφα του Κόμματος.
  στ) Δύναται να εκχωρεί προσωρινά μέρος των εξουσιών του στον
   Αναπληρωτή  Πρόεδρο του Κόμματος.
  ζ) Τον Πρόεδρο του Κόμματος όταν κωλύεται ή απουσιάζει
   αντιπροσωπεύει ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Κόμματος. Ο
   Πρόεδρος του Κόμματος λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 29: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 29.1 Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος εκλέγεται  από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση.
 29.2 Είναι μέλος των Ανωτάτων Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος.
 29.3 Αναπληρεί τον Πρόεδρο όταν κωλύεται ή απουσιάζει, στην άσκηση των
  συνήθων καθηκόντων του ή όπως προβλέπεται στο άρθρο 25(2).
 29.4 Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 30: ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 30.1 Οι Αντιπρόεδροι είναι τρεις (3) και εκλέγονται από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση μέσα από κοινό ψηφοδέλτιο. Σε περίπτωση κενής θέσης
  Αντιπροέδρου, τότε η Κεντρική Επιτροπή εκλέγει μετά από υποβολή
  υποψηφιοτήτων, νέο Αντιπρόεδρο.
 30.2 Ο κάθε ένας εξ αυτών αναλαμβάνει ξεχωριστό τομέα ευθύνης, όπως αυτοί
  καθορίζονται από το Εκτελεστικό Γραφείο. Η επιλογή γίνεται με βάση την
  σειρά εκλογής.
 30.3 Είναι μέλη των  Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος όπως προβλέπεται από
  το Καταστατικό.
 30.4 Καθήκοντα
  α) Βοηθούν τον Πρόεδρο και Αναπληρωτή Πρόεδρο στην εκτέλεση των
   καθηκόντων τους για την ομαλή λειτουργία του Κόμματος.
  β) Αναλαμβάνουν την ευθύνη εποπτείας και συντονισμού του
   συστήματος παραγωγής πολιτικής, την ευθύνη του συντονισμού της

   διαμόρφωσης του κυβερνητικού προγράμματος του Κόμματος και τον
   συντονισμό της Επιτροπής Πολιτικών Συμβούλων. Ενημερώνουν με
   τακτικές εκθέσεις/αναφορές το Εκτελεστικό Γραφείο και την Κεντρική
   Επιτροπή.
 30.5 Οι Αντιπρόεδροι λογοδοτούν στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 31: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 31.1 Ο Γενικός Γραμματέας του Κόμματος εκλέγεται από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση.
 31.2 Αρμοδιότητες: 
  α) Συγκαλεί τις συνεδρίες των Κεντρικών Συλλογικών Οργάνων του
   Κόμματος κοινοποιώντας έγκαιρα την ημερήσια διάταξη κάθε
   συνεδρίας μαζί με τα σχετικά έγγραφα εργασίας ως ορίζει το
   Καταστατικό και οι Ειδικοί Κανονισμοί.
  β) Σε συνεργασία με τους Βοηθούς Γενικούς Γραμματείς φέρει την
   ευθύνη τήρησης  των  βιβλίων  Πρακτικών των συνεδριάσεων των
   Κεντρικών Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος.
  γ) Έχει την εποπτεία των Ομάδων Μελετών και του Πολιτικού
   Σχεδιασμού.
  δ) Γνωστοποιεί τις αποφάσεις των Ανώτερων Καθοδηγητικών Οργάνων
   του Κόμματος προς τα ιεραρχικά υφιστάμενά  του κομματικά όργανα
   και ελέγχει την εφαρμογή τους.
  ε) Καταθέτει στο Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο την Έκθεση Δράσης του
   Κόμματος.
  στ) Προσυπογράφει κατά κανόνα τα εξερχόμενα έγγραφα του Κόμματος.
  ζ) Υποβάλλει  προς τα αρμόδια  όργανα   προτάσεις για λήψη
   αποφάσεων πάνω σε  τρέχοντα σοβαρά θέματα.
  η) Συγκροτεί σε συνεργασία με το Εκτελεστικό Γραφείο, Επιτροπές
   Εργασίας με συμβουλευτική ιδιότητα, με σκοπό την πλαισίωση και
   υποβοήθηση υπευθύνων Αξιωματούχων στην εκτέλεση του έργου
   τους. 
  θ) Ο Γενικός Γραμματέας βοηθείται στο έργο του από τους Βοηθούς
   Γενικούς Γραμματείς.
 31.3 Ο Γενικός Γραμματέας λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή

ΑΡΘΡΟ 32: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 32.1 Ο Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας  εκλέγεται από την  Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση.
 32.2 Η θέση του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα είναι επαγγελματική κατόπιν
  εκλογής. Δεν μπορεί να διεκδικήσει οποιοδήποτε πολιτειακό αξίωμα, εκτός
  και αν παραιτηθεί δυο (2) χρόνια πριν τις πολιτειακές εκλογές στις οποίες
  προτίθεται να διεκδικήσει.
 32.3. Αρμοδιότητες
  α) Είναι υπεύθυνος για την οργάνωση του Κόμματος. Καταρτίζει το
   Γενικό Οργανωτικό Σχέδιο, το οποίο, μετά την έγκριση του από την
   Κεντρική Επιτροπή, προωθεί δια των αρμοδίων κομματικών 
οργάνων
   προς υλοποίηση.
  β) Βρίσκεται σε στενή επαφή με τις Επαρχιακές Επιτροπές και τα
   Παραρτήματα του Εξωτερικού και συντονίζει τις ενέργειες και
   δραστηριότητες τους στον οργανωτικό τομέα.
  γ) Επισκέπτεται τις Επαρχίες και παρακολουθεί και ελέγχει την πρόοδο
   προς υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του Κόμματος.
  δ) Ενημερώνει το Εκτελεστικό Γραφείο και υποβάλλει τακτικά Έκθεση
   προς την Κεντρική Επιτροπή για την πρόοδο και τα αποτελέσματα
   υλοποίησης του Γενικού Οργανωτικού Σχεδίου και των Ειδικών
   Οργανωτικών Προγραμμάτων. 
  ε) Προΐσταται τις λειτουργίας του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου. 
  στ) Με εισήγηση του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, το Εκτελεστικό

   Γραφείο επικυρώνει τα εννιά (9) πρόσωπα που στελεχώνουν το
   Οργανωτικό Γραφείο. 
   Το Οργανωτικό Γραφείο υπόκειται πλήρως στις αρμοδιότητες του
   Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα.
 32.4 O Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 33: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
 33.1 Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Κόμματος είναι μέλος της Βουλής,
  αυτοδικαίως προεδρεύει της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και ασκεί καθήκοντα
  Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου.
 33.2 Εάν ο Πρόεδρος του Κόμματος αναδειχθεί Πρόεδρος της Βουλής πράγμα
  που θα τον κωλύει να ασκεί τα καθήκοντα του Κοινοβουλευτικού
  Εκπροσώπου ή για οποιοδήποτε λόγο δεν επιθυμεί να κατέχει τη θέση του
  Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου, ή εάν δεν είναι μέλος της Βουλής, η
  Κοινοβουλευτική Ομάδα σε συνεδρία της υπό την προεδρία του, εκλέγει τον
  Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο.  Την εκλογή του Εκπροσώπου επικυρώνει η
  Κεντρική Επιτροπή.
 33.3 Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος υποβάλλει κάθε τρίμηνο ή όταν του
  ζητηθεί από το Εκτελεστικό Γραφείο Έκθεση Δράσης της Ομάδας.
 33.4 Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος εκφράζει τις θέσεις του Κόμματος στην
  Βουλή και συντονίζει το έργο των βουλευτών.
 33.5 Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος καλεί σε συνεδρία την Ομάδα τακτικά κάθε
  εβδομάδα και έκτακτα όταν παρίσταται ανάγκη.

ΑΡΘΡΟ 34: ΜΕΛΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
 Ως το Άρθρο 12 ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 35: ΒΟΗΘΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
 35.1 Οι Βοηθοί Γενικοί Γραμματείς είναι δυο (2) και επιλέγονται/εκλέγονται από
  την Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 35.2 Συμμετέχουν εξ οφίκιο μέλη στην Κεντρική Επιτροπή με δικαίωμα ψήφου.
 35.3 Μετέχουν στα συλλογικά όργανα του Κόμματος,  όπως προνοεί το
  Καταστατικό.
 35.4 Αρμοδιότητες
  α) Βοηθούν το Γενικό Γραμματέα στην προετοιμασία και τη λειτουργία
   των συλλογικών οργάνων του Κόμματος.
  β) Ειδικότερα ασκούν καθήκοντα που τους κατανέμει το Εκτελεστικό
   Γραφείο ύστερα από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 36: ΒΟΗΘΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΙ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
 36.1 Οι  Βοηθοί  Γενικοί  Οργανωτικοί  Γραμματείς είναι  δύο (2)  και
  επιλέγονται/εκλέγονται από την Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί
  54 μήνες.
 36.2 Συμμετέχουν εξ οφίκιο μέλη στην Κεντρική Επιτροπή με δικαίωμα ψήφου.
 36.3 Μετέχουν στα συλλογικά όργανα του Κόμματος,  όπως προνοεί το
  Καταστατικό.
 36.4 Αρμοδιότητες 
  α) Βοηθούν το Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα για την εύρυθμη λειτουργία
   του οργανωτικού μηχανισμού του Κόμματος. Αντικαθιστούν το Γενικό
   Οργανωτικό  Γραμματέα σε περίπτωση απουσίας.
  β) Ειδικότερα, ασκούν καθήκοντα που τους αναθέτει το Εκτελεστικό
   Γραφείο ύστερα από εισήγηση του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 37: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
 37.1 Ο Αναπληρωτής Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος εκλέγεται από την
  Κοινοβουλευτική Ομάδα και αναπληρώνει τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο
  όταν απουσιάζει ή όταν κωλύεται. Την εκλογή του επικυρώνει η Κεντρική
  Επιτροπή.

   στ) Να  ψηφίζει τους υποψήφιους του Κόμματος σε κάθε εκλογή σε
    δημόσιο αξίωμα.
   ζ) Να μην είναι μέλος άλλου Κόμματος.
 62.7 Κομματική Ταυτότητα
   α) Η εγκεκριμένη αίτηση υποψηφίου μέλους, προωθείται από την
    Επαρχιακή Επιτροπή ή τη Γραμματεία του Εκτελεστικού
    Γραφείου προς το Τμήμα έκδοσης ταυτοτήτων στα Κεντρικά
    Γραφεία για την καταγραφή  του μέλους στο Κεντρικό Μητρώο
    και την έκδοση της κομματικής του ταυτότητας.
   β) Η διαδικασία έκδοσης της κομματικής ταυτότητας
    συμπληρώνεται το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες από την
    παράδοση των στοιχείων στο τμήμα ταυτοτήτων στη Λευκωσία.
    Η ταυτότητα παραδίδεται στην οικεία Επαρχιακή Επιτροπή, η
    οποία και τη διαβιβάζει αμέσως στην ενδιαφερόμενη Τοπική
    Οργάνωση για να παραδοθεί στο νέο μέλος.
   γ) Η όλη διαδικασία εγγραφής μέλους και έκδοσης της ταυτότητας
    του και παράδοσης της στο νέο μέλος διεξάγεται με τον
    ταχύτερο δυνατό ρυθμό και σε καμιά περίπτωση δεν διαρκεί
    πέραν των δύο μηνών.
   δ) Η ανανέωση της Κομματικής ταυτότητας γίνεται δια της
    πληρωμής της ετήσιας συνδρομής.

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

ΑΡΘΡΟ 63: ΝΕΟΛΑΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 63.1 Η ΝΕΔΗΚ αποβλέπει στην κινητοποίηση και πολιτικοποίηση των νέων και
  αξιοποίηση της προσφοράς τους στη ζωή του τόπου μας.
  Αποτελεί την ανανεωτική δύναμη στον αγώνα προώθησης  και πραγμάτωσης
  των αρχών και των στόχων του Κόμματος.
 63.2 Διατηρεί Τμήματα Φοιτητικής Νεολαίας, Εργαζόμενης Νεολαίας και άλλα. 
 63.3 Η ΝΕΔΗΚ είναι αναπόσπαστο μέρος του Κόμματος και βρίσκεται σε συνεχή
  πολιτική συνεργασία με τα συλλογικά όργανα του Κόμματος, πάντοτε κάτω
  από την άμεση εποπτεία του Κόμματος.
 63.4 Η οικονομική διαχείριση και ο έλεγχος γίνεται από το Γενικό Διευθυντή του
  Κόμματος σε συνεργασία με τον Οικονομικό Διαχειριστή του Κόμματος.
 63.5 Μέλη της ΝΕΔΗΚ είναι οι νέοι, μέλη του Κόμματος, ηλικίας από 18-30 ετών.
  Κατά την ημέρα της εκλογικής συνέλευσης δικαίωμα ψήφου έχουν όσοι
  έχουν οικονομικά τακτοποιημένες τις υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με τις
  πρόνοιες του Άρθρου 62.3. Για άτομα 12-18 ετών που επιθυμούν να
  εγγραφούν στην ΝΕΔΗΚ, τηρείται ξεχωριστό μητρώο υπό την εποπτεία του
  Γενικού Οργανωτικού Γραφείου.
 63.6 Την ευθύνη φύλαξης και τήρησης του μητρώου έχει το Γενικό Οργανωτικό
  Γραφείο του Κόμματος.
 63.7 Κανένας εν ενεργεία αξιωματούχος της ΝΕΔΗΚ δεν μπορεί να υπερβαίνει το
  τριαντακοστό (30) έτος της ηλικίας του εκτός και αν διανύει θητεία στην
  οποία εξελέγη και ήταν κάτω των τριάντα (30) ετών.
 63.8 Ο Πρόεδρος, τα μέλη της Γραμματείας και οι Επαρχιακοί Αξιωματούχοι της
  οργάνωσης, εκλέγονται από το Παγκύπριο Συνέδριο της Οργάνωσης το
  οποίο διενεργείται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του Κόμματος το
  αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής της
  Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης και η θητεία τους διαρκεί
  πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 63.9 Η διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη της ηγεσίας της ΝΕΔΗΚ
  διενεργείται και εποπτεύεται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του
  Κόμματος.

 63.10 Ο Πρόεδρος της ΝΕΔΗΚ προεδρεύει της Γενικής Γραμματείας και του
  Κεντρικού Συμβουλίου της ΝΕΔΗΚ.  Έχει την ευθύνη οργάνωσης και
  διοίκησης της ΝΕΔΗΚ και προώθησης των σκοπών και επιδιώξεων της, σε
  συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη των συλλογικών οργάνων της των οποίων
  προεδρεύει.
 63.11 Ο Πρόεδρος της ΝΕΔΗΚ συμμετέχει στο Εκτελεστικό Γραφείο του Κόμματος
  και επίσης, μαζί με τα μέλη της Γενικής Γραμματείας, στην Κεντρική Επιτροπή
  του Κόμματος.
 63.12 Το Καταστατικό της ΝΕΔΗΚ αντανακλά στις διατάξεις του το περιεχόμενο
  του παρόντος άρθρου. Το Καταστατικό του Κόμματος υπερισχύει
  οποιασδήποτε άλλης πρόνοιας του Καταστατικού της ΝΕΔΗΚ σε περίπτωση
  αμφιλεγόμενης και συγκρουόμενης ερμηνείας οποιασδήποτε διάταξης.
 63.13 Το Καταστατικό της ΝΕΔΗΚ υπόκειται στην έγκριση και επικύρωση της
  Κεντρικής Επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 64: ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ  ΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ  ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 64.1 Σκοπός της ΓΟΔΗΚ είναι η προσέλευση των Κυπρίων γυναικών στις τάξεις
  του Δημοκρατικού Κόμματος και η εργασία και συμβολή τους στον αγώνα για
  ανέλιξη της Κύπριας γυναίκας στον πολιτικό,  στον πολιτιστικό και στον
  κοινωνικό τομέα καθώς και η διασφάλιση για τις γυναίκες ισότητα
  δικαιωμάτων και ευκαιριών, πάντοτε μέσα στα πλαίσια του όλου Κομματικού
  μηχανισμού και σύμφωνα με τις καταστατικές αρχές και την πολιτική γραμμή
  του Κόμματος.
 64.2 Η ΓΟΔΗΚ είναι  τμήμα αναπόσπαστο του  Κόμματος και βρίσκεται σε συνεχή
  πολιτική συνεργασία με τα συλλογικά όργανα του Κόμματος. Διατηρεί
  διοικητική και οργανωτική αυτοτέλεια, πάντοτε κάτω από την άμεση εποπτεία
  του Κόμματος.
 64.3 Η οικονομική διαχείριση και ο έλεγχος γίνονται από το Γενικό Διευθυντή του
  Κόμματος σε συνεργασία με τον Οικονομικό Διαχειριστή του Κόμματος.
 64.4 Η ΓΟΔΗΚ παρουσιάζει τις θέσεις και απόψεις του Κόμματος σε θέματα που
  αφορούν ειδικά τη γυναίκα.
 64.5 Μέλη της ΓΟΔΗΚ είναι όλες οι γυναίκες  μέλη του Κόμματος.
  Για την εγγραφή τους ως μελών εφαρμόζονται οι πρόνοιες του Άρθρου 62.3.
  Τα ονόματα των γυναικών μελών του Κόμματος καταχωρούνται στο Κεντρικό
  Μητρώο Μελών του Κόμματος.
 64.6 Την ευθύνη φύλαξης και τήρησης του μητρώου έχει το Γενικό Οργανωτικό
  Γραφείο του Κόμματος. Το μητρώο μελών περιλαμβάνει τις γυναίκες μέλη
  του Κόμματος και δεν διατηρείται παράλληλα άλλο μητρώο από την ίδια
  Οργάνωση.
 64.7 Η Πρόεδρος και τα μέλη της ΓΟΔΗΚ εκλέγονται από το Παγκύπριο Συνέδριο
  της Οργάνωσης, το οποίο διενεργείται και εποπτεύεται από το Γενικό
  Οργανωτικό Γραφείο του Κόμματος. Η εκλογή της ηγεσίας γίνεται εντός έξι
  (6) μηνών από την ημερομηνία της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης και η
  θητεία τους διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 64.8 Η διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη της ηγεσίας της ΓΟΔΗΚ
  διενεργείται και εποπτεύεται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του
  κόμματος.
 64.9 Η Πρόεδρος της ΓΟΔΗΚ συμμετέχει στο Εκτελεστικό Γραφείο του Κόμματος
  και επίσης, μαζί με τα μέλη της Γενικής Γραμματείας της, στην Κεντρική
  Επιτροπή.
 64.10 Το Καταστατικό της ΓΟΔΗΚ  αντανακλά στις διατάξεις του το περιεχόμενο
  του παρόντος άρθρου. Το Καταστατικό του Κόμματος υπερισχύει
  οποιασδήποτε άλλης πρόνοιας του Καταστατικού της ΓΟΔΗΚ σε περίπτωση
  αμφιλεγόμενης και συγκρουόμενης ερμηνείας οποιασδήποτε διάταξης.
 64.11 Το Καταστατικό της ΓΟΔΗΚ υπόκειται στην έγκριση και επικύρωση της
  Κεντρικής Επιτροπής.

  Επιτροπή.
 60.3 Αρμοδιότητες
  Η Τοπική Επιτροπή εργάζεται για:
   α) Την υλοποίηση των Αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.
   β) Την προώθηση των θέσεων και απόψεων του Κόμματος μέσα
    στον κόσμο  της περιοχής της.
   γ) Τη διεύρυνση του Κόμματος με την προσχώρηση νέων μελών.
   δ) Την ανάληψη πρωτοβουλιών με στόχο την αύξηση της επιρροής
    του Κόμματος στην περιοχή ευθύνης της.
   ε) Την κινητοποίηση και συμμετοχή των μελών στις γενικές
    κομματικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις.
   στ) Την διεκπεραίωση των οδηγιών ή καθηκόντων που της
    ανατίθενται από  αρμόδια κομματικά όργανα.
   ζ) Την είσπραξη συνδρομών και διαφώτιση των μελών της Τοπικής
    Οργάνωσης.
   η) Την ενημέρωση και διαφώτιση των μελών της περιοχής της για
    τις θέσεις του Κόμματος πάνω στις διαμορφούμενες νέες
    εξελίξεις. 
 60.4 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν την
  οργάνωση και λειτουργία των Επαρχιακών οργάνων του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 61: ΤΟΠΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 61.1 Το Τοπικό Συμβούλιο συγκροτείται από:
   α) Την Τοπική Επιτροπή
   β) Τους αντιπροσώπους κάθε εκλογικού κέντρου της περιφέρειας
    της Τοπικής Επιτροπής.
   γ) Μέλη  οργανωμένων συνόλων που εγκρίνει η Επαρχιακή
    Επιτροπή  μετά από συνεννόηση  με την Τοπική Επιτροπή.
 61.2 Του Τοπικού Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος της Τοπικής Επιτροπής ή
  εκπρόσωπος της Επαρχιακής Επιτροπής.  Καλείται σε συνεδρία με απόφαση
  της Τοπικής Επιτροπής τακτικά κάθε δύο (2) μήνες και έκτακτα όταν κριθεί
  αναγκαίο από τον Πρόεδρο της Τοπικής Επιτροπής ή την Επαρχιακή Επιτροπή
  ή όταν ζητηθεί από την πλειοψηφία των μελών του.
 61.3 Αρμοδιότητες
   α) Συμβάλλει ουσιαστικά στην υλοποίηση των οργανωτικών
    προγραμμάτων που σχεδιάζει η Τοπική Επιτροπή μέσα στα
    πλαίσια των οδηγιών της Επαρχιακής Επιτροπής.
   β) Αξιολογεί τα αποτελέσματα της Κομματικής δουλειάς και
    εκφράζει τις διαπιστώσεις, τα συμπεράσματα και τις εισηγήσεις
    του.
   γ) Επιλαμβάνεται ειδικών θεμάτων που παραπέμπονται προς αυτό
    από τη Τοπική Επιτροπή ή την Επαρχιακή Επιτροπή και
    υποβάλλει σχετικές εισηγήσεις.

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΑΡΘΡΟ 62: ΜΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
 62.1 Προσόντα Εγγραφής
   α) Κάθε Κύπριος, κάτοικος της Κύπρου, μπορεί να εγγραφεί μέλος
    του Κόμματος, εάν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας
    του, δεν ανήκει ή δεν υποστηρίζει άλλο πολιτικό σχηματισμό και
    δηλώσει αποδοχή των Αρχών της Ιδεολογίας και του
    Καταστατικού του Κόμματος.
   β) Με απόφαση του Εκτελεστικού Γραφείου είναι δυνατό, Κύπριοι
    μη μόνιμοι κάτοικοι της Κύπρου, καθώς  και αλλοδαποί μόνιμοι
    κάτοικοι της Κύπρου να εγγραφούν μέλη του Κόμματος.

 62.2 Μητρώα Μελών 
  Τα μέλη εγγράφονται στα ακόλουθα Μητρώα: 
  1) Μητρώο Μελών Τοπικής Οργάνωσης.
  2) Μητρώο Μελών Επαρχιακής Οργάνωσης.
  3) Κεντρικό Μητρώο Μελών.
 62.3 Εγγραφή Μελών 
  Το υποψήφιο μέλος συμπληρώνει ειδικό Έντυπο Εγγραφής Μέλους στην
  Τοπική Οργάνωση του τόπου διαμονής του. Η αίτηση εξετάζεται από την
  οικεία Επαρχιακή Επιτροπή.
  Συμμετοχή στη διαδικασία εγγραφής μέλους έχουν ο Πρόεδρος και τα μέλη
  της Γραμματείας του Εκτελεστικού Γραφείου.
 62.4 Αποχώρηση Μέλους
  Έκαστο μέλος αποχωρεί από το Κόμμα:
   α) Όταν καταδεικνύει ρητά την επιθυμία του πως δεν επιθυμεί να
    είναι μέλος,
   β) Αποστείλει γραπτή επιστολή προς την οικεία Επαρχιακή
    Επιτροπή ή/και στο Γενικό Οργανωτικό Γραφείο,
   γ) Με δημόσια ανάρτηση ή δήλωση του,
   δ) Όταν με πράξεις ή/και ενέργειες του διαμηνύει ότι δεν θέλει να  
    είναι μέλος του κόμματος.
 
 62.5 Δικαιώματα Μέλους 
  Κάθε μέλος έχει δικαίωμα:
   α) Να ψηφίζει αιρετά όργανα του Κόμματος (άμεσα ή έμμεσα)
    όπως προνοεί το Καταστατικό.
   β) Να υποβάλλει υποψηφιότητα για εκλογή σε κομματικά Αξιώματα
    σε όλα τα επίπεδα της κομματικής δομής, όπως ορίζει το
    Καταστατικό.
   γ) Να διεκδικεί υποβολή υποψηφιότητας για πολιτειακά αξιώματα
    σύμφωνα με το Καταστατικό και τους Ειδικούς Κανονισμούς που
    ρυθμίζουν το θέμα τούτο.
   δ) Να ασκεί κριτική που να εξαντλείται μέσα στα πλαίσια της
    λειτουργίας των οργάνων του Κόμματος.
   ε) Να υποβάλλει στα αρμόδια όργανα εισηγήσεις και να συζητεί
    ελεύθερα  οποιοδήποτε θέμα που έχει σχέση με την πολιτική
    του Κόμματος μέσα στα πλαίσια των κομματικών διαδικασιών.
   στ) Να εκφράζει, να προωθεί και να υποστηρίζει, τυχόν
    διαφορετικές απόψεις του όσο αφορά την πολιτική ή τις
    ενέργειες του Κόμματος, είτε στα συλλογικά όργανα είτε
    δημόσια, νοουμένου ότι μετά που θα ληφθεί απόφαση ομόφωνα
    ή κατά πλειοψηφία από το αρμόδιο συλλογικό όργανο, το μέλος
    δεν δικαιούται με λόγο ή  ενέργειες να  υποσκάπτει ή να
    προβαίνει σε ενέργειες αντίθετες προς την απόφαση που
    λήφθηκε. Σε περίπτωση που ενεργεί αντίθετα, λαμβανομένης
    υπόψη και της μορφής και έντασης της αντίδρασης, το μέλος
    θεωρείται ότι είναι πειθαρχικά υπόλογο και σε περίπτωση
    καταδίκης, υπόκειται σε κυρώσεις.
 62.6 Υποχρεώσεις Μέλους 
  Κάθε μέλος έχει την υποχρέωση:
   α) Να σέβεται και να προωθεί τις Αρχές, την Ιδεολογία και το
    Πρόγραμμα του Κόμματος.
   β) Να συμμορφώνεται προς τις αποφάσεις και να τηρεί τη γραμμή
    του Κόμματος
   γ) Να παρακολουθεί ανελλιπώς τις συνεδρίες των οργάνων στα
    οποία  μετέχει και να λαμβάνει πρόθυμα μέρος στις διάφορες
    εκδηλώσεις του Κόμματος.
   δ) Να καταβάλλει την συνδρομή του στο Κόμμα.
   ε) Να φροντίζει ώστε να είναι εγγεγραμμένος στους Εκλογικούς
    Καταλόγους της Πολιτείας.

ΑΡΘΡΟ 55: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 55.1 Ύστερα από οδηγίες του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου, σύμπλεγμα Τοπικών
  Οργανώσεων, αποτελεί Περιφερειακή Οργάνωση. Κάθε Επαρχιακή Επιτροπή,
  σε συνεννόηση με το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο, χωρίζει την οικεία επαρχία
  της σε περιφέρειες. Κάθε περιφέρεια είναι ένας δήμος ή μια ενορία ή μια
  εκλογική περιφέρεια και στην ύπαιθρο μια ομάδα κοινοτήτων.
  Μέλη της μπορεί να είναι όλες οι Τοπικές Οργανώσεις μιας Περιφέρειας. Οι
  Πρόεδροι και οι Οργανωτικοί Γραμματείς των Τοπικών Οργανώσεων
  αποτελούν το Εκτελεστικό Σώμα της Περιφερειακής Οργάνωσης.
  Η Περιφερειακή Οργάνωση συνεδριάζει υπό την προεδρία του Εκπροσώπου
  των Περιφερειακών Τομέων/Οργανωτικό Συντονιστή Υπαίθρου και
  Δημαρχούμενων περιοχών, που εκλέγεται από τα μέλη της Περιφέρειας
  όπως ορίζει το άρθρο 52.1, τακτικά κάθε διμηνία και έκτακτα όταν το
  αποφασίσει η Επαρχιακή Επιτροπή. Οι αρμοδιότητες του Συντονιστή
  καθορίζονται με Κανονισμούς από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο
 55.2 Τις περιφέρειες κατά επαρχία ορίζει η οικεία Επαρχία σε συνεννόηση με το
  Γενικό Οργανωτικό Γραφείο.
 55.3 Αρμοδιότητες
  1) Συντονίζει τις δραστηριότητες των Τοπικών Οργανώσεων που
   περιλαμβάνονται στην περιφέρεια
  2) Θέτει περιφερειακούς στόχους για διεύρυνση του Κόμματος και
   αποτελεσματική διαφώτιση των μελών της.

ΑΡΘΡΟ 56: ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 
ΕΠΑΡΧΙΩΝ 
 56.1 Οι Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες Επαρχιών λειτουργούν
  σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος Καταστατικού.
 56.2 Ιδρύονται Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες κατά Επαρχία
  με εισήγηση του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
  Ομάδων και κατόπιν έγκρισης του Οργανωτικού Γραφείου, κατά Κλάδο ή
  Επάγγελμα όπου τα μέλη είναι πέραν των τριάκοντα (30). Το Εκτελεστικό
  Γραφείο δύναται να εγκρίνει σύσταση Κλαδικής Οργάνωσης με μικρότερο
  αριθμό μελών. Οι κατά επαρχία επάγγελμα Κλαδικές Οργανώσεις συνδέονται
  με τις αντίστοιχες Κλαδικές των άλλων Επαρχιακών και σχηματίζουν κατά
  επάγγελμα την Παγκύπρια Κλαδική Οργάνωση.
 56.3 Η Κλαδική Οργάνωση διοικείται από πενταμελή (5) Επιτροπή που
  αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα, το Βοηθό
  Γραμματέα και τον Ταμία.
 56.4 Υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, οι Πρόεδροι των
  Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων αποτελούν την
  Συντονιστική Επιτροπή των Κλαδικών Οργανώσεων (Σ.Ε.Κ.Ο) και έχουν την
  ευθύνη του συντονισμού των Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
  Ομάδων. Το έργο της Σ.Ε.Κ.Ο αναλαμβάνει πενταμελής Γραμματεία που
  εκλέγεται και έχει Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Αναπληρωτή
  Γραμματέα και Ταμία.
 56.5 Αρμοδιότητες
  α) Επιλαμβάνονται και προωθούν προβλήματα, ή αιτήματα μελών του
   Κλάδου δια του αρμοδίου οργάνου του Κόμματος.
  β) Μελετούν προβλήματα του Κλάδου και υποβάλλουν εισηγήσεις στο
   Κόμμα δια του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
   Ομάδων.
  γ) Οργανώνουν τα μέλη, τα στελέχη και τους οπαδούς του Κόμματος
   στους χώρους εργασίας και φροντίζουν δια την συστηματική
   διαφώτιση και εμπέδωση της Κομματικής Πολιτικής.
 56.6 Κατά παρόμοιο τρόπο λειτουργούν και οι Επιτροπές Συνταξιούχων.
 56.7 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί, που εγκρίνει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζουν τον τρόπο
  εκλογής και λειτουργίας όλων των Επιτροπών και Οργανώσεων του
  Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 57: TOΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 57.1 Η Τοπική Οργάνωση είναι η βασική πολιτική και οργανωτική μονάδα του
  Κόμματος. Καλύπτει και μια ενορία ή εκλογική περιφέρεια
  Ιδρύεται από την Επαρχιακή Επιτροπή ύστερα από έγκριση του Εκτελεστικού
  Γραφείου.  Δύναται να καλύπτει μια κοινότητα ή ομάδα κοινοτήτων ή ενορία ή
  εκλογική περιφέρεια και στις πόλεις  να καλύπτει την περιοχή που αναλογεί
  σε κάθε ένα εκλογικό Κέντρο.
 57.2 Αποτελείται τουλάχιστον από 10 μέλη. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το
  Εκτελεστικό Γραφείο δύναται να εγκρίνει σύσταση Τοπικής Οργάνωσης με
  μικρότερο αριθμό μελών.
  Η Τοπική Οργάνωση δέχεται μέλη που κατοικούν στην ίδια γεωγραφική
  περιφέρεια.

ΑΡΘΡΟ 58: ΤΟΠΙΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 58.1 Αποτελεί το ανώτατο όργανο της Τοπικής Οργάνωσης. Συγκροτείται από τα
  μέλη που έχουν εγγραφεί στο κεντρικό μητρώο μελών του Κόμματος
  τουλάχιστον εννέα (9) μήνες πριν τη διεξαγωγή της Παγκύπριας Εκλογικής
  Συνέλευσης και διενεργείται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του
  Κόμματος εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής της
  Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης.
  Εφορευτική Επιτροπή που ορίζεται από την Επαρχιακή Επιτροπή εποπτεύει
  την εκλογική διαδικασία. 
  Ειδικοί κανονισμοί που καθορίζονται από την Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν
  τα θέματα της υποβολής υποψηφιοτήτων και την εκλογική διαδικασία. Οι
  Γενικές Συνελεύσεις των Τοπικών Οργανώσεων διεξάγονται εντός έξι (6)
  μηνών μετά την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
 58.2 Σε περίπτωση που Προέδροι ή μέλη Τοπικών Επιτροπών δεν ανταποκρίνονται
  στα καθήκοντα τους και δεν υλοποιούν το πλάνο του Γενικού Οργανωτικού
  Γραφείου και τις αποφάσεις του Κόμματος, η οικεία Επαρχιακή Επιτροπή σε
  συνεννόηση με το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο και με έγκριση του
  Εκτελεστικού Γραφείου, αποφασίζει την πραγματοποίηση νέας Εκλογικής
  Συνέλευσης ή/και την αντικατάσταση τους.
 58.3 Αρμοδιότητες
  Εκλέγει τον Πρόεδρο και τα μέλη της Τοπικής  Επιτροπής για θητεία που
  διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.

ΑΡΘΡΟ 59: ΤΟΠΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 59.1 Συγκαλείται μια (1) φορά στην διάρκεια της θητείας της Επιτροπής ή όποτε
  αυτό κριθεί αναγκαίο και προβαίνει σε έλεγχο των πεπραγμένων της Τοπικής
  Επιτροπής, η οποία παρουσιάζει έκθεση δράσης. Μεριμνά για την περαιτέρω
  στελέχωση και δραστηριοποίηση της Τοπικής Επιτροπής.
  Συμμετέχουν όλα τα μέλη της Τοπικής Οργάνωσης που είναι εγγεγραμμένα
  στο κεντρικό μητρώο μελών του Κόμματος και έχουν τακτοποιημένη την
  οικονομική συνδρομή τους.

ΑΡΘΡΟ 60: ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 60.1 Εκλέγεται από την Τακτική Εκλογική Συνέλευση της Τοπικής Οργάνωσης για
  θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
  Αποτελείται από πέντε ως δεκαπέντε (5-15) μέλη ανάλογα με την
  αριθμητική δύναμη των μελών της Τοπικής Οργάνωσης.
  Καταρτίζεται εις Σώμα ως εξής:
  Αντιπρόεδρος, Γραμματέας Οργανωτικός Γραμματέας και Ταμίας. Τα υπόλοιπα
  μέλη είναι Σύμβουλοι. Συνεδριάζει τακτικά κάθε εβδομάδα και έκτακτα όταν
  κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο.
 60.2 Ο Πρόεδρος της  Τοπικής  Επιτροπής ΝΕΔΗΚ και η Πρόεδρος της Τοπικής
  Επιτροπής ΓΟΔΗΚ παρακάθονται στις συνεδρίες  της Τοπικής Επιτροπής του
  Κόμματος. Εξ οφίκιο μέλη με δικαίωμα ψήφου είναι οι Δήμαρχοι, Δημοτικοί
  Σύμβουλοι, Σχολικοί Έφοροι, Πρόεδρος και μέλη Κοινοτικών Συμβουλίων,
  νοουμένου ότι είναι μέλη του Κόμματος που κατοικούν στην οικεία Τοπική

  Γραφείο χωρίζει την Επαρχία της σε περιφέρειες. Κάθε περιφέρεια είναι ένας
  Δήμος ή Ενορία ή εκλογική περιφέρεια και στην Ύπαιθρο ομάδα κοινοτήτων.
  Του Επαρχιακού Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος της Επαρχιακής
  Επιτροπής.  Καλείται δε σε συνεδρία με απόφαση της Επαρχιακής Επιτροπής
  τακτικά κάθε τρεις (3) μήνες και έκτακτα όταν κριθεί αναγκαίο από τον
  Πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής ή όταν ζητηθεί από τη πλειοψηφία των
  μελών του.
 52.2 Αρμοδιότητες
  α) Συμβάλλει ουσιαστικά στην υλοποίηση των οργανωτικών
   προγραμμάτων εσωκομματικής επικοινωνίας που σχεδιάζει η
   Επαρχιακή Επιτροπή.
  β) Προβαίνει σε αξιολόγηση των πεπραγμένων και σε απολογισμό
   δράσης κατά Τοπική Οργάνωση και εκφράζει τις διαπιστώσεις, τα
   συμπεράσματα και τις εισηγήσεις της.
  γ) Επιλαμβάνεται ειδικών θεμάτων που παραπέμπονται προς αυτό από
   την Επαρχιακή Επιτροπή και υποβάλλει σχετικές εισηγήσεις.

ΑΡΘΡΟ 53: ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 53.1 Η Επαρχιακή Επιτροπή είναι είκοσι-εφταμελής (27). Εκλέγεται από την
  Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις
  (54) μήνες. Το Επαγγελματικό Οργανωτικό Στέλεχος κάθε επαρχίας
  συμμετέχει εξ οφίκιο μέλος της Επαρχιακής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου.
  Η εκλογή του Προέδρου της διεξάγεται χωριστά. Τα μέλη του Εκτελεστικού
  Γραφείου και της Γραμματείας του Εκτελεστικού Γραφείου δύνανται να
  παρακάθονται στις συνεδρίες της οικείας Επαρχιακής Επιτροπής.
 53.2 Οι Επαρχιακές Επιτροπές του Κόμματος υπό ομαλές συνθήκες είναι έξι (6),
  μια (1) σε κάθε Επαρχία της Κύπρου. Κατ’  εξαίρεση για λόγους οργανωτικούς
  και εφ΄ όσον συνεχίζεται η σημερινή έκρυθμη κατάσταση οι Επαρχιακές
  Επιτροπές είναι δώδεκα “12”.
  Επαρχιακή Επιτροπή Λευκωσίας
  Επαρχιακή Επιτροπή Μόρφου (Λευκωσίας)
  Επαρχιακή Επιτροπή Μόρφου (Λεμεσός)
  Επαρχιακή Επιτροπή Λεμεσού
  Επαρχιακή Επιτροπή Λάρνακας
  Επαρχιακή Επιτροπή Πάφου
  Επαρχιακή Επιτροπή  Αμμοχώστου (Λάρνακα)
  Επαρχιακή Επιτροπή Αμμοχώστου (Λεμεσός)
  Επαρχιακή Επιτροπή Αμμοχώστου (Λευκωσία)
  Επαρχιακή Επιτροπή Κερύνειας (Λευκωσία)
  Επαρχιακή Επιτροπή Κερύνειας (Λεμεσός)
  Επαρχιακή Επιτροπή Προσφύγων Πάφου (Μούτταλλος)
 53.3 Οι βουλευτές κάθε οικείας Επαρχίας είναι εξ οφίκιο  μέλη της Επαρχιακής
  Επιτροπής. Στις συνεδρίες παρακάθονται τα επαγγελματικά οργανωτικά
  στελέχη της επαρχίας, ο Πρόεδρος της ΝΕΔΗΚ και η Πρόεδρος της ΓΟΔΗΚ.Η
  Επαρχιακή Επιτροπή καταρτίζεται σε Σώμα ως εξής:
  Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Επαρχιακός Γραμματέας, Επαρχιακός
  Οργανωτικός Γραμματέας, Βοηθός Επαρχιακός Γραμματέας, Βοηθός
  Οργανωτικός Γραμματέας, Ταμίας, Γραμματέας Τύπου και Διαφώτισης,
  Γραμματέας Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων,
  Γραμματέας Αγροτικών Θεμάτων, και Γραμματέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
  Τα υπόλοιπα μέλη είναι Σύμβουλοι.
 53.4 Η Επαρχιακή Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά κάθε μήνα και έκτακτα κατά την
  κρίση του Προέδρου της ή της Εκτελεστικής Επιτροπής της, ή αν ζητηθεί
  τούτο από τα 2/5 των μελών της Επαρχιακής Επιτροπής.
 53.5 Αρμοδιότητες
  α) Η Επαρχιακή Επιτροπή εκπροσωπεί το Κόμμα στην Επαρχία της,
   καθοδηγεί και ελέγχει τις Τοπικές Οργανώσεις της περιοχής της και
   συντονίζει τη δράση τους, σύμφωνα με τις Αρχές του Κόμματος, τις
   Καταστατικές Διατάξεις και τις οδηγίες των αρμοδίων Κεντρικών

   Οργάνων.
  β) Φέρει την ευθύνη για την υλοποίηση του Γενικού Οργανωτικού
   Σχεδίου και των άλλων Προγραμμάτων του Κόμματος στην Επαρχία
   της και προΐσταται του Επαρχιακού επαγγελματικού προσωπικού μέσα
   στα πλαίσια των γενικών οδηγιών του Γενικού Διευθυντή για θέματα
   προσωπικού.
  γ) Συντάσσει και αποστέλλει στη Γενική Γραμματεία διμηνιαίες αναφορές
   για την κομματική δραστηριότητα της και τη γενική κατάσταση του
   Κόμματος στην Επαρχία της.
  δ) Μετέχει στη διαδικασία καθορισμού του κομματικού ψηφοδελτίου, για
   τις βουλευτικές, δημοτικές ή άλλες εκλογές ως ορίζουν οι Ειδικοί
   Κανονισμοί που ρυθμίζουν τα θέματα αυτά.
  ε) Παραπέμπει για εκδίκαση στο Πειθαρχικό Συμβούλιο υποθέσεις
   πειθαρχικών αδικημάτων των μελών σύμφωνα με τις διαδικασίες του
   άρθρου 62.1. Η παραπομπή υπόθεσης μέλους στο Πειθαρχικό
   Συμβούλιο συνοδεύεται πάντοτε από έγγραφο που δικαιολογεί την
   απόφαση παραπομπής.
  στ) Στα οικονομικά θέματα συμμορφώνεται με τις οδηγίες της Οικονομικής
   Επιτροπής.  Διατηρεί Επαρχιακό Ταμείο, το οποίο διαχειρίζεται
   υπεύθυνα υπό τον οικονομικό έλεγχο της Οικονομικής Επιτροπής.
   Πόροι του  ταμείου είναι τα έσοδα από διάφορες τοπικές εκδηλώσεις,
   λαχεία και εράνους και οι ειδικές τοπικές εισφορές των μελών και των
   φίλων του Κόμματος.  Τα έσοδα από τα δικαιώματα εγγραφής και οι
   ετήσιες συνδρομές των μελών κατατίθενται στο Κεντρικό Ταμείο του
   Κόμματος στη  Λευκωσία ή όπου αλλού ήθελε αποφασίσει η
   Οικονομική Επιτροπή. Επίσης, κατατίθενται στο Κεντρικό Ταμείο τα
   έσοδα από Παγκύπριες εκδηλώσεις του Κόμματος, των οποίων την
   πραγμάτωση προωθεί στην Επαρχία της.
  ζ) Ελέγχει κατά εξάμηνο τα Ταμεία των Τοπικών Οργανώσεων και
   αποστέλλει σχετική κατάσταση στην Οικονομική Επιτροπή στη
   Λευκωσία. 
  η) Με έγκριση του Εκτελεστικού Γραφείου καταρτίζει Συμβουλευτικό
   Συμβούλιο ή άλλες Επιτροπές για να υποβοηθηθεί στο έργο της.
  θ) Συμμορφώνεται προς τις εκάστοτε οδηγίες του Γενικού Οργανωτικού
   Γραμματέα του Κόμματος και βρίσκεται σε στενή συνεργασία και
   επικοινωνία με τα αρμόδια όργανα σε όλα τα θέματα.
 53.6 Οι επαρχιακοί αξιωματούχοι συμμετέχουν ως ισότιμα μέλη στα αντίστοιχα
  ειδικά κεντρικά γραφεία ή επιτροπές.
 53.7 Η Επαρχιακή Επιτροπή προΐσταται του Επαρχιακού Επαγγελματικού
  προσωπικού μέσα στα πλαίσια του οργανογράμματος και των Γενικών
  Οδηγιών του Γενικού Διευθυντή για θέματα προσωπικού.

ΑΡΘΡΟ 54: ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 54.1 Την Εκτελεστική Γραμματεία της Επαρχιακής Επιτροπής αποτελούν οι
  Αξιωματούχοι της Επαρχιακής Επιτροπής. Μετέχουν οι βουλευτές της
  Επαρχίας. Πρόεδρος είναι ο Πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής. Ο
  Πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής της ΝΕΔΗΚ και η Πρόεδρος της
  Επαρχιακής Επιτροπής της ΓΟΔΗΚ δύνανται να παρευρίσκονται στις
  συνεδριάσεις της Γραμματείας.
 54.2 Αρμοδιότητες
  Η Εκτελεστική Γραμματεία αντιμετωπίζει τις τρέχουσες εξελίξεις μέσα στα
  πλαίσια των αποφάσεων της Επαρχιακής Επιτροπής και υλοποιεί γενικά τις
  αποφάσεις της.
  Σε περίπτωση επείγουσας μορφής λαμβάνει αποφάσεις τις οποίες
  αναφέρει στην πρώτη επόμενη συνεδρία της Ολομέλειας της Επαρχιακής
  Επιτροπής για επικύρωση.

   την κανονική λειτουργία του λογιστηρίου του Κόμματος.
  θ) Υποβάλλει στην Κεντρική Επιτροπή στο τέλος κάθε οικονομικού έτους
   τους ελεγμένους λογαριασμούς του Κόμματος προς συζήτηση και
   έγκριση.
  ι) Παρουσιάζει στην Οικονομική Επιτροπή, σε συνεργασία με τον
   Οικονομικό Διαχειριστή, κατ’ έτος προϋπολογισμό για τους
   επόμενους δώδεκα (12) μήνες.
  ια) Συμμετέχει εξ οφίκιο μέλος στο Εκτελεστικό Γραφείο με δικαίωμα
   ψήφου

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΑΡΘΡΟ 48: ΔΟΜΗ - ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 
ΚΟΜΜΑΤΟΣ
Α. ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
 1. ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 2. ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 3. ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 4. ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ
 5. ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Ολομέλεια)
 6. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
 7. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 8. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 9. ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 10. ΤΟΠΙΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 11. ΤΟΠΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Β.   ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ
 1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 2. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 3. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 4. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 5. ΒΟΗΘΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 6. ΒΟΗΘΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 7. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ
  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
 8. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 9. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 10. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΑΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 11. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΩΤΙΣΗΣ
 12. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ – ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΘΡΟ 49: ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 49.1 Η Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση πραγματοποιείται κάθε πενήντα-τέσσερις
  (54) μήνες ταυτόχρονα με την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα μέλη της οικείας Επαρχιακής
  Οργάνωσης που έχουν εγγραφεί στο κεντρικό μητρώο μελών του Κόμματος
  τουλάχιστον εννιά (9) μήνες πριν την ημέρα της διεξαγωγής των εργασιών
  της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης.
 49.2 Η Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο και τα είκοσι-έξι (26)
  μέλη της Επαρχιακής Επιτροπής καθώς και τα αιρετά μέλη της Κεντρικής
  Επιτροπής που προέρχονται από την οικεία Επαρχιακή Οργάνωση.
 49.3 Την εκλογική διαδικασία εποπτεύει η Επαρχιακή Εφορευτική Επιτροπή που
  ορίζεται από την Επαρχιακή Επιτροπή υπό την ευθύνη και σε συνεννόηση με
  την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 50: ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 50.1 Το Τακτικό Επαρχιακό Συνέδριο συγκαλείται μια (1) φορά στην διάρκεια της
  θητείας των Επαρχιακών Συλλογικών Οργάνων κατόπιν σύγκλισης του από
  την Επαρχιακή Επιτροπή σε συνεννόηση με το Εκτελεστικό Γραφείο ή όποτε
  αυτό κριθεί αναγκαίο, και είναι το Ανώτατο Επαρχιακό Συλλογικό όργανο του
  Κόμματος στην κάθε επαρχία.
 50.2 Στο Τακτικό Επαρχιακό Συνέδριο γίνεται απολογισμός δράσης των
  επαρχιακών οργάνων και έλεγχος των πεπραγμένων τους από τη βάση του
  Κόμματος. Κατατίθεται έκθεση δράσης της Επαρχιακής Επιτροπής για την
  προηγούμενη θητεία και οικονομικός απολογισμός για την ίδια περίοδο.
 50.3 Σύνθεση 
  Στο Τακτικό Επαρχιακό Συνέδριο συμμετέχουν οι κεντρικοί αξιωματούχοι, οι
  Βουλευτές, οι Ευρωβουλευτές,  οι Υπουργοί και τα μέλη των κεντρικών
  συλλογικών οργάνων που είναι μέλη της οικείας Επαρχιακής Οργάνωσης, οι
  Πρόεδροι και τα μέλη των Επαρχιακών Επιτροπών, ΔΗΚΟ, ΓΟΔΗΚ και
  ΝΕΔΗΚ, οι Πρόεδροι των Τοπικών Επιτροπών, οι Πρόεδροι των Κλαδικών
  Επαρχιακών Επιτροπών και Επαγγελματικών Ομάδων, ένας αντιπρόσωπος
  από κάθε εκλογικό κέντρο, οι Δήμαρχοι, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι Σχολικοί
  Έφοροι, οι Πρόεδροι και τα μέλη των εκλεγμένων Κοινοτικών Συμβουλίων
  που είναι μέλη του Κόμματος, καθώς και οι πρώην κεντρικοί αξιωματούχοι,
  Βουλευτές, Ευρωβουλευτές, Υπουργοί, Πρόεδροι Επαρχιακών Επιτροπών
  ΔΗΚΟ, ΓΟΔΗΚ και ΝΕΔΗΚ, που είναι μέλη της οικείας Επαρχιακής
  Οργάνωσης.
  Οι Προσφυγικές Επαρχιακές Οργανώσεις καλούν σε συμμετοχή στο
  Επαρχιακό Συνέδριο όλα τα μέλη τους.
 50.4 Αρμοδιότητες 
  α) Λαμβάνει γνώση, συζητά και εγκρίνει την Έκθεση Δράσης της
   Επαρχιακής Επιτροπής για τη λήγουσα διετία.
  β) Λαμβάνει γνώση, συζητά και εγκρίνει τον Οικονομικό Απολογισμό της
   περασμένης διετίας.
 50.5 Ειδικοί Κανονισμοί 
  Ειδικοί Κανονισμοί που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν την
  οργάνωση, σύνθεση και λειτουργία του Τακτικού Επαρχιακού Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 51: ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 51.1 Το Έκτακτο Επαρχιακό Συνέδριο συγκαλείται ύστερα από απόφαση του
  Εκτελεστικού Γραφείου ή της Επαρχιακής Επιτροπής με έγκριση του
  Εκτελεστικού Γραφείου ή ύστερα από αίτηση των 2/5 των μελών του
  Κόμματος στην οικεία Επαρχία, με συγκεκριμένη ημερήσια διάταξη.
  Εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις περί του Τακτικού Επαρχιακού
  Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 52: ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 52.1 Το Επαρχιακό Συμβούλιο συγκροτείται από:
  α) Την Επαρχιακή Επιτροπή
  β) Τους Βουλευτές
  γ) Τους Δημάρχους, τους Δημοτικούς Συμβούλους και τους Σχολικούς
   Εφόρους
  δ) Τους Αντιπροσώπους της Επαρχιακής Οργάνωσης στην Κεντρική
   Επιτροπή.
  ε) Τον Πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής ΝΕΔΗΚ
  στ) Την Πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής ΓΟΔΗΚ
  ζ) Τους Εκπροσώπους των Περιφερειακών Τομέων/Συντονιστές
   Υπαίθρου και Δημαρχούμενων περιοχών οι οποίοι ορίζονται από το
   Γενικό Οργανωτικό Γραφείο σε συνεννόηση με την οικεία Επαρχιακή
   Επιτροπή.
  η) Τα επαγγελματικά οργανωτικά στελέχη 
  
  Η οικεία Επαρχιακή Επιτροπή σε συνεννόηση με το Γενικό Οργανωτικό

ΑΡΘΡΟ 38: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 38.1 Ο Γραμματέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή.
 38.2 Υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα χειρίζεται θέματα
  που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
 38.3 Υπό την εποπτεία ενός εκ των Αντιπροέδρων του Κόμματος συμμετέχει στη
  διαδικασία παραγωγής πολιτικής στον τομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΑΡΘΡΟ 39: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
 39.1 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων επιλέγεται/εκλέγεται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 39.2 Υπό την εποπτεία του Γενικού Γραμματέα διεκπεραιώνει τις αποφάσεις της
  Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων.
 39.3 Υπό την εποπτεία του Αντιπροέδρου του Κόμματος συμμετέχει στη
  διαδικασία παραγωγής πολιτικής.
 39.4 Υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα συμμετέχει στην
  υλοποίηση των οργανωτικών σχεδιασμών του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 40: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ  ΣΧΕΣΕΩΝ
 40.1 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων επιλέγεται/εκλέγεται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 40.2 Υπό την εποπτεία του Αναπληρωτή Προέδρου χειρίζεται τις σχέσεις του
  Κόμματος με Κόμματα, Οργανώσεις και Ομάδες του εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟ 41: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ/ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ
 41.1 Ο Γραμματέας Επικοινωνίας/Εκπρόσωπος Τύπου επιλέγεται/εκλέγεται από
  την Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου κατόπιν εισήγησης του
  Προέδρου του Κόμματος για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54)
  μήνες.
 41.2 Ετοιμάζει τις ανακοινώσεις του Κόμματος
 41.3 Έχει την ευθύνη παρακολούθησης των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ).
 41.4 Καταρτίζει προγράμματα εξωτερικής προβολής του Κόμματος, τα οποία,
  αφού εγκριθούν, προωθεί προς υλοποίηση σε συνεργασία της Επιτροπής
  Δημοσίων Σχέσεων και της Επιτροπής Πολιτικού Σχεδιασμού.
 41.5 Καταρτίζει προγράμματα εσωτερικής διαφώτισης, τα οποία, αφού εγκριθούν,
  προωθεί προς υλοποίηση με τη συνεργασία των αρμοδίων οργάνων του
  κόμματος (π.χ. Επαρχιακές Επιτροπές).
 41.5 Φέρει την ευθύνη των κομματικών εκδόσεων.
 41.6 Συμμετέχει στα διάφορα όργανα του Κόμματος ως ορίζει το Καταστατικό.
 
ΑΡΘΡΟ 42: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
 42.1 Ο Γραμματέας Κλαδικών Οργανώσεων επιλέγεται/εκλέγεται από την
  Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 42.2 Κάτω από την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα χειρίζεται όλα
  τα θέματα που αφορούν τις σχέσεις του Κόμματος με τις επαγγελματικές
  οργανώσεις των εργαζομένων (εργατών, υπαλλήλων, εκπαιδευτικών,
  οργανωμένων επιστημόνων κλπ.) και έχει την ευθύνη για την οργάνωση και
  λειτουργία κομματικών γενικών και κλαδικών οργανώσεων μέσα στις τάξεις
  του εργατικού κόσμου.
 42.3 Υπό την εποπτεία ενός εκ των Αντιπροέδρων του Κόμματος συμμετέχει στο
  σύστημα παραγωγής πολιτικής και ειδικότερα υποβάλλει εισηγήσεις για
  διαμόρφωση και προώθηση της εργατικής πολιτικής του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 43: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 43.1 Ο Γραμματέας Αγροτικών Θεμάτων εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή για
  θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 43.2 Κάτω από την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα χειρίζεται όλα
  τα θέματα που αφορούν τις σχέσεις του Κόμματος με τις αγροτικές
  οργανώσεις και έχει την ευθύνη για την οργάνωση και λειτουργία

  κομματικών οργανώσεων μέσα στις τάξεις του  αγροτικού κόσμου.
 43.3 Υπό την εποπτεία ενός εκ των Αντιπρόεδρων του Κόμματος συμμετέχει στο
  σύστημα παραγωγής πολιτικής και υποβάλλει εισηγήσεις για διαμόρφωση και
  προώθηση της αγροτικής πολιτικής του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 44: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ  ΘΕΜΑΤΩΝ
 44.1 Ο Γραμματέας Προσφυγικών Θεμάτων επιλέγεται/εκλέγεται από την
  Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 44.1 Αρμοδιότητες
  α) Υπό την εποπτεία  του Γενικού Γραμματέα χειρίζεται θέματα που
   αφορούν τις σχέσεις του Κόμματος με τη ΠΕΠ και τα προσφυγικά
   σωματεία στα πλαίσια της πολιτικής του Κόμματος.
  β) Επιλαμβάνεται των προσφυγικών και άλλων προβλημάτων των μελών
   και τα προωθεί προς τη λύση τους.

ΑΡΘΡΟ 45: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
 45.1 Ο Γραμματέας Θρησκευτικών Ομάδων επιλέγεται/εκλέγεται από την
  Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 45.2 Αρμοδιότητες 
  Υπό την εποπτεία του Γενικού Γραμματέα χειρίζεται θέματα που αφορούν τις
  σχέσεις του Κόμματος με τις θρησκευτικές ομάδες στα πλαίσια της πολιτικής
  του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 46: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 46.1 Η Κεντρική  Επιτροπή εκλέγει  ύστερα από πρόταση του Εκτελεστικού
  Γραφείου δύο (2) μέλη του Κόμματος ως Οικονομικούς Ελεγκτές του
  Κόμματος εκ των οποίων ο ένας είναι εγκεκριμένος ελεγκτής, για θητεία
  που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 46.2 Η θέση του Οικονομικού Ελεγκτή είναι ασυμβίβαστη με οποιονδήποτε άλλο
  κομματικό αξίωμα.
 46.3 Ελέγχουν την οικονομική διαχείριση των οργάνων και Επιτροπών του
  Κόμματος και καταθέτουν την έκθεση τους στην Κεντρική Επιτροπή και στο
  Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο αναφορικά με την προηγούμενη θητεία.

ΑΡΘΡΟ 47: ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 47.1 Ο Γενικός Διευθυντής του Κόμματος επιλέγεται/εκλέγεται, διορίζεται και
  παύεται από το Εκτελεστικό Γραφείο κατόπιν εισήγησης του Προέδρου.
 47.2 Αρμοδιότητες
  α) Προΐσταται διοικητικά της εσωτερικής λειτουργίας του Κόμματος και
   εποπτεύει το έργο του επαγγελματικού προσωπικού των Κεντρικών
   και Επαρχιακών γραφείων.
  β) Υπό την εποπτεία της Γραμματείας του Εκτελεστικού Γραφείου, έχει
   την ευθύνη θεμάτων που άπτονται του επαγγελματικού προσωπικού
   του Κόμματος.
  γ) Προτείνει στο Εκτελεστικό Γραφείο την δομή και το οργανόγραμμα του
   Κόμματος.
  δ) Δύναται να ανοίγει/κλείνει/λειτουργεί τραπεζικούς λογαριασμούς,
   ή/και να έχει δικαίωμα υπογραφής ή/και  να προβαίνει σε αιτήματα
   τραπεζικών διευκολύνσεων/δανεισμού εκ μέρους του Κόμματος,
   ΝΕΔΗΚ, ΓΟΔΗΚ, και των Επαρχιακών Επιτροπών σύμφωνα με το
   άρθρο 69.9.
  ε) Συμμετέχει εξ οφίκιο μέλος στην Οικονομική Επιτροπή με δικαίωμα
   ψήφου.
  στ) Εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή τη διενέργεια  πληρωμής
   των κομματικών δαπανών και υπογράφει τα εντάλματα πληρωμής.
  ζ) Εισηγείται, σε συνεργασία με τον Οικονομικό Διαχειριστή, προς την
   Οικονομική Επιτροπή, τον Ετήσιο Προϋπολογισμό Εσόδων και
   Δαπανών.
  η) Σε συνεργασία με την Οικονομική Επιτροπή του Κόμματος εποπτεύει

ΑΡΘΡΟ 65: ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
 65.1 Παραρτήματα Εξωτερικού
  α) Στα μεγάλα κέντρα του απόδημου Κυπριακού Ελληνισμού ή και αλλού,
   ιδρύονται Τοπικές Οργανώσεις - Παραρτήματα του Κόμματος.
  β) Λειτουργούν με βάση Καταστατικό που εγκρίνει ειδικά συγκαλούμενο
   Τοπικό Συνέδριο του Κόμματος και επικυρώνει το Εκτελεστικό
   Γραφείο.
 65.2 Φοιτητικές Οργανώσεις
  Στα διάφορα Πανεπιστήμια του Εξωτερικού ή Σχολές Τριτοβάθμιας
  Εκπαίδευσης του Εσωτερικού ιδρύονται και λειτουργούν Φοιτητικές
  Οργανώσεις του Κόμματος.

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ
ΑΡΘΡΟ 66: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 66.1 Υποεπιτροπή του Εκτελεστικού Γραφείου του Κόμματος εκ πέντε (5) μελών
  θα λειτουργεί σαν Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
  Τα πέντε (5) μέλη θα εκλέγονται στη πρώτη συνεδρία του Εκτελεστικού
  Γραφείου με μυστική ψηφοφορία και θα υπηρετούν καθ΄ όλη τη θητεία. Σε
  περίπτωση που θα κενωθεί θέση μέλους του Πειθαρχικού Συμβουλίου
  επιλέγεται άμεσα νέο μέλος.
  Εκάστη Επαρχιακή Επιτροπή δύναται να υποβάλει καταγγελία στο Γενικό
  Γραμματέα σχετικά  με παράπτωμα που αφορά μέλος του Κόμματος που
  εμπίπτει στη δική της δικαιοδοσία. Ο Γενικός Γραμματέας αφού διαπιστώσει
  ότι τα γεγονότα που αφορούν τη συγκεκριμένη περίπτωση μπορούν να
  στοιχειοθετήσουν υπόθεση που εμπίπτει  στις πρόνοιες των πιο κάτω
  πειθαρχικών αδικημάτων ετοιμάζει σχετική έκθεση και την παραπέμπει
  ενώπιον του Εκτελεστικού Γραφείου για εξέταση και λήψη απόφασης
  παραπομπής ή όχι σε πειθαρχική δίκη.
  Νοείται ότι το Εκτελεστικό Γραφείο δικαιούται αυτεπαγγέλτως να
  παραπέμπει στο Πειθαρχικό Συμβούλιο οποιαδήποτε καταγγελία κρίνει ότι
  πρέπει να τύχει πειθαρχικής διερεύνησης. Κατά τη λήψη της απόφασης του
  Εκτελεστικού Γραφείου δε μετέχουν στη διαδικασία τα μέλη του Πειθαρχικού
  Συμβουλίου.
 66.2 Νοείται ότι σε περιπτώσεις αυταπόδεικτου πειθαρχικού παράπτωματος το
  Εκτελεστικό Γραφείο δύναται να επιβάλει αυτεπάγγελτα οποιαδήποτε
  πειθαρχική ποινή.
 66.3 Οι αποφάσεις του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου μπορούν να
  εφεσιβληθούν από το ενδιαφερόμενο μέρος το αργότερο εντός τριάντα (30)
  ημερών από της κοινοποιήσεως σε αυτόν ή από της δημοσιεύσεως της
  απόφασης.
  Έφεση υποβάλλεται στην Κεντρική Επιτροπή της οποίας Υποεπιτροπή από
  έντεκα (11) μέλη ενεργεί σαν Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό  Συμβούλιο, και
  δύναται να ακυρώσει, να μειώσει, ή να επικυρώσει την ποινή.
  Τα έντεκα (11) μέλη θα καθορίζονται στην πρώτη συνεδρία της Κεντρικής
  Επιτροπής με μυστική ψηφοφορία και θα υπηρετούν καθ΄ όλη τη θητεία.
  Σε περίπτωση που θα κενωθεί θέση μέλους του Δευτεροβάθμιου
  Πειθαρχικού Συμβουλίου επιλέγεται άμεσα νέο μέλος.
 66.4 Σε περίπτωση που μέλος του πρωτοβάθμιου ή δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού
  Συμβουλίου έχει άμεση ή έμμεση σχέση με οποιονδήποτε κατηγορούμενο
  τότε το μέλος αυτό δεν θα λαμβάνει μέρος στη πειθαρχική διαδικασία.
 66.5 Πειθαρχικά Αδικήματα
   α) Η μη συμμόρφωση μέλους προς τις υποχρεώσεις του, που
    απορρέουν από το Καταστατικό και τις διατάξεις των
    Κανονισμών Λειτουργίας του Κόμματος.
   β) Η συμπεριφορά μέλους που μειώνει το ηθικό κύρος και θίγει
    την αξιοπρέπεια του Κόμματος.

   γ) Στάση και συμπεριφορά μέλους αντίθετη προς τις Αρχές, την
    Ιδεολογία, τις αποφάσεις και τις προγραμματικές επιδιώξεις του
    Κόμματος.
 66.6 Πειθαρχικές Ποινές
  Για τα πιο πάνω πειθαρχικά αδικήματα επιβάλλονται ανάλογα με τη
  σοβαρότητα του πειθαρχικού αδικήματος οι πιο κάτω ποινές:
   α) Σύσταση
   β) Προφορική επίπληξη
   γ) Γραπτή επιτίμηση
   δ) Προσωρινός αποκλεισμός από την κομματική ζωή
   ε) Καθαίρεση Αξιωματούχου από το Αξίωμα του
   στ) Προσωρινή Αποβολή
   ζ) Αποβολή

ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ
ΑΡΘΡΟ 67: ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ - ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
 67.1 Οι πολιτικές αποφάσεις του Κόμματος για την εκλογή Προέδρου της
  Δημοκρατίας λαμβάνονται από την Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος, που
  συνέρχεται μετά από πρόταση του Εκτελεστικού Γραφείου, είτε
  αυτεπάγγελτα.
 67.2 Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Κόμματος είναι μέλος της Βουλής τότε
  είναι ο υποψήφιος του Κόμματος στην εκλογή για ανάδειξη Προέδρου της
  Βουλής.
 67.3 Ειδικοί Κανονισμοί που ψηφίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν τη
  διαδικασία επιλογής κομματικού ή κομματικών υποψηφίων στη διεκδίκηση
  των Γενικών ή Αναπληρωματικών Βουλευτικών Εκλογών, των Ευρωεκλογών,
  των Δημοτικών Εκλογών ή της Εκλογής Κοινοτικών  Συμβουλίων.
 67.4 Όλοι οι υποψήφιοι Βουλευτές, Ευρωβουλευτές, Δήμαρχοι, Δημοτικοί
  Σύμβουλοι και άλλοι υποψήφιοι Κομματικών ή Κοινοτικών αξιωμάτων
  μπορούν να έχουν πρόσβαση για επιθεώρηση των μητρώων του Κόμματος
  βάση κανονισμών που θα εκδίδει το Εκτελεστικό Γραφείο.

ΜΕΡΟΣ ΕΝΝΑΤΟ 
ΑΡΘΡΟ 68: ΕΙΔΙΚΟΙ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
 68.1 Η Κεντρική Επιτροπή θεσπίζει Ειδικούς Κανονισμούς που ρυθμίζουν:
  α) Τη διαδικασία της υποβολής υποψηφιότητας και εκλογής
   Αξιωματούχων του Κόμματος από την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση
   ή άλλα ανώτερα όργανα του Κόμματος.
  β) Τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων του Κόμματος, Κεντρικών και
   Επαρχιακών.
  γ) Το διαχωρισμό των υπηρεσιών των Αξιωματούχων του Κόμματος σε
   δύο κατηγορίες. Στην κατηγορία όσων προσφέρουν τις υπηρεσίες τους
   άνευ αντιμισθίας και εκείνων που πράττουν τούτο έναντι αντιμισθίας,
   με αναφορά των συγκεκριμένων Αξιωματούχων που ανήκουν σε κάθε
   κατηγορία.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟ
ΑΡΘΡΟ 69: ΓΕΝΙΚΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
 69.1 Διαδικασία Αναφοράς
  Αναφορά οργάνου ή μέλους προς το Εκτελεστικό Γραφείο ή την Κεντρική
  Επιτροπή γίνεται πάντοτε δια του Γενικού Γραμματέα.

 69.2 Καταρτισμός Προσχεδίων Κανονισμών
  Τα προσχέδια όλων των Κανονισμών Λειτουργίας των διαφόρων Οργάνων ή
  Επιτροπών που προνοεί το Καταστατικό καταρτίζει το Εκτελεστικό Γραφείο
  με εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας, Ελέγχου και Κανονισμών και τα
  παραπέμπει για έγκριση στην Κεντρική Επιτροπή. 
 69.3 Τρόπος λήψης Αποφάσεων
  Όλες οι αποφάσεις των Συλλογικών Οργάνων που προνοούνται από το
  Καταστατικό λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία νοουμένου ότι δεν
  προβλέπεται διαφορετικά σε άλλο άρθρο του Καταστατικού. Σε περίπτωση
  ισοψηφίας ο προεδρεύων του συγκεκριμένου οργάνου έχει τη νικώσα ψήφο.
  Όταν ζητηθεί μυστική ψηφοφορία από το 25% των παρόντων συνέδρων σε
  οποιαδήποτε Συνέλευση ή οποιοδήποτε Συνέδριο, τότε αυτή διεξάγεται
  από πενταμελή (5) Εφορευτική Επιτροπή η οποία επιβλέπει τη διεξαγωγή
  της ψηφοφορίας και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων.
 69.4 Ασυμβίβαστη η κατοχή δύο κομματικών Αξιωμάτων
   α) Είναι ασυμβίβαστη η κατοχή δύο ή περισσότερων θέσεων
    αξιωματούχων σε Κεντρικό ή Επαρχιακό ή Τοπικό επίπεδο από
    το ίδιο πρόσωπο. Οιοσδήποτε αξιωματούχος ανεξάρτητα
    επιπέδου δικαιούται να κατέχει θέση ως απλό μέλος σε
    συλλογικό όργανο.
   β) Νοείται ότι τούτο δεν ισχύει όταν προνοείται καταστατικά ή
    συμμετοχή του φορέα ενός αξιώματος στα ανώτατα όργανα.
   γ) Η απ’ ευθείας εκλογή σε συλλογικό όργανο δεν αποτελεί
    ασυμβίβαστο με κομματικό αξίωμα.
    Το Εκτελεστικό Γραφείο καθορίζει ποια συγκεκριμένα αξιώματα
    είναι  ασυμβίβαστα.
 69.5 Κήρυξη θέσης Μέλους Συλλογικού Οργάνου (Κεντρικού ή Επαρχιακού) ως
  κενή και διαδικασία συμπλήρωσής της.
   α) Σε περίπτωση που μέλος συλλογικού οργάνου απουσιάζει
    αδικαιολόγητα πέρα από τρείς συνεχείς  συνεδρίες ή από δέκα
    (10) συνολικά αδικαιολόγητες συνεδρίες κατά τη διάρκεια της
    θητείας του , το όργανο δικαιούται να το απαλλάξει από τα
    καθήκοντα του και να κηρύξει τη θέση του κενή, αφού
    εξασφαλίσει προηγουμένως την έγκριση του Εκτελεστικού
    Γραφείου.
   β) Κενούμενες θέσεις  κατά τα ανωτέρω καταλαμβάνουν οι
    επιλαχόντες κατά την σειρά επιτυχίας κατά της εκλογής.
   γ) Σε περίπτωση μη κάλυψης θέσης από επιλαχόντες για τη
    συμπλήρωση της κενής θέσης, θα επιλέγει το όργανο ύστερα
    από έγκριση του Εκτελεστικού Γραφείου. 
 69.6 Θητεία Αξιωματούχων 
  Η θητεία των Αξιωματούχων που αναφέρονται στα διάφορα άρθρα του
  Καταστατικού, αρχίζει από την ημέρα της εκλογής τους και λήγει αμέσως
  μετά την εκλογή των νέων Αξιωματούχων από το αρμόδιο όργανο του
  Κόμματος και διαρκεί για 54 μήνες. Εξαιρούνται ο Κοινοβουλευτικός
  Εκπρόσωπος και ο Αναπληρωτής του, των οποίων η θητεία διαρκεί όσο και η
  βουλευτική θητεία τους , καθώς και ο Πρόεδρος και τα μέλη της Τοπικής
  Επιτροπής των οποίων η θητεία μπορεί να καθορίζεται από τις ετήσιες
  Τοπικές Γενικές Συνελεύσεις. 
 69.7 Έκπτωση Αξιωματούχων/Μελών
  Αξιωματούχος/Μέλος του Κόμματος εκπίπτει του αξιώματός του σε
  περίπτωση που με ενέργειες του βρίσκεται σε αντίθεση με αποφάσεις
  Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος, ύστερα από σχετική απόφαση του
  Εκτελεστικού Γραφείου δεόντως αιτιολογημένης, με δικαίωμα έφεσης στην
  Κεντρική Επιτροπή εντός τριάντα (30) ημερών.
 69.8 Τροποποίηση του Καταστατικού 
  Το Καταστατικό του Κόμματος μπορεί να τροποποιηθεί σε Τακτικό ή Έκτακτο
  Παγκύπριο Συνέδριο με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων που έχουν
  δικαίωμα ψήφου, δεδομένου ότι το σχέδιο τροποποιήσεων θα

  γνωστοποιηθεί τουλάχιστον ένα μήνα πριν το Συνέδριο σε όλα το όργανα και
  τους συνέδρους του Κόμματος.
 69.9 Πόροι του Κόμματος
  Πόροι του Κόμματος είναι η ετήσια κρατική χορηγία και οι ετήσιες συνδρομές
  των μελών, εισφορές, δωρεές, έσοδα εράνων, οργάνωσης λαχείων,
  χοροεσπερίδων, άλλων εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων που συνάδουν με
  τις αρχές πολιτικής δεοντολογίας.
  Το Κόμμα έχει εξουσία όπως: 
   α) Διορίζει τραπεζικούς ή/και άλλους οργανισμούς ως τραπεζίτες
    του και να προβαίνει στο άνοιγμα οποιουδήποτε λογαριασμού.
   β) Συναλλάττεται ή/και λαμβάνει τραπεζικές διευκολύνσεις ή/και
    υπηρεσίες σε δάνεια, τρεχούμενο ή/και οποιοδήποτε άλλο
    λογαριασμό ή/και σε οποιαδήποτε άλλη μορφή τραπεζικών
    πιστώσεων για οποιαδήποτε ποσά με ή χωρίς εξασφαλίσεις και
    κάτω από οποιουσδήποτε όρους 
   γ) Υποθηκεύει, καταθέτει, ενεχυριάζει ή/και άλλως πως
    προσφέρει ή/και διαθέτει οποιαδήποτε περιουσία του Κόμματος
    κινητή ή/και ακίνητη σαν εξασφάλιση οποιονδήποτε
    υφιστάμενων ή/και  μελλοντικών ή/και  υπό αίρεση
    υποχρεώσεων του Κόμματος, έναντι οποιουδήποτε τραπεζικού
    ή/και άλλου οργανισμού ή/και φυσικού ή/και νομικού
    προσώπου.
   δ) Προς το σκοπό υλοποίησης των πιο πάνω, ο εκάστοτε
    Διευθυντής του Κόμματος ή/και ο εκάστοτε Οικονομικός
    Διαχειριστής του Κόμματος ή/και οποιοσδήποτε πληρεξούσιος
    αντιπρόσωπος οποιουδήποτε από αυτούς, εξουσιοδοτούνται να
    προβαίνουν σε οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις ή/και στη
    συνομολόγηση οποιασδήποτε συμφωνίας υπογράφοντας προς
    τούτο κάθε αναγκαίο έγγραφο, δήλωση ή αίτηση ή/και να
    παρίστανται ενώπιον οποιασδήποτε αρχής για σκοπούς αγοράς
    ή/και πώλησης ή/και επιβάρυνσης οποιασδήποτε κινητής ή
    ακίνητης περιουσίας του Κόμματος.
 69.10 Ημερομηνία ισχύος του παρόντος Καταστατικού 
  Η ισχύς του Καταστατικού που ψηφίστηκε στις 6 Μαΐου 2018 αρχίζει από την
  ψήφισή του.

ΜΑΪΟΣ 2018
- ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ -
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΑΡΘΡΟ 1 : ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΕΜΒΛΗΜΑ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ
 1.1 Το Δημοκρατικό Κόμμα ιδρύθηκε στη Λευκωσία αρχικά ως παράταξη με την
  ονομασία Δημοκρατική Παράταξη, στις 12 Μαΐου 1976, με ιδρυτική διακήρυξη
  του Σπύρου Κυπριανού με στόχο τη στήριξη του εθνάρχη Μακαρίου και της
  πολιτικής του. Η παράταξη σύντομα μετασχηματίστηκε σε Κόμμα με την
  επωνυμία ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ.
 1.2 ΕΔΡΑ του Κόμματος είναι στην Λεωφ. Γρίβα Διγενή 50, 1080, στη Λευκωσία.
 1.3 ΕΜΒΛΗΜΑ του Κόμματος η αναμμένη δάδα.
 1.4 Η σφραγίδα του Κόμματος είναι κυκλική και στην περιφέρεια έχει την
  επιγραφή ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. Στο κέντρο έχει την
  αναμμένη δάδα, που τέμνει στο μέσο τη συντομογραφία του Κόμματος,
  ΔΗΚΟ, και το έτος ίδρυσής του, 1976.

ΑΡΘΡΟ 2 : ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ – ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 2.1 Ιδεολογία
  Το Δημοκρατικό Κόμμα εκφράζει τους πολίτες που πιστεύουν στις αρχές της
  Πολιτικής, Κοινωνικής και Οικονομικής Δημοκρατίας ως το σύστημα αρχών
  που προάγει και εξασφαλίζει καλύτερα την αρμονική κοινωνική συμβίωση,
  την κοινωνική συνοχή και την κοινωνική δημιουργία. Το Δημοκρατικό Κόμμα
  ασπάζεται την ιδεολογία και τη φιλοσοφία του ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ που
  εμπνέεται από ένα γενικότερο εθνικό και κοινωνικό όραμα και απορρίπτει τις
  γενικές και αόριστες ιδέες και τους αυθαίρετους αφορισμούς.
 2.2 Βασικοί σκοποί
  Βασικοί σκοποί του Δημοκρατικού Κόμματος είναι η συμβολή στον αγώνα για
  την απελευθέρωση της Κύπρου και η προώθηση θεσμών, προγραμμάτων και
  διαδικασιών, που εξασφαλίζουν απρόσκοπτη πρόοδο  και αρμονία στον
  πολιτικό και οικονομικό τομέα, μέσα σε μια κυρίαρχη, ανεξάρτητη και
  δημοκρατική πολιτεία με κατοχυρωμένα τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα
  όλων των νόμιμων πολιτών της. 
 2.3 Βασικοί στόχοι
  Οι βασικοί στόχοι του Δημοκρατικού Κόμματος πηγάζουν από  την όλη
  ιδεολογία και πολιτική φιλοσοφία του. Παράλληλα:
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα βρίσκεται σταθερά και με συνέπεια ενταγμένο
   στον ενδιάμεσο πολιτικό χώρο και υπηρετεί με ειλικρίνεια και χωρίς

   διακρίσεις το δημόσιο συμφέρον και το κοινωνικό σύνολο. Επιδιώκει τη
   συστηματική συνεργασία των δυνάμεων του χώρου στη βάση
   πολιτικοϊδεολογικών συγκλίσεων. Μόνιμος στόχος του Δημοκρατικού
   Κόμματος είναι η συνένωση των δυνάμεων του χώρου και η διεύρυνση
   της αποδοχής των αρχών και της πολιτικής φιλοσοφίας του
   ενδιάμεσου χώρου από την Κυπριακή κοινωνία Στόχος επίσης είναι η
   δημιουργία συνθηκών εθνικής συνεννόησης, πολιτικής συναντίληψης,
   κοινωνικής συναίνεσης και πολιτικής σταθερότητας στον τόπο.
  β) Το Δημοκρατικό Κόμμα επιδιώκει ενεργό και δημιουργική συμμετοχή
   σε Διεθνείς και  Ευρωπαϊκούς πολιτικοϊδεολογικούς και
   κο ι ν ο β ο υλ ε υ τ ι κο ύ ς  θ εσ μ ο ύ ς  κα ι  σ χ ή μ α τ α  σ τ η  β ά σ η
   πολιτικοϊδεολογικής ταύτισης ή συγγένειας.
 2.4 Θέσεις του Κόμματος αναφορικά με το Εθνικό θέμα
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα θεωρεί το Κυπριακό ως πρόβλημα εισβολής και
   κατοχής και αγωνίζεται για να επιτύχει με βάση τα ψηφίσματα και τις
   αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών και τις Συμφωνίες Κορυφής, τις
   αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
   και το Κοινοτικό (Ευρωπαϊκό) Κεκτημένο, δίκαιη, λειτουργική και
   βιώσιμη λύση. ΛΥΣΗ που θα εξασφαλίζει την πλήρη ανεξαρτησία, την
   κατοχύρωση της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας, και της
   ενότητας της χώρας, την αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων
   και των εποίκων και την κατοχύρωση του δικαιώματος επιστροφής
   όλων των προσφύγων στις εστίες και τις περιουσίες τους, κάτω από
   συνθήκες ασφάλειας και θα κατοχυρώνει τα ανθρώπινα δικαιώματα
   (όλων των νόμιμων κατοίκων της Κυπριακής Δημοκρατίας), τις
   βασικές ελευθερίες και τη διακρίβωση της τύχης ενός εκάστου των
   αγνοουμένων.
  β) Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει ότι στον αγώνα μας για φυσική και
   εθνική επιβίωση και δικαίωση, η ανεπιφύλακτη και στενή συνεργασία
   με την Ελληνική Κυβέρνηση είναι αναγκαία και απαραίτητη, και ότι, οι
   δεσμοί με την Ελλάδα, για λόγους ιστορικούς, φυλετικούς και
   εθνικούς, πρέπει να παραμένουν πάντοτε απαρασάλευτοι.
  γ) Το Δημοκρατικό Κόμμα εργάζεται για την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση της
   Κύπρου με στόχο την εφαρμογή των αρχών της δικαιοσύνης, των
   ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του Κοινοτικού Κεκτημένου και την
   ισότιμη και δημιουργική συμμετοχή της Κύπρου στους Ευρωπαϊκούς
   θεσμούς και γενικά στο Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. Παράλληλα εργάζεται
   για τη διαμόρφωση ενός συστήματος αρχών και αξιών στην Ευρωπαϊκή
   Ένωση που να την καθιστά ένωση λαών και πολιτισμών και όχι όργανο
   πολιτικών και οικονομικών κέντρων εξουσίας.
 2.5 Πολιτική Δημοκρατία
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει πως όλες οι πολιτικές εξουσίες πρέπει
   να πηγάζουν από το λαό και να ασκούνται υπεύθυνα για το καλό του
   λαού και σύμφωνα με την ανόθευτη θέλησή του.
  β) Η ολοκλήρωση της Πολιτικής Δημοκρατίας είναι αδιανόητη χωρίς την
   απαιτούμενη πολιτική αγωγή και ενημέρωση, χωρίς τη συμμετοχή
   όλων των ενηλίκων πολιτών στη διαδικασία λήψης σοβαρών
   αποφάσεων, χωρίς την παροχή ίσων ευκαιριών σε όσους πολίτες
   θέλουν να διεκδικήσουν πολιτικές θέσεις, από τις οποίες να μπορούν
   να συναγωνιστούν δημοκρατικά και  ελεύθερα, χωρίς να
   παρεμποδίζονται από οποιεσδήποτε προκαταλήψεις και εμπόδια.
   Η Πολιτική Δημοκρατία απαιτεί την ισότητα των πολιτών έναντι των
   νόμων και την ισοπολιτεία των νόμων έναντι όλων των πολιτών.
 2.6 Έμπρακτη Πολιτική Δημοκρατία 
  Το Δημοκρατικό Κόμμα θέλει τη δημοκρατία έμπρακτη και ουσιαστική, όπου
  τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των πολιτών να καθορίζονται δημοκρατικά,
  με συναίσθηση κοινωνικής ευθύνης και σύμφωνα με τις αρχές της
  δικαιοσύνης και της κοινωνικής αλληλεγγύης και όπου τα δικαιώματα των
  πολιτών να προστατεύονται αποτελεσματικά και να ασκούνται ελεύθερα.

 2.7 Ατομικές και Πολιτικές Ελευθερίες 
  Το Δημοκρατικό Κόμμα θέλει τα ανθρώπινα δικαιώματα απαραβίαστα και τις
  ατομικές και πολιτικές ελευθερίες κατοχυρωμένες με μηχανισμούς που να
  τις προστατεύουν από καταχραστές και σφετεριστές της εξουσίας και από
  πράξεις που δεν συνάδουν με το σύστημα των κοινωνικών αξιών του λαού ή
  τη δημοκρατικά εκφραζόμενη θέληση του λαού.
 2.8 Κοινωνική Δημοκρατία
  Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει ότι το κράτος και γενικά η πολιτεία καθώς και
  η ευρύτερη  κοινωνία έχουν υποχρέωση να εξασφαλίζουν σε όλους τους
  πολίτες συνθήκες ελεύθερης και αξιοπρεπούς διαβίωσης, σύμφωνα με τις
  αρχές της δικαιοσύνης, του ανθρωπισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης.
  Για το σκοπό αυτό υποστηρίζει τη χαλιναγώγηση της αυθαιρεσίας των
  ισχυρών κοινωνικών ομάδων, όπου, και όταν, εκδηλώνεται, την ενίσχυση των
  αδύνατων κοινωνικών ομάδων ή κατηγοριών ή στρωμάτων και την προστασία
  τους από την εγκατάλειψη, την κοινωνική περιθωριοποίηση, την άδικη
  μεταχείριση και την εκμετάλλευση, με απώτερο σκοπό την εξισορρόπηση
  των κοινωνικών και οικονομικών δικαιωμάτων και την αρμονική συμβίωση
  των πολιτών μέσα σε συνθήκες κοινωνικής συνοχής.
 2.9 Οικονομική Δημοκρατία
  Το Δημοκρατικό Κόμμα αποβλέπει στην εξάλειψη κάθε είδους οικονομικών
  φραγμών για την οικονομική προαγωγή των ατόμων και στη δημιουργία ίσων
  ευκαιριών εργασίας και οικονομικής προόδου για όλους τους πολίτες.
  Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει ότι η οικονομική δημοκρατία είναι ανέφικτη
  χωρίς την κατάργηση της κυρίαρχης  αυθαιρεσίας των οικονομικά ισχυρών,
  των μονοπωλίων, της ασυδοσίας του εγχώριου ή ξένου κεφαλαίου, της
  μονοπώλησης, της πληροφόρησης και των κάθε λογής προνομίων που είναι
  αντίθετα με τα συμφέροντα του λαού.  Το Δημοκρατικό Κόμμα θεωρεί επίσης
  αναγκαία την καθιέρωση ελέγχου και την επιβολή κυρώσεων για την κακή
  χρήση τεχνικών εφευρέσεων ή καινοτομιών από μέρους ισχυρών
  κοινωνικοοικονομικών παραγόντων.
  Το Δημοκρατικό Κόμμα θεωρεί το μικτό σύστημα οικονομίας, που συνδυάζει
  την ιδ ιωτική πρωτοβουλία με τον κρατικό σχεδιασμό,  ως το
  αποτελεσματικότερο οικονομικό σύστημα το οποίο διασφαλίζει την πρόοδο
  και την ανάπτυξη της Κύπρου και του λαού της, την δίκαιη κατανομή του
  εθνικού πλούτου και των οικονομικών βαρών και την προστασία των
  δικαιωμάτων των οικονομικά ασθενέστερων και μη προνομιούχων ομάδων
  του πληθυσμού.
 2.10 Δημοκρατική μεθόδευση
  Το Δημοκρατικό Κόμμα δεν υποστηρίζει δόγματα αλλά αρχές, που θα
  ενθαρρύνουν την αδιάκοπη αναζήτηση του καλύτερου και δικαιότερου
  τρόπου κοινωνικής συμβίωσης και συνεργασίας.
  Υποστηρίζει ότι ο ανοικτός και ελεύθερος διάλογος σαν μέσο έκφρασης των
  εκτιμήσεων και θέσεων του λαού, αποτελεί το πιο ορθό μέσο αναζήτησης
  τρόπων για πιο αρμονική  κοινωνική συμβίωση και συνεργασία.
  Επίσης υποστηρίζει ότι σε περίπτωση διαφωνίας ή διαφοράς το καλύτερο
  μέσο για εξεύρεση λύσης είναι οι νόμιμες και δημοκρατικές διαδικασίες.
 2.11 Κατευθυντήριες Οργανωτικές Γραμμές 
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα δεν είναι Κόμμα με μονολιθική οργάνωση. Η
   συνοχή του διατηρείται με την ισορροπημένη κατανομή της
   ενδοκομματικής δύναμης μεταξύ των μελών και αξιωματούχων του, με
   την προσήλωση στους σκοπούς και στη συλλογική προσπάθεια για την
   επίτευξη των σκοπών του Κόμματος.
  β) Οι δημοκρατικές αρχές διέπουν τόσο τη διαδικασία ανάδειξης
   αξιωματούχων όσο και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Γι’ αυτό:
   I.  Όλα τα όργανα είναι αιρετά και εκλέγονται με όσο το δυνατό πιο
    άμεσο τρόπο. Συγκεκριμένα όλα τα μέλη του Κόμματος, που
    είναι εγγεγραμμένα στο Κεντρικό Μητρώο Μελών, έχουν και
    ασκούν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και
    συνδιαμορφώνουν μέσα από συλλογικές διαδικασίες τις

    αποφάσεις και τις θέσεις του Κόμματος στα μείζονος σημασίας
    και ιδιαίτερης κρισιμότητας πολιτικά και κομματικά θέματα. Όλα
    τα μέλη του Κόμματος εκλέγουν όλους τους κεντρικούς
    αξιωματούχους και μέλη των κεντρικών συλλογικών οργάνων
    του Κόμματος, όλα τα μέλη των Επαρχιακών Οργανώσεων
    εκλέγουν όλους τους αξιωματούχους και τα μέλη των
    Επαρχιακών Συλλογικών Οργάνων και όλα τα μέλη της Τοπικής
    Οργάνωσης εκλέγουν όλους τους αξιωματούχους και όλα τα
    μέλη των τοπικών συλλογικών οργάνων.
   II. Οι εξουσίες που συγκεντρώνουν τα όργανα
    αλληλοϊσορροπούνται και αλληλοελέγχονται.
   III. Οι αποφάσεις λαμβάνονται από αρμόδια συλλογικά όργανα.
    --Επιδιώκεται η αποκέντρωση του συστήματος λήψης
    αποφάσεων και η εκχώρηση διακριτικής  εξουσίας στα
    κατώτερα συλλογικά αιρετά  όργανα.

ΑΡΘΡΟ 3: ΚΟΜΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ
 3.1 Επί θεμάτων μείζονος πολιτικής σημασίας ή ιδιαίτερης κομματικής
  κρισιμότητας πραγματοποιείται κομματικό δημοψήφισμα στο οποίο
  συμμετέχουν όλα τα μέλη του Κόμματος.
 3.2 
  Την πραγματοποίηση κομματικού δημοψηφίσματος αποφασίζει η Κεντρική
  Επιτροπή, η οποία καθορίζει το θέμα και τα ερωτήματα που θα τεθούν προς
  απάντηση στο δημοψήφισμα. Οι σχετικές αποφάσεις της Κεντρικής
  Επιτροπής λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών της.

ΑΡΘΡΟ 4: ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 4.1 Το Πολιτικό Πρόγραμμα του Κόμματος καθορίζεται με βάση τις πιο πάνω
  βασικές πολιτικές θέσεις και, εντός των πλαισίων αυτών, μπορεί να
  αναθεωρείται από καιρού εις καιρό από το Παγκύπριο Συνέδριο που έχει
  αποκλειστική αρμοδιότητα να συζητά και να εγκρίνει τους επί μέρους
  στόχους, τη μεθοδολογία, τρόπους και ενέργειες για την προώθηση της
  εφαρμογής του.
 4.2 Την ευθύνη για τη σύνταξη του προσχεδίου του προγράμματος έχει το
  Εκτελεστικό Γραφείο που το υποβάλλει στην Κεντρική Επιτροπή για έγκριση.
  Η Κεντρική Επιτροπή το παραπέμπει στο Παγκύπριο Συνέδριο για τελική
  έγκριση. Νοείται ότι σε όλα τα όργανα του Κόμματος δίνεται η δυνατότητα
  υποβολής απόψεων και εισηγήσεων για τον καταρτισμό του Πολιτικού
  Προγράμματος του Κόμματος.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΔΟΜΗ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

ΑΡΘΡΟ 5: ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 1. Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση
 2. Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο
 3. Έκτακτο ή Καταστατικό Συνέδριο 
 4. Παγκύπρια Συνδιάσκεψη
 5. Κεντρική Επιτροπή
 6. Πολιτικό Συμβούλιο
 7. Εκτελεστικό Γραφείο
 8. Γραμματεία Εκτελεστικού Γραφείου
 9. Κοινοβουλευτική Ομάδα
 10. Γενικό Οργανωτικό Γραφείο
 11. Οικονομική Επιτροπή

 12. Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες
 13. Επιτροπή Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ΑΡΘΡΟ 6: ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 6.1 Η Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση πραγματοποιείται κάθε πενήντα-τέσσερις
  (54) μήνες και εκλέγει τους κεντρικούς αξιωματούχους του Κόμματος
  (Πρόεδρο, Αναπληρωτή Πρόεδρο, τρεις (3) Αντιπροέδρους, Γενικό
  Γραμματέα, Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα), τα αιρετά μέλη του Εκτελεστικού
  Γραφείου (15) και τα μέλη της Κεντρική Επιτροπή.
 6.2 Πραγματοποιείται πενήντα-τέσσερις (54) μήνες μετά την προηγούμενη
  Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
 6.3 Όλα τα εγγεγραμμένα στο Κεντρικό Μητρώο Μελών μέλη του Κόμματος, που
  έχουν εγγραφεί τουλάχιστον εννέα (9) μήνες πριν την ημέρα διεξαγωγής της
  Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην
  ψηφοφορία, εφόσον έχουν τακτοποιημένες τις κομματικές τους
  υποχρεώσεις κατά την προσέλευση τους στην Εκλογική Συνέλευση.

  Κάλπες της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης λειτουργούν σε όλες τις
  επαρχίες, όπως θα ορίζεται από τους σχετικούς κανονισμούς. Οι εκλογικές
  διαδικασίες εποπτεύονται από κεντρική και επαρχιακές εφορευτικές
  επιτροπές όπως θα ορίζουν οι Κανονισμοί που εγκρίνονται από την Κεντρική
  Επιτροπή. Οι Επαρχιακές Εφορευτικές Επιτροπές υπόκεινται στην Κεντρική
  Εφορευτική Επιτροπή. Οι Πρόεδροι των Επαρχιακών εφορευτικών
  επιτροπών είναι μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.

  Οι κάλπες ανοίγουν και κλείνουν την ίδια ώρα σε όλες τις επαρχίες.

  Η Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο συλλογικό
  όργανο του Κόμματος σε θέματα εκλογικών διαδικασιών.

  Ο χρόνος διεξαγωγής της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης μπορεί να
  παραταθεί για περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, με
  απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, ύστερα από εισήγηση του Εκτελεστικού
  Γραφείου, για λόγους εξειδικευμένους που αφορούν τα πολιτικά πράγματα
  του τόπου ή που εξυπηρετούν τους σκοπούς και τις αρχές του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 7: ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 7.1 Το Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο είναι το ανώτατο και κυρίαρχο συλλογικό
  όργανο του Κόμματος στη διαμόρφωση των πολιτικών αποφάσεων και στη
  χάραξη στρατηγικής. Συνέρχεται μια (1) φορά στη διάρκεια της  θητείας των
  κεντρικών συλλογικών οργάνων του Κόμματος, κατόπιν σύγκλισης από την
  Κεντρική Επιτροπή του κόμματος ή όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο από την
  Κεντρική Επιτροπή.
 7.2 Προκηρύσσεται από την Κεντρική Επιτροπή η οποία καθορίζει την
  ημερομηνία διεξαγωγής του και εγκρίνει την ημερήσια διάταξη του.
  Ο χρόνος διεξαγωγής του μπορεί να αναβληθεί για περίοδο που δεν θα
  υπερβαίνει τους τρεις μήνες, με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, ύστερα
  από εισήγηση του Εκτελεστικού Γραφείου, για λόγους εξειδικευμένους που
  αφορούν τα πολιτικά πράγματα του τόπου ή που εξυπηρετούν τους σκοπούς
  και τις αρχές του  Κόμματος.
 7.3 Σύνθεση
  Στο Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο συμμετέχουν: Κεντρική Επιτροπή, Πολιτική
  Επιτροπή, 86 αντιπρόσωποι της ΝΕΔΗΚ, 86 αντιπρόσωποι της ΓΟΔΗΚ, 50
  αντιπρόσωποι των Κλαδικών Οργανώσεων, οι Πρόεδροι των Ομάδων
  Μελετών, δύο αντιπρόσωποι από κάθε Φοιτητική Οργάνωση, τα μέλη των
  Επαρχιακών Επιτροπών του Κόμματος, οι Πρόεδροι των Τοπικών Επιτροπών
  και ένας αντιπρόσωπος από κάθε εκλογικό κέντρο, πέντε αντιπρόσωποι από
  κάθε Κομματική Οργάνωση του εξωτερικού, οι Δήμαρχοι, οι Δημοτικοί
  Σύμβουλοι, οι Σχολικοί Έφοροι και οι εκλεγμένοι πρόεδροι και μέλη

  Κοινοτικών Συμβουλίων μέλη του Κόμματος, τρεις αντιπρόσωποι της
  Οικονομικής Επιτροπής, οι δύο οικονομικοί ελεγκτές.
  Συμμετέχουν επίσης: Πρώην Πρόεδροι της Δημοκρατίας που προέρχονται
  από το ΔΗΚΟ, εν ενεργεία υπουργοί, βουλευτές και ευρωβουλευτές, καθώς
  και όσοι διετέλεσαν αξιωματούχοι του Κόμματος που εκλέγηκαν από
  Παγκύπριο Συνέδριο (Πρόεδροι του Κόμματος, Αναπληρωτές Προέδροι,
  Αντιπρόεδροι, Γενικοί Γραμματείς, και Γενικοί Οργανωτικοί Γραμματείς)
  πρώην Υπουργοί, Βουλευτές και Ευρωβουλευτές του Κόμματος καθώς και οι
  πρώην Προέδροι και Γενικοί Γραμματείς της ΓΟΔΗΚ και της ΝΕΔΗΚ και
  πρώην Πρόεδροι Επαρχιακών Επιτροπών, οι Πρόεδροι και τα μέλη
  Διοικητικών Συμβουλίων Ημικρατικών Οργανισμών που είναι μέλη του
  Κόμματος
 7.4 Αρμοδιότητες
  Το Τακτικό Συνέδριο ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
  α) Λαμβάνει γνώση, συζητά και ψηφίζει:-
   I. Το Πολιτικό Πρόγραμμα του Κόμματος για την επόμενη θητεία.
   II. Την Έκθεση Δράσης της περασμένης θητείας, που καταθέτει ο
    Γενικός  Γραμματέας του Κόμματος.
  β) Καθορίζει τα γενικά πλαίσια της πολιτικής του Κόμματος.
  γ) Λαμβάνει γνώση και εγκρίνει τον Οικονομικό Απολογισμό της
   Οικονομικής Επιτροπής και την Έκθεση των Οικονομικών Ελεγκτών
   του Κόμματος.
  δ) Τροποποιεί το Καταστατικό σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις.
  ε) Έχει το τεκμήριο της αρμοδιότητας για οποιοδήποτε θέμα που δεν
   καθορίζει το Καταστατικό και περιβάλλεται με το κατάλοιπο εξουσίας
   που  δεν έχει ανατεθεί σε άλλο κομματικό όργανο.
 7.5 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί που ψηφίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν με βάση το
  Καταστατικό, θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Τακτικού Παγκυπρίου
  Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 8: ΕΚΤΑΚΤΟ Ή ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 8.1 Το Έκτακτο ή Καταστατικό Παγκύπριο Συνέδριο συγκαλείται εάν και εφ’ όσον
  κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο του Κόμματος ή την Κεντρική Επιτροπή και
  ασχολείται με ειδικά θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη του,
  που εξαγγέλλεται μαζί με τη σύγκλησή του.
 8.2 Στην οργάνωση και λειτουργία του Έκτακτου ή Καταστατικού Παγκυπρίου
  Συνεδρίου εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις περί Τακτικού
  Παγκυπρίου Συνεδρίου, με εξαίρεση τη χρονική περίοδο για έγκριση και
  κοινοποίηση στους συνέδρους των εγγράφων που θα τεθούν ενώπιον του
  Συνεδρίου, την οποία θα μπορεί να συντέμνει η Κεντρική Επιτροπή
  ανάλογα με την περίπτωση και εφ’ όσον συντρέχουν εξειδικευμένοι λόγοι.

ΑΡΘΡΟ 9: ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ
 9.1 Συγκαλείται με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής με στόχο την ενημέρωση
  και το συλλογικό προβληματισμό των στελεχών του Κόμματος καθώς και την
  ανάπτυξη διαλόγου του Κόμματος  με την ευρύτερη κοινωνία πάνω σε
  σημαντικά πολιτικά ζητήματα ή θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος. Η
  Κεντρική Επιτροπή ορίζει ειδική επιτροπή για τη διοργάνωση της.
 9.2 Η Κεντρική Επιτροπή καθορίζει τη σύνθεση της Συνδιάσκεψης και εγκρίνει
  την ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 10: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 10.1 Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ είναι το ανώτατο συλλογικό όργανο του Κόμματος
  που λειτουργεί μεταξύ δύο Τακτικών Παγκύπριων Συνεδρίων.
 10.2 Σύνθεση 
  Η Κεντρική Επιτροπή αποτελείται:
  α) Από τα μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου (ως το άρθρο 12)
  β) Από τα επτά (7) μέλη της Γενικής Γραμματείας της ΓΟΔΗΚ και τα

   έντεκα (11) μέλη της Γενικής Γραμματείας της ΝΕΔΗΚ, τον Πρόεδρο
   των Ομάδων Μελετών και τους Προέδρους των κομματικών
   παραρτημάτων εξωτερικού
  γ) Από 120 αιρετά μέλη, από τα οποία 20% τουλάχιστον είναι γυναίκες
   και 10% τουλάχιστον ανήκουν στη ΝΕΔΗΚ (συμπεριλαμβανομένων
   των επτά (7) μελών της Γραμματείας της ΓΟΔΗΚ και των έντεκα (11)
   μελών της Γραμματείας της ΝΕΔΗΚ) και τα οποία κατανέμονται στις
   Επαρχιακές Οργανώσεις του Κόμματος με βάση τον αριθμό ψήφων
   που πήρε η κάθε επαρχία στις αμέσως προηγούμενες βουλευτικές
   εκλογές στις οποίες το Κόμμα έλαβε μέρος αυτοδύναμα. Τα μέλη κάθε
   επαρχίας εκλέγονται από την οικεία Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση. Η
   κατανομή των εδρών κατά επαρχιακή οργάνωση και των θέσεων που
   διεκδικούνται από γυναίκες και εκπροσώπους της ΝΕΔΗΚ καθορίζεται
   από την Κεντρική Επιτροπή με τους σχετικούς κανονισμούς. Η εκλογή
   γίνεται με βάση κανονισμούς που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή.
  δ) Όλους τους αξιωματούχους που επιλέγονται/εκλέγονται σύμφωνα με
   τα άρθρα 10.7
  ε) Από τους Προέδρους της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων, της
   Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων και της Ομάδας Μελετών.
  στ) Από πέντε (5) εκπροσώπους του Φοιτητικού Κινήματος, που είναι
   μέλη του κόμματος.
 10.3 Η εκλογή των αιρετών μελών της Κεντρικής Επιτροπής γίνεται από τις
  Επαρχιακές Εκλογικές Συνελεύσεις. Η κατανομή των εδρών κατά Επαρχιακή
  Οργάνωση και των θέσεων που διεκδικούνται από γυναίκες και εκπροσώπους
  της ΝΕΔΗΚ καθορίζεται από την Κεντρική Επιτροπή με τους σχετικούς
  κανονισμούς.
 10.4 Ο Γενικός Γραμματέας και ο Βοηθός Γενικός Γραμματέας  φροντίζουν για την
  τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων και των παρουσιών της Κεντρικής
  Επιτροπής και κυκλοφορούν τα  πρακτικά ανάμεσα στα μέλη της Κεντρικής
  Επιτροπής όχι αργότερα από 15 μέρες μετά τη συνεδρία. 
  Η Κεντρική Επιτροπή δύναται να αποφασίσει τη μη περίληψη θεμάτων στα
  πρακτικά με πλειοψηφία όχι μικρότερη από 3/5 των παρόντων.
 10.5 Η Κεντρική Επιτροπή συνέρχεται τουλάχιστον μια (1) φορά την τριμηνία.
  Συγκαλείται από το Εκτελεστικό  Γραφείο, υπό την ευθύνη του Γενικού
  Γραμματέα.
  α) Η Κεντρική Επιτροπή μπορεί να συγκληθεί εκτάκτως από τον Πρόεδρο
   ή το Εκτελεστικό Γραφείο ή με γραπτή αίτηση υπογεγραμμένη από το
   25% τουλάχιστον των μελών της, που να παραθέτει κατά τρόπο
   συγκεκριμένο το θέμα ή τα θέματα για το οποίο/οποία ζητείται η
   έκτακτη σύγκλησή της.
  β) Η Κεντρική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα το
   ήμισυ  τουλάχιστον των εν ενεργεία μελών της. Σε περίπτωση μη
   συμπλήρωσης του ως άνω αριθμού, η συνεδρία αναβάλλεται για μια
   ώρα, οπότε τα παρόντα μέλη εφ’ όσον αντιπροσωπεύουν το 1/3
   τουλάχιστον των εν ενεργεία μελών της, αποτελούν απαρτία.
  γ) Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία, εκτός των
   αποφάσεων για τις οποίες απαιτείται μεγαλύτερος αριθμός ψήφων
   σύμφωνα με τις πρόνοιες άλλων άρθρων του Καταστατικού. Η
   ψηφοφορία διεξάγεται δι’ ανατάσεως της χειρός εκτός αν ζητηθεί
   διαφορετικά από το 25% των παρόντων μελών, οπότε διεξάγεται
   μυστική.
 10.6 Αρμοδιότητες
  α) Η Κεντρική Επιτροπή προκηρύσσει  την Παγκύπρια Εκλογική
   Συνέλευση και καθορίζει την ημερομηνία διεξαγωγής των εργασιών
   της, την εκλογική διαδικασία και κάθε άλλο εκλογικό κανονισμό. Με
   ειδικούς κανονισμούς καθορίζει τη διαδικασία υποβολής
   υποψηφιοτήτων και διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη των
   κεντρικών αξιωματούχων, των μελών των κεντρικών συλλογικών
   οργάνων και των επαρχιακών και τοπικών συλλογικών οργάνων, που

   εκλέγονται από την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
  β) Προκηρύσσει επίσης το Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο, καθορίζει την
   ημερομηνία διεξαγωγής των εργασιών του και εγκρίνει την ημερήσια
   διάταξή του. Μελετά και εγκρίνει όλα τα έγγραφα που θα κατατεθούν
   στο Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο, τουλάχιστον ένα μήνα πριν την
   πραγματοποίηση του και φροντίζει για την κυκλοφορία του
   προσυνεδριακού υλικού  διά του Γενικού Γραμματέα προς τις
   Επαρχιακές Επιτροπές και άλλες οργανώσεις ή τμήματα του Κόμματος.
  γ) Εγκρίνει και παραπέμπει στο Παγκύπριο Τακτικό Συνέδριο το Πολιτικό
   Πρόγραμμα του Κόμματος και την Έκθεση Δράσης.
  δ) Μελετά και εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων και δαπανών
   του Κόμματος. 
  ε) Λαμβάνει γνώση της γενικής οικονομικής κατάστασης του Κόμματος
   με αναφορά του αρμόδιου οικονομικού διαχειριστή, ο οποίος εισηγείται
   στο Εκτελεστικό Γραφείο τους συνεργάτες του.
  στ) Ενόψει του Τακτικού Παγκύπριου Συνεδρίου λαμβάνει γνώση της
   οικονομικής κατάστασης και διαχείρισης των οικονομικών του
   Κόμματος της προηγηθείσας διετίας με την κατάθεση της έκθεσης των
   οικονομικών ελεγκτών του Κόμματος που παραπέμπεται στο Τακτικό
   Παγκύπριο Συνέδριο. Ενόψει Τακτικού Παγκύπριου Συνεδρίου
   εξετάζει τους εγκεκριμένους λογαριασμούς του Κόμματος με βάση
   την έκθεση των ελεγκτών και εγκρίνει ή απορρίπτει τους
   λογαριασμούς.
  ζ) Εγκρίνει τους εσωτερικούς κανονισμούς οι οποίοι ρυθμίζουν την
   οργάνωση και λειτουργία των Συλλογικών οργάνων ή επιτροπών του
   Κόμματος , κεντρικών, επαρχιακών ή τοπικών. 
  η) Εγκρίνει την κομματική λειτουργία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.
  θ) Καθορίζει το ύψος του δικαιώματος εγγραφής και της ετήσιας
   συνδρομής των μελών.
  ι) Θεσπίζει ειδικούς κανονισμούς που ρυθμίζουν:
   I. Τη διαδικασία της υποβολής υποψηφιότητας και εκλογής
    αξιωματούχων του Κόμματος που εκλέγονται από ανώτερα
    συλλογικά όργανα του Κόμματος. 
   II. Τη διαδικασία επιλογής κομματικού ή κομματικών υποψηφίων
    στη διεκδίκηση των γενικών ή Αναπληρωματικών βουλευτικών
    εκλογών, Ευρωεκλογών, των δημοτικών εκλογών ή της εκλογής
    προέδρων και μελών Κοινοτικών Συμβουλίων καθώς και μελών
    Σχολικών Εφοριών.
   III. Τη διαδικασία προκήρυξης και διεξαγωγής του κομματικού
    δημοψηφίσματος.
  Ια) Επιλέγει/εκλέγει ενδεκαμελή (11) υποεπιτροπή της Κεντρικής
   Επιτροπής απαρτιζόμενη από Πρόεδρο και δέκα μέλη, η οποία ενεργεί
   ως δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
  Ιβ) Επιλέγει/εκλέγει το βουλευτή που θα διεκδικήσει το αξίωμα του
   Προέδρου της Βουλής, σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Κόμματος
   δεν είναι βουλευτής ή δεν επιθυμεί να διεκδικήσει τη θέση.
  Ιγ) Επικυρώνει την εκλογή του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του
   Κόμματος και του Αναπληρωτή του.
  Ιδ) Επιλέγει/εκλέγει τα πέντε (5) μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας,
   Ελέγχου και  Κανονισμών.
  Ιε) Επικυρώνει την επιλογή του Προέδρου της Ομάδας Μελετών.
 10.7 Επιλέγει/εκλέγει τους πιο κάτω Αξιωματούχους του Κόμματος οι οποίοι
  συμμετέχουν στην Κεντρική Επιτροπή ως εξ οφίκια μέλη με δικαίωμα
  ψήφου:
  1) Τους Βοηθούς Γενικούς Γραμματείς
  2) Τους Βοηθούς Γενικούς Οργανωτικούς Γραμματείς
  3) Το Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων
  4) Το Γραμματέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  5) Το Γραμματέα Αγροτικών Θεμάτων

  6) Το Γραμματέα Προσφυγικών Θεμάτων
  7) Το Γραμματέα Πολιτιστικών Θεμάτων
  8) Το Γραμματέα Αθλητισμού
  9) Το Γραμματέα Θρησκευτικών Ομάδων
  10) Το Γραμματέα Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Θεμάτων
  Τα καθήκοντα/αρμοδιότητές τους, εφ’ όσον  δεν προβλέπονται από το
  Καταστατικό, εγκρίνονται από την Κεντρική Επιτροπή.
 10.8 Πληρώνει με εκλογή τις  θέσεις του Αναπληρωτή Προέδρου, Αντιπροέδρων,
  Γενικού Γραμματέα και του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, σε περίπτωση
  κατά την οποία καθίστανται κενές για οποιοδήποτε λόγο.
 10.9 Κάθε χρόνο η Κεντρική Επιτροπή  ορίζει ειδική συνεδρία  λογοδοσίας των
  αξιωματούχων του Κόμματος. 

ΑΡΘΡΟ 11: ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 11.1 Στο Πολιτικό Συμβούλιο μετέχουν όλοι οι πρώην υπουργοί και βουλευτές
  μέλη του Κόμματος και άλλα πρόσωπα μετά από σχετική εισήγηση του
  Προέδρου του Κόμματος στη Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου.
 11.2 Συνεδριάζει τακτικά και αναλύει τα πολιτικά δρώμενα και την επικαιρότητα.
 11.3 Το Πολιτικό Συμβούλιο έχει καθαρά συμβουλευτικό χαρακτήρα και μετά από
  κάθε συνεδρία αποστέλλει στον Πρόεδρο του Κόμματος έκθεση εισηγήσεων
  και απόψεων.
 11.4 Το Πολιτικό Συμβούλιο τελεί υπό την εποπτεία του Προέδρου του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 12: ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
 12.1 Το Εκτελεστικό Γραφείο είναι το Εκτελεστικό Όργανο της Κεντρικής
  Επιτροπής και γενικότερα του Κόμματος.
 12.2 Σύνθεση 
  Στο Εκτελεστικό Γραφείο συμμετέχουν:
  α) Ο Πρόεδρος, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος, οι τρεις (3) Αντιπροέδροι, ο
   Γενικός Γραμματέας, ο Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας.
  β) Δεκαπέντε (15) αιρετά μέλη που εκλέγονται από την Παγκύπρια
   Εκλογική Συνέλευση. Τρία από τα μέλη αυτά είναι γυναίκες.
  γ) Πρώην Πρόεδροι του Κόμματος
  δ) Οι Πρόεδροι της ΝΕΔΗΚ και της ΓΟΔΗΚ
  ε) Οι υπουργοί που συμμετέχουν στην κυβέρνηση εκ μέρους του
   Κόμματος.
  στ) Τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος και οι
   Ευρωβουλευτές του Κόμματος.
  ζ) Οι Πρόεδροι των Επαρχιακών Επιτροπών του Κόμματος (ένας ανά
   γεωγραφική επαρχία).
  η) Ο Οικονομικός Διαχειριστής του Κόμματος
  θ) Ο Γενικός Διευθυντής του Κόμματος, ως εξ οφίκιο Μέλος με δικαίωμα
   ψήφου.
  ι) Η Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου δύναται να καλεί μέχρι και 3
   άτομα να παρακάθονται στο Εκτελεστικό χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 12.3 Αποτυχών υποψήφιος στις εκλογές για την ανάδειξη προέδρου του
  Κόμματος ο οποίος συγκεντρώνει πάνω από το 30% των ψήφων, συμμετέχει
  στο Εκτελεστικό Γραφείο ως πλήρες μέλος.
 12.4 Σε Ειδικές Συνεδρίες παρίστανται για σκοπούς ενημέρωσης και συντονισμού
  και άλλοι αξιωματούχοι του Κόμματος που θα προσκαλούνται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 12.5 Λειτουργία 
  α) Το Εκτελεστικό Γραφείο συγκαλείται το αργότερο τριάντα (30) ημέρες
   μετά την εκλογή των αιρετών μελών του και συνεδριάζει τακτικά
   τουλάχιστον μια (1) φορά τον μήνα και έκτακτα όταν κληθεί από τον
   Πρόεδρο ή από τα 3/5 των μελών του.
  β) Τα μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου αναλαμβάνουν συγκεκριμένους
   τομείς  ευθύνης. 
  γ) Βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά συν ένα μέλη του. Οι

   αποφάσεις λαμβάνονται  με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών
   του.
  δ) Γενικά θέματα λειτουργίας του ρυθμίζονται με Ειδικό Κανονισμό που
   θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή. 
 12.6 Αρμοδιότητες
  Το Εκτελεστικό Γραφείο ασκεί τις πιο κάτω αρμοδιότητες:
  α) Μελετά τις διαμορφούμενες εκάστοτε πολιτικές ή άλλες καταστάσεις
   και εξελίξεις και αντιμετωπίζει τα προκύπτοντα θέματα.
  β) Εκτιμά τη γενική κατάσταση και λαμβάνει αποφάσεις για την
   κομματική γραμμή μέσα στα πλαίσια των αρχών του Κόμματος.
  γ) Αποφασίζει για την ένταξη στα συλλογικά όργανα του Κόμματος
   άλλων στελεχών που προσχωρούν στο Κόμμα.
  δ) Ετοιμάζει  και υποβάλλει κάθε τρίμηνο προς την Κεντρική Επιτροπή
   Ειδική Πολιτική Έκθεση πάνω στην πολιτική κατάσταση, με βάση την 
   οποία αυτή προβαίνει στις εκτιμήσεις ή και λαμβάνει  τις αποφάσεις
   της.
  ε) Προτείνει στην Κεντρική Επιτροπή τα ονόματα των δύο Ελεγκτών του
   Κόμματος.
  στ) Συγκαλεί σε συνεννόηση με τις Επαρχιακές Επιτροπές τα τακτικά ή
   έκτακτα Επαρχιακά Συνέδρια.
  ζ) Καταρτίζει το προσχέδιο του Πολιτικού Προγράμματος του Κόμματος
   και το υποβάλλει στην Κεντρική Επιτροπή.
  η) Επιλέγει/εκλέγει τους πιο κάτω αξιωματούχους του Κόμματος: 
   I. Τον Οικονομικό Διαχειριστή του Κόμματος και τα μέλη της
   Οικονομικής Επιτροπής
   II. Τον Πρόεδρο και τα μέλη της Ομάδας Μελετών
   III. Επικυρώνει τα εννιά (9) πρόσωπα που στελεχώνουν το Γενικό
    Οργανωτικό Γραφείο
   IV. Τον Πρόεδρο και τα μέλη Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων
   V. Τον Πρόεδρο και τα μέλη Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων
   VI. Τον Γενικό Διευθυντή του Κόμματος
  θ) Καταρτίζει με  βάση εισηγήσεις της Επιτροπής Δεοντολογίας, Ελέγχου
   και Κανονισμών, τα προσχέδια των Κανονισμών που προνοούνται από
   τα διάφορα άρθρα του Καταστατικού και τα παραπέμπει στην Κεντρική
   Επιτροπή για ψήφιση.
  ι) Εισηγείται στην Κεντρική Επιτροπή τη σύσταση οποιασδήποτε
   Επιτροπής ή Επιτροπών με συμβουλευτική ιδιότητα που δεν
   προβλέπονται από το καταστατικό για την αποδοτική λειτουργία του
   κομματικού μηχανισμού.
  ια) Κατόπιν εισήγησης του Γενικού Διευθυντή του Κόμματος, εγκρίνει την
   δομή και το οργανόγραμμα του Κόμματος.
  ιβ) Δύναται να καλέσει Αξιωματούχους του Κόμματος που δεν είναι μέλη
   του Εκτελεστικού Γραφείου να παραστούν σε συνεδρία που μελετά
   θέματα της αρμοδιότητάς τους.
  ιγ) Λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή
  ιδ) Επιλέγει/εκλέγει πενταμελή (5) υποεπιτροπή του Εκτελεστικού
   Γραφείου, με Πρόεδρο και τέσσερα (4) μέλη η οποία ενεργεί σαν
   πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
   Η πειθαρχική εξουσία του Εκτελεστικού Γραφείου διά της
   πενταμελούς υποεπιτροπής του ασκείται αφού διοριστεί «ερευνών
   λειτουργός» (εκτός των Οργάνων του Κόμματος αλλά μέλος του
   Κόμματος) για διερεύνηση των γεγονότων και για υποβολή έκθεσης.
   Νοείται ότι παρέχεται το δικαίωμα ακροάσεως του μέλους εφ’ όσον η
   έρευνα διεκπεραιωθεί. 
 12.7 Επιβάλλει αυτεπάγγελτα πειθαρχική ποινή σε περιπτώσεις αυταπόδεικτου
  πειθαρχικού παραπτώματος.
 12.8 Το Εκτελεστικό Γραφείο φροντίζει για τη συγκρότηση και λειτουργία ειδικών
  επιτροπών εργασίας που θα αφορούν θέματα ανάλογα με τα υπουργεία της
  κυβέρνησης ή/και αντίστοιχες Επιτροπές της Βουλής.

 12.9 Η υλοποίηση και εφαρμογή των αποφάσεων του Εκτελεστικού Γραφείου
  μπορεί να ανατεθεί στη Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου.
 12.10 Το Εκτελεστικό Γραφείο επιλέγει τα κομματικά  μέλη που εκπροσωπούν το
  Κόμμα σε εξωκομματικούς οργανισμούς ή επιτροπές.
 12.11 Το Εκτελεστικό Γραφείο σε συνεργασία με το Γενικό Διευθυντή του
  Κόμματος ορίζει τις έμμισθες θέσεις του Κόμματος, διορίζει και παύει το
  έμμισθο προσωπικό και ορίζει και αναθεωρεί την αντιμισθία του με βάση την
  κείμενη νομοθεσία και τις ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις

ΑΡΘΡΟ 13: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
 13.1 Η Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον
  Αναπληρωτή Πρόεδρο, τους τρεις (3) Αντιπροέδρους, το Γενικό Γραμματέα,
  το Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα, τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο, τον
  Αναπληρωτή Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο και δύο (2) από τα αιρετά μέλη
  του Εκτελεστικού Γραφείου που ορίζονται από την ολομέλεια του Σώματος
  και διαχειρίζεται πάνω σε καθημερινή βάση θέματα κομματικής πολιτικής,
  οργανωτικής ανάπτυξης και γενικότερης πολιτικής και κομματικής δράσης.
  Στην Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου παρακάθεται και ο Γραμματέας
  Επικοινωνίας/Εκπρόσωπος Τύπου χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 13.2 Αρμοδιότητες
  α) Επιλέγει/εκλέγει τον Γραμματέα Επικοινωνίας/Εκπρόσωπο Τύπου
   κατόπιν εισήγησης του Προέδρου του Κόμματος.
  β) Σε συνεργασία με τον Γενικό Διευθυντή του Κόμματος έχει την ευθύνη
   θεμάτων που άπτονται του επαγγελματικού προσωπικού του
   Κόμματος.
  γ) Επιλέγει/εκλέγει τον Υπεύθυνο Προσωπικών Δεδομένων.

ΑΡΘΡΟ 14: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
 14.1 Οι βουλευτές του Κόμματος αποτελούν την Κοινοβουλευτική Ομάδα του.
 14.2 Αρμοδιότητες
  α) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα έχει την ευθύνη της προβολής και
   εφαρμογής της πολιτικής του Κόμματος στα πλαίσια της Βουλής των
   Αντιπροσώπων.
  β) Ενεργεί τόσο μέσα, όσο και έξω από τη Βουλή για την προώθηση των
   αρχών και των αποφάσεων του Κόμματος και αγωνίζεται για την
   υπεράσπιση και εξασφάλιση των συμφερόντων του λαού μας.
  γ) Δραστηριοποιείται  σε συνεργασία με τα αρμόδια όργανα του Κόμματος
   για την επισήμανση, προώθηση και επίλυση των συμφερόντων του
   λαού.
  δ) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα δύναται για σκοπούς διευκόλυνσης της
   στην εκπλήρωση των καθηκόντων της, να διορίσει σε συνεννόηση με
   το Γενικό Γραμματέα, έμμισθο Γραμματέα, καθορίζοντας ταυτόχρονα
   τους όρους εργοδότησης του και τα καθήκοντά του.
  ε) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα συνεδριάζει τακτικά κάθε εβδομάδα και
   έκτακτα όταν παρίσταται ανάγκη.
  στ) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα επιλέγει δυο (2) εκ των Κοινοβουλευτικών
   Συνεργατών ως Γραμματείς της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.
  ζ) Λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή
 14.3 Ειδικός Κανονισμός
  Ειδικός Κανονισμός, που ετοιμάζει η Κοινοβουλευτική Ομάδα και ψηφίζει
  η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει την οργάνωση και λειτουργία της Ομάδας.

ΑΡΘΡΟ 15: ΓΕΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
 15.1 Το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο είναι υπεύθυνο για την οργάνωση του
  Κόμματος και καταρτίζει το Γενικό Οργανωτικό Σχέδιο.
 15.2 Του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου προΐσταται ο Γενικός Οργανωτικός
  Γραμματέας. 
 15.3 Απαρτίζεται από τον Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα, τους δυο (2) Βοηθούς
  Γενικούς Οργανωτικούς Γραμματείς και τους έξι (6) Γενικούς Επαρχιακούς

  Οργανωτικούς Διοικητικών Επαρχιών.
 15.4 Όπου κριθεί αναγκαίο καλούνται να παρακαθίσουν σε συνεδρίες του Γενικού
  Οργανωτικού Γραφείου και άλλοι αξιωματούχοι.
 15.5 Τα μέλη του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου επικυρώνονται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 15.6 Βρίσκεται σε στενή επαφή με τις Επαρχιακές Επιτροπές και τα Παραρτήματα
  του Εξωτερικού και συντονίζει τις ενέργειες και δραστηριότητες τους στον
  οργανωτικό τομέα.
 15.7 Ελέγχει την πρόοδο προς υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.
 15.8 Τηρεί υπό την εποπτεία του Προέδρου του Κόμματος και με τη συνεργασία
  του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, το Κεντρικό Μητρώο Μελών του
  Κόμματος και ελέγχει την κανονική  τήρηση των Επαρχιακών Μητρώων
  Μελών από τις Επαρχιακές Επιτροπές και των Μητρώων Μελών  των Τοπικών
  Οργανώσεων από τις αντίστοιχες Τοπικές Επιτροπές, της ΝΕΔΗΚ και της
  ΓΟΔΗΚ.
 15.9 Διενεργεί και εποπτεύει τις εκλογές για την ανάδειξη της ηγεσίας της
  ΝΕΔΗΚ και της ΓΟΔΗΚ, για τις οποίες έχει την ευθύνη τήρησης του
  μητρώου.
 15.10 Κανένα μέλος του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου δεν μπορεί να διεκδίκηση
  πολιτειακό αξίωμα εκτός και αν παραιτηθεί από την θέση του τουλάχιστον
  δυο (2) χρόνια πριν τις εκλογές τις οποίες προτίθεται να διεκδικήσει, εκτός
  και αν το Εκτελεστικό Γραφείο δώσει σχετική άδεια κατόπιν γραπτού
  αιτήματος.
 15.11 Το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 16: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ
 16.1 Η Επιτροπή Δεοντολογίας, Ελέγχου και Κανονισμών απαρτίζεται από πέντε
  (5) μέλη που επιλέγονται/εκλέγονται από την Κεντρική Επιτροπή.
 16.2 Καταρτίζει κώδικα Δεοντολογίας και εισηγείται κανονισμούς που ρυθμίζουν
  την κομματική συμπεριφορά και δράση καθώς και τη λειτουργία όλων των
  οργάνων του Κόμματος.
 16.3 Παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση του Καταστατικού, του Κώδικα
  Δεοντολογίας και των Κανονισμών.

ΑΡΘΡΟ 17: ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 17.1 Με πρωτοβουλία του Εκτελεστικού Γραφείου, συγκροτούνται Επιτροπές με
  ευθύνη την εξέταση θεμάτων που αφορούν την πολιτική, εκπαιδευτική,
  κοινωνική, οικονομική, πολιτιστική και αθλητική δραστηριότητα της
  Κυβέρνησης ή και άλλων φορέων εξουσίας, όπως και άλλες πτυχές της
  ζωής  του  τόπου .  Με δ ική  τους  πρωτοβουλία  να  εκφράζουν
  απόψεις/εισηγήσεις στο Εκτελεστικό Γραφείο για οποιοδήποτε από τα
  θέματα αυτά.
 17.2 Στις Επιτροπές  μετέχουν εξ οφίκιο οι βουλευτές  που εκπροσωπούν το
  Κόμμα στις αντίστοιχες Επιτροπές της Βουλής. Τα λοιπά μέλη των Επιτροπών
  επιλέγει/εκλέγει το Εκτελεστικό Γραφείο.
 17.3 Την εποπτεία  και συντονισμό του έργου τους θα έχει ο Αναπληρωτής
  Πρόεδρος του Κόμματος ή οι Αντιπρόεδροι του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 18: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
 18.1 Τα μέλη της Επιτροπής Αναθεώρησης και Εκσυγχρονισμού της Κυπριακής
  Νομοθεσίας επιλέγονται/εκλέγονται από το Εκτελεστικό Γραφείο κατόπιν
  εισήγησης της Γραμματείας του.
 18.2 Τελεί υπό την εποπτεία του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου ή του
  Αναπληρωτή Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου και βρίσκεται σε στενή
  συνεργασία με τους βουλευτές και κοινοβουλευτικούς συνεργάτες.
 18.3 Είναι υπεύθυνο για την μελέτη του Νομοθετικού πλαισίου του κράτους με

  στόχο την επισήμανση αδυναμιών και την τροποποίηση τους στην
  κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού  και της βελτίωσης της λειτουργικότητας
  του προς όφελος των πολιτών.

ΑΡΘΡΟ 19: ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
 19.1 Στο Σύστημα Παραγωγής Πολιτικής συμμετέχουν οι Βουλευτές, τα Μέλη του
  Εκτελεστικού Γραφείου και της Κεντρικής Επιτροπής, οι Κοινοβουλευτικοί
  Συνεργάτες και τα μέλη της Επιτροπής Πολιτικού Σχεδιασμού και των
  Ομάδων Μελετών.
 19.2 Άλλα στελέχη καθώς και μέλη με ειδική τεχνοκρατική κατάρτιση
  συνδράμουν την όλη προσπάθεια.
 19.3 Βασικός σκοπός είναι η επεξεργασία και ο καταρτισμός μελετών και
  προτάσεων για διαμόρφωση πολιτικής θέσης από το Κόμμα και τη χάραξη της
  κομματικής γραμμής σε διάφορους τομείς πολιτικής.
 19.4 Το συντονισμό και την εποπτεία του Συστήματος Παραγωγής Πολιτικής έχει
  ένας εκ των Αντιπροέδρων του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 20: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 20.1 Η Οικονομική Επιτροπή, κάτω από την εποπτεία του Εκτελεστικού Γραφείου
  και με τη συντονιστική ευθύνη του Οικονομικού Διαχειριστή του Κόμματος,
  είναι υπεύθυνη για την οικονομική διαχείριση του Κόμματος, την
  κατάστρωση και υλοποίηση προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης του
  Κόμματος και τον έλεγχο ομαλής τήρησης των οικονομικών λογαριασμών και
  λογιστικών βιβλίων του Κόμματος σε  Παγκύπρια κλίμακα.
 20.2 Η Επιτροπή είναι δεκαπενταμελής (15), με δικαίωμα της Κεντρικής Επιτροπής
  να αυξομειώνει τα μέλη της.  Η θητεία της διαρκεί για πενήντα-τέσσερις (54)
  μήνες.
  Οι Πρόεδροι των Επαρχιακών Οικονομικών Επιτροπών ή οι επαρχιακοί ταμίες
  είναι εξ οφίκιο μέλη της.
 20.3 Αρμοδιότητες 
  α) Καταρτίζει τον Ετήσιο Προϋπολογισμό Εσόδων και Δαπανών του
   Κόμματος και τον καταθέτει προς έγκριση στην Κεντρική Επιτροπή
   προς την οποία είναι υπόλογη.
  β) Σε συνεργασία με τον Οικονομικό διαχειριστή του Κόμματος, τους
   αξιωματούχους της ηγεσίας και άλλα αρμόδια κομματικά όργανα
   προγραμματίζει και υλοποιεί προγράμματα για την εξασφάλιση
   οικονομικών πόρων και ενίσχυση του Ταμείου του Κόμματος
  γ) Εποπτεύει την κανονική λειτουργία  του Λογιστηρίου του Κόμματος και
   ασκεί έλεγχο στην οικονομική διαχείριση σε όλα τα επίπεδα του
   Κόμματος.
  δ) Εξουσιοδοτεί τη διενέργεια των κομματικών δαπανών με βάση
   σχετικές εκάστοτε εισηγήσεις του Γενικού Διευθυντή του Κόμματος.
  ε) Υποβάλλει στο Εκτελεστικό Γραφείο κατά τρίμηνο, ή όταν της ζητηθεί,
‘   Έκθεση για την οικονομική κατάσταση του Κόμματος’.
  στ) Υποβάλλει στο τέλος κάθε οικονομικού έτους στην Κεντρική Επιτροπή
   τους ελεγμένους λογαριασμούς του Κόμματος προς συζήτηση και
   έγκριση.
  ζ) Παρουσιάζει κατ’ έτος προϋπολογισμό για τους επόμενους δώδεκα
   (12) μήνες.
  η) Με εισήγηση του Γενικού Διευθυντή ή/και του Οικονομικού
   Διαχειριστή δύναται να ανοίγει/κλείνει/λειτουργεί τραπεζικούς
   λογαριασμούς, ή/και να έχει δικαίωμα υπογραφής ή/και  να προβαίνει
   σε αιτήματα τραπεζικών διευκολύνσεων/δανεισμού εκ μέρους του
   Κόμματος, ΝΕΔΗΚ, ΓΟΔΗΚ, και των Επαρχιακών Επιτροπών σύμφωνα
   με το άρθρο 69.9.
 20.4 Ειδικός  Κανονισμός

  Ειδικός Κανονισμός που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει την
  οργάνωση και λειτουργία της.

ΑΡΘΡΟ 21: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
 21.1 Η  Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων χειρίζεται τις διεθνείς σχέσεις του Κόμματος
  υπό την άμεση εποπτεία του Αναπληρωτή Προέδρου  του  Κόμματος.
 21.2 Η Επιτροπή είναι πενταμελής (5), με δικαίωμα της Κεντρικής Επιτροπής να
  αυξομειώνει τα μέλη της.  Επιλέγεται/εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή
  για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 21.3 Κάθε χρόνο υποβάλλει στο Εκτελεστικό γραφείο Έκθεση Δράσης που
  καλύπτει τις δραστηριότητές της κατά την περίοδο αυτή.
 21.4 Η Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων συμμετέχει τόσο στο σύστημα  παραγωγής
  πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.
 21.5 Της Επιτροπής προΐσταται ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων, ο
  οποίος επιλέγεται/εκλέγεται από το Εκτελεστικό Γραφείο και είναι εξ οφίκιο
  μέλος της Κεντρικής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου.
 21.6 Ειδικός  Κανονισμός
  Ειδικός Κανονισμός που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει τη
  λειτουργία της.

ΑΡΘΡΟ 22: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΣΧΕΣΕΩΝ  
 22.1 Η Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων είναι πενταμελής (5) με δικαίωμα της
  Κεντρικής Επιτροπής να αυξομειώνει τον αριθμό των μελών της. Ο Πρόεδρος
  και τα τέσσερα μέλη επιλέγονται/εκλέγονται από το Εκτελεστικό Γραφείο για
  θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 22.2 Κάθε εξάμηνο υποβάλλει στο Εκτελεστικό Γραφείο Έκθεση Δράσης που
  καλύπτει τις δραστηριότητες κατά την περίοδο αυτή.
 22.3 Η Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων χειρίζεται τις δημόσιες σχέσεις του
  Κόμματος υπό την εποπτεία του Προέδρου του Κόμματος και του Γενικού
  Γραμματέα.
 22.4 Η Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων συμμετέχει τόσο στο σύστημα παραγωγής
  πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.
 22.5 Της Επιτροπής προΐσταται ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων ο
  οποίος επιλέγεται/εκλέγεται από το Εκτελεστικό Γραφείο και είναι εξ οφίκιο
  μέλος της Κεντρικής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου.
 22.6 Ειδικός Κανονισμός
  Ειδικός Κανονισμός που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει τη
  λειτουργία της.

ΑΡΘΡΟ 23: ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
 23.1 Ιδρύονται Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες κατά επαρχία
  με εισήγηση του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
  Ομάδων, κατά κλάδον ή επάγγελμα όπου τα μέλη είναι πέραν των τριάκοντα
  Οι κατά επαρχία επάγγελμα Κλαδικές Οργανώσεις συνδέονται με τις
  αντίστοιχες Κλαδικές των άλλων Επαρχιακών και σχηματίζουν κατά
  επάγγελμα την Παγκύπρια Κλαδική Οργάνωση.
 23.2 Η Κλαδική Οργάνωση διοικείται από πενταμελή (5) Επιτροπή που
  αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα, το Βοηθό
  Γραμματέα και τον Ταμία.
 23.3 Οι Πρόεδροι των Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων
  αποτελούν την Συντονιστική Επιτροπή των Κλαδικών Οργανώσεων
  (Σ.Ε.Κ.Ο.)  και έχουν την ευθύνη του συντονισμού των Κλαδικών
  Οργανώσεων. Το έργο της ΣΕΚΟ αναλαμβάνει πενταμελής Γραμματεία που
  εκλέγεται και έχει πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Αναπληρωτή
  Γραμματέα και Ταμία.
 23.4 Αρμοδιότητες Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων 
  α) Επιλαμβάνονται και προωθούν προβλήματα, ή αιτήματα μελών του
   Κλάδου διά του αρμοδίου οργάνου του Κόμματος.
  β) Μελετούν προβλήματα του Κλάδου και υποβάλλουν εισηγήσεις στο
   Κόμμα διά του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών

   Ομάδων.
  γ) Οργανώνουν τα μέλη, τα στελέχη και τους οπαδούς του Κόμματος
   στους χώρους εργασίας και φροντίζουν για τη συστηματική
   διαφώτιση και εμπέδωση της Κομματικής πολιτικής.
 23.5 Οι Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες συμμετέχουν τόσο στο
  σύστημα παραγωγής πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών
  προγραμμάτων του Κόμματος.
 23.6 Οι Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες τελούν υπό την
  εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου.
 23.7 Κατά παρόμοιο τρόπο λειτουργούν και οι Επιτροπές Συνταξιούχων.
 23.8 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί, που εγκρίνει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζουν τον τρόπο
  εκλογής και λειτουργίας όλων των Κλαδικών Επιτροπών και Οργανώσεων
  του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 24: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
 24.1 Η σύνθεση και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Πολιτικού Σχεδιασμού
  καθορίζονται από το Εκτελεστικό Γραφείο.
 24.2 Η Επιτροπή Πολιτικού Σχεδιασμού συμμετέχει τόσο στο σύστημα παραγωγής
  πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 25: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 25.1 Η Επιτροπή Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι υπεύθυνη για την Οργάνωση της
  Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Κόμματος στις Δημαρχούμενες περιοχές και στα
  Κοινοτικά Συμβούλια.
 25.2 Σε συνεργασία με το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο, υπό την εποπτεία του
  Προέδρου του Κόμματος, καταρτίζει τα ψηφοδέλτια του Κόμματος στις
  Δημοτικές και Κοινοτικές εκλογές.
 25.3 Της Επιτροπής Τοπικής Αυτοδιοίκησης προΐσταται ο Γραμματέας Τοπικής
  Αυτοδιοίκησης ο οποίος επιλέγεται/εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή
  της οποίας είναι εξ οφίκιο μέλος με δικαίωμα ψήφου.
 25.4 Συμμετέχουν οι Δήμαρχοι, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι Σχολικοί Έφοροι και οι
  εκλεγμένοι Πρόεδροι Κοινοτικών Συμβουλίων μέλη του Κόμματος.
 25.5 Τελεί υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου.
 25.6 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί που ψηφίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζουν, θέματα
  οργάνωσης και λειτουργίας της Επιτροπής Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΑΡΘΡΟ 26: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
 26.1 Η Επιτροπή Διαρκούς Διαβούλευσης με τους Πολίτες είναι υπεύθυνη για την
  διαμόρφωση και διαχείριση συστήματος συνεχούς επικοινωνίας με τους
  πολίτες, μέσω της διεξαγωγής ερευνών  και μελετών για πολιτικά,
  ανθρωπιστικά και κοινωνικά θέματα και για προτάσεις του Κόμματος που
  αφορούν σημαντικά ζητήματα που τους απασχολούν.
 26.2 Την σύνθεση της Επιτροπής αποφασίζει η Γραμματεία του Εκτελεστικού
  Γραφείου.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΑΡΘΡΟ 27: ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
  1. Πρόεδρος
  2. Αναπληρωτής Πρόεδρος
  3. Αντιπρόεδροι
  4. Γενικός Γραμματέας
  5. Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας
  6. Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος

  7. Μέλος Εκτελεστικού Γραφείου
  8. Πρόεδρος ΓΟΔΗΚ
  9. Πρόεδρος ΝΕΔΗΚ
  10. Μέλος Κεντρικής Επιτροπής
  11. Άλλοι Αξιωματούχοι

ΑΡΘΡΟ 28: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 28.1 Ο Πρόεδρος του Κόμματος εκλέγεται, άμεσα από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση,  και η θητεία του διαρκεί μέχρι την εκλογή νέου Προέδρου.
  Πρόεδρος εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει το 50% συν μία ψήφο
  του συνόλου των έγκυρων ψήφων. Αν η πρώτη ψηφοφορία δεν αναδείξει
  Πρόεδρο, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την πρώτη Κυριακή μετά την
  Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση, μεταξύ των δύο επικρατέστερων
  υποψηφίων.
 28.2 Σε περίπτωση κένωσης της θέσης του Προέδρου του Κόμματος για
  υπολειπόμενη θητεία μικρότερη των έξι (6) μηνών τα  καθήκοντα αυτού ασκεί
  ο Αναπληρωτής Πρόεδρος. Αν η θέση του Προέδρου του Κόμματος κενωθεί
  ενώ υπολείπεται θητεία πέραν των έξι μηνών, συγκαλείται Έκτακτη
  Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση, ειδικώς προς τούτο συγκαλούμενη, για την
  εκλογή νέου Προέδρου εντός του επόμενου εξαμήνου από την κένωση της
  θέσης.
 28.3 Αρμοδιότητες
  α) Ο Πρόεδρος του Κόμματος εκπροσωπεί και εκφράζει το Κόμμα.
  β) Προΐσταται και έχει τη γενική εποπτεία και τον έλεγχο του Κόμματος
   σε όλους του τομείς.
  γ) Προεδρεύει όλων των Κεντρικών Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος
   ή οποιασδήποτε Επιτροπής σε συνεδρία της οποίας λαμβάνει μέρος.
  δ) Μετέχει στη διαδικασία εκλογής του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου
   και του Αναπληρωτή του ως ορίζεται στο Καταστατικό.
  ε) Υπογράφει όλα τα έγγραφα του Κόμματος.
  στ) Δύναται να εκχωρεί προσωρινά μέρος των εξουσιών του στον
   Αναπληρωτή  Πρόεδρο του Κόμματος.
  ζ) Τον Πρόεδρο του Κόμματος όταν κωλύεται ή απουσιάζει
   αντιπροσωπεύει ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Κόμματος. Ο
   Πρόεδρος του Κόμματος λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 29: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 29.1 Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος εκλέγεται  από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση.
 29.2 Είναι μέλος των Ανωτάτων Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος.
 29.3 Αναπληρεί τον Πρόεδρο όταν κωλύεται ή απουσιάζει, στην άσκηση των
  συνήθων καθηκόντων του ή όπως προβλέπεται στο άρθρο 25(2).
 29.4 Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 30: ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 30.1 Οι Αντιπρόεδροι είναι τρεις (3) και εκλέγονται από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση μέσα από κοινό ψηφοδέλτιο. Σε περίπτωση κενής θέσης
  Αντιπροέδρου, τότε η Κεντρική Επιτροπή εκλέγει μετά από υποβολή
  υποψηφιοτήτων, νέο Αντιπρόεδρο.
 30.2 Ο κάθε ένας εξ αυτών αναλαμβάνει ξεχωριστό τομέα ευθύνης, όπως αυτοί
  καθορίζονται από το Εκτελεστικό Γραφείο. Η επιλογή γίνεται με βάση την
  σειρά εκλογής.
 30.3 Είναι μέλη των  Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος όπως προβλέπεται από
  το Καταστατικό.
 30.4 Καθήκοντα
  α) Βοηθούν τον Πρόεδρο και Αναπληρωτή Πρόεδρο στην εκτέλεση των
   καθηκόντων τους για την ομαλή λειτουργία του Κόμματος.
  β) Αναλαμβάνουν την ευθύνη εποπτείας και συντονισμού του
   συστήματος παραγωγής πολιτικής, την ευθύνη του συντονισμού της

   διαμόρφωσης του κυβερνητικού προγράμματος του Κόμματος και τον
   συντονισμό της Επιτροπής Πολιτικών Συμβούλων. Ενημερώνουν με
   τακτικές εκθέσεις/αναφορές το Εκτελεστικό Γραφείο και την Κεντρική
   Επιτροπή.
 30.5 Οι Αντιπρόεδροι λογοδοτούν στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 31: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 31.1 Ο Γενικός Γραμματέας του Κόμματος εκλέγεται από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση.
 31.2 Αρμοδιότητες: 
  α) Συγκαλεί τις συνεδρίες των Κεντρικών Συλλογικών Οργάνων του
   Κόμματος κοινοποιώντας έγκαιρα την ημερήσια διάταξη κάθε
   συνεδρίας μαζί με τα σχετικά έγγραφα εργασίας ως ορίζει το
   Καταστατικό και οι Ειδικοί Κανονισμοί.
  β) Σε συνεργασία με τους Βοηθούς Γενικούς Γραμματείς φέρει την
   ευθύνη τήρησης  των  βιβλίων  Πρακτικών των συνεδριάσεων των
   Κεντρικών Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος.
  γ) Έχει την εποπτεία των Ομάδων Μελετών και του Πολιτικού
   Σχεδιασμού.
  δ) Γνωστοποιεί τις αποφάσεις των Ανώτερων Καθοδηγητικών Οργάνων
   του Κόμματος προς τα ιεραρχικά υφιστάμενά  του κομματικά όργανα
   και ελέγχει την εφαρμογή τους.
  ε) Καταθέτει στο Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο την Έκθεση Δράσης του
   Κόμματος.
  στ) Προσυπογράφει κατά κανόνα τα εξερχόμενα έγγραφα του Κόμματος.
  ζ) Υποβάλλει  προς τα αρμόδια  όργανα   προτάσεις για λήψη
   αποφάσεων πάνω σε  τρέχοντα σοβαρά θέματα.
  η) Συγκροτεί σε συνεργασία με το Εκτελεστικό Γραφείο, Επιτροπές
   Εργασίας με συμβουλευτική ιδιότητα, με σκοπό την πλαισίωση και
   υποβοήθηση υπευθύνων Αξιωματούχων στην εκτέλεση του έργου
   τους. 
  θ) Ο Γενικός Γραμματέας βοηθείται στο έργο του από τους Βοηθούς
   Γενικούς Γραμματείς.
 31.3 Ο Γενικός Γραμματέας λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή

ΑΡΘΡΟ 32: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 32.1 Ο Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας  εκλέγεται από την  Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση.
 32.2 Η θέση του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα είναι επαγγελματική κατόπιν
  εκλογής. Δεν μπορεί να διεκδικήσει οποιοδήποτε πολιτειακό αξίωμα, εκτός
  και αν παραιτηθεί δυο (2) χρόνια πριν τις πολιτειακές εκλογές στις οποίες
  προτίθεται να διεκδικήσει.
 32.3. Αρμοδιότητες
  α) Είναι υπεύθυνος για την οργάνωση του Κόμματος. Καταρτίζει το
   Γενικό Οργανωτικό Σχέδιο, το οποίο, μετά την έγκριση του από την
   Κεντρική Επιτροπή, προωθεί δια των αρμοδίων κομματικών 
οργάνων
   προς υλοποίηση.
  β) Βρίσκεται σε στενή επαφή με τις Επαρχιακές Επιτροπές και τα
   Παραρτήματα του Εξωτερικού και συντονίζει τις ενέργειες και
   δραστηριότητες τους στον οργανωτικό τομέα.
  γ) Επισκέπτεται τις Επαρχίες και παρακολουθεί και ελέγχει την πρόοδο
   προς υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του Κόμματος.
  δ) Ενημερώνει το Εκτελεστικό Γραφείο και υποβάλλει τακτικά Έκθεση
   προς την Κεντρική Επιτροπή για την πρόοδο και τα αποτελέσματα
   υλοποίησης του Γενικού Οργανωτικού Σχεδίου και των Ειδικών
   Οργανωτικών Προγραμμάτων. 
  ε) Προΐσταται τις λειτουργίας του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου. 
  στ) Με εισήγηση του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, το Εκτελεστικό

   Γραφείο επικυρώνει τα εννιά (9) πρόσωπα που στελεχώνουν το
   Οργανωτικό Γραφείο. 
   Το Οργανωτικό Γραφείο υπόκειται πλήρως στις αρμοδιότητες του
   Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα.
 32.4 O Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 33: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
 33.1 Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Κόμματος είναι μέλος της Βουλής,
  αυτοδικαίως προεδρεύει της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και ασκεί καθήκοντα
  Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου.
 33.2 Εάν ο Πρόεδρος του Κόμματος αναδειχθεί Πρόεδρος της Βουλής πράγμα
  που θα τον κωλύει να ασκεί τα καθήκοντα του Κοινοβουλευτικού
  Εκπροσώπου ή για οποιοδήποτε λόγο δεν επιθυμεί να κατέχει τη θέση του
  Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου, ή εάν δεν είναι μέλος της Βουλής, η
  Κοινοβουλευτική Ομάδα σε συνεδρία της υπό την προεδρία του, εκλέγει τον
  Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο.  Την εκλογή του Εκπροσώπου επικυρώνει η
  Κεντρική Επιτροπή.
 33.3 Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος υποβάλλει κάθε τρίμηνο ή όταν του
  ζητηθεί από το Εκτελεστικό Γραφείο Έκθεση Δράσης της Ομάδας.
 33.4 Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος εκφράζει τις θέσεις του Κόμματος στην
  Βουλή και συντονίζει το έργο των βουλευτών.
 33.5 Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος καλεί σε συνεδρία την Ομάδα τακτικά κάθε
  εβδομάδα και έκτακτα όταν παρίσταται ανάγκη.

ΑΡΘΡΟ 34: ΜΕΛΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
 Ως το Άρθρο 12 ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 35: ΒΟΗΘΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
 35.1 Οι Βοηθοί Γενικοί Γραμματείς είναι δυο (2) και επιλέγονται/εκλέγονται από
  την Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 35.2 Συμμετέχουν εξ οφίκιο μέλη στην Κεντρική Επιτροπή με δικαίωμα ψήφου.
 35.3 Μετέχουν στα συλλογικά όργανα του Κόμματος,  όπως προνοεί το
  Καταστατικό.
 35.4 Αρμοδιότητες
  α) Βοηθούν το Γενικό Γραμματέα στην προετοιμασία και τη λειτουργία
   των συλλογικών οργάνων του Κόμματος.
  β) Ειδικότερα ασκούν καθήκοντα που τους κατανέμει το Εκτελεστικό
   Γραφείο ύστερα από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 36: ΒΟΗΘΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΙ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
 36.1 Οι  Βοηθοί  Γενικοί  Οργανωτικοί  Γραμματείς είναι  δύο (2)  και
  επιλέγονται/εκλέγονται από την Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί
  54 μήνες.
 36.2 Συμμετέχουν εξ οφίκιο μέλη στην Κεντρική Επιτροπή με δικαίωμα ψήφου.
 36.3 Μετέχουν στα συλλογικά όργανα του Κόμματος,  όπως προνοεί το
  Καταστατικό.
 36.4 Αρμοδιότητες 
  α) Βοηθούν το Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα για την εύρυθμη λειτουργία
   του οργανωτικού μηχανισμού του Κόμματος. Αντικαθιστούν το Γενικό
   Οργανωτικό  Γραμματέα σε περίπτωση απουσίας.
  β) Ειδικότερα, ασκούν καθήκοντα που τους αναθέτει το Εκτελεστικό
   Γραφείο ύστερα από εισήγηση του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 37: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
 37.1 Ο Αναπληρωτής Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος εκλέγεται από την
  Κοινοβουλευτική Ομάδα και αναπληρώνει τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο
  όταν απουσιάζει ή όταν κωλύεται. Την εκλογή του επικυρώνει η Κεντρική
  Επιτροπή.

   στ) Να  ψηφίζει τους υποψήφιους του Κόμματος σε κάθε εκλογή σε
    δημόσιο αξίωμα.
   ζ) Να μην είναι μέλος άλλου Κόμματος.
 62.7 Κομματική Ταυτότητα
   α) Η εγκεκριμένη αίτηση υποψηφίου μέλους, προωθείται από την
    Επαρχιακή Επιτροπή ή τη Γραμματεία του Εκτελεστικού
    Γραφείου προς το Τμήμα έκδοσης ταυτοτήτων στα Κεντρικά
    Γραφεία για την καταγραφή  του μέλους στο Κεντρικό Μητρώο
    και την έκδοση της κομματικής του ταυτότητας.
   β) Η διαδικασία έκδοσης της κομματικής ταυτότητας
    συμπληρώνεται το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες από την
    παράδοση των στοιχείων στο τμήμα ταυτοτήτων στη Λευκωσία.
    Η ταυτότητα παραδίδεται στην οικεία Επαρχιακή Επιτροπή, η
    οποία και τη διαβιβάζει αμέσως στην ενδιαφερόμενη Τοπική
    Οργάνωση για να παραδοθεί στο νέο μέλος.
   γ) Η όλη διαδικασία εγγραφής μέλους και έκδοσης της ταυτότητας
    του και παράδοσης της στο νέο μέλος διεξάγεται με τον
    ταχύτερο δυνατό ρυθμό και σε καμιά περίπτωση δεν διαρκεί
    πέραν των δύο μηνών.
   δ) Η ανανέωση της Κομματικής ταυτότητας γίνεται δια της
    πληρωμής της ετήσιας συνδρομής.

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

ΑΡΘΡΟ 63: ΝΕΟΛΑΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 63.1 Η ΝΕΔΗΚ αποβλέπει στην κινητοποίηση και πολιτικοποίηση των νέων και
  αξιοποίηση της προσφοράς τους στη ζωή του τόπου μας.
  Αποτελεί την ανανεωτική δύναμη στον αγώνα προώθησης  και πραγμάτωσης
  των αρχών και των στόχων του Κόμματος.
 63.2 Διατηρεί Τμήματα Φοιτητικής Νεολαίας, Εργαζόμενης Νεολαίας και άλλα. 
 63.3 Η ΝΕΔΗΚ είναι αναπόσπαστο μέρος του Κόμματος και βρίσκεται σε συνεχή
  πολιτική συνεργασία με τα συλλογικά όργανα του Κόμματος, πάντοτε κάτω
  από την άμεση εποπτεία του Κόμματος.
 63.4 Η οικονομική διαχείριση και ο έλεγχος γίνεται από το Γενικό Διευθυντή του
  Κόμματος σε συνεργασία με τον Οικονομικό Διαχειριστή του Κόμματος.
 63.5 Μέλη της ΝΕΔΗΚ είναι οι νέοι, μέλη του Κόμματος, ηλικίας από 18-30 ετών.
  Κατά την ημέρα της εκλογικής συνέλευσης δικαίωμα ψήφου έχουν όσοι
  έχουν οικονομικά τακτοποιημένες τις υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με τις
  πρόνοιες του Άρθρου 62.3. Για άτομα 12-18 ετών που επιθυμούν να
  εγγραφούν στην ΝΕΔΗΚ, τηρείται ξεχωριστό μητρώο υπό την εποπτεία του
  Γενικού Οργανωτικού Γραφείου.
 63.6 Την ευθύνη φύλαξης και τήρησης του μητρώου έχει το Γενικό Οργανωτικό
  Γραφείο του Κόμματος.
 63.7 Κανένας εν ενεργεία αξιωματούχος της ΝΕΔΗΚ δεν μπορεί να υπερβαίνει το
  τριαντακοστό (30) έτος της ηλικίας του εκτός και αν διανύει θητεία στην
  οποία εξελέγη και ήταν κάτω των τριάντα (30) ετών.
 63.8 Ο Πρόεδρος, τα μέλη της Γραμματείας και οι Επαρχιακοί Αξιωματούχοι της
  οργάνωσης, εκλέγονται από το Παγκύπριο Συνέδριο της Οργάνωσης το
  οποίο διενεργείται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του Κόμματος το
  αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής της
  Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης και η θητεία τους διαρκεί
  πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 63.9 Η διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη της ηγεσίας της ΝΕΔΗΚ
  διενεργείται και εποπτεύεται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του
  Κόμματος.

 63.10 Ο Πρόεδρος της ΝΕΔΗΚ προεδρεύει της Γενικής Γραμματείας και του
  Κεντρικού Συμβουλίου της ΝΕΔΗΚ.  Έχει την ευθύνη οργάνωσης και
  διοίκησης της ΝΕΔΗΚ και προώθησης των σκοπών και επιδιώξεων της, σε
  συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη των συλλογικών οργάνων της των οποίων
  προεδρεύει.
 63.11 Ο Πρόεδρος της ΝΕΔΗΚ συμμετέχει στο Εκτελεστικό Γραφείο του Κόμματος
  και επίσης, μαζί με τα μέλη της Γενικής Γραμματείας, στην Κεντρική Επιτροπή
  του Κόμματος.
 63.12 Το Καταστατικό της ΝΕΔΗΚ αντανακλά στις διατάξεις του το περιεχόμενο
  του παρόντος άρθρου. Το Καταστατικό του Κόμματος υπερισχύει
  οποιασδήποτε άλλης πρόνοιας του Καταστατικού της ΝΕΔΗΚ σε περίπτωση
  αμφιλεγόμενης και συγκρουόμενης ερμηνείας οποιασδήποτε διάταξης.
 63.13 Το Καταστατικό της ΝΕΔΗΚ υπόκειται στην έγκριση και επικύρωση της
  Κεντρικής Επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 64: ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ  ΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ  ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 64.1 Σκοπός της ΓΟΔΗΚ είναι η προσέλευση των Κυπρίων γυναικών στις τάξεις
  του Δημοκρατικού Κόμματος και η εργασία και συμβολή τους στον αγώνα για
  ανέλιξη της Κύπριας γυναίκας στον πολιτικό,  στον πολιτιστικό και στον
  κοινωνικό τομέα καθώς και η διασφάλιση για τις γυναίκες ισότητα
  δικαιωμάτων και ευκαιριών, πάντοτε μέσα στα πλαίσια του όλου Κομματικού
  μηχανισμού και σύμφωνα με τις καταστατικές αρχές και την πολιτική γραμμή
  του Κόμματος.
 64.2 Η ΓΟΔΗΚ είναι  τμήμα αναπόσπαστο του  Κόμματος και βρίσκεται σε συνεχή
  πολιτική συνεργασία με τα συλλογικά όργανα του Κόμματος. Διατηρεί
  διοικητική και οργανωτική αυτοτέλεια, πάντοτε κάτω από την άμεση εποπτεία
  του Κόμματος.
 64.3 Η οικονομική διαχείριση και ο έλεγχος γίνονται από το Γενικό Διευθυντή του
  Κόμματος σε συνεργασία με τον Οικονομικό Διαχειριστή του Κόμματος.
 64.4 Η ΓΟΔΗΚ παρουσιάζει τις θέσεις και απόψεις του Κόμματος σε θέματα που
  αφορούν ειδικά τη γυναίκα.
 64.5 Μέλη της ΓΟΔΗΚ είναι όλες οι γυναίκες  μέλη του Κόμματος.
  Για την εγγραφή τους ως μελών εφαρμόζονται οι πρόνοιες του Άρθρου 62.3.
  Τα ονόματα των γυναικών μελών του Κόμματος καταχωρούνται στο Κεντρικό
  Μητρώο Μελών του Κόμματος.
 64.6 Την ευθύνη φύλαξης και τήρησης του μητρώου έχει το Γενικό Οργανωτικό
  Γραφείο του Κόμματος. Το μητρώο μελών περιλαμβάνει τις γυναίκες μέλη
  του Κόμματος και δεν διατηρείται παράλληλα άλλο μητρώο από την ίδια
  Οργάνωση.
 64.7 Η Πρόεδρος και τα μέλη της ΓΟΔΗΚ εκλέγονται από το Παγκύπριο Συνέδριο
  της Οργάνωσης, το οποίο διενεργείται και εποπτεύεται από το Γενικό
  Οργανωτικό Γραφείο του Κόμματος. Η εκλογή της ηγεσίας γίνεται εντός έξι
  (6) μηνών από την ημερομηνία της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης και η
  θητεία τους διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 64.8 Η διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη της ηγεσίας της ΓΟΔΗΚ
  διενεργείται και εποπτεύεται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του
  κόμματος.
 64.9 Η Πρόεδρος της ΓΟΔΗΚ συμμετέχει στο Εκτελεστικό Γραφείο του Κόμματος
  και επίσης, μαζί με τα μέλη της Γενικής Γραμματείας της, στην Κεντρική
  Επιτροπή.
 64.10 Το Καταστατικό της ΓΟΔΗΚ  αντανακλά στις διατάξεις του το περιεχόμενο
  του παρόντος άρθρου. Το Καταστατικό του Κόμματος υπερισχύει
  οποιασδήποτε άλλης πρόνοιας του Καταστατικού της ΓΟΔΗΚ σε περίπτωση
  αμφιλεγόμενης και συγκρουόμενης ερμηνείας οποιασδήποτε διάταξης.
 64.11 Το Καταστατικό της ΓΟΔΗΚ υπόκειται στην έγκριση και επικύρωση της
  Κεντρικής Επιτροπής.

  Επιτροπή.
 60.3 Αρμοδιότητες
  Η Τοπική Επιτροπή εργάζεται για:
   α) Την υλοποίηση των Αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.
   β) Την προώθηση των θέσεων και απόψεων του Κόμματος μέσα
    στον κόσμο  της περιοχής της.
   γ) Τη διεύρυνση του Κόμματος με την προσχώρηση νέων μελών.
   δ) Την ανάληψη πρωτοβουλιών με στόχο την αύξηση της επιρροής
    του Κόμματος στην περιοχή ευθύνης της.
   ε) Την κινητοποίηση και συμμετοχή των μελών στις γενικές
    κομματικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις.
   στ) Την διεκπεραίωση των οδηγιών ή καθηκόντων που της
    ανατίθενται από  αρμόδια κομματικά όργανα.
   ζ) Την είσπραξη συνδρομών και διαφώτιση των μελών της Τοπικής
    Οργάνωσης.
   η) Την ενημέρωση και διαφώτιση των μελών της περιοχής της για
    τις θέσεις του Κόμματος πάνω στις διαμορφούμενες νέες
    εξελίξεις. 
 60.4 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν την
  οργάνωση και λειτουργία των Επαρχιακών οργάνων του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 61: ΤΟΠΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 61.1 Το Τοπικό Συμβούλιο συγκροτείται από:
   α) Την Τοπική Επιτροπή
   β) Τους αντιπροσώπους κάθε εκλογικού κέντρου της περιφέρειας
    της Τοπικής Επιτροπής.
   γ) Μέλη  οργανωμένων συνόλων που εγκρίνει η Επαρχιακή
    Επιτροπή  μετά από συνεννόηση  με την Τοπική Επιτροπή.
 61.2 Του Τοπικού Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος της Τοπικής Επιτροπής ή
  εκπρόσωπος της Επαρχιακής Επιτροπής.  Καλείται σε συνεδρία με απόφαση
  της Τοπικής Επιτροπής τακτικά κάθε δύο (2) μήνες και έκτακτα όταν κριθεί
  αναγκαίο από τον Πρόεδρο της Τοπικής Επιτροπής ή την Επαρχιακή Επιτροπή
  ή όταν ζητηθεί από την πλειοψηφία των μελών του.
 61.3 Αρμοδιότητες
   α) Συμβάλλει ουσιαστικά στην υλοποίηση των οργανωτικών
    προγραμμάτων που σχεδιάζει η Τοπική Επιτροπή μέσα στα
    πλαίσια των οδηγιών της Επαρχιακής Επιτροπής.
   β) Αξιολογεί τα αποτελέσματα της Κομματικής δουλειάς και
    εκφράζει τις διαπιστώσεις, τα συμπεράσματα και τις εισηγήσεις
    του.
   γ) Επιλαμβάνεται ειδικών θεμάτων που παραπέμπονται προς αυτό
    από τη Τοπική Επιτροπή ή την Επαρχιακή Επιτροπή και
    υποβάλλει σχετικές εισηγήσεις.

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΑΡΘΡΟ 62: ΜΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
 62.1 Προσόντα Εγγραφής
   α) Κάθε Κύπριος, κάτοικος της Κύπρου, μπορεί να εγγραφεί μέλος
    του Κόμματος, εάν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας
    του, δεν ανήκει ή δεν υποστηρίζει άλλο πολιτικό σχηματισμό και
    δηλώσει αποδοχή των Αρχών της Ιδεολογίας και του
    Καταστατικού του Κόμματος.
   β) Με απόφαση του Εκτελεστικού Γραφείου είναι δυνατό, Κύπριοι
    μη μόνιμοι κάτοικοι της Κύπρου, καθώς  και αλλοδαποί μόνιμοι
    κάτοικοι της Κύπρου να εγγραφούν μέλη του Κόμματος.

 62.2 Μητρώα Μελών 
  Τα μέλη εγγράφονται στα ακόλουθα Μητρώα: 
  1) Μητρώο Μελών Τοπικής Οργάνωσης.
  2) Μητρώο Μελών Επαρχιακής Οργάνωσης.
  3) Κεντρικό Μητρώο Μελών.
 62.3 Εγγραφή Μελών 
  Το υποψήφιο μέλος συμπληρώνει ειδικό Έντυπο Εγγραφής Μέλους στην
  Τοπική Οργάνωση του τόπου διαμονής του. Η αίτηση εξετάζεται από την
  οικεία Επαρχιακή Επιτροπή.
  Συμμετοχή στη διαδικασία εγγραφής μέλους έχουν ο Πρόεδρος και τα μέλη
  της Γραμματείας του Εκτελεστικού Γραφείου.
 62.4 Αποχώρηση Μέλους
  Έκαστο μέλος αποχωρεί από το Κόμμα:
   α) Όταν καταδεικνύει ρητά την επιθυμία του πως δεν επιθυμεί να
    είναι μέλος,
   β) Αποστείλει γραπτή επιστολή προς την οικεία Επαρχιακή
    Επιτροπή ή/και στο Γενικό Οργανωτικό Γραφείο,
   γ) Με δημόσια ανάρτηση ή δήλωση του,
   δ) Όταν με πράξεις ή/και ενέργειες του διαμηνύει ότι δεν θέλει να  
    είναι μέλος του κόμματος.
 
 62.5 Δικαιώματα Μέλους 
  Κάθε μέλος έχει δικαίωμα:
   α) Να ψηφίζει αιρετά όργανα του Κόμματος (άμεσα ή έμμεσα)
    όπως προνοεί το Καταστατικό.
   β) Να υποβάλλει υποψηφιότητα για εκλογή σε κομματικά Αξιώματα
    σε όλα τα επίπεδα της κομματικής δομής, όπως ορίζει το
    Καταστατικό.
   γ) Να διεκδικεί υποβολή υποψηφιότητας για πολιτειακά αξιώματα
    σύμφωνα με το Καταστατικό και τους Ειδικούς Κανονισμούς που
    ρυθμίζουν το θέμα τούτο.
   δ) Να ασκεί κριτική που να εξαντλείται μέσα στα πλαίσια της
    λειτουργίας των οργάνων του Κόμματος.
   ε) Να υποβάλλει στα αρμόδια όργανα εισηγήσεις και να συζητεί
    ελεύθερα  οποιοδήποτε θέμα που έχει σχέση με την πολιτική
    του Κόμματος μέσα στα πλαίσια των κομματικών διαδικασιών.
   στ) Να εκφράζει, να προωθεί και να υποστηρίζει, τυχόν
    διαφορετικές απόψεις του όσο αφορά την πολιτική ή τις
    ενέργειες του Κόμματος, είτε στα συλλογικά όργανα είτε
    δημόσια, νοουμένου ότι μετά που θα ληφθεί απόφαση ομόφωνα
    ή κατά πλειοψηφία από το αρμόδιο συλλογικό όργανο, το μέλος
    δεν δικαιούται με λόγο ή  ενέργειες να  υποσκάπτει ή να
    προβαίνει σε ενέργειες αντίθετες προς την απόφαση που
    λήφθηκε. Σε περίπτωση που ενεργεί αντίθετα, λαμβανομένης
    υπόψη και της μορφής και έντασης της αντίδρασης, το μέλος
    θεωρείται ότι είναι πειθαρχικά υπόλογο και σε περίπτωση
    καταδίκης, υπόκειται σε κυρώσεις.
 62.6 Υποχρεώσεις Μέλους 
  Κάθε μέλος έχει την υποχρέωση:
   α) Να σέβεται και να προωθεί τις Αρχές, την Ιδεολογία και το
    Πρόγραμμα του Κόμματος.
   β) Να συμμορφώνεται προς τις αποφάσεις και να τηρεί τη γραμμή
    του Κόμματος
   γ) Να παρακολουθεί ανελλιπώς τις συνεδρίες των οργάνων στα
    οποία  μετέχει και να λαμβάνει πρόθυμα μέρος στις διάφορες
    εκδηλώσεις του Κόμματος.
   δ) Να καταβάλλει την συνδρομή του στο Κόμμα.
   ε) Να φροντίζει ώστε να είναι εγγεγραμμένος στους Εκλογικούς
    Καταλόγους της Πολιτείας.

ΑΡΘΡΟ 55: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 55.1 Ύστερα από οδηγίες του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου, σύμπλεγμα Τοπικών
  Οργανώσεων, αποτελεί Περιφερειακή Οργάνωση. Κάθε Επαρχιακή Επιτροπή,
  σε συνεννόηση με το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο, χωρίζει την οικεία επαρχία
  της σε περιφέρειες. Κάθε περιφέρεια είναι ένας δήμος ή μια ενορία ή μια
  εκλογική περιφέρεια και στην ύπαιθρο μια ομάδα κοινοτήτων.
  Μέλη της μπορεί να είναι όλες οι Τοπικές Οργανώσεις μιας Περιφέρειας. Οι
  Πρόεδροι και οι Οργανωτικοί Γραμματείς των Τοπικών Οργανώσεων
  αποτελούν το Εκτελεστικό Σώμα της Περιφερειακής Οργάνωσης.
  Η Περιφερειακή Οργάνωση συνεδριάζει υπό την προεδρία του Εκπροσώπου
  των Περιφερειακών Τομέων/Οργανωτικό Συντονιστή Υπαίθρου και
  Δημαρχούμενων περιοχών, που εκλέγεται από τα μέλη της Περιφέρειας
  όπως ορίζει το άρθρο 52.1, τακτικά κάθε διμηνία και έκτακτα όταν το
  αποφασίσει η Επαρχιακή Επιτροπή. Οι αρμοδιότητες του Συντονιστή
  καθορίζονται με Κανονισμούς από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο
 55.2 Τις περιφέρειες κατά επαρχία ορίζει η οικεία Επαρχία σε συνεννόηση με το
  Γενικό Οργανωτικό Γραφείο.
 55.3 Αρμοδιότητες
  1) Συντονίζει τις δραστηριότητες των Τοπικών Οργανώσεων που
   περιλαμβάνονται στην περιφέρεια
  2) Θέτει περιφερειακούς στόχους για διεύρυνση του Κόμματος και
   αποτελεσματική διαφώτιση των μελών της.

ΑΡΘΡΟ 56: ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 
ΕΠΑΡΧΙΩΝ 
 56.1 Οι Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες Επαρχιών λειτουργούν
  σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος Καταστατικού.
 56.2 Ιδρύονται Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες κατά Επαρχία
  με εισήγηση του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
  Ομάδων και κατόπιν έγκρισης του Οργανωτικού Γραφείου, κατά Κλάδο ή
  Επάγγελμα όπου τα μέλη είναι πέραν των τριάκοντα (30). Το Εκτελεστικό
  Γραφείο δύναται να εγκρίνει σύσταση Κλαδικής Οργάνωσης με μικρότερο
  αριθμό μελών. Οι κατά επαρχία επάγγελμα Κλαδικές Οργανώσεις συνδέονται
  με τις αντίστοιχες Κλαδικές των άλλων Επαρχιακών και σχηματίζουν κατά
  επάγγελμα την Παγκύπρια Κλαδική Οργάνωση.
 56.3 Η Κλαδική Οργάνωση διοικείται από πενταμελή (5) Επιτροπή που
  αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα, το Βοηθό
  Γραμματέα και τον Ταμία.
 56.4 Υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, οι Πρόεδροι των
  Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων αποτελούν την
  Συντονιστική Επιτροπή των Κλαδικών Οργανώσεων (Σ.Ε.Κ.Ο) και έχουν την
  ευθύνη του συντονισμού των Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
  Ομάδων. Το έργο της Σ.Ε.Κ.Ο αναλαμβάνει πενταμελής Γραμματεία που
  εκλέγεται και έχει Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Αναπληρωτή
  Γραμματέα και Ταμία.
 56.5 Αρμοδιότητες
  α) Επιλαμβάνονται και προωθούν προβλήματα, ή αιτήματα μελών του
   Κλάδου δια του αρμοδίου οργάνου του Κόμματος.
  β) Μελετούν προβλήματα του Κλάδου και υποβάλλουν εισηγήσεις στο
   Κόμμα δια του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
   Ομάδων.
  γ) Οργανώνουν τα μέλη, τα στελέχη και τους οπαδούς του Κόμματος
   στους χώρους εργασίας και φροντίζουν δια την συστηματική
   διαφώτιση και εμπέδωση της Κομματικής Πολιτικής.
 56.6 Κατά παρόμοιο τρόπο λειτουργούν και οι Επιτροπές Συνταξιούχων.
 56.7 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί, που εγκρίνει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζουν τον τρόπο
  εκλογής και λειτουργίας όλων των Επιτροπών και Οργανώσεων του
  Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 57: TOΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 57.1 Η Τοπική Οργάνωση είναι η βασική πολιτική και οργανωτική μονάδα του
  Κόμματος. Καλύπτει και μια ενορία ή εκλογική περιφέρεια
  Ιδρύεται από την Επαρχιακή Επιτροπή ύστερα από έγκριση του Εκτελεστικού
  Γραφείου.  Δύναται να καλύπτει μια κοινότητα ή ομάδα κοινοτήτων ή ενορία ή
  εκλογική περιφέρεια και στις πόλεις  να καλύπτει την περιοχή που αναλογεί
  σε κάθε ένα εκλογικό Κέντρο.
 57.2 Αποτελείται τουλάχιστον από 10 μέλη. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το
  Εκτελεστικό Γραφείο δύναται να εγκρίνει σύσταση Τοπικής Οργάνωσης με
  μικρότερο αριθμό μελών.
  Η Τοπική Οργάνωση δέχεται μέλη που κατοικούν στην ίδια γεωγραφική
  περιφέρεια.

ΑΡΘΡΟ 58: ΤΟΠΙΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 58.1 Αποτελεί το ανώτατο όργανο της Τοπικής Οργάνωσης. Συγκροτείται από τα
  μέλη που έχουν εγγραφεί στο κεντρικό μητρώο μελών του Κόμματος
  τουλάχιστον εννέα (9) μήνες πριν τη διεξαγωγή της Παγκύπριας Εκλογικής
  Συνέλευσης και διενεργείται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του
  Κόμματος εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής της
  Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης.
  Εφορευτική Επιτροπή που ορίζεται από την Επαρχιακή Επιτροπή εποπτεύει
  την εκλογική διαδικασία. 
  Ειδικοί κανονισμοί που καθορίζονται από την Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν
  τα θέματα της υποβολής υποψηφιοτήτων και την εκλογική διαδικασία. Οι
  Γενικές Συνελεύσεις των Τοπικών Οργανώσεων διεξάγονται εντός έξι (6)
  μηνών μετά την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
 58.2 Σε περίπτωση που Προέδροι ή μέλη Τοπικών Επιτροπών δεν ανταποκρίνονται
  στα καθήκοντα τους και δεν υλοποιούν το πλάνο του Γενικού Οργανωτικού
  Γραφείου και τις αποφάσεις του Κόμματος, η οικεία Επαρχιακή Επιτροπή σε
  συνεννόηση με το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο και με έγκριση του
  Εκτελεστικού Γραφείου, αποφασίζει την πραγματοποίηση νέας Εκλογικής
  Συνέλευσης ή/και την αντικατάσταση τους.
 58.3 Αρμοδιότητες
  Εκλέγει τον Πρόεδρο και τα μέλη της Τοπικής  Επιτροπής για θητεία που
  διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.

ΑΡΘΡΟ 59: ΤΟΠΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 59.1 Συγκαλείται μια (1) φορά στην διάρκεια της θητείας της Επιτροπής ή όποτε
  αυτό κριθεί αναγκαίο και προβαίνει σε έλεγχο των πεπραγμένων της Τοπικής
  Επιτροπής, η οποία παρουσιάζει έκθεση δράσης. Μεριμνά για την περαιτέρω
  στελέχωση και δραστηριοποίηση της Τοπικής Επιτροπής.
  Συμμετέχουν όλα τα μέλη της Τοπικής Οργάνωσης που είναι εγγεγραμμένα
  στο κεντρικό μητρώο μελών του Κόμματος και έχουν τακτοποιημένη την
  οικονομική συνδρομή τους.

ΑΡΘΡΟ 60: ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 60.1 Εκλέγεται από την Τακτική Εκλογική Συνέλευση της Τοπικής Οργάνωσης για
  θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
  Αποτελείται από πέντε ως δεκαπέντε (5-15) μέλη ανάλογα με την
  αριθμητική δύναμη των μελών της Τοπικής Οργάνωσης.
  Καταρτίζεται εις Σώμα ως εξής:
  Αντιπρόεδρος, Γραμματέας Οργανωτικός Γραμματέας και Ταμίας. Τα υπόλοιπα
  μέλη είναι Σύμβουλοι. Συνεδριάζει τακτικά κάθε εβδομάδα και έκτακτα όταν
  κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο.
 60.2 Ο Πρόεδρος της  Τοπικής  Επιτροπής ΝΕΔΗΚ και η Πρόεδρος της Τοπικής
  Επιτροπής ΓΟΔΗΚ παρακάθονται στις συνεδρίες  της Τοπικής Επιτροπής του
  Κόμματος. Εξ οφίκιο μέλη με δικαίωμα ψήφου είναι οι Δήμαρχοι, Δημοτικοί
  Σύμβουλοι, Σχολικοί Έφοροι, Πρόεδρος και μέλη Κοινοτικών Συμβουλίων,
  νοουμένου ότι είναι μέλη του Κόμματος που κατοικούν στην οικεία Τοπική

  Γραφείο χωρίζει την Επαρχία της σε περιφέρειες. Κάθε περιφέρεια είναι ένας
  Δήμος ή Ενορία ή εκλογική περιφέρεια και στην Ύπαιθρο ομάδα κοινοτήτων.
  Του Επαρχιακού Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος της Επαρχιακής
  Επιτροπής.  Καλείται δε σε συνεδρία με απόφαση της Επαρχιακής Επιτροπής
  τακτικά κάθε τρεις (3) μήνες και έκτακτα όταν κριθεί αναγκαίο από τον
  Πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής ή όταν ζητηθεί από τη πλειοψηφία των
  μελών του.
 52.2 Αρμοδιότητες
  α) Συμβάλλει ουσιαστικά στην υλοποίηση των οργανωτικών
   προγραμμάτων εσωκομματικής επικοινωνίας που σχεδιάζει η
   Επαρχιακή Επιτροπή.
  β) Προβαίνει σε αξιολόγηση των πεπραγμένων και σε απολογισμό
   δράσης κατά Τοπική Οργάνωση και εκφράζει τις διαπιστώσεις, τα
   συμπεράσματα και τις εισηγήσεις της.
  γ) Επιλαμβάνεται ειδικών θεμάτων που παραπέμπονται προς αυτό από
   την Επαρχιακή Επιτροπή και υποβάλλει σχετικές εισηγήσεις.

ΑΡΘΡΟ 53: ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 53.1 Η Επαρχιακή Επιτροπή είναι είκοσι-εφταμελής (27). Εκλέγεται από την
  Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις
  (54) μήνες. Το Επαγγελματικό Οργανωτικό Στέλεχος κάθε επαρχίας
  συμμετέχει εξ οφίκιο μέλος της Επαρχιακής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου.
  Η εκλογή του Προέδρου της διεξάγεται χωριστά. Τα μέλη του Εκτελεστικού
  Γραφείου και της Γραμματείας του Εκτελεστικού Γραφείου δύνανται να
  παρακάθονται στις συνεδρίες της οικείας Επαρχιακής Επιτροπής.
 53.2 Οι Επαρχιακές Επιτροπές του Κόμματος υπό ομαλές συνθήκες είναι έξι (6),
  μια (1) σε κάθε Επαρχία της Κύπρου. Κατ’  εξαίρεση για λόγους οργανωτικούς
  και εφ΄ όσον συνεχίζεται η σημερινή έκρυθμη κατάσταση οι Επαρχιακές
  Επιτροπές είναι δώδεκα “12”.
  Επαρχιακή Επιτροπή Λευκωσίας
  Επαρχιακή Επιτροπή Μόρφου (Λευκωσίας)
  Επαρχιακή Επιτροπή Μόρφου (Λεμεσός)
  Επαρχιακή Επιτροπή Λεμεσού
  Επαρχιακή Επιτροπή Λάρνακας
  Επαρχιακή Επιτροπή Πάφου
  Επαρχιακή Επιτροπή  Αμμοχώστου (Λάρνακα)
  Επαρχιακή Επιτροπή Αμμοχώστου (Λεμεσός)
  Επαρχιακή Επιτροπή Αμμοχώστου (Λευκωσία)
  Επαρχιακή Επιτροπή Κερύνειας (Λευκωσία)
  Επαρχιακή Επιτροπή Κερύνειας (Λεμεσός)
  Επαρχιακή Επιτροπή Προσφύγων Πάφου (Μούτταλλος)
 53.3 Οι βουλευτές κάθε οικείας Επαρχίας είναι εξ οφίκιο  μέλη της Επαρχιακής
  Επιτροπής. Στις συνεδρίες παρακάθονται τα επαγγελματικά οργανωτικά
  στελέχη της επαρχίας, ο Πρόεδρος της ΝΕΔΗΚ και η Πρόεδρος της ΓΟΔΗΚ.Η
  Επαρχιακή Επιτροπή καταρτίζεται σε Σώμα ως εξής:
  Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Επαρχιακός Γραμματέας, Επαρχιακός
  Οργανωτικός Γραμματέας, Βοηθός Επαρχιακός Γραμματέας, Βοηθός
  Οργανωτικός Γραμματέας, Ταμίας, Γραμματέας Τύπου και Διαφώτισης,
  Γραμματέας Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων,
  Γραμματέας Αγροτικών Θεμάτων, και Γραμματέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
  Τα υπόλοιπα μέλη είναι Σύμβουλοι.
 53.4 Η Επαρχιακή Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά κάθε μήνα και έκτακτα κατά την
  κρίση του Προέδρου της ή της Εκτελεστικής Επιτροπής της, ή αν ζητηθεί
  τούτο από τα 2/5 των μελών της Επαρχιακής Επιτροπής.
 53.5 Αρμοδιότητες
  α) Η Επαρχιακή Επιτροπή εκπροσωπεί το Κόμμα στην Επαρχία της,
   καθοδηγεί και ελέγχει τις Τοπικές Οργανώσεις της περιοχής της και
   συντονίζει τη δράση τους, σύμφωνα με τις Αρχές του Κόμματος, τις
   Καταστατικές Διατάξεις και τις οδηγίες των αρμοδίων Κεντρικών

   Οργάνων.
  β) Φέρει την ευθύνη για την υλοποίηση του Γενικού Οργανωτικού
   Σχεδίου και των άλλων Προγραμμάτων του Κόμματος στην Επαρχία
   της και προΐσταται του Επαρχιακού επαγγελματικού προσωπικού μέσα
   στα πλαίσια των γενικών οδηγιών του Γενικού Διευθυντή για θέματα
   προσωπικού.
  γ) Συντάσσει και αποστέλλει στη Γενική Γραμματεία διμηνιαίες αναφορές
   για την κομματική δραστηριότητα της και τη γενική κατάσταση του
   Κόμματος στην Επαρχία της.
  δ) Μετέχει στη διαδικασία καθορισμού του κομματικού ψηφοδελτίου, για
   τις βουλευτικές, δημοτικές ή άλλες εκλογές ως ορίζουν οι Ειδικοί
   Κανονισμοί που ρυθμίζουν τα θέματα αυτά.
  ε) Παραπέμπει για εκδίκαση στο Πειθαρχικό Συμβούλιο υποθέσεις
   πειθαρχικών αδικημάτων των μελών σύμφωνα με τις διαδικασίες του
   άρθρου 62.1. Η παραπομπή υπόθεσης μέλους στο Πειθαρχικό
   Συμβούλιο συνοδεύεται πάντοτε από έγγραφο που δικαιολογεί την
   απόφαση παραπομπής.
  στ) Στα οικονομικά θέματα συμμορφώνεται με τις οδηγίες της Οικονομικής
   Επιτροπής.  Διατηρεί Επαρχιακό Ταμείο, το οποίο διαχειρίζεται
   υπεύθυνα υπό τον οικονομικό έλεγχο της Οικονομικής Επιτροπής.
   Πόροι του  ταμείου είναι τα έσοδα από διάφορες τοπικές εκδηλώσεις,
   λαχεία και εράνους και οι ειδικές τοπικές εισφορές των μελών και των
   φίλων του Κόμματος.  Τα έσοδα από τα δικαιώματα εγγραφής και οι
   ετήσιες συνδρομές των μελών κατατίθενται στο Κεντρικό Ταμείο του
   Κόμματος στη  Λευκωσία ή όπου αλλού ήθελε αποφασίσει η
   Οικονομική Επιτροπή. Επίσης, κατατίθενται στο Κεντρικό Ταμείο τα
   έσοδα από Παγκύπριες εκδηλώσεις του Κόμματος, των οποίων την
   πραγμάτωση προωθεί στην Επαρχία της.
  ζ) Ελέγχει κατά εξάμηνο τα Ταμεία των Τοπικών Οργανώσεων και
   αποστέλλει σχετική κατάσταση στην Οικονομική Επιτροπή στη
   Λευκωσία. 
  η) Με έγκριση του Εκτελεστικού Γραφείου καταρτίζει Συμβουλευτικό
   Συμβούλιο ή άλλες Επιτροπές για να υποβοηθηθεί στο έργο της.
  θ) Συμμορφώνεται προς τις εκάστοτε οδηγίες του Γενικού Οργανωτικού
   Γραμματέα του Κόμματος και βρίσκεται σε στενή συνεργασία και
   επικοινωνία με τα αρμόδια όργανα σε όλα τα θέματα.
 53.6 Οι επαρχιακοί αξιωματούχοι συμμετέχουν ως ισότιμα μέλη στα αντίστοιχα
  ειδικά κεντρικά γραφεία ή επιτροπές.
 53.7 Η Επαρχιακή Επιτροπή προΐσταται του Επαρχιακού Επαγγελματικού
  προσωπικού μέσα στα πλαίσια του οργανογράμματος και των Γενικών
  Οδηγιών του Γενικού Διευθυντή για θέματα προσωπικού.

ΑΡΘΡΟ 54: ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 54.1 Την Εκτελεστική Γραμματεία της Επαρχιακής Επιτροπής αποτελούν οι
  Αξιωματούχοι της Επαρχιακής Επιτροπής. Μετέχουν οι βουλευτές της
  Επαρχίας. Πρόεδρος είναι ο Πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής. Ο
  Πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής της ΝΕΔΗΚ και η Πρόεδρος της
  Επαρχιακής Επιτροπής της ΓΟΔΗΚ δύνανται να παρευρίσκονται στις
  συνεδριάσεις της Γραμματείας.
 54.2 Αρμοδιότητες
  Η Εκτελεστική Γραμματεία αντιμετωπίζει τις τρέχουσες εξελίξεις μέσα στα
  πλαίσια των αποφάσεων της Επαρχιακής Επιτροπής και υλοποιεί γενικά τις
  αποφάσεις της.
  Σε περίπτωση επείγουσας μορφής λαμβάνει αποφάσεις τις οποίες
  αναφέρει στην πρώτη επόμενη συνεδρία της Ολομέλειας της Επαρχιακής
  Επιτροπής για επικύρωση.

   την κανονική λειτουργία του λογιστηρίου του Κόμματος.
  θ) Υποβάλλει στην Κεντρική Επιτροπή στο τέλος κάθε οικονομικού έτους
   τους ελεγμένους λογαριασμούς του Κόμματος προς συζήτηση και
   έγκριση.
  ι) Παρουσιάζει στην Οικονομική Επιτροπή, σε συνεργασία με τον
   Οικονομικό Διαχειριστή, κατ’ έτος προϋπολογισμό για τους
   επόμενους δώδεκα (12) μήνες.
  ια) Συμμετέχει εξ οφίκιο μέλος στο Εκτελεστικό Γραφείο με δικαίωμα
   ψήφου

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΑΡΘΡΟ 48: ΔΟΜΗ - ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 
ΚΟΜΜΑΤΟΣ
Α. ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
 1. ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 2. ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 3. ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 4. ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ
 5. ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Ολομέλεια)
 6. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
 7. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 8. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 9. ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 10. ΤΟΠΙΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 11. ΤΟΠΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Β.   ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ
 1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 2. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 3. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 4. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 5. ΒΟΗΘΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 6. ΒΟΗΘΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 7. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ
  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
 8. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 9. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 10. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΑΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 11. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΩΤΙΣΗΣ
 12. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ – ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΘΡΟ 49: ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 49.1 Η Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση πραγματοποιείται κάθε πενήντα-τέσσερις
  (54) μήνες ταυτόχρονα με την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα μέλη της οικείας Επαρχιακής
  Οργάνωσης που έχουν εγγραφεί στο κεντρικό μητρώο μελών του Κόμματος
  τουλάχιστον εννιά (9) μήνες πριν την ημέρα της διεξαγωγής των εργασιών
  της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης.
 49.2 Η Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο και τα είκοσι-έξι (26)
  μέλη της Επαρχιακής Επιτροπής καθώς και τα αιρετά μέλη της Κεντρικής
  Επιτροπής που προέρχονται από την οικεία Επαρχιακή Οργάνωση.
 49.3 Την εκλογική διαδικασία εποπτεύει η Επαρχιακή Εφορευτική Επιτροπή που
  ορίζεται από την Επαρχιακή Επιτροπή υπό την ευθύνη και σε συνεννόηση με
  την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 50: ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 50.1 Το Τακτικό Επαρχιακό Συνέδριο συγκαλείται μια (1) φορά στην διάρκεια της
  θητείας των Επαρχιακών Συλλογικών Οργάνων κατόπιν σύγκλισης του από
  την Επαρχιακή Επιτροπή σε συνεννόηση με το Εκτελεστικό Γραφείο ή όποτε
  αυτό κριθεί αναγκαίο, και είναι το Ανώτατο Επαρχιακό Συλλογικό όργανο του
  Κόμματος στην κάθε επαρχία.
 50.2 Στο Τακτικό Επαρχιακό Συνέδριο γίνεται απολογισμός δράσης των
  επαρχιακών οργάνων και έλεγχος των πεπραγμένων τους από τη βάση του
  Κόμματος. Κατατίθεται έκθεση δράσης της Επαρχιακής Επιτροπής για την
  προηγούμενη θητεία και οικονομικός απολογισμός για την ίδια περίοδο.
 50.3 Σύνθεση 
  Στο Τακτικό Επαρχιακό Συνέδριο συμμετέχουν οι κεντρικοί αξιωματούχοι, οι
  Βουλευτές, οι Ευρωβουλευτές,  οι Υπουργοί και τα μέλη των κεντρικών
  συλλογικών οργάνων που είναι μέλη της οικείας Επαρχιακής Οργάνωσης, οι
  Πρόεδροι και τα μέλη των Επαρχιακών Επιτροπών, ΔΗΚΟ, ΓΟΔΗΚ και
  ΝΕΔΗΚ, οι Πρόεδροι των Τοπικών Επιτροπών, οι Πρόεδροι των Κλαδικών
  Επαρχιακών Επιτροπών και Επαγγελματικών Ομάδων, ένας αντιπρόσωπος
  από κάθε εκλογικό κέντρο, οι Δήμαρχοι, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι Σχολικοί
  Έφοροι, οι Πρόεδροι και τα μέλη των εκλεγμένων Κοινοτικών Συμβουλίων
  που είναι μέλη του Κόμματος, καθώς και οι πρώην κεντρικοί αξιωματούχοι,
  Βουλευτές, Ευρωβουλευτές, Υπουργοί, Πρόεδροι Επαρχιακών Επιτροπών
  ΔΗΚΟ, ΓΟΔΗΚ και ΝΕΔΗΚ, που είναι μέλη της οικείας Επαρχιακής
  Οργάνωσης.
  Οι Προσφυγικές Επαρχιακές Οργανώσεις καλούν σε συμμετοχή στο
  Επαρχιακό Συνέδριο όλα τα μέλη τους.
 50.4 Αρμοδιότητες 
  α) Λαμβάνει γνώση, συζητά και εγκρίνει την Έκθεση Δράσης της
   Επαρχιακής Επιτροπής για τη λήγουσα διετία.
  β) Λαμβάνει γνώση, συζητά και εγκρίνει τον Οικονομικό Απολογισμό της
   περασμένης διετίας.
 50.5 Ειδικοί Κανονισμοί 
  Ειδικοί Κανονισμοί που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν την
  οργάνωση, σύνθεση και λειτουργία του Τακτικού Επαρχιακού Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 51: ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 51.1 Το Έκτακτο Επαρχιακό Συνέδριο συγκαλείται ύστερα από απόφαση του
  Εκτελεστικού Γραφείου ή της Επαρχιακής Επιτροπής με έγκριση του
  Εκτελεστικού Γραφείου ή ύστερα από αίτηση των 2/5 των μελών του
  Κόμματος στην οικεία Επαρχία, με συγκεκριμένη ημερήσια διάταξη.
  Εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις περί του Τακτικού Επαρχιακού
  Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 52: ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 52.1 Το Επαρχιακό Συμβούλιο συγκροτείται από:
  α) Την Επαρχιακή Επιτροπή
  β) Τους Βουλευτές
  γ) Τους Δημάρχους, τους Δημοτικούς Συμβούλους και τους Σχολικούς
   Εφόρους
  δ) Τους Αντιπροσώπους της Επαρχιακής Οργάνωσης στην Κεντρική
   Επιτροπή.
  ε) Τον Πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής ΝΕΔΗΚ
  στ) Την Πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής ΓΟΔΗΚ
  ζ) Τους Εκπροσώπους των Περιφερειακών Τομέων/Συντονιστές
   Υπαίθρου και Δημαρχούμενων περιοχών οι οποίοι ορίζονται από το
   Γενικό Οργανωτικό Γραφείο σε συνεννόηση με την οικεία Επαρχιακή
   Επιτροπή.
  η) Τα επαγγελματικά οργανωτικά στελέχη 
  
  Η οικεία Επαρχιακή Επιτροπή σε συνεννόηση με το Γενικό Οργανωτικό

ΑΡΘΡΟ 38: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 38.1 Ο Γραμματέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή.
 38.2 Υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα χειρίζεται θέματα
  που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
 38.3 Υπό την εποπτεία ενός εκ των Αντιπροέδρων του Κόμματος συμμετέχει στη
  διαδικασία παραγωγής πολιτικής στον τομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΑΡΘΡΟ 39: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
 39.1 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων επιλέγεται/εκλέγεται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 39.2 Υπό την εποπτεία του Γενικού Γραμματέα διεκπεραιώνει τις αποφάσεις της
  Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων.
 39.3 Υπό την εποπτεία του Αντιπροέδρου του Κόμματος συμμετέχει στη
  διαδικασία παραγωγής πολιτικής.
 39.4 Υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα συμμετέχει στην
  υλοποίηση των οργανωτικών σχεδιασμών του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 40: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ  ΣΧΕΣΕΩΝ
 40.1 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων επιλέγεται/εκλέγεται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 40.2 Υπό την εποπτεία του Αναπληρωτή Προέδρου χειρίζεται τις σχέσεις του
  Κόμματος με Κόμματα, Οργανώσεις και Ομάδες του εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟ 41: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ/ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ
 41.1 Ο Γραμματέας Επικοινωνίας/Εκπρόσωπος Τύπου επιλέγεται/εκλέγεται από
  την Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου κατόπιν εισήγησης του
  Προέδρου του Κόμματος για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54)
  μήνες.
 41.2 Ετοιμάζει τις ανακοινώσεις του Κόμματος
 41.3 Έχει την ευθύνη παρακολούθησης των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ).
 41.4 Καταρτίζει προγράμματα εξωτερικής προβολής του Κόμματος, τα οποία,
  αφού εγκριθούν, προωθεί προς υλοποίηση σε συνεργασία της Επιτροπής
  Δημοσίων Σχέσεων και της Επιτροπής Πολιτικού Σχεδιασμού.
 41.5 Καταρτίζει προγράμματα εσωτερικής διαφώτισης, τα οποία, αφού εγκριθούν,
  προωθεί προς υλοποίηση με τη συνεργασία των αρμοδίων οργάνων του
  κόμματος (π.χ. Επαρχιακές Επιτροπές).
 41.5 Φέρει την ευθύνη των κομματικών εκδόσεων.
 41.6 Συμμετέχει στα διάφορα όργανα του Κόμματος ως ορίζει το Καταστατικό.
 
ΑΡΘΡΟ 42: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
 42.1 Ο Γραμματέας Κλαδικών Οργανώσεων επιλέγεται/εκλέγεται από την
  Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 42.2 Κάτω από την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα χειρίζεται όλα
  τα θέματα που αφορούν τις σχέσεις του Κόμματος με τις επαγγελματικές
  οργανώσεις των εργαζομένων (εργατών, υπαλλήλων, εκπαιδευτικών,
  οργανωμένων επιστημόνων κλπ.) και έχει την ευθύνη για την οργάνωση και
  λειτουργία κομματικών γενικών και κλαδικών οργανώσεων μέσα στις τάξεις
  του εργατικού κόσμου.
 42.3 Υπό την εποπτεία ενός εκ των Αντιπροέδρων του Κόμματος συμμετέχει στο
  σύστημα παραγωγής πολιτικής και ειδικότερα υποβάλλει εισηγήσεις για
  διαμόρφωση και προώθηση της εργατικής πολιτικής του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 43: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 43.1 Ο Γραμματέας Αγροτικών Θεμάτων εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή για
  θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 43.2 Κάτω από την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα χειρίζεται όλα
  τα θέματα που αφορούν τις σχέσεις του Κόμματος με τις αγροτικές
  οργανώσεις και έχει την ευθύνη για την οργάνωση και λειτουργία

  κομματικών οργανώσεων μέσα στις τάξεις του  αγροτικού κόσμου.
 43.3 Υπό την εποπτεία ενός εκ των Αντιπρόεδρων του Κόμματος συμμετέχει στο
  σύστημα παραγωγής πολιτικής και υποβάλλει εισηγήσεις για διαμόρφωση και
  προώθηση της αγροτικής πολιτικής του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 44: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ  ΘΕΜΑΤΩΝ
 44.1 Ο Γραμματέας Προσφυγικών Θεμάτων επιλέγεται/εκλέγεται από την
  Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 44.1 Αρμοδιότητες
  α) Υπό την εποπτεία  του Γενικού Γραμματέα χειρίζεται θέματα που
   αφορούν τις σχέσεις του Κόμματος με τη ΠΕΠ και τα προσφυγικά
   σωματεία στα πλαίσια της πολιτικής του Κόμματος.
  β) Επιλαμβάνεται των προσφυγικών και άλλων προβλημάτων των μελών
   και τα προωθεί προς τη λύση τους.

ΑΡΘΡΟ 45: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
 45.1 Ο Γραμματέας Θρησκευτικών Ομάδων επιλέγεται/εκλέγεται από την
  Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 45.2 Αρμοδιότητες 
  Υπό την εποπτεία του Γενικού Γραμματέα χειρίζεται θέματα που αφορούν τις
  σχέσεις του Κόμματος με τις θρησκευτικές ομάδες στα πλαίσια της πολιτικής
  του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 46: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 46.1 Η Κεντρική  Επιτροπή εκλέγει  ύστερα από πρόταση του Εκτελεστικού
  Γραφείου δύο (2) μέλη του Κόμματος ως Οικονομικούς Ελεγκτές του
  Κόμματος εκ των οποίων ο ένας είναι εγκεκριμένος ελεγκτής, για θητεία
  που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 46.2 Η θέση του Οικονομικού Ελεγκτή είναι ασυμβίβαστη με οποιονδήποτε άλλο
  κομματικό αξίωμα.
 46.3 Ελέγχουν την οικονομική διαχείριση των οργάνων και Επιτροπών του
  Κόμματος και καταθέτουν την έκθεση τους στην Κεντρική Επιτροπή και στο
  Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο αναφορικά με την προηγούμενη θητεία.

ΑΡΘΡΟ 47: ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 47.1 Ο Γενικός Διευθυντής του Κόμματος επιλέγεται/εκλέγεται, διορίζεται και
  παύεται από το Εκτελεστικό Γραφείο κατόπιν εισήγησης του Προέδρου.
 47.2 Αρμοδιότητες
  α) Προΐσταται διοικητικά της εσωτερικής λειτουργίας του Κόμματος και
   εποπτεύει το έργο του επαγγελματικού προσωπικού των Κεντρικών
   και Επαρχιακών γραφείων.
  β) Υπό την εποπτεία της Γραμματείας του Εκτελεστικού Γραφείου, έχει
   την ευθύνη θεμάτων που άπτονται του επαγγελματικού προσωπικού
   του Κόμματος.
  γ) Προτείνει στο Εκτελεστικό Γραφείο την δομή και το οργανόγραμμα του
   Κόμματος.
  δ) Δύναται να ανοίγει/κλείνει/λειτουργεί τραπεζικούς λογαριασμούς,
   ή/και να έχει δικαίωμα υπογραφής ή/και  να προβαίνει σε αιτήματα
   τραπεζικών διευκολύνσεων/δανεισμού εκ μέρους του Κόμματος,
   ΝΕΔΗΚ, ΓΟΔΗΚ, και των Επαρχιακών Επιτροπών σύμφωνα με το
   άρθρο 69.9.
  ε) Συμμετέχει εξ οφίκιο μέλος στην Οικονομική Επιτροπή με δικαίωμα
   ψήφου.
  στ) Εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή τη διενέργεια  πληρωμής
   των κομματικών δαπανών και υπογράφει τα εντάλματα πληρωμής.
  ζ) Εισηγείται, σε συνεργασία με τον Οικονομικό Διαχειριστή, προς την
   Οικονομική Επιτροπή, τον Ετήσιο Προϋπολογισμό Εσόδων και
   Δαπανών.
  η) Σε συνεργασία με την Οικονομική Επιτροπή του Κόμματος εποπτεύει

ΑΡΘΡΟ 65: ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
 65.1 Παραρτήματα Εξωτερικού
  α) Στα μεγάλα κέντρα του απόδημου Κυπριακού Ελληνισμού ή και αλλού,
   ιδρύονται Τοπικές Οργανώσεις - Παραρτήματα του Κόμματος.
  β) Λειτουργούν με βάση Καταστατικό που εγκρίνει ειδικά συγκαλούμενο
   Τοπικό Συνέδριο του Κόμματος και επικυρώνει το Εκτελεστικό
   Γραφείο.
 65.2 Φοιτητικές Οργανώσεις
  Στα διάφορα Πανεπιστήμια του Εξωτερικού ή Σχολές Τριτοβάθμιας
  Εκπαίδευσης του Εσωτερικού ιδρύονται και λειτουργούν Φοιτητικές
  Οργανώσεις του Κόμματος.

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ
ΑΡΘΡΟ 66: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 66.1 Υποεπιτροπή του Εκτελεστικού Γραφείου του Κόμματος εκ πέντε (5) μελών
  θα λειτουργεί σαν Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
  Τα πέντε (5) μέλη θα εκλέγονται στη πρώτη συνεδρία του Εκτελεστικού
  Γραφείου με μυστική ψηφοφορία και θα υπηρετούν καθ΄ όλη τη θητεία. Σε
  περίπτωση που θα κενωθεί θέση μέλους του Πειθαρχικού Συμβουλίου
  επιλέγεται άμεσα νέο μέλος.
  Εκάστη Επαρχιακή Επιτροπή δύναται να υποβάλει καταγγελία στο Γενικό
  Γραμματέα σχετικά  με παράπτωμα που αφορά μέλος του Κόμματος που
  εμπίπτει στη δική της δικαιοδοσία. Ο Γενικός Γραμματέας αφού διαπιστώσει
  ότι τα γεγονότα που αφορούν τη συγκεκριμένη περίπτωση μπορούν να
  στοιχειοθετήσουν υπόθεση που εμπίπτει  στις πρόνοιες των πιο κάτω
  πειθαρχικών αδικημάτων ετοιμάζει σχετική έκθεση και την παραπέμπει
  ενώπιον του Εκτελεστικού Γραφείου για εξέταση και λήψη απόφασης
  παραπομπής ή όχι σε πειθαρχική δίκη.
  Νοείται ότι το Εκτελεστικό Γραφείο δικαιούται αυτεπαγγέλτως να
  παραπέμπει στο Πειθαρχικό Συμβούλιο οποιαδήποτε καταγγελία κρίνει ότι
  πρέπει να τύχει πειθαρχικής διερεύνησης. Κατά τη λήψη της απόφασης του
  Εκτελεστικού Γραφείου δε μετέχουν στη διαδικασία τα μέλη του Πειθαρχικού
  Συμβουλίου.
 66.2 Νοείται ότι σε περιπτώσεις αυταπόδεικτου πειθαρχικού παράπτωματος το
  Εκτελεστικό Γραφείο δύναται να επιβάλει αυτεπάγγελτα οποιαδήποτε
  πειθαρχική ποινή.
 66.3 Οι αποφάσεις του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου μπορούν να
  εφεσιβληθούν από το ενδιαφερόμενο μέρος το αργότερο εντός τριάντα (30)
  ημερών από της κοινοποιήσεως σε αυτόν ή από της δημοσιεύσεως της
  απόφασης.
  Έφεση υποβάλλεται στην Κεντρική Επιτροπή της οποίας Υποεπιτροπή από
  έντεκα (11) μέλη ενεργεί σαν Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό  Συμβούλιο, και
  δύναται να ακυρώσει, να μειώσει, ή να επικυρώσει την ποινή.
  Τα έντεκα (11) μέλη θα καθορίζονται στην πρώτη συνεδρία της Κεντρικής
  Επιτροπής με μυστική ψηφοφορία και θα υπηρετούν καθ΄ όλη τη θητεία.
  Σε περίπτωση που θα κενωθεί θέση μέλους του Δευτεροβάθμιου
  Πειθαρχικού Συμβουλίου επιλέγεται άμεσα νέο μέλος.
 66.4 Σε περίπτωση που μέλος του πρωτοβάθμιου ή δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού
  Συμβουλίου έχει άμεση ή έμμεση σχέση με οποιονδήποτε κατηγορούμενο
  τότε το μέλος αυτό δεν θα λαμβάνει μέρος στη πειθαρχική διαδικασία.
 66.5 Πειθαρχικά Αδικήματα
   α) Η μη συμμόρφωση μέλους προς τις υποχρεώσεις του, που
    απορρέουν από το Καταστατικό και τις διατάξεις των
    Κανονισμών Λειτουργίας του Κόμματος.
   β) Η συμπεριφορά μέλους που μειώνει το ηθικό κύρος και θίγει
    την αξιοπρέπεια του Κόμματος.

   γ) Στάση και συμπεριφορά μέλους αντίθετη προς τις Αρχές, την
    Ιδεολογία, τις αποφάσεις και τις προγραμματικές επιδιώξεις του
    Κόμματος.
 66.6 Πειθαρχικές Ποινές
  Για τα πιο πάνω πειθαρχικά αδικήματα επιβάλλονται ανάλογα με τη
  σοβαρότητα του πειθαρχικού αδικήματος οι πιο κάτω ποινές:
   α) Σύσταση
   β) Προφορική επίπληξη
   γ) Γραπτή επιτίμηση
   δ) Προσωρινός αποκλεισμός από την κομματική ζωή
   ε) Καθαίρεση Αξιωματούχου από το Αξίωμα του
   στ) Προσωρινή Αποβολή
   ζ) Αποβολή

ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ
ΑΡΘΡΟ 67: ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ - ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
 67.1 Οι πολιτικές αποφάσεις του Κόμματος για την εκλογή Προέδρου της
  Δημοκρατίας λαμβάνονται από την Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος, που
  συνέρχεται μετά από πρόταση του Εκτελεστικού Γραφείου, είτε
  αυτεπάγγελτα.
 67.2 Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Κόμματος είναι μέλος της Βουλής τότε
  είναι ο υποψήφιος του Κόμματος στην εκλογή για ανάδειξη Προέδρου της
  Βουλής.
 67.3 Ειδικοί Κανονισμοί που ψηφίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν τη
  διαδικασία επιλογής κομματικού ή κομματικών υποψηφίων στη διεκδίκηση
  των Γενικών ή Αναπληρωματικών Βουλευτικών Εκλογών, των Ευρωεκλογών,
  των Δημοτικών Εκλογών ή της Εκλογής Κοινοτικών  Συμβουλίων.
 67.4 Όλοι οι υποψήφιοι Βουλευτές, Ευρωβουλευτές, Δήμαρχοι, Δημοτικοί
  Σύμβουλοι και άλλοι υποψήφιοι Κομματικών ή Κοινοτικών αξιωμάτων
  μπορούν να έχουν πρόσβαση για επιθεώρηση των μητρώων του Κόμματος
  βάση κανονισμών που θα εκδίδει το Εκτελεστικό Γραφείο.

ΜΕΡΟΣ ΕΝΝΑΤΟ 
ΑΡΘΡΟ 68: ΕΙΔΙΚΟΙ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
 68.1 Η Κεντρική Επιτροπή θεσπίζει Ειδικούς Κανονισμούς που ρυθμίζουν:
  α) Τη διαδικασία της υποβολής υποψηφιότητας και εκλογής
   Αξιωματούχων του Κόμματος από την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση
   ή άλλα ανώτερα όργανα του Κόμματος.
  β) Τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων του Κόμματος, Κεντρικών και
   Επαρχιακών.
  γ) Το διαχωρισμό των υπηρεσιών των Αξιωματούχων του Κόμματος σε
   δύο κατηγορίες. Στην κατηγορία όσων προσφέρουν τις υπηρεσίες τους
   άνευ αντιμισθίας και εκείνων που πράττουν τούτο έναντι αντιμισθίας,
   με αναφορά των συγκεκριμένων Αξιωματούχων που ανήκουν σε κάθε
   κατηγορία.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟ
ΑΡΘΡΟ 69: ΓΕΝΙΚΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
 69.1 Διαδικασία Αναφοράς
  Αναφορά οργάνου ή μέλους προς το Εκτελεστικό Γραφείο ή την Κεντρική
  Επιτροπή γίνεται πάντοτε δια του Γενικού Γραμματέα.

 69.2 Καταρτισμός Προσχεδίων Κανονισμών
  Τα προσχέδια όλων των Κανονισμών Λειτουργίας των διαφόρων Οργάνων ή
  Επιτροπών που προνοεί το Καταστατικό καταρτίζει το Εκτελεστικό Γραφείο
  με εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας, Ελέγχου και Κανονισμών και τα
  παραπέμπει για έγκριση στην Κεντρική Επιτροπή. 
 69.3 Τρόπος λήψης Αποφάσεων
  Όλες οι αποφάσεις των Συλλογικών Οργάνων που προνοούνται από το
  Καταστατικό λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία νοουμένου ότι δεν
  προβλέπεται διαφορετικά σε άλλο άρθρο του Καταστατικού. Σε περίπτωση
  ισοψηφίας ο προεδρεύων του συγκεκριμένου οργάνου έχει τη νικώσα ψήφο.
  Όταν ζητηθεί μυστική ψηφοφορία από το 25% των παρόντων συνέδρων σε
  οποιαδήποτε Συνέλευση ή οποιοδήποτε Συνέδριο, τότε αυτή διεξάγεται
  από πενταμελή (5) Εφορευτική Επιτροπή η οποία επιβλέπει τη διεξαγωγή
  της ψηφοφορίας και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων.
 69.4 Ασυμβίβαστη η κατοχή δύο κομματικών Αξιωμάτων
   α) Είναι ασυμβίβαστη η κατοχή δύο ή περισσότερων θέσεων
    αξιωματούχων σε Κεντρικό ή Επαρχιακό ή Τοπικό επίπεδο από
    το ίδιο πρόσωπο. Οιοσδήποτε αξιωματούχος ανεξάρτητα
    επιπέδου δικαιούται να κατέχει θέση ως απλό μέλος σε
    συλλογικό όργανο.
   β) Νοείται ότι τούτο δεν ισχύει όταν προνοείται καταστατικά ή
    συμμετοχή του φορέα ενός αξιώματος στα ανώτατα όργανα.
   γ) Η απ’ ευθείας εκλογή σε συλλογικό όργανο δεν αποτελεί
    ασυμβίβαστο με κομματικό αξίωμα.
    Το Εκτελεστικό Γραφείο καθορίζει ποια συγκεκριμένα αξιώματα
    είναι  ασυμβίβαστα.
 69.5 Κήρυξη θέσης Μέλους Συλλογικού Οργάνου (Κεντρικού ή Επαρχιακού) ως
  κενή και διαδικασία συμπλήρωσής της.
   α) Σε περίπτωση που μέλος συλλογικού οργάνου απουσιάζει
    αδικαιολόγητα πέρα από τρείς συνεχείς  συνεδρίες ή από δέκα
    (10) συνολικά αδικαιολόγητες συνεδρίες κατά τη διάρκεια της
    θητείας του , το όργανο δικαιούται να το απαλλάξει από τα
    καθήκοντα του και να κηρύξει τη θέση του κενή, αφού
    εξασφαλίσει προηγουμένως την έγκριση του Εκτελεστικού
    Γραφείου.
   β) Κενούμενες θέσεις  κατά τα ανωτέρω καταλαμβάνουν οι
    επιλαχόντες κατά την σειρά επιτυχίας κατά της εκλογής.
   γ) Σε περίπτωση μη κάλυψης θέσης από επιλαχόντες για τη
    συμπλήρωση της κενής θέσης, θα επιλέγει το όργανο ύστερα
    από έγκριση του Εκτελεστικού Γραφείου. 
 69.6 Θητεία Αξιωματούχων 
  Η θητεία των Αξιωματούχων που αναφέρονται στα διάφορα άρθρα του
  Καταστατικού, αρχίζει από την ημέρα της εκλογής τους και λήγει αμέσως
  μετά την εκλογή των νέων Αξιωματούχων από το αρμόδιο όργανο του
  Κόμματος και διαρκεί για 54 μήνες. Εξαιρούνται ο Κοινοβουλευτικός
  Εκπρόσωπος και ο Αναπληρωτής του, των οποίων η θητεία διαρκεί όσο και η
  βουλευτική θητεία τους , καθώς και ο Πρόεδρος και τα μέλη της Τοπικής
  Επιτροπής των οποίων η θητεία μπορεί να καθορίζεται από τις ετήσιες
  Τοπικές Γενικές Συνελεύσεις. 
 69.7 Έκπτωση Αξιωματούχων/Μελών
  Αξιωματούχος/Μέλος του Κόμματος εκπίπτει του αξιώματός του σε
  περίπτωση που με ενέργειες του βρίσκεται σε αντίθεση με αποφάσεις
  Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος, ύστερα από σχετική απόφαση του
  Εκτελεστικού Γραφείου δεόντως αιτιολογημένης, με δικαίωμα έφεσης στην
  Κεντρική Επιτροπή εντός τριάντα (30) ημερών.
 69.8 Τροποποίηση του Καταστατικού 
  Το Καταστατικό του Κόμματος μπορεί να τροποποιηθεί σε Τακτικό ή Έκτακτο
  Παγκύπριο Συνέδριο με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων που έχουν
  δικαίωμα ψήφου, δεδομένου ότι το σχέδιο τροποποιήσεων θα

  γνωστοποιηθεί τουλάχιστον ένα μήνα πριν το Συνέδριο σε όλα το όργανα και
  τους συνέδρους του Κόμματος.
 69.9 Πόροι του Κόμματος
  Πόροι του Κόμματος είναι η ετήσια κρατική χορηγία και οι ετήσιες συνδρομές
  των μελών, εισφορές, δωρεές, έσοδα εράνων, οργάνωσης λαχείων,
  χοροεσπερίδων, άλλων εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων που συνάδουν με
  τις αρχές πολιτικής δεοντολογίας.
  Το Κόμμα έχει εξουσία όπως: 
   α) Διορίζει τραπεζικούς ή/και άλλους οργανισμούς ως τραπεζίτες
    του και να προβαίνει στο άνοιγμα οποιουδήποτε λογαριασμού.
   β) Συναλλάττεται ή/και λαμβάνει τραπεζικές διευκολύνσεις ή/και
    υπηρεσίες σε δάνεια, τρεχούμενο ή/και οποιοδήποτε άλλο
    λογαριασμό ή/και σε οποιαδήποτε άλλη μορφή τραπεζικών
    πιστώσεων για οποιαδήποτε ποσά με ή χωρίς εξασφαλίσεις και
    κάτω από οποιουσδήποτε όρους 
   γ) Υποθηκεύει, καταθέτει, ενεχυριάζει ή/και άλλως πως
    προσφέρει ή/και διαθέτει οποιαδήποτε περιουσία του Κόμματος
    κινητή ή/και ακίνητη σαν εξασφάλιση οποιονδήποτε
    υφιστάμενων ή/και  μελλοντικών ή/και  υπό αίρεση
    υποχρεώσεων του Κόμματος, έναντι οποιουδήποτε τραπεζικού
    ή/και άλλου οργανισμού ή/και φυσικού ή/και νομικού
    προσώπου.
   δ) Προς το σκοπό υλοποίησης των πιο πάνω, ο εκάστοτε
    Διευθυντής του Κόμματος ή/και ο εκάστοτε Οικονομικός
    Διαχειριστής του Κόμματος ή/και οποιοσδήποτε πληρεξούσιος
    αντιπρόσωπος οποιουδήποτε από αυτούς, εξουσιοδοτούνται να
    προβαίνουν σε οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις ή/και στη
    συνομολόγηση οποιασδήποτε συμφωνίας υπογράφοντας προς
    τούτο κάθε αναγκαίο έγγραφο, δήλωση ή αίτηση ή/και να
    παρίστανται ενώπιον οποιασδήποτε αρχής για σκοπούς αγοράς
    ή/και πώλησης ή/και επιβάρυνσης οποιασδήποτε κινητής ή
    ακίνητης περιουσίας του Κόμματος.
 69.10 Ημερομηνία ισχύος του παρόντος Καταστατικού 
  Η ισχύς του Καταστατικού που ψηφίστηκε στις 6 Μαΐου 2018 αρχίζει από την
  ψήφισή του.
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΑΡΘΡΟ 1 : ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΕΜΒΛΗΜΑ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ
 1.1 Το Δημοκρατικό Κόμμα ιδρύθηκε στη Λευκωσία αρχικά ως παράταξη με την
  ονομασία Δημοκρατική Παράταξη, στις 12 Μαΐου 1976, με ιδρυτική διακήρυξη
  του Σπύρου Κυπριανού με στόχο τη στήριξη του εθνάρχη Μακαρίου και της
  πολιτικής του. Η παράταξη σύντομα μετασχηματίστηκε σε Κόμμα με την
  επωνυμία ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ.
 1.2 ΕΔΡΑ του Κόμματος είναι στην Λεωφ. Γρίβα Διγενή 50, 1080, στη Λευκωσία.
 1.3 ΕΜΒΛΗΜΑ του Κόμματος η αναμμένη δάδα.
 1.4 Η σφραγίδα του Κόμματος είναι κυκλική και στην περιφέρεια έχει την
  επιγραφή ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. Στο κέντρο έχει την
  αναμμένη δάδα, που τέμνει στο μέσο τη συντομογραφία του Κόμματος,
  ΔΗΚΟ, και το έτος ίδρυσής του, 1976.

ΑΡΘΡΟ 2 : ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ – ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 2.1 Ιδεολογία
  Το Δημοκρατικό Κόμμα εκφράζει τους πολίτες που πιστεύουν στις αρχές της
  Πολιτικής, Κοινωνικής και Οικονομικής Δημοκρατίας ως το σύστημα αρχών
  που προάγει και εξασφαλίζει καλύτερα την αρμονική κοινωνική συμβίωση,
  την κοινωνική συνοχή και την κοινωνική δημιουργία. Το Δημοκρατικό Κόμμα
  ασπάζεται την ιδεολογία και τη φιλοσοφία του ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ που
  εμπνέεται από ένα γενικότερο εθνικό και κοινωνικό όραμα και απορρίπτει τις
  γενικές και αόριστες ιδέες και τους αυθαίρετους αφορισμούς.
 2.2 Βασικοί σκοποί
  Βασικοί σκοποί του Δημοκρατικού Κόμματος είναι η συμβολή στον αγώνα για
  την απελευθέρωση της Κύπρου και η προώθηση θεσμών, προγραμμάτων και
  διαδικασιών, που εξασφαλίζουν απρόσκοπτη πρόοδο  και αρμονία στον
  πολιτικό και οικονομικό τομέα, μέσα σε μια κυρίαρχη, ανεξάρτητη και
  δημοκρατική πολιτεία με κατοχυρωμένα τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα
  όλων των νόμιμων πολιτών της. 
 2.3 Βασικοί στόχοι
  Οι βασικοί στόχοι του Δημοκρατικού Κόμματος πηγάζουν από  την όλη
  ιδεολογία και πολιτική φιλοσοφία του. Παράλληλα:
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα βρίσκεται σταθερά και με συνέπεια ενταγμένο
   στον ενδιάμεσο πολιτικό χώρο και υπηρετεί με ειλικρίνεια και χωρίς

   διακρίσεις το δημόσιο συμφέρον και το κοινωνικό σύνολο. Επιδιώκει τη
   συστηματική συνεργασία των δυνάμεων του χώρου στη βάση
   πολιτικοϊδεολογικών συγκλίσεων. Μόνιμος στόχος του Δημοκρατικού
   Κόμματος είναι η συνένωση των δυνάμεων του χώρου και η διεύρυνση
   της αποδοχής των αρχών και της πολιτικής φιλοσοφίας του
   ενδιάμεσου χώρου από την Κυπριακή κοινωνία Στόχος επίσης είναι η
   δημιουργία συνθηκών εθνικής συνεννόησης, πολιτικής συναντίληψης,
   κοινωνικής συναίνεσης και πολιτικής σταθερότητας στον τόπο.
  β) Το Δημοκρατικό Κόμμα επιδιώκει ενεργό και δημιουργική συμμετοχή
   σε Διεθνείς και  Ευρωπαϊκούς πολιτικοϊδεολογικούς και
   κο ι ν ο β ο υλ ε υ τ ι κο ύ ς  θ εσ μ ο ύ ς  κα ι  σ χ ή μ α τ α  σ τ η  β ά σ η
   πολιτικοϊδεολογικής ταύτισης ή συγγένειας.
 2.4 Θέσεις του Κόμματος αναφορικά με το Εθνικό θέμα
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα θεωρεί το Κυπριακό ως πρόβλημα εισβολής και
   κατοχής και αγωνίζεται για να επιτύχει με βάση τα ψηφίσματα και τις
   αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών και τις Συμφωνίες Κορυφής, τις
   αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
   και το Κοινοτικό (Ευρωπαϊκό) Κεκτημένο, δίκαιη, λειτουργική και
   βιώσιμη λύση. ΛΥΣΗ που θα εξασφαλίζει την πλήρη ανεξαρτησία, την
   κατοχύρωση της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας, και της
   ενότητας της χώρας, την αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων
   και των εποίκων και την κατοχύρωση του δικαιώματος επιστροφής
   όλων των προσφύγων στις εστίες και τις περιουσίες τους, κάτω από
   συνθήκες ασφάλειας και θα κατοχυρώνει τα ανθρώπινα δικαιώματα
   (όλων των νόμιμων κατοίκων της Κυπριακής Δημοκρατίας), τις
   βασικές ελευθερίες και τη διακρίβωση της τύχης ενός εκάστου των
   αγνοουμένων.
  β) Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει ότι στον αγώνα μας για φυσική και
   εθνική επιβίωση και δικαίωση, η ανεπιφύλακτη και στενή συνεργασία
   με την Ελληνική Κυβέρνηση είναι αναγκαία και απαραίτητη, και ότι, οι
   δεσμοί με την Ελλάδα, για λόγους ιστορικούς, φυλετικούς και
   εθνικούς, πρέπει να παραμένουν πάντοτε απαρασάλευτοι.
  γ) Το Δημοκρατικό Κόμμα εργάζεται για την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση της
   Κύπρου με στόχο την εφαρμογή των αρχών της δικαιοσύνης, των
   ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του Κοινοτικού Κεκτημένου και την
   ισότιμη και δημιουργική συμμετοχή της Κύπρου στους Ευρωπαϊκούς
   θεσμούς και γενικά στο Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. Παράλληλα εργάζεται
   για τη διαμόρφωση ενός συστήματος αρχών και αξιών στην Ευρωπαϊκή
   Ένωση που να την καθιστά ένωση λαών και πολιτισμών και όχι όργανο
   πολιτικών και οικονομικών κέντρων εξουσίας.
 2.5 Πολιτική Δημοκρατία
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει πως όλες οι πολιτικές εξουσίες πρέπει
   να πηγάζουν από το λαό και να ασκούνται υπεύθυνα για το καλό του
   λαού και σύμφωνα με την ανόθευτη θέλησή του.
  β) Η ολοκλήρωση της Πολιτικής Δημοκρατίας είναι αδιανόητη χωρίς την
   απαιτούμενη πολιτική αγωγή και ενημέρωση, χωρίς τη συμμετοχή
   όλων των ενηλίκων πολιτών στη διαδικασία λήψης σοβαρών
   αποφάσεων, χωρίς την παροχή ίσων ευκαιριών σε όσους πολίτες
   θέλουν να διεκδικήσουν πολιτικές θέσεις, από τις οποίες να μπορούν
   να συναγωνιστούν δημοκρατικά και  ελεύθερα, χωρίς να
   παρεμποδίζονται από οποιεσδήποτε προκαταλήψεις και εμπόδια.
   Η Πολιτική Δημοκρατία απαιτεί την ισότητα των πολιτών έναντι των
   νόμων και την ισοπολιτεία των νόμων έναντι όλων των πολιτών.
 2.6 Έμπρακτη Πολιτική Δημοκρατία 
  Το Δημοκρατικό Κόμμα θέλει τη δημοκρατία έμπρακτη και ουσιαστική, όπου
  τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των πολιτών να καθορίζονται δημοκρατικά,
  με συναίσθηση κοινωνικής ευθύνης και σύμφωνα με τις αρχές της
  δικαιοσύνης και της κοινωνικής αλληλεγγύης και όπου τα δικαιώματα των
  πολιτών να προστατεύονται αποτελεσματικά και να ασκούνται ελεύθερα.

 2.7 Ατομικές και Πολιτικές Ελευθερίες 
  Το Δημοκρατικό Κόμμα θέλει τα ανθρώπινα δικαιώματα απαραβίαστα και τις
  ατομικές και πολιτικές ελευθερίες κατοχυρωμένες με μηχανισμούς που να
  τις προστατεύουν από καταχραστές και σφετεριστές της εξουσίας και από
  πράξεις που δεν συνάδουν με το σύστημα των κοινωνικών αξιών του λαού ή
  τη δημοκρατικά εκφραζόμενη θέληση του λαού.
 2.8 Κοινωνική Δημοκρατία
  Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει ότι το κράτος και γενικά η πολιτεία καθώς και
  η ευρύτερη  κοινωνία έχουν υποχρέωση να εξασφαλίζουν σε όλους τους
  πολίτες συνθήκες ελεύθερης και αξιοπρεπούς διαβίωσης, σύμφωνα με τις
  αρχές της δικαιοσύνης, του ανθρωπισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης.
  Για το σκοπό αυτό υποστηρίζει τη χαλιναγώγηση της αυθαιρεσίας των
  ισχυρών κοινωνικών ομάδων, όπου, και όταν, εκδηλώνεται, την ενίσχυση των
  αδύνατων κοινωνικών ομάδων ή κατηγοριών ή στρωμάτων και την προστασία
  τους από την εγκατάλειψη, την κοινωνική περιθωριοποίηση, την άδικη
  μεταχείριση και την εκμετάλλευση, με απώτερο σκοπό την εξισορρόπηση
  των κοινωνικών και οικονομικών δικαιωμάτων και την αρμονική συμβίωση
  των πολιτών μέσα σε συνθήκες κοινωνικής συνοχής.
 2.9 Οικονομική Δημοκρατία
  Το Δημοκρατικό Κόμμα αποβλέπει στην εξάλειψη κάθε είδους οικονομικών
  φραγμών για την οικονομική προαγωγή των ατόμων και στη δημιουργία ίσων
  ευκαιριών εργασίας και οικονομικής προόδου για όλους τους πολίτες.
  Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει ότι η οικονομική δημοκρατία είναι ανέφικτη
  χωρίς την κατάργηση της κυρίαρχης  αυθαιρεσίας των οικονομικά ισχυρών,
  των μονοπωλίων, της ασυδοσίας του εγχώριου ή ξένου κεφαλαίου, της
  μονοπώλησης, της πληροφόρησης και των κάθε λογής προνομίων που είναι
  αντίθετα με τα συμφέροντα του λαού.  Το Δημοκρατικό Κόμμα θεωρεί επίσης
  αναγκαία την καθιέρωση ελέγχου και την επιβολή κυρώσεων για την κακή
  χρήση τεχνικών εφευρέσεων ή καινοτομιών από μέρους ισχυρών
  κοινωνικοοικονομικών παραγόντων.
  Το Δημοκρατικό Κόμμα θεωρεί το μικτό σύστημα οικονομίας, που συνδυάζει
  την ιδ ιωτική πρωτοβουλία με τον κρατικό σχεδιασμό,  ως το
  αποτελεσματικότερο οικονομικό σύστημα το οποίο διασφαλίζει την πρόοδο
  και την ανάπτυξη της Κύπρου και του λαού της, την δίκαιη κατανομή του
  εθνικού πλούτου και των οικονομικών βαρών και την προστασία των
  δικαιωμάτων των οικονομικά ασθενέστερων και μη προνομιούχων ομάδων
  του πληθυσμού.
 2.10 Δημοκρατική μεθόδευση
  Το Δημοκρατικό Κόμμα δεν υποστηρίζει δόγματα αλλά αρχές, που θα
  ενθαρρύνουν την αδιάκοπη αναζήτηση του καλύτερου και δικαιότερου
  τρόπου κοινωνικής συμβίωσης και συνεργασίας.
  Υποστηρίζει ότι ο ανοικτός και ελεύθερος διάλογος σαν μέσο έκφρασης των
  εκτιμήσεων και θέσεων του λαού, αποτελεί το πιο ορθό μέσο αναζήτησης
  τρόπων για πιο αρμονική  κοινωνική συμβίωση και συνεργασία.
  Επίσης υποστηρίζει ότι σε περίπτωση διαφωνίας ή διαφοράς το καλύτερο
  μέσο για εξεύρεση λύσης είναι οι νόμιμες και δημοκρατικές διαδικασίες.
 2.11 Κατευθυντήριες Οργανωτικές Γραμμές 
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα δεν είναι Κόμμα με μονολιθική οργάνωση. Η
   συνοχή του διατηρείται με την ισορροπημένη κατανομή της
   ενδοκομματικής δύναμης μεταξύ των μελών και αξιωματούχων του, με
   την προσήλωση στους σκοπούς και στη συλλογική προσπάθεια για την
   επίτευξη των σκοπών του Κόμματος.
  β) Οι δημοκρατικές αρχές διέπουν τόσο τη διαδικασία ανάδειξης
   αξιωματούχων όσο και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Γι’ αυτό:
   I.  Όλα τα όργανα είναι αιρετά και εκλέγονται με όσο το δυνατό πιο
    άμεσο τρόπο. Συγκεκριμένα όλα τα μέλη του Κόμματος, που
    είναι εγγεγραμμένα στο Κεντρικό Μητρώο Μελών, έχουν και
    ασκούν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και
    συνδιαμορφώνουν μέσα από συλλογικές διαδικασίες τις

    αποφάσεις και τις θέσεις του Κόμματος στα μείζονος σημασίας
    και ιδιαίτερης κρισιμότητας πολιτικά και κομματικά θέματα. Όλα
    τα μέλη του Κόμματος εκλέγουν όλους τους κεντρικούς
    αξιωματούχους και μέλη των κεντρικών συλλογικών οργάνων
    του Κόμματος, όλα τα μέλη των Επαρχιακών Οργανώσεων
    εκλέγουν όλους τους αξιωματούχους και τα μέλη των
    Επαρχιακών Συλλογικών Οργάνων και όλα τα μέλη της Τοπικής
    Οργάνωσης εκλέγουν όλους τους αξιωματούχους και όλα τα
    μέλη των τοπικών συλλογικών οργάνων.
   II. Οι εξουσίες που συγκεντρώνουν τα όργανα
    αλληλοϊσορροπούνται και αλληλοελέγχονται.
   III. Οι αποφάσεις λαμβάνονται από αρμόδια συλλογικά όργανα.
    --Επιδιώκεται η αποκέντρωση του συστήματος λήψης
    αποφάσεων και η εκχώρηση διακριτικής  εξουσίας στα
    κατώτερα συλλογικά αιρετά  όργανα.

ΑΡΘΡΟ 3: ΚΟΜΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ
 3.1 Επί θεμάτων μείζονος πολιτικής σημασίας ή ιδιαίτερης κομματικής
  κρισιμότητας πραγματοποιείται κομματικό δημοψήφισμα στο οποίο
  συμμετέχουν όλα τα μέλη του Κόμματος.
 3.2 
  Την πραγματοποίηση κομματικού δημοψηφίσματος αποφασίζει η Κεντρική
  Επιτροπή, η οποία καθορίζει το θέμα και τα ερωτήματα που θα τεθούν προς
  απάντηση στο δημοψήφισμα. Οι σχετικές αποφάσεις της Κεντρικής
  Επιτροπής λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών της.

ΑΡΘΡΟ 4: ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 4.1 Το Πολιτικό Πρόγραμμα του Κόμματος καθορίζεται με βάση τις πιο πάνω
  βασικές πολιτικές θέσεις και, εντός των πλαισίων αυτών, μπορεί να
  αναθεωρείται από καιρού εις καιρό από το Παγκύπριο Συνέδριο που έχει
  αποκλειστική αρμοδιότητα να συζητά και να εγκρίνει τους επί μέρους
  στόχους, τη μεθοδολογία, τρόπους και ενέργειες για την προώθηση της
  εφαρμογής του.
 4.2 Την ευθύνη για τη σύνταξη του προσχεδίου του προγράμματος έχει το
  Εκτελεστικό Γραφείο που το υποβάλλει στην Κεντρική Επιτροπή για έγκριση.
  Η Κεντρική Επιτροπή το παραπέμπει στο Παγκύπριο Συνέδριο για τελική
  έγκριση. Νοείται ότι σε όλα τα όργανα του Κόμματος δίνεται η δυνατότητα
  υποβολής απόψεων και εισηγήσεων για τον καταρτισμό του Πολιτικού
  Προγράμματος του Κόμματος.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΔΟΜΗ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

ΑΡΘΡΟ 5: ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 1. Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση
 2. Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο
 3. Έκτακτο ή Καταστατικό Συνέδριο 
 4. Παγκύπρια Συνδιάσκεψη
 5. Κεντρική Επιτροπή
 6. Πολιτικό Συμβούλιο
 7. Εκτελεστικό Γραφείο
 8. Γραμματεία Εκτελεστικού Γραφείου
 9. Κοινοβουλευτική Ομάδα
 10. Γενικό Οργανωτικό Γραφείο
 11. Οικονομική Επιτροπή

 12. Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες
 13. Επιτροπή Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ΑΡΘΡΟ 6: ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 6.1 Η Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση πραγματοποιείται κάθε πενήντα-τέσσερις
  (54) μήνες και εκλέγει τους κεντρικούς αξιωματούχους του Κόμματος
  (Πρόεδρο, Αναπληρωτή Πρόεδρο, τρεις (3) Αντιπροέδρους, Γενικό
  Γραμματέα, Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα), τα αιρετά μέλη του Εκτελεστικού
  Γραφείου (15) και τα μέλη της Κεντρική Επιτροπή.
 6.2 Πραγματοποιείται πενήντα-τέσσερις (54) μήνες μετά την προηγούμενη
  Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
 6.3 Όλα τα εγγεγραμμένα στο Κεντρικό Μητρώο Μελών μέλη του Κόμματος, που
  έχουν εγγραφεί τουλάχιστον εννέα (9) μήνες πριν την ημέρα διεξαγωγής της
  Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην
  ψηφοφορία, εφόσον έχουν τακτοποιημένες τις κομματικές τους
  υποχρεώσεις κατά την προσέλευση τους στην Εκλογική Συνέλευση.

  Κάλπες της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης λειτουργούν σε όλες τις
  επαρχίες, όπως θα ορίζεται από τους σχετικούς κανονισμούς. Οι εκλογικές
  διαδικασίες εποπτεύονται από κεντρική και επαρχιακές εφορευτικές
  επιτροπές όπως θα ορίζουν οι Κανονισμοί που εγκρίνονται από την Κεντρική
  Επιτροπή. Οι Επαρχιακές Εφορευτικές Επιτροπές υπόκεινται στην Κεντρική
  Εφορευτική Επιτροπή. Οι Πρόεδροι των Επαρχιακών εφορευτικών
  επιτροπών είναι μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.

  Οι κάλπες ανοίγουν και κλείνουν την ίδια ώρα σε όλες τις επαρχίες.

  Η Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο συλλογικό
  όργανο του Κόμματος σε θέματα εκλογικών διαδικασιών.

  Ο χρόνος διεξαγωγής της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης μπορεί να
  παραταθεί για περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, με
  απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, ύστερα από εισήγηση του Εκτελεστικού
  Γραφείου, για λόγους εξειδικευμένους που αφορούν τα πολιτικά πράγματα
  του τόπου ή που εξυπηρετούν τους σκοπούς και τις αρχές του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 7: ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 7.1 Το Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο είναι το ανώτατο και κυρίαρχο συλλογικό
  όργανο του Κόμματος στη διαμόρφωση των πολιτικών αποφάσεων και στη
  χάραξη στρατηγικής. Συνέρχεται μια (1) φορά στη διάρκεια της  θητείας των
  κεντρικών συλλογικών οργάνων του Κόμματος, κατόπιν σύγκλισης από την
  Κεντρική Επιτροπή του κόμματος ή όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο από την
  Κεντρική Επιτροπή.
 7.2 Προκηρύσσεται από την Κεντρική Επιτροπή η οποία καθορίζει την
  ημερομηνία διεξαγωγής του και εγκρίνει την ημερήσια διάταξη του.
  Ο χρόνος διεξαγωγής του μπορεί να αναβληθεί για περίοδο που δεν θα
  υπερβαίνει τους τρεις μήνες, με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, ύστερα
  από εισήγηση του Εκτελεστικού Γραφείου, για λόγους εξειδικευμένους που
  αφορούν τα πολιτικά πράγματα του τόπου ή που εξυπηρετούν τους σκοπούς
  και τις αρχές του  Κόμματος.
 7.3 Σύνθεση
  Στο Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο συμμετέχουν: Κεντρική Επιτροπή, Πολιτική
  Επιτροπή, 86 αντιπρόσωποι της ΝΕΔΗΚ, 86 αντιπρόσωποι της ΓΟΔΗΚ, 50
  αντιπρόσωποι των Κλαδικών Οργανώσεων, οι Πρόεδροι των Ομάδων
  Μελετών, δύο αντιπρόσωποι από κάθε Φοιτητική Οργάνωση, τα μέλη των
  Επαρχιακών Επιτροπών του Κόμματος, οι Πρόεδροι των Τοπικών Επιτροπών
  και ένας αντιπρόσωπος από κάθε εκλογικό κέντρο, πέντε αντιπρόσωποι από
  κάθε Κομματική Οργάνωση του εξωτερικού, οι Δήμαρχοι, οι Δημοτικοί
  Σύμβουλοι, οι Σχολικοί Έφοροι και οι εκλεγμένοι πρόεδροι και μέλη

  Κοινοτικών Συμβουλίων μέλη του Κόμματος, τρεις αντιπρόσωποι της
  Οικονομικής Επιτροπής, οι δύο οικονομικοί ελεγκτές.
  Συμμετέχουν επίσης: Πρώην Πρόεδροι της Δημοκρατίας που προέρχονται
  από το ΔΗΚΟ, εν ενεργεία υπουργοί, βουλευτές και ευρωβουλευτές, καθώς
  και όσοι διετέλεσαν αξιωματούχοι του Κόμματος που εκλέγηκαν από
  Παγκύπριο Συνέδριο (Πρόεδροι του Κόμματος, Αναπληρωτές Προέδροι,
  Αντιπρόεδροι, Γενικοί Γραμματείς, και Γενικοί Οργανωτικοί Γραμματείς)
  πρώην Υπουργοί, Βουλευτές και Ευρωβουλευτές του Κόμματος καθώς και οι
  πρώην Προέδροι και Γενικοί Γραμματείς της ΓΟΔΗΚ και της ΝΕΔΗΚ και
  πρώην Πρόεδροι Επαρχιακών Επιτροπών, οι Πρόεδροι και τα μέλη
  Διοικητικών Συμβουλίων Ημικρατικών Οργανισμών που είναι μέλη του
  Κόμματος
 7.4 Αρμοδιότητες
  Το Τακτικό Συνέδριο ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
  α) Λαμβάνει γνώση, συζητά και ψηφίζει:-
   I. Το Πολιτικό Πρόγραμμα του Κόμματος για την επόμενη θητεία.
   II. Την Έκθεση Δράσης της περασμένης θητείας, που καταθέτει ο
    Γενικός  Γραμματέας του Κόμματος.
  β) Καθορίζει τα γενικά πλαίσια της πολιτικής του Κόμματος.
  γ) Λαμβάνει γνώση και εγκρίνει τον Οικονομικό Απολογισμό της
   Οικονομικής Επιτροπής και την Έκθεση των Οικονομικών Ελεγκτών
   του Κόμματος.
  δ) Τροποποιεί το Καταστατικό σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις.
  ε) Έχει το τεκμήριο της αρμοδιότητας για οποιοδήποτε θέμα που δεν
   καθορίζει το Καταστατικό και περιβάλλεται με το κατάλοιπο εξουσίας
   που  δεν έχει ανατεθεί σε άλλο κομματικό όργανο.
 7.5 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί που ψηφίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν με βάση το
  Καταστατικό, θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Τακτικού Παγκυπρίου
  Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 8: ΕΚΤΑΚΤΟ Ή ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 8.1 Το Έκτακτο ή Καταστατικό Παγκύπριο Συνέδριο συγκαλείται εάν και εφ’ όσον
  κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο του Κόμματος ή την Κεντρική Επιτροπή και
  ασχολείται με ειδικά θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη του,
  που εξαγγέλλεται μαζί με τη σύγκλησή του.
 8.2 Στην οργάνωση και λειτουργία του Έκτακτου ή Καταστατικού Παγκυπρίου
  Συνεδρίου εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις περί Τακτικού
  Παγκυπρίου Συνεδρίου, με εξαίρεση τη χρονική περίοδο για έγκριση και
  κοινοποίηση στους συνέδρους των εγγράφων που θα τεθούν ενώπιον του
  Συνεδρίου, την οποία θα μπορεί να συντέμνει η Κεντρική Επιτροπή
  ανάλογα με την περίπτωση και εφ’ όσον συντρέχουν εξειδικευμένοι λόγοι.

ΑΡΘΡΟ 9: ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ
 9.1 Συγκαλείται με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής με στόχο την ενημέρωση
  και το συλλογικό προβληματισμό των στελεχών του Κόμματος καθώς και την
  ανάπτυξη διαλόγου του Κόμματος  με την ευρύτερη κοινωνία πάνω σε
  σημαντικά πολιτικά ζητήματα ή θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος. Η
  Κεντρική Επιτροπή ορίζει ειδική επιτροπή για τη διοργάνωση της.
 9.2 Η Κεντρική Επιτροπή καθορίζει τη σύνθεση της Συνδιάσκεψης και εγκρίνει
  την ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 10: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 10.1 Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ είναι το ανώτατο συλλογικό όργανο του Κόμματος
  που λειτουργεί μεταξύ δύο Τακτικών Παγκύπριων Συνεδρίων.
 10.2 Σύνθεση 
  Η Κεντρική Επιτροπή αποτελείται:
  α) Από τα μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου (ως το άρθρο 12)
  β) Από τα επτά (7) μέλη της Γενικής Γραμματείας της ΓΟΔΗΚ και τα

   έντεκα (11) μέλη της Γενικής Γραμματείας της ΝΕΔΗΚ, τον Πρόεδρο
   των Ομάδων Μελετών και τους Προέδρους των κομματικών
   παραρτημάτων εξωτερικού
  γ) Από 120 αιρετά μέλη, από τα οποία 20% τουλάχιστον είναι γυναίκες
   και 10% τουλάχιστον ανήκουν στη ΝΕΔΗΚ (συμπεριλαμβανομένων
   των επτά (7) μελών της Γραμματείας της ΓΟΔΗΚ και των έντεκα (11)
   μελών της Γραμματείας της ΝΕΔΗΚ) και τα οποία κατανέμονται στις
   Επαρχιακές Οργανώσεις του Κόμματος με βάση τον αριθμό ψήφων
   που πήρε η κάθε επαρχία στις αμέσως προηγούμενες βουλευτικές
   εκλογές στις οποίες το Κόμμα έλαβε μέρος αυτοδύναμα. Τα μέλη κάθε
   επαρχίας εκλέγονται από την οικεία Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση. Η
   κατανομή των εδρών κατά επαρχιακή οργάνωση και των θέσεων που
   διεκδικούνται από γυναίκες και εκπροσώπους της ΝΕΔΗΚ καθορίζεται
   από την Κεντρική Επιτροπή με τους σχετικούς κανονισμούς. Η εκλογή
   γίνεται με βάση κανονισμούς που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή.
  δ) Όλους τους αξιωματούχους που επιλέγονται/εκλέγονται σύμφωνα με
   τα άρθρα 10.7
  ε) Από τους Προέδρους της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων, της
   Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων και της Ομάδας Μελετών.
  στ) Από πέντε (5) εκπροσώπους του Φοιτητικού Κινήματος, που είναι
   μέλη του κόμματος.
 10.3 Η εκλογή των αιρετών μελών της Κεντρικής Επιτροπής γίνεται από τις
  Επαρχιακές Εκλογικές Συνελεύσεις. Η κατανομή των εδρών κατά Επαρχιακή
  Οργάνωση και των θέσεων που διεκδικούνται από γυναίκες και εκπροσώπους
  της ΝΕΔΗΚ καθορίζεται από την Κεντρική Επιτροπή με τους σχετικούς
  κανονισμούς.
 10.4 Ο Γενικός Γραμματέας και ο Βοηθός Γενικός Γραμματέας  φροντίζουν για την
  τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων και των παρουσιών της Κεντρικής
  Επιτροπής και κυκλοφορούν τα  πρακτικά ανάμεσα στα μέλη της Κεντρικής
  Επιτροπής όχι αργότερα από 15 μέρες μετά τη συνεδρία. 
  Η Κεντρική Επιτροπή δύναται να αποφασίσει τη μη περίληψη θεμάτων στα
  πρακτικά με πλειοψηφία όχι μικρότερη από 3/5 των παρόντων.
 10.5 Η Κεντρική Επιτροπή συνέρχεται τουλάχιστον μια (1) φορά την τριμηνία.
  Συγκαλείται από το Εκτελεστικό  Γραφείο, υπό την ευθύνη του Γενικού
  Γραμματέα.
  α) Η Κεντρική Επιτροπή μπορεί να συγκληθεί εκτάκτως από τον Πρόεδρο
   ή το Εκτελεστικό Γραφείο ή με γραπτή αίτηση υπογεγραμμένη από το
   25% τουλάχιστον των μελών της, που να παραθέτει κατά τρόπο
   συγκεκριμένο το θέμα ή τα θέματα για το οποίο/οποία ζητείται η
   έκτακτη σύγκλησή της.
  β) Η Κεντρική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα το
   ήμισυ  τουλάχιστον των εν ενεργεία μελών της. Σε περίπτωση μη
   συμπλήρωσης του ως άνω αριθμού, η συνεδρία αναβάλλεται για μια
   ώρα, οπότε τα παρόντα μέλη εφ’ όσον αντιπροσωπεύουν το 1/3
   τουλάχιστον των εν ενεργεία μελών της, αποτελούν απαρτία.
  γ) Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία, εκτός των
   αποφάσεων για τις οποίες απαιτείται μεγαλύτερος αριθμός ψήφων
   σύμφωνα με τις πρόνοιες άλλων άρθρων του Καταστατικού. Η
   ψηφοφορία διεξάγεται δι’ ανατάσεως της χειρός εκτός αν ζητηθεί
   διαφορετικά από το 25% των παρόντων μελών, οπότε διεξάγεται
   μυστική.
 10.6 Αρμοδιότητες
  α) Η Κεντρική Επιτροπή προκηρύσσει  την Παγκύπρια Εκλογική
   Συνέλευση και καθορίζει την ημερομηνία διεξαγωγής των εργασιών
   της, την εκλογική διαδικασία και κάθε άλλο εκλογικό κανονισμό. Με
   ειδικούς κανονισμούς καθορίζει τη διαδικασία υποβολής
   υποψηφιοτήτων και διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη των
   κεντρικών αξιωματούχων, των μελών των κεντρικών συλλογικών
   οργάνων και των επαρχιακών και τοπικών συλλογικών οργάνων, που

   εκλέγονται από την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
  β) Προκηρύσσει επίσης το Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο, καθορίζει την
   ημερομηνία διεξαγωγής των εργασιών του και εγκρίνει την ημερήσια
   διάταξή του. Μελετά και εγκρίνει όλα τα έγγραφα που θα κατατεθούν
   στο Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο, τουλάχιστον ένα μήνα πριν την
   πραγματοποίηση του και φροντίζει για την κυκλοφορία του
   προσυνεδριακού υλικού  διά του Γενικού Γραμματέα προς τις
   Επαρχιακές Επιτροπές και άλλες οργανώσεις ή τμήματα του Κόμματος.
  γ) Εγκρίνει και παραπέμπει στο Παγκύπριο Τακτικό Συνέδριο το Πολιτικό
   Πρόγραμμα του Κόμματος και την Έκθεση Δράσης.
  δ) Μελετά και εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων και δαπανών
   του Κόμματος. 
  ε) Λαμβάνει γνώση της γενικής οικονομικής κατάστασης του Κόμματος
   με αναφορά του αρμόδιου οικονομικού διαχειριστή, ο οποίος εισηγείται
   στο Εκτελεστικό Γραφείο τους συνεργάτες του.
  στ) Ενόψει του Τακτικού Παγκύπριου Συνεδρίου λαμβάνει γνώση της
   οικονομικής κατάστασης και διαχείρισης των οικονομικών του
   Κόμματος της προηγηθείσας διετίας με την κατάθεση της έκθεσης των
   οικονομικών ελεγκτών του Κόμματος που παραπέμπεται στο Τακτικό
   Παγκύπριο Συνέδριο. Ενόψει Τακτικού Παγκύπριου Συνεδρίου
   εξετάζει τους εγκεκριμένους λογαριασμούς του Κόμματος με βάση
   την έκθεση των ελεγκτών και εγκρίνει ή απορρίπτει τους
   λογαριασμούς.
  ζ) Εγκρίνει τους εσωτερικούς κανονισμούς οι οποίοι ρυθμίζουν την
   οργάνωση και λειτουργία των Συλλογικών οργάνων ή επιτροπών του
   Κόμματος , κεντρικών, επαρχιακών ή τοπικών. 
  η) Εγκρίνει την κομματική λειτουργία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.
  θ) Καθορίζει το ύψος του δικαιώματος εγγραφής και της ετήσιας
   συνδρομής των μελών.
  ι) Θεσπίζει ειδικούς κανονισμούς που ρυθμίζουν:
   I. Τη διαδικασία της υποβολής υποψηφιότητας και εκλογής
    αξιωματούχων του Κόμματος που εκλέγονται από ανώτερα
    συλλογικά όργανα του Κόμματος. 
   II. Τη διαδικασία επιλογής κομματικού ή κομματικών υποψηφίων
    στη διεκδίκηση των γενικών ή Αναπληρωματικών βουλευτικών
    εκλογών, Ευρωεκλογών, των δημοτικών εκλογών ή της εκλογής
    προέδρων και μελών Κοινοτικών Συμβουλίων καθώς και μελών
    Σχολικών Εφοριών.
   III. Τη διαδικασία προκήρυξης και διεξαγωγής του κομματικού
    δημοψηφίσματος.
  Ια) Επιλέγει/εκλέγει ενδεκαμελή (11) υποεπιτροπή της Κεντρικής
   Επιτροπής απαρτιζόμενη από Πρόεδρο και δέκα μέλη, η οποία ενεργεί
   ως δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
  Ιβ) Επιλέγει/εκλέγει το βουλευτή που θα διεκδικήσει το αξίωμα του
   Προέδρου της Βουλής, σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Κόμματος
   δεν είναι βουλευτής ή δεν επιθυμεί να διεκδικήσει τη θέση.
  Ιγ) Επικυρώνει την εκλογή του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του
   Κόμματος και του Αναπληρωτή του.
  Ιδ) Επιλέγει/εκλέγει τα πέντε (5) μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας,
   Ελέγχου και  Κανονισμών.
  Ιε) Επικυρώνει την επιλογή του Προέδρου της Ομάδας Μελετών.
 10.7 Επιλέγει/εκλέγει τους πιο κάτω Αξιωματούχους του Κόμματος οι οποίοι
  συμμετέχουν στην Κεντρική Επιτροπή ως εξ οφίκια μέλη με δικαίωμα
  ψήφου:
  1) Τους Βοηθούς Γενικούς Γραμματείς
  2) Τους Βοηθούς Γενικούς Οργανωτικούς Γραμματείς
  3) Το Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων
  4) Το Γραμματέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  5) Το Γραμματέα Αγροτικών Θεμάτων

  6) Το Γραμματέα Προσφυγικών Θεμάτων
  7) Το Γραμματέα Πολιτιστικών Θεμάτων
  8) Το Γραμματέα Αθλητισμού
  9) Το Γραμματέα Θρησκευτικών Ομάδων
  10) Το Γραμματέα Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Θεμάτων
  Τα καθήκοντα/αρμοδιότητές τους, εφ’ όσον  δεν προβλέπονται από το
  Καταστατικό, εγκρίνονται από την Κεντρική Επιτροπή.
 10.8 Πληρώνει με εκλογή τις  θέσεις του Αναπληρωτή Προέδρου, Αντιπροέδρων,
  Γενικού Γραμματέα και του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, σε περίπτωση
  κατά την οποία καθίστανται κενές για οποιοδήποτε λόγο.
 10.9 Κάθε χρόνο η Κεντρική Επιτροπή  ορίζει ειδική συνεδρία  λογοδοσίας των
  αξιωματούχων του Κόμματος. 

ΑΡΘΡΟ 11: ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 11.1 Στο Πολιτικό Συμβούλιο μετέχουν όλοι οι πρώην υπουργοί και βουλευτές
  μέλη του Κόμματος και άλλα πρόσωπα μετά από σχετική εισήγηση του
  Προέδρου του Κόμματος στη Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου.
 11.2 Συνεδριάζει τακτικά και αναλύει τα πολιτικά δρώμενα και την επικαιρότητα.
 11.3 Το Πολιτικό Συμβούλιο έχει καθαρά συμβουλευτικό χαρακτήρα και μετά από
  κάθε συνεδρία αποστέλλει στον Πρόεδρο του Κόμματος έκθεση εισηγήσεων
  και απόψεων.
 11.4 Το Πολιτικό Συμβούλιο τελεί υπό την εποπτεία του Προέδρου του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 12: ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
 12.1 Το Εκτελεστικό Γραφείο είναι το Εκτελεστικό Όργανο της Κεντρικής
  Επιτροπής και γενικότερα του Κόμματος.
 12.2 Σύνθεση 
  Στο Εκτελεστικό Γραφείο συμμετέχουν:
  α) Ο Πρόεδρος, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος, οι τρεις (3) Αντιπροέδροι, ο
   Γενικός Γραμματέας, ο Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας.
  β) Δεκαπέντε (15) αιρετά μέλη που εκλέγονται από την Παγκύπρια
   Εκλογική Συνέλευση. Τρία από τα μέλη αυτά είναι γυναίκες.
  γ) Πρώην Πρόεδροι του Κόμματος
  δ) Οι Πρόεδροι της ΝΕΔΗΚ και της ΓΟΔΗΚ
  ε) Οι υπουργοί που συμμετέχουν στην κυβέρνηση εκ μέρους του
   Κόμματος.
  στ) Τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος και οι
   Ευρωβουλευτές του Κόμματος.
  ζ) Οι Πρόεδροι των Επαρχιακών Επιτροπών του Κόμματος (ένας ανά
   γεωγραφική επαρχία).
  η) Ο Οικονομικός Διαχειριστής του Κόμματος
  θ) Ο Γενικός Διευθυντής του Κόμματος, ως εξ οφίκιο Μέλος με δικαίωμα
   ψήφου.
  ι) Η Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου δύναται να καλεί μέχρι και 3
   άτομα να παρακάθονται στο Εκτελεστικό χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 12.3 Αποτυχών υποψήφιος στις εκλογές για την ανάδειξη προέδρου του
  Κόμματος ο οποίος συγκεντρώνει πάνω από το 30% των ψήφων, συμμετέχει
  στο Εκτελεστικό Γραφείο ως πλήρες μέλος.
 12.4 Σε Ειδικές Συνεδρίες παρίστανται για σκοπούς ενημέρωσης και συντονισμού
  και άλλοι αξιωματούχοι του Κόμματος που θα προσκαλούνται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 12.5 Λειτουργία 
  α) Το Εκτελεστικό Γραφείο συγκαλείται το αργότερο τριάντα (30) ημέρες
   μετά την εκλογή των αιρετών μελών του και συνεδριάζει τακτικά
   τουλάχιστον μια (1) φορά τον μήνα και έκτακτα όταν κληθεί από τον
   Πρόεδρο ή από τα 3/5 των μελών του.
  β) Τα μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου αναλαμβάνουν συγκεκριμένους
   τομείς  ευθύνης. 
  γ) Βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά συν ένα μέλη του. Οι

   αποφάσεις λαμβάνονται  με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών
   του.
  δ) Γενικά θέματα λειτουργίας του ρυθμίζονται με Ειδικό Κανονισμό που
   θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή. 
 12.6 Αρμοδιότητες
  Το Εκτελεστικό Γραφείο ασκεί τις πιο κάτω αρμοδιότητες:
  α) Μελετά τις διαμορφούμενες εκάστοτε πολιτικές ή άλλες καταστάσεις
   και εξελίξεις και αντιμετωπίζει τα προκύπτοντα θέματα.
  β) Εκτιμά τη γενική κατάσταση και λαμβάνει αποφάσεις για την
   κομματική γραμμή μέσα στα πλαίσια των αρχών του Κόμματος.
  γ) Αποφασίζει για την ένταξη στα συλλογικά όργανα του Κόμματος
   άλλων στελεχών που προσχωρούν στο Κόμμα.
  δ) Ετοιμάζει  και υποβάλλει κάθε τρίμηνο προς την Κεντρική Επιτροπή
   Ειδική Πολιτική Έκθεση πάνω στην πολιτική κατάσταση, με βάση την 
   οποία αυτή προβαίνει στις εκτιμήσεις ή και λαμβάνει  τις αποφάσεις
   της.
  ε) Προτείνει στην Κεντρική Επιτροπή τα ονόματα των δύο Ελεγκτών του
   Κόμματος.
  στ) Συγκαλεί σε συνεννόηση με τις Επαρχιακές Επιτροπές τα τακτικά ή
   έκτακτα Επαρχιακά Συνέδρια.
  ζ) Καταρτίζει το προσχέδιο του Πολιτικού Προγράμματος του Κόμματος
   και το υποβάλλει στην Κεντρική Επιτροπή.
  η) Επιλέγει/εκλέγει τους πιο κάτω αξιωματούχους του Κόμματος: 
   I. Τον Οικονομικό Διαχειριστή του Κόμματος και τα μέλη της
   Οικονομικής Επιτροπής
   II. Τον Πρόεδρο και τα μέλη της Ομάδας Μελετών
   III. Επικυρώνει τα εννιά (9) πρόσωπα που στελεχώνουν το Γενικό
    Οργανωτικό Γραφείο
   IV. Τον Πρόεδρο και τα μέλη Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων
   V. Τον Πρόεδρο και τα μέλη Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων
   VI. Τον Γενικό Διευθυντή του Κόμματος
  θ) Καταρτίζει με  βάση εισηγήσεις της Επιτροπής Δεοντολογίας, Ελέγχου
   και Κανονισμών, τα προσχέδια των Κανονισμών που προνοούνται από
   τα διάφορα άρθρα του Καταστατικού και τα παραπέμπει στην Κεντρική
   Επιτροπή για ψήφιση.
  ι) Εισηγείται στην Κεντρική Επιτροπή τη σύσταση οποιασδήποτε
   Επιτροπής ή Επιτροπών με συμβουλευτική ιδιότητα που δεν
   προβλέπονται από το καταστατικό για την αποδοτική λειτουργία του
   κομματικού μηχανισμού.
  ια) Κατόπιν εισήγησης του Γενικού Διευθυντή του Κόμματος, εγκρίνει την
   δομή και το οργανόγραμμα του Κόμματος.
  ιβ) Δύναται να καλέσει Αξιωματούχους του Κόμματος που δεν είναι μέλη
   του Εκτελεστικού Γραφείου να παραστούν σε συνεδρία που μελετά
   θέματα της αρμοδιότητάς τους.
  ιγ) Λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή
  ιδ) Επιλέγει/εκλέγει πενταμελή (5) υποεπιτροπή του Εκτελεστικού
   Γραφείου, με Πρόεδρο και τέσσερα (4) μέλη η οποία ενεργεί σαν
   πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
   Η πειθαρχική εξουσία του Εκτελεστικού Γραφείου διά της
   πενταμελούς υποεπιτροπής του ασκείται αφού διοριστεί «ερευνών
   λειτουργός» (εκτός των Οργάνων του Κόμματος αλλά μέλος του
   Κόμματος) για διερεύνηση των γεγονότων και για υποβολή έκθεσης.
   Νοείται ότι παρέχεται το δικαίωμα ακροάσεως του μέλους εφ’ όσον η
   έρευνα διεκπεραιωθεί. 
 12.7 Επιβάλλει αυτεπάγγελτα πειθαρχική ποινή σε περιπτώσεις αυταπόδεικτου
  πειθαρχικού παραπτώματος.
 12.8 Το Εκτελεστικό Γραφείο φροντίζει για τη συγκρότηση και λειτουργία ειδικών
  επιτροπών εργασίας που θα αφορούν θέματα ανάλογα με τα υπουργεία της
  κυβέρνησης ή/και αντίστοιχες Επιτροπές της Βουλής.

 12.9 Η υλοποίηση και εφαρμογή των αποφάσεων του Εκτελεστικού Γραφείου
  μπορεί να ανατεθεί στη Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου.
 12.10 Το Εκτελεστικό Γραφείο επιλέγει τα κομματικά  μέλη που εκπροσωπούν το
  Κόμμα σε εξωκομματικούς οργανισμούς ή επιτροπές.
 12.11 Το Εκτελεστικό Γραφείο σε συνεργασία με το Γενικό Διευθυντή του
  Κόμματος ορίζει τις έμμισθες θέσεις του Κόμματος, διορίζει και παύει το
  έμμισθο προσωπικό και ορίζει και αναθεωρεί την αντιμισθία του με βάση την
  κείμενη νομοθεσία και τις ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις

ΑΡΘΡΟ 13: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
 13.1 Η Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον
  Αναπληρωτή Πρόεδρο, τους τρεις (3) Αντιπροέδρους, το Γενικό Γραμματέα,
  το Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα, τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο, τον
  Αναπληρωτή Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο και δύο (2) από τα αιρετά μέλη
  του Εκτελεστικού Γραφείου που ορίζονται από την ολομέλεια του Σώματος
  και διαχειρίζεται πάνω σε καθημερινή βάση θέματα κομματικής πολιτικής,
  οργανωτικής ανάπτυξης και γενικότερης πολιτικής και κομματικής δράσης.
  Στην Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου παρακάθεται και ο Γραμματέας
  Επικοινωνίας/Εκπρόσωπος Τύπου χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 13.2 Αρμοδιότητες
  α) Επιλέγει/εκλέγει τον Γραμματέα Επικοινωνίας/Εκπρόσωπο Τύπου
   κατόπιν εισήγησης του Προέδρου του Κόμματος.
  β) Σε συνεργασία με τον Γενικό Διευθυντή του Κόμματος έχει την ευθύνη
   θεμάτων που άπτονται του επαγγελματικού προσωπικού του
   Κόμματος.
  γ) Επιλέγει/εκλέγει τον Υπεύθυνο Προσωπικών Δεδομένων.

ΑΡΘΡΟ 14: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
 14.1 Οι βουλευτές του Κόμματος αποτελούν την Κοινοβουλευτική Ομάδα του.
 14.2 Αρμοδιότητες
  α) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα έχει την ευθύνη της προβολής και
   εφαρμογής της πολιτικής του Κόμματος στα πλαίσια της Βουλής των
   Αντιπροσώπων.
  β) Ενεργεί τόσο μέσα, όσο και έξω από τη Βουλή για την προώθηση των
   αρχών και των αποφάσεων του Κόμματος και αγωνίζεται για την
   υπεράσπιση και εξασφάλιση των συμφερόντων του λαού μας.
  γ) Δραστηριοποιείται  σε συνεργασία με τα αρμόδια όργανα του Κόμματος
   για την επισήμανση, προώθηση και επίλυση των συμφερόντων του
   λαού.
  δ) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα δύναται για σκοπούς διευκόλυνσης της
   στην εκπλήρωση των καθηκόντων της, να διορίσει σε συνεννόηση με
   το Γενικό Γραμματέα, έμμισθο Γραμματέα, καθορίζοντας ταυτόχρονα
   τους όρους εργοδότησης του και τα καθήκοντά του.
  ε) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα συνεδριάζει τακτικά κάθε εβδομάδα και
   έκτακτα όταν παρίσταται ανάγκη.
  στ) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα επιλέγει δυο (2) εκ των Κοινοβουλευτικών
   Συνεργατών ως Γραμματείς της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.
  ζ) Λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή
 14.3 Ειδικός Κανονισμός
  Ειδικός Κανονισμός, που ετοιμάζει η Κοινοβουλευτική Ομάδα και ψηφίζει
  η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει την οργάνωση και λειτουργία της Ομάδας.

ΑΡΘΡΟ 15: ΓΕΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
 15.1 Το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο είναι υπεύθυνο για την οργάνωση του
  Κόμματος και καταρτίζει το Γενικό Οργανωτικό Σχέδιο.
 15.2 Του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου προΐσταται ο Γενικός Οργανωτικός
  Γραμματέας. 
 15.3 Απαρτίζεται από τον Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα, τους δυο (2) Βοηθούς
  Γενικούς Οργανωτικούς Γραμματείς και τους έξι (6) Γενικούς Επαρχιακούς

  Οργανωτικούς Διοικητικών Επαρχιών.
 15.4 Όπου κριθεί αναγκαίο καλούνται να παρακαθίσουν σε συνεδρίες του Γενικού
  Οργανωτικού Γραφείου και άλλοι αξιωματούχοι.
 15.5 Τα μέλη του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου επικυρώνονται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 15.6 Βρίσκεται σε στενή επαφή με τις Επαρχιακές Επιτροπές και τα Παραρτήματα
  του Εξωτερικού και συντονίζει τις ενέργειες και δραστηριότητες τους στον
  οργανωτικό τομέα.
 15.7 Ελέγχει την πρόοδο προς υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.
 15.8 Τηρεί υπό την εποπτεία του Προέδρου του Κόμματος και με τη συνεργασία
  του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, το Κεντρικό Μητρώο Μελών του
  Κόμματος και ελέγχει την κανονική  τήρηση των Επαρχιακών Μητρώων
  Μελών από τις Επαρχιακές Επιτροπές και των Μητρώων Μελών  των Τοπικών
  Οργανώσεων από τις αντίστοιχες Τοπικές Επιτροπές, της ΝΕΔΗΚ και της
  ΓΟΔΗΚ.
 15.9 Διενεργεί και εποπτεύει τις εκλογές για την ανάδειξη της ηγεσίας της
  ΝΕΔΗΚ και της ΓΟΔΗΚ, για τις οποίες έχει την ευθύνη τήρησης του
  μητρώου.
 15.10 Κανένα μέλος του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου δεν μπορεί να διεκδίκηση
  πολιτειακό αξίωμα εκτός και αν παραιτηθεί από την θέση του τουλάχιστον
  δυο (2) χρόνια πριν τις εκλογές τις οποίες προτίθεται να διεκδικήσει, εκτός
  και αν το Εκτελεστικό Γραφείο δώσει σχετική άδεια κατόπιν γραπτού
  αιτήματος.
 15.11 Το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 16: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ
 16.1 Η Επιτροπή Δεοντολογίας, Ελέγχου και Κανονισμών απαρτίζεται από πέντε
  (5) μέλη που επιλέγονται/εκλέγονται από την Κεντρική Επιτροπή.
 16.2 Καταρτίζει κώδικα Δεοντολογίας και εισηγείται κανονισμούς που ρυθμίζουν
  την κομματική συμπεριφορά και δράση καθώς και τη λειτουργία όλων των
  οργάνων του Κόμματος.
 16.3 Παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση του Καταστατικού, του Κώδικα
  Δεοντολογίας και των Κανονισμών.

ΑΡΘΡΟ 17: ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 17.1 Με πρωτοβουλία του Εκτελεστικού Γραφείου, συγκροτούνται Επιτροπές με
  ευθύνη την εξέταση θεμάτων που αφορούν την πολιτική, εκπαιδευτική,
  κοινωνική, οικονομική, πολιτιστική και αθλητική δραστηριότητα της
  Κυβέρνησης ή και άλλων φορέων εξουσίας, όπως και άλλες πτυχές της
  ζωής  του  τόπου .  Με δ ική  τους  πρωτοβουλία  να  εκφράζουν
  απόψεις/εισηγήσεις στο Εκτελεστικό Γραφείο για οποιοδήποτε από τα
  θέματα αυτά.
 17.2 Στις Επιτροπές  μετέχουν εξ οφίκιο οι βουλευτές  που εκπροσωπούν το
  Κόμμα στις αντίστοιχες Επιτροπές της Βουλής. Τα λοιπά μέλη των Επιτροπών
  επιλέγει/εκλέγει το Εκτελεστικό Γραφείο.
 17.3 Την εποπτεία  και συντονισμό του έργου τους θα έχει ο Αναπληρωτής
  Πρόεδρος του Κόμματος ή οι Αντιπρόεδροι του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 18: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
 18.1 Τα μέλη της Επιτροπής Αναθεώρησης και Εκσυγχρονισμού της Κυπριακής
  Νομοθεσίας επιλέγονται/εκλέγονται από το Εκτελεστικό Γραφείο κατόπιν
  εισήγησης της Γραμματείας του.
 18.2 Τελεί υπό την εποπτεία του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου ή του
  Αναπληρωτή Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου και βρίσκεται σε στενή
  συνεργασία με τους βουλευτές και κοινοβουλευτικούς συνεργάτες.
 18.3 Είναι υπεύθυνο για την μελέτη του Νομοθετικού πλαισίου του κράτους με

  στόχο την επισήμανση αδυναμιών και την τροποποίηση τους στην
  κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού  και της βελτίωσης της λειτουργικότητας
  του προς όφελος των πολιτών.

ΑΡΘΡΟ 19: ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
 19.1 Στο Σύστημα Παραγωγής Πολιτικής συμμετέχουν οι Βουλευτές, τα Μέλη του
  Εκτελεστικού Γραφείου και της Κεντρικής Επιτροπής, οι Κοινοβουλευτικοί
  Συνεργάτες και τα μέλη της Επιτροπής Πολιτικού Σχεδιασμού και των
  Ομάδων Μελετών.
 19.2 Άλλα στελέχη καθώς και μέλη με ειδική τεχνοκρατική κατάρτιση
  συνδράμουν την όλη προσπάθεια.
 19.3 Βασικός σκοπός είναι η επεξεργασία και ο καταρτισμός μελετών και
  προτάσεων για διαμόρφωση πολιτικής θέσης από το Κόμμα και τη χάραξη της
  κομματικής γραμμής σε διάφορους τομείς πολιτικής.
 19.4 Το συντονισμό και την εποπτεία του Συστήματος Παραγωγής Πολιτικής έχει
  ένας εκ των Αντιπροέδρων του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 20: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 20.1 Η Οικονομική Επιτροπή, κάτω από την εποπτεία του Εκτελεστικού Γραφείου
  και με τη συντονιστική ευθύνη του Οικονομικού Διαχειριστή του Κόμματος,
  είναι υπεύθυνη για την οικονομική διαχείριση του Κόμματος, την
  κατάστρωση και υλοποίηση προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης του
  Κόμματος και τον έλεγχο ομαλής τήρησης των οικονομικών λογαριασμών και
  λογιστικών βιβλίων του Κόμματος σε  Παγκύπρια κλίμακα.
 20.2 Η Επιτροπή είναι δεκαπενταμελής (15), με δικαίωμα της Κεντρικής Επιτροπής
  να αυξομειώνει τα μέλη της.  Η θητεία της διαρκεί για πενήντα-τέσσερις (54)
  μήνες.
  Οι Πρόεδροι των Επαρχιακών Οικονομικών Επιτροπών ή οι επαρχιακοί ταμίες
  είναι εξ οφίκιο μέλη της.
 20.3 Αρμοδιότητες 
  α) Καταρτίζει τον Ετήσιο Προϋπολογισμό Εσόδων και Δαπανών του
   Κόμματος και τον καταθέτει προς έγκριση στην Κεντρική Επιτροπή
   προς την οποία είναι υπόλογη.
  β) Σε συνεργασία με τον Οικονομικό διαχειριστή του Κόμματος, τους
   αξιωματούχους της ηγεσίας και άλλα αρμόδια κομματικά όργανα
   προγραμματίζει και υλοποιεί προγράμματα για την εξασφάλιση
   οικονομικών πόρων και ενίσχυση του Ταμείου του Κόμματος
  γ) Εποπτεύει την κανονική λειτουργία  του Λογιστηρίου του Κόμματος και
   ασκεί έλεγχο στην οικονομική διαχείριση σε όλα τα επίπεδα του
   Κόμματος.
  δ) Εξουσιοδοτεί τη διενέργεια των κομματικών δαπανών με βάση
   σχετικές εκάστοτε εισηγήσεις του Γενικού Διευθυντή του Κόμματος.
  ε) Υποβάλλει στο Εκτελεστικό Γραφείο κατά τρίμηνο, ή όταν της ζητηθεί,
‘   Έκθεση για την οικονομική κατάσταση του Κόμματος’.
  στ) Υποβάλλει στο τέλος κάθε οικονομικού έτους στην Κεντρική Επιτροπή
   τους ελεγμένους λογαριασμούς του Κόμματος προς συζήτηση και
   έγκριση.
  ζ) Παρουσιάζει κατ’ έτος προϋπολογισμό για τους επόμενους δώδεκα
   (12) μήνες.
  η) Με εισήγηση του Γενικού Διευθυντή ή/και του Οικονομικού
   Διαχειριστή δύναται να ανοίγει/κλείνει/λειτουργεί τραπεζικούς
   λογαριασμούς, ή/και να έχει δικαίωμα υπογραφής ή/και  να προβαίνει
   σε αιτήματα τραπεζικών διευκολύνσεων/δανεισμού εκ μέρους του
   Κόμματος, ΝΕΔΗΚ, ΓΟΔΗΚ, και των Επαρχιακών Επιτροπών σύμφωνα
   με το άρθρο 69.9.
 20.4 Ειδικός  Κανονισμός

  Ειδικός Κανονισμός που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει την
  οργάνωση και λειτουργία της.

ΑΡΘΡΟ 21: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
 21.1 Η  Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων χειρίζεται τις διεθνείς σχέσεις του Κόμματος
  υπό την άμεση εποπτεία του Αναπληρωτή Προέδρου  του  Κόμματος.
 21.2 Η Επιτροπή είναι πενταμελής (5), με δικαίωμα της Κεντρικής Επιτροπής να
  αυξομειώνει τα μέλη της.  Επιλέγεται/εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή
  για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 21.3 Κάθε χρόνο υποβάλλει στο Εκτελεστικό γραφείο Έκθεση Δράσης που
  καλύπτει τις δραστηριότητές της κατά την περίοδο αυτή.
 21.4 Η Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων συμμετέχει τόσο στο σύστημα  παραγωγής
  πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.
 21.5 Της Επιτροπής προΐσταται ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων, ο
  οποίος επιλέγεται/εκλέγεται από το Εκτελεστικό Γραφείο και είναι εξ οφίκιο
  μέλος της Κεντρικής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου.
 21.6 Ειδικός  Κανονισμός
  Ειδικός Κανονισμός που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει τη
  λειτουργία της.

ΑΡΘΡΟ 22: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΣΧΕΣΕΩΝ  
 22.1 Η Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων είναι πενταμελής (5) με δικαίωμα της
  Κεντρικής Επιτροπής να αυξομειώνει τον αριθμό των μελών της. Ο Πρόεδρος
  και τα τέσσερα μέλη επιλέγονται/εκλέγονται από το Εκτελεστικό Γραφείο για
  θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 22.2 Κάθε εξάμηνο υποβάλλει στο Εκτελεστικό Γραφείο Έκθεση Δράσης που
  καλύπτει τις δραστηριότητες κατά την περίοδο αυτή.
 22.3 Η Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων χειρίζεται τις δημόσιες σχέσεις του
  Κόμματος υπό την εποπτεία του Προέδρου του Κόμματος και του Γενικού
  Γραμματέα.
 22.4 Η Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων συμμετέχει τόσο στο σύστημα παραγωγής
  πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.
 22.5 Της Επιτροπής προΐσταται ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων ο
  οποίος επιλέγεται/εκλέγεται από το Εκτελεστικό Γραφείο και είναι εξ οφίκιο
  μέλος της Κεντρικής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου.
 22.6 Ειδικός Κανονισμός
  Ειδικός Κανονισμός που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει τη
  λειτουργία της.

ΑΡΘΡΟ 23: ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
 23.1 Ιδρύονται Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες κατά επαρχία
  με εισήγηση του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
  Ομάδων, κατά κλάδον ή επάγγελμα όπου τα μέλη είναι πέραν των τριάκοντα
  Οι κατά επαρχία επάγγελμα Κλαδικές Οργανώσεις συνδέονται με τις
  αντίστοιχες Κλαδικές των άλλων Επαρχιακών και σχηματίζουν κατά
  επάγγελμα την Παγκύπρια Κλαδική Οργάνωση.
 23.2 Η Κλαδική Οργάνωση διοικείται από πενταμελή (5) Επιτροπή που
  αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα, το Βοηθό
  Γραμματέα και τον Ταμία.
 23.3 Οι Πρόεδροι των Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων
  αποτελούν την Συντονιστική Επιτροπή των Κλαδικών Οργανώσεων
  (Σ.Ε.Κ.Ο.)  και έχουν την ευθύνη του συντονισμού των Κλαδικών
  Οργανώσεων. Το έργο της ΣΕΚΟ αναλαμβάνει πενταμελής Γραμματεία που
  εκλέγεται και έχει πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Αναπληρωτή
  Γραμματέα και Ταμία.
 23.4 Αρμοδιότητες Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων 
  α) Επιλαμβάνονται και προωθούν προβλήματα, ή αιτήματα μελών του
   Κλάδου διά του αρμοδίου οργάνου του Κόμματος.
  β) Μελετούν προβλήματα του Κλάδου και υποβάλλουν εισηγήσεις στο
   Κόμμα διά του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών

   Ομάδων.
  γ) Οργανώνουν τα μέλη, τα στελέχη και τους οπαδούς του Κόμματος
   στους χώρους εργασίας και φροντίζουν για τη συστηματική
   διαφώτιση και εμπέδωση της Κομματικής πολιτικής.
 23.5 Οι Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες συμμετέχουν τόσο στο
  σύστημα παραγωγής πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών
  προγραμμάτων του Κόμματος.
 23.6 Οι Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες τελούν υπό την
  εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου.
 23.7 Κατά παρόμοιο τρόπο λειτουργούν και οι Επιτροπές Συνταξιούχων.
 23.8 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί, που εγκρίνει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζουν τον τρόπο
  εκλογής και λειτουργίας όλων των Κλαδικών Επιτροπών και Οργανώσεων
  του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 24: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
 24.1 Η σύνθεση και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Πολιτικού Σχεδιασμού
  καθορίζονται από το Εκτελεστικό Γραφείο.
 24.2 Η Επιτροπή Πολιτικού Σχεδιασμού συμμετέχει τόσο στο σύστημα παραγωγής
  πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 25: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 25.1 Η Επιτροπή Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι υπεύθυνη για την Οργάνωση της
  Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Κόμματος στις Δημαρχούμενες περιοχές και στα
  Κοινοτικά Συμβούλια.
 25.2 Σε συνεργασία με το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο, υπό την εποπτεία του
  Προέδρου του Κόμματος, καταρτίζει τα ψηφοδέλτια του Κόμματος στις
  Δημοτικές και Κοινοτικές εκλογές.
 25.3 Της Επιτροπής Τοπικής Αυτοδιοίκησης προΐσταται ο Γραμματέας Τοπικής
  Αυτοδιοίκησης ο οποίος επιλέγεται/εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή
  της οποίας είναι εξ οφίκιο μέλος με δικαίωμα ψήφου.
 25.4 Συμμετέχουν οι Δήμαρχοι, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι Σχολικοί Έφοροι και οι
  εκλεγμένοι Πρόεδροι Κοινοτικών Συμβουλίων μέλη του Κόμματος.
 25.5 Τελεί υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου.
 25.6 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί που ψηφίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζουν, θέματα
  οργάνωσης και λειτουργίας της Επιτροπής Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΑΡΘΡΟ 26: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
 26.1 Η Επιτροπή Διαρκούς Διαβούλευσης με τους Πολίτες είναι υπεύθυνη για την
  διαμόρφωση και διαχείριση συστήματος συνεχούς επικοινωνίας με τους
  πολίτες, μέσω της διεξαγωγής ερευνών  και μελετών για πολιτικά,
  ανθρωπιστικά και κοινωνικά θέματα και για προτάσεις του Κόμματος που
  αφορούν σημαντικά ζητήματα που τους απασχολούν.
 26.2 Την σύνθεση της Επιτροπής αποφασίζει η Γραμματεία του Εκτελεστικού
  Γραφείου.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΑΡΘΡΟ 27: ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
  1. Πρόεδρος
  2. Αναπληρωτής Πρόεδρος
  3. Αντιπρόεδροι
  4. Γενικός Γραμματέας
  5. Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας
  6. Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος

  7. Μέλος Εκτελεστικού Γραφείου
  8. Πρόεδρος ΓΟΔΗΚ
  9. Πρόεδρος ΝΕΔΗΚ
  10. Μέλος Κεντρικής Επιτροπής
  11. Άλλοι Αξιωματούχοι

ΑΡΘΡΟ 28: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 28.1 Ο Πρόεδρος του Κόμματος εκλέγεται, άμεσα από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση,  και η θητεία του διαρκεί μέχρι την εκλογή νέου Προέδρου.
  Πρόεδρος εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει το 50% συν μία ψήφο
  του συνόλου των έγκυρων ψήφων. Αν η πρώτη ψηφοφορία δεν αναδείξει
  Πρόεδρο, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την πρώτη Κυριακή μετά την
  Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση, μεταξύ των δύο επικρατέστερων
  υποψηφίων.
 28.2 Σε περίπτωση κένωσης της θέσης του Προέδρου του Κόμματος για
  υπολειπόμενη θητεία μικρότερη των έξι (6) μηνών τα  καθήκοντα αυτού ασκεί
  ο Αναπληρωτής Πρόεδρος. Αν η θέση του Προέδρου του Κόμματος κενωθεί
  ενώ υπολείπεται θητεία πέραν των έξι μηνών, συγκαλείται Έκτακτη
  Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση, ειδικώς προς τούτο συγκαλούμενη, για την
  εκλογή νέου Προέδρου εντός του επόμενου εξαμήνου από την κένωση της
  θέσης.
 28.3 Αρμοδιότητες
  α) Ο Πρόεδρος του Κόμματος εκπροσωπεί και εκφράζει το Κόμμα.
  β) Προΐσταται και έχει τη γενική εποπτεία και τον έλεγχο του Κόμματος
   σε όλους του τομείς.
  γ) Προεδρεύει όλων των Κεντρικών Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος
   ή οποιασδήποτε Επιτροπής σε συνεδρία της οποίας λαμβάνει μέρος.
  δ) Μετέχει στη διαδικασία εκλογής του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου
   και του Αναπληρωτή του ως ορίζεται στο Καταστατικό.
  ε) Υπογράφει όλα τα έγγραφα του Κόμματος.
  στ) Δύναται να εκχωρεί προσωρινά μέρος των εξουσιών του στον
   Αναπληρωτή  Πρόεδρο του Κόμματος.
  ζ) Τον Πρόεδρο του Κόμματος όταν κωλύεται ή απουσιάζει
   αντιπροσωπεύει ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Κόμματος. Ο
   Πρόεδρος του Κόμματος λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 29: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 29.1 Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος εκλέγεται  από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση.
 29.2 Είναι μέλος των Ανωτάτων Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος.
 29.3 Αναπληρεί τον Πρόεδρο όταν κωλύεται ή απουσιάζει, στην άσκηση των
  συνήθων καθηκόντων του ή όπως προβλέπεται στο άρθρο 25(2).
 29.4 Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 30: ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 30.1 Οι Αντιπρόεδροι είναι τρεις (3) και εκλέγονται από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση μέσα από κοινό ψηφοδέλτιο. Σε περίπτωση κενής θέσης
  Αντιπροέδρου, τότε η Κεντρική Επιτροπή εκλέγει μετά από υποβολή
  υποψηφιοτήτων, νέο Αντιπρόεδρο.
 30.2 Ο κάθε ένας εξ αυτών αναλαμβάνει ξεχωριστό τομέα ευθύνης, όπως αυτοί
  καθορίζονται από το Εκτελεστικό Γραφείο. Η επιλογή γίνεται με βάση την
  σειρά εκλογής.
 30.3 Είναι μέλη των  Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος όπως προβλέπεται από
  το Καταστατικό.
 30.4 Καθήκοντα
  α) Βοηθούν τον Πρόεδρο και Αναπληρωτή Πρόεδρο στην εκτέλεση των
   καθηκόντων τους για την ομαλή λειτουργία του Κόμματος.
  β) Αναλαμβάνουν την ευθύνη εποπτείας και συντονισμού του
   συστήματος παραγωγής πολιτικής, την ευθύνη του συντονισμού της

   διαμόρφωσης του κυβερνητικού προγράμματος του Κόμματος και τον
   συντονισμό της Επιτροπής Πολιτικών Συμβούλων. Ενημερώνουν με
   τακτικές εκθέσεις/αναφορές το Εκτελεστικό Γραφείο και την Κεντρική
   Επιτροπή.
 30.5 Οι Αντιπρόεδροι λογοδοτούν στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 31: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 31.1 Ο Γενικός Γραμματέας του Κόμματος εκλέγεται από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση.
 31.2 Αρμοδιότητες: 
  α) Συγκαλεί τις συνεδρίες των Κεντρικών Συλλογικών Οργάνων του
   Κόμματος κοινοποιώντας έγκαιρα την ημερήσια διάταξη κάθε
   συνεδρίας μαζί με τα σχετικά έγγραφα εργασίας ως ορίζει το
   Καταστατικό και οι Ειδικοί Κανονισμοί.
  β) Σε συνεργασία με τους Βοηθούς Γενικούς Γραμματείς φέρει την
   ευθύνη τήρησης  των  βιβλίων  Πρακτικών των συνεδριάσεων των
   Κεντρικών Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος.
  γ) Έχει την εποπτεία των Ομάδων Μελετών και του Πολιτικού
   Σχεδιασμού.
  δ) Γνωστοποιεί τις αποφάσεις των Ανώτερων Καθοδηγητικών Οργάνων
   του Κόμματος προς τα ιεραρχικά υφιστάμενά  του κομματικά όργανα
   και ελέγχει την εφαρμογή τους.
  ε) Καταθέτει στο Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο την Έκθεση Δράσης του
   Κόμματος.
  στ) Προσυπογράφει κατά κανόνα τα εξερχόμενα έγγραφα του Κόμματος.
  ζ) Υποβάλλει  προς τα αρμόδια  όργανα   προτάσεις για λήψη
   αποφάσεων πάνω σε  τρέχοντα σοβαρά θέματα.
  η) Συγκροτεί σε συνεργασία με το Εκτελεστικό Γραφείο, Επιτροπές
   Εργασίας με συμβουλευτική ιδιότητα, με σκοπό την πλαισίωση και
   υποβοήθηση υπευθύνων Αξιωματούχων στην εκτέλεση του έργου
   τους. 
  θ) Ο Γενικός Γραμματέας βοηθείται στο έργο του από τους Βοηθούς
   Γενικούς Γραμματείς.
 31.3 Ο Γενικός Γραμματέας λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή

ΑΡΘΡΟ 32: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 32.1 Ο Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας  εκλέγεται από την  Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση.
 32.2 Η θέση του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα είναι επαγγελματική κατόπιν
  εκλογής. Δεν μπορεί να διεκδικήσει οποιοδήποτε πολιτειακό αξίωμα, εκτός
  και αν παραιτηθεί δυο (2) χρόνια πριν τις πολιτειακές εκλογές στις οποίες
  προτίθεται να διεκδικήσει.
 32.3. Αρμοδιότητες
  α) Είναι υπεύθυνος για την οργάνωση του Κόμματος. Καταρτίζει το
   Γενικό Οργανωτικό Σχέδιο, το οποίο, μετά την έγκριση του από την
   Κεντρική Επιτροπή, προωθεί δια των αρμοδίων κομματικών 
οργάνων
   προς υλοποίηση.
  β) Βρίσκεται σε στενή επαφή με τις Επαρχιακές Επιτροπές και τα
   Παραρτήματα του Εξωτερικού και συντονίζει τις ενέργειες και
   δραστηριότητες τους στον οργανωτικό τομέα.
  γ) Επισκέπτεται τις Επαρχίες και παρακολουθεί και ελέγχει την πρόοδο
   προς υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του Κόμματος.
  δ) Ενημερώνει το Εκτελεστικό Γραφείο και υποβάλλει τακτικά Έκθεση
   προς την Κεντρική Επιτροπή για την πρόοδο και τα αποτελέσματα
   υλοποίησης του Γενικού Οργανωτικού Σχεδίου και των Ειδικών
   Οργανωτικών Προγραμμάτων. 
  ε) Προΐσταται τις λειτουργίας του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου. 
  στ) Με εισήγηση του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, το Εκτελεστικό

   Γραφείο επικυρώνει τα εννιά (9) πρόσωπα που στελεχώνουν το
   Οργανωτικό Γραφείο. 
   Το Οργανωτικό Γραφείο υπόκειται πλήρως στις αρμοδιότητες του
   Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα.
 32.4 O Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 33: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
 33.1 Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Κόμματος είναι μέλος της Βουλής,
  αυτοδικαίως προεδρεύει της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και ασκεί καθήκοντα
  Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου.
 33.2 Εάν ο Πρόεδρος του Κόμματος αναδειχθεί Πρόεδρος της Βουλής πράγμα
  που θα τον κωλύει να ασκεί τα καθήκοντα του Κοινοβουλευτικού
  Εκπροσώπου ή για οποιοδήποτε λόγο δεν επιθυμεί να κατέχει τη θέση του
  Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου, ή εάν δεν είναι μέλος της Βουλής, η
  Κοινοβουλευτική Ομάδα σε συνεδρία της υπό την προεδρία του, εκλέγει τον
  Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο.  Την εκλογή του Εκπροσώπου επικυρώνει η
  Κεντρική Επιτροπή.
 33.3 Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος υποβάλλει κάθε τρίμηνο ή όταν του
  ζητηθεί από το Εκτελεστικό Γραφείο Έκθεση Δράσης της Ομάδας.
 33.4 Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος εκφράζει τις θέσεις του Κόμματος στην
  Βουλή και συντονίζει το έργο των βουλευτών.
 33.5 Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος καλεί σε συνεδρία την Ομάδα τακτικά κάθε
  εβδομάδα και έκτακτα όταν παρίσταται ανάγκη.

ΑΡΘΡΟ 34: ΜΕΛΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
 Ως το Άρθρο 12 ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 35: ΒΟΗΘΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
 35.1 Οι Βοηθοί Γενικοί Γραμματείς είναι δυο (2) και επιλέγονται/εκλέγονται από
  την Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 35.2 Συμμετέχουν εξ οφίκιο μέλη στην Κεντρική Επιτροπή με δικαίωμα ψήφου.
 35.3 Μετέχουν στα συλλογικά όργανα του Κόμματος,  όπως προνοεί το
  Καταστατικό.
 35.4 Αρμοδιότητες
  α) Βοηθούν το Γενικό Γραμματέα στην προετοιμασία και τη λειτουργία
   των συλλογικών οργάνων του Κόμματος.
  β) Ειδικότερα ασκούν καθήκοντα που τους κατανέμει το Εκτελεστικό
   Γραφείο ύστερα από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 36: ΒΟΗΘΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΙ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
 36.1 Οι  Βοηθοί  Γενικοί  Οργανωτικοί  Γραμματείς είναι  δύο (2)  και
  επιλέγονται/εκλέγονται από την Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί
  54 μήνες.
 36.2 Συμμετέχουν εξ οφίκιο μέλη στην Κεντρική Επιτροπή με δικαίωμα ψήφου.
 36.3 Μετέχουν στα συλλογικά όργανα του Κόμματος,  όπως προνοεί το
  Καταστατικό.
 36.4 Αρμοδιότητες 
  α) Βοηθούν το Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα για την εύρυθμη λειτουργία
   του οργανωτικού μηχανισμού του Κόμματος. Αντικαθιστούν το Γενικό
   Οργανωτικό  Γραμματέα σε περίπτωση απουσίας.
  β) Ειδικότερα, ασκούν καθήκοντα που τους αναθέτει το Εκτελεστικό
   Γραφείο ύστερα από εισήγηση του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 37: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
 37.1 Ο Αναπληρωτής Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος εκλέγεται από την
  Κοινοβουλευτική Ομάδα και αναπληρώνει τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο
  όταν απουσιάζει ή όταν κωλύεται. Την εκλογή του επικυρώνει η Κεντρική
  Επιτροπή.

   στ) Να  ψηφίζει τους υποψήφιους του Κόμματος σε κάθε εκλογή σε
    δημόσιο αξίωμα.
   ζ) Να μην είναι μέλος άλλου Κόμματος.
 62.7 Κομματική Ταυτότητα
   α) Η εγκεκριμένη αίτηση υποψηφίου μέλους, προωθείται από την
    Επαρχιακή Επιτροπή ή τη Γραμματεία του Εκτελεστικού
    Γραφείου προς το Τμήμα έκδοσης ταυτοτήτων στα Κεντρικά
    Γραφεία για την καταγραφή  του μέλους στο Κεντρικό Μητρώο
    και την έκδοση της κομματικής του ταυτότητας.
   β) Η διαδικασία έκδοσης της κομματικής ταυτότητας
    συμπληρώνεται το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες από την
    παράδοση των στοιχείων στο τμήμα ταυτοτήτων στη Λευκωσία.
    Η ταυτότητα παραδίδεται στην οικεία Επαρχιακή Επιτροπή, η
    οποία και τη διαβιβάζει αμέσως στην ενδιαφερόμενη Τοπική
    Οργάνωση για να παραδοθεί στο νέο μέλος.
   γ) Η όλη διαδικασία εγγραφής μέλους και έκδοσης της ταυτότητας
    του και παράδοσης της στο νέο μέλος διεξάγεται με τον
    ταχύτερο δυνατό ρυθμό και σε καμιά περίπτωση δεν διαρκεί
    πέραν των δύο μηνών.
   δ) Η ανανέωση της Κομματικής ταυτότητας γίνεται δια της
    πληρωμής της ετήσιας συνδρομής.

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

ΑΡΘΡΟ 63: ΝΕΟΛΑΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 63.1 Η ΝΕΔΗΚ αποβλέπει στην κινητοποίηση και πολιτικοποίηση των νέων και
  αξιοποίηση της προσφοράς τους στη ζωή του τόπου μας.
  Αποτελεί την ανανεωτική δύναμη στον αγώνα προώθησης  και πραγμάτωσης
  των αρχών και των στόχων του Κόμματος.
 63.2 Διατηρεί Τμήματα Φοιτητικής Νεολαίας, Εργαζόμενης Νεολαίας και άλλα. 
 63.3 Η ΝΕΔΗΚ είναι αναπόσπαστο μέρος του Κόμματος και βρίσκεται σε συνεχή
  πολιτική συνεργασία με τα συλλογικά όργανα του Κόμματος, πάντοτε κάτω
  από την άμεση εποπτεία του Κόμματος.
 63.4 Η οικονομική διαχείριση και ο έλεγχος γίνεται από το Γενικό Διευθυντή του
  Κόμματος σε συνεργασία με τον Οικονομικό Διαχειριστή του Κόμματος.
 63.5 Μέλη της ΝΕΔΗΚ είναι οι νέοι, μέλη του Κόμματος, ηλικίας από 18-30 ετών.
  Κατά την ημέρα της εκλογικής συνέλευσης δικαίωμα ψήφου έχουν όσοι
  έχουν οικονομικά τακτοποιημένες τις υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με τις
  πρόνοιες του Άρθρου 62.3. Για άτομα 12-18 ετών που επιθυμούν να
  εγγραφούν στην ΝΕΔΗΚ, τηρείται ξεχωριστό μητρώο υπό την εποπτεία του
  Γενικού Οργανωτικού Γραφείου.
 63.6 Την ευθύνη φύλαξης και τήρησης του μητρώου έχει το Γενικό Οργανωτικό
  Γραφείο του Κόμματος.
 63.7 Κανένας εν ενεργεία αξιωματούχος της ΝΕΔΗΚ δεν μπορεί να υπερβαίνει το
  τριαντακοστό (30) έτος της ηλικίας του εκτός και αν διανύει θητεία στην
  οποία εξελέγη και ήταν κάτω των τριάντα (30) ετών.
 63.8 Ο Πρόεδρος, τα μέλη της Γραμματείας και οι Επαρχιακοί Αξιωματούχοι της
  οργάνωσης, εκλέγονται από το Παγκύπριο Συνέδριο της Οργάνωσης το
  οποίο διενεργείται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του Κόμματος το
  αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής της
  Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης και η θητεία τους διαρκεί
  πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 63.9 Η διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη της ηγεσίας της ΝΕΔΗΚ
  διενεργείται και εποπτεύεται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του
  Κόμματος.

 63.10 Ο Πρόεδρος της ΝΕΔΗΚ προεδρεύει της Γενικής Γραμματείας και του
  Κεντρικού Συμβουλίου της ΝΕΔΗΚ.  Έχει την ευθύνη οργάνωσης και
  διοίκησης της ΝΕΔΗΚ και προώθησης των σκοπών και επιδιώξεων της, σε
  συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη των συλλογικών οργάνων της των οποίων
  προεδρεύει.
 63.11 Ο Πρόεδρος της ΝΕΔΗΚ συμμετέχει στο Εκτελεστικό Γραφείο του Κόμματος
  και επίσης, μαζί με τα μέλη της Γενικής Γραμματείας, στην Κεντρική Επιτροπή
  του Κόμματος.
 63.12 Το Καταστατικό της ΝΕΔΗΚ αντανακλά στις διατάξεις του το περιεχόμενο
  του παρόντος άρθρου. Το Καταστατικό του Κόμματος υπερισχύει
  οποιασδήποτε άλλης πρόνοιας του Καταστατικού της ΝΕΔΗΚ σε περίπτωση
  αμφιλεγόμενης και συγκρουόμενης ερμηνείας οποιασδήποτε διάταξης.
 63.13 Το Καταστατικό της ΝΕΔΗΚ υπόκειται στην έγκριση και επικύρωση της
  Κεντρικής Επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 64: ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ  ΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ  ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 64.1 Σκοπός της ΓΟΔΗΚ είναι η προσέλευση των Κυπρίων γυναικών στις τάξεις
  του Δημοκρατικού Κόμματος και η εργασία και συμβολή τους στον αγώνα για
  ανέλιξη της Κύπριας γυναίκας στον πολιτικό,  στον πολιτιστικό και στον
  κοινωνικό τομέα καθώς και η διασφάλιση για τις γυναίκες ισότητα
  δικαιωμάτων και ευκαιριών, πάντοτε μέσα στα πλαίσια του όλου Κομματικού
  μηχανισμού και σύμφωνα με τις καταστατικές αρχές και την πολιτική γραμμή
  του Κόμματος.
 64.2 Η ΓΟΔΗΚ είναι  τμήμα αναπόσπαστο του  Κόμματος και βρίσκεται σε συνεχή
  πολιτική συνεργασία με τα συλλογικά όργανα του Κόμματος. Διατηρεί
  διοικητική και οργανωτική αυτοτέλεια, πάντοτε κάτω από την άμεση εποπτεία
  του Κόμματος.
 64.3 Η οικονομική διαχείριση και ο έλεγχος γίνονται από το Γενικό Διευθυντή του
  Κόμματος σε συνεργασία με τον Οικονομικό Διαχειριστή του Κόμματος.
 64.4 Η ΓΟΔΗΚ παρουσιάζει τις θέσεις και απόψεις του Κόμματος σε θέματα που
  αφορούν ειδικά τη γυναίκα.
 64.5 Μέλη της ΓΟΔΗΚ είναι όλες οι γυναίκες  μέλη του Κόμματος.
  Για την εγγραφή τους ως μελών εφαρμόζονται οι πρόνοιες του Άρθρου 62.3.
  Τα ονόματα των γυναικών μελών του Κόμματος καταχωρούνται στο Κεντρικό
  Μητρώο Μελών του Κόμματος.
 64.6 Την ευθύνη φύλαξης και τήρησης του μητρώου έχει το Γενικό Οργανωτικό
  Γραφείο του Κόμματος. Το μητρώο μελών περιλαμβάνει τις γυναίκες μέλη
  του Κόμματος και δεν διατηρείται παράλληλα άλλο μητρώο από την ίδια
  Οργάνωση.
 64.7 Η Πρόεδρος και τα μέλη της ΓΟΔΗΚ εκλέγονται από το Παγκύπριο Συνέδριο
  της Οργάνωσης, το οποίο διενεργείται και εποπτεύεται από το Γενικό
  Οργανωτικό Γραφείο του Κόμματος. Η εκλογή της ηγεσίας γίνεται εντός έξι
  (6) μηνών από την ημερομηνία της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης και η
  θητεία τους διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 64.8 Η διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη της ηγεσίας της ΓΟΔΗΚ
  διενεργείται και εποπτεύεται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του
  κόμματος.
 64.9 Η Πρόεδρος της ΓΟΔΗΚ συμμετέχει στο Εκτελεστικό Γραφείο του Κόμματος
  και επίσης, μαζί με τα μέλη της Γενικής Γραμματείας της, στην Κεντρική
  Επιτροπή.
 64.10 Το Καταστατικό της ΓΟΔΗΚ  αντανακλά στις διατάξεις του το περιεχόμενο
  του παρόντος άρθρου. Το Καταστατικό του Κόμματος υπερισχύει
  οποιασδήποτε άλλης πρόνοιας του Καταστατικού της ΓΟΔΗΚ σε περίπτωση
  αμφιλεγόμενης και συγκρουόμενης ερμηνείας οποιασδήποτε διάταξης.
 64.11 Το Καταστατικό της ΓΟΔΗΚ υπόκειται στην έγκριση και επικύρωση της
  Κεντρικής Επιτροπής.

  Επιτροπή.
 60.3 Αρμοδιότητες
  Η Τοπική Επιτροπή εργάζεται για:
   α) Την υλοποίηση των Αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.
   β) Την προώθηση των θέσεων και απόψεων του Κόμματος μέσα
    στον κόσμο  της περιοχής της.
   γ) Τη διεύρυνση του Κόμματος με την προσχώρηση νέων μελών.
   δ) Την ανάληψη πρωτοβουλιών με στόχο την αύξηση της επιρροής
    του Κόμματος στην περιοχή ευθύνης της.
   ε) Την κινητοποίηση και συμμετοχή των μελών στις γενικές
    κομματικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις.
   στ) Την διεκπεραίωση των οδηγιών ή καθηκόντων που της
    ανατίθενται από  αρμόδια κομματικά όργανα.
   ζ) Την είσπραξη συνδρομών και διαφώτιση των μελών της Τοπικής
    Οργάνωσης.
   η) Την ενημέρωση και διαφώτιση των μελών της περιοχής της για
    τις θέσεις του Κόμματος πάνω στις διαμορφούμενες νέες
    εξελίξεις. 
 60.4 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν την
  οργάνωση και λειτουργία των Επαρχιακών οργάνων του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 61: ΤΟΠΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 61.1 Το Τοπικό Συμβούλιο συγκροτείται από:
   α) Την Τοπική Επιτροπή
   β) Τους αντιπροσώπους κάθε εκλογικού κέντρου της περιφέρειας
    της Τοπικής Επιτροπής.
   γ) Μέλη  οργανωμένων συνόλων που εγκρίνει η Επαρχιακή
    Επιτροπή  μετά από συνεννόηση  με την Τοπική Επιτροπή.
 61.2 Του Τοπικού Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος της Τοπικής Επιτροπής ή
  εκπρόσωπος της Επαρχιακής Επιτροπής.  Καλείται σε συνεδρία με απόφαση
  της Τοπικής Επιτροπής τακτικά κάθε δύο (2) μήνες και έκτακτα όταν κριθεί
  αναγκαίο από τον Πρόεδρο της Τοπικής Επιτροπής ή την Επαρχιακή Επιτροπή
  ή όταν ζητηθεί από την πλειοψηφία των μελών του.
 61.3 Αρμοδιότητες
   α) Συμβάλλει ουσιαστικά στην υλοποίηση των οργανωτικών
    προγραμμάτων που σχεδιάζει η Τοπική Επιτροπή μέσα στα
    πλαίσια των οδηγιών της Επαρχιακής Επιτροπής.
   β) Αξιολογεί τα αποτελέσματα της Κομματικής δουλειάς και
    εκφράζει τις διαπιστώσεις, τα συμπεράσματα και τις εισηγήσεις
    του.
   γ) Επιλαμβάνεται ειδικών θεμάτων που παραπέμπονται προς αυτό
    από τη Τοπική Επιτροπή ή την Επαρχιακή Επιτροπή και
    υποβάλλει σχετικές εισηγήσεις.

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΑΡΘΡΟ 62: ΜΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
 62.1 Προσόντα Εγγραφής
   α) Κάθε Κύπριος, κάτοικος της Κύπρου, μπορεί να εγγραφεί μέλος
    του Κόμματος, εάν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας
    του, δεν ανήκει ή δεν υποστηρίζει άλλο πολιτικό σχηματισμό και
    δηλώσει αποδοχή των Αρχών της Ιδεολογίας και του
    Καταστατικού του Κόμματος.
   β) Με απόφαση του Εκτελεστικού Γραφείου είναι δυνατό, Κύπριοι
    μη μόνιμοι κάτοικοι της Κύπρου, καθώς  και αλλοδαποί μόνιμοι
    κάτοικοι της Κύπρου να εγγραφούν μέλη του Κόμματος.

 62.2 Μητρώα Μελών 
  Τα μέλη εγγράφονται στα ακόλουθα Μητρώα: 
  1) Μητρώο Μελών Τοπικής Οργάνωσης.
  2) Μητρώο Μελών Επαρχιακής Οργάνωσης.
  3) Κεντρικό Μητρώο Μελών.
 62.3 Εγγραφή Μελών 
  Το υποψήφιο μέλος συμπληρώνει ειδικό Έντυπο Εγγραφής Μέλους στην
  Τοπική Οργάνωση του τόπου διαμονής του. Η αίτηση εξετάζεται από την
  οικεία Επαρχιακή Επιτροπή.
  Συμμετοχή στη διαδικασία εγγραφής μέλους έχουν ο Πρόεδρος και τα μέλη
  της Γραμματείας του Εκτελεστικού Γραφείου.
 62.4 Αποχώρηση Μέλους
  Έκαστο μέλος αποχωρεί από το Κόμμα:
   α) Όταν καταδεικνύει ρητά την επιθυμία του πως δεν επιθυμεί να
    είναι μέλος,
   β) Αποστείλει γραπτή επιστολή προς την οικεία Επαρχιακή
    Επιτροπή ή/και στο Γενικό Οργανωτικό Γραφείο,
   γ) Με δημόσια ανάρτηση ή δήλωση του,
   δ) Όταν με πράξεις ή/και ενέργειες του διαμηνύει ότι δεν θέλει να  
    είναι μέλος του κόμματος.
 
 62.5 Δικαιώματα Μέλους 
  Κάθε μέλος έχει δικαίωμα:
   α) Να ψηφίζει αιρετά όργανα του Κόμματος (άμεσα ή έμμεσα)
    όπως προνοεί το Καταστατικό.
   β) Να υποβάλλει υποψηφιότητα για εκλογή σε κομματικά Αξιώματα
    σε όλα τα επίπεδα της κομματικής δομής, όπως ορίζει το
    Καταστατικό.
   γ) Να διεκδικεί υποβολή υποψηφιότητας για πολιτειακά αξιώματα
    σύμφωνα με το Καταστατικό και τους Ειδικούς Κανονισμούς που
    ρυθμίζουν το θέμα τούτο.
   δ) Να ασκεί κριτική που να εξαντλείται μέσα στα πλαίσια της
    λειτουργίας των οργάνων του Κόμματος.
   ε) Να υποβάλλει στα αρμόδια όργανα εισηγήσεις και να συζητεί
    ελεύθερα  οποιοδήποτε θέμα που έχει σχέση με την πολιτική
    του Κόμματος μέσα στα πλαίσια των κομματικών διαδικασιών.
   στ) Να εκφράζει, να προωθεί και να υποστηρίζει, τυχόν
    διαφορετικές απόψεις του όσο αφορά την πολιτική ή τις
    ενέργειες του Κόμματος, είτε στα συλλογικά όργανα είτε
    δημόσια, νοουμένου ότι μετά που θα ληφθεί απόφαση ομόφωνα
    ή κατά πλειοψηφία από το αρμόδιο συλλογικό όργανο, το μέλος
    δεν δικαιούται με λόγο ή  ενέργειες να  υποσκάπτει ή να
    προβαίνει σε ενέργειες αντίθετες προς την απόφαση που
    λήφθηκε. Σε περίπτωση που ενεργεί αντίθετα, λαμβανομένης
    υπόψη και της μορφής και έντασης της αντίδρασης, το μέλος
    θεωρείται ότι είναι πειθαρχικά υπόλογο και σε περίπτωση
    καταδίκης, υπόκειται σε κυρώσεις.
 62.6 Υποχρεώσεις Μέλους 
  Κάθε μέλος έχει την υποχρέωση:
   α) Να σέβεται και να προωθεί τις Αρχές, την Ιδεολογία και το
    Πρόγραμμα του Κόμματος.
   β) Να συμμορφώνεται προς τις αποφάσεις και να τηρεί τη γραμμή
    του Κόμματος
   γ) Να παρακολουθεί ανελλιπώς τις συνεδρίες των οργάνων στα
    οποία  μετέχει και να λαμβάνει πρόθυμα μέρος στις διάφορες
    εκδηλώσεις του Κόμματος.
   δ) Να καταβάλλει την συνδρομή του στο Κόμμα.
   ε) Να φροντίζει ώστε να είναι εγγεγραμμένος στους Εκλογικούς
    Καταλόγους της Πολιτείας.

ΑΡΘΡΟ 55: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 55.1 Ύστερα από οδηγίες του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου, σύμπλεγμα Τοπικών
  Οργανώσεων, αποτελεί Περιφερειακή Οργάνωση. Κάθε Επαρχιακή Επιτροπή,
  σε συνεννόηση με το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο, χωρίζει την οικεία επαρχία
  της σε περιφέρειες. Κάθε περιφέρεια είναι ένας δήμος ή μια ενορία ή μια
  εκλογική περιφέρεια και στην ύπαιθρο μια ομάδα κοινοτήτων.
  Μέλη της μπορεί να είναι όλες οι Τοπικές Οργανώσεις μιας Περιφέρειας. Οι
  Πρόεδροι και οι Οργανωτικοί Γραμματείς των Τοπικών Οργανώσεων
  αποτελούν το Εκτελεστικό Σώμα της Περιφερειακής Οργάνωσης.
  Η Περιφερειακή Οργάνωση συνεδριάζει υπό την προεδρία του Εκπροσώπου
  των Περιφερειακών Τομέων/Οργανωτικό Συντονιστή Υπαίθρου και
  Δημαρχούμενων περιοχών, που εκλέγεται από τα μέλη της Περιφέρειας
  όπως ορίζει το άρθρο 52.1, τακτικά κάθε διμηνία και έκτακτα όταν το
  αποφασίσει η Επαρχιακή Επιτροπή. Οι αρμοδιότητες του Συντονιστή
  καθορίζονται με Κανονισμούς από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο
 55.2 Τις περιφέρειες κατά επαρχία ορίζει η οικεία Επαρχία σε συνεννόηση με το
  Γενικό Οργανωτικό Γραφείο.
 55.3 Αρμοδιότητες
  1) Συντονίζει τις δραστηριότητες των Τοπικών Οργανώσεων που
   περιλαμβάνονται στην περιφέρεια
  2) Θέτει περιφερειακούς στόχους για διεύρυνση του Κόμματος και
   αποτελεσματική διαφώτιση των μελών της.

ΑΡΘΡΟ 56: ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 
ΕΠΑΡΧΙΩΝ 
 56.1 Οι Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες Επαρχιών λειτουργούν
  σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος Καταστατικού.
 56.2 Ιδρύονται Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες κατά Επαρχία
  με εισήγηση του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
  Ομάδων και κατόπιν έγκρισης του Οργανωτικού Γραφείου, κατά Κλάδο ή
  Επάγγελμα όπου τα μέλη είναι πέραν των τριάκοντα (30). Το Εκτελεστικό
  Γραφείο δύναται να εγκρίνει σύσταση Κλαδικής Οργάνωσης με μικρότερο
  αριθμό μελών. Οι κατά επαρχία επάγγελμα Κλαδικές Οργανώσεις συνδέονται
  με τις αντίστοιχες Κλαδικές των άλλων Επαρχιακών και σχηματίζουν κατά
  επάγγελμα την Παγκύπρια Κλαδική Οργάνωση.
 56.3 Η Κλαδική Οργάνωση διοικείται από πενταμελή (5) Επιτροπή που
  αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα, το Βοηθό
  Γραμματέα και τον Ταμία.
 56.4 Υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, οι Πρόεδροι των
  Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων αποτελούν την
  Συντονιστική Επιτροπή των Κλαδικών Οργανώσεων (Σ.Ε.Κ.Ο) και έχουν την
  ευθύνη του συντονισμού των Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
  Ομάδων. Το έργο της Σ.Ε.Κ.Ο αναλαμβάνει πενταμελής Γραμματεία που
  εκλέγεται και έχει Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Αναπληρωτή
  Γραμματέα και Ταμία.
 56.5 Αρμοδιότητες
  α) Επιλαμβάνονται και προωθούν προβλήματα, ή αιτήματα μελών του
   Κλάδου δια του αρμοδίου οργάνου του Κόμματος.
  β) Μελετούν προβλήματα του Κλάδου και υποβάλλουν εισηγήσεις στο
   Κόμμα δια του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
   Ομάδων.
  γ) Οργανώνουν τα μέλη, τα στελέχη και τους οπαδούς του Κόμματος
   στους χώρους εργασίας και φροντίζουν δια την συστηματική
   διαφώτιση και εμπέδωση της Κομματικής Πολιτικής.
 56.6 Κατά παρόμοιο τρόπο λειτουργούν και οι Επιτροπές Συνταξιούχων.
 56.7 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί, που εγκρίνει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζουν τον τρόπο
  εκλογής και λειτουργίας όλων των Επιτροπών και Οργανώσεων του
  Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 57: TOΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 57.1 Η Τοπική Οργάνωση είναι η βασική πολιτική και οργανωτική μονάδα του
  Κόμματος. Καλύπτει και μια ενορία ή εκλογική περιφέρεια
  Ιδρύεται από την Επαρχιακή Επιτροπή ύστερα από έγκριση του Εκτελεστικού
  Γραφείου.  Δύναται να καλύπτει μια κοινότητα ή ομάδα κοινοτήτων ή ενορία ή
  εκλογική περιφέρεια και στις πόλεις  να καλύπτει την περιοχή που αναλογεί
  σε κάθε ένα εκλογικό Κέντρο.
 57.2 Αποτελείται τουλάχιστον από 10 μέλη. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το
  Εκτελεστικό Γραφείο δύναται να εγκρίνει σύσταση Τοπικής Οργάνωσης με
  μικρότερο αριθμό μελών.
  Η Τοπική Οργάνωση δέχεται μέλη που κατοικούν στην ίδια γεωγραφική
  περιφέρεια.

ΑΡΘΡΟ 58: ΤΟΠΙΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 58.1 Αποτελεί το ανώτατο όργανο της Τοπικής Οργάνωσης. Συγκροτείται από τα
  μέλη που έχουν εγγραφεί στο κεντρικό μητρώο μελών του Κόμματος
  τουλάχιστον εννέα (9) μήνες πριν τη διεξαγωγή της Παγκύπριας Εκλογικής
  Συνέλευσης και διενεργείται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του
  Κόμματος εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής της
  Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης.
  Εφορευτική Επιτροπή που ορίζεται από την Επαρχιακή Επιτροπή εποπτεύει
  την εκλογική διαδικασία. 
  Ειδικοί κανονισμοί που καθορίζονται από την Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν
  τα θέματα της υποβολής υποψηφιοτήτων και την εκλογική διαδικασία. Οι
  Γενικές Συνελεύσεις των Τοπικών Οργανώσεων διεξάγονται εντός έξι (6)
  μηνών μετά την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
 58.2 Σε περίπτωση που Προέδροι ή μέλη Τοπικών Επιτροπών δεν ανταποκρίνονται
  στα καθήκοντα τους και δεν υλοποιούν το πλάνο του Γενικού Οργανωτικού
  Γραφείου και τις αποφάσεις του Κόμματος, η οικεία Επαρχιακή Επιτροπή σε
  συνεννόηση με το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο και με έγκριση του
  Εκτελεστικού Γραφείου, αποφασίζει την πραγματοποίηση νέας Εκλογικής
  Συνέλευσης ή/και την αντικατάσταση τους.
 58.3 Αρμοδιότητες
  Εκλέγει τον Πρόεδρο και τα μέλη της Τοπικής  Επιτροπής για θητεία που
  διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.

ΑΡΘΡΟ 59: ΤΟΠΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 59.1 Συγκαλείται μια (1) φορά στην διάρκεια της θητείας της Επιτροπής ή όποτε
  αυτό κριθεί αναγκαίο και προβαίνει σε έλεγχο των πεπραγμένων της Τοπικής
  Επιτροπής, η οποία παρουσιάζει έκθεση δράσης. Μεριμνά για την περαιτέρω
  στελέχωση και δραστηριοποίηση της Τοπικής Επιτροπής.
  Συμμετέχουν όλα τα μέλη της Τοπικής Οργάνωσης που είναι εγγεγραμμένα
  στο κεντρικό μητρώο μελών του Κόμματος και έχουν τακτοποιημένη την
  οικονομική συνδρομή τους.

ΑΡΘΡΟ 60: ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 60.1 Εκλέγεται από την Τακτική Εκλογική Συνέλευση της Τοπικής Οργάνωσης για
  θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
  Αποτελείται από πέντε ως δεκαπέντε (5-15) μέλη ανάλογα με την
  αριθμητική δύναμη των μελών της Τοπικής Οργάνωσης.
  Καταρτίζεται εις Σώμα ως εξής:
  Αντιπρόεδρος, Γραμματέας Οργανωτικός Γραμματέας και Ταμίας. Τα υπόλοιπα
  μέλη είναι Σύμβουλοι. Συνεδριάζει τακτικά κάθε εβδομάδα και έκτακτα όταν
  κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο.
 60.2 Ο Πρόεδρος της  Τοπικής  Επιτροπής ΝΕΔΗΚ και η Πρόεδρος της Τοπικής
  Επιτροπής ΓΟΔΗΚ παρακάθονται στις συνεδρίες  της Τοπικής Επιτροπής του
  Κόμματος. Εξ οφίκιο μέλη με δικαίωμα ψήφου είναι οι Δήμαρχοι, Δημοτικοί
  Σύμβουλοι, Σχολικοί Έφοροι, Πρόεδρος και μέλη Κοινοτικών Συμβουλίων,
  νοουμένου ότι είναι μέλη του Κόμματος που κατοικούν στην οικεία Τοπική

  Γραφείο χωρίζει την Επαρχία της σε περιφέρειες. Κάθε περιφέρεια είναι ένας
  Δήμος ή Ενορία ή εκλογική περιφέρεια και στην Ύπαιθρο ομάδα κοινοτήτων.
  Του Επαρχιακού Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος της Επαρχιακής
  Επιτροπής.  Καλείται δε σε συνεδρία με απόφαση της Επαρχιακής Επιτροπής
  τακτικά κάθε τρεις (3) μήνες και έκτακτα όταν κριθεί αναγκαίο από τον
  Πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής ή όταν ζητηθεί από τη πλειοψηφία των
  μελών του.
 52.2 Αρμοδιότητες
  α) Συμβάλλει ουσιαστικά στην υλοποίηση των οργανωτικών
   προγραμμάτων εσωκομματικής επικοινωνίας που σχεδιάζει η
   Επαρχιακή Επιτροπή.
  β) Προβαίνει σε αξιολόγηση των πεπραγμένων και σε απολογισμό
   δράσης κατά Τοπική Οργάνωση και εκφράζει τις διαπιστώσεις, τα
   συμπεράσματα και τις εισηγήσεις της.
  γ) Επιλαμβάνεται ειδικών θεμάτων που παραπέμπονται προς αυτό από
   την Επαρχιακή Επιτροπή και υποβάλλει σχετικές εισηγήσεις.

ΑΡΘΡΟ 53: ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 53.1 Η Επαρχιακή Επιτροπή είναι είκοσι-εφταμελής (27). Εκλέγεται από την
  Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις
  (54) μήνες. Το Επαγγελματικό Οργανωτικό Στέλεχος κάθε επαρχίας
  συμμετέχει εξ οφίκιο μέλος της Επαρχιακής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου.
  Η εκλογή του Προέδρου της διεξάγεται χωριστά. Τα μέλη του Εκτελεστικού
  Γραφείου και της Γραμματείας του Εκτελεστικού Γραφείου δύνανται να
  παρακάθονται στις συνεδρίες της οικείας Επαρχιακής Επιτροπής.
 53.2 Οι Επαρχιακές Επιτροπές του Κόμματος υπό ομαλές συνθήκες είναι έξι (6),
  μια (1) σε κάθε Επαρχία της Κύπρου. Κατ’  εξαίρεση για λόγους οργανωτικούς
  και εφ΄ όσον συνεχίζεται η σημερινή έκρυθμη κατάσταση οι Επαρχιακές
  Επιτροπές είναι δώδεκα “12”.
  Επαρχιακή Επιτροπή Λευκωσίας
  Επαρχιακή Επιτροπή Μόρφου (Λευκωσίας)
  Επαρχιακή Επιτροπή Μόρφου (Λεμεσός)
  Επαρχιακή Επιτροπή Λεμεσού
  Επαρχιακή Επιτροπή Λάρνακας
  Επαρχιακή Επιτροπή Πάφου
  Επαρχιακή Επιτροπή  Αμμοχώστου (Λάρνακα)
  Επαρχιακή Επιτροπή Αμμοχώστου (Λεμεσός)
  Επαρχιακή Επιτροπή Αμμοχώστου (Λευκωσία)
  Επαρχιακή Επιτροπή Κερύνειας (Λευκωσία)
  Επαρχιακή Επιτροπή Κερύνειας (Λεμεσός)
  Επαρχιακή Επιτροπή Προσφύγων Πάφου (Μούτταλλος)
 53.3 Οι βουλευτές κάθε οικείας Επαρχίας είναι εξ οφίκιο  μέλη της Επαρχιακής
  Επιτροπής. Στις συνεδρίες παρακάθονται τα επαγγελματικά οργανωτικά
  στελέχη της επαρχίας, ο Πρόεδρος της ΝΕΔΗΚ και η Πρόεδρος της ΓΟΔΗΚ.Η
  Επαρχιακή Επιτροπή καταρτίζεται σε Σώμα ως εξής:
  Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Επαρχιακός Γραμματέας, Επαρχιακός
  Οργανωτικός Γραμματέας, Βοηθός Επαρχιακός Γραμματέας, Βοηθός
  Οργανωτικός Γραμματέας, Ταμίας, Γραμματέας Τύπου και Διαφώτισης,
  Γραμματέας Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων,
  Γραμματέας Αγροτικών Θεμάτων, και Γραμματέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
  Τα υπόλοιπα μέλη είναι Σύμβουλοι.
 53.4 Η Επαρχιακή Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά κάθε μήνα και έκτακτα κατά την
  κρίση του Προέδρου της ή της Εκτελεστικής Επιτροπής της, ή αν ζητηθεί
  τούτο από τα 2/5 των μελών της Επαρχιακής Επιτροπής.
 53.5 Αρμοδιότητες
  α) Η Επαρχιακή Επιτροπή εκπροσωπεί το Κόμμα στην Επαρχία της,
   καθοδηγεί και ελέγχει τις Τοπικές Οργανώσεις της περιοχής της και
   συντονίζει τη δράση τους, σύμφωνα με τις Αρχές του Κόμματος, τις
   Καταστατικές Διατάξεις και τις οδηγίες των αρμοδίων Κεντρικών

   Οργάνων.
  β) Φέρει την ευθύνη για την υλοποίηση του Γενικού Οργανωτικού
   Σχεδίου και των άλλων Προγραμμάτων του Κόμματος στην Επαρχία
   της και προΐσταται του Επαρχιακού επαγγελματικού προσωπικού μέσα
   στα πλαίσια των γενικών οδηγιών του Γενικού Διευθυντή για θέματα
   προσωπικού.
  γ) Συντάσσει και αποστέλλει στη Γενική Γραμματεία διμηνιαίες αναφορές
   για την κομματική δραστηριότητα της και τη γενική κατάσταση του
   Κόμματος στην Επαρχία της.
  δ) Μετέχει στη διαδικασία καθορισμού του κομματικού ψηφοδελτίου, για
   τις βουλευτικές, δημοτικές ή άλλες εκλογές ως ορίζουν οι Ειδικοί
   Κανονισμοί που ρυθμίζουν τα θέματα αυτά.
  ε) Παραπέμπει για εκδίκαση στο Πειθαρχικό Συμβούλιο υποθέσεις
   πειθαρχικών αδικημάτων των μελών σύμφωνα με τις διαδικασίες του
   άρθρου 62.1. Η παραπομπή υπόθεσης μέλους στο Πειθαρχικό
   Συμβούλιο συνοδεύεται πάντοτε από έγγραφο που δικαιολογεί την
   απόφαση παραπομπής.
  στ) Στα οικονομικά θέματα συμμορφώνεται με τις οδηγίες της Οικονομικής
   Επιτροπής.  Διατηρεί Επαρχιακό Ταμείο, το οποίο διαχειρίζεται
   υπεύθυνα υπό τον οικονομικό έλεγχο της Οικονομικής Επιτροπής.
   Πόροι του  ταμείου είναι τα έσοδα από διάφορες τοπικές εκδηλώσεις,
   λαχεία και εράνους και οι ειδικές τοπικές εισφορές των μελών και των
   φίλων του Κόμματος.  Τα έσοδα από τα δικαιώματα εγγραφής και οι
   ετήσιες συνδρομές των μελών κατατίθενται στο Κεντρικό Ταμείο του
   Κόμματος στη  Λευκωσία ή όπου αλλού ήθελε αποφασίσει η
   Οικονομική Επιτροπή. Επίσης, κατατίθενται στο Κεντρικό Ταμείο τα
   έσοδα από Παγκύπριες εκδηλώσεις του Κόμματος, των οποίων την
   πραγμάτωση προωθεί στην Επαρχία της.
  ζ) Ελέγχει κατά εξάμηνο τα Ταμεία των Τοπικών Οργανώσεων και
   αποστέλλει σχετική κατάσταση στην Οικονομική Επιτροπή στη
   Λευκωσία. 
  η) Με έγκριση του Εκτελεστικού Γραφείου καταρτίζει Συμβουλευτικό
   Συμβούλιο ή άλλες Επιτροπές για να υποβοηθηθεί στο έργο της.
  θ) Συμμορφώνεται προς τις εκάστοτε οδηγίες του Γενικού Οργανωτικού
   Γραμματέα του Κόμματος και βρίσκεται σε στενή συνεργασία και
   επικοινωνία με τα αρμόδια όργανα σε όλα τα θέματα.
 53.6 Οι επαρχιακοί αξιωματούχοι συμμετέχουν ως ισότιμα μέλη στα αντίστοιχα
  ειδικά κεντρικά γραφεία ή επιτροπές.
 53.7 Η Επαρχιακή Επιτροπή προΐσταται του Επαρχιακού Επαγγελματικού
  προσωπικού μέσα στα πλαίσια του οργανογράμματος και των Γενικών
  Οδηγιών του Γενικού Διευθυντή για θέματα προσωπικού.

ΑΡΘΡΟ 54: ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 54.1 Την Εκτελεστική Γραμματεία της Επαρχιακής Επιτροπής αποτελούν οι
  Αξιωματούχοι της Επαρχιακής Επιτροπής. Μετέχουν οι βουλευτές της
  Επαρχίας. Πρόεδρος είναι ο Πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής. Ο
  Πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής της ΝΕΔΗΚ και η Πρόεδρος της
  Επαρχιακής Επιτροπής της ΓΟΔΗΚ δύνανται να παρευρίσκονται στις
  συνεδριάσεις της Γραμματείας.
 54.2 Αρμοδιότητες
  Η Εκτελεστική Γραμματεία αντιμετωπίζει τις τρέχουσες εξελίξεις μέσα στα
  πλαίσια των αποφάσεων της Επαρχιακής Επιτροπής και υλοποιεί γενικά τις
  αποφάσεις της.
  Σε περίπτωση επείγουσας μορφής λαμβάνει αποφάσεις τις οποίες
  αναφέρει στην πρώτη επόμενη συνεδρία της Ολομέλειας της Επαρχιακής
  Επιτροπής για επικύρωση.

   την κανονική λειτουργία του λογιστηρίου του Κόμματος.
  θ) Υποβάλλει στην Κεντρική Επιτροπή στο τέλος κάθε οικονομικού έτους
   τους ελεγμένους λογαριασμούς του Κόμματος προς συζήτηση και
   έγκριση.
  ι) Παρουσιάζει στην Οικονομική Επιτροπή, σε συνεργασία με τον
   Οικονομικό Διαχειριστή, κατ’ έτος προϋπολογισμό για τους
   επόμενους δώδεκα (12) μήνες.
  ια) Συμμετέχει εξ οφίκιο μέλος στο Εκτελεστικό Γραφείο με δικαίωμα
   ψήφου

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΑΡΘΡΟ 48: ΔΟΜΗ - ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 
ΚΟΜΜΑΤΟΣ
Α. ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
 1. ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 2. ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 3. ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 4. ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ
 5. ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Ολομέλεια)
 6. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
 7. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 8. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 9. ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 10. ΤΟΠΙΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 11. ΤΟΠΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Β.   ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ
 1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 2. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 3. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 4. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 5. ΒΟΗΘΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 6. ΒΟΗΘΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 7. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ
  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
 8. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 9. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 10. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΑΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 11. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΩΤΙΣΗΣ
 12. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ – ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΘΡΟ 49: ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 49.1 Η Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση πραγματοποιείται κάθε πενήντα-τέσσερις
  (54) μήνες ταυτόχρονα με την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα μέλη της οικείας Επαρχιακής
  Οργάνωσης που έχουν εγγραφεί στο κεντρικό μητρώο μελών του Κόμματος
  τουλάχιστον εννιά (9) μήνες πριν την ημέρα της διεξαγωγής των εργασιών
  της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης.
 49.2 Η Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο και τα είκοσι-έξι (26)
  μέλη της Επαρχιακής Επιτροπής καθώς και τα αιρετά μέλη της Κεντρικής
  Επιτροπής που προέρχονται από την οικεία Επαρχιακή Οργάνωση.
 49.3 Την εκλογική διαδικασία εποπτεύει η Επαρχιακή Εφορευτική Επιτροπή που
  ορίζεται από την Επαρχιακή Επιτροπή υπό την ευθύνη και σε συνεννόηση με
  την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 50: ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 50.1 Το Τακτικό Επαρχιακό Συνέδριο συγκαλείται μια (1) φορά στην διάρκεια της
  θητείας των Επαρχιακών Συλλογικών Οργάνων κατόπιν σύγκλισης του από
  την Επαρχιακή Επιτροπή σε συνεννόηση με το Εκτελεστικό Γραφείο ή όποτε
  αυτό κριθεί αναγκαίο, και είναι το Ανώτατο Επαρχιακό Συλλογικό όργανο του
  Κόμματος στην κάθε επαρχία.
 50.2 Στο Τακτικό Επαρχιακό Συνέδριο γίνεται απολογισμός δράσης των
  επαρχιακών οργάνων και έλεγχος των πεπραγμένων τους από τη βάση του
  Κόμματος. Κατατίθεται έκθεση δράσης της Επαρχιακής Επιτροπής για την
  προηγούμενη θητεία και οικονομικός απολογισμός για την ίδια περίοδο.
 50.3 Σύνθεση 
  Στο Τακτικό Επαρχιακό Συνέδριο συμμετέχουν οι κεντρικοί αξιωματούχοι, οι
  Βουλευτές, οι Ευρωβουλευτές,  οι Υπουργοί και τα μέλη των κεντρικών
  συλλογικών οργάνων που είναι μέλη της οικείας Επαρχιακής Οργάνωσης, οι
  Πρόεδροι και τα μέλη των Επαρχιακών Επιτροπών, ΔΗΚΟ, ΓΟΔΗΚ και
  ΝΕΔΗΚ, οι Πρόεδροι των Τοπικών Επιτροπών, οι Πρόεδροι των Κλαδικών
  Επαρχιακών Επιτροπών και Επαγγελματικών Ομάδων, ένας αντιπρόσωπος
  από κάθε εκλογικό κέντρο, οι Δήμαρχοι, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι Σχολικοί
  Έφοροι, οι Πρόεδροι και τα μέλη των εκλεγμένων Κοινοτικών Συμβουλίων
  που είναι μέλη του Κόμματος, καθώς και οι πρώην κεντρικοί αξιωματούχοι,
  Βουλευτές, Ευρωβουλευτές, Υπουργοί, Πρόεδροι Επαρχιακών Επιτροπών
  ΔΗΚΟ, ΓΟΔΗΚ και ΝΕΔΗΚ, που είναι μέλη της οικείας Επαρχιακής
  Οργάνωσης.
  Οι Προσφυγικές Επαρχιακές Οργανώσεις καλούν σε συμμετοχή στο
  Επαρχιακό Συνέδριο όλα τα μέλη τους.
 50.4 Αρμοδιότητες 
  α) Λαμβάνει γνώση, συζητά και εγκρίνει την Έκθεση Δράσης της
   Επαρχιακής Επιτροπής για τη λήγουσα διετία.
  β) Λαμβάνει γνώση, συζητά και εγκρίνει τον Οικονομικό Απολογισμό της
   περασμένης διετίας.
 50.5 Ειδικοί Κανονισμοί 
  Ειδικοί Κανονισμοί που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν την
  οργάνωση, σύνθεση και λειτουργία του Τακτικού Επαρχιακού Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 51: ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 51.1 Το Έκτακτο Επαρχιακό Συνέδριο συγκαλείται ύστερα από απόφαση του
  Εκτελεστικού Γραφείου ή της Επαρχιακής Επιτροπής με έγκριση του
  Εκτελεστικού Γραφείου ή ύστερα από αίτηση των 2/5 των μελών του
  Κόμματος στην οικεία Επαρχία, με συγκεκριμένη ημερήσια διάταξη.
  Εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις περί του Τακτικού Επαρχιακού
  Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 52: ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 52.1 Το Επαρχιακό Συμβούλιο συγκροτείται από:
  α) Την Επαρχιακή Επιτροπή
  β) Τους Βουλευτές
  γ) Τους Δημάρχους, τους Δημοτικούς Συμβούλους και τους Σχολικούς
   Εφόρους
  δ) Τους Αντιπροσώπους της Επαρχιακής Οργάνωσης στην Κεντρική
   Επιτροπή.
  ε) Τον Πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής ΝΕΔΗΚ
  στ) Την Πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής ΓΟΔΗΚ
  ζ) Τους Εκπροσώπους των Περιφερειακών Τομέων/Συντονιστές
   Υπαίθρου και Δημαρχούμενων περιοχών οι οποίοι ορίζονται από το
   Γενικό Οργανωτικό Γραφείο σε συνεννόηση με την οικεία Επαρχιακή
   Επιτροπή.
  η) Τα επαγγελματικά οργανωτικά στελέχη 
  
  Η οικεία Επαρχιακή Επιτροπή σε συνεννόηση με το Γενικό Οργανωτικό

ΑΡΘΡΟ 38: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 38.1 Ο Γραμματέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή.
 38.2 Υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα χειρίζεται θέματα
  που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
 38.3 Υπό την εποπτεία ενός εκ των Αντιπροέδρων του Κόμματος συμμετέχει στη
  διαδικασία παραγωγής πολιτικής στον τομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΑΡΘΡΟ 39: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
 39.1 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων επιλέγεται/εκλέγεται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 39.2 Υπό την εποπτεία του Γενικού Γραμματέα διεκπεραιώνει τις αποφάσεις της
  Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων.
 39.3 Υπό την εποπτεία του Αντιπροέδρου του Κόμματος συμμετέχει στη
  διαδικασία παραγωγής πολιτικής.
 39.4 Υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα συμμετέχει στην
  υλοποίηση των οργανωτικών σχεδιασμών του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 40: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ  ΣΧΕΣΕΩΝ
 40.1 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων επιλέγεται/εκλέγεται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 40.2 Υπό την εποπτεία του Αναπληρωτή Προέδρου χειρίζεται τις σχέσεις του
  Κόμματος με Κόμματα, Οργανώσεις και Ομάδες του εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟ 41: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ/ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ
 41.1 Ο Γραμματέας Επικοινωνίας/Εκπρόσωπος Τύπου επιλέγεται/εκλέγεται από
  την Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου κατόπιν εισήγησης του
  Προέδρου του Κόμματος για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54)
  μήνες.
 41.2 Ετοιμάζει τις ανακοινώσεις του Κόμματος
 41.3 Έχει την ευθύνη παρακολούθησης των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ).
 41.4 Καταρτίζει προγράμματα εξωτερικής προβολής του Κόμματος, τα οποία,
  αφού εγκριθούν, προωθεί προς υλοποίηση σε συνεργασία της Επιτροπής
  Δημοσίων Σχέσεων και της Επιτροπής Πολιτικού Σχεδιασμού.
 41.5 Καταρτίζει προγράμματα εσωτερικής διαφώτισης, τα οποία, αφού εγκριθούν,
  προωθεί προς υλοποίηση με τη συνεργασία των αρμοδίων οργάνων του
  κόμματος (π.χ. Επαρχιακές Επιτροπές).
 41.5 Φέρει την ευθύνη των κομματικών εκδόσεων.
 41.6 Συμμετέχει στα διάφορα όργανα του Κόμματος ως ορίζει το Καταστατικό.
 
ΑΡΘΡΟ 42: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
 42.1 Ο Γραμματέας Κλαδικών Οργανώσεων επιλέγεται/εκλέγεται από την
  Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 42.2 Κάτω από την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα χειρίζεται όλα
  τα θέματα που αφορούν τις σχέσεις του Κόμματος με τις επαγγελματικές
  οργανώσεις των εργαζομένων (εργατών, υπαλλήλων, εκπαιδευτικών,
  οργανωμένων επιστημόνων κλπ.) και έχει την ευθύνη για την οργάνωση και
  λειτουργία κομματικών γενικών και κλαδικών οργανώσεων μέσα στις τάξεις
  του εργατικού κόσμου.
 42.3 Υπό την εποπτεία ενός εκ των Αντιπροέδρων του Κόμματος συμμετέχει στο
  σύστημα παραγωγής πολιτικής και ειδικότερα υποβάλλει εισηγήσεις για
  διαμόρφωση και προώθηση της εργατικής πολιτικής του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 43: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 43.1 Ο Γραμματέας Αγροτικών Θεμάτων εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή για
  θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 43.2 Κάτω από την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα χειρίζεται όλα
  τα θέματα που αφορούν τις σχέσεις του Κόμματος με τις αγροτικές
  οργανώσεις και έχει την ευθύνη για την οργάνωση και λειτουργία

  κομματικών οργανώσεων μέσα στις τάξεις του  αγροτικού κόσμου.
 43.3 Υπό την εποπτεία ενός εκ των Αντιπρόεδρων του Κόμματος συμμετέχει στο
  σύστημα παραγωγής πολιτικής και υποβάλλει εισηγήσεις για διαμόρφωση και
  προώθηση της αγροτικής πολιτικής του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 44: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ  ΘΕΜΑΤΩΝ
 44.1 Ο Γραμματέας Προσφυγικών Θεμάτων επιλέγεται/εκλέγεται από την
  Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 44.1 Αρμοδιότητες
  α) Υπό την εποπτεία  του Γενικού Γραμματέα χειρίζεται θέματα που
   αφορούν τις σχέσεις του Κόμματος με τη ΠΕΠ και τα προσφυγικά
   σωματεία στα πλαίσια της πολιτικής του Κόμματος.
  β) Επιλαμβάνεται των προσφυγικών και άλλων προβλημάτων των μελών
   και τα προωθεί προς τη λύση τους.

ΑΡΘΡΟ 45: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
 45.1 Ο Γραμματέας Θρησκευτικών Ομάδων επιλέγεται/εκλέγεται από την
  Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 45.2 Αρμοδιότητες 
  Υπό την εποπτεία του Γενικού Γραμματέα χειρίζεται θέματα που αφορούν τις
  σχέσεις του Κόμματος με τις θρησκευτικές ομάδες στα πλαίσια της πολιτικής
  του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 46: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 46.1 Η Κεντρική  Επιτροπή εκλέγει  ύστερα από πρόταση του Εκτελεστικού
  Γραφείου δύο (2) μέλη του Κόμματος ως Οικονομικούς Ελεγκτές του
  Κόμματος εκ των οποίων ο ένας είναι εγκεκριμένος ελεγκτής, για θητεία
  που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 46.2 Η θέση του Οικονομικού Ελεγκτή είναι ασυμβίβαστη με οποιονδήποτε άλλο
  κομματικό αξίωμα.
 46.3 Ελέγχουν την οικονομική διαχείριση των οργάνων και Επιτροπών του
  Κόμματος και καταθέτουν την έκθεση τους στην Κεντρική Επιτροπή και στο
  Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο αναφορικά με την προηγούμενη θητεία.

ΑΡΘΡΟ 47: ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 47.1 Ο Γενικός Διευθυντής του Κόμματος επιλέγεται/εκλέγεται, διορίζεται και
  παύεται από το Εκτελεστικό Γραφείο κατόπιν εισήγησης του Προέδρου.
 47.2 Αρμοδιότητες
  α) Προΐσταται διοικητικά της εσωτερικής λειτουργίας του Κόμματος και
   εποπτεύει το έργο του επαγγελματικού προσωπικού των Κεντρικών
   και Επαρχιακών γραφείων.
  β) Υπό την εποπτεία της Γραμματείας του Εκτελεστικού Γραφείου, έχει
   την ευθύνη θεμάτων που άπτονται του επαγγελματικού προσωπικού
   του Κόμματος.
  γ) Προτείνει στο Εκτελεστικό Γραφείο την δομή και το οργανόγραμμα του
   Κόμματος.
  δ) Δύναται να ανοίγει/κλείνει/λειτουργεί τραπεζικούς λογαριασμούς,
   ή/και να έχει δικαίωμα υπογραφής ή/και  να προβαίνει σε αιτήματα
   τραπεζικών διευκολύνσεων/δανεισμού εκ μέρους του Κόμματος,
   ΝΕΔΗΚ, ΓΟΔΗΚ, και των Επαρχιακών Επιτροπών σύμφωνα με το
   άρθρο 69.9.
  ε) Συμμετέχει εξ οφίκιο μέλος στην Οικονομική Επιτροπή με δικαίωμα
   ψήφου.
  στ) Εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή τη διενέργεια  πληρωμής
   των κομματικών δαπανών και υπογράφει τα εντάλματα πληρωμής.
  ζ) Εισηγείται, σε συνεργασία με τον Οικονομικό Διαχειριστή, προς την
   Οικονομική Επιτροπή, τον Ετήσιο Προϋπολογισμό Εσόδων και
   Δαπανών.
  η) Σε συνεργασία με την Οικονομική Επιτροπή του Κόμματος εποπτεύει

ΑΡΘΡΟ 65: ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
 65.1 Παραρτήματα Εξωτερικού
  α) Στα μεγάλα κέντρα του απόδημου Κυπριακού Ελληνισμού ή και αλλού,
   ιδρύονται Τοπικές Οργανώσεις - Παραρτήματα του Κόμματος.
  β) Λειτουργούν με βάση Καταστατικό που εγκρίνει ειδικά συγκαλούμενο
   Τοπικό Συνέδριο του Κόμματος και επικυρώνει το Εκτελεστικό
   Γραφείο.
 65.2 Φοιτητικές Οργανώσεις
  Στα διάφορα Πανεπιστήμια του Εξωτερικού ή Σχολές Τριτοβάθμιας
  Εκπαίδευσης του Εσωτερικού ιδρύονται και λειτουργούν Φοιτητικές
  Οργανώσεις του Κόμματος.

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ
ΑΡΘΡΟ 66: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 66.1 Υποεπιτροπή του Εκτελεστικού Γραφείου του Κόμματος εκ πέντε (5) μελών
  θα λειτουργεί σαν Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
  Τα πέντε (5) μέλη θα εκλέγονται στη πρώτη συνεδρία του Εκτελεστικού
  Γραφείου με μυστική ψηφοφορία και θα υπηρετούν καθ΄ όλη τη θητεία. Σε
  περίπτωση που θα κενωθεί θέση μέλους του Πειθαρχικού Συμβουλίου
  επιλέγεται άμεσα νέο μέλος.
  Εκάστη Επαρχιακή Επιτροπή δύναται να υποβάλει καταγγελία στο Γενικό
  Γραμματέα σχετικά  με παράπτωμα που αφορά μέλος του Κόμματος που
  εμπίπτει στη δική της δικαιοδοσία. Ο Γενικός Γραμματέας αφού διαπιστώσει
  ότι τα γεγονότα που αφορούν τη συγκεκριμένη περίπτωση μπορούν να
  στοιχειοθετήσουν υπόθεση που εμπίπτει  στις πρόνοιες των πιο κάτω
  πειθαρχικών αδικημάτων ετοιμάζει σχετική έκθεση και την παραπέμπει
  ενώπιον του Εκτελεστικού Γραφείου για εξέταση και λήψη απόφασης
  παραπομπής ή όχι σε πειθαρχική δίκη.
  Νοείται ότι το Εκτελεστικό Γραφείο δικαιούται αυτεπαγγέλτως να
  παραπέμπει στο Πειθαρχικό Συμβούλιο οποιαδήποτε καταγγελία κρίνει ότι
  πρέπει να τύχει πειθαρχικής διερεύνησης. Κατά τη λήψη της απόφασης του
  Εκτελεστικού Γραφείου δε μετέχουν στη διαδικασία τα μέλη του Πειθαρχικού
  Συμβουλίου.
 66.2 Νοείται ότι σε περιπτώσεις αυταπόδεικτου πειθαρχικού παράπτωματος το
  Εκτελεστικό Γραφείο δύναται να επιβάλει αυτεπάγγελτα οποιαδήποτε
  πειθαρχική ποινή.
 66.3 Οι αποφάσεις του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου μπορούν να
  εφεσιβληθούν από το ενδιαφερόμενο μέρος το αργότερο εντός τριάντα (30)
  ημερών από της κοινοποιήσεως σε αυτόν ή από της δημοσιεύσεως της
  απόφασης.
  Έφεση υποβάλλεται στην Κεντρική Επιτροπή της οποίας Υποεπιτροπή από
  έντεκα (11) μέλη ενεργεί σαν Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό  Συμβούλιο, και
  δύναται να ακυρώσει, να μειώσει, ή να επικυρώσει την ποινή.
  Τα έντεκα (11) μέλη θα καθορίζονται στην πρώτη συνεδρία της Κεντρικής
  Επιτροπής με μυστική ψηφοφορία και θα υπηρετούν καθ΄ όλη τη θητεία.
  Σε περίπτωση που θα κενωθεί θέση μέλους του Δευτεροβάθμιου
  Πειθαρχικού Συμβουλίου επιλέγεται άμεσα νέο μέλος.
 66.4 Σε περίπτωση που μέλος του πρωτοβάθμιου ή δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού
  Συμβουλίου έχει άμεση ή έμμεση σχέση με οποιονδήποτε κατηγορούμενο
  τότε το μέλος αυτό δεν θα λαμβάνει μέρος στη πειθαρχική διαδικασία.
 66.5 Πειθαρχικά Αδικήματα
   α) Η μη συμμόρφωση μέλους προς τις υποχρεώσεις του, που
    απορρέουν από το Καταστατικό και τις διατάξεις των
    Κανονισμών Λειτουργίας του Κόμματος.
   β) Η συμπεριφορά μέλους που μειώνει το ηθικό κύρος και θίγει
    την αξιοπρέπεια του Κόμματος.

   γ) Στάση και συμπεριφορά μέλους αντίθετη προς τις Αρχές, την
    Ιδεολογία, τις αποφάσεις και τις προγραμματικές επιδιώξεις του
    Κόμματος.
 66.6 Πειθαρχικές Ποινές
  Για τα πιο πάνω πειθαρχικά αδικήματα επιβάλλονται ανάλογα με τη
  σοβαρότητα του πειθαρχικού αδικήματος οι πιο κάτω ποινές:
   α) Σύσταση
   β) Προφορική επίπληξη
   γ) Γραπτή επιτίμηση
   δ) Προσωρινός αποκλεισμός από την κομματική ζωή
   ε) Καθαίρεση Αξιωματούχου από το Αξίωμα του
   στ) Προσωρινή Αποβολή
   ζ) Αποβολή

ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ
ΑΡΘΡΟ 67: ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ - ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
 67.1 Οι πολιτικές αποφάσεις του Κόμματος για την εκλογή Προέδρου της
  Δημοκρατίας λαμβάνονται από την Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος, που
  συνέρχεται μετά από πρόταση του Εκτελεστικού Γραφείου, είτε
  αυτεπάγγελτα.
 67.2 Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Κόμματος είναι μέλος της Βουλής τότε
  είναι ο υποψήφιος του Κόμματος στην εκλογή για ανάδειξη Προέδρου της
  Βουλής.
 67.3 Ειδικοί Κανονισμοί που ψηφίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν τη
  διαδικασία επιλογής κομματικού ή κομματικών υποψηφίων στη διεκδίκηση
  των Γενικών ή Αναπληρωματικών Βουλευτικών Εκλογών, των Ευρωεκλογών,
  των Δημοτικών Εκλογών ή της Εκλογής Κοινοτικών  Συμβουλίων.
 67.4 Όλοι οι υποψήφιοι Βουλευτές, Ευρωβουλευτές, Δήμαρχοι, Δημοτικοί
  Σύμβουλοι και άλλοι υποψήφιοι Κομματικών ή Κοινοτικών αξιωμάτων
  μπορούν να έχουν πρόσβαση για επιθεώρηση των μητρώων του Κόμματος
  βάση κανονισμών που θα εκδίδει το Εκτελεστικό Γραφείο.

ΜΕΡΟΣ ΕΝΝΑΤΟ 
ΑΡΘΡΟ 68: ΕΙΔΙΚΟΙ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
 68.1 Η Κεντρική Επιτροπή θεσπίζει Ειδικούς Κανονισμούς που ρυθμίζουν:
  α) Τη διαδικασία της υποβολής υποψηφιότητας και εκλογής
   Αξιωματούχων του Κόμματος από την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση
   ή άλλα ανώτερα όργανα του Κόμματος.
  β) Τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων του Κόμματος, Κεντρικών και
   Επαρχιακών.
  γ) Το διαχωρισμό των υπηρεσιών των Αξιωματούχων του Κόμματος σε
   δύο κατηγορίες. Στην κατηγορία όσων προσφέρουν τις υπηρεσίες τους
   άνευ αντιμισθίας και εκείνων που πράττουν τούτο έναντι αντιμισθίας,
   με αναφορά των συγκεκριμένων Αξιωματούχων που ανήκουν σε κάθε
   κατηγορία.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟ
ΑΡΘΡΟ 69: ΓΕΝΙΚΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
 69.1 Διαδικασία Αναφοράς
  Αναφορά οργάνου ή μέλους προς το Εκτελεστικό Γραφείο ή την Κεντρική
  Επιτροπή γίνεται πάντοτε δια του Γενικού Γραμματέα.

 69.2 Καταρτισμός Προσχεδίων Κανονισμών
  Τα προσχέδια όλων των Κανονισμών Λειτουργίας των διαφόρων Οργάνων ή
  Επιτροπών που προνοεί το Καταστατικό καταρτίζει το Εκτελεστικό Γραφείο
  με εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας, Ελέγχου και Κανονισμών και τα
  παραπέμπει για έγκριση στην Κεντρική Επιτροπή. 
 69.3 Τρόπος λήψης Αποφάσεων
  Όλες οι αποφάσεις των Συλλογικών Οργάνων που προνοούνται από το
  Καταστατικό λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία νοουμένου ότι δεν
  προβλέπεται διαφορετικά σε άλλο άρθρο του Καταστατικού. Σε περίπτωση
  ισοψηφίας ο προεδρεύων του συγκεκριμένου οργάνου έχει τη νικώσα ψήφο.
  Όταν ζητηθεί μυστική ψηφοφορία από το 25% των παρόντων συνέδρων σε
  οποιαδήποτε Συνέλευση ή οποιοδήποτε Συνέδριο, τότε αυτή διεξάγεται
  από πενταμελή (5) Εφορευτική Επιτροπή η οποία επιβλέπει τη διεξαγωγή
  της ψηφοφορίας και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων.
 69.4 Ασυμβίβαστη η κατοχή δύο κομματικών Αξιωμάτων
   α) Είναι ασυμβίβαστη η κατοχή δύο ή περισσότερων θέσεων
    αξιωματούχων σε Κεντρικό ή Επαρχιακό ή Τοπικό επίπεδο από
    το ίδιο πρόσωπο. Οιοσδήποτε αξιωματούχος ανεξάρτητα
    επιπέδου δικαιούται να κατέχει θέση ως απλό μέλος σε
    συλλογικό όργανο.
   β) Νοείται ότι τούτο δεν ισχύει όταν προνοείται καταστατικά ή
    συμμετοχή του φορέα ενός αξιώματος στα ανώτατα όργανα.
   γ) Η απ’ ευθείας εκλογή σε συλλογικό όργανο δεν αποτελεί
    ασυμβίβαστο με κομματικό αξίωμα.
    Το Εκτελεστικό Γραφείο καθορίζει ποια συγκεκριμένα αξιώματα
    είναι  ασυμβίβαστα.
 69.5 Κήρυξη θέσης Μέλους Συλλογικού Οργάνου (Κεντρικού ή Επαρχιακού) ως
  κενή και διαδικασία συμπλήρωσής της.
   α) Σε περίπτωση που μέλος συλλογικού οργάνου απουσιάζει
    αδικαιολόγητα πέρα από τρείς συνεχείς  συνεδρίες ή από δέκα
    (10) συνολικά αδικαιολόγητες συνεδρίες κατά τη διάρκεια της
    θητείας του , το όργανο δικαιούται να το απαλλάξει από τα
    καθήκοντα του και να κηρύξει τη θέση του κενή, αφού
    εξασφαλίσει προηγουμένως την έγκριση του Εκτελεστικού
    Γραφείου.
   β) Κενούμενες θέσεις  κατά τα ανωτέρω καταλαμβάνουν οι
    επιλαχόντες κατά την σειρά επιτυχίας κατά της εκλογής.
   γ) Σε περίπτωση μη κάλυψης θέσης από επιλαχόντες για τη
    συμπλήρωση της κενής θέσης, θα επιλέγει το όργανο ύστερα
    από έγκριση του Εκτελεστικού Γραφείου. 
 69.6 Θητεία Αξιωματούχων 
  Η θητεία των Αξιωματούχων που αναφέρονται στα διάφορα άρθρα του
  Καταστατικού, αρχίζει από την ημέρα της εκλογής τους και λήγει αμέσως
  μετά την εκλογή των νέων Αξιωματούχων από το αρμόδιο όργανο του
  Κόμματος και διαρκεί για 54 μήνες. Εξαιρούνται ο Κοινοβουλευτικός
  Εκπρόσωπος και ο Αναπληρωτής του, των οποίων η θητεία διαρκεί όσο και η
  βουλευτική θητεία τους , καθώς και ο Πρόεδρος και τα μέλη της Τοπικής
  Επιτροπής των οποίων η θητεία μπορεί να καθορίζεται από τις ετήσιες
  Τοπικές Γενικές Συνελεύσεις. 
 69.7 Έκπτωση Αξιωματούχων/Μελών
  Αξιωματούχος/Μέλος του Κόμματος εκπίπτει του αξιώματός του σε
  περίπτωση που με ενέργειες του βρίσκεται σε αντίθεση με αποφάσεις
  Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος, ύστερα από σχετική απόφαση του
  Εκτελεστικού Γραφείου δεόντως αιτιολογημένης, με δικαίωμα έφεσης στην
  Κεντρική Επιτροπή εντός τριάντα (30) ημερών.
 69.8 Τροποποίηση του Καταστατικού 
  Το Καταστατικό του Κόμματος μπορεί να τροποποιηθεί σε Τακτικό ή Έκτακτο
  Παγκύπριο Συνέδριο με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων που έχουν
  δικαίωμα ψήφου, δεδομένου ότι το σχέδιο τροποποιήσεων θα

  γνωστοποιηθεί τουλάχιστον ένα μήνα πριν το Συνέδριο σε όλα το όργανα και
  τους συνέδρους του Κόμματος.
 69.9 Πόροι του Κόμματος
  Πόροι του Κόμματος είναι η ετήσια κρατική χορηγία και οι ετήσιες συνδρομές
  των μελών, εισφορές, δωρεές, έσοδα εράνων, οργάνωσης λαχείων,
  χοροεσπερίδων, άλλων εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων που συνάδουν με
  τις αρχές πολιτικής δεοντολογίας.
  Το Κόμμα έχει εξουσία όπως: 
   α) Διορίζει τραπεζικούς ή/και άλλους οργανισμούς ως τραπεζίτες
    του και να προβαίνει στο άνοιγμα οποιουδήποτε λογαριασμού.
   β) Συναλλάττεται ή/και λαμβάνει τραπεζικές διευκολύνσεις ή/και
    υπηρεσίες σε δάνεια, τρεχούμενο ή/και οποιοδήποτε άλλο
    λογαριασμό ή/και σε οποιαδήποτε άλλη μορφή τραπεζικών
    πιστώσεων για οποιαδήποτε ποσά με ή χωρίς εξασφαλίσεις και
    κάτω από οποιουσδήποτε όρους 
   γ) Υποθηκεύει, καταθέτει, ενεχυριάζει ή/και άλλως πως
    προσφέρει ή/και διαθέτει οποιαδήποτε περιουσία του Κόμματος
    κινητή ή/και ακίνητη σαν εξασφάλιση οποιονδήποτε
    υφιστάμενων ή/και  μελλοντικών ή/και  υπό αίρεση
    υποχρεώσεων του Κόμματος, έναντι οποιουδήποτε τραπεζικού
    ή/και άλλου οργανισμού ή/και φυσικού ή/και νομικού
    προσώπου.
   δ) Προς το σκοπό υλοποίησης των πιο πάνω, ο εκάστοτε
    Διευθυντής του Κόμματος ή/και ο εκάστοτε Οικονομικός
    Διαχειριστής του Κόμματος ή/και οποιοσδήποτε πληρεξούσιος
    αντιπρόσωπος οποιουδήποτε από αυτούς, εξουσιοδοτούνται να
    προβαίνουν σε οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις ή/και στη
    συνομολόγηση οποιασδήποτε συμφωνίας υπογράφοντας προς
    τούτο κάθε αναγκαίο έγγραφο, δήλωση ή αίτηση ή/και να
    παρίστανται ενώπιον οποιασδήποτε αρχής για σκοπούς αγοράς
    ή/και πώλησης ή/και επιβάρυνσης οποιασδήποτε κινητής ή
    ακίνητης περιουσίας του Κόμματος.
 69.10 Ημερομηνία ισχύος του παρόντος Καταστατικού 
  Η ισχύς του Καταστατικού που ψηφίστηκε στις 6 Μαΐου 2018 αρχίζει από την
  ψήφισή του.
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΑΡΘΡΟ 1 : ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΕΜΒΛΗΜΑ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ
 1.1 Το Δημοκρατικό Κόμμα ιδρύθηκε στη Λευκωσία αρχικά ως παράταξη με την
  ονομασία Δημοκρατική Παράταξη, στις 12 Μαΐου 1976, με ιδρυτική διακήρυξη
  του Σπύρου Κυπριανού με στόχο τη στήριξη του εθνάρχη Μακαρίου και της
  πολιτικής του. Η παράταξη σύντομα μετασχηματίστηκε σε Κόμμα με την
  επωνυμία ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ.
 1.2 ΕΔΡΑ του Κόμματος είναι στην Λεωφ. Γρίβα Διγενή 50, 1080, στη Λευκωσία.
 1.3 ΕΜΒΛΗΜΑ του Κόμματος η αναμμένη δάδα.
 1.4 Η σφραγίδα του Κόμματος είναι κυκλική και στην περιφέρεια έχει την
  επιγραφή ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. Στο κέντρο έχει την
  αναμμένη δάδα, που τέμνει στο μέσο τη συντομογραφία του Κόμματος,
  ΔΗΚΟ, και το έτος ίδρυσής του, 1976.

ΑΡΘΡΟ 2 : ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ – ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 2.1 Ιδεολογία
  Το Δημοκρατικό Κόμμα εκφράζει τους πολίτες που πιστεύουν στις αρχές της
  Πολιτικής, Κοινωνικής και Οικονομικής Δημοκρατίας ως το σύστημα αρχών
  που προάγει και εξασφαλίζει καλύτερα την αρμονική κοινωνική συμβίωση,
  την κοινωνική συνοχή και την κοινωνική δημιουργία. Το Δημοκρατικό Κόμμα
  ασπάζεται την ιδεολογία και τη φιλοσοφία του ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ που
  εμπνέεται από ένα γενικότερο εθνικό και κοινωνικό όραμα και απορρίπτει τις
  γενικές και αόριστες ιδέες και τους αυθαίρετους αφορισμούς.
 2.2 Βασικοί σκοποί
  Βασικοί σκοποί του Δημοκρατικού Κόμματος είναι η συμβολή στον αγώνα για
  την απελευθέρωση της Κύπρου και η προώθηση θεσμών, προγραμμάτων και
  διαδικασιών, που εξασφαλίζουν απρόσκοπτη πρόοδο  και αρμονία στον
  πολιτικό και οικονομικό τομέα, μέσα σε μια κυρίαρχη, ανεξάρτητη και
  δημοκρατική πολιτεία με κατοχυρωμένα τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα
  όλων των νόμιμων πολιτών της. 
 2.3 Βασικοί στόχοι
  Οι βασικοί στόχοι του Δημοκρατικού Κόμματος πηγάζουν από  την όλη
  ιδεολογία και πολιτική φιλοσοφία του. Παράλληλα:
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα βρίσκεται σταθερά και με συνέπεια ενταγμένο
   στον ενδιάμεσο πολιτικό χώρο και υπηρετεί με ειλικρίνεια και χωρίς

   διακρίσεις το δημόσιο συμφέρον και το κοινωνικό σύνολο. Επιδιώκει τη
   συστηματική συνεργασία των δυνάμεων του χώρου στη βάση
   πολιτικοϊδεολογικών συγκλίσεων. Μόνιμος στόχος του Δημοκρατικού
   Κόμματος είναι η συνένωση των δυνάμεων του χώρου και η διεύρυνση
   της αποδοχής των αρχών και της πολιτικής φιλοσοφίας του
   ενδιάμεσου χώρου από την Κυπριακή κοινωνία Στόχος επίσης είναι η
   δημιουργία συνθηκών εθνικής συνεννόησης, πολιτικής συναντίληψης,
   κοινωνικής συναίνεσης και πολιτικής σταθερότητας στον τόπο.
  β) Το Δημοκρατικό Κόμμα επιδιώκει ενεργό και δημιουργική συμμετοχή
   σε Διεθνείς και  Ευρωπαϊκούς πολιτικοϊδεολογικούς και
   κο ι ν ο β ο υλ ε υ τ ι κο ύ ς  θ εσ μ ο ύ ς  κα ι  σ χ ή μ α τ α  σ τ η  β ά σ η
   πολιτικοϊδεολογικής ταύτισης ή συγγένειας.
 2.4 Θέσεις του Κόμματος αναφορικά με το Εθνικό θέμα
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα θεωρεί το Κυπριακό ως πρόβλημα εισβολής και
   κατοχής και αγωνίζεται για να επιτύχει με βάση τα ψηφίσματα και τις
   αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών και τις Συμφωνίες Κορυφής, τις
   αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
   και το Κοινοτικό (Ευρωπαϊκό) Κεκτημένο, δίκαιη, λειτουργική και
   βιώσιμη λύση. ΛΥΣΗ που θα εξασφαλίζει την πλήρη ανεξαρτησία, την
   κατοχύρωση της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας, και της
   ενότητας της χώρας, την αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων
   και των εποίκων και την κατοχύρωση του δικαιώματος επιστροφής
   όλων των προσφύγων στις εστίες και τις περιουσίες τους, κάτω από
   συνθήκες ασφάλειας και θα κατοχυρώνει τα ανθρώπινα δικαιώματα
   (όλων των νόμιμων κατοίκων της Κυπριακής Δημοκρατίας), τις
   βασικές ελευθερίες και τη διακρίβωση της τύχης ενός εκάστου των
   αγνοουμένων.
  β) Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει ότι στον αγώνα μας για φυσική και
   εθνική επιβίωση και δικαίωση, η ανεπιφύλακτη και στενή συνεργασία
   με την Ελληνική Κυβέρνηση είναι αναγκαία και απαραίτητη, και ότι, οι
   δεσμοί με την Ελλάδα, για λόγους ιστορικούς, φυλετικούς και
   εθνικούς, πρέπει να παραμένουν πάντοτε απαρασάλευτοι.
  γ) Το Δημοκρατικό Κόμμα εργάζεται για την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση της
   Κύπρου με στόχο την εφαρμογή των αρχών της δικαιοσύνης, των
   ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του Κοινοτικού Κεκτημένου και την
   ισότιμη και δημιουργική συμμετοχή της Κύπρου στους Ευρωπαϊκούς
   θεσμούς και γενικά στο Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. Παράλληλα εργάζεται
   για τη διαμόρφωση ενός συστήματος αρχών και αξιών στην Ευρωπαϊκή
   Ένωση που να την καθιστά ένωση λαών και πολιτισμών και όχι όργανο
   πολιτικών και οικονομικών κέντρων εξουσίας.
 2.5 Πολιτική Δημοκρατία
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει πως όλες οι πολιτικές εξουσίες πρέπει
   να πηγάζουν από το λαό και να ασκούνται υπεύθυνα για το καλό του
   λαού και σύμφωνα με την ανόθευτη θέλησή του.
  β) Η ολοκλήρωση της Πολιτικής Δημοκρατίας είναι αδιανόητη χωρίς την
   απαιτούμενη πολιτική αγωγή και ενημέρωση, χωρίς τη συμμετοχή
   όλων των ενηλίκων πολιτών στη διαδικασία λήψης σοβαρών
   αποφάσεων, χωρίς την παροχή ίσων ευκαιριών σε όσους πολίτες
   θέλουν να διεκδικήσουν πολιτικές θέσεις, από τις οποίες να μπορούν
   να συναγωνιστούν δημοκρατικά και  ελεύθερα, χωρίς να
   παρεμποδίζονται από οποιεσδήποτε προκαταλήψεις και εμπόδια.
   Η Πολιτική Δημοκρατία απαιτεί την ισότητα των πολιτών έναντι των
   νόμων και την ισοπολιτεία των νόμων έναντι όλων των πολιτών.
 2.6 Έμπρακτη Πολιτική Δημοκρατία 
  Το Δημοκρατικό Κόμμα θέλει τη δημοκρατία έμπρακτη και ουσιαστική, όπου
  τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των πολιτών να καθορίζονται δημοκρατικά,
  με συναίσθηση κοινωνικής ευθύνης και σύμφωνα με τις αρχές της
  δικαιοσύνης και της κοινωνικής αλληλεγγύης και όπου τα δικαιώματα των
  πολιτών να προστατεύονται αποτελεσματικά και να ασκούνται ελεύθερα.

 2.7 Ατομικές και Πολιτικές Ελευθερίες 
  Το Δημοκρατικό Κόμμα θέλει τα ανθρώπινα δικαιώματα απαραβίαστα και τις
  ατομικές και πολιτικές ελευθερίες κατοχυρωμένες με μηχανισμούς που να
  τις προστατεύουν από καταχραστές και σφετεριστές της εξουσίας και από
  πράξεις που δεν συνάδουν με το σύστημα των κοινωνικών αξιών του λαού ή
  τη δημοκρατικά εκφραζόμενη θέληση του λαού.
 2.8 Κοινωνική Δημοκρατία
  Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει ότι το κράτος και γενικά η πολιτεία καθώς και
  η ευρύτερη  κοινωνία έχουν υποχρέωση να εξασφαλίζουν σε όλους τους
  πολίτες συνθήκες ελεύθερης και αξιοπρεπούς διαβίωσης, σύμφωνα με τις
  αρχές της δικαιοσύνης, του ανθρωπισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης.
  Για το σκοπό αυτό υποστηρίζει τη χαλιναγώγηση της αυθαιρεσίας των
  ισχυρών κοινωνικών ομάδων, όπου, και όταν, εκδηλώνεται, την ενίσχυση των
  αδύνατων κοινωνικών ομάδων ή κατηγοριών ή στρωμάτων και την προστασία
  τους από την εγκατάλειψη, την κοινωνική περιθωριοποίηση, την άδικη
  μεταχείριση και την εκμετάλλευση, με απώτερο σκοπό την εξισορρόπηση
  των κοινωνικών και οικονομικών δικαιωμάτων και την αρμονική συμβίωση
  των πολιτών μέσα σε συνθήκες κοινωνικής συνοχής.
 2.9 Οικονομική Δημοκρατία
  Το Δημοκρατικό Κόμμα αποβλέπει στην εξάλειψη κάθε είδους οικονομικών
  φραγμών για την οικονομική προαγωγή των ατόμων και στη δημιουργία ίσων
  ευκαιριών εργασίας και οικονομικής προόδου για όλους τους πολίτες.
  Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει ότι η οικονομική δημοκρατία είναι ανέφικτη
  χωρίς την κατάργηση της κυρίαρχης  αυθαιρεσίας των οικονομικά ισχυρών,
  των μονοπωλίων, της ασυδοσίας του εγχώριου ή ξένου κεφαλαίου, της
  μονοπώλησης, της πληροφόρησης και των κάθε λογής προνομίων που είναι
  αντίθετα με τα συμφέροντα του λαού.  Το Δημοκρατικό Κόμμα θεωρεί επίσης
  αναγκαία την καθιέρωση ελέγχου και την επιβολή κυρώσεων για την κακή
  χρήση τεχνικών εφευρέσεων ή καινοτομιών από μέρους ισχυρών
  κοινωνικοοικονομικών παραγόντων.
  Το Δημοκρατικό Κόμμα θεωρεί το μικτό σύστημα οικονομίας, που συνδυάζει
  την ιδ ιωτική πρωτοβουλία με τον κρατικό σχεδιασμό,  ως το
  αποτελεσματικότερο οικονομικό σύστημα το οποίο διασφαλίζει την πρόοδο
  και την ανάπτυξη της Κύπρου και του λαού της, την δίκαιη κατανομή του
  εθνικού πλούτου και των οικονομικών βαρών και την προστασία των
  δικαιωμάτων των οικονομικά ασθενέστερων και μη προνομιούχων ομάδων
  του πληθυσμού.
 2.10 Δημοκρατική μεθόδευση
  Το Δημοκρατικό Κόμμα δεν υποστηρίζει δόγματα αλλά αρχές, που θα
  ενθαρρύνουν την αδιάκοπη αναζήτηση του καλύτερου και δικαιότερου
  τρόπου κοινωνικής συμβίωσης και συνεργασίας.
  Υποστηρίζει ότι ο ανοικτός και ελεύθερος διάλογος σαν μέσο έκφρασης των
  εκτιμήσεων και θέσεων του λαού, αποτελεί το πιο ορθό μέσο αναζήτησης
  τρόπων για πιο αρμονική  κοινωνική συμβίωση και συνεργασία.
  Επίσης υποστηρίζει ότι σε περίπτωση διαφωνίας ή διαφοράς το καλύτερο
  μέσο για εξεύρεση λύσης είναι οι νόμιμες και δημοκρατικές διαδικασίες.
 2.11 Κατευθυντήριες Οργανωτικές Γραμμές 
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα δεν είναι Κόμμα με μονολιθική οργάνωση. Η
   συνοχή του διατηρείται με την ισορροπημένη κατανομή της
   ενδοκομματικής δύναμης μεταξύ των μελών και αξιωματούχων του, με
   την προσήλωση στους σκοπούς και στη συλλογική προσπάθεια για την
   επίτευξη των σκοπών του Κόμματος.
  β) Οι δημοκρατικές αρχές διέπουν τόσο τη διαδικασία ανάδειξης
   αξιωματούχων όσο και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Γι’ αυτό:
   I.  Όλα τα όργανα είναι αιρετά και εκλέγονται με όσο το δυνατό πιο
    άμεσο τρόπο. Συγκεκριμένα όλα τα μέλη του Κόμματος, που
    είναι εγγεγραμμένα στο Κεντρικό Μητρώο Μελών, έχουν και
    ασκούν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και
    συνδιαμορφώνουν μέσα από συλλογικές διαδικασίες τις

    αποφάσεις και τις θέσεις του Κόμματος στα μείζονος σημασίας
    και ιδιαίτερης κρισιμότητας πολιτικά και κομματικά θέματα. Όλα
    τα μέλη του Κόμματος εκλέγουν όλους τους κεντρικούς
    αξιωματούχους και μέλη των κεντρικών συλλογικών οργάνων
    του Κόμματος, όλα τα μέλη των Επαρχιακών Οργανώσεων
    εκλέγουν όλους τους αξιωματούχους και τα μέλη των
    Επαρχιακών Συλλογικών Οργάνων και όλα τα μέλη της Τοπικής
    Οργάνωσης εκλέγουν όλους τους αξιωματούχους και όλα τα
    μέλη των τοπικών συλλογικών οργάνων.
   II. Οι εξουσίες που συγκεντρώνουν τα όργανα
    αλληλοϊσορροπούνται και αλληλοελέγχονται.
   III. Οι αποφάσεις λαμβάνονται από αρμόδια συλλογικά όργανα.
    --Επιδιώκεται η αποκέντρωση του συστήματος λήψης
    αποφάσεων και η εκχώρηση διακριτικής  εξουσίας στα
    κατώτερα συλλογικά αιρετά  όργανα.

ΑΡΘΡΟ 3: ΚΟΜΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ
 3.1 Επί θεμάτων μείζονος πολιτικής σημασίας ή ιδιαίτερης κομματικής
  κρισιμότητας πραγματοποιείται κομματικό δημοψήφισμα στο οποίο
  συμμετέχουν όλα τα μέλη του Κόμματος.
 3.2 
  Την πραγματοποίηση κομματικού δημοψηφίσματος αποφασίζει η Κεντρική
  Επιτροπή, η οποία καθορίζει το θέμα και τα ερωτήματα που θα τεθούν προς
  απάντηση στο δημοψήφισμα. Οι σχετικές αποφάσεις της Κεντρικής
  Επιτροπής λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών της.

ΑΡΘΡΟ 4: ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 4.1 Το Πολιτικό Πρόγραμμα του Κόμματος καθορίζεται με βάση τις πιο πάνω
  βασικές πολιτικές θέσεις και, εντός των πλαισίων αυτών, μπορεί να
  αναθεωρείται από καιρού εις καιρό από το Παγκύπριο Συνέδριο που έχει
  αποκλειστική αρμοδιότητα να συζητά και να εγκρίνει τους επί μέρους
  στόχους, τη μεθοδολογία, τρόπους και ενέργειες για την προώθηση της
  εφαρμογής του.
 4.2 Την ευθύνη για τη σύνταξη του προσχεδίου του προγράμματος έχει το
  Εκτελεστικό Γραφείο που το υποβάλλει στην Κεντρική Επιτροπή για έγκριση.
  Η Κεντρική Επιτροπή το παραπέμπει στο Παγκύπριο Συνέδριο για τελική
  έγκριση. Νοείται ότι σε όλα τα όργανα του Κόμματος δίνεται η δυνατότητα
  υποβολής απόψεων και εισηγήσεων για τον καταρτισμό του Πολιτικού
  Προγράμματος του Κόμματος.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΔΟΜΗ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

ΑΡΘΡΟ 5: ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 1. Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση
 2. Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο
 3. Έκτακτο ή Καταστατικό Συνέδριο 
 4. Παγκύπρια Συνδιάσκεψη
 5. Κεντρική Επιτροπή
 6. Πολιτικό Συμβούλιο
 7. Εκτελεστικό Γραφείο
 8. Γραμματεία Εκτελεστικού Γραφείου
 9. Κοινοβουλευτική Ομάδα
 10. Γενικό Οργανωτικό Γραφείο
 11. Οικονομική Επιτροπή

 12. Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες
 13. Επιτροπή Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ΑΡΘΡΟ 6: ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 6.1 Η Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση πραγματοποιείται κάθε πενήντα-τέσσερις
  (54) μήνες και εκλέγει τους κεντρικούς αξιωματούχους του Κόμματος
  (Πρόεδρο, Αναπληρωτή Πρόεδρο, τρεις (3) Αντιπροέδρους, Γενικό
  Γραμματέα, Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα), τα αιρετά μέλη του Εκτελεστικού
  Γραφείου (15) και τα μέλη της Κεντρική Επιτροπή.
 6.2 Πραγματοποιείται πενήντα-τέσσερις (54) μήνες μετά την προηγούμενη
  Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
 6.3 Όλα τα εγγεγραμμένα στο Κεντρικό Μητρώο Μελών μέλη του Κόμματος, που
  έχουν εγγραφεί τουλάχιστον εννέα (9) μήνες πριν την ημέρα διεξαγωγής της
  Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην
  ψηφοφορία, εφόσον έχουν τακτοποιημένες τις κομματικές τους
  υποχρεώσεις κατά την προσέλευση τους στην Εκλογική Συνέλευση.

  Κάλπες της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης λειτουργούν σε όλες τις
  επαρχίες, όπως θα ορίζεται από τους σχετικούς κανονισμούς. Οι εκλογικές
  διαδικασίες εποπτεύονται από κεντρική και επαρχιακές εφορευτικές
  επιτροπές όπως θα ορίζουν οι Κανονισμοί που εγκρίνονται από την Κεντρική
  Επιτροπή. Οι Επαρχιακές Εφορευτικές Επιτροπές υπόκεινται στην Κεντρική
  Εφορευτική Επιτροπή. Οι Πρόεδροι των Επαρχιακών εφορευτικών
  επιτροπών είναι μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.

  Οι κάλπες ανοίγουν και κλείνουν την ίδια ώρα σε όλες τις επαρχίες.

  Η Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο συλλογικό
  όργανο του Κόμματος σε θέματα εκλογικών διαδικασιών.

  Ο χρόνος διεξαγωγής της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης μπορεί να
  παραταθεί για περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, με
  απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, ύστερα από εισήγηση του Εκτελεστικού
  Γραφείου, για λόγους εξειδικευμένους που αφορούν τα πολιτικά πράγματα
  του τόπου ή που εξυπηρετούν τους σκοπούς και τις αρχές του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 7: ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 7.1 Το Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο είναι το ανώτατο και κυρίαρχο συλλογικό
  όργανο του Κόμματος στη διαμόρφωση των πολιτικών αποφάσεων και στη
  χάραξη στρατηγικής. Συνέρχεται μια (1) φορά στη διάρκεια της  θητείας των
  κεντρικών συλλογικών οργάνων του Κόμματος, κατόπιν σύγκλισης από την
  Κεντρική Επιτροπή του κόμματος ή όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο από την
  Κεντρική Επιτροπή.
 7.2 Προκηρύσσεται από την Κεντρική Επιτροπή η οποία καθορίζει την
  ημερομηνία διεξαγωγής του και εγκρίνει την ημερήσια διάταξη του.
  Ο χρόνος διεξαγωγής του μπορεί να αναβληθεί για περίοδο που δεν θα
  υπερβαίνει τους τρεις μήνες, με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, ύστερα
  από εισήγηση του Εκτελεστικού Γραφείου, για λόγους εξειδικευμένους που
  αφορούν τα πολιτικά πράγματα του τόπου ή που εξυπηρετούν τους σκοπούς
  και τις αρχές του  Κόμματος.
 7.3 Σύνθεση
  Στο Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο συμμετέχουν: Κεντρική Επιτροπή, Πολιτική
  Επιτροπή, 86 αντιπρόσωποι της ΝΕΔΗΚ, 86 αντιπρόσωποι της ΓΟΔΗΚ, 50
  αντιπρόσωποι των Κλαδικών Οργανώσεων, οι Πρόεδροι των Ομάδων
  Μελετών, δύο αντιπρόσωποι από κάθε Φοιτητική Οργάνωση, τα μέλη των
  Επαρχιακών Επιτροπών του Κόμματος, οι Πρόεδροι των Τοπικών Επιτροπών
  και ένας αντιπρόσωπος από κάθε εκλογικό κέντρο, πέντε αντιπρόσωποι από
  κάθε Κομματική Οργάνωση του εξωτερικού, οι Δήμαρχοι, οι Δημοτικοί
  Σύμβουλοι, οι Σχολικοί Έφοροι και οι εκλεγμένοι πρόεδροι και μέλη

  Κοινοτικών Συμβουλίων μέλη του Κόμματος, τρεις αντιπρόσωποι της
  Οικονομικής Επιτροπής, οι δύο οικονομικοί ελεγκτές.
  Συμμετέχουν επίσης: Πρώην Πρόεδροι της Δημοκρατίας που προέρχονται
  από το ΔΗΚΟ, εν ενεργεία υπουργοί, βουλευτές και ευρωβουλευτές, καθώς
  και όσοι διετέλεσαν αξιωματούχοι του Κόμματος που εκλέγηκαν από
  Παγκύπριο Συνέδριο (Πρόεδροι του Κόμματος, Αναπληρωτές Προέδροι,
  Αντιπρόεδροι, Γενικοί Γραμματείς, και Γενικοί Οργανωτικοί Γραμματείς)
  πρώην Υπουργοί, Βουλευτές και Ευρωβουλευτές του Κόμματος καθώς και οι
  πρώην Προέδροι και Γενικοί Γραμματείς της ΓΟΔΗΚ και της ΝΕΔΗΚ και
  πρώην Πρόεδροι Επαρχιακών Επιτροπών, οι Πρόεδροι και τα μέλη
  Διοικητικών Συμβουλίων Ημικρατικών Οργανισμών που είναι μέλη του
  Κόμματος
 7.4 Αρμοδιότητες
  Το Τακτικό Συνέδριο ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
  α) Λαμβάνει γνώση, συζητά και ψηφίζει:-
   I. Το Πολιτικό Πρόγραμμα του Κόμματος για την επόμενη θητεία.
   II. Την Έκθεση Δράσης της περασμένης θητείας, που καταθέτει ο
    Γενικός  Γραμματέας του Κόμματος.
  β) Καθορίζει τα γενικά πλαίσια της πολιτικής του Κόμματος.
  γ) Λαμβάνει γνώση και εγκρίνει τον Οικονομικό Απολογισμό της
   Οικονομικής Επιτροπής και την Έκθεση των Οικονομικών Ελεγκτών
   του Κόμματος.
  δ) Τροποποιεί το Καταστατικό σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις.
  ε) Έχει το τεκμήριο της αρμοδιότητας για οποιοδήποτε θέμα που δεν
   καθορίζει το Καταστατικό και περιβάλλεται με το κατάλοιπο εξουσίας
   που  δεν έχει ανατεθεί σε άλλο κομματικό όργανο.
 7.5 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί που ψηφίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν με βάση το
  Καταστατικό, θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Τακτικού Παγκυπρίου
  Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 8: ΕΚΤΑΚΤΟ Ή ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 8.1 Το Έκτακτο ή Καταστατικό Παγκύπριο Συνέδριο συγκαλείται εάν και εφ’ όσον
  κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο του Κόμματος ή την Κεντρική Επιτροπή και
  ασχολείται με ειδικά θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη του,
  που εξαγγέλλεται μαζί με τη σύγκλησή του.
 8.2 Στην οργάνωση και λειτουργία του Έκτακτου ή Καταστατικού Παγκυπρίου
  Συνεδρίου εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις περί Τακτικού
  Παγκυπρίου Συνεδρίου, με εξαίρεση τη χρονική περίοδο για έγκριση και
  κοινοποίηση στους συνέδρους των εγγράφων που θα τεθούν ενώπιον του
  Συνεδρίου, την οποία θα μπορεί να συντέμνει η Κεντρική Επιτροπή
  ανάλογα με την περίπτωση και εφ’ όσον συντρέχουν εξειδικευμένοι λόγοι.

ΑΡΘΡΟ 9: ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ
 9.1 Συγκαλείται με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής με στόχο την ενημέρωση
  και το συλλογικό προβληματισμό των στελεχών του Κόμματος καθώς και την
  ανάπτυξη διαλόγου του Κόμματος  με την ευρύτερη κοινωνία πάνω σε
  σημαντικά πολιτικά ζητήματα ή θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος. Η
  Κεντρική Επιτροπή ορίζει ειδική επιτροπή για τη διοργάνωση της.
 9.2 Η Κεντρική Επιτροπή καθορίζει τη σύνθεση της Συνδιάσκεψης και εγκρίνει
  την ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 10: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 10.1 Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ είναι το ανώτατο συλλογικό όργανο του Κόμματος
  που λειτουργεί μεταξύ δύο Τακτικών Παγκύπριων Συνεδρίων.
 10.2 Σύνθεση 
  Η Κεντρική Επιτροπή αποτελείται:
  α) Από τα μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου (ως το άρθρο 12)
  β) Από τα επτά (7) μέλη της Γενικής Γραμματείας της ΓΟΔΗΚ και τα

   έντεκα (11) μέλη της Γενικής Γραμματείας της ΝΕΔΗΚ, τον Πρόεδρο
   των Ομάδων Μελετών και τους Προέδρους των κομματικών
   παραρτημάτων εξωτερικού
  γ) Από 120 αιρετά μέλη, από τα οποία 20% τουλάχιστον είναι γυναίκες
   και 10% τουλάχιστον ανήκουν στη ΝΕΔΗΚ (συμπεριλαμβανομένων
   των επτά (7) μελών της Γραμματείας της ΓΟΔΗΚ και των έντεκα (11)
   μελών της Γραμματείας της ΝΕΔΗΚ) και τα οποία κατανέμονται στις
   Επαρχιακές Οργανώσεις του Κόμματος με βάση τον αριθμό ψήφων
   που πήρε η κάθε επαρχία στις αμέσως προηγούμενες βουλευτικές
   εκλογές στις οποίες το Κόμμα έλαβε μέρος αυτοδύναμα. Τα μέλη κάθε
   επαρχίας εκλέγονται από την οικεία Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση. Η
   κατανομή των εδρών κατά επαρχιακή οργάνωση και των θέσεων που
   διεκδικούνται από γυναίκες και εκπροσώπους της ΝΕΔΗΚ καθορίζεται
   από την Κεντρική Επιτροπή με τους σχετικούς κανονισμούς. Η εκλογή
   γίνεται με βάση κανονισμούς που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή.
  δ) Όλους τους αξιωματούχους που επιλέγονται/εκλέγονται σύμφωνα με
   τα άρθρα 10.7
  ε) Από τους Προέδρους της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων, της
   Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων και της Ομάδας Μελετών.
  στ) Από πέντε (5) εκπροσώπους του Φοιτητικού Κινήματος, που είναι
   μέλη του κόμματος.
 10.3 Η εκλογή των αιρετών μελών της Κεντρικής Επιτροπής γίνεται από τις
  Επαρχιακές Εκλογικές Συνελεύσεις. Η κατανομή των εδρών κατά Επαρχιακή
  Οργάνωση και των θέσεων που διεκδικούνται από γυναίκες και εκπροσώπους
  της ΝΕΔΗΚ καθορίζεται από την Κεντρική Επιτροπή με τους σχετικούς
  κανονισμούς.
 10.4 Ο Γενικός Γραμματέας και ο Βοηθός Γενικός Γραμματέας  φροντίζουν για την
  τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων και των παρουσιών της Κεντρικής
  Επιτροπής και κυκλοφορούν τα  πρακτικά ανάμεσα στα μέλη της Κεντρικής
  Επιτροπής όχι αργότερα από 15 μέρες μετά τη συνεδρία. 
  Η Κεντρική Επιτροπή δύναται να αποφασίσει τη μη περίληψη θεμάτων στα
  πρακτικά με πλειοψηφία όχι μικρότερη από 3/5 των παρόντων.
 10.5 Η Κεντρική Επιτροπή συνέρχεται τουλάχιστον μια (1) φορά την τριμηνία.
  Συγκαλείται από το Εκτελεστικό  Γραφείο, υπό την ευθύνη του Γενικού
  Γραμματέα.
  α) Η Κεντρική Επιτροπή μπορεί να συγκληθεί εκτάκτως από τον Πρόεδρο
   ή το Εκτελεστικό Γραφείο ή με γραπτή αίτηση υπογεγραμμένη από το
   25% τουλάχιστον των μελών της, που να παραθέτει κατά τρόπο
   συγκεκριμένο το θέμα ή τα θέματα για το οποίο/οποία ζητείται η
   έκτακτη σύγκλησή της.
  β) Η Κεντρική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα το
   ήμισυ  τουλάχιστον των εν ενεργεία μελών της. Σε περίπτωση μη
   συμπλήρωσης του ως άνω αριθμού, η συνεδρία αναβάλλεται για μια
   ώρα, οπότε τα παρόντα μέλη εφ’ όσον αντιπροσωπεύουν το 1/3
   τουλάχιστον των εν ενεργεία μελών της, αποτελούν απαρτία.
  γ) Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία, εκτός των
   αποφάσεων για τις οποίες απαιτείται μεγαλύτερος αριθμός ψήφων
   σύμφωνα με τις πρόνοιες άλλων άρθρων του Καταστατικού. Η
   ψηφοφορία διεξάγεται δι’ ανατάσεως της χειρός εκτός αν ζητηθεί
   διαφορετικά από το 25% των παρόντων μελών, οπότε διεξάγεται
   μυστική.
 10.6 Αρμοδιότητες
  α) Η Κεντρική Επιτροπή προκηρύσσει  την Παγκύπρια Εκλογική
   Συνέλευση και καθορίζει την ημερομηνία διεξαγωγής των εργασιών
   της, την εκλογική διαδικασία και κάθε άλλο εκλογικό κανονισμό. Με
   ειδικούς κανονισμούς καθορίζει τη διαδικασία υποβολής
   υποψηφιοτήτων και διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη των
   κεντρικών αξιωματούχων, των μελών των κεντρικών συλλογικών
   οργάνων και των επαρχιακών και τοπικών συλλογικών οργάνων, που

   εκλέγονται από την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
  β) Προκηρύσσει επίσης το Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο, καθορίζει την
   ημερομηνία διεξαγωγής των εργασιών του και εγκρίνει την ημερήσια
   διάταξή του. Μελετά και εγκρίνει όλα τα έγγραφα που θα κατατεθούν
   στο Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο, τουλάχιστον ένα μήνα πριν την
   πραγματοποίηση του και φροντίζει για την κυκλοφορία του
   προσυνεδριακού υλικού  διά του Γενικού Γραμματέα προς τις
   Επαρχιακές Επιτροπές και άλλες οργανώσεις ή τμήματα του Κόμματος.
  γ) Εγκρίνει και παραπέμπει στο Παγκύπριο Τακτικό Συνέδριο το Πολιτικό
   Πρόγραμμα του Κόμματος και την Έκθεση Δράσης.
  δ) Μελετά και εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων και δαπανών
   του Κόμματος. 
  ε) Λαμβάνει γνώση της γενικής οικονομικής κατάστασης του Κόμματος
   με αναφορά του αρμόδιου οικονομικού διαχειριστή, ο οποίος εισηγείται
   στο Εκτελεστικό Γραφείο τους συνεργάτες του.
  στ) Ενόψει του Τακτικού Παγκύπριου Συνεδρίου λαμβάνει γνώση της
   οικονομικής κατάστασης και διαχείρισης των οικονομικών του
   Κόμματος της προηγηθείσας διετίας με την κατάθεση της έκθεσης των
   οικονομικών ελεγκτών του Κόμματος που παραπέμπεται στο Τακτικό
   Παγκύπριο Συνέδριο. Ενόψει Τακτικού Παγκύπριου Συνεδρίου
   εξετάζει τους εγκεκριμένους λογαριασμούς του Κόμματος με βάση
   την έκθεση των ελεγκτών και εγκρίνει ή απορρίπτει τους
   λογαριασμούς.
  ζ) Εγκρίνει τους εσωτερικούς κανονισμούς οι οποίοι ρυθμίζουν την
   οργάνωση και λειτουργία των Συλλογικών οργάνων ή επιτροπών του
   Κόμματος , κεντρικών, επαρχιακών ή τοπικών. 
  η) Εγκρίνει την κομματική λειτουργία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.
  θ) Καθορίζει το ύψος του δικαιώματος εγγραφής και της ετήσιας
   συνδρομής των μελών.
  ι) Θεσπίζει ειδικούς κανονισμούς που ρυθμίζουν:
   I. Τη διαδικασία της υποβολής υποψηφιότητας και εκλογής
    αξιωματούχων του Κόμματος που εκλέγονται από ανώτερα
    συλλογικά όργανα του Κόμματος. 
   II. Τη διαδικασία επιλογής κομματικού ή κομματικών υποψηφίων
    στη διεκδίκηση των γενικών ή Αναπληρωματικών βουλευτικών
    εκλογών, Ευρωεκλογών, των δημοτικών εκλογών ή της εκλογής
    προέδρων και μελών Κοινοτικών Συμβουλίων καθώς και μελών
    Σχολικών Εφοριών.
   III. Τη διαδικασία προκήρυξης και διεξαγωγής του κομματικού
    δημοψηφίσματος.
  Ια) Επιλέγει/εκλέγει ενδεκαμελή (11) υποεπιτροπή της Κεντρικής
   Επιτροπής απαρτιζόμενη από Πρόεδρο και δέκα μέλη, η οποία ενεργεί
   ως δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
  Ιβ) Επιλέγει/εκλέγει το βουλευτή που θα διεκδικήσει το αξίωμα του
   Προέδρου της Βουλής, σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Κόμματος
   δεν είναι βουλευτής ή δεν επιθυμεί να διεκδικήσει τη θέση.
  Ιγ) Επικυρώνει την εκλογή του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του
   Κόμματος και του Αναπληρωτή του.
  Ιδ) Επιλέγει/εκλέγει τα πέντε (5) μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας,
   Ελέγχου και  Κανονισμών.
  Ιε) Επικυρώνει την επιλογή του Προέδρου της Ομάδας Μελετών.
 10.7 Επιλέγει/εκλέγει τους πιο κάτω Αξιωματούχους του Κόμματος οι οποίοι
  συμμετέχουν στην Κεντρική Επιτροπή ως εξ οφίκια μέλη με δικαίωμα
  ψήφου:
  1) Τους Βοηθούς Γενικούς Γραμματείς
  2) Τους Βοηθούς Γενικούς Οργανωτικούς Γραμματείς
  3) Το Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων
  4) Το Γραμματέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  5) Το Γραμματέα Αγροτικών Θεμάτων

  6) Το Γραμματέα Προσφυγικών Θεμάτων
  7) Το Γραμματέα Πολιτιστικών Θεμάτων
  8) Το Γραμματέα Αθλητισμού
  9) Το Γραμματέα Θρησκευτικών Ομάδων
  10) Το Γραμματέα Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Θεμάτων
  Τα καθήκοντα/αρμοδιότητές τους, εφ’ όσον  δεν προβλέπονται από το
  Καταστατικό, εγκρίνονται από την Κεντρική Επιτροπή.
 10.8 Πληρώνει με εκλογή τις  θέσεις του Αναπληρωτή Προέδρου, Αντιπροέδρων,
  Γενικού Γραμματέα και του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, σε περίπτωση
  κατά την οποία καθίστανται κενές για οποιοδήποτε λόγο.
 10.9 Κάθε χρόνο η Κεντρική Επιτροπή  ορίζει ειδική συνεδρία  λογοδοσίας των
  αξιωματούχων του Κόμματος. 

ΑΡΘΡΟ 11: ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 11.1 Στο Πολιτικό Συμβούλιο μετέχουν όλοι οι πρώην υπουργοί και βουλευτές
  μέλη του Κόμματος και άλλα πρόσωπα μετά από σχετική εισήγηση του
  Προέδρου του Κόμματος στη Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου.
 11.2 Συνεδριάζει τακτικά και αναλύει τα πολιτικά δρώμενα και την επικαιρότητα.
 11.3 Το Πολιτικό Συμβούλιο έχει καθαρά συμβουλευτικό χαρακτήρα και μετά από
  κάθε συνεδρία αποστέλλει στον Πρόεδρο του Κόμματος έκθεση εισηγήσεων
  και απόψεων.
 11.4 Το Πολιτικό Συμβούλιο τελεί υπό την εποπτεία του Προέδρου του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 12: ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
 12.1 Το Εκτελεστικό Γραφείο είναι το Εκτελεστικό Όργανο της Κεντρικής
  Επιτροπής και γενικότερα του Κόμματος.
 12.2 Σύνθεση 
  Στο Εκτελεστικό Γραφείο συμμετέχουν:
  α) Ο Πρόεδρος, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος, οι τρεις (3) Αντιπροέδροι, ο
   Γενικός Γραμματέας, ο Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας.
  β) Δεκαπέντε (15) αιρετά μέλη που εκλέγονται από την Παγκύπρια
   Εκλογική Συνέλευση. Τρία από τα μέλη αυτά είναι γυναίκες.
  γ) Πρώην Πρόεδροι του Κόμματος
  δ) Οι Πρόεδροι της ΝΕΔΗΚ και της ΓΟΔΗΚ
  ε) Οι υπουργοί που συμμετέχουν στην κυβέρνηση εκ μέρους του
   Κόμματος.
  στ) Τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος και οι
   Ευρωβουλευτές του Κόμματος.
  ζ) Οι Πρόεδροι των Επαρχιακών Επιτροπών του Κόμματος (ένας ανά
   γεωγραφική επαρχία).
  η) Ο Οικονομικός Διαχειριστής του Κόμματος
  θ) Ο Γενικός Διευθυντής του Κόμματος, ως εξ οφίκιο Μέλος με δικαίωμα
   ψήφου.
  ι) Η Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου δύναται να καλεί μέχρι και 3
   άτομα να παρακάθονται στο Εκτελεστικό χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 12.3 Αποτυχών υποψήφιος στις εκλογές για την ανάδειξη προέδρου του
  Κόμματος ο οποίος συγκεντρώνει πάνω από το 30% των ψήφων, συμμετέχει
  στο Εκτελεστικό Γραφείο ως πλήρες μέλος.
 12.4 Σε Ειδικές Συνεδρίες παρίστανται για σκοπούς ενημέρωσης και συντονισμού
  και άλλοι αξιωματούχοι του Κόμματος που θα προσκαλούνται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 12.5 Λειτουργία 
  α) Το Εκτελεστικό Γραφείο συγκαλείται το αργότερο τριάντα (30) ημέρες
   μετά την εκλογή των αιρετών μελών του και συνεδριάζει τακτικά
   τουλάχιστον μια (1) φορά τον μήνα και έκτακτα όταν κληθεί από τον
   Πρόεδρο ή από τα 3/5 των μελών του.
  β) Τα μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου αναλαμβάνουν συγκεκριμένους
   τομείς  ευθύνης. 
  γ) Βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά συν ένα μέλη του. Οι

   αποφάσεις λαμβάνονται  με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών
   του.
  δ) Γενικά θέματα λειτουργίας του ρυθμίζονται με Ειδικό Κανονισμό που
   θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή. 
 12.6 Αρμοδιότητες
  Το Εκτελεστικό Γραφείο ασκεί τις πιο κάτω αρμοδιότητες:
  α) Μελετά τις διαμορφούμενες εκάστοτε πολιτικές ή άλλες καταστάσεις
   και εξελίξεις και αντιμετωπίζει τα προκύπτοντα θέματα.
  β) Εκτιμά τη γενική κατάσταση και λαμβάνει αποφάσεις για την
   κομματική γραμμή μέσα στα πλαίσια των αρχών του Κόμματος.
  γ) Αποφασίζει για την ένταξη στα συλλογικά όργανα του Κόμματος
   άλλων στελεχών που προσχωρούν στο Κόμμα.
  δ) Ετοιμάζει  και υποβάλλει κάθε τρίμηνο προς την Κεντρική Επιτροπή
   Ειδική Πολιτική Έκθεση πάνω στην πολιτική κατάσταση, με βάση την 
   οποία αυτή προβαίνει στις εκτιμήσεις ή και λαμβάνει  τις αποφάσεις
   της.
  ε) Προτείνει στην Κεντρική Επιτροπή τα ονόματα των δύο Ελεγκτών του
   Κόμματος.
  στ) Συγκαλεί σε συνεννόηση με τις Επαρχιακές Επιτροπές τα τακτικά ή
   έκτακτα Επαρχιακά Συνέδρια.
  ζ) Καταρτίζει το προσχέδιο του Πολιτικού Προγράμματος του Κόμματος
   και το υποβάλλει στην Κεντρική Επιτροπή.
  η) Επιλέγει/εκλέγει τους πιο κάτω αξιωματούχους του Κόμματος: 
   I. Τον Οικονομικό Διαχειριστή του Κόμματος και τα μέλη της
   Οικονομικής Επιτροπής
   II. Τον Πρόεδρο και τα μέλη της Ομάδας Μελετών
   III. Επικυρώνει τα εννιά (9) πρόσωπα που στελεχώνουν το Γενικό
    Οργανωτικό Γραφείο
   IV. Τον Πρόεδρο και τα μέλη Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων
   V. Τον Πρόεδρο και τα μέλη Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων
   VI. Τον Γενικό Διευθυντή του Κόμματος
  θ) Καταρτίζει με  βάση εισηγήσεις της Επιτροπής Δεοντολογίας, Ελέγχου
   και Κανονισμών, τα προσχέδια των Κανονισμών που προνοούνται από
   τα διάφορα άρθρα του Καταστατικού και τα παραπέμπει στην Κεντρική
   Επιτροπή για ψήφιση.
  ι) Εισηγείται στην Κεντρική Επιτροπή τη σύσταση οποιασδήποτε
   Επιτροπής ή Επιτροπών με συμβουλευτική ιδιότητα που δεν
   προβλέπονται από το καταστατικό για την αποδοτική λειτουργία του
   κομματικού μηχανισμού.
  ια) Κατόπιν εισήγησης του Γενικού Διευθυντή του Κόμματος, εγκρίνει την
   δομή και το οργανόγραμμα του Κόμματος.
  ιβ) Δύναται να καλέσει Αξιωματούχους του Κόμματος που δεν είναι μέλη
   του Εκτελεστικού Γραφείου να παραστούν σε συνεδρία που μελετά
   θέματα της αρμοδιότητάς τους.
  ιγ) Λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή
  ιδ) Επιλέγει/εκλέγει πενταμελή (5) υποεπιτροπή του Εκτελεστικού
   Γραφείου, με Πρόεδρο και τέσσερα (4) μέλη η οποία ενεργεί σαν
   πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
   Η πειθαρχική εξουσία του Εκτελεστικού Γραφείου διά της
   πενταμελούς υποεπιτροπής του ασκείται αφού διοριστεί «ερευνών
   λειτουργός» (εκτός των Οργάνων του Κόμματος αλλά μέλος του
   Κόμματος) για διερεύνηση των γεγονότων και για υποβολή έκθεσης.
   Νοείται ότι παρέχεται το δικαίωμα ακροάσεως του μέλους εφ’ όσον η
   έρευνα διεκπεραιωθεί. 
 12.7 Επιβάλλει αυτεπάγγελτα πειθαρχική ποινή σε περιπτώσεις αυταπόδεικτου
  πειθαρχικού παραπτώματος.
 12.8 Το Εκτελεστικό Γραφείο φροντίζει για τη συγκρότηση και λειτουργία ειδικών
  επιτροπών εργασίας που θα αφορούν θέματα ανάλογα με τα υπουργεία της
  κυβέρνησης ή/και αντίστοιχες Επιτροπές της Βουλής.

 12.9 Η υλοποίηση και εφαρμογή των αποφάσεων του Εκτελεστικού Γραφείου
  μπορεί να ανατεθεί στη Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου.
 12.10 Το Εκτελεστικό Γραφείο επιλέγει τα κομματικά  μέλη που εκπροσωπούν το
  Κόμμα σε εξωκομματικούς οργανισμούς ή επιτροπές.
 12.11 Το Εκτελεστικό Γραφείο σε συνεργασία με το Γενικό Διευθυντή του
  Κόμματος ορίζει τις έμμισθες θέσεις του Κόμματος, διορίζει και παύει το
  έμμισθο προσωπικό και ορίζει και αναθεωρεί την αντιμισθία του με βάση την
  κείμενη νομοθεσία και τις ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις

ΑΡΘΡΟ 13: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
 13.1 Η Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον
  Αναπληρωτή Πρόεδρο, τους τρεις (3) Αντιπροέδρους, το Γενικό Γραμματέα,
  το Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα, τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο, τον
  Αναπληρωτή Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο και δύο (2) από τα αιρετά μέλη
  του Εκτελεστικού Γραφείου που ορίζονται από την ολομέλεια του Σώματος
  και διαχειρίζεται πάνω σε καθημερινή βάση θέματα κομματικής πολιτικής,
  οργανωτικής ανάπτυξης και γενικότερης πολιτικής και κομματικής δράσης.
  Στην Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου παρακάθεται και ο Γραμματέας
  Επικοινωνίας/Εκπρόσωπος Τύπου χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 13.2 Αρμοδιότητες
  α) Επιλέγει/εκλέγει τον Γραμματέα Επικοινωνίας/Εκπρόσωπο Τύπου
   κατόπιν εισήγησης του Προέδρου του Κόμματος.
  β) Σε συνεργασία με τον Γενικό Διευθυντή του Κόμματος έχει την ευθύνη
   θεμάτων που άπτονται του επαγγελματικού προσωπικού του
   Κόμματος.
  γ) Επιλέγει/εκλέγει τον Υπεύθυνο Προσωπικών Δεδομένων.

ΑΡΘΡΟ 14: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
 14.1 Οι βουλευτές του Κόμματος αποτελούν την Κοινοβουλευτική Ομάδα του.
 14.2 Αρμοδιότητες
  α) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα έχει την ευθύνη της προβολής και
   εφαρμογής της πολιτικής του Κόμματος στα πλαίσια της Βουλής των
   Αντιπροσώπων.
  β) Ενεργεί τόσο μέσα, όσο και έξω από τη Βουλή για την προώθηση των
   αρχών και των αποφάσεων του Κόμματος και αγωνίζεται για την
   υπεράσπιση και εξασφάλιση των συμφερόντων του λαού μας.
  γ) Δραστηριοποιείται  σε συνεργασία με τα αρμόδια όργανα του Κόμματος
   για την επισήμανση, προώθηση και επίλυση των συμφερόντων του
   λαού.
  δ) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα δύναται για σκοπούς διευκόλυνσης της
   στην εκπλήρωση των καθηκόντων της, να διορίσει σε συνεννόηση με
   το Γενικό Γραμματέα, έμμισθο Γραμματέα, καθορίζοντας ταυτόχρονα
   τους όρους εργοδότησης του και τα καθήκοντά του.
  ε) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα συνεδριάζει τακτικά κάθε εβδομάδα και
   έκτακτα όταν παρίσταται ανάγκη.
  στ) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα επιλέγει δυο (2) εκ των Κοινοβουλευτικών
   Συνεργατών ως Γραμματείς της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.
  ζ) Λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή
 14.3 Ειδικός Κανονισμός
  Ειδικός Κανονισμός, που ετοιμάζει η Κοινοβουλευτική Ομάδα και ψηφίζει
  η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει την οργάνωση και λειτουργία της Ομάδας.

ΑΡΘΡΟ 15: ΓΕΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
 15.1 Το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο είναι υπεύθυνο για την οργάνωση του
  Κόμματος και καταρτίζει το Γενικό Οργανωτικό Σχέδιο.
 15.2 Του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου προΐσταται ο Γενικός Οργανωτικός
  Γραμματέας. 
 15.3 Απαρτίζεται από τον Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα, τους δυο (2) Βοηθούς
  Γενικούς Οργανωτικούς Γραμματείς και τους έξι (6) Γενικούς Επαρχιακούς

  Οργανωτικούς Διοικητικών Επαρχιών.
 15.4 Όπου κριθεί αναγκαίο καλούνται να παρακαθίσουν σε συνεδρίες του Γενικού
  Οργανωτικού Γραφείου και άλλοι αξιωματούχοι.
 15.5 Τα μέλη του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου επικυρώνονται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 15.6 Βρίσκεται σε στενή επαφή με τις Επαρχιακές Επιτροπές και τα Παραρτήματα
  του Εξωτερικού και συντονίζει τις ενέργειες και δραστηριότητες τους στον
  οργανωτικό τομέα.
 15.7 Ελέγχει την πρόοδο προς υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.
 15.8 Τηρεί υπό την εποπτεία του Προέδρου του Κόμματος και με τη συνεργασία
  του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, το Κεντρικό Μητρώο Μελών του
  Κόμματος και ελέγχει την κανονική  τήρηση των Επαρχιακών Μητρώων
  Μελών από τις Επαρχιακές Επιτροπές και των Μητρώων Μελών  των Τοπικών
  Οργανώσεων από τις αντίστοιχες Τοπικές Επιτροπές, της ΝΕΔΗΚ και της
  ΓΟΔΗΚ.
 15.9 Διενεργεί και εποπτεύει τις εκλογές για την ανάδειξη της ηγεσίας της
  ΝΕΔΗΚ και της ΓΟΔΗΚ, για τις οποίες έχει την ευθύνη τήρησης του
  μητρώου.
 15.10 Κανένα μέλος του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου δεν μπορεί να διεκδίκηση
  πολιτειακό αξίωμα εκτός και αν παραιτηθεί από την θέση του τουλάχιστον
  δυο (2) χρόνια πριν τις εκλογές τις οποίες προτίθεται να διεκδικήσει, εκτός
  και αν το Εκτελεστικό Γραφείο δώσει σχετική άδεια κατόπιν γραπτού
  αιτήματος.
 15.11 Το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 16: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ
 16.1 Η Επιτροπή Δεοντολογίας, Ελέγχου και Κανονισμών απαρτίζεται από πέντε
  (5) μέλη που επιλέγονται/εκλέγονται από την Κεντρική Επιτροπή.
 16.2 Καταρτίζει κώδικα Δεοντολογίας και εισηγείται κανονισμούς που ρυθμίζουν
  την κομματική συμπεριφορά και δράση καθώς και τη λειτουργία όλων των
  οργάνων του Κόμματος.
 16.3 Παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση του Καταστατικού, του Κώδικα
  Δεοντολογίας και των Κανονισμών.

ΑΡΘΡΟ 17: ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 17.1 Με πρωτοβουλία του Εκτελεστικού Γραφείου, συγκροτούνται Επιτροπές με
  ευθύνη την εξέταση θεμάτων που αφορούν την πολιτική, εκπαιδευτική,
  κοινωνική, οικονομική, πολιτιστική και αθλητική δραστηριότητα της
  Κυβέρνησης ή και άλλων φορέων εξουσίας, όπως και άλλες πτυχές της
  ζωής  του  τόπου .  Με δ ική  τους  πρωτοβουλία  να  εκφράζουν
  απόψεις/εισηγήσεις στο Εκτελεστικό Γραφείο για οποιοδήποτε από τα
  θέματα αυτά.
 17.2 Στις Επιτροπές  μετέχουν εξ οφίκιο οι βουλευτές  που εκπροσωπούν το
  Κόμμα στις αντίστοιχες Επιτροπές της Βουλής. Τα λοιπά μέλη των Επιτροπών
  επιλέγει/εκλέγει το Εκτελεστικό Γραφείο.
 17.3 Την εποπτεία  και συντονισμό του έργου τους θα έχει ο Αναπληρωτής
  Πρόεδρος του Κόμματος ή οι Αντιπρόεδροι του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 18: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
 18.1 Τα μέλη της Επιτροπής Αναθεώρησης και Εκσυγχρονισμού της Κυπριακής
  Νομοθεσίας επιλέγονται/εκλέγονται από το Εκτελεστικό Γραφείο κατόπιν
  εισήγησης της Γραμματείας του.
 18.2 Τελεί υπό την εποπτεία του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου ή του
  Αναπληρωτή Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου και βρίσκεται σε στενή
  συνεργασία με τους βουλευτές και κοινοβουλευτικούς συνεργάτες.
 18.3 Είναι υπεύθυνο για την μελέτη του Νομοθετικού πλαισίου του κράτους με

  στόχο την επισήμανση αδυναμιών και την τροποποίηση τους στην
  κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού  και της βελτίωσης της λειτουργικότητας
  του προς όφελος των πολιτών.

ΑΡΘΡΟ 19: ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
 19.1 Στο Σύστημα Παραγωγής Πολιτικής συμμετέχουν οι Βουλευτές, τα Μέλη του
  Εκτελεστικού Γραφείου και της Κεντρικής Επιτροπής, οι Κοινοβουλευτικοί
  Συνεργάτες και τα μέλη της Επιτροπής Πολιτικού Σχεδιασμού και των
  Ομάδων Μελετών.
 19.2 Άλλα στελέχη καθώς και μέλη με ειδική τεχνοκρατική κατάρτιση
  συνδράμουν την όλη προσπάθεια.
 19.3 Βασικός σκοπός είναι η επεξεργασία και ο καταρτισμός μελετών και
  προτάσεων για διαμόρφωση πολιτικής θέσης από το Κόμμα και τη χάραξη της
  κομματικής γραμμής σε διάφορους τομείς πολιτικής.
 19.4 Το συντονισμό και την εποπτεία του Συστήματος Παραγωγής Πολιτικής έχει
  ένας εκ των Αντιπροέδρων του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 20: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 20.1 Η Οικονομική Επιτροπή, κάτω από την εποπτεία του Εκτελεστικού Γραφείου
  και με τη συντονιστική ευθύνη του Οικονομικού Διαχειριστή του Κόμματος,
  είναι υπεύθυνη για την οικονομική διαχείριση του Κόμματος, την
  κατάστρωση και υλοποίηση προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης του
  Κόμματος και τον έλεγχο ομαλής τήρησης των οικονομικών λογαριασμών και
  λογιστικών βιβλίων του Κόμματος σε  Παγκύπρια κλίμακα.
 20.2 Η Επιτροπή είναι δεκαπενταμελής (15), με δικαίωμα της Κεντρικής Επιτροπής
  να αυξομειώνει τα μέλη της.  Η θητεία της διαρκεί για πενήντα-τέσσερις (54)
  μήνες.
  Οι Πρόεδροι των Επαρχιακών Οικονομικών Επιτροπών ή οι επαρχιακοί ταμίες
  είναι εξ οφίκιο μέλη της.
 20.3 Αρμοδιότητες 
  α) Καταρτίζει τον Ετήσιο Προϋπολογισμό Εσόδων και Δαπανών του
   Κόμματος και τον καταθέτει προς έγκριση στην Κεντρική Επιτροπή
   προς την οποία είναι υπόλογη.
  β) Σε συνεργασία με τον Οικονομικό διαχειριστή του Κόμματος, τους
   αξιωματούχους της ηγεσίας και άλλα αρμόδια κομματικά όργανα
   προγραμματίζει και υλοποιεί προγράμματα για την εξασφάλιση
   οικονομικών πόρων και ενίσχυση του Ταμείου του Κόμματος
  γ) Εποπτεύει την κανονική λειτουργία  του Λογιστηρίου του Κόμματος και
   ασκεί έλεγχο στην οικονομική διαχείριση σε όλα τα επίπεδα του
   Κόμματος.
  δ) Εξουσιοδοτεί τη διενέργεια των κομματικών δαπανών με βάση
   σχετικές εκάστοτε εισηγήσεις του Γενικού Διευθυντή του Κόμματος.
  ε) Υποβάλλει στο Εκτελεστικό Γραφείο κατά τρίμηνο, ή όταν της ζητηθεί,
‘   Έκθεση για την οικονομική κατάσταση του Κόμματος’.
  στ) Υποβάλλει στο τέλος κάθε οικονομικού έτους στην Κεντρική Επιτροπή
   τους ελεγμένους λογαριασμούς του Κόμματος προς συζήτηση και
   έγκριση.
  ζ) Παρουσιάζει κατ’ έτος προϋπολογισμό για τους επόμενους δώδεκα
   (12) μήνες.
  η) Με εισήγηση του Γενικού Διευθυντή ή/και του Οικονομικού
   Διαχειριστή δύναται να ανοίγει/κλείνει/λειτουργεί τραπεζικούς
   λογαριασμούς, ή/και να έχει δικαίωμα υπογραφής ή/και  να προβαίνει
   σε αιτήματα τραπεζικών διευκολύνσεων/δανεισμού εκ μέρους του
   Κόμματος, ΝΕΔΗΚ, ΓΟΔΗΚ, και των Επαρχιακών Επιτροπών σύμφωνα
   με το άρθρο 69.9.
 20.4 Ειδικός  Κανονισμός

  Ειδικός Κανονισμός που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει την
  οργάνωση και λειτουργία της.

ΑΡΘΡΟ 21: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
 21.1 Η  Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων χειρίζεται τις διεθνείς σχέσεις του Κόμματος
  υπό την άμεση εποπτεία του Αναπληρωτή Προέδρου  του  Κόμματος.
 21.2 Η Επιτροπή είναι πενταμελής (5), με δικαίωμα της Κεντρικής Επιτροπής να
  αυξομειώνει τα μέλη της.  Επιλέγεται/εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή
  για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 21.3 Κάθε χρόνο υποβάλλει στο Εκτελεστικό γραφείο Έκθεση Δράσης που
  καλύπτει τις δραστηριότητές της κατά την περίοδο αυτή.
 21.4 Η Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων συμμετέχει τόσο στο σύστημα  παραγωγής
  πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.
 21.5 Της Επιτροπής προΐσταται ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων, ο
  οποίος επιλέγεται/εκλέγεται από το Εκτελεστικό Γραφείο και είναι εξ οφίκιο
  μέλος της Κεντρικής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου.
 21.6 Ειδικός  Κανονισμός
  Ειδικός Κανονισμός που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει τη
  λειτουργία της.

ΑΡΘΡΟ 22: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΣΧΕΣΕΩΝ  
 22.1 Η Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων είναι πενταμελής (5) με δικαίωμα της
  Κεντρικής Επιτροπής να αυξομειώνει τον αριθμό των μελών της. Ο Πρόεδρος
  και τα τέσσερα μέλη επιλέγονται/εκλέγονται από το Εκτελεστικό Γραφείο για
  θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 22.2 Κάθε εξάμηνο υποβάλλει στο Εκτελεστικό Γραφείο Έκθεση Δράσης που
  καλύπτει τις δραστηριότητες κατά την περίοδο αυτή.
 22.3 Η Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων χειρίζεται τις δημόσιες σχέσεις του
  Κόμματος υπό την εποπτεία του Προέδρου του Κόμματος και του Γενικού
  Γραμματέα.
 22.4 Η Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων συμμετέχει τόσο στο σύστημα παραγωγής
  πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.
 22.5 Της Επιτροπής προΐσταται ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων ο
  οποίος επιλέγεται/εκλέγεται από το Εκτελεστικό Γραφείο και είναι εξ οφίκιο
  μέλος της Κεντρικής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου.
 22.6 Ειδικός Κανονισμός
  Ειδικός Κανονισμός που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει τη
  λειτουργία της.

ΑΡΘΡΟ 23: ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
 23.1 Ιδρύονται Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες κατά επαρχία
  με εισήγηση του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
  Ομάδων, κατά κλάδον ή επάγγελμα όπου τα μέλη είναι πέραν των τριάκοντα
  Οι κατά επαρχία επάγγελμα Κλαδικές Οργανώσεις συνδέονται με τις
  αντίστοιχες Κλαδικές των άλλων Επαρχιακών και σχηματίζουν κατά
  επάγγελμα την Παγκύπρια Κλαδική Οργάνωση.
 23.2 Η Κλαδική Οργάνωση διοικείται από πενταμελή (5) Επιτροπή που
  αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα, το Βοηθό
  Γραμματέα και τον Ταμία.
 23.3 Οι Πρόεδροι των Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων
  αποτελούν την Συντονιστική Επιτροπή των Κλαδικών Οργανώσεων
  (Σ.Ε.Κ.Ο.)  και έχουν την ευθύνη του συντονισμού των Κλαδικών
  Οργανώσεων. Το έργο της ΣΕΚΟ αναλαμβάνει πενταμελής Γραμματεία που
  εκλέγεται και έχει πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Αναπληρωτή
  Γραμματέα και Ταμία.
 23.4 Αρμοδιότητες Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων 
  α) Επιλαμβάνονται και προωθούν προβλήματα, ή αιτήματα μελών του
   Κλάδου διά του αρμοδίου οργάνου του Κόμματος.
  β) Μελετούν προβλήματα του Κλάδου και υποβάλλουν εισηγήσεις στο
   Κόμμα διά του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών

   Ομάδων.
  γ) Οργανώνουν τα μέλη, τα στελέχη και τους οπαδούς του Κόμματος
   στους χώρους εργασίας και φροντίζουν για τη συστηματική
   διαφώτιση και εμπέδωση της Κομματικής πολιτικής.
 23.5 Οι Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες συμμετέχουν τόσο στο
  σύστημα παραγωγής πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών
  προγραμμάτων του Κόμματος.
 23.6 Οι Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες τελούν υπό την
  εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου.
 23.7 Κατά παρόμοιο τρόπο λειτουργούν και οι Επιτροπές Συνταξιούχων.
 23.8 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί, που εγκρίνει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζουν τον τρόπο
  εκλογής και λειτουργίας όλων των Κλαδικών Επιτροπών και Οργανώσεων
  του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 24: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
 24.1 Η σύνθεση και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Πολιτικού Σχεδιασμού
  καθορίζονται από το Εκτελεστικό Γραφείο.
 24.2 Η Επιτροπή Πολιτικού Σχεδιασμού συμμετέχει τόσο στο σύστημα παραγωγής
  πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 25: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 25.1 Η Επιτροπή Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι υπεύθυνη για την Οργάνωση της
  Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Κόμματος στις Δημαρχούμενες περιοχές και στα
  Κοινοτικά Συμβούλια.
 25.2 Σε συνεργασία με το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο, υπό την εποπτεία του
  Προέδρου του Κόμματος, καταρτίζει τα ψηφοδέλτια του Κόμματος στις
  Δημοτικές και Κοινοτικές εκλογές.
 25.3 Της Επιτροπής Τοπικής Αυτοδιοίκησης προΐσταται ο Γραμματέας Τοπικής
  Αυτοδιοίκησης ο οποίος επιλέγεται/εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή
  της οποίας είναι εξ οφίκιο μέλος με δικαίωμα ψήφου.
 25.4 Συμμετέχουν οι Δήμαρχοι, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι Σχολικοί Έφοροι και οι
  εκλεγμένοι Πρόεδροι Κοινοτικών Συμβουλίων μέλη του Κόμματος.
 25.5 Τελεί υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου.
 25.6 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί που ψηφίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζουν, θέματα
  οργάνωσης και λειτουργίας της Επιτροπής Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΑΡΘΡΟ 26: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
 26.1 Η Επιτροπή Διαρκούς Διαβούλευσης με τους Πολίτες είναι υπεύθυνη για την
  διαμόρφωση και διαχείριση συστήματος συνεχούς επικοινωνίας με τους
  πολίτες, μέσω της διεξαγωγής ερευνών  και μελετών για πολιτικά,
  ανθρωπιστικά και κοινωνικά θέματα και για προτάσεις του Κόμματος που
  αφορούν σημαντικά ζητήματα που τους απασχολούν.
 26.2 Την σύνθεση της Επιτροπής αποφασίζει η Γραμματεία του Εκτελεστικού
  Γραφείου.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΑΡΘΡΟ 27: ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
  1. Πρόεδρος
  2. Αναπληρωτής Πρόεδρος
  3. Αντιπρόεδροι
  4. Γενικός Γραμματέας
  5. Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας
  6. Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος

  7. Μέλος Εκτελεστικού Γραφείου
  8. Πρόεδρος ΓΟΔΗΚ
  9. Πρόεδρος ΝΕΔΗΚ
  10. Μέλος Κεντρικής Επιτροπής
  11. Άλλοι Αξιωματούχοι

ΑΡΘΡΟ 28: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 28.1 Ο Πρόεδρος του Κόμματος εκλέγεται, άμεσα από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση,  και η θητεία του διαρκεί μέχρι την εκλογή νέου Προέδρου.
  Πρόεδρος εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει το 50% συν μία ψήφο
  του συνόλου των έγκυρων ψήφων. Αν η πρώτη ψηφοφορία δεν αναδείξει
  Πρόεδρο, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την πρώτη Κυριακή μετά την
  Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση, μεταξύ των δύο επικρατέστερων
  υποψηφίων.
 28.2 Σε περίπτωση κένωσης της θέσης του Προέδρου του Κόμματος για
  υπολειπόμενη θητεία μικρότερη των έξι (6) μηνών τα  καθήκοντα αυτού ασκεί
  ο Αναπληρωτής Πρόεδρος. Αν η θέση του Προέδρου του Κόμματος κενωθεί
  ενώ υπολείπεται θητεία πέραν των έξι μηνών, συγκαλείται Έκτακτη
  Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση, ειδικώς προς τούτο συγκαλούμενη, για την
  εκλογή νέου Προέδρου εντός του επόμενου εξαμήνου από την κένωση της
  θέσης.
 28.3 Αρμοδιότητες
  α) Ο Πρόεδρος του Κόμματος εκπροσωπεί και εκφράζει το Κόμμα.
  β) Προΐσταται και έχει τη γενική εποπτεία και τον έλεγχο του Κόμματος
   σε όλους του τομείς.
  γ) Προεδρεύει όλων των Κεντρικών Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος
   ή οποιασδήποτε Επιτροπής σε συνεδρία της οποίας λαμβάνει μέρος.
  δ) Μετέχει στη διαδικασία εκλογής του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου
   και του Αναπληρωτή του ως ορίζεται στο Καταστατικό.
  ε) Υπογράφει όλα τα έγγραφα του Κόμματος.
  στ) Δύναται να εκχωρεί προσωρινά μέρος των εξουσιών του στον
   Αναπληρωτή  Πρόεδρο του Κόμματος.
  ζ) Τον Πρόεδρο του Κόμματος όταν κωλύεται ή απουσιάζει
   αντιπροσωπεύει ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Κόμματος. Ο
   Πρόεδρος του Κόμματος λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 29: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 29.1 Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος εκλέγεται  από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση.
 29.2 Είναι μέλος των Ανωτάτων Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος.
 29.3 Αναπληρεί τον Πρόεδρο όταν κωλύεται ή απουσιάζει, στην άσκηση των
  συνήθων καθηκόντων του ή όπως προβλέπεται στο άρθρο 25(2).
 29.4 Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 30: ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 30.1 Οι Αντιπρόεδροι είναι τρεις (3) και εκλέγονται από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση μέσα από κοινό ψηφοδέλτιο. Σε περίπτωση κενής θέσης
  Αντιπροέδρου, τότε η Κεντρική Επιτροπή εκλέγει μετά από υποβολή
  υποψηφιοτήτων, νέο Αντιπρόεδρο.
 30.2 Ο κάθε ένας εξ αυτών αναλαμβάνει ξεχωριστό τομέα ευθύνης, όπως αυτοί
  καθορίζονται από το Εκτελεστικό Γραφείο. Η επιλογή γίνεται με βάση την
  σειρά εκλογής.
 30.3 Είναι μέλη των  Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος όπως προβλέπεται από
  το Καταστατικό.
 30.4 Καθήκοντα
  α) Βοηθούν τον Πρόεδρο και Αναπληρωτή Πρόεδρο στην εκτέλεση των
   καθηκόντων τους για την ομαλή λειτουργία του Κόμματος.
  β) Αναλαμβάνουν την ευθύνη εποπτείας και συντονισμού του
   συστήματος παραγωγής πολιτικής, την ευθύνη του συντονισμού της

   διαμόρφωσης του κυβερνητικού προγράμματος του Κόμματος και τον
   συντονισμό της Επιτροπής Πολιτικών Συμβούλων. Ενημερώνουν με
   τακτικές εκθέσεις/αναφορές το Εκτελεστικό Γραφείο και την Κεντρική
   Επιτροπή.
 30.5 Οι Αντιπρόεδροι λογοδοτούν στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 31: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 31.1 Ο Γενικός Γραμματέας του Κόμματος εκλέγεται από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση.
 31.2 Αρμοδιότητες: 
  α) Συγκαλεί τις συνεδρίες των Κεντρικών Συλλογικών Οργάνων του
   Κόμματος κοινοποιώντας έγκαιρα την ημερήσια διάταξη κάθε
   συνεδρίας μαζί με τα σχετικά έγγραφα εργασίας ως ορίζει το
   Καταστατικό και οι Ειδικοί Κανονισμοί.
  β) Σε συνεργασία με τους Βοηθούς Γενικούς Γραμματείς φέρει την
   ευθύνη τήρησης  των  βιβλίων  Πρακτικών των συνεδριάσεων των
   Κεντρικών Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος.
  γ) Έχει την εποπτεία των Ομάδων Μελετών και του Πολιτικού
   Σχεδιασμού.
  δ) Γνωστοποιεί τις αποφάσεις των Ανώτερων Καθοδηγητικών Οργάνων
   του Κόμματος προς τα ιεραρχικά υφιστάμενά  του κομματικά όργανα
   και ελέγχει την εφαρμογή τους.
  ε) Καταθέτει στο Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο την Έκθεση Δράσης του
   Κόμματος.
  στ) Προσυπογράφει κατά κανόνα τα εξερχόμενα έγγραφα του Κόμματος.
  ζ) Υποβάλλει  προς τα αρμόδια  όργανα   προτάσεις για λήψη
   αποφάσεων πάνω σε  τρέχοντα σοβαρά θέματα.
  η) Συγκροτεί σε συνεργασία με το Εκτελεστικό Γραφείο, Επιτροπές
   Εργασίας με συμβουλευτική ιδιότητα, με σκοπό την πλαισίωση και
   υποβοήθηση υπευθύνων Αξιωματούχων στην εκτέλεση του έργου
   τους. 
  θ) Ο Γενικός Γραμματέας βοηθείται στο έργο του από τους Βοηθούς
   Γενικούς Γραμματείς.
 31.3 Ο Γενικός Γραμματέας λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή

ΑΡΘΡΟ 32: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 32.1 Ο Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας  εκλέγεται από την  Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση.
 32.2 Η θέση του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα είναι επαγγελματική κατόπιν
  εκλογής. Δεν μπορεί να διεκδικήσει οποιοδήποτε πολιτειακό αξίωμα, εκτός
  και αν παραιτηθεί δυο (2) χρόνια πριν τις πολιτειακές εκλογές στις οποίες
  προτίθεται να διεκδικήσει.
 32.3. Αρμοδιότητες
  α) Είναι υπεύθυνος για την οργάνωση του Κόμματος. Καταρτίζει το
   Γενικό Οργανωτικό Σχέδιο, το οποίο, μετά την έγκριση του από την
   Κεντρική Επιτροπή, προωθεί δια των αρμοδίων κομματικών 
οργάνων
   προς υλοποίηση.
  β) Βρίσκεται σε στενή επαφή με τις Επαρχιακές Επιτροπές και τα
   Παραρτήματα του Εξωτερικού και συντονίζει τις ενέργειες και
   δραστηριότητες τους στον οργανωτικό τομέα.
  γ) Επισκέπτεται τις Επαρχίες και παρακολουθεί και ελέγχει την πρόοδο
   προς υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του Κόμματος.
  δ) Ενημερώνει το Εκτελεστικό Γραφείο και υποβάλλει τακτικά Έκθεση
   προς την Κεντρική Επιτροπή για την πρόοδο και τα αποτελέσματα
   υλοποίησης του Γενικού Οργανωτικού Σχεδίου και των Ειδικών
   Οργανωτικών Προγραμμάτων. 
  ε) Προΐσταται τις λειτουργίας του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου. 
  στ) Με εισήγηση του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, το Εκτελεστικό

   Γραφείο επικυρώνει τα εννιά (9) πρόσωπα που στελεχώνουν το
   Οργανωτικό Γραφείο. 
   Το Οργανωτικό Γραφείο υπόκειται πλήρως στις αρμοδιότητες του
   Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα.
 32.4 O Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 33: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
 33.1 Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Κόμματος είναι μέλος της Βουλής,
  αυτοδικαίως προεδρεύει της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και ασκεί καθήκοντα
  Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου.
 33.2 Εάν ο Πρόεδρος του Κόμματος αναδειχθεί Πρόεδρος της Βουλής πράγμα
  που θα τον κωλύει να ασκεί τα καθήκοντα του Κοινοβουλευτικού
  Εκπροσώπου ή για οποιοδήποτε λόγο δεν επιθυμεί να κατέχει τη θέση του
  Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου, ή εάν δεν είναι μέλος της Βουλής, η
  Κοινοβουλευτική Ομάδα σε συνεδρία της υπό την προεδρία του, εκλέγει τον
  Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο.  Την εκλογή του Εκπροσώπου επικυρώνει η
  Κεντρική Επιτροπή.
 33.3 Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος υποβάλλει κάθε τρίμηνο ή όταν του
  ζητηθεί από το Εκτελεστικό Γραφείο Έκθεση Δράσης της Ομάδας.
 33.4 Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος εκφράζει τις θέσεις του Κόμματος στην
  Βουλή και συντονίζει το έργο των βουλευτών.
 33.5 Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος καλεί σε συνεδρία την Ομάδα τακτικά κάθε
  εβδομάδα και έκτακτα όταν παρίσταται ανάγκη.

ΑΡΘΡΟ 34: ΜΕΛΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
 Ως το Άρθρο 12 ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 35: ΒΟΗΘΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
 35.1 Οι Βοηθοί Γενικοί Γραμματείς είναι δυο (2) και επιλέγονται/εκλέγονται από
  την Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 35.2 Συμμετέχουν εξ οφίκιο μέλη στην Κεντρική Επιτροπή με δικαίωμα ψήφου.
 35.3 Μετέχουν στα συλλογικά όργανα του Κόμματος,  όπως προνοεί το
  Καταστατικό.
 35.4 Αρμοδιότητες
  α) Βοηθούν το Γενικό Γραμματέα στην προετοιμασία και τη λειτουργία
   των συλλογικών οργάνων του Κόμματος.
  β) Ειδικότερα ασκούν καθήκοντα που τους κατανέμει το Εκτελεστικό
   Γραφείο ύστερα από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 36: ΒΟΗΘΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΙ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
 36.1 Οι  Βοηθοί  Γενικοί  Οργανωτικοί  Γραμματείς είναι  δύο (2)  και
  επιλέγονται/εκλέγονται από την Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί
  54 μήνες.
 36.2 Συμμετέχουν εξ οφίκιο μέλη στην Κεντρική Επιτροπή με δικαίωμα ψήφου.
 36.3 Μετέχουν στα συλλογικά όργανα του Κόμματος,  όπως προνοεί το
  Καταστατικό.
 36.4 Αρμοδιότητες 
  α) Βοηθούν το Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα για την εύρυθμη λειτουργία
   του οργανωτικού μηχανισμού του Κόμματος. Αντικαθιστούν το Γενικό
   Οργανωτικό  Γραμματέα σε περίπτωση απουσίας.
  β) Ειδικότερα, ασκούν καθήκοντα που τους αναθέτει το Εκτελεστικό
   Γραφείο ύστερα από εισήγηση του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 37: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
 37.1 Ο Αναπληρωτής Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος εκλέγεται από την
  Κοινοβουλευτική Ομάδα και αναπληρώνει τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο
  όταν απουσιάζει ή όταν κωλύεται. Την εκλογή του επικυρώνει η Κεντρική
  Επιτροπή.

   στ) Να  ψηφίζει τους υποψήφιους του Κόμματος σε κάθε εκλογή σε
    δημόσιο αξίωμα.
   ζ) Να μην είναι μέλος άλλου Κόμματος.
 62.7 Κομματική Ταυτότητα
   α) Η εγκεκριμένη αίτηση υποψηφίου μέλους, προωθείται από την
    Επαρχιακή Επιτροπή ή τη Γραμματεία του Εκτελεστικού
    Γραφείου προς το Τμήμα έκδοσης ταυτοτήτων στα Κεντρικά
    Γραφεία για την καταγραφή  του μέλους στο Κεντρικό Μητρώο
    και την έκδοση της κομματικής του ταυτότητας.
   β) Η διαδικασία έκδοσης της κομματικής ταυτότητας
    συμπληρώνεται το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες από την
    παράδοση των στοιχείων στο τμήμα ταυτοτήτων στη Λευκωσία.
    Η ταυτότητα παραδίδεται στην οικεία Επαρχιακή Επιτροπή, η
    οποία και τη διαβιβάζει αμέσως στην ενδιαφερόμενη Τοπική
    Οργάνωση για να παραδοθεί στο νέο μέλος.
   γ) Η όλη διαδικασία εγγραφής μέλους και έκδοσης της ταυτότητας
    του και παράδοσης της στο νέο μέλος διεξάγεται με τον
    ταχύτερο δυνατό ρυθμό και σε καμιά περίπτωση δεν διαρκεί
    πέραν των δύο μηνών.
   δ) Η ανανέωση της Κομματικής ταυτότητας γίνεται δια της
    πληρωμής της ετήσιας συνδρομής.

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

ΑΡΘΡΟ 63: ΝΕΟΛΑΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 63.1 Η ΝΕΔΗΚ αποβλέπει στην κινητοποίηση και πολιτικοποίηση των νέων και
  αξιοποίηση της προσφοράς τους στη ζωή του τόπου μας.
  Αποτελεί την ανανεωτική δύναμη στον αγώνα προώθησης  και πραγμάτωσης
  των αρχών και των στόχων του Κόμματος.
 63.2 Διατηρεί Τμήματα Φοιτητικής Νεολαίας, Εργαζόμενης Νεολαίας και άλλα. 
 63.3 Η ΝΕΔΗΚ είναι αναπόσπαστο μέρος του Κόμματος και βρίσκεται σε συνεχή
  πολιτική συνεργασία με τα συλλογικά όργανα του Κόμματος, πάντοτε κάτω
  από την άμεση εποπτεία του Κόμματος.
 63.4 Η οικονομική διαχείριση και ο έλεγχος γίνεται από το Γενικό Διευθυντή του
  Κόμματος σε συνεργασία με τον Οικονομικό Διαχειριστή του Κόμματος.
 63.5 Μέλη της ΝΕΔΗΚ είναι οι νέοι, μέλη του Κόμματος, ηλικίας από 18-30 ετών.
  Κατά την ημέρα της εκλογικής συνέλευσης δικαίωμα ψήφου έχουν όσοι
  έχουν οικονομικά τακτοποιημένες τις υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με τις
  πρόνοιες του Άρθρου 62.3. Για άτομα 12-18 ετών που επιθυμούν να
  εγγραφούν στην ΝΕΔΗΚ, τηρείται ξεχωριστό μητρώο υπό την εποπτεία του
  Γενικού Οργανωτικού Γραφείου.
 63.6 Την ευθύνη φύλαξης και τήρησης του μητρώου έχει το Γενικό Οργανωτικό
  Γραφείο του Κόμματος.
 63.7 Κανένας εν ενεργεία αξιωματούχος της ΝΕΔΗΚ δεν μπορεί να υπερβαίνει το
  τριαντακοστό (30) έτος της ηλικίας του εκτός και αν διανύει θητεία στην
  οποία εξελέγη και ήταν κάτω των τριάντα (30) ετών.
 63.8 Ο Πρόεδρος, τα μέλη της Γραμματείας και οι Επαρχιακοί Αξιωματούχοι της
  οργάνωσης, εκλέγονται από το Παγκύπριο Συνέδριο της Οργάνωσης το
  οποίο διενεργείται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του Κόμματος το
  αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής της
  Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης και η θητεία τους διαρκεί
  πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 63.9 Η διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη της ηγεσίας της ΝΕΔΗΚ
  διενεργείται και εποπτεύεται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του
  Κόμματος.

 63.10 Ο Πρόεδρος της ΝΕΔΗΚ προεδρεύει της Γενικής Γραμματείας και του
  Κεντρικού Συμβουλίου της ΝΕΔΗΚ.  Έχει την ευθύνη οργάνωσης και
  διοίκησης της ΝΕΔΗΚ και προώθησης των σκοπών και επιδιώξεων της, σε
  συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη των συλλογικών οργάνων της των οποίων
  προεδρεύει.
 63.11 Ο Πρόεδρος της ΝΕΔΗΚ συμμετέχει στο Εκτελεστικό Γραφείο του Κόμματος
  και επίσης, μαζί με τα μέλη της Γενικής Γραμματείας, στην Κεντρική Επιτροπή
  του Κόμματος.
 63.12 Το Καταστατικό της ΝΕΔΗΚ αντανακλά στις διατάξεις του το περιεχόμενο
  του παρόντος άρθρου. Το Καταστατικό του Κόμματος υπερισχύει
  οποιασδήποτε άλλης πρόνοιας του Καταστατικού της ΝΕΔΗΚ σε περίπτωση
  αμφιλεγόμενης και συγκρουόμενης ερμηνείας οποιασδήποτε διάταξης.
 63.13 Το Καταστατικό της ΝΕΔΗΚ υπόκειται στην έγκριση και επικύρωση της
  Κεντρικής Επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 64: ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ  ΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ  ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 64.1 Σκοπός της ΓΟΔΗΚ είναι η προσέλευση των Κυπρίων γυναικών στις τάξεις
  του Δημοκρατικού Κόμματος και η εργασία και συμβολή τους στον αγώνα για
  ανέλιξη της Κύπριας γυναίκας στον πολιτικό,  στον πολιτιστικό και στον
  κοινωνικό τομέα καθώς και η διασφάλιση για τις γυναίκες ισότητα
  δικαιωμάτων και ευκαιριών, πάντοτε μέσα στα πλαίσια του όλου Κομματικού
  μηχανισμού και σύμφωνα με τις καταστατικές αρχές και την πολιτική γραμμή
  του Κόμματος.
 64.2 Η ΓΟΔΗΚ είναι  τμήμα αναπόσπαστο του  Κόμματος και βρίσκεται σε συνεχή
  πολιτική συνεργασία με τα συλλογικά όργανα του Κόμματος. Διατηρεί
  διοικητική και οργανωτική αυτοτέλεια, πάντοτε κάτω από την άμεση εποπτεία
  του Κόμματος.
 64.3 Η οικονομική διαχείριση και ο έλεγχος γίνονται από το Γενικό Διευθυντή του
  Κόμματος σε συνεργασία με τον Οικονομικό Διαχειριστή του Κόμματος.
 64.4 Η ΓΟΔΗΚ παρουσιάζει τις θέσεις και απόψεις του Κόμματος σε θέματα που
  αφορούν ειδικά τη γυναίκα.
 64.5 Μέλη της ΓΟΔΗΚ είναι όλες οι γυναίκες  μέλη του Κόμματος.
  Για την εγγραφή τους ως μελών εφαρμόζονται οι πρόνοιες του Άρθρου 62.3.
  Τα ονόματα των γυναικών μελών του Κόμματος καταχωρούνται στο Κεντρικό
  Μητρώο Μελών του Κόμματος.
 64.6 Την ευθύνη φύλαξης και τήρησης του μητρώου έχει το Γενικό Οργανωτικό
  Γραφείο του Κόμματος. Το μητρώο μελών περιλαμβάνει τις γυναίκες μέλη
  του Κόμματος και δεν διατηρείται παράλληλα άλλο μητρώο από την ίδια
  Οργάνωση.
 64.7 Η Πρόεδρος και τα μέλη της ΓΟΔΗΚ εκλέγονται από το Παγκύπριο Συνέδριο
  της Οργάνωσης, το οποίο διενεργείται και εποπτεύεται από το Γενικό
  Οργανωτικό Γραφείο του Κόμματος. Η εκλογή της ηγεσίας γίνεται εντός έξι
  (6) μηνών από την ημερομηνία της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης και η
  θητεία τους διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 64.8 Η διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη της ηγεσίας της ΓΟΔΗΚ
  διενεργείται και εποπτεύεται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του
  κόμματος.
 64.9 Η Πρόεδρος της ΓΟΔΗΚ συμμετέχει στο Εκτελεστικό Γραφείο του Κόμματος
  και επίσης, μαζί με τα μέλη της Γενικής Γραμματείας της, στην Κεντρική
  Επιτροπή.
 64.10 Το Καταστατικό της ΓΟΔΗΚ  αντανακλά στις διατάξεις του το περιεχόμενο
  του παρόντος άρθρου. Το Καταστατικό του Κόμματος υπερισχύει
  οποιασδήποτε άλλης πρόνοιας του Καταστατικού της ΓΟΔΗΚ σε περίπτωση
  αμφιλεγόμενης και συγκρουόμενης ερμηνείας οποιασδήποτε διάταξης.
 64.11 Το Καταστατικό της ΓΟΔΗΚ υπόκειται στην έγκριση και επικύρωση της
  Κεντρικής Επιτροπής.

  Επιτροπή.
 60.3 Αρμοδιότητες
  Η Τοπική Επιτροπή εργάζεται για:
   α) Την υλοποίηση των Αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.
   β) Την προώθηση των θέσεων και απόψεων του Κόμματος μέσα
    στον κόσμο  της περιοχής της.
   γ) Τη διεύρυνση του Κόμματος με την προσχώρηση νέων μελών.
   δ) Την ανάληψη πρωτοβουλιών με στόχο την αύξηση της επιρροής
    του Κόμματος στην περιοχή ευθύνης της.
   ε) Την κινητοποίηση και συμμετοχή των μελών στις γενικές
    κομματικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις.
   στ) Την διεκπεραίωση των οδηγιών ή καθηκόντων που της
    ανατίθενται από  αρμόδια κομματικά όργανα.
   ζ) Την είσπραξη συνδρομών και διαφώτιση των μελών της Τοπικής
    Οργάνωσης.
   η) Την ενημέρωση και διαφώτιση των μελών της περιοχής της για
    τις θέσεις του Κόμματος πάνω στις διαμορφούμενες νέες
    εξελίξεις. 
 60.4 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν την
  οργάνωση και λειτουργία των Επαρχιακών οργάνων του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 61: ΤΟΠΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 61.1 Το Τοπικό Συμβούλιο συγκροτείται από:
   α) Την Τοπική Επιτροπή
   β) Τους αντιπροσώπους κάθε εκλογικού κέντρου της περιφέρειας
    της Τοπικής Επιτροπής.
   γ) Μέλη  οργανωμένων συνόλων που εγκρίνει η Επαρχιακή
    Επιτροπή  μετά από συνεννόηση  με την Τοπική Επιτροπή.
 61.2 Του Τοπικού Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος της Τοπικής Επιτροπής ή
  εκπρόσωπος της Επαρχιακής Επιτροπής.  Καλείται σε συνεδρία με απόφαση
  της Τοπικής Επιτροπής τακτικά κάθε δύο (2) μήνες και έκτακτα όταν κριθεί
  αναγκαίο από τον Πρόεδρο της Τοπικής Επιτροπής ή την Επαρχιακή Επιτροπή
  ή όταν ζητηθεί από την πλειοψηφία των μελών του.
 61.3 Αρμοδιότητες
   α) Συμβάλλει ουσιαστικά στην υλοποίηση των οργανωτικών
    προγραμμάτων που σχεδιάζει η Τοπική Επιτροπή μέσα στα
    πλαίσια των οδηγιών της Επαρχιακής Επιτροπής.
   β) Αξιολογεί τα αποτελέσματα της Κομματικής δουλειάς και
    εκφράζει τις διαπιστώσεις, τα συμπεράσματα και τις εισηγήσεις
    του.
   γ) Επιλαμβάνεται ειδικών θεμάτων που παραπέμπονται προς αυτό
    από τη Τοπική Επιτροπή ή την Επαρχιακή Επιτροπή και
    υποβάλλει σχετικές εισηγήσεις.

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΑΡΘΡΟ 62: ΜΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
 62.1 Προσόντα Εγγραφής
   α) Κάθε Κύπριος, κάτοικος της Κύπρου, μπορεί να εγγραφεί μέλος
    του Κόμματος, εάν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας
    του, δεν ανήκει ή δεν υποστηρίζει άλλο πολιτικό σχηματισμό και
    δηλώσει αποδοχή των Αρχών της Ιδεολογίας και του
    Καταστατικού του Κόμματος.
   β) Με απόφαση του Εκτελεστικού Γραφείου είναι δυνατό, Κύπριοι
    μη μόνιμοι κάτοικοι της Κύπρου, καθώς  και αλλοδαποί μόνιμοι
    κάτοικοι της Κύπρου να εγγραφούν μέλη του Κόμματος.

 62.2 Μητρώα Μελών 
  Τα μέλη εγγράφονται στα ακόλουθα Μητρώα: 
  1) Μητρώο Μελών Τοπικής Οργάνωσης.
  2) Μητρώο Μελών Επαρχιακής Οργάνωσης.
  3) Κεντρικό Μητρώο Μελών.
 62.3 Εγγραφή Μελών 
  Το υποψήφιο μέλος συμπληρώνει ειδικό Έντυπο Εγγραφής Μέλους στην
  Τοπική Οργάνωση του τόπου διαμονής του. Η αίτηση εξετάζεται από την
  οικεία Επαρχιακή Επιτροπή.
  Συμμετοχή στη διαδικασία εγγραφής μέλους έχουν ο Πρόεδρος και τα μέλη
  της Γραμματείας του Εκτελεστικού Γραφείου.
 62.4 Αποχώρηση Μέλους
  Έκαστο μέλος αποχωρεί από το Κόμμα:
   α) Όταν καταδεικνύει ρητά την επιθυμία του πως δεν επιθυμεί να
    είναι μέλος,
   β) Αποστείλει γραπτή επιστολή προς την οικεία Επαρχιακή
    Επιτροπή ή/και στο Γενικό Οργανωτικό Γραφείο,
   γ) Με δημόσια ανάρτηση ή δήλωση του,
   δ) Όταν με πράξεις ή/και ενέργειες του διαμηνύει ότι δεν θέλει να  
    είναι μέλος του κόμματος.
 
 62.5 Δικαιώματα Μέλους 
  Κάθε μέλος έχει δικαίωμα:
   α) Να ψηφίζει αιρετά όργανα του Κόμματος (άμεσα ή έμμεσα)
    όπως προνοεί το Καταστατικό.
   β) Να υποβάλλει υποψηφιότητα για εκλογή σε κομματικά Αξιώματα
    σε όλα τα επίπεδα της κομματικής δομής, όπως ορίζει το
    Καταστατικό.
   γ) Να διεκδικεί υποβολή υποψηφιότητας για πολιτειακά αξιώματα
    σύμφωνα με το Καταστατικό και τους Ειδικούς Κανονισμούς που
    ρυθμίζουν το θέμα τούτο.
   δ) Να ασκεί κριτική που να εξαντλείται μέσα στα πλαίσια της
    λειτουργίας των οργάνων του Κόμματος.
   ε) Να υποβάλλει στα αρμόδια όργανα εισηγήσεις και να συζητεί
    ελεύθερα  οποιοδήποτε θέμα που έχει σχέση με την πολιτική
    του Κόμματος μέσα στα πλαίσια των κομματικών διαδικασιών.
   στ) Να εκφράζει, να προωθεί και να υποστηρίζει, τυχόν
    διαφορετικές απόψεις του όσο αφορά την πολιτική ή τις
    ενέργειες του Κόμματος, είτε στα συλλογικά όργανα είτε
    δημόσια, νοουμένου ότι μετά που θα ληφθεί απόφαση ομόφωνα
    ή κατά πλειοψηφία από το αρμόδιο συλλογικό όργανο, το μέλος
    δεν δικαιούται με λόγο ή  ενέργειες να  υποσκάπτει ή να
    προβαίνει σε ενέργειες αντίθετες προς την απόφαση που
    λήφθηκε. Σε περίπτωση που ενεργεί αντίθετα, λαμβανομένης
    υπόψη και της μορφής και έντασης της αντίδρασης, το μέλος
    θεωρείται ότι είναι πειθαρχικά υπόλογο και σε περίπτωση
    καταδίκης, υπόκειται σε κυρώσεις.
 62.6 Υποχρεώσεις Μέλους 
  Κάθε μέλος έχει την υποχρέωση:
   α) Να σέβεται και να προωθεί τις Αρχές, την Ιδεολογία και το
    Πρόγραμμα του Κόμματος.
   β) Να συμμορφώνεται προς τις αποφάσεις και να τηρεί τη γραμμή
    του Κόμματος
   γ) Να παρακολουθεί ανελλιπώς τις συνεδρίες των οργάνων στα
    οποία  μετέχει και να λαμβάνει πρόθυμα μέρος στις διάφορες
    εκδηλώσεις του Κόμματος.
   δ) Να καταβάλλει την συνδρομή του στο Κόμμα.
   ε) Να φροντίζει ώστε να είναι εγγεγραμμένος στους Εκλογικούς
    Καταλόγους της Πολιτείας.

ΑΡΘΡΟ 55: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 55.1 Ύστερα από οδηγίες του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου, σύμπλεγμα Τοπικών
  Οργανώσεων, αποτελεί Περιφερειακή Οργάνωση. Κάθε Επαρχιακή Επιτροπή,
  σε συνεννόηση με το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο, χωρίζει την οικεία επαρχία
  της σε περιφέρειες. Κάθε περιφέρεια είναι ένας δήμος ή μια ενορία ή μια
  εκλογική περιφέρεια και στην ύπαιθρο μια ομάδα κοινοτήτων.
  Μέλη της μπορεί να είναι όλες οι Τοπικές Οργανώσεις μιας Περιφέρειας. Οι
  Πρόεδροι και οι Οργανωτικοί Γραμματείς των Τοπικών Οργανώσεων
  αποτελούν το Εκτελεστικό Σώμα της Περιφερειακής Οργάνωσης.
  Η Περιφερειακή Οργάνωση συνεδριάζει υπό την προεδρία του Εκπροσώπου
  των Περιφερειακών Τομέων/Οργανωτικό Συντονιστή Υπαίθρου και
  Δημαρχούμενων περιοχών, που εκλέγεται από τα μέλη της Περιφέρειας
  όπως ορίζει το άρθρο 52.1, τακτικά κάθε διμηνία και έκτακτα όταν το
  αποφασίσει η Επαρχιακή Επιτροπή. Οι αρμοδιότητες του Συντονιστή
  καθορίζονται με Κανονισμούς από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο
 55.2 Τις περιφέρειες κατά επαρχία ορίζει η οικεία Επαρχία σε συνεννόηση με το
  Γενικό Οργανωτικό Γραφείο.
 55.3 Αρμοδιότητες
  1) Συντονίζει τις δραστηριότητες των Τοπικών Οργανώσεων που
   περιλαμβάνονται στην περιφέρεια
  2) Θέτει περιφερειακούς στόχους για διεύρυνση του Κόμματος και
   αποτελεσματική διαφώτιση των μελών της.

ΑΡΘΡΟ 56: ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 
ΕΠΑΡΧΙΩΝ 
 56.1 Οι Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες Επαρχιών λειτουργούν
  σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος Καταστατικού.
 56.2 Ιδρύονται Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες κατά Επαρχία
  με εισήγηση του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
  Ομάδων και κατόπιν έγκρισης του Οργανωτικού Γραφείου, κατά Κλάδο ή
  Επάγγελμα όπου τα μέλη είναι πέραν των τριάκοντα (30). Το Εκτελεστικό
  Γραφείο δύναται να εγκρίνει σύσταση Κλαδικής Οργάνωσης με μικρότερο
  αριθμό μελών. Οι κατά επαρχία επάγγελμα Κλαδικές Οργανώσεις συνδέονται
  με τις αντίστοιχες Κλαδικές των άλλων Επαρχιακών και σχηματίζουν κατά
  επάγγελμα την Παγκύπρια Κλαδική Οργάνωση.
 56.3 Η Κλαδική Οργάνωση διοικείται από πενταμελή (5) Επιτροπή που
  αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα, το Βοηθό
  Γραμματέα και τον Ταμία.
 56.4 Υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, οι Πρόεδροι των
  Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων αποτελούν την
  Συντονιστική Επιτροπή των Κλαδικών Οργανώσεων (Σ.Ε.Κ.Ο) και έχουν την
  ευθύνη του συντονισμού των Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
  Ομάδων. Το έργο της Σ.Ε.Κ.Ο αναλαμβάνει πενταμελής Γραμματεία που
  εκλέγεται και έχει Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Αναπληρωτή
  Γραμματέα και Ταμία.
 56.5 Αρμοδιότητες
  α) Επιλαμβάνονται και προωθούν προβλήματα, ή αιτήματα μελών του
   Κλάδου δια του αρμοδίου οργάνου του Κόμματος.
  β) Μελετούν προβλήματα του Κλάδου και υποβάλλουν εισηγήσεις στο
   Κόμμα δια του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
   Ομάδων.
  γ) Οργανώνουν τα μέλη, τα στελέχη και τους οπαδούς του Κόμματος
   στους χώρους εργασίας και φροντίζουν δια την συστηματική
   διαφώτιση και εμπέδωση της Κομματικής Πολιτικής.
 56.6 Κατά παρόμοιο τρόπο λειτουργούν και οι Επιτροπές Συνταξιούχων.
 56.7 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί, που εγκρίνει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζουν τον τρόπο
  εκλογής και λειτουργίας όλων των Επιτροπών και Οργανώσεων του
  Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 57: TOΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 57.1 Η Τοπική Οργάνωση είναι η βασική πολιτική και οργανωτική μονάδα του
  Κόμματος. Καλύπτει και μια ενορία ή εκλογική περιφέρεια
  Ιδρύεται από την Επαρχιακή Επιτροπή ύστερα από έγκριση του Εκτελεστικού
  Γραφείου.  Δύναται να καλύπτει μια κοινότητα ή ομάδα κοινοτήτων ή ενορία ή
  εκλογική περιφέρεια και στις πόλεις  να καλύπτει την περιοχή που αναλογεί
  σε κάθε ένα εκλογικό Κέντρο.
 57.2 Αποτελείται τουλάχιστον από 10 μέλη. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το
  Εκτελεστικό Γραφείο δύναται να εγκρίνει σύσταση Τοπικής Οργάνωσης με
  μικρότερο αριθμό μελών.
  Η Τοπική Οργάνωση δέχεται μέλη που κατοικούν στην ίδια γεωγραφική
  περιφέρεια.

ΑΡΘΡΟ 58: ΤΟΠΙΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 58.1 Αποτελεί το ανώτατο όργανο της Τοπικής Οργάνωσης. Συγκροτείται από τα
  μέλη που έχουν εγγραφεί στο κεντρικό μητρώο μελών του Κόμματος
  τουλάχιστον εννέα (9) μήνες πριν τη διεξαγωγή της Παγκύπριας Εκλογικής
  Συνέλευσης και διενεργείται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του
  Κόμματος εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής της
  Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης.
  Εφορευτική Επιτροπή που ορίζεται από την Επαρχιακή Επιτροπή εποπτεύει
  την εκλογική διαδικασία. 
  Ειδικοί κανονισμοί που καθορίζονται από την Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν
  τα θέματα της υποβολής υποψηφιοτήτων και την εκλογική διαδικασία. Οι
  Γενικές Συνελεύσεις των Τοπικών Οργανώσεων διεξάγονται εντός έξι (6)
  μηνών μετά την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
 58.2 Σε περίπτωση που Προέδροι ή μέλη Τοπικών Επιτροπών δεν ανταποκρίνονται
  στα καθήκοντα τους και δεν υλοποιούν το πλάνο του Γενικού Οργανωτικού
  Γραφείου και τις αποφάσεις του Κόμματος, η οικεία Επαρχιακή Επιτροπή σε
  συνεννόηση με το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο και με έγκριση του
  Εκτελεστικού Γραφείου, αποφασίζει την πραγματοποίηση νέας Εκλογικής
  Συνέλευσης ή/και την αντικατάσταση τους.
 58.3 Αρμοδιότητες
  Εκλέγει τον Πρόεδρο και τα μέλη της Τοπικής  Επιτροπής για θητεία που
  διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.

ΑΡΘΡΟ 59: ΤΟΠΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 59.1 Συγκαλείται μια (1) φορά στην διάρκεια της θητείας της Επιτροπής ή όποτε
  αυτό κριθεί αναγκαίο και προβαίνει σε έλεγχο των πεπραγμένων της Τοπικής
  Επιτροπής, η οποία παρουσιάζει έκθεση δράσης. Μεριμνά για την περαιτέρω
  στελέχωση και δραστηριοποίηση της Τοπικής Επιτροπής.
  Συμμετέχουν όλα τα μέλη της Τοπικής Οργάνωσης που είναι εγγεγραμμένα
  στο κεντρικό μητρώο μελών του Κόμματος και έχουν τακτοποιημένη την
  οικονομική συνδρομή τους.

ΑΡΘΡΟ 60: ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 60.1 Εκλέγεται από την Τακτική Εκλογική Συνέλευση της Τοπικής Οργάνωσης για
  θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
  Αποτελείται από πέντε ως δεκαπέντε (5-15) μέλη ανάλογα με την
  αριθμητική δύναμη των μελών της Τοπικής Οργάνωσης.
  Καταρτίζεται εις Σώμα ως εξής:
  Αντιπρόεδρος, Γραμματέας Οργανωτικός Γραμματέας και Ταμίας. Τα υπόλοιπα
  μέλη είναι Σύμβουλοι. Συνεδριάζει τακτικά κάθε εβδομάδα και έκτακτα όταν
  κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο.
 60.2 Ο Πρόεδρος της  Τοπικής  Επιτροπής ΝΕΔΗΚ και η Πρόεδρος της Τοπικής
  Επιτροπής ΓΟΔΗΚ παρακάθονται στις συνεδρίες  της Τοπικής Επιτροπής του
  Κόμματος. Εξ οφίκιο μέλη με δικαίωμα ψήφου είναι οι Δήμαρχοι, Δημοτικοί
  Σύμβουλοι, Σχολικοί Έφοροι, Πρόεδρος και μέλη Κοινοτικών Συμβουλίων,
  νοουμένου ότι είναι μέλη του Κόμματος που κατοικούν στην οικεία Τοπική

  Γραφείο χωρίζει την Επαρχία της σε περιφέρειες. Κάθε περιφέρεια είναι ένας
  Δήμος ή Ενορία ή εκλογική περιφέρεια και στην Ύπαιθρο ομάδα κοινοτήτων.
  Του Επαρχιακού Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος της Επαρχιακής
  Επιτροπής.  Καλείται δε σε συνεδρία με απόφαση της Επαρχιακής Επιτροπής
  τακτικά κάθε τρεις (3) μήνες και έκτακτα όταν κριθεί αναγκαίο από τον
  Πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής ή όταν ζητηθεί από τη πλειοψηφία των
  μελών του.
 52.2 Αρμοδιότητες
  α) Συμβάλλει ουσιαστικά στην υλοποίηση των οργανωτικών
   προγραμμάτων εσωκομματικής επικοινωνίας που σχεδιάζει η
   Επαρχιακή Επιτροπή.
  β) Προβαίνει σε αξιολόγηση των πεπραγμένων και σε απολογισμό
   δράσης κατά Τοπική Οργάνωση και εκφράζει τις διαπιστώσεις, τα
   συμπεράσματα και τις εισηγήσεις της.
  γ) Επιλαμβάνεται ειδικών θεμάτων που παραπέμπονται προς αυτό από
   την Επαρχιακή Επιτροπή και υποβάλλει σχετικές εισηγήσεις.

ΑΡΘΡΟ 53: ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 53.1 Η Επαρχιακή Επιτροπή είναι είκοσι-εφταμελής (27). Εκλέγεται από την
  Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις
  (54) μήνες. Το Επαγγελματικό Οργανωτικό Στέλεχος κάθε επαρχίας
  συμμετέχει εξ οφίκιο μέλος της Επαρχιακής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου.
  Η εκλογή του Προέδρου της διεξάγεται χωριστά. Τα μέλη του Εκτελεστικού
  Γραφείου και της Γραμματείας του Εκτελεστικού Γραφείου δύνανται να
  παρακάθονται στις συνεδρίες της οικείας Επαρχιακής Επιτροπής.
 53.2 Οι Επαρχιακές Επιτροπές του Κόμματος υπό ομαλές συνθήκες είναι έξι (6),
  μια (1) σε κάθε Επαρχία της Κύπρου. Κατ’  εξαίρεση για λόγους οργανωτικούς
  και εφ΄ όσον συνεχίζεται η σημερινή έκρυθμη κατάσταση οι Επαρχιακές
  Επιτροπές είναι δώδεκα “12”.
  Επαρχιακή Επιτροπή Λευκωσίας
  Επαρχιακή Επιτροπή Μόρφου (Λευκωσίας)
  Επαρχιακή Επιτροπή Μόρφου (Λεμεσός)
  Επαρχιακή Επιτροπή Λεμεσού
  Επαρχιακή Επιτροπή Λάρνακας
  Επαρχιακή Επιτροπή Πάφου
  Επαρχιακή Επιτροπή  Αμμοχώστου (Λάρνακα)
  Επαρχιακή Επιτροπή Αμμοχώστου (Λεμεσός)
  Επαρχιακή Επιτροπή Αμμοχώστου (Λευκωσία)
  Επαρχιακή Επιτροπή Κερύνειας (Λευκωσία)
  Επαρχιακή Επιτροπή Κερύνειας (Λεμεσός)
  Επαρχιακή Επιτροπή Προσφύγων Πάφου (Μούτταλλος)
 53.3 Οι βουλευτές κάθε οικείας Επαρχίας είναι εξ οφίκιο  μέλη της Επαρχιακής
  Επιτροπής. Στις συνεδρίες παρακάθονται τα επαγγελματικά οργανωτικά
  στελέχη της επαρχίας, ο Πρόεδρος της ΝΕΔΗΚ και η Πρόεδρος της ΓΟΔΗΚ.Η
  Επαρχιακή Επιτροπή καταρτίζεται σε Σώμα ως εξής:
  Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Επαρχιακός Γραμματέας, Επαρχιακός
  Οργανωτικός Γραμματέας, Βοηθός Επαρχιακός Γραμματέας, Βοηθός
  Οργανωτικός Γραμματέας, Ταμίας, Γραμματέας Τύπου και Διαφώτισης,
  Γραμματέας Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων,
  Γραμματέας Αγροτικών Θεμάτων, και Γραμματέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
  Τα υπόλοιπα μέλη είναι Σύμβουλοι.
 53.4 Η Επαρχιακή Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά κάθε μήνα και έκτακτα κατά την
  κρίση του Προέδρου της ή της Εκτελεστικής Επιτροπής της, ή αν ζητηθεί
  τούτο από τα 2/5 των μελών της Επαρχιακής Επιτροπής.
 53.5 Αρμοδιότητες
  α) Η Επαρχιακή Επιτροπή εκπροσωπεί το Κόμμα στην Επαρχία της,
   καθοδηγεί και ελέγχει τις Τοπικές Οργανώσεις της περιοχής της και
   συντονίζει τη δράση τους, σύμφωνα με τις Αρχές του Κόμματος, τις
   Καταστατικές Διατάξεις και τις οδηγίες των αρμοδίων Κεντρικών

   Οργάνων.
  β) Φέρει την ευθύνη για την υλοποίηση του Γενικού Οργανωτικού
   Σχεδίου και των άλλων Προγραμμάτων του Κόμματος στην Επαρχία
   της και προΐσταται του Επαρχιακού επαγγελματικού προσωπικού μέσα
   στα πλαίσια των γενικών οδηγιών του Γενικού Διευθυντή για θέματα
   προσωπικού.
  γ) Συντάσσει και αποστέλλει στη Γενική Γραμματεία διμηνιαίες αναφορές
   για την κομματική δραστηριότητα της και τη γενική κατάσταση του
   Κόμματος στην Επαρχία της.
  δ) Μετέχει στη διαδικασία καθορισμού του κομματικού ψηφοδελτίου, για
   τις βουλευτικές, δημοτικές ή άλλες εκλογές ως ορίζουν οι Ειδικοί
   Κανονισμοί που ρυθμίζουν τα θέματα αυτά.
  ε) Παραπέμπει για εκδίκαση στο Πειθαρχικό Συμβούλιο υποθέσεις
   πειθαρχικών αδικημάτων των μελών σύμφωνα με τις διαδικασίες του
   άρθρου 62.1. Η παραπομπή υπόθεσης μέλους στο Πειθαρχικό
   Συμβούλιο συνοδεύεται πάντοτε από έγγραφο που δικαιολογεί την
   απόφαση παραπομπής.
  στ) Στα οικονομικά θέματα συμμορφώνεται με τις οδηγίες της Οικονομικής
   Επιτροπής.  Διατηρεί Επαρχιακό Ταμείο, το οποίο διαχειρίζεται
   υπεύθυνα υπό τον οικονομικό έλεγχο της Οικονομικής Επιτροπής.
   Πόροι του  ταμείου είναι τα έσοδα από διάφορες τοπικές εκδηλώσεις,
   λαχεία και εράνους και οι ειδικές τοπικές εισφορές των μελών και των
   φίλων του Κόμματος.  Τα έσοδα από τα δικαιώματα εγγραφής και οι
   ετήσιες συνδρομές των μελών κατατίθενται στο Κεντρικό Ταμείο του
   Κόμματος στη  Λευκωσία ή όπου αλλού ήθελε αποφασίσει η
   Οικονομική Επιτροπή. Επίσης, κατατίθενται στο Κεντρικό Ταμείο τα
   έσοδα από Παγκύπριες εκδηλώσεις του Κόμματος, των οποίων την
   πραγμάτωση προωθεί στην Επαρχία της.
  ζ) Ελέγχει κατά εξάμηνο τα Ταμεία των Τοπικών Οργανώσεων και
   αποστέλλει σχετική κατάσταση στην Οικονομική Επιτροπή στη
   Λευκωσία. 
  η) Με έγκριση του Εκτελεστικού Γραφείου καταρτίζει Συμβουλευτικό
   Συμβούλιο ή άλλες Επιτροπές για να υποβοηθηθεί στο έργο της.
  θ) Συμμορφώνεται προς τις εκάστοτε οδηγίες του Γενικού Οργανωτικού
   Γραμματέα του Κόμματος και βρίσκεται σε στενή συνεργασία και
   επικοινωνία με τα αρμόδια όργανα σε όλα τα θέματα.
 53.6 Οι επαρχιακοί αξιωματούχοι συμμετέχουν ως ισότιμα μέλη στα αντίστοιχα
  ειδικά κεντρικά γραφεία ή επιτροπές.
 53.7 Η Επαρχιακή Επιτροπή προΐσταται του Επαρχιακού Επαγγελματικού
  προσωπικού μέσα στα πλαίσια του οργανογράμματος και των Γενικών
  Οδηγιών του Γενικού Διευθυντή για θέματα προσωπικού.

ΑΡΘΡΟ 54: ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 54.1 Την Εκτελεστική Γραμματεία της Επαρχιακής Επιτροπής αποτελούν οι
  Αξιωματούχοι της Επαρχιακής Επιτροπής. Μετέχουν οι βουλευτές της
  Επαρχίας. Πρόεδρος είναι ο Πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής. Ο
  Πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής της ΝΕΔΗΚ και η Πρόεδρος της
  Επαρχιακής Επιτροπής της ΓΟΔΗΚ δύνανται να παρευρίσκονται στις
  συνεδριάσεις της Γραμματείας.
 54.2 Αρμοδιότητες
  Η Εκτελεστική Γραμματεία αντιμετωπίζει τις τρέχουσες εξελίξεις μέσα στα
  πλαίσια των αποφάσεων της Επαρχιακής Επιτροπής και υλοποιεί γενικά τις
  αποφάσεις της.
  Σε περίπτωση επείγουσας μορφής λαμβάνει αποφάσεις τις οποίες
  αναφέρει στην πρώτη επόμενη συνεδρία της Ολομέλειας της Επαρχιακής
  Επιτροπής για επικύρωση.

   την κανονική λειτουργία του λογιστηρίου του Κόμματος.
  θ) Υποβάλλει στην Κεντρική Επιτροπή στο τέλος κάθε οικονομικού έτους
   τους ελεγμένους λογαριασμούς του Κόμματος προς συζήτηση και
   έγκριση.
  ι) Παρουσιάζει στην Οικονομική Επιτροπή, σε συνεργασία με τον
   Οικονομικό Διαχειριστή, κατ’ έτος προϋπολογισμό για τους
   επόμενους δώδεκα (12) μήνες.
  ια) Συμμετέχει εξ οφίκιο μέλος στο Εκτελεστικό Γραφείο με δικαίωμα
   ψήφου

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΑΡΘΡΟ 48: ΔΟΜΗ - ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 
ΚΟΜΜΑΤΟΣ
Α. ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
 1. ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 2. ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 3. ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 4. ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ
 5. ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Ολομέλεια)
 6. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
 7. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 8. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 9. ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 10. ΤΟΠΙΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 11. ΤΟΠΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Β.   ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ
 1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 2. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 3. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 4. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 5. ΒΟΗΘΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 6. ΒΟΗΘΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 7. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ
  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
 8. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 9. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 10. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΑΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 11. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΩΤΙΣΗΣ
 12. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ – ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΘΡΟ 49: ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 49.1 Η Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση πραγματοποιείται κάθε πενήντα-τέσσερις
  (54) μήνες ταυτόχρονα με την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα μέλη της οικείας Επαρχιακής
  Οργάνωσης που έχουν εγγραφεί στο κεντρικό μητρώο μελών του Κόμματος
  τουλάχιστον εννιά (9) μήνες πριν την ημέρα της διεξαγωγής των εργασιών
  της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης.
 49.2 Η Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο και τα είκοσι-έξι (26)
  μέλη της Επαρχιακής Επιτροπής καθώς και τα αιρετά μέλη της Κεντρικής
  Επιτροπής που προέρχονται από την οικεία Επαρχιακή Οργάνωση.
 49.3 Την εκλογική διαδικασία εποπτεύει η Επαρχιακή Εφορευτική Επιτροπή που
  ορίζεται από την Επαρχιακή Επιτροπή υπό την ευθύνη και σε συνεννόηση με
  την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 50: ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 50.1 Το Τακτικό Επαρχιακό Συνέδριο συγκαλείται μια (1) φορά στην διάρκεια της
  θητείας των Επαρχιακών Συλλογικών Οργάνων κατόπιν σύγκλισης του από
  την Επαρχιακή Επιτροπή σε συνεννόηση με το Εκτελεστικό Γραφείο ή όποτε
  αυτό κριθεί αναγκαίο, και είναι το Ανώτατο Επαρχιακό Συλλογικό όργανο του
  Κόμματος στην κάθε επαρχία.
 50.2 Στο Τακτικό Επαρχιακό Συνέδριο γίνεται απολογισμός δράσης των
  επαρχιακών οργάνων και έλεγχος των πεπραγμένων τους από τη βάση του
  Κόμματος. Κατατίθεται έκθεση δράσης της Επαρχιακής Επιτροπής για την
  προηγούμενη θητεία και οικονομικός απολογισμός για την ίδια περίοδο.
 50.3 Σύνθεση 
  Στο Τακτικό Επαρχιακό Συνέδριο συμμετέχουν οι κεντρικοί αξιωματούχοι, οι
  Βουλευτές, οι Ευρωβουλευτές,  οι Υπουργοί και τα μέλη των κεντρικών
  συλλογικών οργάνων που είναι μέλη της οικείας Επαρχιακής Οργάνωσης, οι
  Πρόεδροι και τα μέλη των Επαρχιακών Επιτροπών, ΔΗΚΟ, ΓΟΔΗΚ και
  ΝΕΔΗΚ, οι Πρόεδροι των Τοπικών Επιτροπών, οι Πρόεδροι των Κλαδικών
  Επαρχιακών Επιτροπών και Επαγγελματικών Ομάδων, ένας αντιπρόσωπος
  από κάθε εκλογικό κέντρο, οι Δήμαρχοι, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι Σχολικοί
  Έφοροι, οι Πρόεδροι και τα μέλη των εκλεγμένων Κοινοτικών Συμβουλίων
  που είναι μέλη του Κόμματος, καθώς και οι πρώην κεντρικοί αξιωματούχοι,
  Βουλευτές, Ευρωβουλευτές, Υπουργοί, Πρόεδροι Επαρχιακών Επιτροπών
  ΔΗΚΟ, ΓΟΔΗΚ και ΝΕΔΗΚ, που είναι μέλη της οικείας Επαρχιακής
  Οργάνωσης.
  Οι Προσφυγικές Επαρχιακές Οργανώσεις καλούν σε συμμετοχή στο
  Επαρχιακό Συνέδριο όλα τα μέλη τους.
 50.4 Αρμοδιότητες 
  α) Λαμβάνει γνώση, συζητά και εγκρίνει την Έκθεση Δράσης της
   Επαρχιακής Επιτροπής για τη λήγουσα διετία.
  β) Λαμβάνει γνώση, συζητά και εγκρίνει τον Οικονομικό Απολογισμό της
   περασμένης διετίας.
 50.5 Ειδικοί Κανονισμοί 
  Ειδικοί Κανονισμοί που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν την
  οργάνωση, σύνθεση και λειτουργία του Τακτικού Επαρχιακού Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 51: ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 51.1 Το Έκτακτο Επαρχιακό Συνέδριο συγκαλείται ύστερα από απόφαση του
  Εκτελεστικού Γραφείου ή της Επαρχιακής Επιτροπής με έγκριση του
  Εκτελεστικού Γραφείου ή ύστερα από αίτηση των 2/5 των μελών του
  Κόμματος στην οικεία Επαρχία, με συγκεκριμένη ημερήσια διάταξη.
  Εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις περί του Τακτικού Επαρχιακού
  Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 52: ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 52.1 Το Επαρχιακό Συμβούλιο συγκροτείται από:
  α) Την Επαρχιακή Επιτροπή
  β) Τους Βουλευτές
  γ) Τους Δημάρχους, τους Δημοτικούς Συμβούλους και τους Σχολικούς
   Εφόρους
  δ) Τους Αντιπροσώπους της Επαρχιακής Οργάνωσης στην Κεντρική
   Επιτροπή.
  ε) Τον Πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής ΝΕΔΗΚ
  στ) Την Πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής ΓΟΔΗΚ
  ζ) Τους Εκπροσώπους των Περιφερειακών Τομέων/Συντονιστές
   Υπαίθρου και Δημαρχούμενων περιοχών οι οποίοι ορίζονται από το
   Γενικό Οργανωτικό Γραφείο σε συνεννόηση με την οικεία Επαρχιακή
   Επιτροπή.
  η) Τα επαγγελματικά οργανωτικά στελέχη 
  
  Η οικεία Επαρχιακή Επιτροπή σε συνεννόηση με το Γενικό Οργανωτικό

ΑΡΘΡΟ 38: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 38.1 Ο Γραμματέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή.
 38.2 Υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα χειρίζεται θέματα
  που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
 38.3 Υπό την εποπτεία ενός εκ των Αντιπροέδρων του Κόμματος συμμετέχει στη
  διαδικασία παραγωγής πολιτικής στον τομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΑΡΘΡΟ 39: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
 39.1 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων επιλέγεται/εκλέγεται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 39.2 Υπό την εποπτεία του Γενικού Γραμματέα διεκπεραιώνει τις αποφάσεις της
  Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων.
 39.3 Υπό την εποπτεία του Αντιπροέδρου του Κόμματος συμμετέχει στη
  διαδικασία παραγωγής πολιτικής.
 39.4 Υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα συμμετέχει στην
  υλοποίηση των οργανωτικών σχεδιασμών του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 40: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ  ΣΧΕΣΕΩΝ
 40.1 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων επιλέγεται/εκλέγεται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 40.2 Υπό την εποπτεία του Αναπληρωτή Προέδρου χειρίζεται τις σχέσεις του
  Κόμματος με Κόμματα, Οργανώσεις και Ομάδες του εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟ 41: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ/ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ
 41.1 Ο Γραμματέας Επικοινωνίας/Εκπρόσωπος Τύπου επιλέγεται/εκλέγεται από
  την Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου κατόπιν εισήγησης του
  Προέδρου του Κόμματος για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54)
  μήνες.
 41.2 Ετοιμάζει τις ανακοινώσεις του Κόμματος
 41.3 Έχει την ευθύνη παρακολούθησης των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ).
 41.4 Καταρτίζει προγράμματα εξωτερικής προβολής του Κόμματος, τα οποία,
  αφού εγκριθούν, προωθεί προς υλοποίηση σε συνεργασία της Επιτροπής
  Δημοσίων Σχέσεων και της Επιτροπής Πολιτικού Σχεδιασμού.
 41.5 Καταρτίζει προγράμματα εσωτερικής διαφώτισης, τα οποία, αφού εγκριθούν,
  προωθεί προς υλοποίηση με τη συνεργασία των αρμοδίων οργάνων του
  κόμματος (π.χ. Επαρχιακές Επιτροπές).
 41.5 Φέρει την ευθύνη των κομματικών εκδόσεων.
 41.6 Συμμετέχει στα διάφορα όργανα του Κόμματος ως ορίζει το Καταστατικό.
 
ΑΡΘΡΟ 42: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
 42.1 Ο Γραμματέας Κλαδικών Οργανώσεων επιλέγεται/εκλέγεται από την
  Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 42.2 Κάτω από την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα χειρίζεται όλα
  τα θέματα που αφορούν τις σχέσεις του Κόμματος με τις επαγγελματικές
  οργανώσεις των εργαζομένων (εργατών, υπαλλήλων, εκπαιδευτικών,
  οργανωμένων επιστημόνων κλπ.) και έχει την ευθύνη για την οργάνωση και
  λειτουργία κομματικών γενικών και κλαδικών οργανώσεων μέσα στις τάξεις
  του εργατικού κόσμου.
 42.3 Υπό την εποπτεία ενός εκ των Αντιπροέδρων του Κόμματος συμμετέχει στο
  σύστημα παραγωγής πολιτικής και ειδικότερα υποβάλλει εισηγήσεις για
  διαμόρφωση και προώθηση της εργατικής πολιτικής του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 43: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 43.1 Ο Γραμματέας Αγροτικών Θεμάτων εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή για
  θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 43.2 Κάτω από την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα χειρίζεται όλα
  τα θέματα που αφορούν τις σχέσεις του Κόμματος με τις αγροτικές
  οργανώσεις και έχει την ευθύνη για την οργάνωση και λειτουργία

  κομματικών οργανώσεων μέσα στις τάξεις του  αγροτικού κόσμου.
 43.3 Υπό την εποπτεία ενός εκ των Αντιπρόεδρων του Κόμματος συμμετέχει στο
  σύστημα παραγωγής πολιτικής και υποβάλλει εισηγήσεις για διαμόρφωση και
  προώθηση της αγροτικής πολιτικής του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 44: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ  ΘΕΜΑΤΩΝ
 44.1 Ο Γραμματέας Προσφυγικών Θεμάτων επιλέγεται/εκλέγεται από την
  Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 44.1 Αρμοδιότητες
  α) Υπό την εποπτεία  του Γενικού Γραμματέα χειρίζεται θέματα που
   αφορούν τις σχέσεις του Κόμματος με τη ΠΕΠ και τα προσφυγικά
   σωματεία στα πλαίσια της πολιτικής του Κόμματος.
  β) Επιλαμβάνεται των προσφυγικών και άλλων προβλημάτων των μελών
   και τα προωθεί προς τη λύση τους.

ΑΡΘΡΟ 45: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
 45.1 Ο Γραμματέας Θρησκευτικών Ομάδων επιλέγεται/εκλέγεται από την
  Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 45.2 Αρμοδιότητες 
  Υπό την εποπτεία του Γενικού Γραμματέα χειρίζεται θέματα που αφορούν τις
  σχέσεις του Κόμματος με τις θρησκευτικές ομάδες στα πλαίσια της πολιτικής
  του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 46: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 46.1 Η Κεντρική  Επιτροπή εκλέγει  ύστερα από πρόταση του Εκτελεστικού
  Γραφείου δύο (2) μέλη του Κόμματος ως Οικονομικούς Ελεγκτές του
  Κόμματος εκ των οποίων ο ένας είναι εγκεκριμένος ελεγκτής, για θητεία
  που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 46.2 Η θέση του Οικονομικού Ελεγκτή είναι ασυμβίβαστη με οποιονδήποτε άλλο
  κομματικό αξίωμα.
 46.3 Ελέγχουν την οικονομική διαχείριση των οργάνων και Επιτροπών του
  Κόμματος και καταθέτουν την έκθεση τους στην Κεντρική Επιτροπή και στο
  Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο αναφορικά με την προηγούμενη θητεία.

ΑΡΘΡΟ 47: ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 47.1 Ο Γενικός Διευθυντής του Κόμματος επιλέγεται/εκλέγεται, διορίζεται και
  παύεται από το Εκτελεστικό Γραφείο κατόπιν εισήγησης του Προέδρου.
 47.2 Αρμοδιότητες
  α) Προΐσταται διοικητικά της εσωτερικής λειτουργίας του Κόμματος και
   εποπτεύει το έργο του επαγγελματικού προσωπικού των Κεντρικών
   και Επαρχιακών γραφείων.
  β) Υπό την εποπτεία της Γραμματείας του Εκτελεστικού Γραφείου, έχει
   την ευθύνη θεμάτων που άπτονται του επαγγελματικού προσωπικού
   του Κόμματος.
  γ) Προτείνει στο Εκτελεστικό Γραφείο την δομή και το οργανόγραμμα του
   Κόμματος.
  δ) Δύναται να ανοίγει/κλείνει/λειτουργεί τραπεζικούς λογαριασμούς,
   ή/και να έχει δικαίωμα υπογραφής ή/και  να προβαίνει σε αιτήματα
   τραπεζικών διευκολύνσεων/δανεισμού εκ μέρους του Κόμματος,
   ΝΕΔΗΚ, ΓΟΔΗΚ, και των Επαρχιακών Επιτροπών σύμφωνα με το
   άρθρο 69.9.
  ε) Συμμετέχει εξ οφίκιο μέλος στην Οικονομική Επιτροπή με δικαίωμα
   ψήφου.
  στ) Εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή τη διενέργεια  πληρωμής
   των κομματικών δαπανών και υπογράφει τα εντάλματα πληρωμής.
  ζ) Εισηγείται, σε συνεργασία με τον Οικονομικό Διαχειριστή, προς την
   Οικονομική Επιτροπή, τον Ετήσιο Προϋπολογισμό Εσόδων και
   Δαπανών.
  η) Σε συνεργασία με την Οικονομική Επιτροπή του Κόμματος εποπτεύει

ΑΡΘΡΟ 65: ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
 65.1 Παραρτήματα Εξωτερικού
  α) Στα μεγάλα κέντρα του απόδημου Κυπριακού Ελληνισμού ή και αλλού,
   ιδρύονται Τοπικές Οργανώσεις - Παραρτήματα του Κόμματος.
  β) Λειτουργούν με βάση Καταστατικό που εγκρίνει ειδικά συγκαλούμενο
   Τοπικό Συνέδριο του Κόμματος και επικυρώνει το Εκτελεστικό
   Γραφείο.
 65.2 Φοιτητικές Οργανώσεις
  Στα διάφορα Πανεπιστήμια του Εξωτερικού ή Σχολές Τριτοβάθμιας
  Εκπαίδευσης του Εσωτερικού ιδρύονται και λειτουργούν Φοιτητικές
  Οργανώσεις του Κόμματος.

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ
ΑΡΘΡΟ 66: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 66.1 Υποεπιτροπή του Εκτελεστικού Γραφείου του Κόμματος εκ πέντε (5) μελών
  θα λειτουργεί σαν Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
  Τα πέντε (5) μέλη θα εκλέγονται στη πρώτη συνεδρία του Εκτελεστικού
  Γραφείου με μυστική ψηφοφορία και θα υπηρετούν καθ΄ όλη τη θητεία. Σε
  περίπτωση που θα κενωθεί θέση μέλους του Πειθαρχικού Συμβουλίου
  επιλέγεται άμεσα νέο μέλος.
  Εκάστη Επαρχιακή Επιτροπή δύναται να υποβάλει καταγγελία στο Γενικό
  Γραμματέα σχετικά  με παράπτωμα που αφορά μέλος του Κόμματος που
  εμπίπτει στη δική της δικαιοδοσία. Ο Γενικός Γραμματέας αφού διαπιστώσει
  ότι τα γεγονότα που αφορούν τη συγκεκριμένη περίπτωση μπορούν να
  στοιχειοθετήσουν υπόθεση που εμπίπτει  στις πρόνοιες των πιο κάτω
  πειθαρχικών αδικημάτων ετοιμάζει σχετική έκθεση και την παραπέμπει
  ενώπιον του Εκτελεστικού Γραφείου για εξέταση και λήψη απόφασης
  παραπομπής ή όχι σε πειθαρχική δίκη.
  Νοείται ότι το Εκτελεστικό Γραφείο δικαιούται αυτεπαγγέλτως να
  παραπέμπει στο Πειθαρχικό Συμβούλιο οποιαδήποτε καταγγελία κρίνει ότι
  πρέπει να τύχει πειθαρχικής διερεύνησης. Κατά τη λήψη της απόφασης του
  Εκτελεστικού Γραφείου δε μετέχουν στη διαδικασία τα μέλη του Πειθαρχικού
  Συμβουλίου.
 66.2 Νοείται ότι σε περιπτώσεις αυταπόδεικτου πειθαρχικού παράπτωματος το
  Εκτελεστικό Γραφείο δύναται να επιβάλει αυτεπάγγελτα οποιαδήποτε
  πειθαρχική ποινή.
 66.3 Οι αποφάσεις του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου μπορούν να
  εφεσιβληθούν από το ενδιαφερόμενο μέρος το αργότερο εντός τριάντα (30)
  ημερών από της κοινοποιήσεως σε αυτόν ή από της δημοσιεύσεως της
  απόφασης.
  Έφεση υποβάλλεται στην Κεντρική Επιτροπή της οποίας Υποεπιτροπή από
  έντεκα (11) μέλη ενεργεί σαν Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό  Συμβούλιο, και
  δύναται να ακυρώσει, να μειώσει, ή να επικυρώσει την ποινή.
  Τα έντεκα (11) μέλη θα καθορίζονται στην πρώτη συνεδρία της Κεντρικής
  Επιτροπής με μυστική ψηφοφορία και θα υπηρετούν καθ΄ όλη τη θητεία.
  Σε περίπτωση που θα κενωθεί θέση μέλους του Δευτεροβάθμιου
  Πειθαρχικού Συμβουλίου επιλέγεται άμεσα νέο μέλος.
 66.4 Σε περίπτωση που μέλος του πρωτοβάθμιου ή δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού
  Συμβουλίου έχει άμεση ή έμμεση σχέση με οποιονδήποτε κατηγορούμενο
  τότε το μέλος αυτό δεν θα λαμβάνει μέρος στη πειθαρχική διαδικασία.
 66.5 Πειθαρχικά Αδικήματα
   α) Η μη συμμόρφωση μέλους προς τις υποχρεώσεις του, που
    απορρέουν από το Καταστατικό και τις διατάξεις των
    Κανονισμών Λειτουργίας του Κόμματος.
   β) Η συμπεριφορά μέλους που μειώνει το ηθικό κύρος και θίγει
    την αξιοπρέπεια του Κόμματος.

   γ) Στάση και συμπεριφορά μέλους αντίθετη προς τις Αρχές, την
    Ιδεολογία, τις αποφάσεις και τις προγραμματικές επιδιώξεις του
    Κόμματος.
 66.6 Πειθαρχικές Ποινές
  Για τα πιο πάνω πειθαρχικά αδικήματα επιβάλλονται ανάλογα με τη
  σοβαρότητα του πειθαρχικού αδικήματος οι πιο κάτω ποινές:
   α) Σύσταση
   β) Προφορική επίπληξη
   γ) Γραπτή επιτίμηση
   δ) Προσωρινός αποκλεισμός από την κομματική ζωή
   ε) Καθαίρεση Αξιωματούχου από το Αξίωμα του
   στ) Προσωρινή Αποβολή
   ζ) Αποβολή

ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ
ΑΡΘΡΟ 67: ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ - ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
 67.1 Οι πολιτικές αποφάσεις του Κόμματος για την εκλογή Προέδρου της
  Δημοκρατίας λαμβάνονται από την Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος, που
  συνέρχεται μετά από πρόταση του Εκτελεστικού Γραφείου, είτε
  αυτεπάγγελτα.
 67.2 Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Κόμματος είναι μέλος της Βουλής τότε
  είναι ο υποψήφιος του Κόμματος στην εκλογή για ανάδειξη Προέδρου της
  Βουλής.
 67.3 Ειδικοί Κανονισμοί που ψηφίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν τη
  διαδικασία επιλογής κομματικού ή κομματικών υποψηφίων στη διεκδίκηση
  των Γενικών ή Αναπληρωματικών Βουλευτικών Εκλογών, των Ευρωεκλογών,
  των Δημοτικών Εκλογών ή της Εκλογής Κοινοτικών  Συμβουλίων.
 67.4 Όλοι οι υποψήφιοι Βουλευτές, Ευρωβουλευτές, Δήμαρχοι, Δημοτικοί
  Σύμβουλοι και άλλοι υποψήφιοι Κομματικών ή Κοινοτικών αξιωμάτων
  μπορούν να έχουν πρόσβαση για επιθεώρηση των μητρώων του Κόμματος
  βάση κανονισμών που θα εκδίδει το Εκτελεστικό Γραφείο.

ΜΕΡΟΣ ΕΝΝΑΤΟ 
ΑΡΘΡΟ 68: ΕΙΔΙΚΟΙ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
 68.1 Η Κεντρική Επιτροπή θεσπίζει Ειδικούς Κανονισμούς που ρυθμίζουν:
  α) Τη διαδικασία της υποβολής υποψηφιότητας και εκλογής
   Αξιωματούχων του Κόμματος από την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση
   ή άλλα ανώτερα όργανα του Κόμματος.
  β) Τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων του Κόμματος, Κεντρικών και
   Επαρχιακών.
  γ) Το διαχωρισμό των υπηρεσιών των Αξιωματούχων του Κόμματος σε
   δύο κατηγορίες. Στην κατηγορία όσων προσφέρουν τις υπηρεσίες τους
   άνευ αντιμισθίας και εκείνων που πράττουν τούτο έναντι αντιμισθίας,
   με αναφορά των συγκεκριμένων Αξιωματούχων που ανήκουν σε κάθε
   κατηγορία.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟ
ΑΡΘΡΟ 69: ΓΕΝΙΚΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
 69.1 Διαδικασία Αναφοράς
  Αναφορά οργάνου ή μέλους προς το Εκτελεστικό Γραφείο ή την Κεντρική
  Επιτροπή γίνεται πάντοτε δια του Γενικού Γραμματέα.

 69.2 Καταρτισμός Προσχεδίων Κανονισμών
  Τα προσχέδια όλων των Κανονισμών Λειτουργίας των διαφόρων Οργάνων ή
  Επιτροπών που προνοεί το Καταστατικό καταρτίζει το Εκτελεστικό Γραφείο
  με εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας, Ελέγχου και Κανονισμών και τα
  παραπέμπει για έγκριση στην Κεντρική Επιτροπή. 
 69.3 Τρόπος λήψης Αποφάσεων
  Όλες οι αποφάσεις των Συλλογικών Οργάνων που προνοούνται από το
  Καταστατικό λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία νοουμένου ότι δεν
  προβλέπεται διαφορετικά σε άλλο άρθρο του Καταστατικού. Σε περίπτωση
  ισοψηφίας ο προεδρεύων του συγκεκριμένου οργάνου έχει τη νικώσα ψήφο.
  Όταν ζητηθεί μυστική ψηφοφορία από το 25% των παρόντων συνέδρων σε
  οποιαδήποτε Συνέλευση ή οποιοδήποτε Συνέδριο, τότε αυτή διεξάγεται
  από πενταμελή (5) Εφορευτική Επιτροπή η οποία επιβλέπει τη διεξαγωγή
  της ψηφοφορίας και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων.
 69.4 Ασυμβίβαστη η κατοχή δύο κομματικών Αξιωμάτων
   α) Είναι ασυμβίβαστη η κατοχή δύο ή περισσότερων θέσεων
    αξιωματούχων σε Κεντρικό ή Επαρχιακό ή Τοπικό επίπεδο από
    το ίδιο πρόσωπο. Οιοσδήποτε αξιωματούχος ανεξάρτητα
    επιπέδου δικαιούται να κατέχει θέση ως απλό μέλος σε
    συλλογικό όργανο.
   β) Νοείται ότι τούτο δεν ισχύει όταν προνοείται καταστατικά ή
    συμμετοχή του φορέα ενός αξιώματος στα ανώτατα όργανα.
   γ) Η απ’ ευθείας εκλογή σε συλλογικό όργανο δεν αποτελεί
    ασυμβίβαστο με κομματικό αξίωμα.
    Το Εκτελεστικό Γραφείο καθορίζει ποια συγκεκριμένα αξιώματα
    είναι  ασυμβίβαστα.
 69.5 Κήρυξη θέσης Μέλους Συλλογικού Οργάνου (Κεντρικού ή Επαρχιακού) ως
  κενή και διαδικασία συμπλήρωσής της.
   α) Σε περίπτωση που μέλος συλλογικού οργάνου απουσιάζει
    αδικαιολόγητα πέρα από τρείς συνεχείς  συνεδρίες ή από δέκα
    (10) συνολικά αδικαιολόγητες συνεδρίες κατά τη διάρκεια της
    θητείας του , το όργανο δικαιούται να το απαλλάξει από τα
    καθήκοντα του και να κηρύξει τη θέση του κενή, αφού
    εξασφαλίσει προηγουμένως την έγκριση του Εκτελεστικού
    Γραφείου.
   β) Κενούμενες θέσεις  κατά τα ανωτέρω καταλαμβάνουν οι
    επιλαχόντες κατά την σειρά επιτυχίας κατά της εκλογής.
   γ) Σε περίπτωση μη κάλυψης θέσης από επιλαχόντες για τη
    συμπλήρωση της κενής θέσης, θα επιλέγει το όργανο ύστερα
    από έγκριση του Εκτελεστικού Γραφείου. 
 69.6 Θητεία Αξιωματούχων 
  Η θητεία των Αξιωματούχων που αναφέρονται στα διάφορα άρθρα του
  Καταστατικού, αρχίζει από την ημέρα της εκλογής τους και λήγει αμέσως
  μετά την εκλογή των νέων Αξιωματούχων από το αρμόδιο όργανο του
  Κόμματος και διαρκεί για 54 μήνες. Εξαιρούνται ο Κοινοβουλευτικός
  Εκπρόσωπος και ο Αναπληρωτής του, των οποίων η θητεία διαρκεί όσο και η
  βουλευτική θητεία τους , καθώς και ο Πρόεδρος και τα μέλη της Τοπικής
  Επιτροπής των οποίων η θητεία μπορεί να καθορίζεται από τις ετήσιες
  Τοπικές Γενικές Συνελεύσεις. 
 69.7 Έκπτωση Αξιωματούχων/Μελών
  Αξιωματούχος/Μέλος του Κόμματος εκπίπτει του αξιώματός του σε
  περίπτωση που με ενέργειες του βρίσκεται σε αντίθεση με αποφάσεις
  Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος, ύστερα από σχετική απόφαση του
  Εκτελεστικού Γραφείου δεόντως αιτιολογημένης, με δικαίωμα έφεσης στην
  Κεντρική Επιτροπή εντός τριάντα (30) ημερών.
 69.8 Τροποποίηση του Καταστατικού 
  Το Καταστατικό του Κόμματος μπορεί να τροποποιηθεί σε Τακτικό ή Έκτακτο
  Παγκύπριο Συνέδριο με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων που έχουν
  δικαίωμα ψήφου, δεδομένου ότι το σχέδιο τροποποιήσεων θα

  γνωστοποιηθεί τουλάχιστον ένα μήνα πριν το Συνέδριο σε όλα το όργανα και
  τους συνέδρους του Κόμματος.
 69.9 Πόροι του Κόμματος
  Πόροι του Κόμματος είναι η ετήσια κρατική χορηγία και οι ετήσιες συνδρομές
  των μελών, εισφορές, δωρεές, έσοδα εράνων, οργάνωσης λαχείων,
  χοροεσπερίδων, άλλων εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων που συνάδουν με
  τις αρχές πολιτικής δεοντολογίας.
  Το Κόμμα έχει εξουσία όπως: 
   α) Διορίζει τραπεζικούς ή/και άλλους οργανισμούς ως τραπεζίτες
    του και να προβαίνει στο άνοιγμα οποιουδήποτε λογαριασμού.
   β) Συναλλάττεται ή/και λαμβάνει τραπεζικές διευκολύνσεις ή/και
    υπηρεσίες σε δάνεια, τρεχούμενο ή/και οποιοδήποτε άλλο
    λογαριασμό ή/και σε οποιαδήποτε άλλη μορφή τραπεζικών
    πιστώσεων για οποιαδήποτε ποσά με ή χωρίς εξασφαλίσεις και
    κάτω από οποιουσδήποτε όρους 
   γ) Υποθηκεύει, καταθέτει, ενεχυριάζει ή/και άλλως πως
    προσφέρει ή/και διαθέτει οποιαδήποτε περιουσία του Κόμματος
    κινητή ή/και ακίνητη σαν εξασφάλιση οποιονδήποτε
    υφιστάμενων ή/και  μελλοντικών ή/και  υπό αίρεση
    υποχρεώσεων του Κόμματος, έναντι οποιουδήποτε τραπεζικού
    ή/και άλλου οργανισμού ή/και φυσικού ή/και νομικού
    προσώπου.
   δ) Προς το σκοπό υλοποίησης των πιο πάνω, ο εκάστοτε
    Διευθυντής του Κόμματος ή/και ο εκάστοτε Οικονομικός
    Διαχειριστής του Κόμματος ή/και οποιοσδήποτε πληρεξούσιος
    αντιπρόσωπος οποιουδήποτε από αυτούς, εξουσιοδοτούνται να
    προβαίνουν σε οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις ή/και στη
    συνομολόγηση οποιασδήποτε συμφωνίας υπογράφοντας προς
    τούτο κάθε αναγκαίο έγγραφο, δήλωση ή αίτηση ή/και να
    παρίστανται ενώπιον οποιασδήποτε αρχής για σκοπούς αγοράς
    ή/και πώλησης ή/και επιβάρυνσης οποιασδήποτε κινητής ή
    ακίνητης περιουσίας του Κόμματος.
 69.10 Ημερομηνία ισχύος του παρόντος Καταστατικού 
  Η ισχύς του Καταστατικού που ψηφίστηκε στις 6 Μαΐου 2018 αρχίζει από την
  ψήφισή του.
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΑΡΘΡΟ 1 : ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΕΜΒΛΗΜΑ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ
 1.1 Το Δημοκρατικό Κόμμα ιδρύθηκε στη Λευκωσία αρχικά ως παράταξη με την
  ονομασία Δημοκρατική Παράταξη, στις 12 Μαΐου 1976, με ιδρυτική διακήρυξη
  του Σπύρου Κυπριανού με στόχο τη στήριξη του εθνάρχη Μακαρίου και της
  πολιτικής του. Η παράταξη σύντομα μετασχηματίστηκε σε Κόμμα με την
  επωνυμία ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ.
 1.2 ΕΔΡΑ του Κόμματος είναι στην Λεωφ. Γρίβα Διγενή 50, 1080, στη Λευκωσία.
 1.3 ΕΜΒΛΗΜΑ του Κόμματος η αναμμένη δάδα.
 1.4 Η σφραγίδα του Κόμματος είναι κυκλική και στην περιφέρεια έχει την
  επιγραφή ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. Στο κέντρο έχει την
  αναμμένη δάδα, που τέμνει στο μέσο τη συντομογραφία του Κόμματος,
  ΔΗΚΟ, και το έτος ίδρυσής του, 1976.

ΑΡΘΡΟ 2 : ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ – ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 2.1 Ιδεολογία
  Το Δημοκρατικό Κόμμα εκφράζει τους πολίτες που πιστεύουν στις αρχές της
  Πολιτικής, Κοινωνικής και Οικονομικής Δημοκρατίας ως το σύστημα αρχών
  που προάγει και εξασφαλίζει καλύτερα την αρμονική κοινωνική συμβίωση,
  την κοινωνική συνοχή και την κοινωνική δημιουργία. Το Δημοκρατικό Κόμμα
  ασπάζεται την ιδεολογία και τη φιλοσοφία του ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ που
  εμπνέεται από ένα γενικότερο εθνικό και κοινωνικό όραμα και απορρίπτει τις
  γενικές και αόριστες ιδέες και τους αυθαίρετους αφορισμούς.
 2.2 Βασικοί σκοποί
  Βασικοί σκοποί του Δημοκρατικού Κόμματος είναι η συμβολή στον αγώνα για
  την απελευθέρωση της Κύπρου και η προώθηση θεσμών, προγραμμάτων και
  διαδικασιών, που εξασφαλίζουν απρόσκοπτη πρόοδο  και αρμονία στον
  πολιτικό και οικονομικό τομέα, μέσα σε μια κυρίαρχη, ανεξάρτητη και
  δημοκρατική πολιτεία με κατοχυρωμένα τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα
  όλων των νόμιμων πολιτών της. 
 2.3 Βασικοί στόχοι
  Οι βασικοί στόχοι του Δημοκρατικού Κόμματος πηγάζουν από  την όλη
  ιδεολογία και πολιτική φιλοσοφία του. Παράλληλα:
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα βρίσκεται σταθερά και με συνέπεια ενταγμένο
   στον ενδιάμεσο πολιτικό χώρο και υπηρετεί με ειλικρίνεια και χωρίς

   διακρίσεις το δημόσιο συμφέρον και το κοινωνικό σύνολο. Επιδιώκει τη
   συστηματική συνεργασία των δυνάμεων του χώρου στη βάση
   πολιτικοϊδεολογικών συγκλίσεων. Μόνιμος στόχος του Δημοκρατικού
   Κόμματος είναι η συνένωση των δυνάμεων του χώρου και η διεύρυνση
   της αποδοχής των αρχών και της πολιτικής φιλοσοφίας του
   ενδιάμεσου χώρου από την Κυπριακή κοινωνία Στόχος επίσης είναι η
   δημιουργία συνθηκών εθνικής συνεννόησης, πολιτικής συναντίληψης,
   κοινωνικής συναίνεσης και πολιτικής σταθερότητας στον τόπο.
  β) Το Δημοκρατικό Κόμμα επιδιώκει ενεργό και δημιουργική συμμετοχή
   σε Διεθνείς και  Ευρωπαϊκούς πολιτικοϊδεολογικούς και
   κο ι ν ο β ο υλ ε υ τ ι κο ύ ς  θ εσ μ ο ύ ς  κα ι  σ χ ή μ α τ α  σ τ η  β ά σ η
   πολιτικοϊδεολογικής ταύτισης ή συγγένειας.
 2.4 Θέσεις του Κόμματος αναφορικά με το Εθνικό θέμα
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα θεωρεί το Κυπριακό ως πρόβλημα εισβολής και
   κατοχής και αγωνίζεται για να επιτύχει με βάση τα ψηφίσματα και τις
   αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών και τις Συμφωνίες Κορυφής, τις
   αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
   και το Κοινοτικό (Ευρωπαϊκό) Κεκτημένο, δίκαιη, λειτουργική και
   βιώσιμη λύση. ΛΥΣΗ που θα εξασφαλίζει την πλήρη ανεξαρτησία, την
   κατοχύρωση της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας, και της
   ενότητας της χώρας, την αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων
   και των εποίκων και την κατοχύρωση του δικαιώματος επιστροφής
   όλων των προσφύγων στις εστίες και τις περιουσίες τους, κάτω από
   συνθήκες ασφάλειας και θα κατοχυρώνει τα ανθρώπινα δικαιώματα
   (όλων των νόμιμων κατοίκων της Κυπριακής Δημοκρατίας), τις
   βασικές ελευθερίες και τη διακρίβωση της τύχης ενός εκάστου των
   αγνοουμένων.
  β) Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει ότι στον αγώνα μας για φυσική και
   εθνική επιβίωση και δικαίωση, η ανεπιφύλακτη και στενή συνεργασία
   με την Ελληνική Κυβέρνηση είναι αναγκαία και απαραίτητη, και ότι, οι
   δεσμοί με την Ελλάδα, για λόγους ιστορικούς, φυλετικούς και
   εθνικούς, πρέπει να παραμένουν πάντοτε απαρασάλευτοι.
  γ) Το Δημοκρατικό Κόμμα εργάζεται για την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση της
   Κύπρου με στόχο την εφαρμογή των αρχών της δικαιοσύνης, των
   ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του Κοινοτικού Κεκτημένου και την
   ισότιμη και δημιουργική συμμετοχή της Κύπρου στους Ευρωπαϊκούς
   θεσμούς και γενικά στο Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. Παράλληλα εργάζεται
   για τη διαμόρφωση ενός συστήματος αρχών και αξιών στην Ευρωπαϊκή
   Ένωση που να την καθιστά ένωση λαών και πολιτισμών και όχι όργανο
   πολιτικών και οικονομικών κέντρων εξουσίας.
 2.5 Πολιτική Δημοκρατία
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει πως όλες οι πολιτικές εξουσίες πρέπει
   να πηγάζουν από το λαό και να ασκούνται υπεύθυνα για το καλό του
   λαού και σύμφωνα με την ανόθευτη θέλησή του.
  β) Η ολοκλήρωση της Πολιτικής Δημοκρατίας είναι αδιανόητη χωρίς την
   απαιτούμενη πολιτική αγωγή και ενημέρωση, χωρίς τη συμμετοχή
   όλων των ενηλίκων πολιτών στη διαδικασία λήψης σοβαρών
   αποφάσεων, χωρίς την παροχή ίσων ευκαιριών σε όσους πολίτες
   θέλουν να διεκδικήσουν πολιτικές θέσεις, από τις οποίες να μπορούν
   να συναγωνιστούν δημοκρατικά και  ελεύθερα, χωρίς να
   παρεμποδίζονται από οποιεσδήποτε προκαταλήψεις και εμπόδια.
   Η Πολιτική Δημοκρατία απαιτεί την ισότητα των πολιτών έναντι των
   νόμων και την ισοπολιτεία των νόμων έναντι όλων των πολιτών.
 2.6 Έμπρακτη Πολιτική Δημοκρατία 
  Το Δημοκρατικό Κόμμα θέλει τη δημοκρατία έμπρακτη και ουσιαστική, όπου
  τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των πολιτών να καθορίζονται δημοκρατικά,
  με συναίσθηση κοινωνικής ευθύνης και σύμφωνα με τις αρχές της
  δικαιοσύνης και της κοινωνικής αλληλεγγύης και όπου τα δικαιώματα των
  πολιτών να προστατεύονται αποτελεσματικά και να ασκούνται ελεύθερα.

 2.7 Ατομικές και Πολιτικές Ελευθερίες 
  Το Δημοκρατικό Κόμμα θέλει τα ανθρώπινα δικαιώματα απαραβίαστα και τις
  ατομικές και πολιτικές ελευθερίες κατοχυρωμένες με μηχανισμούς που να
  τις προστατεύουν από καταχραστές και σφετεριστές της εξουσίας και από
  πράξεις που δεν συνάδουν με το σύστημα των κοινωνικών αξιών του λαού ή
  τη δημοκρατικά εκφραζόμενη θέληση του λαού.
 2.8 Κοινωνική Δημοκρατία
  Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει ότι το κράτος και γενικά η πολιτεία καθώς και
  η ευρύτερη  κοινωνία έχουν υποχρέωση να εξασφαλίζουν σε όλους τους
  πολίτες συνθήκες ελεύθερης και αξιοπρεπούς διαβίωσης, σύμφωνα με τις
  αρχές της δικαιοσύνης, του ανθρωπισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης.
  Για το σκοπό αυτό υποστηρίζει τη χαλιναγώγηση της αυθαιρεσίας των
  ισχυρών κοινωνικών ομάδων, όπου, και όταν, εκδηλώνεται, την ενίσχυση των
  αδύνατων κοινωνικών ομάδων ή κατηγοριών ή στρωμάτων και την προστασία
  τους από την εγκατάλειψη, την κοινωνική περιθωριοποίηση, την άδικη
  μεταχείριση και την εκμετάλλευση, με απώτερο σκοπό την εξισορρόπηση
  των κοινωνικών και οικονομικών δικαιωμάτων και την αρμονική συμβίωση
  των πολιτών μέσα σε συνθήκες κοινωνικής συνοχής.
 2.9 Οικονομική Δημοκρατία
  Το Δημοκρατικό Κόμμα αποβλέπει στην εξάλειψη κάθε είδους οικονομικών
  φραγμών για την οικονομική προαγωγή των ατόμων και στη δημιουργία ίσων
  ευκαιριών εργασίας και οικονομικής προόδου για όλους τους πολίτες.
  Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει ότι η οικονομική δημοκρατία είναι ανέφικτη
  χωρίς την κατάργηση της κυρίαρχης  αυθαιρεσίας των οικονομικά ισχυρών,
  των μονοπωλίων, της ασυδοσίας του εγχώριου ή ξένου κεφαλαίου, της
  μονοπώλησης, της πληροφόρησης και των κάθε λογής προνομίων που είναι
  αντίθετα με τα συμφέροντα του λαού.  Το Δημοκρατικό Κόμμα θεωρεί επίσης
  αναγκαία την καθιέρωση ελέγχου και την επιβολή κυρώσεων για την κακή
  χρήση τεχνικών εφευρέσεων ή καινοτομιών από μέρους ισχυρών
  κοινωνικοοικονομικών παραγόντων.
  Το Δημοκρατικό Κόμμα θεωρεί το μικτό σύστημα οικονομίας, που συνδυάζει
  την ιδ ιωτική πρωτοβουλία με τον κρατικό σχεδιασμό,  ως το
  αποτελεσματικότερο οικονομικό σύστημα το οποίο διασφαλίζει την πρόοδο
  και την ανάπτυξη της Κύπρου και του λαού της, την δίκαιη κατανομή του
  εθνικού πλούτου και των οικονομικών βαρών και την προστασία των
  δικαιωμάτων των οικονομικά ασθενέστερων και μη προνομιούχων ομάδων
  του πληθυσμού.
 2.10 Δημοκρατική μεθόδευση
  Το Δημοκρατικό Κόμμα δεν υποστηρίζει δόγματα αλλά αρχές, που θα
  ενθαρρύνουν την αδιάκοπη αναζήτηση του καλύτερου και δικαιότερου
  τρόπου κοινωνικής συμβίωσης και συνεργασίας.
  Υποστηρίζει ότι ο ανοικτός και ελεύθερος διάλογος σαν μέσο έκφρασης των
  εκτιμήσεων και θέσεων του λαού, αποτελεί το πιο ορθό μέσο αναζήτησης
  τρόπων για πιο αρμονική  κοινωνική συμβίωση και συνεργασία.
  Επίσης υποστηρίζει ότι σε περίπτωση διαφωνίας ή διαφοράς το καλύτερο
  μέσο για εξεύρεση λύσης είναι οι νόμιμες και δημοκρατικές διαδικασίες.
 2.11 Κατευθυντήριες Οργανωτικές Γραμμές 
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα δεν είναι Κόμμα με μονολιθική οργάνωση. Η
   συνοχή του διατηρείται με την ισορροπημένη κατανομή της
   ενδοκομματικής δύναμης μεταξύ των μελών και αξιωματούχων του, με
   την προσήλωση στους σκοπούς και στη συλλογική προσπάθεια για την
   επίτευξη των σκοπών του Κόμματος.
  β) Οι δημοκρατικές αρχές διέπουν τόσο τη διαδικασία ανάδειξης
   αξιωματούχων όσο και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Γι’ αυτό:
   I.  Όλα τα όργανα είναι αιρετά και εκλέγονται με όσο το δυνατό πιο
    άμεσο τρόπο. Συγκεκριμένα όλα τα μέλη του Κόμματος, που
    είναι εγγεγραμμένα στο Κεντρικό Μητρώο Μελών, έχουν και
    ασκούν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και
    συνδιαμορφώνουν μέσα από συλλογικές διαδικασίες τις

    αποφάσεις και τις θέσεις του Κόμματος στα μείζονος σημασίας
    και ιδιαίτερης κρισιμότητας πολιτικά και κομματικά θέματα. Όλα
    τα μέλη του Κόμματος εκλέγουν όλους τους κεντρικούς
    αξιωματούχους και μέλη των κεντρικών συλλογικών οργάνων
    του Κόμματος, όλα τα μέλη των Επαρχιακών Οργανώσεων
    εκλέγουν όλους τους αξιωματούχους και τα μέλη των
    Επαρχιακών Συλλογικών Οργάνων και όλα τα μέλη της Τοπικής
    Οργάνωσης εκλέγουν όλους τους αξιωματούχους και όλα τα
    μέλη των τοπικών συλλογικών οργάνων.
   II. Οι εξουσίες που συγκεντρώνουν τα όργανα
    αλληλοϊσορροπούνται και αλληλοελέγχονται.
   III. Οι αποφάσεις λαμβάνονται από αρμόδια συλλογικά όργανα.
    --Επιδιώκεται η αποκέντρωση του συστήματος λήψης
    αποφάσεων και η εκχώρηση διακριτικής  εξουσίας στα
    κατώτερα συλλογικά αιρετά  όργανα.

ΑΡΘΡΟ 3: ΚΟΜΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ
 3.1 Επί θεμάτων μείζονος πολιτικής σημασίας ή ιδιαίτερης κομματικής
  κρισιμότητας πραγματοποιείται κομματικό δημοψήφισμα στο οποίο
  συμμετέχουν όλα τα μέλη του Κόμματος.
 3.2 
  Την πραγματοποίηση κομματικού δημοψηφίσματος αποφασίζει η Κεντρική
  Επιτροπή, η οποία καθορίζει το θέμα και τα ερωτήματα που θα τεθούν προς
  απάντηση στο δημοψήφισμα. Οι σχετικές αποφάσεις της Κεντρικής
  Επιτροπής λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών της.

ΑΡΘΡΟ 4: ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 4.1 Το Πολιτικό Πρόγραμμα του Κόμματος καθορίζεται με βάση τις πιο πάνω
  βασικές πολιτικές θέσεις και, εντός των πλαισίων αυτών, μπορεί να
  αναθεωρείται από καιρού εις καιρό από το Παγκύπριο Συνέδριο που έχει
  αποκλειστική αρμοδιότητα να συζητά και να εγκρίνει τους επί μέρους
  στόχους, τη μεθοδολογία, τρόπους και ενέργειες για την προώθηση της
  εφαρμογής του.
 4.2 Την ευθύνη για τη σύνταξη του προσχεδίου του προγράμματος έχει το
  Εκτελεστικό Γραφείο που το υποβάλλει στην Κεντρική Επιτροπή για έγκριση.
  Η Κεντρική Επιτροπή το παραπέμπει στο Παγκύπριο Συνέδριο για τελική
  έγκριση. Νοείται ότι σε όλα τα όργανα του Κόμματος δίνεται η δυνατότητα
  υποβολής απόψεων και εισηγήσεων για τον καταρτισμό του Πολιτικού
  Προγράμματος του Κόμματος.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΔΟΜΗ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

ΑΡΘΡΟ 5: ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 1. Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση
 2. Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο
 3. Έκτακτο ή Καταστατικό Συνέδριο 
 4. Παγκύπρια Συνδιάσκεψη
 5. Κεντρική Επιτροπή
 6. Πολιτικό Συμβούλιο
 7. Εκτελεστικό Γραφείο
 8. Γραμματεία Εκτελεστικού Γραφείου
 9. Κοινοβουλευτική Ομάδα
 10. Γενικό Οργανωτικό Γραφείο
 11. Οικονομική Επιτροπή

 12. Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες
 13. Επιτροπή Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ΑΡΘΡΟ 6: ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 6.1 Η Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση πραγματοποιείται κάθε πενήντα-τέσσερις
  (54) μήνες και εκλέγει τους κεντρικούς αξιωματούχους του Κόμματος
  (Πρόεδρο, Αναπληρωτή Πρόεδρο, τρεις (3) Αντιπροέδρους, Γενικό
  Γραμματέα, Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα), τα αιρετά μέλη του Εκτελεστικού
  Γραφείου (15) και τα μέλη της Κεντρική Επιτροπή.
 6.2 Πραγματοποιείται πενήντα-τέσσερις (54) μήνες μετά την προηγούμενη
  Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
 6.3 Όλα τα εγγεγραμμένα στο Κεντρικό Μητρώο Μελών μέλη του Κόμματος, που
  έχουν εγγραφεί τουλάχιστον εννέα (9) μήνες πριν την ημέρα διεξαγωγής της
  Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην
  ψηφοφορία, εφόσον έχουν τακτοποιημένες τις κομματικές τους
  υποχρεώσεις κατά την προσέλευση τους στην Εκλογική Συνέλευση.

  Κάλπες της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης λειτουργούν σε όλες τις
  επαρχίες, όπως θα ορίζεται από τους σχετικούς κανονισμούς. Οι εκλογικές
  διαδικασίες εποπτεύονται από κεντρική και επαρχιακές εφορευτικές
  επιτροπές όπως θα ορίζουν οι Κανονισμοί που εγκρίνονται από την Κεντρική
  Επιτροπή. Οι Επαρχιακές Εφορευτικές Επιτροπές υπόκεινται στην Κεντρική
  Εφορευτική Επιτροπή. Οι Πρόεδροι των Επαρχιακών εφορευτικών
  επιτροπών είναι μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.

  Οι κάλπες ανοίγουν και κλείνουν την ίδια ώρα σε όλες τις επαρχίες.

  Η Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο συλλογικό
  όργανο του Κόμματος σε θέματα εκλογικών διαδικασιών.

  Ο χρόνος διεξαγωγής της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης μπορεί να
  παραταθεί για περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, με
  απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, ύστερα από εισήγηση του Εκτελεστικού
  Γραφείου, για λόγους εξειδικευμένους που αφορούν τα πολιτικά πράγματα
  του τόπου ή που εξυπηρετούν τους σκοπούς και τις αρχές του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 7: ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 7.1 Το Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο είναι το ανώτατο και κυρίαρχο συλλογικό
  όργανο του Κόμματος στη διαμόρφωση των πολιτικών αποφάσεων και στη
  χάραξη στρατηγικής. Συνέρχεται μια (1) φορά στη διάρκεια της  θητείας των
  κεντρικών συλλογικών οργάνων του Κόμματος, κατόπιν σύγκλισης από την
  Κεντρική Επιτροπή του κόμματος ή όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο από την
  Κεντρική Επιτροπή.
 7.2 Προκηρύσσεται από την Κεντρική Επιτροπή η οποία καθορίζει την
  ημερομηνία διεξαγωγής του και εγκρίνει την ημερήσια διάταξη του.
  Ο χρόνος διεξαγωγής του μπορεί να αναβληθεί για περίοδο που δεν θα
  υπερβαίνει τους τρεις μήνες, με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, ύστερα
  από εισήγηση του Εκτελεστικού Γραφείου, για λόγους εξειδικευμένους που
  αφορούν τα πολιτικά πράγματα του τόπου ή που εξυπηρετούν τους σκοπούς
  και τις αρχές του  Κόμματος.
 7.3 Σύνθεση
  Στο Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο συμμετέχουν: Κεντρική Επιτροπή, Πολιτική
  Επιτροπή, 86 αντιπρόσωποι της ΝΕΔΗΚ, 86 αντιπρόσωποι της ΓΟΔΗΚ, 50
  αντιπρόσωποι των Κλαδικών Οργανώσεων, οι Πρόεδροι των Ομάδων
  Μελετών, δύο αντιπρόσωποι από κάθε Φοιτητική Οργάνωση, τα μέλη των
  Επαρχιακών Επιτροπών του Κόμματος, οι Πρόεδροι των Τοπικών Επιτροπών
  και ένας αντιπρόσωπος από κάθε εκλογικό κέντρο, πέντε αντιπρόσωποι από
  κάθε Κομματική Οργάνωση του εξωτερικού, οι Δήμαρχοι, οι Δημοτικοί
  Σύμβουλοι, οι Σχολικοί Έφοροι και οι εκλεγμένοι πρόεδροι και μέλη

  Κοινοτικών Συμβουλίων μέλη του Κόμματος, τρεις αντιπρόσωποι της
  Οικονομικής Επιτροπής, οι δύο οικονομικοί ελεγκτές.
  Συμμετέχουν επίσης: Πρώην Πρόεδροι της Δημοκρατίας που προέρχονται
  από το ΔΗΚΟ, εν ενεργεία υπουργοί, βουλευτές και ευρωβουλευτές, καθώς
  και όσοι διετέλεσαν αξιωματούχοι του Κόμματος που εκλέγηκαν από
  Παγκύπριο Συνέδριο (Πρόεδροι του Κόμματος, Αναπληρωτές Προέδροι,
  Αντιπρόεδροι, Γενικοί Γραμματείς, και Γενικοί Οργανωτικοί Γραμματείς)
  πρώην Υπουργοί, Βουλευτές και Ευρωβουλευτές του Κόμματος καθώς και οι
  πρώην Προέδροι και Γενικοί Γραμματείς της ΓΟΔΗΚ και της ΝΕΔΗΚ και
  πρώην Πρόεδροι Επαρχιακών Επιτροπών, οι Πρόεδροι και τα μέλη
  Διοικητικών Συμβουλίων Ημικρατικών Οργανισμών που είναι μέλη του
  Κόμματος
 7.4 Αρμοδιότητες
  Το Τακτικό Συνέδριο ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
  α) Λαμβάνει γνώση, συζητά και ψηφίζει:-
   I. Το Πολιτικό Πρόγραμμα του Κόμματος για την επόμενη θητεία.
   II. Την Έκθεση Δράσης της περασμένης θητείας, που καταθέτει ο
    Γενικός  Γραμματέας του Κόμματος.
  β) Καθορίζει τα γενικά πλαίσια της πολιτικής του Κόμματος.
  γ) Λαμβάνει γνώση και εγκρίνει τον Οικονομικό Απολογισμό της
   Οικονομικής Επιτροπής και την Έκθεση των Οικονομικών Ελεγκτών
   του Κόμματος.
  δ) Τροποποιεί το Καταστατικό σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις.
  ε) Έχει το τεκμήριο της αρμοδιότητας για οποιοδήποτε θέμα που δεν
   καθορίζει το Καταστατικό και περιβάλλεται με το κατάλοιπο εξουσίας
   που  δεν έχει ανατεθεί σε άλλο κομματικό όργανο.
 7.5 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί που ψηφίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν με βάση το
  Καταστατικό, θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Τακτικού Παγκυπρίου
  Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 8: ΕΚΤΑΚΤΟ Ή ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 8.1 Το Έκτακτο ή Καταστατικό Παγκύπριο Συνέδριο συγκαλείται εάν και εφ’ όσον
  κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο του Κόμματος ή την Κεντρική Επιτροπή και
  ασχολείται με ειδικά θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη του,
  που εξαγγέλλεται μαζί με τη σύγκλησή του.
 8.2 Στην οργάνωση και λειτουργία του Έκτακτου ή Καταστατικού Παγκυπρίου
  Συνεδρίου εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις περί Τακτικού
  Παγκυπρίου Συνεδρίου, με εξαίρεση τη χρονική περίοδο για έγκριση και
  κοινοποίηση στους συνέδρους των εγγράφων που θα τεθούν ενώπιον του
  Συνεδρίου, την οποία θα μπορεί να συντέμνει η Κεντρική Επιτροπή
  ανάλογα με την περίπτωση και εφ’ όσον συντρέχουν εξειδικευμένοι λόγοι.

ΑΡΘΡΟ 9: ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ
 9.1 Συγκαλείται με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής με στόχο την ενημέρωση
  και το συλλογικό προβληματισμό των στελεχών του Κόμματος καθώς και την
  ανάπτυξη διαλόγου του Κόμματος  με την ευρύτερη κοινωνία πάνω σε
  σημαντικά πολιτικά ζητήματα ή θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος. Η
  Κεντρική Επιτροπή ορίζει ειδική επιτροπή για τη διοργάνωση της.
 9.2 Η Κεντρική Επιτροπή καθορίζει τη σύνθεση της Συνδιάσκεψης και εγκρίνει
  την ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 10: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 10.1 Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ είναι το ανώτατο συλλογικό όργανο του Κόμματος
  που λειτουργεί μεταξύ δύο Τακτικών Παγκύπριων Συνεδρίων.
 10.2 Σύνθεση 
  Η Κεντρική Επιτροπή αποτελείται:
  α) Από τα μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου (ως το άρθρο 12)
  β) Από τα επτά (7) μέλη της Γενικής Γραμματείας της ΓΟΔΗΚ και τα

   έντεκα (11) μέλη της Γενικής Γραμματείας της ΝΕΔΗΚ, τον Πρόεδρο
   των Ομάδων Μελετών και τους Προέδρους των κομματικών
   παραρτημάτων εξωτερικού
  γ) Από 120 αιρετά μέλη, από τα οποία 20% τουλάχιστον είναι γυναίκες
   και 10% τουλάχιστον ανήκουν στη ΝΕΔΗΚ (συμπεριλαμβανομένων
   των επτά (7) μελών της Γραμματείας της ΓΟΔΗΚ και των έντεκα (11)
   μελών της Γραμματείας της ΝΕΔΗΚ) και τα οποία κατανέμονται στις
   Επαρχιακές Οργανώσεις του Κόμματος με βάση τον αριθμό ψήφων
   που πήρε η κάθε επαρχία στις αμέσως προηγούμενες βουλευτικές
   εκλογές στις οποίες το Κόμμα έλαβε μέρος αυτοδύναμα. Τα μέλη κάθε
   επαρχίας εκλέγονται από την οικεία Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση. Η
   κατανομή των εδρών κατά επαρχιακή οργάνωση και των θέσεων που
   διεκδικούνται από γυναίκες και εκπροσώπους της ΝΕΔΗΚ καθορίζεται
   από την Κεντρική Επιτροπή με τους σχετικούς κανονισμούς. Η εκλογή
   γίνεται με βάση κανονισμούς που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή.
  δ) Όλους τους αξιωματούχους που επιλέγονται/εκλέγονται σύμφωνα με
   τα άρθρα 10.7
  ε) Από τους Προέδρους της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων, της
   Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων και της Ομάδας Μελετών.
  στ) Από πέντε (5) εκπροσώπους του Φοιτητικού Κινήματος, που είναι
   μέλη του κόμματος.
 10.3 Η εκλογή των αιρετών μελών της Κεντρικής Επιτροπής γίνεται από τις
  Επαρχιακές Εκλογικές Συνελεύσεις. Η κατανομή των εδρών κατά Επαρχιακή
  Οργάνωση και των θέσεων που διεκδικούνται από γυναίκες και εκπροσώπους
  της ΝΕΔΗΚ καθορίζεται από την Κεντρική Επιτροπή με τους σχετικούς
  κανονισμούς.
 10.4 Ο Γενικός Γραμματέας και ο Βοηθός Γενικός Γραμματέας  φροντίζουν για την
  τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων και των παρουσιών της Κεντρικής
  Επιτροπής και κυκλοφορούν τα  πρακτικά ανάμεσα στα μέλη της Κεντρικής
  Επιτροπής όχι αργότερα από 15 μέρες μετά τη συνεδρία. 
  Η Κεντρική Επιτροπή δύναται να αποφασίσει τη μη περίληψη θεμάτων στα
  πρακτικά με πλειοψηφία όχι μικρότερη από 3/5 των παρόντων.
 10.5 Η Κεντρική Επιτροπή συνέρχεται τουλάχιστον μια (1) φορά την τριμηνία.
  Συγκαλείται από το Εκτελεστικό  Γραφείο, υπό την ευθύνη του Γενικού
  Γραμματέα.
  α) Η Κεντρική Επιτροπή μπορεί να συγκληθεί εκτάκτως από τον Πρόεδρο
   ή το Εκτελεστικό Γραφείο ή με γραπτή αίτηση υπογεγραμμένη από το
   25% τουλάχιστον των μελών της, που να παραθέτει κατά τρόπο
   συγκεκριμένο το θέμα ή τα θέματα για το οποίο/οποία ζητείται η
   έκτακτη σύγκλησή της.
  β) Η Κεντρική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα το
   ήμισυ  τουλάχιστον των εν ενεργεία μελών της. Σε περίπτωση μη
   συμπλήρωσης του ως άνω αριθμού, η συνεδρία αναβάλλεται για μια
   ώρα, οπότε τα παρόντα μέλη εφ’ όσον αντιπροσωπεύουν το 1/3
   τουλάχιστον των εν ενεργεία μελών της, αποτελούν απαρτία.
  γ) Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία, εκτός των
   αποφάσεων για τις οποίες απαιτείται μεγαλύτερος αριθμός ψήφων
   σύμφωνα με τις πρόνοιες άλλων άρθρων του Καταστατικού. Η
   ψηφοφορία διεξάγεται δι’ ανατάσεως της χειρός εκτός αν ζητηθεί
   διαφορετικά από το 25% των παρόντων μελών, οπότε διεξάγεται
   μυστική.
 10.6 Αρμοδιότητες
  α) Η Κεντρική Επιτροπή προκηρύσσει  την Παγκύπρια Εκλογική
   Συνέλευση και καθορίζει την ημερομηνία διεξαγωγής των εργασιών
   της, την εκλογική διαδικασία και κάθε άλλο εκλογικό κανονισμό. Με
   ειδικούς κανονισμούς καθορίζει τη διαδικασία υποβολής
   υποψηφιοτήτων και διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη των
   κεντρικών αξιωματούχων, των μελών των κεντρικών συλλογικών
   οργάνων και των επαρχιακών και τοπικών συλλογικών οργάνων, που

   εκλέγονται από την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
  β) Προκηρύσσει επίσης το Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο, καθορίζει την
   ημερομηνία διεξαγωγής των εργασιών του και εγκρίνει την ημερήσια
   διάταξή του. Μελετά και εγκρίνει όλα τα έγγραφα που θα κατατεθούν
   στο Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο, τουλάχιστον ένα μήνα πριν την
   πραγματοποίηση του και φροντίζει για την κυκλοφορία του
   προσυνεδριακού υλικού  διά του Γενικού Γραμματέα προς τις
   Επαρχιακές Επιτροπές και άλλες οργανώσεις ή τμήματα του Κόμματος.
  γ) Εγκρίνει και παραπέμπει στο Παγκύπριο Τακτικό Συνέδριο το Πολιτικό
   Πρόγραμμα του Κόμματος και την Έκθεση Δράσης.
  δ) Μελετά και εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων και δαπανών
   του Κόμματος. 
  ε) Λαμβάνει γνώση της γενικής οικονομικής κατάστασης του Κόμματος
   με αναφορά του αρμόδιου οικονομικού διαχειριστή, ο οποίος εισηγείται
   στο Εκτελεστικό Γραφείο τους συνεργάτες του.
  στ) Ενόψει του Τακτικού Παγκύπριου Συνεδρίου λαμβάνει γνώση της
   οικονομικής κατάστασης και διαχείρισης των οικονομικών του
   Κόμματος της προηγηθείσας διετίας με την κατάθεση της έκθεσης των
   οικονομικών ελεγκτών του Κόμματος που παραπέμπεται στο Τακτικό
   Παγκύπριο Συνέδριο. Ενόψει Τακτικού Παγκύπριου Συνεδρίου
   εξετάζει τους εγκεκριμένους λογαριασμούς του Κόμματος με βάση
   την έκθεση των ελεγκτών και εγκρίνει ή απορρίπτει τους
   λογαριασμούς.
  ζ) Εγκρίνει τους εσωτερικούς κανονισμούς οι οποίοι ρυθμίζουν την
   οργάνωση και λειτουργία των Συλλογικών οργάνων ή επιτροπών του
   Κόμματος , κεντρικών, επαρχιακών ή τοπικών. 
  η) Εγκρίνει την κομματική λειτουργία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.
  θ) Καθορίζει το ύψος του δικαιώματος εγγραφής και της ετήσιας
   συνδρομής των μελών.
  ι) Θεσπίζει ειδικούς κανονισμούς που ρυθμίζουν:
   I. Τη διαδικασία της υποβολής υποψηφιότητας και εκλογής
    αξιωματούχων του Κόμματος που εκλέγονται από ανώτερα
    συλλογικά όργανα του Κόμματος. 
   II. Τη διαδικασία επιλογής κομματικού ή κομματικών υποψηφίων
    στη διεκδίκηση των γενικών ή Αναπληρωματικών βουλευτικών
    εκλογών, Ευρωεκλογών, των δημοτικών εκλογών ή της εκλογής
    προέδρων και μελών Κοινοτικών Συμβουλίων καθώς και μελών
    Σχολικών Εφοριών.
   III. Τη διαδικασία προκήρυξης και διεξαγωγής του κομματικού
    δημοψηφίσματος.
  Ια) Επιλέγει/εκλέγει ενδεκαμελή (11) υποεπιτροπή της Κεντρικής
   Επιτροπής απαρτιζόμενη από Πρόεδρο και δέκα μέλη, η οποία ενεργεί
   ως δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
  Ιβ) Επιλέγει/εκλέγει το βουλευτή που θα διεκδικήσει το αξίωμα του
   Προέδρου της Βουλής, σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Κόμματος
   δεν είναι βουλευτής ή δεν επιθυμεί να διεκδικήσει τη θέση.
  Ιγ) Επικυρώνει την εκλογή του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του
   Κόμματος και του Αναπληρωτή του.
  Ιδ) Επιλέγει/εκλέγει τα πέντε (5) μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας,
   Ελέγχου και  Κανονισμών.
  Ιε) Επικυρώνει την επιλογή του Προέδρου της Ομάδας Μελετών.
 10.7 Επιλέγει/εκλέγει τους πιο κάτω Αξιωματούχους του Κόμματος οι οποίοι
  συμμετέχουν στην Κεντρική Επιτροπή ως εξ οφίκια μέλη με δικαίωμα
  ψήφου:
  1) Τους Βοηθούς Γενικούς Γραμματείς
  2) Τους Βοηθούς Γενικούς Οργανωτικούς Γραμματείς
  3) Το Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων
  4) Το Γραμματέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  5) Το Γραμματέα Αγροτικών Θεμάτων

  6) Το Γραμματέα Προσφυγικών Θεμάτων
  7) Το Γραμματέα Πολιτιστικών Θεμάτων
  8) Το Γραμματέα Αθλητισμού
  9) Το Γραμματέα Θρησκευτικών Ομάδων
  10) Το Γραμματέα Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Θεμάτων
  Τα καθήκοντα/αρμοδιότητές τους, εφ’ όσον  δεν προβλέπονται από το
  Καταστατικό, εγκρίνονται από την Κεντρική Επιτροπή.
 10.8 Πληρώνει με εκλογή τις  θέσεις του Αναπληρωτή Προέδρου, Αντιπροέδρων,
  Γενικού Γραμματέα και του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, σε περίπτωση
  κατά την οποία καθίστανται κενές για οποιοδήποτε λόγο.
 10.9 Κάθε χρόνο η Κεντρική Επιτροπή  ορίζει ειδική συνεδρία  λογοδοσίας των
  αξιωματούχων του Κόμματος. 

ΑΡΘΡΟ 11: ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 11.1 Στο Πολιτικό Συμβούλιο μετέχουν όλοι οι πρώην υπουργοί και βουλευτές
  μέλη του Κόμματος και άλλα πρόσωπα μετά από σχετική εισήγηση του
  Προέδρου του Κόμματος στη Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου.
 11.2 Συνεδριάζει τακτικά και αναλύει τα πολιτικά δρώμενα και την επικαιρότητα.
 11.3 Το Πολιτικό Συμβούλιο έχει καθαρά συμβουλευτικό χαρακτήρα και μετά από
  κάθε συνεδρία αποστέλλει στον Πρόεδρο του Κόμματος έκθεση εισηγήσεων
  και απόψεων.
 11.4 Το Πολιτικό Συμβούλιο τελεί υπό την εποπτεία του Προέδρου του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 12: ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
 12.1 Το Εκτελεστικό Γραφείο είναι το Εκτελεστικό Όργανο της Κεντρικής
  Επιτροπής και γενικότερα του Κόμματος.
 12.2 Σύνθεση 
  Στο Εκτελεστικό Γραφείο συμμετέχουν:
  α) Ο Πρόεδρος, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος, οι τρεις (3) Αντιπροέδροι, ο
   Γενικός Γραμματέας, ο Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας.
  β) Δεκαπέντε (15) αιρετά μέλη που εκλέγονται από την Παγκύπρια
   Εκλογική Συνέλευση. Τρία από τα μέλη αυτά είναι γυναίκες.
  γ) Πρώην Πρόεδροι του Κόμματος
  δ) Οι Πρόεδροι της ΝΕΔΗΚ και της ΓΟΔΗΚ
  ε) Οι υπουργοί που συμμετέχουν στην κυβέρνηση εκ μέρους του
   Κόμματος.
  στ) Τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος και οι
   Ευρωβουλευτές του Κόμματος.
  ζ) Οι Πρόεδροι των Επαρχιακών Επιτροπών του Κόμματος (ένας ανά
   γεωγραφική επαρχία).
  η) Ο Οικονομικός Διαχειριστής του Κόμματος
  θ) Ο Γενικός Διευθυντής του Κόμματος, ως εξ οφίκιο Μέλος με δικαίωμα
   ψήφου.
  ι) Η Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου δύναται να καλεί μέχρι και 3
   άτομα να παρακάθονται στο Εκτελεστικό χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 12.3 Αποτυχών υποψήφιος στις εκλογές για την ανάδειξη προέδρου του
  Κόμματος ο οποίος συγκεντρώνει πάνω από το 30% των ψήφων, συμμετέχει
  στο Εκτελεστικό Γραφείο ως πλήρες μέλος.
 12.4 Σε Ειδικές Συνεδρίες παρίστανται για σκοπούς ενημέρωσης και συντονισμού
  και άλλοι αξιωματούχοι του Κόμματος που θα προσκαλούνται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 12.5 Λειτουργία 
  α) Το Εκτελεστικό Γραφείο συγκαλείται το αργότερο τριάντα (30) ημέρες
   μετά την εκλογή των αιρετών μελών του και συνεδριάζει τακτικά
   τουλάχιστον μια (1) φορά τον μήνα και έκτακτα όταν κληθεί από τον
   Πρόεδρο ή από τα 3/5 των μελών του.
  β) Τα μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου αναλαμβάνουν συγκεκριμένους
   τομείς  ευθύνης. 
  γ) Βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά συν ένα μέλη του. Οι

   αποφάσεις λαμβάνονται  με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών
   του.
  δ) Γενικά θέματα λειτουργίας του ρυθμίζονται με Ειδικό Κανονισμό που
   θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή. 
 12.6 Αρμοδιότητες
  Το Εκτελεστικό Γραφείο ασκεί τις πιο κάτω αρμοδιότητες:
  α) Μελετά τις διαμορφούμενες εκάστοτε πολιτικές ή άλλες καταστάσεις
   και εξελίξεις και αντιμετωπίζει τα προκύπτοντα θέματα.
  β) Εκτιμά τη γενική κατάσταση και λαμβάνει αποφάσεις για την
   κομματική γραμμή μέσα στα πλαίσια των αρχών του Κόμματος.
  γ) Αποφασίζει για την ένταξη στα συλλογικά όργανα του Κόμματος
   άλλων στελεχών που προσχωρούν στο Κόμμα.
  δ) Ετοιμάζει  και υποβάλλει κάθε τρίμηνο προς την Κεντρική Επιτροπή
   Ειδική Πολιτική Έκθεση πάνω στην πολιτική κατάσταση, με βάση την 
   οποία αυτή προβαίνει στις εκτιμήσεις ή και λαμβάνει  τις αποφάσεις
   της.
  ε) Προτείνει στην Κεντρική Επιτροπή τα ονόματα των δύο Ελεγκτών του
   Κόμματος.
  στ) Συγκαλεί σε συνεννόηση με τις Επαρχιακές Επιτροπές τα τακτικά ή
   έκτακτα Επαρχιακά Συνέδρια.
  ζ) Καταρτίζει το προσχέδιο του Πολιτικού Προγράμματος του Κόμματος
   και το υποβάλλει στην Κεντρική Επιτροπή.
  η) Επιλέγει/εκλέγει τους πιο κάτω αξιωματούχους του Κόμματος: 
   I. Τον Οικονομικό Διαχειριστή του Κόμματος και τα μέλη της
   Οικονομικής Επιτροπής
   II. Τον Πρόεδρο και τα μέλη της Ομάδας Μελετών
   III. Επικυρώνει τα εννιά (9) πρόσωπα που στελεχώνουν το Γενικό
    Οργανωτικό Γραφείο
   IV. Τον Πρόεδρο και τα μέλη Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων
   V. Τον Πρόεδρο και τα μέλη Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων
   VI. Τον Γενικό Διευθυντή του Κόμματος
  θ) Καταρτίζει με  βάση εισηγήσεις της Επιτροπής Δεοντολογίας, Ελέγχου
   και Κανονισμών, τα προσχέδια των Κανονισμών που προνοούνται από
   τα διάφορα άρθρα του Καταστατικού και τα παραπέμπει στην Κεντρική
   Επιτροπή για ψήφιση.
  ι) Εισηγείται στην Κεντρική Επιτροπή τη σύσταση οποιασδήποτε
   Επιτροπής ή Επιτροπών με συμβουλευτική ιδιότητα που δεν
   προβλέπονται από το καταστατικό για την αποδοτική λειτουργία του
   κομματικού μηχανισμού.
  ια) Κατόπιν εισήγησης του Γενικού Διευθυντή του Κόμματος, εγκρίνει την
   δομή και το οργανόγραμμα του Κόμματος.
  ιβ) Δύναται να καλέσει Αξιωματούχους του Κόμματος που δεν είναι μέλη
   του Εκτελεστικού Γραφείου να παραστούν σε συνεδρία που μελετά
   θέματα της αρμοδιότητάς τους.
  ιγ) Λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή
  ιδ) Επιλέγει/εκλέγει πενταμελή (5) υποεπιτροπή του Εκτελεστικού
   Γραφείου, με Πρόεδρο και τέσσερα (4) μέλη η οποία ενεργεί σαν
   πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
   Η πειθαρχική εξουσία του Εκτελεστικού Γραφείου διά της
   πενταμελούς υποεπιτροπής του ασκείται αφού διοριστεί «ερευνών
   λειτουργός» (εκτός των Οργάνων του Κόμματος αλλά μέλος του
   Κόμματος) για διερεύνηση των γεγονότων και για υποβολή έκθεσης.
   Νοείται ότι παρέχεται το δικαίωμα ακροάσεως του μέλους εφ’ όσον η
   έρευνα διεκπεραιωθεί. 
 12.7 Επιβάλλει αυτεπάγγελτα πειθαρχική ποινή σε περιπτώσεις αυταπόδεικτου
  πειθαρχικού παραπτώματος.
 12.8 Το Εκτελεστικό Γραφείο φροντίζει για τη συγκρότηση και λειτουργία ειδικών
  επιτροπών εργασίας που θα αφορούν θέματα ανάλογα με τα υπουργεία της
  κυβέρνησης ή/και αντίστοιχες Επιτροπές της Βουλής.

 12.9 Η υλοποίηση και εφαρμογή των αποφάσεων του Εκτελεστικού Γραφείου
  μπορεί να ανατεθεί στη Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου.
 12.10 Το Εκτελεστικό Γραφείο επιλέγει τα κομματικά  μέλη που εκπροσωπούν το
  Κόμμα σε εξωκομματικούς οργανισμούς ή επιτροπές.
 12.11 Το Εκτελεστικό Γραφείο σε συνεργασία με το Γενικό Διευθυντή του
  Κόμματος ορίζει τις έμμισθες θέσεις του Κόμματος, διορίζει και παύει το
  έμμισθο προσωπικό και ορίζει και αναθεωρεί την αντιμισθία του με βάση την
  κείμενη νομοθεσία και τις ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις

ΑΡΘΡΟ 13: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
 13.1 Η Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον
  Αναπληρωτή Πρόεδρο, τους τρεις (3) Αντιπροέδρους, το Γενικό Γραμματέα,
  το Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα, τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο, τον
  Αναπληρωτή Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο και δύο (2) από τα αιρετά μέλη
  του Εκτελεστικού Γραφείου που ορίζονται από την ολομέλεια του Σώματος
  και διαχειρίζεται πάνω σε καθημερινή βάση θέματα κομματικής πολιτικής,
  οργανωτικής ανάπτυξης και γενικότερης πολιτικής και κομματικής δράσης.
  Στην Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου παρακάθεται και ο Γραμματέας
  Επικοινωνίας/Εκπρόσωπος Τύπου χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 13.2 Αρμοδιότητες
  α) Επιλέγει/εκλέγει τον Γραμματέα Επικοινωνίας/Εκπρόσωπο Τύπου
   κατόπιν εισήγησης του Προέδρου του Κόμματος.
  β) Σε συνεργασία με τον Γενικό Διευθυντή του Κόμματος έχει την ευθύνη
   θεμάτων που άπτονται του επαγγελματικού προσωπικού του
   Κόμματος.
  γ) Επιλέγει/εκλέγει τον Υπεύθυνο Προσωπικών Δεδομένων.

ΑΡΘΡΟ 14: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
 14.1 Οι βουλευτές του Κόμματος αποτελούν την Κοινοβουλευτική Ομάδα του.
 14.2 Αρμοδιότητες
  α) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα έχει την ευθύνη της προβολής και
   εφαρμογής της πολιτικής του Κόμματος στα πλαίσια της Βουλής των
   Αντιπροσώπων.
  β) Ενεργεί τόσο μέσα, όσο και έξω από τη Βουλή για την προώθηση των
   αρχών και των αποφάσεων του Κόμματος και αγωνίζεται για την
   υπεράσπιση και εξασφάλιση των συμφερόντων του λαού μας.
  γ) Δραστηριοποιείται  σε συνεργασία με τα αρμόδια όργανα του Κόμματος
   για την επισήμανση, προώθηση και επίλυση των συμφερόντων του
   λαού.
  δ) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα δύναται για σκοπούς διευκόλυνσης της
   στην εκπλήρωση των καθηκόντων της, να διορίσει σε συνεννόηση με
   το Γενικό Γραμματέα, έμμισθο Γραμματέα, καθορίζοντας ταυτόχρονα
   τους όρους εργοδότησης του και τα καθήκοντά του.
  ε) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα συνεδριάζει τακτικά κάθε εβδομάδα και
   έκτακτα όταν παρίσταται ανάγκη.
  στ) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα επιλέγει δυο (2) εκ των Κοινοβουλευτικών
   Συνεργατών ως Γραμματείς της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.
  ζ) Λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή
 14.3 Ειδικός Κανονισμός
  Ειδικός Κανονισμός, που ετοιμάζει η Κοινοβουλευτική Ομάδα και ψηφίζει
  η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει την οργάνωση και λειτουργία της Ομάδας.

ΑΡΘΡΟ 15: ΓΕΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
 15.1 Το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο είναι υπεύθυνο για την οργάνωση του
  Κόμματος και καταρτίζει το Γενικό Οργανωτικό Σχέδιο.
 15.2 Του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου προΐσταται ο Γενικός Οργανωτικός
  Γραμματέας. 
 15.3 Απαρτίζεται από τον Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα, τους δυο (2) Βοηθούς
  Γενικούς Οργανωτικούς Γραμματείς και τους έξι (6) Γενικούς Επαρχιακούς

  Οργανωτικούς Διοικητικών Επαρχιών.
 15.4 Όπου κριθεί αναγκαίο καλούνται να παρακαθίσουν σε συνεδρίες του Γενικού
  Οργανωτικού Γραφείου και άλλοι αξιωματούχοι.
 15.5 Τα μέλη του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου επικυρώνονται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 15.6 Βρίσκεται σε στενή επαφή με τις Επαρχιακές Επιτροπές και τα Παραρτήματα
  του Εξωτερικού και συντονίζει τις ενέργειες και δραστηριότητες τους στον
  οργανωτικό τομέα.
 15.7 Ελέγχει την πρόοδο προς υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.
 15.8 Τηρεί υπό την εποπτεία του Προέδρου του Κόμματος και με τη συνεργασία
  του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, το Κεντρικό Μητρώο Μελών του
  Κόμματος και ελέγχει την κανονική  τήρηση των Επαρχιακών Μητρώων
  Μελών από τις Επαρχιακές Επιτροπές και των Μητρώων Μελών  των Τοπικών
  Οργανώσεων από τις αντίστοιχες Τοπικές Επιτροπές, της ΝΕΔΗΚ και της
  ΓΟΔΗΚ.
 15.9 Διενεργεί και εποπτεύει τις εκλογές για την ανάδειξη της ηγεσίας της
  ΝΕΔΗΚ και της ΓΟΔΗΚ, για τις οποίες έχει την ευθύνη τήρησης του
  μητρώου.
 15.10 Κανένα μέλος του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου δεν μπορεί να διεκδίκηση
  πολιτειακό αξίωμα εκτός και αν παραιτηθεί από την θέση του τουλάχιστον
  δυο (2) χρόνια πριν τις εκλογές τις οποίες προτίθεται να διεκδικήσει, εκτός
  και αν το Εκτελεστικό Γραφείο δώσει σχετική άδεια κατόπιν γραπτού
  αιτήματος.
 15.11 Το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 16: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ
 16.1 Η Επιτροπή Δεοντολογίας, Ελέγχου και Κανονισμών απαρτίζεται από πέντε
  (5) μέλη που επιλέγονται/εκλέγονται από την Κεντρική Επιτροπή.
 16.2 Καταρτίζει κώδικα Δεοντολογίας και εισηγείται κανονισμούς που ρυθμίζουν
  την κομματική συμπεριφορά και δράση καθώς και τη λειτουργία όλων των
  οργάνων του Κόμματος.
 16.3 Παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση του Καταστατικού, του Κώδικα
  Δεοντολογίας και των Κανονισμών.

ΑΡΘΡΟ 17: ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 17.1 Με πρωτοβουλία του Εκτελεστικού Γραφείου, συγκροτούνται Επιτροπές με
  ευθύνη την εξέταση θεμάτων που αφορούν την πολιτική, εκπαιδευτική,
  κοινωνική, οικονομική, πολιτιστική και αθλητική δραστηριότητα της
  Κυβέρνησης ή και άλλων φορέων εξουσίας, όπως και άλλες πτυχές της
  ζωής  του  τόπου .  Με δ ική  τους  πρωτοβουλία  να  εκφράζουν
  απόψεις/εισηγήσεις στο Εκτελεστικό Γραφείο για οποιοδήποτε από τα
  θέματα αυτά.
 17.2 Στις Επιτροπές  μετέχουν εξ οφίκιο οι βουλευτές  που εκπροσωπούν το
  Κόμμα στις αντίστοιχες Επιτροπές της Βουλής. Τα λοιπά μέλη των Επιτροπών
  επιλέγει/εκλέγει το Εκτελεστικό Γραφείο.
 17.3 Την εποπτεία  και συντονισμό του έργου τους θα έχει ο Αναπληρωτής
  Πρόεδρος του Κόμματος ή οι Αντιπρόεδροι του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 18: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
 18.1 Τα μέλη της Επιτροπής Αναθεώρησης και Εκσυγχρονισμού της Κυπριακής
  Νομοθεσίας επιλέγονται/εκλέγονται από το Εκτελεστικό Γραφείο κατόπιν
  εισήγησης της Γραμματείας του.
 18.2 Τελεί υπό την εποπτεία του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου ή του
  Αναπληρωτή Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου και βρίσκεται σε στενή
  συνεργασία με τους βουλευτές και κοινοβουλευτικούς συνεργάτες.
 18.3 Είναι υπεύθυνο για την μελέτη του Νομοθετικού πλαισίου του κράτους με

  στόχο την επισήμανση αδυναμιών και την τροποποίηση τους στην
  κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού  και της βελτίωσης της λειτουργικότητας
  του προς όφελος των πολιτών.

ΑΡΘΡΟ 19: ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
 19.1 Στο Σύστημα Παραγωγής Πολιτικής συμμετέχουν οι Βουλευτές, τα Μέλη του
  Εκτελεστικού Γραφείου και της Κεντρικής Επιτροπής, οι Κοινοβουλευτικοί
  Συνεργάτες και τα μέλη της Επιτροπής Πολιτικού Σχεδιασμού και των
  Ομάδων Μελετών.
 19.2 Άλλα στελέχη καθώς και μέλη με ειδική τεχνοκρατική κατάρτιση
  συνδράμουν την όλη προσπάθεια.
 19.3 Βασικός σκοπός είναι η επεξεργασία και ο καταρτισμός μελετών και
  προτάσεων για διαμόρφωση πολιτικής θέσης από το Κόμμα και τη χάραξη της
  κομματικής γραμμής σε διάφορους τομείς πολιτικής.
 19.4 Το συντονισμό και την εποπτεία του Συστήματος Παραγωγής Πολιτικής έχει
  ένας εκ των Αντιπροέδρων του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 20: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 20.1 Η Οικονομική Επιτροπή, κάτω από την εποπτεία του Εκτελεστικού Γραφείου
  και με τη συντονιστική ευθύνη του Οικονομικού Διαχειριστή του Κόμματος,
  είναι υπεύθυνη για την οικονομική διαχείριση του Κόμματος, την
  κατάστρωση και υλοποίηση προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης του
  Κόμματος και τον έλεγχο ομαλής τήρησης των οικονομικών λογαριασμών και
  λογιστικών βιβλίων του Κόμματος σε  Παγκύπρια κλίμακα.
 20.2 Η Επιτροπή είναι δεκαπενταμελής (15), με δικαίωμα της Κεντρικής Επιτροπής
  να αυξομειώνει τα μέλη της.  Η θητεία της διαρκεί για πενήντα-τέσσερις (54)
  μήνες.
  Οι Πρόεδροι των Επαρχιακών Οικονομικών Επιτροπών ή οι επαρχιακοί ταμίες
  είναι εξ οφίκιο μέλη της.
 20.3 Αρμοδιότητες 
  α) Καταρτίζει τον Ετήσιο Προϋπολογισμό Εσόδων και Δαπανών του
   Κόμματος και τον καταθέτει προς έγκριση στην Κεντρική Επιτροπή
   προς την οποία είναι υπόλογη.
  β) Σε συνεργασία με τον Οικονομικό διαχειριστή του Κόμματος, τους
   αξιωματούχους της ηγεσίας και άλλα αρμόδια κομματικά όργανα
   προγραμματίζει και υλοποιεί προγράμματα για την εξασφάλιση
   οικονομικών πόρων και ενίσχυση του Ταμείου του Κόμματος
  γ) Εποπτεύει την κανονική λειτουργία  του Λογιστηρίου του Κόμματος και
   ασκεί έλεγχο στην οικονομική διαχείριση σε όλα τα επίπεδα του
   Κόμματος.
  δ) Εξουσιοδοτεί τη διενέργεια των κομματικών δαπανών με βάση
   σχετικές εκάστοτε εισηγήσεις του Γενικού Διευθυντή του Κόμματος.
  ε) Υποβάλλει στο Εκτελεστικό Γραφείο κατά τρίμηνο, ή όταν της ζητηθεί,
‘   Έκθεση για την οικονομική κατάσταση του Κόμματος’.
  στ) Υποβάλλει στο τέλος κάθε οικονομικού έτους στην Κεντρική Επιτροπή
   τους ελεγμένους λογαριασμούς του Κόμματος προς συζήτηση και
   έγκριση.
  ζ) Παρουσιάζει κατ’ έτος προϋπολογισμό για τους επόμενους δώδεκα
   (12) μήνες.
  η) Με εισήγηση του Γενικού Διευθυντή ή/και του Οικονομικού
   Διαχειριστή δύναται να ανοίγει/κλείνει/λειτουργεί τραπεζικούς
   λογαριασμούς, ή/και να έχει δικαίωμα υπογραφής ή/και  να προβαίνει
   σε αιτήματα τραπεζικών διευκολύνσεων/δανεισμού εκ μέρους του
   Κόμματος, ΝΕΔΗΚ, ΓΟΔΗΚ, και των Επαρχιακών Επιτροπών σύμφωνα
   με το άρθρο 69.9.
 20.4 Ειδικός  Κανονισμός

  Ειδικός Κανονισμός που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει την
  οργάνωση και λειτουργία της.

ΑΡΘΡΟ 21: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
 21.1 Η  Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων χειρίζεται τις διεθνείς σχέσεις του Κόμματος
  υπό την άμεση εποπτεία του Αναπληρωτή Προέδρου  του  Κόμματος.
 21.2 Η Επιτροπή είναι πενταμελής (5), με δικαίωμα της Κεντρικής Επιτροπής να
  αυξομειώνει τα μέλη της.  Επιλέγεται/εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή
  για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 21.3 Κάθε χρόνο υποβάλλει στο Εκτελεστικό γραφείο Έκθεση Δράσης που
  καλύπτει τις δραστηριότητές της κατά την περίοδο αυτή.
 21.4 Η Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων συμμετέχει τόσο στο σύστημα  παραγωγής
  πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.
 21.5 Της Επιτροπής προΐσταται ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων, ο
  οποίος επιλέγεται/εκλέγεται από το Εκτελεστικό Γραφείο και είναι εξ οφίκιο
  μέλος της Κεντρικής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου.
 21.6 Ειδικός  Κανονισμός
  Ειδικός Κανονισμός που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει τη
  λειτουργία της.

ΑΡΘΡΟ 22: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΣΧΕΣΕΩΝ  
 22.1 Η Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων είναι πενταμελής (5) με δικαίωμα της
  Κεντρικής Επιτροπής να αυξομειώνει τον αριθμό των μελών της. Ο Πρόεδρος
  και τα τέσσερα μέλη επιλέγονται/εκλέγονται από το Εκτελεστικό Γραφείο για
  θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 22.2 Κάθε εξάμηνο υποβάλλει στο Εκτελεστικό Γραφείο Έκθεση Δράσης που
  καλύπτει τις δραστηριότητες κατά την περίοδο αυτή.
 22.3 Η Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων χειρίζεται τις δημόσιες σχέσεις του
  Κόμματος υπό την εποπτεία του Προέδρου του Κόμματος και του Γενικού
  Γραμματέα.
 22.4 Η Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων συμμετέχει τόσο στο σύστημα παραγωγής
  πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.
 22.5 Της Επιτροπής προΐσταται ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων ο
  οποίος επιλέγεται/εκλέγεται από το Εκτελεστικό Γραφείο και είναι εξ οφίκιο
  μέλος της Κεντρικής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου.
 22.6 Ειδικός Κανονισμός
  Ειδικός Κανονισμός που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει τη
  λειτουργία της.

ΑΡΘΡΟ 23: ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
 23.1 Ιδρύονται Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες κατά επαρχία
  με εισήγηση του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
  Ομάδων, κατά κλάδον ή επάγγελμα όπου τα μέλη είναι πέραν των τριάκοντα
  Οι κατά επαρχία επάγγελμα Κλαδικές Οργανώσεις συνδέονται με τις
  αντίστοιχες Κλαδικές των άλλων Επαρχιακών και σχηματίζουν κατά
  επάγγελμα την Παγκύπρια Κλαδική Οργάνωση.
 23.2 Η Κλαδική Οργάνωση διοικείται από πενταμελή (5) Επιτροπή που
  αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα, το Βοηθό
  Γραμματέα και τον Ταμία.
 23.3 Οι Πρόεδροι των Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων
  αποτελούν την Συντονιστική Επιτροπή των Κλαδικών Οργανώσεων
  (Σ.Ε.Κ.Ο.)  και έχουν την ευθύνη του συντονισμού των Κλαδικών
  Οργανώσεων. Το έργο της ΣΕΚΟ αναλαμβάνει πενταμελής Γραμματεία που
  εκλέγεται και έχει πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Αναπληρωτή
  Γραμματέα και Ταμία.
 23.4 Αρμοδιότητες Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων 
  α) Επιλαμβάνονται και προωθούν προβλήματα, ή αιτήματα μελών του
   Κλάδου διά του αρμοδίου οργάνου του Κόμματος.
  β) Μελετούν προβλήματα του Κλάδου και υποβάλλουν εισηγήσεις στο
   Κόμμα διά του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών

   Ομάδων.
  γ) Οργανώνουν τα μέλη, τα στελέχη και τους οπαδούς του Κόμματος
   στους χώρους εργασίας και φροντίζουν για τη συστηματική
   διαφώτιση και εμπέδωση της Κομματικής πολιτικής.
 23.5 Οι Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες συμμετέχουν τόσο στο
  σύστημα παραγωγής πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών
  προγραμμάτων του Κόμματος.
 23.6 Οι Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες τελούν υπό την
  εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου.
 23.7 Κατά παρόμοιο τρόπο λειτουργούν και οι Επιτροπές Συνταξιούχων.
 23.8 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί, που εγκρίνει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζουν τον τρόπο
  εκλογής και λειτουργίας όλων των Κλαδικών Επιτροπών και Οργανώσεων
  του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 24: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
 24.1 Η σύνθεση και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Πολιτικού Σχεδιασμού
  καθορίζονται από το Εκτελεστικό Γραφείο.
 24.2 Η Επιτροπή Πολιτικού Σχεδιασμού συμμετέχει τόσο στο σύστημα παραγωγής
  πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 25: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 25.1 Η Επιτροπή Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι υπεύθυνη για την Οργάνωση της
  Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Κόμματος στις Δημαρχούμενες περιοχές και στα
  Κοινοτικά Συμβούλια.
 25.2 Σε συνεργασία με το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο, υπό την εποπτεία του
  Προέδρου του Κόμματος, καταρτίζει τα ψηφοδέλτια του Κόμματος στις
  Δημοτικές και Κοινοτικές εκλογές.
 25.3 Της Επιτροπής Τοπικής Αυτοδιοίκησης προΐσταται ο Γραμματέας Τοπικής
  Αυτοδιοίκησης ο οποίος επιλέγεται/εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή
  της οποίας είναι εξ οφίκιο μέλος με δικαίωμα ψήφου.
 25.4 Συμμετέχουν οι Δήμαρχοι, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι Σχολικοί Έφοροι και οι
  εκλεγμένοι Πρόεδροι Κοινοτικών Συμβουλίων μέλη του Κόμματος.
 25.5 Τελεί υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου.
 25.6 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί που ψηφίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζουν, θέματα
  οργάνωσης και λειτουργίας της Επιτροπής Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΑΡΘΡΟ 26: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
 26.1 Η Επιτροπή Διαρκούς Διαβούλευσης με τους Πολίτες είναι υπεύθυνη για την
  διαμόρφωση και διαχείριση συστήματος συνεχούς επικοινωνίας με τους
  πολίτες, μέσω της διεξαγωγής ερευνών  και μελετών για πολιτικά,
  ανθρωπιστικά και κοινωνικά θέματα και για προτάσεις του Κόμματος που
  αφορούν σημαντικά ζητήματα που τους απασχολούν.
 26.2 Την σύνθεση της Επιτροπής αποφασίζει η Γραμματεία του Εκτελεστικού
  Γραφείου.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΑΡΘΡΟ 27: ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
  1. Πρόεδρος
  2. Αναπληρωτής Πρόεδρος
  3. Αντιπρόεδροι
  4. Γενικός Γραμματέας
  5. Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας
  6. Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος

  7. Μέλος Εκτελεστικού Γραφείου
  8. Πρόεδρος ΓΟΔΗΚ
  9. Πρόεδρος ΝΕΔΗΚ
  10. Μέλος Κεντρικής Επιτροπής
  11. Άλλοι Αξιωματούχοι

ΑΡΘΡΟ 28: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 28.1 Ο Πρόεδρος του Κόμματος εκλέγεται, άμεσα από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση,  και η θητεία του διαρκεί μέχρι την εκλογή νέου Προέδρου.
  Πρόεδρος εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει το 50% συν μία ψήφο
  του συνόλου των έγκυρων ψήφων. Αν η πρώτη ψηφοφορία δεν αναδείξει
  Πρόεδρο, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την πρώτη Κυριακή μετά την
  Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση, μεταξύ των δύο επικρατέστερων
  υποψηφίων.
 28.2 Σε περίπτωση κένωσης της θέσης του Προέδρου του Κόμματος για
  υπολειπόμενη θητεία μικρότερη των έξι (6) μηνών τα  καθήκοντα αυτού ασκεί
  ο Αναπληρωτής Πρόεδρος. Αν η θέση του Προέδρου του Κόμματος κενωθεί
  ενώ υπολείπεται θητεία πέραν των έξι μηνών, συγκαλείται Έκτακτη
  Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση, ειδικώς προς τούτο συγκαλούμενη, για την
  εκλογή νέου Προέδρου εντός του επόμενου εξαμήνου από την κένωση της
  θέσης.
 28.3 Αρμοδιότητες
  α) Ο Πρόεδρος του Κόμματος εκπροσωπεί και εκφράζει το Κόμμα.
  β) Προΐσταται και έχει τη γενική εποπτεία και τον έλεγχο του Κόμματος
   σε όλους του τομείς.
  γ) Προεδρεύει όλων των Κεντρικών Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος
   ή οποιασδήποτε Επιτροπής σε συνεδρία της οποίας λαμβάνει μέρος.
  δ) Μετέχει στη διαδικασία εκλογής του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου
   και του Αναπληρωτή του ως ορίζεται στο Καταστατικό.
  ε) Υπογράφει όλα τα έγγραφα του Κόμματος.
  στ) Δύναται να εκχωρεί προσωρινά μέρος των εξουσιών του στον
   Αναπληρωτή  Πρόεδρο του Κόμματος.
  ζ) Τον Πρόεδρο του Κόμματος όταν κωλύεται ή απουσιάζει
   αντιπροσωπεύει ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Κόμματος. Ο
   Πρόεδρος του Κόμματος λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 29: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 29.1 Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος εκλέγεται  από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση.
 29.2 Είναι μέλος των Ανωτάτων Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος.
 29.3 Αναπληρεί τον Πρόεδρο όταν κωλύεται ή απουσιάζει, στην άσκηση των
  συνήθων καθηκόντων του ή όπως προβλέπεται στο άρθρο 25(2).
 29.4 Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 30: ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 30.1 Οι Αντιπρόεδροι είναι τρεις (3) και εκλέγονται από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση μέσα από κοινό ψηφοδέλτιο. Σε περίπτωση κενής θέσης
  Αντιπροέδρου, τότε η Κεντρική Επιτροπή εκλέγει μετά από υποβολή
  υποψηφιοτήτων, νέο Αντιπρόεδρο.
 30.2 Ο κάθε ένας εξ αυτών αναλαμβάνει ξεχωριστό τομέα ευθύνης, όπως αυτοί
  καθορίζονται από το Εκτελεστικό Γραφείο. Η επιλογή γίνεται με βάση την
  σειρά εκλογής.
 30.3 Είναι μέλη των  Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος όπως προβλέπεται από
  το Καταστατικό.
 30.4 Καθήκοντα
  α) Βοηθούν τον Πρόεδρο και Αναπληρωτή Πρόεδρο στην εκτέλεση των
   καθηκόντων τους για την ομαλή λειτουργία του Κόμματος.
  β) Αναλαμβάνουν την ευθύνη εποπτείας και συντονισμού του
   συστήματος παραγωγής πολιτικής, την ευθύνη του συντονισμού της

   διαμόρφωσης του κυβερνητικού προγράμματος του Κόμματος και τον
   συντονισμό της Επιτροπής Πολιτικών Συμβούλων. Ενημερώνουν με
   τακτικές εκθέσεις/αναφορές το Εκτελεστικό Γραφείο και την Κεντρική
   Επιτροπή.
 30.5 Οι Αντιπρόεδροι λογοδοτούν στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 31: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 31.1 Ο Γενικός Γραμματέας του Κόμματος εκλέγεται από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση.
 31.2 Αρμοδιότητες: 
  α) Συγκαλεί τις συνεδρίες των Κεντρικών Συλλογικών Οργάνων του
   Κόμματος κοινοποιώντας έγκαιρα την ημερήσια διάταξη κάθε
   συνεδρίας μαζί με τα σχετικά έγγραφα εργασίας ως ορίζει το
   Καταστατικό και οι Ειδικοί Κανονισμοί.
  β) Σε συνεργασία με τους Βοηθούς Γενικούς Γραμματείς φέρει την
   ευθύνη τήρησης  των  βιβλίων  Πρακτικών των συνεδριάσεων των
   Κεντρικών Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος.
  γ) Έχει την εποπτεία των Ομάδων Μελετών και του Πολιτικού
   Σχεδιασμού.
  δ) Γνωστοποιεί τις αποφάσεις των Ανώτερων Καθοδηγητικών Οργάνων
   του Κόμματος προς τα ιεραρχικά υφιστάμενά  του κομματικά όργανα
   και ελέγχει την εφαρμογή τους.
  ε) Καταθέτει στο Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο την Έκθεση Δράσης του
   Κόμματος.
  στ) Προσυπογράφει κατά κανόνα τα εξερχόμενα έγγραφα του Κόμματος.
  ζ) Υποβάλλει  προς τα αρμόδια  όργανα   προτάσεις για λήψη
   αποφάσεων πάνω σε  τρέχοντα σοβαρά θέματα.
  η) Συγκροτεί σε συνεργασία με το Εκτελεστικό Γραφείο, Επιτροπές
   Εργασίας με συμβουλευτική ιδιότητα, με σκοπό την πλαισίωση και
   υποβοήθηση υπευθύνων Αξιωματούχων στην εκτέλεση του έργου
   τους. 
  θ) Ο Γενικός Γραμματέας βοηθείται στο έργο του από τους Βοηθούς
   Γενικούς Γραμματείς.
 31.3 Ο Γενικός Γραμματέας λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή

ΑΡΘΡΟ 32: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 32.1 Ο Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας  εκλέγεται από την  Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση.
 32.2 Η θέση του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα είναι επαγγελματική κατόπιν
  εκλογής. Δεν μπορεί να διεκδικήσει οποιοδήποτε πολιτειακό αξίωμα, εκτός
  και αν παραιτηθεί δυο (2) χρόνια πριν τις πολιτειακές εκλογές στις οποίες
  προτίθεται να διεκδικήσει.
 32.3. Αρμοδιότητες
  α) Είναι υπεύθυνος για την οργάνωση του Κόμματος. Καταρτίζει το
   Γενικό Οργανωτικό Σχέδιο, το οποίο, μετά την έγκριση του από την
   Κεντρική Επιτροπή, προωθεί δια των αρμοδίων κομματικών 
οργάνων
   προς υλοποίηση.
  β) Βρίσκεται σε στενή επαφή με τις Επαρχιακές Επιτροπές και τα
   Παραρτήματα του Εξωτερικού και συντονίζει τις ενέργειες και
   δραστηριότητες τους στον οργανωτικό τομέα.
  γ) Επισκέπτεται τις Επαρχίες και παρακολουθεί και ελέγχει την πρόοδο
   προς υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του Κόμματος.
  δ) Ενημερώνει το Εκτελεστικό Γραφείο και υποβάλλει τακτικά Έκθεση
   προς την Κεντρική Επιτροπή για την πρόοδο και τα αποτελέσματα
   υλοποίησης του Γενικού Οργανωτικού Σχεδίου και των Ειδικών
   Οργανωτικών Προγραμμάτων. 
  ε) Προΐσταται τις λειτουργίας του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου. 
  στ) Με εισήγηση του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, το Εκτελεστικό

   Γραφείο επικυρώνει τα εννιά (9) πρόσωπα που στελεχώνουν το
   Οργανωτικό Γραφείο. 
   Το Οργανωτικό Γραφείο υπόκειται πλήρως στις αρμοδιότητες του
   Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα.
 32.4 O Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 33: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
 33.1 Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Κόμματος είναι μέλος της Βουλής,
  αυτοδικαίως προεδρεύει της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και ασκεί καθήκοντα
  Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου.
 33.2 Εάν ο Πρόεδρος του Κόμματος αναδειχθεί Πρόεδρος της Βουλής πράγμα
  που θα τον κωλύει να ασκεί τα καθήκοντα του Κοινοβουλευτικού
  Εκπροσώπου ή για οποιοδήποτε λόγο δεν επιθυμεί να κατέχει τη θέση του
  Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου, ή εάν δεν είναι μέλος της Βουλής, η
  Κοινοβουλευτική Ομάδα σε συνεδρία της υπό την προεδρία του, εκλέγει τον
  Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο.  Την εκλογή του Εκπροσώπου επικυρώνει η
  Κεντρική Επιτροπή.
 33.3 Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος υποβάλλει κάθε τρίμηνο ή όταν του
  ζητηθεί από το Εκτελεστικό Γραφείο Έκθεση Δράσης της Ομάδας.
 33.4 Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος εκφράζει τις θέσεις του Κόμματος στην
  Βουλή και συντονίζει το έργο των βουλευτών.
 33.5 Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος καλεί σε συνεδρία την Ομάδα τακτικά κάθε
  εβδομάδα και έκτακτα όταν παρίσταται ανάγκη.

ΑΡΘΡΟ 34: ΜΕΛΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
 Ως το Άρθρο 12 ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 35: ΒΟΗΘΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
 35.1 Οι Βοηθοί Γενικοί Γραμματείς είναι δυο (2) και επιλέγονται/εκλέγονται από
  την Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 35.2 Συμμετέχουν εξ οφίκιο μέλη στην Κεντρική Επιτροπή με δικαίωμα ψήφου.
 35.3 Μετέχουν στα συλλογικά όργανα του Κόμματος,  όπως προνοεί το
  Καταστατικό.
 35.4 Αρμοδιότητες
  α) Βοηθούν το Γενικό Γραμματέα στην προετοιμασία και τη λειτουργία
   των συλλογικών οργάνων του Κόμματος.
  β) Ειδικότερα ασκούν καθήκοντα που τους κατανέμει το Εκτελεστικό
   Γραφείο ύστερα από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 36: ΒΟΗΘΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΙ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
 36.1 Οι  Βοηθοί  Γενικοί  Οργανωτικοί  Γραμματείς είναι  δύο (2)  και
  επιλέγονται/εκλέγονται από την Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί
  54 μήνες.
 36.2 Συμμετέχουν εξ οφίκιο μέλη στην Κεντρική Επιτροπή με δικαίωμα ψήφου.
 36.3 Μετέχουν στα συλλογικά όργανα του Κόμματος,  όπως προνοεί το
  Καταστατικό.
 36.4 Αρμοδιότητες 
  α) Βοηθούν το Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα για την εύρυθμη λειτουργία
   του οργανωτικού μηχανισμού του Κόμματος. Αντικαθιστούν το Γενικό
   Οργανωτικό  Γραμματέα σε περίπτωση απουσίας.
  β) Ειδικότερα, ασκούν καθήκοντα που τους αναθέτει το Εκτελεστικό
   Γραφείο ύστερα από εισήγηση του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 37: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
 37.1 Ο Αναπληρωτής Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος εκλέγεται από την
  Κοινοβουλευτική Ομάδα και αναπληρώνει τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο
  όταν απουσιάζει ή όταν κωλύεται. Την εκλογή του επικυρώνει η Κεντρική
  Επιτροπή.

   στ) Να  ψηφίζει τους υποψήφιους του Κόμματος σε κάθε εκλογή σε
    δημόσιο αξίωμα.
   ζ) Να μην είναι μέλος άλλου Κόμματος.
 62.7 Κομματική Ταυτότητα
   α) Η εγκεκριμένη αίτηση υποψηφίου μέλους, προωθείται από την
    Επαρχιακή Επιτροπή ή τη Γραμματεία του Εκτελεστικού
    Γραφείου προς το Τμήμα έκδοσης ταυτοτήτων στα Κεντρικά
    Γραφεία για την καταγραφή  του μέλους στο Κεντρικό Μητρώο
    και την έκδοση της κομματικής του ταυτότητας.
   β) Η διαδικασία έκδοσης της κομματικής ταυτότητας
    συμπληρώνεται το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες από την
    παράδοση των στοιχείων στο τμήμα ταυτοτήτων στη Λευκωσία.
    Η ταυτότητα παραδίδεται στην οικεία Επαρχιακή Επιτροπή, η
    οποία και τη διαβιβάζει αμέσως στην ενδιαφερόμενη Τοπική
    Οργάνωση για να παραδοθεί στο νέο μέλος.
   γ) Η όλη διαδικασία εγγραφής μέλους και έκδοσης της ταυτότητας
    του και παράδοσης της στο νέο μέλος διεξάγεται με τον
    ταχύτερο δυνατό ρυθμό και σε καμιά περίπτωση δεν διαρκεί
    πέραν των δύο μηνών.
   δ) Η ανανέωση της Κομματικής ταυτότητας γίνεται δια της
    πληρωμής της ετήσιας συνδρομής.

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

ΑΡΘΡΟ 63: ΝΕΟΛΑΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 63.1 Η ΝΕΔΗΚ αποβλέπει στην κινητοποίηση και πολιτικοποίηση των νέων και
  αξιοποίηση της προσφοράς τους στη ζωή του τόπου μας.
  Αποτελεί την ανανεωτική δύναμη στον αγώνα προώθησης  και πραγμάτωσης
  των αρχών και των στόχων του Κόμματος.
 63.2 Διατηρεί Τμήματα Φοιτητικής Νεολαίας, Εργαζόμενης Νεολαίας και άλλα. 
 63.3 Η ΝΕΔΗΚ είναι αναπόσπαστο μέρος του Κόμματος και βρίσκεται σε συνεχή
  πολιτική συνεργασία με τα συλλογικά όργανα του Κόμματος, πάντοτε κάτω
  από την άμεση εποπτεία του Κόμματος.
 63.4 Η οικονομική διαχείριση και ο έλεγχος γίνεται από το Γενικό Διευθυντή του
  Κόμματος σε συνεργασία με τον Οικονομικό Διαχειριστή του Κόμματος.
 63.5 Μέλη της ΝΕΔΗΚ είναι οι νέοι, μέλη του Κόμματος, ηλικίας από 18-30 ετών.
  Κατά την ημέρα της εκλογικής συνέλευσης δικαίωμα ψήφου έχουν όσοι
  έχουν οικονομικά τακτοποιημένες τις υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με τις
  πρόνοιες του Άρθρου 62.3. Για άτομα 12-18 ετών που επιθυμούν να
  εγγραφούν στην ΝΕΔΗΚ, τηρείται ξεχωριστό μητρώο υπό την εποπτεία του
  Γενικού Οργανωτικού Γραφείου.
 63.6 Την ευθύνη φύλαξης και τήρησης του μητρώου έχει το Γενικό Οργανωτικό
  Γραφείο του Κόμματος.
 63.7 Κανένας εν ενεργεία αξιωματούχος της ΝΕΔΗΚ δεν μπορεί να υπερβαίνει το
  τριαντακοστό (30) έτος της ηλικίας του εκτός και αν διανύει θητεία στην
  οποία εξελέγη και ήταν κάτω των τριάντα (30) ετών.
 63.8 Ο Πρόεδρος, τα μέλη της Γραμματείας και οι Επαρχιακοί Αξιωματούχοι της
  οργάνωσης, εκλέγονται από το Παγκύπριο Συνέδριο της Οργάνωσης το
  οποίο διενεργείται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του Κόμματος το
  αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής της
  Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης και η θητεία τους διαρκεί
  πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 63.9 Η διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη της ηγεσίας της ΝΕΔΗΚ
  διενεργείται και εποπτεύεται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του
  Κόμματος.

 63.10 Ο Πρόεδρος της ΝΕΔΗΚ προεδρεύει της Γενικής Γραμματείας και του
  Κεντρικού Συμβουλίου της ΝΕΔΗΚ.  Έχει την ευθύνη οργάνωσης και
  διοίκησης της ΝΕΔΗΚ και προώθησης των σκοπών και επιδιώξεων της, σε
  συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη των συλλογικών οργάνων της των οποίων
  προεδρεύει.
 63.11 Ο Πρόεδρος της ΝΕΔΗΚ συμμετέχει στο Εκτελεστικό Γραφείο του Κόμματος
  και επίσης, μαζί με τα μέλη της Γενικής Γραμματείας, στην Κεντρική Επιτροπή
  του Κόμματος.
 63.12 Το Καταστατικό της ΝΕΔΗΚ αντανακλά στις διατάξεις του το περιεχόμενο
  του παρόντος άρθρου. Το Καταστατικό του Κόμματος υπερισχύει
  οποιασδήποτε άλλης πρόνοιας του Καταστατικού της ΝΕΔΗΚ σε περίπτωση
  αμφιλεγόμενης και συγκρουόμενης ερμηνείας οποιασδήποτε διάταξης.
 63.13 Το Καταστατικό της ΝΕΔΗΚ υπόκειται στην έγκριση και επικύρωση της
  Κεντρικής Επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 64: ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ  ΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ  ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 64.1 Σκοπός της ΓΟΔΗΚ είναι η προσέλευση των Κυπρίων γυναικών στις τάξεις
  του Δημοκρατικού Κόμματος και η εργασία και συμβολή τους στον αγώνα για
  ανέλιξη της Κύπριας γυναίκας στον πολιτικό,  στον πολιτιστικό και στον
  κοινωνικό τομέα καθώς και η διασφάλιση για τις γυναίκες ισότητα
  δικαιωμάτων και ευκαιριών, πάντοτε μέσα στα πλαίσια του όλου Κομματικού
  μηχανισμού και σύμφωνα με τις καταστατικές αρχές και την πολιτική γραμμή
  του Κόμματος.
 64.2 Η ΓΟΔΗΚ είναι  τμήμα αναπόσπαστο του  Κόμματος και βρίσκεται σε συνεχή
  πολιτική συνεργασία με τα συλλογικά όργανα του Κόμματος. Διατηρεί
  διοικητική και οργανωτική αυτοτέλεια, πάντοτε κάτω από την άμεση εποπτεία
  του Κόμματος.
 64.3 Η οικονομική διαχείριση και ο έλεγχος γίνονται από το Γενικό Διευθυντή του
  Κόμματος σε συνεργασία με τον Οικονομικό Διαχειριστή του Κόμματος.
 64.4 Η ΓΟΔΗΚ παρουσιάζει τις θέσεις και απόψεις του Κόμματος σε θέματα που
  αφορούν ειδικά τη γυναίκα.
 64.5 Μέλη της ΓΟΔΗΚ είναι όλες οι γυναίκες  μέλη του Κόμματος.
  Για την εγγραφή τους ως μελών εφαρμόζονται οι πρόνοιες του Άρθρου 62.3.
  Τα ονόματα των γυναικών μελών του Κόμματος καταχωρούνται στο Κεντρικό
  Μητρώο Μελών του Κόμματος.
 64.6 Την ευθύνη φύλαξης και τήρησης του μητρώου έχει το Γενικό Οργανωτικό
  Γραφείο του Κόμματος. Το μητρώο μελών περιλαμβάνει τις γυναίκες μέλη
  του Κόμματος και δεν διατηρείται παράλληλα άλλο μητρώο από την ίδια
  Οργάνωση.
 64.7 Η Πρόεδρος και τα μέλη της ΓΟΔΗΚ εκλέγονται από το Παγκύπριο Συνέδριο
  της Οργάνωσης, το οποίο διενεργείται και εποπτεύεται από το Γενικό
  Οργανωτικό Γραφείο του Κόμματος. Η εκλογή της ηγεσίας γίνεται εντός έξι
  (6) μηνών από την ημερομηνία της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης και η
  θητεία τους διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 64.8 Η διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη της ηγεσίας της ΓΟΔΗΚ
  διενεργείται και εποπτεύεται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του
  κόμματος.
 64.9 Η Πρόεδρος της ΓΟΔΗΚ συμμετέχει στο Εκτελεστικό Γραφείο του Κόμματος
  και επίσης, μαζί με τα μέλη της Γενικής Γραμματείας της, στην Κεντρική
  Επιτροπή.
 64.10 Το Καταστατικό της ΓΟΔΗΚ  αντανακλά στις διατάξεις του το περιεχόμενο
  του παρόντος άρθρου. Το Καταστατικό του Κόμματος υπερισχύει
  οποιασδήποτε άλλης πρόνοιας του Καταστατικού της ΓΟΔΗΚ σε περίπτωση
  αμφιλεγόμενης και συγκρουόμενης ερμηνείας οποιασδήποτε διάταξης.
 64.11 Το Καταστατικό της ΓΟΔΗΚ υπόκειται στην έγκριση και επικύρωση της
  Κεντρικής Επιτροπής.

  Επιτροπή.
 60.3 Αρμοδιότητες
  Η Τοπική Επιτροπή εργάζεται για:
   α) Την υλοποίηση των Αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.
   β) Την προώθηση των θέσεων και απόψεων του Κόμματος μέσα
    στον κόσμο  της περιοχής της.
   γ) Τη διεύρυνση του Κόμματος με την προσχώρηση νέων μελών.
   δ) Την ανάληψη πρωτοβουλιών με στόχο την αύξηση της επιρροής
    του Κόμματος στην περιοχή ευθύνης της.
   ε) Την κινητοποίηση και συμμετοχή των μελών στις γενικές
    κομματικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις.
   στ) Την διεκπεραίωση των οδηγιών ή καθηκόντων που της
    ανατίθενται από  αρμόδια κομματικά όργανα.
   ζ) Την είσπραξη συνδρομών και διαφώτιση των μελών της Τοπικής
    Οργάνωσης.
   η) Την ενημέρωση και διαφώτιση των μελών της περιοχής της για
    τις θέσεις του Κόμματος πάνω στις διαμορφούμενες νέες
    εξελίξεις. 
 60.4 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν την
  οργάνωση και λειτουργία των Επαρχιακών οργάνων του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 61: ΤΟΠΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 61.1 Το Τοπικό Συμβούλιο συγκροτείται από:
   α) Την Τοπική Επιτροπή
   β) Τους αντιπροσώπους κάθε εκλογικού κέντρου της περιφέρειας
    της Τοπικής Επιτροπής.
   γ) Μέλη  οργανωμένων συνόλων που εγκρίνει η Επαρχιακή
    Επιτροπή  μετά από συνεννόηση  με την Τοπική Επιτροπή.
 61.2 Του Τοπικού Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος της Τοπικής Επιτροπής ή
  εκπρόσωπος της Επαρχιακής Επιτροπής.  Καλείται σε συνεδρία με απόφαση
  της Τοπικής Επιτροπής τακτικά κάθε δύο (2) μήνες και έκτακτα όταν κριθεί
  αναγκαίο από τον Πρόεδρο της Τοπικής Επιτροπής ή την Επαρχιακή Επιτροπή
  ή όταν ζητηθεί από την πλειοψηφία των μελών του.
 61.3 Αρμοδιότητες
   α) Συμβάλλει ουσιαστικά στην υλοποίηση των οργανωτικών
    προγραμμάτων που σχεδιάζει η Τοπική Επιτροπή μέσα στα
    πλαίσια των οδηγιών της Επαρχιακής Επιτροπής.
   β) Αξιολογεί τα αποτελέσματα της Κομματικής δουλειάς και
    εκφράζει τις διαπιστώσεις, τα συμπεράσματα και τις εισηγήσεις
    του.
   γ) Επιλαμβάνεται ειδικών θεμάτων που παραπέμπονται προς αυτό
    από τη Τοπική Επιτροπή ή την Επαρχιακή Επιτροπή και
    υποβάλλει σχετικές εισηγήσεις.

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΑΡΘΡΟ 62: ΜΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
 62.1 Προσόντα Εγγραφής
   α) Κάθε Κύπριος, κάτοικος της Κύπρου, μπορεί να εγγραφεί μέλος
    του Κόμματος, εάν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας
    του, δεν ανήκει ή δεν υποστηρίζει άλλο πολιτικό σχηματισμό και
    δηλώσει αποδοχή των Αρχών της Ιδεολογίας και του
    Καταστατικού του Κόμματος.
   β) Με απόφαση του Εκτελεστικού Γραφείου είναι δυνατό, Κύπριοι
    μη μόνιμοι κάτοικοι της Κύπρου, καθώς  και αλλοδαποί μόνιμοι
    κάτοικοι της Κύπρου να εγγραφούν μέλη του Κόμματος.

 62.2 Μητρώα Μελών 
  Τα μέλη εγγράφονται στα ακόλουθα Μητρώα: 
  1) Μητρώο Μελών Τοπικής Οργάνωσης.
  2) Μητρώο Μελών Επαρχιακής Οργάνωσης.
  3) Κεντρικό Μητρώο Μελών.
 62.3 Εγγραφή Μελών 
  Το υποψήφιο μέλος συμπληρώνει ειδικό Έντυπο Εγγραφής Μέλους στην
  Τοπική Οργάνωση του τόπου διαμονής του. Η αίτηση εξετάζεται από την
  οικεία Επαρχιακή Επιτροπή.
  Συμμετοχή στη διαδικασία εγγραφής μέλους έχουν ο Πρόεδρος και τα μέλη
  της Γραμματείας του Εκτελεστικού Γραφείου.
 62.4 Αποχώρηση Μέλους
  Έκαστο μέλος αποχωρεί από το Κόμμα:
   α) Όταν καταδεικνύει ρητά την επιθυμία του πως δεν επιθυμεί να
    είναι μέλος,
   β) Αποστείλει γραπτή επιστολή προς την οικεία Επαρχιακή
    Επιτροπή ή/και στο Γενικό Οργανωτικό Γραφείο,
   γ) Με δημόσια ανάρτηση ή δήλωση του,
   δ) Όταν με πράξεις ή/και ενέργειες του διαμηνύει ότι δεν θέλει να  
    είναι μέλος του κόμματος.
 
 62.5 Δικαιώματα Μέλους 
  Κάθε μέλος έχει δικαίωμα:
   α) Να ψηφίζει αιρετά όργανα του Κόμματος (άμεσα ή έμμεσα)
    όπως προνοεί το Καταστατικό.
   β) Να υποβάλλει υποψηφιότητα για εκλογή σε κομματικά Αξιώματα
    σε όλα τα επίπεδα της κομματικής δομής, όπως ορίζει το
    Καταστατικό.
   γ) Να διεκδικεί υποβολή υποψηφιότητας για πολιτειακά αξιώματα
    σύμφωνα με το Καταστατικό και τους Ειδικούς Κανονισμούς που
    ρυθμίζουν το θέμα τούτο.
   δ) Να ασκεί κριτική που να εξαντλείται μέσα στα πλαίσια της
    λειτουργίας των οργάνων του Κόμματος.
   ε) Να υποβάλλει στα αρμόδια όργανα εισηγήσεις και να συζητεί
    ελεύθερα  οποιοδήποτε θέμα που έχει σχέση με την πολιτική
    του Κόμματος μέσα στα πλαίσια των κομματικών διαδικασιών.
   στ) Να εκφράζει, να προωθεί και να υποστηρίζει, τυχόν
    διαφορετικές απόψεις του όσο αφορά την πολιτική ή τις
    ενέργειες του Κόμματος, είτε στα συλλογικά όργανα είτε
    δημόσια, νοουμένου ότι μετά που θα ληφθεί απόφαση ομόφωνα
    ή κατά πλειοψηφία από το αρμόδιο συλλογικό όργανο, το μέλος
    δεν δικαιούται με λόγο ή  ενέργειες να  υποσκάπτει ή να
    προβαίνει σε ενέργειες αντίθετες προς την απόφαση που
    λήφθηκε. Σε περίπτωση που ενεργεί αντίθετα, λαμβανομένης
    υπόψη και της μορφής και έντασης της αντίδρασης, το μέλος
    θεωρείται ότι είναι πειθαρχικά υπόλογο και σε περίπτωση
    καταδίκης, υπόκειται σε κυρώσεις.
 62.6 Υποχρεώσεις Μέλους 
  Κάθε μέλος έχει την υποχρέωση:
   α) Να σέβεται και να προωθεί τις Αρχές, την Ιδεολογία και το
    Πρόγραμμα του Κόμματος.
   β) Να συμμορφώνεται προς τις αποφάσεις και να τηρεί τη γραμμή
    του Κόμματος
   γ) Να παρακολουθεί ανελλιπώς τις συνεδρίες των οργάνων στα
    οποία  μετέχει και να λαμβάνει πρόθυμα μέρος στις διάφορες
    εκδηλώσεις του Κόμματος.
   δ) Να καταβάλλει την συνδρομή του στο Κόμμα.
   ε) Να φροντίζει ώστε να είναι εγγεγραμμένος στους Εκλογικούς
    Καταλόγους της Πολιτείας.

ΑΡΘΡΟ 55: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 55.1 Ύστερα από οδηγίες του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου, σύμπλεγμα Τοπικών
  Οργανώσεων, αποτελεί Περιφερειακή Οργάνωση. Κάθε Επαρχιακή Επιτροπή,
  σε συνεννόηση με το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο, χωρίζει την οικεία επαρχία
  της σε περιφέρειες. Κάθε περιφέρεια είναι ένας δήμος ή μια ενορία ή μια
  εκλογική περιφέρεια και στην ύπαιθρο μια ομάδα κοινοτήτων.
  Μέλη της μπορεί να είναι όλες οι Τοπικές Οργανώσεις μιας Περιφέρειας. Οι
  Πρόεδροι και οι Οργανωτικοί Γραμματείς των Τοπικών Οργανώσεων
  αποτελούν το Εκτελεστικό Σώμα της Περιφερειακής Οργάνωσης.
  Η Περιφερειακή Οργάνωση συνεδριάζει υπό την προεδρία του Εκπροσώπου
  των Περιφερειακών Τομέων/Οργανωτικό Συντονιστή Υπαίθρου και
  Δημαρχούμενων περιοχών, που εκλέγεται από τα μέλη της Περιφέρειας
  όπως ορίζει το άρθρο 52.1, τακτικά κάθε διμηνία και έκτακτα όταν το
  αποφασίσει η Επαρχιακή Επιτροπή. Οι αρμοδιότητες του Συντονιστή
  καθορίζονται με Κανονισμούς από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο
 55.2 Τις περιφέρειες κατά επαρχία ορίζει η οικεία Επαρχία σε συνεννόηση με το
  Γενικό Οργανωτικό Γραφείο.
 55.3 Αρμοδιότητες
  1) Συντονίζει τις δραστηριότητες των Τοπικών Οργανώσεων που
   περιλαμβάνονται στην περιφέρεια
  2) Θέτει περιφερειακούς στόχους για διεύρυνση του Κόμματος και
   αποτελεσματική διαφώτιση των μελών της.

ΑΡΘΡΟ 56: ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 
ΕΠΑΡΧΙΩΝ 
 56.1 Οι Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες Επαρχιών λειτουργούν
  σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος Καταστατικού.
 56.2 Ιδρύονται Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες κατά Επαρχία
  με εισήγηση του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
  Ομάδων και κατόπιν έγκρισης του Οργανωτικού Γραφείου, κατά Κλάδο ή
  Επάγγελμα όπου τα μέλη είναι πέραν των τριάκοντα (30). Το Εκτελεστικό
  Γραφείο δύναται να εγκρίνει σύσταση Κλαδικής Οργάνωσης με μικρότερο
  αριθμό μελών. Οι κατά επαρχία επάγγελμα Κλαδικές Οργανώσεις συνδέονται
  με τις αντίστοιχες Κλαδικές των άλλων Επαρχιακών και σχηματίζουν κατά
  επάγγελμα την Παγκύπρια Κλαδική Οργάνωση.
 56.3 Η Κλαδική Οργάνωση διοικείται από πενταμελή (5) Επιτροπή που
  αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα, το Βοηθό
  Γραμματέα και τον Ταμία.
 56.4 Υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, οι Πρόεδροι των
  Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων αποτελούν την
  Συντονιστική Επιτροπή των Κλαδικών Οργανώσεων (Σ.Ε.Κ.Ο) και έχουν την
  ευθύνη του συντονισμού των Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
  Ομάδων. Το έργο της Σ.Ε.Κ.Ο αναλαμβάνει πενταμελής Γραμματεία που
  εκλέγεται και έχει Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Αναπληρωτή
  Γραμματέα και Ταμία.
 56.5 Αρμοδιότητες
  α) Επιλαμβάνονται και προωθούν προβλήματα, ή αιτήματα μελών του
   Κλάδου δια του αρμοδίου οργάνου του Κόμματος.
  β) Μελετούν προβλήματα του Κλάδου και υποβάλλουν εισηγήσεις στο
   Κόμμα δια του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
   Ομάδων.
  γ) Οργανώνουν τα μέλη, τα στελέχη και τους οπαδούς του Κόμματος
   στους χώρους εργασίας και φροντίζουν δια την συστηματική
   διαφώτιση και εμπέδωση της Κομματικής Πολιτικής.
 56.6 Κατά παρόμοιο τρόπο λειτουργούν και οι Επιτροπές Συνταξιούχων.
 56.7 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί, που εγκρίνει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζουν τον τρόπο
  εκλογής και λειτουργίας όλων των Επιτροπών και Οργανώσεων του
  Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 57: TOΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 57.1 Η Τοπική Οργάνωση είναι η βασική πολιτική και οργανωτική μονάδα του
  Κόμματος. Καλύπτει και μια ενορία ή εκλογική περιφέρεια
  Ιδρύεται από την Επαρχιακή Επιτροπή ύστερα από έγκριση του Εκτελεστικού
  Γραφείου.  Δύναται να καλύπτει μια κοινότητα ή ομάδα κοινοτήτων ή ενορία ή
  εκλογική περιφέρεια και στις πόλεις  να καλύπτει την περιοχή που αναλογεί
  σε κάθε ένα εκλογικό Κέντρο.
 57.2 Αποτελείται τουλάχιστον από 10 μέλη. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το
  Εκτελεστικό Γραφείο δύναται να εγκρίνει σύσταση Τοπικής Οργάνωσης με
  μικρότερο αριθμό μελών.
  Η Τοπική Οργάνωση δέχεται μέλη που κατοικούν στην ίδια γεωγραφική
  περιφέρεια.

ΑΡΘΡΟ 58: ΤΟΠΙΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 58.1 Αποτελεί το ανώτατο όργανο της Τοπικής Οργάνωσης. Συγκροτείται από τα
  μέλη που έχουν εγγραφεί στο κεντρικό μητρώο μελών του Κόμματος
  τουλάχιστον εννέα (9) μήνες πριν τη διεξαγωγή της Παγκύπριας Εκλογικής
  Συνέλευσης και διενεργείται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του
  Κόμματος εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής της
  Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης.
  Εφορευτική Επιτροπή που ορίζεται από την Επαρχιακή Επιτροπή εποπτεύει
  την εκλογική διαδικασία. 
  Ειδικοί κανονισμοί που καθορίζονται από την Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν
  τα θέματα της υποβολής υποψηφιοτήτων και την εκλογική διαδικασία. Οι
  Γενικές Συνελεύσεις των Τοπικών Οργανώσεων διεξάγονται εντός έξι (6)
  μηνών μετά την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
 58.2 Σε περίπτωση που Προέδροι ή μέλη Τοπικών Επιτροπών δεν ανταποκρίνονται
  στα καθήκοντα τους και δεν υλοποιούν το πλάνο του Γενικού Οργανωτικού
  Γραφείου και τις αποφάσεις του Κόμματος, η οικεία Επαρχιακή Επιτροπή σε
  συνεννόηση με το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο και με έγκριση του
  Εκτελεστικού Γραφείου, αποφασίζει την πραγματοποίηση νέας Εκλογικής
  Συνέλευσης ή/και την αντικατάσταση τους.
 58.3 Αρμοδιότητες
  Εκλέγει τον Πρόεδρο και τα μέλη της Τοπικής  Επιτροπής για θητεία που
  διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.

ΑΡΘΡΟ 59: ΤΟΠΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 59.1 Συγκαλείται μια (1) φορά στην διάρκεια της θητείας της Επιτροπής ή όποτε
  αυτό κριθεί αναγκαίο και προβαίνει σε έλεγχο των πεπραγμένων της Τοπικής
  Επιτροπής, η οποία παρουσιάζει έκθεση δράσης. Μεριμνά για την περαιτέρω
  στελέχωση και δραστηριοποίηση της Τοπικής Επιτροπής.
  Συμμετέχουν όλα τα μέλη της Τοπικής Οργάνωσης που είναι εγγεγραμμένα
  στο κεντρικό μητρώο μελών του Κόμματος και έχουν τακτοποιημένη την
  οικονομική συνδρομή τους.

ΑΡΘΡΟ 60: ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 60.1 Εκλέγεται από την Τακτική Εκλογική Συνέλευση της Τοπικής Οργάνωσης για
  θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
  Αποτελείται από πέντε ως δεκαπέντε (5-15) μέλη ανάλογα με την
  αριθμητική δύναμη των μελών της Τοπικής Οργάνωσης.
  Καταρτίζεται εις Σώμα ως εξής:
  Αντιπρόεδρος, Γραμματέας Οργανωτικός Γραμματέας και Ταμίας. Τα υπόλοιπα
  μέλη είναι Σύμβουλοι. Συνεδριάζει τακτικά κάθε εβδομάδα και έκτακτα όταν
  κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο.
 60.2 Ο Πρόεδρος της  Τοπικής  Επιτροπής ΝΕΔΗΚ και η Πρόεδρος της Τοπικής
  Επιτροπής ΓΟΔΗΚ παρακάθονται στις συνεδρίες  της Τοπικής Επιτροπής του
  Κόμματος. Εξ οφίκιο μέλη με δικαίωμα ψήφου είναι οι Δήμαρχοι, Δημοτικοί
  Σύμβουλοι, Σχολικοί Έφοροι, Πρόεδρος και μέλη Κοινοτικών Συμβουλίων,
  νοουμένου ότι είναι μέλη του Κόμματος που κατοικούν στην οικεία Τοπική

  Γραφείο χωρίζει την Επαρχία της σε περιφέρειες. Κάθε περιφέρεια είναι ένας
  Δήμος ή Ενορία ή εκλογική περιφέρεια και στην Ύπαιθρο ομάδα κοινοτήτων.
  Του Επαρχιακού Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος της Επαρχιακής
  Επιτροπής.  Καλείται δε σε συνεδρία με απόφαση της Επαρχιακής Επιτροπής
  τακτικά κάθε τρεις (3) μήνες και έκτακτα όταν κριθεί αναγκαίο από τον
  Πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής ή όταν ζητηθεί από τη πλειοψηφία των
  μελών του.
 52.2 Αρμοδιότητες
  α) Συμβάλλει ουσιαστικά στην υλοποίηση των οργανωτικών
   προγραμμάτων εσωκομματικής επικοινωνίας που σχεδιάζει η
   Επαρχιακή Επιτροπή.
  β) Προβαίνει σε αξιολόγηση των πεπραγμένων και σε απολογισμό
   δράσης κατά Τοπική Οργάνωση και εκφράζει τις διαπιστώσεις, τα
   συμπεράσματα και τις εισηγήσεις της.
  γ) Επιλαμβάνεται ειδικών θεμάτων που παραπέμπονται προς αυτό από
   την Επαρχιακή Επιτροπή και υποβάλλει σχετικές εισηγήσεις.

ΑΡΘΡΟ 53: ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 53.1 Η Επαρχιακή Επιτροπή είναι είκοσι-εφταμελής (27). Εκλέγεται από την
  Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις
  (54) μήνες. Το Επαγγελματικό Οργανωτικό Στέλεχος κάθε επαρχίας
  συμμετέχει εξ οφίκιο μέλος της Επαρχιακής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου.
  Η εκλογή του Προέδρου της διεξάγεται χωριστά. Τα μέλη του Εκτελεστικού
  Γραφείου και της Γραμματείας του Εκτελεστικού Γραφείου δύνανται να
  παρακάθονται στις συνεδρίες της οικείας Επαρχιακής Επιτροπής.
 53.2 Οι Επαρχιακές Επιτροπές του Κόμματος υπό ομαλές συνθήκες είναι έξι (6),
  μια (1) σε κάθε Επαρχία της Κύπρου. Κατ’  εξαίρεση για λόγους οργανωτικούς
  και εφ΄ όσον συνεχίζεται η σημερινή έκρυθμη κατάσταση οι Επαρχιακές
  Επιτροπές είναι δώδεκα “12”.
  Επαρχιακή Επιτροπή Λευκωσίας
  Επαρχιακή Επιτροπή Μόρφου (Λευκωσίας)
  Επαρχιακή Επιτροπή Μόρφου (Λεμεσός)
  Επαρχιακή Επιτροπή Λεμεσού
  Επαρχιακή Επιτροπή Λάρνακας
  Επαρχιακή Επιτροπή Πάφου
  Επαρχιακή Επιτροπή  Αμμοχώστου (Λάρνακα)
  Επαρχιακή Επιτροπή Αμμοχώστου (Λεμεσός)
  Επαρχιακή Επιτροπή Αμμοχώστου (Λευκωσία)
  Επαρχιακή Επιτροπή Κερύνειας (Λευκωσία)
  Επαρχιακή Επιτροπή Κερύνειας (Λεμεσός)
  Επαρχιακή Επιτροπή Προσφύγων Πάφου (Μούτταλλος)
 53.3 Οι βουλευτές κάθε οικείας Επαρχίας είναι εξ οφίκιο  μέλη της Επαρχιακής
  Επιτροπής. Στις συνεδρίες παρακάθονται τα επαγγελματικά οργανωτικά
  στελέχη της επαρχίας, ο Πρόεδρος της ΝΕΔΗΚ και η Πρόεδρος της ΓΟΔΗΚ.Η
  Επαρχιακή Επιτροπή καταρτίζεται σε Σώμα ως εξής:
  Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Επαρχιακός Γραμματέας, Επαρχιακός
  Οργανωτικός Γραμματέας, Βοηθός Επαρχιακός Γραμματέας, Βοηθός
  Οργανωτικός Γραμματέας, Ταμίας, Γραμματέας Τύπου και Διαφώτισης,
  Γραμματέας Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων,
  Γραμματέας Αγροτικών Θεμάτων, και Γραμματέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
  Τα υπόλοιπα μέλη είναι Σύμβουλοι.
 53.4 Η Επαρχιακή Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά κάθε μήνα και έκτακτα κατά την
  κρίση του Προέδρου της ή της Εκτελεστικής Επιτροπής της, ή αν ζητηθεί
  τούτο από τα 2/5 των μελών της Επαρχιακής Επιτροπής.
 53.5 Αρμοδιότητες
  α) Η Επαρχιακή Επιτροπή εκπροσωπεί το Κόμμα στην Επαρχία της,
   καθοδηγεί και ελέγχει τις Τοπικές Οργανώσεις της περιοχής της και
   συντονίζει τη δράση τους, σύμφωνα με τις Αρχές του Κόμματος, τις
   Καταστατικές Διατάξεις και τις οδηγίες των αρμοδίων Κεντρικών

   Οργάνων.
  β) Φέρει την ευθύνη για την υλοποίηση του Γενικού Οργανωτικού
   Σχεδίου και των άλλων Προγραμμάτων του Κόμματος στην Επαρχία
   της και προΐσταται του Επαρχιακού επαγγελματικού προσωπικού μέσα
   στα πλαίσια των γενικών οδηγιών του Γενικού Διευθυντή για θέματα
   προσωπικού.
  γ) Συντάσσει και αποστέλλει στη Γενική Γραμματεία διμηνιαίες αναφορές
   για την κομματική δραστηριότητα της και τη γενική κατάσταση του
   Κόμματος στην Επαρχία της.
  δ) Μετέχει στη διαδικασία καθορισμού του κομματικού ψηφοδελτίου, για
   τις βουλευτικές, δημοτικές ή άλλες εκλογές ως ορίζουν οι Ειδικοί
   Κανονισμοί που ρυθμίζουν τα θέματα αυτά.
  ε) Παραπέμπει για εκδίκαση στο Πειθαρχικό Συμβούλιο υποθέσεις
   πειθαρχικών αδικημάτων των μελών σύμφωνα με τις διαδικασίες του
   άρθρου 62.1. Η παραπομπή υπόθεσης μέλους στο Πειθαρχικό
   Συμβούλιο συνοδεύεται πάντοτε από έγγραφο που δικαιολογεί την
   απόφαση παραπομπής.
  στ) Στα οικονομικά θέματα συμμορφώνεται με τις οδηγίες της Οικονομικής
   Επιτροπής.  Διατηρεί Επαρχιακό Ταμείο, το οποίο διαχειρίζεται
   υπεύθυνα υπό τον οικονομικό έλεγχο της Οικονομικής Επιτροπής.
   Πόροι του  ταμείου είναι τα έσοδα από διάφορες τοπικές εκδηλώσεις,
   λαχεία και εράνους και οι ειδικές τοπικές εισφορές των μελών και των
   φίλων του Κόμματος.  Τα έσοδα από τα δικαιώματα εγγραφής και οι
   ετήσιες συνδρομές των μελών κατατίθενται στο Κεντρικό Ταμείο του
   Κόμματος στη  Λευκωσία ή όπου αλλού ήθελε αποφασίσει η
   Οικονομική Επιτροπή. Επίσης, κατατίθενται στο Κεντρικό Ταμείο τα
   έσοδα από Παγκύπριες εκδηλώσεις του Κόμματος, των οποίων την
   πραγμάτωση προωθεί στην Επαρχία της.
  ζ) Ελέγχει κατά εξάμηνο τα Ταμεία των Τοπικών Οργανώσεων και
   αποστέλλει σχετική κατάσταση στην Οικονομική Επιτροπή στη
   Λευκωσία. 
  η) Με έγκριση του Εκτελεστικού Γραφείου καταρτίζει Συμβουλευτικό
   Συμβούλιο ή άλλες Επιτροπές για να υποβοηθηθεί στο έργο της.
  θ) Συμμορφώνεται προς τις εκάστοτε οδηγίες του Γενικού Οργανωτικού
   Γραμματέα του Κόμματος και βρίσκεται σε στενή συνεργασία και
   επικοινωνία με τα αρμόδια όργανα σε όλα τα θέματα.
 53.6 Οι επαρχιακοί αξιωματούχοι συμμετέχουν ως ισότιμα μέλη στα αντίστοιχα
  ειδικά κεντρικά γραφεία ή επιτροπές.
 53.7 Η Επαρχιακή Επιτροπή προΐσταται του Επαρχιακού Επαγγελματικού
  προσωπικού μέσα στα πλαίσια του οργανογράμματος και των Γενικών
  Οδηγιών του Γενικού Διευθυντή για θέματα προσωπικού.

ΑΡΘΡΟ 54: ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 54.1 Την Εκτελεστική Γραμματεία της Επαρχιακής Επιτροπής αποτελούν οι
  Αξιωματούχοι της Επαρχιακής Επιτροπής. Μετέχουν οι βουλευτές της
  Επαρχίας. Πρόεδρος είναι ο Πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής. Ο
  Πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής της ΝΕΔΗΚ και η Πρόεδρος της
  Επαρχιακής Επιτροπής της ΓΟΔΗΚ δύνανται να παρευρίσκονται στις
  συνεδριάσεις της Γραμματείας.
 54.2 Αρμοδιότητες
  Η Εκτελεστική Γραμματεία αντιμετωπίζει τις τρέχουσες εξελίξεις μέσα στα
  πλαίσια των αποφάσεων της Επαρχιακής Επιτροπής και υλοποιεί γενικά τις
  αποφάσεις της.
  Σε περίπτωση επείγουσας μορφής λαμβάνει αποφάσεις τις οποίες
  αναφέρει στην πρώτη επόμενη συνεδρία της Ολομέλειας της Επαρχιακής
  Επιτροπής για επικύρωση.

   την κανονική λειτουργία του λογιστηρίου του Κόμματος.
  θ) Υποβάλλει στην Κεντρική Επιτροπή στο τέλος κάθε οικονομικού έτους
   τους ελεγμένους λογαριασμούς του Κόμματος προς συζήτηση και
   έγκριση.
  ι) Παρουσιάζει στην Οικονομική Επιτροπή, σε συνεργασία με τον
   Οικονομικό Διαχειριστή, κατ’ έτος προϋπολογισμό για τους
   επόμενους δώδεκα (12) μήνες.
  ια) Συμμετέχει εξ οφίκιο μέλος στο Εκτελεστικό Γραφείο με δικαίωμα
   ψήφου

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΑΡΘΡΟ 48: ΔΟΜΗ - ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 
ΚΟΜΜΑΤΟΣ
Α. ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
 1. ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 2. ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 3. ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 4. ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ
 5. ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Ολομέλεια)
 6. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
 7. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 8. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 9. ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 10. ΤΟΠΙΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 11. ΤΟΠΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Β.   ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ
 1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 2. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 3. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 4. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 5. ΒΟΗΘΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 6. ΒΟΗΘΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 7. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ
  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
 8. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 9. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 10. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΑΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 11. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΩΤΙΣΗΣ
 12. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ – ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΘΡΟ 49: ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 49.1 Η Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση πραγματοποιείται κάθε πενήντα-τέσσερις
  (54) μήνες ταυτόχρονα με την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα μέλη της οικείας Επαρχιακής
  Οργάνωσης που έχουν εγγραφεί στο κεντρικό μητρώο μελών του Κόμματος
  τουλάχιστον εννιά (9) μήνες πριν την ημέρα της διεξαγωγής των εργασιών
  της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης.
 49.2 Η Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο και τα είκοσι-έξι (26)
  μέλη της Επαρχιακής Επιτροπής καθώς και τα αιρετά μέλη της Κεντρικής
  Επιτροπής που προέρχονται από την οικεία Επαρχιακή Οργάνωση.
 49.3 Την εκλογική διαδικασία εποπτεύει η Επαρχιακή Εφορευτική Επιτροπή που
  ορίζεται από την Επαρχιακή Επιτροπή υπό την ευθύνη και σε συνεννόηση με
  την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 50: ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 50.1 Το Τακτικό Επαρχιακό Συνέδριο συγκαλείται μια (1) φορά στην διάρκεια της
  θητείας των Επαρχιακών Συλλογικών Οργάνων κατόπιν σύγκλισης του από
  την Επαρχιακή Επιτροπή σε συνεννόηση με το Εκτελεστικό Γραφείο ή όποτε
  αυτό κριθεί αναγκαίο, και είναι το Ανώτατο Επαρχιακό Συλλογικό όργανο του
  Κόμματος στην κάθε επαρχία.
 50.2 Στο Τακτικό Επαρχιακό Συνέδριο γίνεται απολογισμός δράσης των
  επαρχιακών οργάνων και έλεγχος των πεπραγμένων τους από τη βάση του
  Κόμματος. Κατατίθεται έκθεση δράσης της Επαρχιακής Επιτροπής για την
  προηγούμενη θητεία και οικονομικός απολογισμός για την ίδια περίοδο.
 50.3 Σύνθεση 
  Στο Τακτικό Επαρχιακό Συνέδριο συμμετέχουν οι κεντρικοί αξιωματούχοι, οι
  Βουλευτές, οι Ευρωβουλευτές,  οι Υπουργοί και τα μέλη των κεντρικών
  συλλογικών οργάνων που είναι μέλη της οικείας Επαρχιακής Οργάνωσης, οι
  Πρόεδροι και τα μέλη των Επαρχιακών Επιτροπών, ΔΗΚΟ, ΓΟΔΗΚ και
  ΝΕΔΗΚ, οι Πρόεδροι των Τοπικών Επιτροπών, οι Πρόεδροι των Κλαδικών
  Επαρχιακών Επιτροπών και Επαγγελματικών Ομάδων, ένας αντιπρόσωπος
  από κάθε εκλογικό κέντρο, οι Δήμαρχοι, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι Σχολικοί
  Έφοροι, οι Πρόεδροι και τα μέλη των εκλεγμένων Κοινοτικών Συμβουλίων
  που είναι μέλη του Κόμματος, καθώς και οι πρώην κεντρικοί αξιωματούχοι,
  Βουλευτές, Ευρωβουλευτές, Υπουργοί, Πρόεδροι Επαρχιακών Επιτροπών
  ΔΗΚΟ, ΓΟΔΗΚ και ΝΕΔΗΚ, που είναι μέλη της οικείας Επαρχιακής
  Οργάνωσης.
  Οι Προσφυγικές Επαρχιακές Οργανώσεις καλούν σε συμμετοχή στο
  Επαρχιακό Συνέδριο όλα τα μέλη τους.
 50.4 Αρμοδιότητες 
  α) Λαμβάνει γνώση, συζητά και εγκρίνει την Έκθεση Δράσης της
   Επαρχιακής Επιτροπής για τη λήγουσα διετία.
  β) Λαμβάνει γνώση, συζητά και εγκρίνει τον Οικονομικό Απολογισμό της
   περασμένης διετίας.
 50.5 Ειδικοί Κανονισμοί 
  Ειδικοί Κανονισμοί που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν την
  οργάνωση, σύνθεση και λειτουργία του Τακτικού Επαρχιακού Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 51: ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 51.1 Το Έκτακτο Επαρχιακό Συνέδριο συγκαλείται ύστερα από απόφαση του
  Εκτελεστικού Γραφείου ή της Επαρχιακής Επιτροπής με έγκριση του
  Εκτελεστικού Γραφείου ή ύστερα από αίτηση των 2/5 των μελών του
  Κόμματος στην οικεία Επαρχία, με συγκεκριμένη ημερήσια διάταξη.
  Εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις περί του Τακτικού Επαρχιακού
  Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 52: ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 52.1 Το Επαρχιακό Συμβούλιο συγκροτείται από:
  α) Την Επαρχιακή Επιτροπή
  β) Τους Βουλευτές
  γ) Τους Δημάρχους, τους Δημοτικούς Συμβούλους και τους Σχολικούς
   Εφόρους
  δ) Τους Αντιπροσώπους της Επαρχιακής Οργάνωσης στην Κεντρική
   Επιτροπή.
  ε) Τον Πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής ΝΕΔΗΚ
  στ) Την Πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής ΓΟΔΗΚ
  ζ) Τους Εκπροσώπους των Περιφερειακών Τομέων/Συντονιστές
   Υπαίθρου και Δημαρχούμενων περιοχών οι οποίοι ορίζονται από το
   Γενικό Οργανωτικό Γραφείο σε συνεννόηση με την οικεία Επαρχιακή
   Επιτροπή.
  η) Τα επαγγελματικά οργανωτικά στελέχη 
  
  Η οικεία Επαρχιακή Επιτροπή σε συνεννόηση με το Γενικό Οργανωτικό

ΑΡΘΡΟ 38: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 38.1 Ο Γραμματέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή.
 38.2 Υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα χειρίζεται θέματα
  που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
 38.3 Υπό την εποπτεία ενός εκ των Αντιπροέδρων του Κόμματος συμμετέχει στη
  διαδικασία παραγωγής πολιτικής στον τομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΑΡΘΡΟ 39: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
 39.1 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων επιλέγεται/εκλέγεται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 39.2 Υπό την εποπτεία του Γενικού Γραμματέα διεκπεραιώνει τις αποφάσεις της
  Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων.
 39.3 Υπό την εποπτεία του Αντιπροέδρου του Κόμματος συμμετέχει στη
  διαδικασία παραγωγής πολιτικής.
 39.4 Υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα συμμετέχει στην
  υλοποίηση των οργανωτικών σχεδιασμών του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 40: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ  ΣΧΕΣΕΩΝ
 40.1 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων επιλέγεται/εκλέγεται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 40.2 Υπό την εποπτεία του Αναπληρωτή Προέδρου χειρίζεται τις σχέσεις του
  Κόμματος με Κόμματα, Οργανώσεις και Ομάδες του εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟ 41: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ/ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ
 41.1 Ο Γραμματέας Επικοινωνίας/Εκπρόσωπος Τύπου επιλέγεται/εκλέγεται από
  την Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου κατόπιν εισήγησης του
  Προέδρου του Κόμματος για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54)
  μήνες.
 41.2 Ετοιμάζει τις ανακοινώσεις του Κόμματος
 41.3 Έχει την ευθύνη παρακολούθησης των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ).
 41.4 Καταρτίζει προγράμματα εξωτερικής προβολής του Κόμματος, τα οποία,
  αφού εγκριθούν, προωθεί προς υλοποίηση σε συνεργασία της Επιτροπής
  Δημοσίων Σχέσεων και της Επιτροπής Πολιτικού Σχεδιασμού.
 41.5 Καταρτίζει προγράμματα εσωτερικής διαφώτισης, τα οποία, αφού εγκριθούν,
  προωθεί προς υλοποίηση με τη συνεργασία των αρμοδίων οργάνων του
  κόμματος (π.χ. Επαρχιακές Επιτροπές).
 41.5 Φέρει την ευθύνη των κομματικών εκδόσεων.
 41.6 Συμμετέχει στα διάφορα όργανα του Κόμματος ως ορίζει το Καταστατικό.
 
ΑΡΘΡΟ 42: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
 42.1 Ο Γραμματέας Κλαδικών Οργανώσεων επιλέγεται/εκλέγεται από την
  Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 42.2 Κάτω από την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα χειρίζεται όλα
  τα θέματα που αφορούν τις σχέσεις του Κόμματος με τις επαγγελματικές
  οργανώσεις των εργαζομένων (εργατών, υπαλλήλων, εκπαιδευτικών,
  οργανωμένων επιστημόνων κλπ.) και έχει την ευθύνη για την οργάνωση και
  λειτουργία κομματικών γενικών και κλαδικών οργανώσεων μέσα στις τάξεις
  του εργατικού κόσμου.
 42.3 Υπό την εποπτεία ενός εκ των Αντιπροέδρων του Κόμματος συμμετέχει στο
  σύστημα παραγωγής πολιτικής και ειδικότερα υποβάλλει εισηγήσεις για
  διαμόρφωση και προώθηση της εργατικής πολιτικής του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 43: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 43.1 Ο Γραμματέας Αγροτικών Θεμάτων εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή για
  θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 43.2 Κάτω από την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα χειρίζεται όλα
  τα θέματα που αφορούν τις σχέσεις του Κόμματος με τις αγροτικές
  οργανώσεις και έχει την ευθύνη για την οργάνωση και λειτουργία

  κομματικών οργανώσεων μέσα στις τάξεις του  αγροτικού κόσμου.
 43.3 Υπό την εποπτεία ενός εκ των Αντιπρόεδρων του Κόμματος συμμετέχει στο
  σύστημα παραγωγής πολιτικής και υποβάλλει εισηγήσεις για διαμόρφωση και
  προώθηση της αγροτικής πολιτικής του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 44: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ  ΘΕΜΑΤΩΝ
 44.1 Ο Γραμματέας Προσφυγικών Θεμάτων επιλέγεται/εκλέγεται από την
  Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 44.1 Αρμοδιότητες
  α) Υπό την εποπτεία  του Γενικού Γραμματέα χειρίζεται θέματα που
   αφορούν τις σχέσεις του Κόμματος με τη ΠΕΠ και τα προσφυγικά
   σωματεία στα πλαίσια της πολιτικής του Κόμματος.
  β) Επιλαμβάνεται των προσφυγικών και άλλων προβλημάτων των μελών
   και τα προωθεί προς τη λύση τους.

ΑΡΘΡΟ 45: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
 45.1 Ο Γραμματέας Θρησκευτικών Ομάδων επιλέγεται/εκλέγεται από την
  Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 45.2 Αρμοδιότητες 
  Υπό την εποπτεία του Γενικού Γραμματέα χειρίζεται θέματα που αφορούν τις
  σχέσεις του Κόμματος με τις θρησκευτικές ομάδες στα πλαίσια της πολιτικής
  του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 46: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 46.1 Η Κεντρική  Επιτροπή εκλέγει  ύστερα από πρόταση του Εκτελεστικού
  Γραφείου δύο (2) μέλη του Κόμματος ως Οικονομικούς Ελεγκτές του
  Κόμματος εκ των οποίων ο ένας είναι εγκεκριμένος ελεγκτής, για θητεία
  που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 46.2 Η θέση του Οικονομικού Ελεγκτή είναι ασυμβίβαστη με οποιονδήποτε άλλο
  κομματικό αξίωμα.
 46.3 Ελέγχουν την οικονομική διαχείριση των οργάνων και Επιτροπών του
  Κόμματος και καταθέτουν την έκθεση τους στην Κεντρική Επιτροπή και στο
  Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο αναφορικά με την προηγούμενη θητεία.

ΑΡΘΡΟ 47: ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 47.1 Ο Γενικός Διευθυντής του Κόμματος επιλέγεται/εκλέγεται, διορίζεται και
  παύεται από το Εκτελεστικό Γραφείο κατόπιν εισήγησης του Προέδρου.
 47.2 Αρμοδιότητες
  α) Προΐσταται διοικητικά της εσωτερικής λειτουργίας του Κόμματος και
   εποπτεύει το έργο του επαγγελματικού προσωπικού των Κεντρικών
   και Επαρχιακών γραφείων.
  β) Υπό την εποπτεία της Γραμματείας του Εκτελεστικού Γραφείου, έχει
   την ευθύνη θεμάτων που άπτονται του επαγγελματικού προσωπικού
   του Κόμματος.
  γ) Προτείνει στο Εκτελεστικό Γραφείο την δομή και το οργανόγραμμα του
   Κόμματος.
  δ) Δύναται να ανοίγει/κλείνει/λειτουργεί τραπεζικούς λογαριασμούς,
   ή/και να έχει δικαίωμα υπογραφής ή/και  να προβαίνει σε αιτήματα
   τραπεζικών διευκολύνσεων/δανεισμού εκ μέρους του Κόμματος,
   ΝΕΔΗΚ, ΓΟΔΗΚ, και των Επαρχιακών Επιτροπών σύμφωνα με το
   άρθρο 69.9.
  ε) Συμμετέχει εξ οφίκιο μέλος στην Οικονομική Επιτροπή με δικαίωμα
   ψήφου.
  στ) Εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή τη διενέργεια  πληρωμής
   των κομματικών δαπανών και υπογράφει τα εντάλματα πληρωμής.
  ζ) Εισηγείται, σε συνεργασία με τον Οικονομικό Διαχειριστή, προς την
   Οικονομική Επιτροπή, τον Ετήσιο Προϋπολογισμό Εσόδων και
   Δαπανών.
  η) Σε συνεργασία με την Οικονομική Επιτροπή του Κόμματος εποπτεύει

ΑΡΘΡΟ 65: ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
 65.1 Παραρτήματα Εξωτερικού
  α) Στα μεγάλα κέντρα του απόδημου Κυπριακού Ελληνισμού ή και αλλού,
   ιδρύονται Τοπικές Οργανώσεις - Παραρτήματα του Κόμματος.
  β) Λειτουργούν με βάση Καταστατικό που εγκρίνει ειδικά συγκαλούμενο
   Τοπικό Συνέδριο του Κόμματος και επικυρώνει το Εκτελεστικό
   Γραφείο.
 65.2 Φοιτητικές Οργανώσεις
  Στα διάφορα Πανεπιστήμια του Εξωτερικού ή Σχολές Τριτοβάθμιας
  Εκπαίδευσης του Εσωτερικού ιδρύονται και λειτουργούν Φοιτητικές
  Οργανώσεις του Κόμματος.

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ
ΑΡΘΡΟ 66: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 66.1 Υποεπιτροπή του Εκτελεστικού Γραφείου του Κόμματος εκ πέντε (5) μελών
  θα λειτουργεί σαν Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
  Τα πέντε (5) μέλη θα εκλέγονται στη πρώτη συνεδρία του Εκτελεστικού
  Γραφείου με μυστική ψηφοφορία και θα υπηρετούν καθ΄ όλη τη θητεία. Σε
  περίπτωση που θα κενωθεί θέση μέλους του Πειθαρχικού Συμβουλίου
  επιλέγεται άμεσα νέο μέλος.
  Εκάστη Επαρχιακή Επιτροπή δύναται να υποβάλει καταγγελία στο Γενικό
  Γραμματέα σχετικά  με παράπτωμα που αφορά μέλος του Κόμματος που
  εμπίπτει στη δική της δικαιοδοσία. Ο Γενικός Γραμματέας αφού διαπιστώσει
  ότι τα γεγονότα που αφορούν τη συγκεκριμένη περίπτωση μπορούν να
  στοιχειοθετήσουν υπόθεση που εμπίπτει  στις πρόνοιες των πιο κάτω
  πειθαρχικών αδικημάτων ετοιμάζει σχετική έκθεση και την παραπέμπει
  ενώπιον του Εκτελεστικού Γραφείου για εξέταση και λήψη απόφασης
  παραπομπής ή όχι σε πειθαρχική δίκη.
  Νοείται ότι το Εκτελεστικό Γραφείο δικαιούται αυτεπαγγέλτως να
  παραπέμπει στο Πειθαρχικό Συμβούλιο οποιαδήποτε καταγγελία κρίνει ότι
  πρέπει να τύχει πειθαρχικής διερεύνησης. Κατά τη λήψη της απόφασης του
  Εκτελεστικού Γραφείου δε μετέχουν στη διαδικασία τα μέλη του Πειθαρχικού
  Συμβουλίου.
 66.2 Νοείται ότι σε περιπτώσεις αυταπόδεικτου πειθαρχικού παράπτωματος το
  Εκτελεστικό Γραφείο δύναται να επιβάλει αυτεπάγγελτα οποιαδήποτε
  πειθαρχική ποινή.
 66.3 Οι αποφάσεις του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου μπορούν να
  εφεσιβληθούν από το ενδιαφερόμενο μέρος το αργότερο εντός τριάντα (30)
  ημερών από της κοινοποιήσεως σε αυτόν ή από της δημοσιεύσεως της
  απόφασης.
  Έφεση υποβάλλεται στην Κεντρική Επιτροπή της οποίας Υποεπιτροπή από
  έντεκα (11) μέλη ενεργεί σαν Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό  Συμβούλιο, και
  δύναται να ακυρώσει, να μειώσει, ή να επικυρώσει την ποινή.
  Τα έντεκα (11) μέλη θα καθορίζονται στην πρώτη συνεδρία της Κεντρικής
  Επιτροπής με μυστική ψηφοφορία και θα υπηρετούν καθ΄ όλη τη θητεία.
  Σε περίπτωση που θα κενωθεί θέση μέλους του Δευτεροβάθμιου
  Πειθαρχικού Συμβουλίου επιλέγεται άμεσα νέο μέλος.
 66.4 Σε περίπτωση που μέλος του πρωτοβάθμιου ή δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού
  Συμβουλίου έχει άμεση ή έμμεση σχέση με οποιονδήποτε κατηγορούμενο
  τότε το μέλος αυτό δεν θα λαμβάνει μέρος στη πειθαρχική διαδικασία.
 66.5 Πειθαρχικά Αδικήματα
   α) Η μη συμμόρφωση μέλους προς τις υποχρεώσεις του, που
    απορρέουν από το Καταστατικό και τις διατάξεις των
    Κανονισμών Λειτουργίας του Κόμματος.
   β) Η συμπεριφορά μέλους που μειώνει το ηθικό κύρος και θίγει
    την αξιοπρέπεια του Κόμματος.

   γ) Στάση και συμπεριφορά μέλους αντίθετη προς τις Αρχές, την
    Ιδεολογία, τις αποφάσεις και τις προγραμματικές επιδιώξεις του
    Κόμματος.
 66.6 Πειθαρχικές Ποινές
  Για τα πιο πάνω πειθαρχικά αδικήματα επιβάλλονται ανάλογα με τη
  σοβαρότητα του πειθαρχικού αδικήματος οι πιο κάτω ποινές:
   α) Σύσταση
   β) Προφορική επίπληξη
   γ) Γραπτή επιτίμηση
   δ) Προσωρινός αποκλεισμός από την κομματική ζωή
   ε) Καθαίρεση Αξιωματούχου από το Αξίωμα του
   στ) Προσωρινή Αποβολή
   ζ) Αποβολή

ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ
ΑΡΘΡΟ 67: ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ - ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
 67.1 Οι πολιτικές αποφάσεις του Κόμματος για την εκλογή Προέδρου της
  Δημοκρατίας λαμβάνονται από την Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος, που
  συνέρχεται μετά από πρόταση του Εκτελεστικού Γραφείου, είτε
  αυτεπάγγελτα.
 67.2 Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Κόμματος είναι μέλος της Βουλής τότε
  είναι ο υποψήφιος του Κόμματος στην εκλογή για ανάδειξη Προέδρου της
  Βουλής.
 67.3 Ειδικοί Κανονισμοί που ψηφίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν τη
  διαδικασία επιλογής κομματικού ή κομματικών υποψηφίων στη διεκδίκηση
  των Γενικών ή Αναπληρωματικών Βουλευτικών Εκλογών, των Ευρωεκλογών,
  των Δημοτικών Εκλογών ή της Εκλογής Κοινοτικών  Συμβουλίων.
 67.4 Όλοι οι υποψήφιοι Βουλευτές, Ευρωβουλευτές, Δήμαρχοι, Δημοτικοί
  Σύμβουλοι και άλλοι υποψήφιοι Κομματικών ή Κοινοτικών αξιωμάτων
  μπορούν να έχουν πρόσβαση για επιθεώρηση των μητρώων του Κόμματος
  βάση κανονισμών που θα εκδίδει το Εκτελεστικό Γραφείο.

ΜΕΡΟΣ ΕΝΝΑΤΟ 
ΑΡΘΡΟ 68: ΕΙΔΙΚΟΙ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
 68.1 Η Κεντρική Επιτροπή θεσπίζει Ειδικούς Κανονισμούς που ρυθμίζουν:
  α) Τη διαδικασία της υποβολής υποψηφιότητας και εκλογής
   Αξιωματούχων του Κόμματος από την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση
   ή άλλα ανώτερα όργανα του Κόμματος.
  β) Τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων του Κόμματος, Κεντρικών και
   Επαρχιακών.
  γ) Το διαχωρισμό των υπηρεσιών των Αξιωματούχων του Κόμματος σε
   δύο κατηγορίες. Στην κατηγορία όσων προσφέρουν τις υπηρεσίες τους
   άνευ αντιμισθίας και εκείνων που πράττουν τούτο έναντι αντιμισθίας,
   με αναφορά των συγκεκριμένων Αξιωματούχων που ανήκουν σε κάθε
   κατηγορία.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟ
ΑΡΘΡΟ 69: ΓΕΝΙΚΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
 69.1 Διαδικασία Αναφοράς
  Αναφορά οργάνου ή μέλους προς το Εκτελεστικό Γραφείο ή την Κεντρική
  Επιτροπή γίνεται πάντοτε δια του Γενικού Γραμματέα.

 69.2 Καταρτισμός Προσχεδίων Κανονισμών
  Τα προσχέδια όλων των Κανονισμών Λειτουργίας των διαφόρων Οργάνων ή
  Επιτροπών που προνοεί το Καταστατικό καταρτίζει το Εκτελεστικό Γραφείο
  με εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας, Ελέγχου και Κανονισμών και τα
  παραπέμπει για έγκριση στην Κεντρική Επιτροπή. 
 69.3 Τρόπος λήψης Αποφάσεων
  Όλες οι αποφάσεις των Συλλογικών Οργάνων που προνοούνται από το
  Καταστατικό λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία νοουμένου ότι δεν
  προβλέπεται διαφορετικά σε άλλο άρθρο του Καταστατικού. Σε περίπτωση
  ισοψηφίας ο προεδρεύων του συγκεκριμένου οργάνου έχει τη νικώσα ψήφο.
  Όταν ζητηθεί μυστική ψηφοφορία από το 25% των παρόντων συνέδρων σε
  οποιαδήποτε Συνέλευση ή οποιοδήποτε Συνέδριο, τότε αυτή διεξάγεται
  από πενταμελή (5) Εφορευτική Επιτροπή η οποία επιβλέπει τη διεξαγωγή
  της ψηφοφορίας και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων.
 69.4 Ασυμβίβαστη η κατοχή δύο κομματικών Αξιωμάτων
   α) Είναι ασυμβίβαστη η κατοχή δύο ή περισσότερων θέσεων
    αξιωματούχων σε Κεντρικό ή Επαρχιακό ή Τοπικό επίπεδο από
    το ίδιο πρόσωπο. Οιοσδήποτε αξιωματούχος ανεξάρτητα
    επιπέδου δικαιούται να κατέχει θέση ως απλό μέλος σε
    συλλογικό όργανο.
   β) Νοείται ότι τούτο δεν ισχύει όταν προνοείται καταστατικά ή
    συμμετοχή του φορέα ενός αξιώματος στα ανώτατα όργανα.
   γ) Η απ’ ευθείας εκλογή σε συλλογικό όργανο δεν αποτελεί
    ασυμβίβαστο με κομματικό αξίωμα.
    Το Εκτελεστικό Γραφείο καθορίζει ποια συγκεκριμένα αξιώματα
    είναι  ασυμβίβαστα.
 69.5 Κήρυξη θέσης Μέλους Συλλογικού Οργάνου (Κεντρικού ή Επαρχιακού) ως
  κενή και διαδικασία συμπλήρωσής της.
   α) Σε περίπτωση που μέλος συλλογικού οργάνου απουσιάζει
    αδικαιολόγητα πέρα από τρείς συνεχείς  συνεδρίες ή από δέκα
    (10) συνολικά αδικαιολόγητες συνεδρίες κατά τη διάρκεια της
    θητείας του , το όργανο δικαιούται να το απαλλάξει από τα
    καθήκοντα του και να κηρύξει τη θέση του κενή, αφού
    εξασφαλίσει προηγουμένως την έγκριση του Εκτελεστικού
    Γραφείου.
   β) Κενούμενες θέσεις  κατά τα ανωτέρω καταλαμβάνουν οι
    επιλαχόντες κατά την σειρά επιτυχίας κατά της εκλογής.
   γ) Σε περίπτωση μη κάλυψης θέσης από επιλαχόντες για τη
    συμπλήρωση της κενής θέσης, θα επιλέγει το όργανο ύστερα
    από έγκριση του Εκτελεστικού Γραφείου. 
 69.6 Θητεία Αξιωματούχων 
  Η θητεία των Αξιωματούχων που αναφέρονται στα διάφορα άρθρα του
  Καταστατικού, αρχίζει από την ημέρα της εκλογής τους και λήγει αμέσως
  μετά την εκλογή των νέων Αξιωματούχων από το αρμόδιο όργανο του
  Κόμματος και διαρκεί για 54 μήνες. Εξαιρούνται ο Κοινοβουλευτικός
  Εκπρόσωπος και ο Αναπληρωτής του, των οποίων η θητεία διαρκεί όσο και η
  βουλευτική θητεία τους , καθώς και ο Πρόεδρος και τα μέλη της Τοπικής
  Επιτροπής των οποίων η θητεία μπορεί να καθορίζεται από τις ετήσιες
  Τοπικές Γενικές Συνελεύσεις. 
 69.7 Έκπτωση Αξιωματούχων/Μελών
  Αξιωματούχος/Μέλος του Κόμματος εκπίπτει του αξιώματός του σε
  περίπτωση που με ενέργειες του βρίσκεται σε αντίθεση με αποφάσεις
  Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος, ύστερα από σχετική απόφαση του
  Εκτελεστικού Γραφείου δεόντως αιτιολογημένης, με δικαίωμα έφεσης στην
  Κεντρική Επιτροπή εντός τριάντα (30) ημερών.
 69.8 Τροποποίηση του Καταστατικού 
  Το Καταστατικό του Κόμματος μπορεί να τροποποιηθεί σε Τακτικό ή Έκτακτο
  Παγκύπριο Συνέδριο με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων που έχουν
  δικαίωμα ψήφου, δεδομένου ότι το σχέδιο τροποποιήσεων θα

  γνωστοποιηθεί τουλάχιστον ένα μήνα πριν το Συνέδριο σε όλα το όργανα και
  τους συνέδρους του Κόμματος.
 69.9 Πόροι του Κόμματος
  Πόροι του Κόμματος είναι η ετήσια κρατική χορηγία και οι ετήσιες συνδρομές
  των μελών, εισφορές, δωρεές, έσοδα εράνων, οργάνωσης λαχείων,
  χοροεσπερίδων, άλλων εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων που συνάδουν με
  τις αρχές πολιτικής δεοντολογίας.
  Το Κόμμα έχει εξουσία όπως: 
   α) Διορίζει τραπεζικούς ή/και άλλους οργανισμούς ως τραπεζίτες
    του και να προβαίνει στο άνοιγμα οποιουδήποτε λογαριασμού.
   β) Συναλλάττεται ή/και λαμβάνει τραπεζικές διευκολύνσεις ή/και
    υπηρεσίες σε δάνεια, τρεχούμενο ή/και οποιοδήποτε άλλο
    λογαριασμό ή/και σε οποιαδήποτε άλλη μορφή τραπεζικών
    πιστώσεων για οποιαδήποτε ποσά με ή χωρίς εξασφαλίσεις και
    κάτω από οποιουσδήποτε όρους 
   γ) Υποθηκεύει, καταθέτει, ενεχυριάζει ή/και άλλως πως
    προσφέρει ή/και διαθέτει οποιαδήποτε περιουσία του Κόμματος
    κινητή ή/και ακίνητη σαν εξασφάλιση οποιονδήποτε
    υφιστάμενων ή/και  μελλοντικών ή/και  υπό αίρεση
    υποχρεώσεων του Κόμματος, έναντι οποιουδήποτε τραπεζικού
    ή/και άλλου οργανισμού ή/και φυσικού ή/και νομικού
    προσώπου.
   δ) Προς το σκοπό υλοποίησης των πιο πάνω, ο εκάστοτε
    Διευθυντής του Κόμματος ή/και ο εκάστοτε Οικονομικός
    Διαχειριστής του Κόμματος ή/και οποιοσδήποτε πληρεξούσιος
    αντιπρόσωπος οποιουδήποτε από αυτούς, εξουσιοδοτούνται να
    προβαίνουν σε οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις ή/και στη
    συνομολόγηση οποιασδήποτε συμφωνίας υπογράφοντας προς
    τούτο κάθε αναγκαίο έγγραφο, δήλωση ή αίτηση ή/και να
    παρίστανται ενώπιον οποιασδήποτε αρχής για σκοπούς αγοράς
    ή/και πώλησης ή/και επιβάρυνσης οποιασδήποτε κινητής ή
    ακίνητης περιουσίας του Κόμματος.
 69.10 Ημερομηνία ισχύος του παρόντος Καταστατικού 
  Η ισχύς του Καταστατικού που ψηφίστηκε στις 6 Μαΐου 2018 αρχίζει από την
  ψήφισή του.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΑΡΘΡΟ 1 : ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΕΜΒΛΗΜΑ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ
 1.1 Το Δημοκρατικό Κόμμα ιδρύθηκε στη Λευκωσία αρχικά ως παράταξη με την
  ονομασία Δημοκρατική Παράταξη, στις 12 Μαΐου 1976, με ιδρυτική διακήρυξη
  του Σπύρου Κυπριανού με στόχο τη στήριξη του εθνάρχη Μακαρίου και της
  πολιτικής του. Η παράταξη σύντομα μετασχηματίστηκε σε Κόμμα με την
  επωνυμία ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ.
 1.2 ΕΔΡΑ του Κόμματος είναι στην Λεωφ. Γρίβα Διγενή 50, 1080, στη Λευκωσία.
 1.3 ΕΜΒΛΗΜΑ του Κόμματος η αναμμένη δάδα.
 1.4 Η σφραγίδα του Κόμματος είναι κυκλική και στην περιφέρεια έχει την
  επιγραφή ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. Στο κέντρο έχει την
  αναμμένη δάδα, που τέμνει στο μέσο τη συντομογραφία του Κόμματος,
  ΔΗΚΟ, και το έτος ίδρυσής του, 1976.

ΑΡΘΡΟ 2 : ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ – ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 2.1 Ιδεολογία
  Το Δημοκρατικό Κόμμα εκφράζει τους πολίτες που πιστεύουν στις αρχές της
  Πολιτικής, Κοινωνικής και Οικονομικής Δημοκρατίας ως το σύστημα αρχών
  που προάγει και εξασφαλίζει καλύτερα την αρμονική κοινωνική συμβίωση,
  την κοινωνική συνοχή και την κοινωνική δημιουργία. Το Δημοκρατικό Κόμμα
  ασπάζεται την ιδεολογία και τη φιλοσοφία του ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ που
  εμπνέεται από ένα γενικότερο εθνικό και κοινωνικό όραμα και απορρίπτει τις
  γενικές και αόριστες ιδέες και τους αυθαίρετους αφορισμούς.
 2.2 Βασικοί σκοποί
  Βασικοί σκοποί του Δημοκρατικού Κόμματος είναι η συμβολή στον αγώνα για
  την απελευθέρωση της Κύπρου και η προώθηση θεσμών, προγραμμάτων και
  διαδικασιών, που εξασφαλίζουν απρόσκοπτη πρόοδο  και αρμονία στον
  πολιτικό και οικονομικό τομέα, μέσα σε μια κυρίαρχη, ανεξάρτητη και
  δημοκρατική πολιτεία με κατοχυρωμένα τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα
  όλων των νόμιμων πολιτών της. 
 2.3 Βασικοί στόχοι
  Οι βασικοί στόχοι του Δημοκρατικού Κόμματος πηγάζουν από  την όλη
  ιδεολογία και πολιτική φιλοσοφία του. Παράλληλα:
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα βρίσκεται σταθερά και με συνέπεια ενταγμένο
   στον ενδιάμεσο πολιτικό χώρο και υπηρετεί με ειλικρίνεια και χωρίς

   διακρίσεις το δημόσιο συμφέρον και το κοινωνικό σύνολο. Επιδιώκει τη
   συστηματική συνεργασία των δυνάμεων του χώρου στη βάση
   πολιτικοϊδεολογικών συγκλίσεων. Μόνιμος στόχος του Δημοκρατικού
   Κόμματος είναι η συνένωση των δυνάμεων του χώρου και η διεύρυνση
   της αποδοχής των αρχών και της πολιτικής φιλοσοφίας του
   ενδιάμεσου χώρου από την Κυπριακή κοινωνία Στόχος επίσης είναι η
   δημιουργία συνθηκών εθνικής συνεννόησης, πολιτικής συναντίληψης,
   κοινωνικής συναίνεσης και πολιτικής σταθερότητας στον τόπο.
  β) Το Δημοκρατικό Κόμμα επιδιώκει ενεργό και δημιουργική συμμετοχή
   σε Διεθνείς και  Ευρωπαϊκούς πολιτικοϊδεολογικούς και
   κο ι ν ο β ο υλ ε υ τ ι κο ύ ς  θ εσ μ ο ύ ς  κα ι  σ χ ή μ α τ α  σ τ η  β ά σ η
   πολιτικοϊδεολογικής ταύτισης ή συγγένειας.
 2.4 Θέσεις του Κόμματος αναφορικά με το Εθνικό θέμα
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα θεωρεί το Κυπριακό ως πρόβλημα εισβολής και
   κατοχής και αγωνίζεται για να επιτύχει με βάση τα ψηφίσματα και τις
   αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών και τις Συμφωνίες Κορυφής, τις
   αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
   και το Κοινοτικό (Ευρωπαϊκό) Κεκτημένο, δίκαιη, λειτουργική και
   βιώσιμη λύση. ΛΥΣΗ που θα εξασφαλίζει την πλήρη ανεξαρτησία, την
   κατοχύρωση της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας, και της
   ενότητας της χώρας, την αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων
   και των εποίκων και την κατοχύρωση του δικαιώματος επιστροφής
   όλων των προσφύγων στις εστίες και τις περιουσίες τους, κάτω από
   συνθήκες ασφάλειας και θα κατοχυρώνει τα ανθρώπινα δικαιώματα
   (όλων των νόμιμων κατοίκων της Κυπριακής Δημοκρατίας), τις
   βασικές ελευθερίες και τη διακρίβωση της τύχης ενός εκάστου των
   αγνοουμένων.
  β) Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει ότι στον αγώνα μας για φυσική και
   εθνική επιβίωση και δικαίωση, η ανεπιφύλακτη και στενή συνεργασία
   με την Ελληνική Κυβέρνηση είναι αναγκαία και απαραίτητη, και ότι, οι
   δεσμοί με την Ελλάδα, για λόγους ιστορικούς, φυλετικούς και
   εθνικούς, πρέπει να παραμένουν πάντοτε απαρασάλευτοι.
  γ) Το Δημοκρατικό Κόμμα εργάζεται για την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση της
   Κύπρου με στόχο την εφαρμογή των αρχών της δικαιοσύνης, των
   ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του Κοινοτικού Κεκτημένου και την
   ισότιμη και δημιουργική συμμετοχή της Κύπρου στους Ευρωπαϊκούς
   θεσμούς και γενικά στο Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. Παράλληλα εργάζεται
   για τη διαμόρφωση ενός συστήματος αρχών και αξιών στην Ευρωπαϊκή
   Ένωση που να την καθιστά ένωση λαών και πολιτισμών και όχι όργανο
   πολιτικών και οικονομικών κέντρων εξουσίας.
 2.5 Πολιτική Δημοκρατία
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει πως όλες οι πολιτικές εξουσίες πρέπει
   να πηγάζουν από το λαό και να ασκούνται υπεύθυνα για το καλό του
   λαού και σύμφωνα με την ανόθευτη θέλησή του.
  β) Η ολοκλήρωση της Πολιτικής Δημοκρατίας είναι αδιανόητη χωρίς την
   απαιτούμενη πολιτική αγωγή και ενημέρωση, χωρίς τη συμμετοχή
   όλων των ενηλίκων πολιτών στη διαδικασία λήψης σοβαρών
   αποφάσεων, χωρίς την παροχή ίσων ευκαιριών σε όσους πολίτες
   θέλουν να διεκδικήσουν πολιτικές θέσεις, από τις οποίες να μπορούν
   να συναγωνιστούν δημοκρατικά και  ελεύθερα, χωρίς να
   παρεμποδίζονται από οποιεσδήποτε προκαταλήψεις και εμπόδια.
   Η Πολιτική Δημοκρατία απαιτεί την ισότητα των πολιτών έναντι των
   νόμων και την ισοπολιτεία των νόμων έναντι όλων των πολιτών.
 2.6 Έμπρακτη Πολιτική Δημοκρατία 
  Το Δημοκρατικό Κόμμα θέλει τη δημοκρατία έμπρακτη και ουσιαστική, όπου
  τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των πολιτών να καθορίζονται δημοκρατικά,
  με συναίσθηση κοινωνικής ευθύνης και σύμφωνα με τις αρχές της
  δικαιοσύνης και της κοινωνικής αλληλεγγύης και όπου τα δικαιώματα των
  πολιτών να προστατεύονται αποτελεσματικά και να ασκούνται ελεύθερα.

 2.7 Ατομικές και Πολιτικές Ελευθερίες 
  Το Δημοκρατικό Κόμμα θέλει τα ανθρώπινα δικαιώματα απαραβίαστα και τις
  ατομικές και πολιτικές ελευθερίες κατοχυρωμένες με μηχανισμούς που να
  τις προστατεύουν από καταχραστές και σφετεριστές της εξουσίας και από
  πράξεις που δεν συνάδουν με το σύστημα των κοινωνικών αξιών του λαού ή
  τη δημοκρατικά εκφραζόμενη θέληση του λαού.
 2.8 Κοινωνική Δημοκρατία
  Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει ότι το κράτος και γενικά η πολιτεία καθώς και
  η ευρύτερη  κοινωνία έχουν υποχρέωση να εξασφαλίζουν σε όλους τους
  πολίτες συνθήκες ελεύθερης και αξιοπρεπούς διαβίωσης, σύμφωνα με τις
  αρχές της δικαιοσύνης, του ανθρωπισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης.
  Για το σκοπό αυτό υποστηρίζει τη χαλιναγώγηση της αυθαιρεσίας των
  ισχυρών κοινωνικών ομάδων, όπου, και όταν, εκδηλώνεται, την ενίσχυση των
  αδύνατων κοινωνικών ομάδων ή κατηγοριών ή στρωμάτων και την προστασία
  τους από την εγκατάλειψη, την κοινωνική περιθωριοποίηση, την άδικη
  μεταχείριση και την εκμετάλλευση, με απώτερο σκοπό την εξισορρόπηση
  των κοινωνικών και οικονομικών δικαιωμάτων και την αρμονική συμβίωση
  των πολιτών μέσα σε συνθήκες κοινωνικής συνοχής.
 2.9 Οικονομική Δημοκρατία
  Το Δημοκρατικό Κόμμα αποβλέπει στην εξάλειψη κάθε είδους οικονομικών
  φραγμών για την οικονομική προαγωγή των ατόμων και στη δημιουργία ίσων
  ευκαιριών εργασίας και οικονομικής προόδου για όλους τους πολίτες.
  Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει ότι η οικονομική δημοκρατία είναι ανέφικτη
  χωρίς την κατάργηση της κυρίαρχης  αυθαιρεσίας των οικονομικά ισχυρών,
  των μονοπωλίων, της ασυδοσίας του εγχώριου ή ξένου κεφαλαίου, της
  μονοπώλησης, της πληροφόρησης και των κάθε λογής προνομίων που είναι
  αντίθετα με τα συμφέροντα του λαού.  Το Δημοκρατικό Κόμμα θεωρεί επίσης
  αναγκαία την καθιέρωση ελέγχου και την επιβολή κυρώσεων για την κακή
  χρήση τεχνικών εφευρέσεων ή καινοτομιών από μέρους ισχυρών
  κοινωνικοοικονομικών παραγόντων.
  Το Δημοκρατικό Κόμμα θεωρεί το μικτό σύστημα οικονομίας, που συνδυάζει
  την ιδ ιωτική πρωτοβουλία με τον κρατικό σχεδιασμό,  ως το
  αποτελεσματικότερο οικονομικό σύστημα το οποίο διασφαλίζει την πρόοδο
  και την ανάπτυξη της Κύπρου και του λαού της, την δίκαιη κατανομή του
  εθνικού πλούτου και των οικονομικών βαρών και την προστασία των
  δικαιωμάτων των οικονομικά ασθενέστερων και μη προνομιούχων ομάδων
  του πληθυσμού.
 2.10 Δημοκρατική μεθόδευση
  Το Δημοκρατικό Κόμμα δεν υποστηρίζει δόγματα αλλά αρχές, που θα
  ενθαρρύνουν την αδιάκοπη αναζήτηση του καλύτερου και δικαιότερου
  τρόπου κοινωνικής συμβίωσης και συνεργασίας.
  Υποστηρίζει ότι ο ανοικτός και ελεύθερος διάλογος σαν μέσο έκφρασης των
  εκτιμήσεων και θέσεων του λαού, αποτελεί το πιο ορθό μέσο αναζήτησης
  τρόπων για πιο αρμονική  κοινωνική συμβίωση και συνεργασία.
  Επίσης υποστηρίζει ότι σε περίπτωση διαφωνίας ή διαφοράς το καλύτερο
  μέσο για εξεύρεση λύσης είναι οι νόμιμες και δημοκρατικές διαδικασίες.
 2.11 Κατευθυντήριες Οργανωτικές Γραμμές 
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα δεν είναι Κόμμα με μονολιθική οργάνωση. Η
   συνοχή του διατηρείται με την ισορροπημένη κατανομή της
   ενδοκομματικής δύναμης μεταξύ των μελών και αξιωματούχων του, με
   την προσήλωση στους σκοπούς και στη συλλογική προσπάθεια για την
   επίτευξη των σκοπών του Κόμματος.
  β) Οι δημοκρατικές αρχές διέπουν τόσο τη διαδικασία ανάδειξης
   αξιωματούχων όσο και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Γι’ αυτό:
   I.  Όλα τα όργανα είναι αιρετά και εκλέγονται με όσο το δυνατό πιο
    άμεσο τρόπο. Συγκεκριμένα όλα τα μέλη του Κόμματος, που
    είναι εγγεγραμμένα στο Κεντρικό Μητρώο Μελών, έχουν και
    ασκούν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και
    συνδιαμορφώνουν μέσα από συλλογικές διαδικασίες τις

    αποφάσεις και τις θέσεις του Κόμματος στα μείζονος σημασίας
    και ιδιαίτερης κρισιμότητας πολιτικά και κομματικά θέματα. Όλα
    τα μέλη του Κόμματος εκλέγουν όλους τους κεντρικούς
    αξιωματούχους και μέλη των κεντρικών συλλογικών οργάνων
    του Κόμματος, όλα τα μέλη των Επαρχιακών Οργανώσεων
    εκλέγουν όλους τους αξιωματούχους και τα μέλη των
    Επαρχιακών Συλλογικών Οργάνων και όλα τα μέλη της Τοπικής
    Οργάνωσης εκλέγουν όλους τους αξιωματούχους και όλα τα
    μέλη των τοπικών συλλογικών οργάνων.
   II. Οι εξουσίες που συγκεντρώνουν τα όργανα
    αλληλοϊσορροπούνται και αλληλοελέγχονται.
   III. Οι αποφάσεις λαμβάνονται από αρμόδια συλλογικά όργανα.
    --Επιδιώκεται η αποκέντρωση του συστήματος λήψης
    αποφάσεων και η εκχώρηση διακριτικής  εξουσίας στα
    κατώτερα συλλογικά αιρετά  όργανα.

ΑΡΘΡΟ 3: ΚΟΜΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ
 3.1 Επί θεμάτων μείζονος πολιτικής σημασίας ή ιδιαίτερης κομματικής
  κρισιμότητας πραγματοποιείται κομματικό δημοψήφισμα στο οποίο
  συμμετέχουν όλα τα μέλη του Κόμματος.
 3.2 
  Την πραγματοποίηση κομματικού δημοψηφίσματος αποφασίζει η Κεντρική
  Επιτροπή, η οποία καθορίζει το θέμα και τα ερωτήματα που θα τεθούν προς
  απάντηση στο δημοψήφισμα. Οι σχετικές αποφάσεις της Κεντρικής
  Επιτροπής λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών της.

ΑΡΘΡΟ 4: ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 4.1 Το Πολιτικό Πρόγραμμα του Κόμματος καθορίζεται με βάση τις πιο πάνω
  βασικές πολιτικές θέσεις και, εντός των πλαισίων αυτών, μπορεί να
  αναθεωρείται από καιρού εις καιρό από το Παγκύπριο Συνέδριο που έχει
  αποκλειστική αρμοδιότητα να συζητά και να εγκρίνει τους επί μέρους
  στόχους, τη μεθοδολογία, τρόπους και ενέργειες για την προώθηση της
  εφαρμογής του.
 4.2 Την ευθύνη για τη σύνταξη του προσχεδίου του προγράμματος έχει το
  Εκτελεστικό Γραφείο που το υποβάλλει στην Κεντρική Επιτροπή για έγκριση.
  Η Κεντρική Επιτροπή το παραπέμπει στο Παγκύπριο Συνέδριο για τελική
  έγκριση. Νοείται ότι σε όλα τα όργανα του Κόμματος δίνεται η δυνατότητα
  υποβολής απόψεων και εισηγήσεων για τον καταρτισμό του Πολιτικού
  Προγράμματος του Κόμματος.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΔΟΜΗ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

ΑΡΘΡΟ 5: ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 1. Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση
 2. Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο
 3. Έκτακτο ή Καταστατικό Συνέδριο 
 4. Παγκύπρια Συνδιάσκεψη
 5. Κεντρική Επιτροπή
 6. Πολιτικό Συμβούλιο
 7. Εκτελεστικό Γραφείο
 8. Γραμματεία Εκτελεστικού Γραφείου
 9. Κοινοβουλευτική Ομάδα
 10. Γενικό Οργανωτικό Γραφείο
 11. Οικονομική Επιτροπή

 12. Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες
 13. Επιτροπή Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ΑΡΘΡΟ 6: ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 6.1 Η Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση πραγματοποιείται κάθε πενήντα-τέσσερις
  (54) μήνες και εκλέγει τους κεντρικούς αξιωματούχους του Κόμματος
  (Πρόεδρο, Αναπληρωτή Πρόεδρο, τρεις (3) Αντιπροέδρους, Γενικό
  Γραμματέα, Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα), τα αιρετά μέλη του Εκτελεστικού
  Γραφείου (15) και τα μέλη της Κεντρική Επιτροπή.
 6.2 Πραγματοποιείται πενήντα-τέσσερις (54) μήνες μετά την προηγούμενη
  Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
 6.3 Όλα τα εγγεγραμμένα στο Κεντρικό Μητρώο Μελών μέλη του Κόμματος, που
  έχουν εγγραφεί τουλάχιστον εννέα (9) μήνες πριν την ημέρα διεξαγωγής της
  Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην
  ψηφοφορία, εφόσον έχουν τακτοποιημένες τις κομματικές τους
  υποχρεώσεις κατά την προσέλευση τους στην Εκλογική Συνέλευση.

  Κάλπες της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης λειτουργούν σε όλες τις
  επαρχίες, όπως θα ορίζεται από τους σχετικούς κανονισμούς. Οι εκλογικές
  διαδικασίες εποπτεύονται από κεντρική και επαρχιακές εφορευτικές
  επιτροπές όπως θα ορίζουν οι Κανονισμοί που εγκρίνονται από την Κεντρική
  Επιτροπή. Οι Επαρχιακές Εφορευτικές Επιτροπές υπόκεινται στην Κεντρική
  Εφορευτική Επιτροπή. Οι Πρόεδροι των Επαρχιακών εφορευτικών
  επιτροπών είναι μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.

  Οι κάλπες ανοίγουν και κλείνουν την ίδια ώρα σε όλες τις επαρχίες.

  Η Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο συλλογικό
  όργανο του Κόμματος σε θέματα εκλογικών διαδικασιών.

  Ο χρόνος διεξαγωγής της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης μπορεί να
  παραταθεί για περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, με
  απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, ύστερα από εισήγηση του Εκτελεστικού
  Γραφείου, για λόγους εξειδικευμένους που αφορούν τα πολιτικά πράγματα
  του τόπου ή που εξυπηρετούν τους σκοπούς και τις αρχές του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 7: ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 7.1 Το Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο είναι το ανώτατο και κυρίαρχο συλλογικό
  όργανο του Κόμματος στη διαμόρφωση των πολιτικών αποφάσεων και στη
  χάραξη στρατηγικής. Συνέρχεται μια (1) φορά στη διάρκεια της  θητείας των
  κεντρικών συλλογικών οργάνων του Κόμματος, κατόπιν σύγκλισης από την
  Κεντρική Επιτροπή του κόμματος ή όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο από την
  Κεντρική Επιτροπή.
 7.2 Προκηρύσσεται από την Κεντρική Επιτροπή η οποία καθορίζει την
  ημερομηνία διεξαγωγής του και εγκρίνει την ημερήσια διάταξη του.
  Ο χρόνος διεξαγωγής του μπορεί να αναβληθεί για περίοδο που δεν θα
  υπερβαίνει τους τρεις μήνες, με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, ύστερα
  από εισήγηση του Εκτελεστικού Γραφείου, για λόγους εξειδικευμένους που
  αφορούν τα πολιτικά πράγματα του τόπου ή που εξυπηρετούν τους σκοπούς
  και τις αρχές του  Κόμματος.
 7.3 Σύνθεση
  Στο Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο συμμετέχουν: Κεντρική Επιτροπή, Πολιτική
  Επιτροπή, 86 αντιπρόσωποι της ΝΕΔΗΚ, 86 αντιπρόσωποι της ΓΟΔΗΚ, 50
  αντιπρόσωποι των Κλαδικών Οργανώσεων, οι Πρόεδροι των Ομάδων
  Μελετών, δύο αντιπρόσωποι από κάθε Φοιτητική Οργάνωση, τα μέλη των
  Επαρχιακών Επιτροπών του Κόμματος, οι Πρόεδροι των Τοπικών Επιτροπών
  και ένας αντιπρόσωπος από κάθε εκλογικό κέντρο, πέντε αντιπρόσωποι από
  κάθε Κομματική Οργάνωση του εξωτερικού, οι Δήμαρχοι, οι Δημοτικοί
  Σύμβουλοι, οι Σχολικοί Έφοροι και οι εκλεγμένοι πρόεδροι και μέλη

  Κοινοτικών Συμβουλίων μέλη του Κόμματος, τρεις αντιπρόσωποι της
  Οικονομικής Επιτροπής, οι δύο οικονομικοί ελεγκτές.
  Συμμετέχουν επίσης: Πρώην Πρόεδροι της Δημοκρατίας που προέρχονται
  από το ΔΗΚΟ, εν ενεργεία υπουργοί, βουλευτές και ευρωβουλευτές, καθώς
  και όσοι διετέλεσαν αξιωματούχοι του Κόμματος που εκλέγηκαν από
  Παγκύπριο Συνέδριο (Πρόεδροι του Κόμματος, Αναπληρωτές Προέδροι,
  Αντιπρόεδροι, Γενικοί Γραμματείς, και Γενικοί Οργανωτικοί Γραμματείς)
  πρώην Υπουργοί, Βουλευτές και Ευρωβουλευτές του Κόμματος καθώς και οι
  πρώην Προέδροι και Γενικοί Γραμματείς της ΓΟΔΗΚ και της ΝΕΔΗΚ και
  πρώην Πρόεδροι Επαρχιακών Επιτροπών, οι Πρόεδροι και τα μέλη
  Διοικητικών Συμβουλίων Ημικρατικών Οργανισμών που είναι μέλη του
  Κόμματος
 7.4 Αρμοδιότητες
  Το Τακτικό Συνέδριο ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
  α) Λαμβάνει γνώση, συζητά και ψηφίζει:-
   I. Το Πολιτικό Πρόγραμμα του Κόμματος για την επόμενη θητεία.
   II. Την Έκθεση Δράσης της περασμένης θητείας, που καταθέτει ο
    Γενικός  Γραμματέας του Κόμματος.
  β) Καθορίζει τα γενικά πλαίσια της πολιτικής του Κόμματος.
  γ) Λαμβάνει γνώση και εγκρίνει τον Οικονομικό Απολογισμό της
   Οικονομικής Επιτροπής και την Έκθεση των Οικονομικών Ελεγκτών
   του Κόμματος.
  δ) Τροποποιεί το Καταστατικό σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις.
  ε) Έχει το τεκμήριο της αρμοδιότητας για οποιοδήποτε θέμα που δεν
   καθορίζει το Καταστατικό και περιβάλλεται με το κατάλοιπο εξουσίας
   που  δεν έχει ανατεθεί σε άλλο κομματικό όργανο.
 7.5 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί που ψηφίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν με βάση το
  Καταστατικό, θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Τακτικού Παγκυπρίου
  Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 8: ΕΚΤΑΚΤΟ Ή ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 8.1 Το Έκτακτο ή Καταστατικό Παγκύπριο Συνέδριο συγκαλείται εάν και εφ’ όσον
  κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο του Κόμματος ή την Κεντρική Επιτροπή και
  ασχολείται με ειδικά θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη του,
  που εξαγγέλλεται μαζί με τη σύγκλησή του.
 8.2 Στην οργάνωση και λειτουργία του Έκτακτου ή Καταστατικού Παγκυπρίου
  Συνεδρίου εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις περί Τακτικού
  Παγκυπρίου Συνεδρίου, με εξαίρεση τη χρονική περίοδο για έγκριση και
  κοινοποίηση στους συνέδρους των εγγράφων που θα τεθούν ενώπιον του
  Συνεδρίου, την οποία θα μπορεί να συντέμνει η Κεντρική Επιτροπή
  ανάλογα με την περίπτωση και εφ’ όσον συντρέχουν εξειδικευμένοι λόγοι.

ΑΡΘΡΟ 9: ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ
 9.1 Συγκαλείται με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής με στόχο την ενημέρωση
  και το συλλογικό προβληματισμό των στελεχών του Κόμματος καθώς και την
  ανάπτυξη διαλόγου του Κόμματος  με την ευρύτερη κοινωνία πάνω σε
  σημαντικά πολιτικά ζητήματα ή θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος. Η
  Κεντρική Επιτροπή ορίζει ειδική επιτροπή για τη διοργάνωση της.
 9.2 Η Κεντρική Επιτροπή καθορίζει τη σύνθεση της Συνδιάσκεψης και εγκρίνει
  την ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 10: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 10.1 Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ είναι το ανώτατο συλλογικό όργανο του Κόμματος
  που λειτουργεί μεταξύ δύο Τακτικών Παγκύπριων Συνεδρίων.
 10.2 Σύνθεση 
  Η Κεντρική Επιτροπή αποτελείται:
  α) Από τα μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου (ως το άρθρο 12)
  β) Από τα επτά (7) μέλη της Γενικής Γραμματείας της ΓΟΔΗΚ και τα

   έντεκα (11) μέλη της Γενικής Γραμματείας της ΝΕΔΗΚ, τον Πρόεδρο
   των Ομάδων Μελετών και τους Προέδρους των κομματικών
   παραρτημάτων εξωτερικού
  γ) Από 120 αιρετά μέλη, από τα οποία 20% τουλάχιστον είναι γυναίκες
   και 10% τουλάχιστον ανήκουν στη ΝΕΔΗΚ (συμπεριλαμβανομένων
   των επτά (7) μελών της Γραμματείας της ΓΟΔΗΚ και των έντεκα (11)
   μελών της Γραμματείας της ΝΕΔΗΚ) και τα οποία κατανέμονται στις
   Επαρχιακές Οργανώσεις του Κόμματος με βάση τον αριθμό ψήφων
   που πήρε η κάθε επαρχία στις αμέσως προηγούμενες βουλευτικές
   εκλογές στις οποίες το Κόμμα έλαβε μέρος αυτοδύναμα. Τα μέλη κάθε
   επαρχίας εκλέγονται από την οικεία Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση. Η
   κατανομή των εδρών κατά επαρχιακή οργάνωση και των θέσεων που
   διεκδικούνται από γυναίκες και εκπροσώπους της ΝΕΔΗΚ καθορίζεται
   από την Κεντρική Επιτροπή με τους σχετικούς κανονισμούς. Η εκλογή
   γίνεται με βάση κανονισμούς που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή.
  δ) Όλους τους αξιωματούχους που επιλέγονται/εκλέγονται σύμφωνα με
   τα άρθρα 10.7
  ε) Από τους Προέδρους της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων, της
   Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων και της Ομάδας Μελετών.
  στ) Από πέντε (5) εκπροσώπους του Φοιτητικού Κινήματος, που είναι
   μέλη του κόμματος.
 10.3 Η εκλογή των αιρετών μελών της Κεντρικής Επιτροπής γίνεται από τις
  Επαρχιακές Εκλογικές Συνελεύσεις. Η κατανομή των εδρών κατά Επαρχιακή
  Οργάνωση και των θέσεων που διεκδικούνται από γυναίκες και εκπροσώπους
  της ΝΕΔΗΚ καθορίζεται από την Κεντρική Επιτροπή με τους σχετικούς
  κανονισμούς.
 10.4 Ο Γενικός Γραμματέας και ο Βοηθός Γενικός Γραμματέας  φροντίζουν για την
  τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων και των παρουσιών της Κεντρικής
  Επιτροπής και κυκλοφορούν τα  πρακτικά ανάμεσα στα μέλη της Κεντρικής
  Επιτροπής όχι αργότερα από 15 μέρες μετά τη συνεδρία. 
  Η Κεντρική Επιτροπή δύναται να αποφασίσει τη μη περίληψη θεμάτων στα
  πρακτικά με πλειοψηφία όχι μικρότερη από 3/5 των παρόντων.
 10.5 Η Κεντρική Επιτροπή συνέρχεται τουλάχιστον μια (1) φορά την τριμηνία.
  Συγκαλείται από το Εκτελεστικό  Γραφείο, υπό την ευθύνη του Γενικού
  Γραμματέα.
  α) Η Κεντρική Επιτροπή μπορεί να συγκληθεί εκτάκτως από τον Πρόεδρο
   ή το Εκτελεστικό Γραφείο ή με γραπτή αίτηση υπογεγραμμένη από το
   25% τουλάχιστον των μελών της, που να παραθέτει κατά τρόπο
   συγκεκριμένο το θέμα ή τα θέματα για το οποίο/οποία ζητείται η
   έκτακτη σύγκλησή της.
  β) Η Κεντρική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα το
   ήμισυ  τουλάχιστον των εν ενεργεία μελών της. Σε περίπτωση μη
   συμπλήρωσης του ως άνω αριθμού, η συνεδρία αναβάλλεται για μια
   ώρα, οπότε τα παρόντα μέλη εφ’ όσον αντιπροσωπεύουν το 1/3
   τουλάχιστον των εν ενεργεία μελών της, αποτελούν απαρτία.
  γ) Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία, εκτός των
   αποφάσεων για τις οποίες απαιτείται μεγαλύτερος αριθμός ψήφων
   σύμφωνα με τις πρόνοιες άλλων άρθρων του Καταστατικού. Η
   ψηφοφορία διεξάγεται δι’ ανατάσεως της χειρός εκτός αν ζητηθεί
   διαφορετικά από το 25% των παρόντων μελών, οπότε διεξάγεται
   μυστική.
 10.6 Αρμοδιότητες
  α) Η Κεντρική Επιτροπή προκηρύσσει  την Παγκύπρια Εκλογική
   Συνέλευση και καθορίζει την ημερομηνία διεξαγωγής των εργασιών
   της, την εκλογική διαδικασία και κάθε άλλο εκλογικό κανονισμό. Με
   ειδικούς κανονισμούς καθορίζει τη διαδικασία υποβολής
   υποψηφιοτήτων και διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη των
   κεντρικών αξιωματούχων, των μελών των κεντρικών συλλογικών
   οργάνων και των επαρχιακών και τοπικών συλλογικών οργάνων, που

   εκλέγονται από την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
  β) Προκηρύσσει επίσης το Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο, καθορίζει την
   ημερομηνία διεξαγωγής των εργασιών του και εγκρίνει την ημερήσια
   διάταξή του. Μελετά και εγκρίνει όλα τα έγγραφα που θα κατατεθούν
   στο Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο, τουλάχιστον ένα μήνα πριν την
   πραγματοποίηση του και φροντίζει για την κυκλοφορία του
   προσυνεδριακού υλικού  διά του Γενικού Γραμματέα προς τις
   Επαρχιακές Επιτροπές και άλλες οργανώσεις ή τμήματα του Κόμματος.
  γ) Εγκρίνει και παραπέμπει στο Παγκύπριο Τακτικό Συνέδριο το Πολιτικό
   Πρόγραμμα του Κόμματος και την Έκθεση Δράσης.
  δ) Μελετά και εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων και δαπανών
   του Κόμματος. 
  ε) Λαμβάνει γνώση της γενικής οικονομικής κατάστασης του Κόμματος
   με αναφορά του αρμόδιου οικονομικού διαχειριστή, ο οποίος εισηγείται
   στο Εκτελεστικό Γραφείο τους συνεργάτες του.
  στ) Ενόψει του Τακτικού Παγκύπριου Συνεδρίου λαμβάνει γνώση της
   οικονομικής κατάστασης και διαχείρισης των οικονομικών του
   Κόμματος της προηγηθείσας διετίας με την κατάθεση της έκθεσης των
   οικονομικών ελεγκτών του Κόμματος που παραπέμπεται στο Τακτικό
   Παγκύπριο Συνέδριο. Ενόψει Τακτικού Παγκύπριου Συνεδρίου
   εξετάζει τους εγκεκριμένους λογαριασμούς του Κόμματος με βάση
   την έκθεση των ελεγκτών και εγκρίνει ή απορρίπτει τους
   λογαριασμούς.
  ζ) Εγκρίνει τους εσωτερικούς κανονισμούς οι οποίοι ρυθμίζουν την
   οργάνωση και λειτουργία των Συλλογικών οργάνων ή επιτροπών του
   Κόμματος , κεντρικών, επαρχιακών ή τοπικών. 
  η) Εγκρίνει την κομματική λειτουργία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.
  θ) Καθορίζει το ύψος του δικαιώματος εγγραφής και της ετήσιας
   συνδρομής των μελών.
  ι) Θεσπίζει ειδικούς κανονισμούς που ρυθμίζουν:
   I. Τη διαδικασία της υποβολής υποψηφιότητας και εκλογής
    αξιωματούχων του Κόμματος που εκλέγονται από ανώτερα
    συλλογικά όργανα του Κόμματος. 
   II. Τη διαδικασία επιλογής κομματικού ή κομματικών υποψηφίων
    στη διεκδίκηση των γενικών ή Αναπληρωματικών βουλευτικών
    εκλογών, Ευρωεκλογών, των δημοτικών εκλογών ή της εκλογής
    προέδρων και μελών Κοινοτικών Συμβουλίων καθώς και μελών
    Σχολικών Εφοριών.
   III. Τη διαδικασία προκήρυξης και διεξαγωγής του κομματικού
    δημοψηφίσματος.
  Ια) Επιλέγει/εκλέγει ενδεκαμελή (11) υποεπιτροπή της Κεντρικής
   Επιτροπής απαρτιζόμενη από Πρόεδρο και δέκα μέλη, η οποία ενεργεί
   ως δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
  Ιβ) Επιλέγει/εκλέγει το βουλευτή που θα διεκδικήσει το αξίωμα του
   Προέδρου της Βουλής, σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Κόμματος
   δεν είναι βουλευτής ή δεν επιθυμεί να διεκδικήσει τη θέση.
  Ιγ) Επικυρώνει την εκλογή του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του
   Κόμματος και του Αναπληρωτή του.
  Ιδ) Επιλέγει/εκλέγει τα πέντε (5) μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας,
   Ελέγχου και  Κανονισμών.
  Ιε) Επικυρώνει την επιλογή του Προέδρου της Ομάδας Μελετών.
 10.7 Επιλέγει/εκλέγει τους πιο κάτω Αξιωματούχους του Κόμματος οι οποίοι
  συμμετέχουν στην Κεντρική Επιτροπή ως εξ οφίκια μέλη με δικαίωμα
  ψήφου:
  1) Τους Βοηθούς Γενικούς Γραμματείς
  2) Τους Βοηθούς Γενικούς Οργανωτικούς Γραμματείς
  3) Το Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων
  4) Το Γραμματέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  5) Το Γραμματέα Αγροτικών Θεμάτων

  6) Το Γραμματέα Προσφυγικών Θεμάτων
  7) Το Γραμματέα Πολιτιστικών Θεμάτων
  8) Το Γραμματέα Αθλητισμού
  9) Το Γραμματέα Θρησκευτικών Ομάδων
  10) Το Γραμματέα Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Θεμάτων
  Τα καθήκοντα/αρμοδιότητές τους, εφ’ όσον  δεν προβλέπονται από το
  Καταστατικό, εγκρίνονται από την Κεντρική Επιτροπή.
 10.8 Πληρώνει με εκλογή τις  θέσεις του Αναπληρωτή Προέδρου, Αντιπροέδρων,
  Γενικού Γραμματέα και του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, σε περίπτωση
  κατά την οποία καθίστανται κενές για οποιοδήποτε λόγο.
 10.9 Κάθε χρόνο η Κεντρική Επιτροπή  ορίζει ειδική συνεδρία  λογοδοσίας των
  αξιωματούχων του Κόμματος. 

ΑΡΘΡΟ 11: ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 11.1 Στο Πολιτικό Συμβούλιο μετέχουν όλοι οι πρώην υπουργοί και βουλευτές
  μέλη του Κόμματος και άλλα πρόσωπα μετά από σχετική εισήγηση του
  Προέδρου του Κόμματος στη Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου.
 11.2 Συνεδριάζει τακτικά και αναλύει τα πολιτικά δρώμενα και την επικαιρότητα.
 11.3 Το Πολιτικό Συμβούλιο έχει καθαρά συμβουλευτικό χαρακτήρα και μετά από
  κάθε συνεδρία αποστέλλει στον Πρόεδρο του Κόμματος έκθεση εισηγήσεων
  και απόψεων.
 11.4 Το Πολιτικό Συμβούλιο τελεί υπό την εποπτεία του Προέδρου του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 12: ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
 12.1 Το Εκτελεστικό Γραφείο είναι το Εκτελεστικό Όργανο της Κεντρικής
  Επιτροπής και γενικότερα του Κόμματος.
 12.2 Σύνθεση 
  Στο Εκτελεστικό Γραφείο συμμετέχουν:
  α) Ο Πρόεδρος, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος, οι τρεις (3) Αντιπροέδροι, ο
   Γενικός Γραμματέας, ο Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας.
  β) Δεκαπέντε (15) αιρετά μέλη που εκλέγονται από την Παγκύπρια
   Εκλογική Συνέλευση. Τρία από τα μέλη αυτά είναι γυναίκες.
  γ) Πρώην Πρόεδροι του Κόμματος
  δ) Οι Πρόεδροι της ΝΕΔΗΚ και της ΓΟΔΗΚ
  ε) Οι υπουργοί που συμμετέχουν στην κυβέρνηση εκ μέρους του
   Κόμματος.
  στ) Τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος και οι
   Ευρωβουλευτές του Κόμματος.
  ζ) Οι Πρόεδροι των Επαρχιακών Επιτροπών του Κόμματος (ένας ανά
   γεωγραφική επαρχία).
  η) Ο Οικονομικός Διαχειριστής του Κόμματος
  θ) Ο Γενικός Διευθυντής του Κόμματος, ως εξ οφίκιο Μέλος με δικαίωμα
   ψήφου.
  ι) Η Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου δύναται να καλεί μέχρι και 3
   άτομα να παρακάθονται στο Εκτελεστικό χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 12.3 Αποτυχών υποψήφιος στις εκλογές για την ανάδειξη προέδρου του
  Κόμματος ο οποίος συγκεντρώνει πάνω από το 30% των ψήφων, συμμετέχει
  στο Εκτελεστικό Γραφείο ως πλήρες μέλος.
 12.4 Σε Ειδικές Συνεδρίες παρίστανται για σκοπούς ενημέρωσης και συντονισμού
  και άλλοι αξιωματούχοι του Κόμματος που θα προσκαλούνται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 12.5 Λειτουργία 
  α) Το Εκτελεστικό Γραφείο συγκαλείται το αργότερο τριάντα (30) ημέρες
   μετά την εκλογή των αιρετών μελών του και συνεδριάζει τακτικά
   τουλάχιστον μια (1) φορά τον μήνα και έκτακτα όταν κληθεί από τον
   Πρόεδρο ή από τα 3/5 των μελών του.
  β) Τα μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου αναλαμβάνουν συγκεκριμένους
   τομείς  ευθύνης. 
  γ) Βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά συν ένα μέλη του. Οι

   αποφάσεις λαμβάνονται  με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών
   του.
  δ) Γενικά θέματα λειτουργίας του ρυθμίζονται με Ειδικό Κανονισμό που
   θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή. 
 12.6 Αρμοδιότητες
  Το Εκτελεστικό Γραφείο ασκεί τις πιο κάτω αρμοδιότητες:
  α) Μελετά τις διαμορφούμενες εκάστοτε πολιτικές ή άλλες καταστάσεις
   και εξελίξεις και αντιμετωπίζει τα προκύπτοντα θέματα.
  β) Εκτιμά τη γενική κατάσταση και λαμβάνει αποφάσεις για την
   κομματική γραμμή μέσα στα πλαίσια των αρχών του Κόμματος.
  γ) Αποφασίζει για την ένταξη στα συλλογικά όργανα του Κόμματος
   άλλων στελεχών που προσχωρούν στο Κόμμα.
  δ) Ετοιμάζει  και υποβάλλει κάθε τρίμηνο προς την Κεντρική Επιτροπή
   Ειδική Πολιτική Έκθεση πάνω στην πολιτική κατάσταση, με βάση την 
   οποία αυτή προβαίνει στις εκτιμήσεις ή και λαμβάνει  τις αποφάσεις
   της.
  ε) Προτείνει στην Κεντρική Επιτροπή τα ονόματα των δύο Ελεγκτών του
   Κόμματος.
  στ) Συγκαλεί σε συνεννόηση με τις Επαρχιακές Επιτροπές τα τακτικά ή
   έκτακτα Επαρχιακά Συνέδρια.
  ζ) Καταρτίζει το προσχέδιο του Πολιτικού Προγράμματος του Κόμματος
   και το υποβάλλει στην Κεντρική Επιτροπή.
  η) Επιλέγει/εκλέγει τους πιο κάτω αξιωματούχους του Κόμματος: 
   I. Τον Οικονομικό Διαχειριστή του Κόμματος και τα μέλη της
   Οικονομικής Επιτροπής
   II. Τον Πρόεδρο και τα μέλη της Ομάδας Μελετών
   III. Επικυρώνει τα εννιά (9) πρόσωπα που στελεχώνουν το Γενικό
    Οργανωτικό Γραφείο
   IV. Τον Πρόεδρο και τα μέλη Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων
   V. Τον Πρόεδρο και τα μέλη Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων
   VI. Τον Γενικό Διευθυντή του Κόμματος
  θ) Καταρτίζει με  βάση εισηγήσεις της Επιτροπής Δεοντολογίας, Ελέγχου
   και Κανονισμών, τα προσχέδια των Κανονισμών που προνοούνται από
   τα διάφορα άρθρα του Καταστατικού και τα παραπέμπει στην Κεντρική
   Επιτροπή για ψήφιση.
  ι) Εισηγείται στην Κεντρική Επιτροπή τη σύσταση οποιασδήποτε
   Επιτροπής ή Επιτροπών με συμβουλευτική ιδιότητα που δεν
   προβλέπονται από το καταστατικό για την αποδοτική λειτουργία του
   κομματικού μηχανισμού.
  ια) Κατόπιν εισήγησης του Γενικού Διευθυντή του Κόμματος, εγκρίνει την
   δομή και το οργανόγραμμα του Κόμματος.
  ιβ) Δύναται να καλέσει Αξιωματούχους του Κόμματος που δεν είναι μέλη
   του Εκτελεστικού Γραφείου να παραστούν σε συνεδρία που μελετά
   θέματα της αρμοδιότητάς τους.
  ιγ) Λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή
  ιδ) Επιλέγει/εκλέγει πενταμελή (5) υποεπιτροπή του Εκτελεστικού
   Γραφείου, με Πρόεδρο και τέσσερα (4) μέλη η οποία ενεργεί σαν
   πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
   Η πειθαρχική εξουσία του Εκτελεστικού Γραφείου διά της
   πενταμελούς υποεπιτροπής του ασκείται αφού διοριστεί «ερευνών
   λειτουργός» (εκτός των Οργάνων του Κόμματος αλλά μέλος του
   Κόμματος) για διερεύνηση των γεγονότων και για υποβολή έκθεσης.
   Νοείται ότι παρέχεται το δικαίωμα ακροάσεως του μέλους εφ’ όσον η
   έρευνα διεκπεραιωθεί. 
 12.7 Επιβάλλει αυτεπάγγελτα πειθαρχική ποινή σε περιπτώσεις αυταπόδεικτου
  πειθαρχικού παραπτώματος.
 12.8 Το Εκτελεστικό Γραφείο φροντίζει για τη συγκρότηση και λειτουργία ειδικών
  επιτροπών εργασίας που θα αφορούν θέματα ανάλογα με τα υπουργεία της
  κυβέρνησης ή/και αντίστοιχες Επιτροπές της Βουλής.

 12.9 Η υλοποίηση και εφαρμογή των αποφάσεων του Εκτελεστικού Γραφείου
  μπορεί να ανατεθεί στη Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου.
 12.10 Το Εκτελεστικό Γραφείο επιλέγει τα κομματικά  μέλη που εκπροσωπούν το
  Κόμμα σε εξωκομματικούς οργανισμούς ή επιτροπές.
 12.11 Το Εκτελεστικό Γραφείο σε συνεργασία με το Γενικό Διευθυντή του
  Κόμματος ορίζει τις έμμισθες θέσεις του Κόμματος, διορίζει και παύει το
  έμμισθο προσωπικό και ορίζει και αναθεωρεί την αντιμισθία του με βάση την
  κείμενη νομοθεσία και τις ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις

ΑΡΘΡΟ 13: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
 13.1 Η Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον
  Αναπληρωτή Πρόεδρο, τους τρεις (3) Αντιπροέδρους, το Γενικό Γραμματέα,
  το Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα, τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο, τον
  Αναπληρωτή Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο και δύο (2) από τα αιρετά μέλη
  του Εκτελεστικού Γραφείου που ορίζονται από την ολομέλεια του Σώματος
  και διαχειρίζεται πάνω σε καθημερινή βάση θέματα κομματικής πολιτικής,
  οργανωτικής ανάπτυξης και γενικότερης πολιτικής και κομματικής δράσης.
  Στην Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου παρακάθεται και ο Γραμματέας
  Επικοινωνίας/Εκπρόσωπος Τύπου χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 13.2 Αρμοδιότητες
  α) Επιλέγει/εκλέγει τον Γραμματέα Επικοινωνίας/Εκπρόσωπο Τύπου
   κατόπιν εισήγησης του Προέδρου του Κόμματος.
  β) Σε συνεργασία με τον Γενικό Διευθυντή του Κόμματος έχει την ευθύνη
   θεμάτων που άπτονται του επαγγελματικού προσωπικού του
   Κόμματος.
  γ) Επιλέγει/εκλέγει τον Υπεύθυνο Προσωπικών Δεδομένων.

ΑΡΘΡΟ 14: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
 14.1 Οι βουλευτές του Κόμματος αποτελούν την Κοινοβουλευτική Ομάδα του.
 14.2 Αρμοδιότητες
  α) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα έχει την ευθύνη της προβολής και
   εφαρμογής της πολιτικής του Κόμματος στα πλαίσια της Βουλής των
   Αντιπροσώπων.
  β) Ενεργεί τόσο μέσα, όσο και έξω από τη Βουλή για την προώθηση των
   αρχών και των αποφάσεων του Κόμματος και αγωνίζεται για την
   υπεράσπιση και εξασφάλιση των συμφερόντων του λαού μας.
  γ) Δραστηριοποιείται  σε συνεργασία με τα αρμόδια όργανα του Κόμματος
   για την επισήμανση, προώθηση και επίλυση των συμφερόντων του
   λαού.
  δ) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα δύναται για σκοπούς διευκόλυνσης της
   στην εκπλήρωση των καθηκόντων της, να διορίσει σε συνεννόηση με
   το Γενικό Γραμματέα, έμμισθο Γραμματέα, καθορίζοντας ταυτόχρονα
   τους όρους εργοδότησης του και τα καθήκοντά του.
  ε) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα συνεδριάζει τακτικά κάθε εβδομάδα και
   έκτακτα όταν παρίσταται ανάγκη.
  στ) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα επιλέγει δυο (2) εκ των Κοινοβουλευτικών
   Συνεργατών ως Γραμματείς της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.
  ζ) Λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή
 14.3 Ειδικός Κανονισμός
  Ειδικός Κανονισμός, που ετοιμάζει η Κοινοβουλευτική Ομάδα και ψηφίζει
  η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει την οργάνωση και λειτουργία της Ομάδας.

ΑΡΘΡΟ 15: ΓΕΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
 15.1 Το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο είναι υπεύθυνο για την οργάνωση του
  Κόμματος και καταρτίζει το Γενικό Οργανωτικό Σχέδιο.
 15.2 Του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου προΐσταται ο Γενικός Οργανωτικός
  Γραμματέας. 
 15.3 Απαρτίζεται από τον Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα, τους δυο (2) Βοηθούς
  Γενικούς Οργανωτικούς Γραμματείς και τους έξι (6) Γενικούς Επαρχιακούς

  Οργανωτικούς Διοικητικών Επαρχιών.
 15.4 Όπου κριθεί αναγκαίο καλούνται να παρακαθίσουν σε συνεδρίες του Γενικού
  Οργανωτικού Γραφείου και άλλοι αξιωματούχοι.
 15.5 Τα μέλη του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου επικυρώνονται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 15.6 Βρίσκεται σε στενή επαφή με τις Επαρχιακές Επιτροπές και τα Παραρτήματα
  του Εξωτερικού και συντονίζει τις ενέργειες και δραστηριότητες τους στον
  οργανωτικό τομέα.
 15.7 Ελέγχει την πρόοδο προς υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.
 15.8 Τηρεί υπό την εποπτεία του Προέδρου του Κόμματος και με τη συνεργασία
  του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, το Κεντρικό Μητρώο Μελών του
  Κόμματος και ελέγχει την κανονική  τήρηση των Επαρχιακών Μητρώων
  Μελών από τις Επαρχιακές Επιτροπές και των Μητρώων Μελών  των Τοπικών
  Οργανώσεων από τις αντίστοιχες Τοπικές Επιτροπές, της ΝΕΔΗΚ και της
  ΓΟΔΗΚ.
 15.9 Διενεργεί και εποπτεύει τις εκλογές για την ανάδειξη της ηγεσίας της
  ΝΕΔΗΚ και της ΓΟΔΗΚ, για τις οποίες έχει την ευθύνη τήρησης του
  μητρώου.
 15.10 Κανένα μέλος του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου δεν μπορεί να διεκδίκηση
  πολιτειακό αξίωμα εκτός και αν παραιτηθεί από την θέση του τουλάχιστον
  δυο (2) χρόνια πριν τις εκλογές τις οποίες προτίθεται να διεκδικήσει, εκτός
  και αν το Εκτελεστικό Γραφείο δώσει σχετική άδεια κατόπιν γραπτού
  αιτήματος.
 15.11 Το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 16: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ
 16.1 Η Επιτροπή Δεοντολογίας, Ελέγχου και Κανονισμών απαρτίζεται από πέντε
  (5) μέλη που επιλέγονται/εκλέγονται από την Κεντρική Επιτροπή.
 16.2 Καταρτίζει κώδικα Δεοντολογίας και εισηγείται κανονισμούς που ρυθμίζουν
  την κομματική συμπεριφορά και δράση καθώς και τη λειτουργία όλων των
  οργάνων του Κόμματος.
 16.3 Παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση του Καταστατικού, του Κώδικα
  Δεοντολογίας και των Κανονισμών.

ΑΡΘΡΟ 17: ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 17.1 Με πρωτοβουλία του Εκτελεστικού Γραφείου, συγκροτούνται Επιτροπές με
  ευθύνη την εξέταση θεμάτων που αφορούν την πολιτική, εκπαιδευτική,
  κοινωνική, οικονομική, πολιτιστική και αθλητική δραστηριότητα της
  Κυβέρνησης ή και άλλων φορέων εξουσίας, όπως και άλλες πτυχές της
  ζωής  του  τόπου .  Με δ ική  τους  πρωτοβουλία  να  εκφράζουν
  απόψεις/εισηγήσεις στο Εκτελεστικό Γραφείο για οποιοδήποτε από τα
  θέματα αυτά.
 17.2 Στις Επιτροπές  μετέχουν εξ οφίκιο οι βουλευτές  που εκπροσωπούν το
  Κόμμα στις αντίστοιχες Επιτροπές της Βουλής. Τα λοιπά μέλη των Επιτροπών
  επιλέγει/εκλέγει το Εκτελεστικό Γραφείο.
 17.3 Την εποπτεία  και συντονισμό του έργου τους θα έχει ο Αναπληρωτής
  Πρόεδρος του Κόμματος ή οι Αντιπρόεδροι του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 18: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
 18.1 Τα μέλη της Επιτροπής Αναθεώρησης και Εκσυγχρονισμού της Κυπριακής
  Νομοθεσίας επιλέγονται/εκλέγονται από το Εκτελεστικό Γραφείο κατόπιν
  εισήγησης της Γραμματείας του.
 18.2 Τελεί υπό την εποπτεία του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου ή του
  Αναπληρωτή Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου και βρίσκεται σε στενή
  συνεργασία με τους βουλευτές και κοινοβουλευτικούς συνεργάτες.
 18.3 Είναι υπεύθυνο για την μελέτη του Νομοθετικού πλαισίου του κράτους με

  στόχο την επισήμανση αδυναμιών και την τροποποίηση τους στην
  κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού  και της βελτίωσης της λειτουργικότητας
  του προς όφελος των πολιτών.

ΑΡΘΡΟ 19: ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
 19.1 Στο Σύστημα Παραγωγής Πολιτικής συμμετέχουν οι Βουλευτές, τα Μέλη του
  Εκτελεστικού Γραφείου και της Κεντρικής Επιτροπής, οι Κοινοβουλευτικοί
  Συνεργάτες και τα μέλη της Επιτροπής Πολιτικού Σχεδιασμού και των
  Ομάδων Μελετών.
 19.2 Άλλα στελέχη καθώς και μέλη με ειδική τεχνοκρατική κατάρτιση
  συνδράμουν την όλη προσπάθεια.
 19.3 Βασικός σκοπός είναι η επεξεργασία και ο καταρτισμός μελετών και
  προτάσεων για διαμόρφωση πολιτικής θέσης από το Κόμμα και τη χάραξη της
  κομματικής γραμμής σε διάφορους τομείς πολιτικής.
 19.4 Το συντονισμό και την εποπτεία του Συστήματος Παραγωγής Πολιτικής έχει
  ένας εκ των Αντιπροέδρων του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 20: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 20.1 Η Οικονομική Επιτροπή, κάτω από την εποπτεία του Εκτελεστικού Γραφείου
  και με τη συντονιστική ευθύνη του Οικονομικού Διαχειριστή του Κόμματος,
  είναι υπεύθυνη για την οικονομική διαχείριση του Κόμματος, την
  κατάστρωση και υλοποίηση προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης του
  Κόμματος και τον έλεγχο ομαλής τήρησης των οικονομικών λογαριασμών και
  λογιστικών βιβλίων του Κόμματος σε  Παγκύπρια κλίμακα.
 20.2 Η Επιτροπή είναι δεκαπενταμελής (15), με δικαίωμα της Κεντρικής Επιτροπής
  να αυξομειώνει τα μέλη της.  Η θητεία της διαρκεί για πενήντα-τέσσερις (54)
  μήνες.
  Οι Πρόεδροι των Επαρχιακών Οικονομικών Επιτροπών ή οι επαρχιακοί ταμίες
  είναι εξ οφίκιο μέλη της.
 20.3 Αρμοδιότητες 
  α) Καταρτίζει τον Ετήσιο Προϋπολογισμό Εσόδων και Δαπανών του
   Κόμματος και τον καταθέτει προς έγκριση στην Κεντρική Επιτροπή
   προς την οποία είναι υπόλογη.
  β) Σε συνεργασία με τον Οικονομικό διαχειριστή του Κόμματος, τους
   αξιωματούχους της ηγεσίας και άλλα αρμόδια κομματικά όργανα
   προγραμματίζει και υλοποιεί προγράμματα για την εξασφάλιση
   οικονομικών πόρων και ενίσχυση του Ταμείου του Κόμματος
  γ) Εποπτεύει την κανονική λειτουργία  του Λογιστηρίου του Κόμματος και
   ασκεί έλεγχο στην οικονομική διαχείριση σε όλα τα επίπεδα του
   Κόμματος.
  δ) Εξουσιοδοτεί τη διενέργεια των κομματικών δαπανών με βάση
   σχετικές εκάστοτε εισηγήσεις του Γενικού Διευθυντή του Κόμματος.
  ε) Υποβάλλει στο Εκτελεστικό Γραφείο κατά τρίμηνο, ή όταν της ζητηθεί,
‘   Έκθεση για την οικονομική κατάσταση του Κόμματος’.
  στ) Υποβάλλει στο τέλος κάθε οικονομικού έτους στην Κεντρική Επιτροπή
   τους ελεγμένους λογαριασμούς του Κόμματος προς συζήτηση και
   έγκριση.
  ζ) Παρουσιάζει κατ’ έτος προϋπολογισμό για τους επόμενους δώδεκα
   (12) μήνες.
  η) Με εισήγηση του Γενικού Διευθυντή ή/και του Οικονομικού
   Διαχειριστή δύναται να ανοίγει/κλείνει/λειτουργεί τραπεζικούς
   λογαριασμούς, ή/και να έχει δικαίωμα υπογραφής ή/και  να προβαίνει
   σε αιτήματα τραπεζικών διευκολύνσεων/δανεισμού εκ μέρους του
   Κόμματος, ΝΕΔΗΚ, ΓΟΔΗΚ, και των Επαρχιακών Επιτροπών σύμφωνα
   με το άρθρο 69.9.
 20.4 Ειδικός  Κανονισμός

  Ειδικός Κανονισμός που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει την
  οργάνωση και λειτουργία της.

ΑΡΘΡΟ 21: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
 21.1 Η  Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων χειρίζεται τις διεθνείς σχέσεις του Κόμματος
  υπό την άμεση εποπτεία του Αναπληρωτή Προέδρου  του  Κόμματος.
 21.2 Η Επιτροπή είναι πενταμελής (5), με δικαίωμα της Κεντρικής Επιτροπής να
  αυξομειώνει τα μέλη της.  Επιλέγεται/εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή
  για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 21.3 Κάθε χρόνο υποβάλλει στο Εκτελεστικό γραφείο Έκθεση Δράσης που
  καλύπτει τις δραστηριότητές της κατά την περίοδο αυτή.
 21.4 Η Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων συμμετέχει τόσο στο σύστημα  παραγωγής
  πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.
 21.5 Της Επιτροπής προΐσταται ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων, ο
  οποίος επιλέγεται/εκλέγεται από το Εκτελεστικό Γραφείο και είναι εξ οφίκιο
  μέλος της Κεντρικής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου.
 21.6 Ειδικός  Κανονισμός
  Ειδικός Κανονισμός που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει τη
  λειτουργία της.

ΑΡΘΡΟ 22: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΣΧΕΣΕΩΝ  
 22.1 Η Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων είναι πενταμελής (5) με δικαίωμα της
  Κεντρικής Επιτροπής να αυξομειώνει τον αριθμό των μελών της. Ο Πρόεδρος
  και τα τέσσερα μέλη επιλέγονται/εκλέγονται από το Εκτελεστικό Γραφείο για
  θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 22.2 Κάθε εξάμηνο υποβάλλει στο Εκτελεστικό Γραφείο Έκθεση Δράσης που
  καλύπτει τις δραστηριότητες κατά την περίοδο αυτή.
 22.3 Η Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων χειρίζεται τις δημόσιες σχέσεις του
  Κόμματος υπό την εποπτεία του Προέδρου του Κόμματος και του Γενικού
  Γραμματέα.
 22.4 Η Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων συμμετέχει τόσο στο σύστημα παραγωγής
  πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.
 22.5 Της Επιτροπής προΐσταται ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων ο
  οποίος επιλέγεται/εκλέγεται από το Εκτελεστικό Γραφείο και είναι εξ οφίκιο
  μέλος της Κεντρικής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου.
 22.6 Ειδικός Κανονισμός
  Ειδικός Κανονισμός που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει τη
  λειτουργία της.

ΑΡΘΡΟ 23: ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
 23.1 Ιδρύονται Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες κατά επαρχία
  με εισήγηση του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
  Ομάδων, κατά κλάδον ή επάγγελμα όπου τα μέλη είναι πέραν των τριάκοντα
  Οι κατά επαρχία επάγγελμα Κλαδικές Οργανώσεις συνδέονται με τις
  αντίστοιχες Κλαδικές των άλλων Επαρχιακών και σχηματίζουν κατά
  επάγγελμα την Παγκύπρια Κλαδική Οργάνωση.
 23.2 Η Κλαδική Οργάνωση διοικείται από πενταμελή (5) Επιτροπή που
  αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα, το Βοηθό
  Γραμματέα και τον Ταμία.
 23.3 Οι Πρόεδροι των Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων
  αποτελούν την Συντονιστική Επιτροπή των Κλαδικών Οργανώσεων
  (Σ.Ε.Κ.Ο.)  και έχουν την ευθύνη του συντονισμού των Κλαδικών
  Οργανώσεων. Το έργο της ΣΕΚΟ αναλαμβάνει πενταμελής Γραμματεία που
  εκλέγεται και έχει πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Αναπληρωτή
  Γραμματέα και Ταμία.
 23.4 Αρμοδιότητες Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων 
  α) Επιλαμβάνονται και προωθούν προβλήματα, ή αιτήματα μελών του
   Κλάδου διά του αρμοδίου οργάνου του Κόμματος.
  β) Μελετούν προβλήματα του Κλάδου και υποβάλλουν εισηγήσεις στο
   Κόμμα διά του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών

   Ομάδων.
  γ) Οργανώνουν τα μέλη, τα στελέχη και τους οπαδούς του Κόμματος
   στους χώρους εργασίας και φροντίζουν για τη συστηματική
   διαφώτιση και εμπέδωση της Κομματικής πολιτικής.
 23.5 Οι Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες συμμετέχουν τόσο στο
  σύστημα παραγωγής πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών
  προγραμμάτων του Κόμματος.
 23.6 Οι Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες τελούν υπό την
  εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου.
 23.7 Κατά παρόμοιο τρόπο λειτουργούν και οι Επιτροπές Συνταξιούχων.
 23.8 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί, που εγκρίνει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζουν τον τρόπο
  εκλογής και λειτουργίας όλων των Κλαδικών Επιτροπών και Οργανώσεων
  του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 24: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
 24.1 Η σύνθεση και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Πολιτικού Σχεδιασμού
  καθορίζονται από το Εκτελεστικό Γραφείο.
 24.2 Η Επιτροπή Πολιτικού Σχεδιασμού συμμετέχει τόσο στο σύστημα παραγωγής
  πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 25: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 25.1 Η Επιτροπή Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι υπεύθυνη για την Οργάνωση της
  Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Κόμματος στις Δημαρχούμενες περιοχές και στα
  Κοινοτικά Συμβούλια.
 25.2 Σε συνεργασία με το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο, υπό την εποπτεία του
  Προέδρου του Κόμματος, καταρτίζει τα ψηφοδέλτια του Κόμματος στις
  Δημοτικές και Κοινοτικές εκλογές.
 25.3 Της Επιτροπής Τοπικής Αυτοδιοίκησης προΐσταται ο Γραμματέας Τοπικής
  Αυτοδιοίκησης ο οποίος επιλέγεται/εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή
  της οποίας είναι εξ οφίκιο μέλος με δικαίωμα ψήφου.
 25.4 Συμμετέχουν οι Δήμαρχοι, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι Σχολικοί Έφοροι και οι
  εκλεγμένοι Πρόεδροι Κοινοτικών Συμβουλίων μέλη του Κόμματος.
 25.5 Τελεί υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου.
 25.6 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί που ψηφίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζουν, θέματα
  οργάνωσης και λειτουργίας της Επιτροπής Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΑΡΘΡΟ 26: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
 26.1 Η Επιτροπή Διαρκούς Διαβούλευσης με τους Πολίτες είναι υπεύθυνη για την
  διαμόρφωση και διαχείριση συστήματος συνεχούς επικοινωνίας με τους
  πολίτες, μέσω της διεξαγωγής ερευνών  και μελετών για πολιτικά,
  ανθρωπιστικά και κοινωνικά θέματα και για προτάσεις του Κόμματος που
  αφορούν σημαντικά ζητήματα που τους απασχολούν.
 26.2 Την σύνθεση της Επιτροπής αποφασίζει η Γραμματεία του Εκτελεστικού
  Γραφείου.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΑΡΘΡΟ 27: ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
  1. Πρόεδρος
  2. Αναπληρωτής Πρόεδρος
  3. Αντιπρόεδροι
  4. Γενικός Γραμματέας
  5. Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας
  6. Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος

  7. Μέλος Εκτελεστικού Γραφείου
  8. Πρόεδρος ΓΟΔΗΚ
  9. Πρόεδρος ΝΕΔΗΚ
  10. Μέλος Κεντρικής Επιτροπής
  11. Άλλοι Αξιωματούχοι

ΑΡΘΡΟ 28: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 28.1 Ο Πρόεδρος του Κόμματος εκλέγεται, άμεσα από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση,  και η θητεία του διαρκεί μέχρι την εκλογή νέου Προέδρου.
  Πρόεδρος εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει το 50% συν μία ψήφο
  του συνόλου των έγκυρων ψήφων. Αν η πρώτη ψηφοφορία δεν αναδείξει
  Πρόεδρο, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την πρώτη Κυριακή μετά την
  Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση, μεταξύ των δύο επικρατέστερων
  υποψηφίων.
 28.2 Σε περίπτωση κένωσης της θέσης του Προέδρου του Κόμματος για
  υπολειπόμενη θητεία μικρότερη των έξι (6) μηνών τα  καθήκοντα αυτού ασκεί
  ο Αναπληρωτής Πρόεδρος. Αν η θέση του Προέδρου του Κόμματος κενωθεί
  ενώ υπολείπεται θητεία πέραν των έξι μηνών, συγκαλείται Έκτακτη
  Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση, ειδικώς προς τούτο συγκαλούμενη, για την
  εκλογή νέου Προέδρου εντός του επόμενου εξαμήνου από την κένωση της
  θέσης.
 28.3 Αρμοδιότητες
  α) Ο Πρόεδρος του Κόμματος εκπροσωπεί και εκφράζει το Κόμμα.
  β) Προΐσταται και έχει τη γενική εποπτεία και τον έλεγχο του Κόμματος
   σε όλους του τομείς.
  γ) Προεδρεύει όλων των Κεντρικών Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος
   ή οποιασδήποτε Επιτροπής σε συνεδρία της οποίας λαμβάνει μέρος.
  δ) Μετέχει στη διαδικασία εκλογής του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου
   και του Αναπληρωτή του ως ορίζεται στο Καταστατικό.
  ε) Υπογράφει όλα τα έγγραφα του Κόμματος.
  στ) Δύναται να εκχωρεί προσωρινά μέρος των εξουσιών του στον
   Αναπληρωτή  Πρόεδρο του Κόμματος.
  ζ) Τον Πρόεδρο του Κόμματος όταν κωλύεται ή απουσιάζει
   αντιπροσωπεύει ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Κόμματος. Ο
   Πρόεδρος του Κόμματος λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 29: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 29.1 Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος εκλέγεται  από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση.
 29.2 Είναι μέλος των Ανωτάτων Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος.
 29.3 Αναπληρεί τον Πρόεδρο όταν κωλύεται ή απουσιάζει, στην άσκηση των
  συνήθων καθηκόντων του ή όπως προβλέπεται στο άρθρο 25(2).
 29.4 Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 30: ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 30.1 Οι Αντιπρόεδροι είναι τρεις (3) και εκλέγονται από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση μέσα από κοινό ψηφοδέλτιο. Σε περίπτωση κενής θέσης
  Αντιπροέδρου, τότε η Κεντρική Επιτροπή εκλέγει μετά από υποβολή
  υποψηφιοτήτων, νέο Αντιπρόεδρο.
 30.2 Ο κάθε ένας εξ αυτών αναλαμβάνει ξεχωριστό τομέα ευθύνης, όπως αυτοί
  καθορίζονται από το Εκτελεστικό Γραφείο. Η επιλογή γίνεται με βάση την
  σειρά εκλογής.
 30.3 Είναι μέλη των  Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος όπως προβλέπεται από
  το Καταστατικό.
 30.4 Καθήκοντα
  α) Βοηθούν τον Πρόεδρο και Αναπληρωτή Πρόεδρο στην εκτέλεση των
   καθηκόντων τους για την ομαλή λειτουργία του Κόμματος.
  β) Αναλαμβάνουν την ευθύνη εποπτείας και συντονισμού του
   συστήματος παραγωγής πολιτικής, την ευθύνη του συντονισμού της

   διαμόρφωσης του κυβερνητικού προγράμματος του Κόμματος και τον
   συντονισμό της Επιτροπής Πολιτικών Συμβούλων. Ενημερώνουν με
   τακτικές εκθέσεις/αναφορές το Εκτελεστικό Γραφείο και την Κεντρική
   Επιτροπή.
 30.5 Οι Αντιπρόεδροι λογοδοτούν στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 31: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 31.1 Ο Γενικός Γραμματέας του Κόμματος εκλέγεται από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση.
 31.2 Αρμοδιότητες: 
  α) Συγκαλεί τις συνεδρίες των Κεντρικών Συλλογικών Οργάνων του
   Κόμματος κοινοποιώντας έγκαιρα την ημερήσια διάταξη κάθε
   συνεδρίας μαζί με τα σχετικά έγγραφα εργασίας ως ορίζει το
   Καταστατικό και οι Ειδικοί Κανονισμοί.
  β) Σε συνεργασία με τους Βοηθούς Γενικούς Γραμματείς φέρει την
   ευθύνη τήρησης  των  βιβλίων  Πρακτικών των συνεδριάσεων των
   Κεντρικών Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος.
  γ) Έχει την εποπτεία των Ομάδων Μελετών και του Πολιτικού
   Σχεδιασμού.
  δ) Γνωστοποιεί τις αποφάσεις των Ανώτερων Καθοδηγητικών Οργάνων
   του Κόμματος προς τα ιεραρχικά υφιστάμενά  του κομματικά όργανα
   και ελέγχει την εφαρμογή τους.
  ε) Καταθέτει στο Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο την Έκθεση Δράσης του
   Κόμματος.
  στ) Προσυπογράφει κατά κανόνα τα εξερχόμενα έγγραφα του Κόμματος.
  ζ) Υποβάλλει  προς τα αρμόδια  όργανα   προτάσεις για λήψη
   αποφάσεων πάνω σε  τρέχοντα σοβαρά θέματα.
  η) Συγκροτεί σε συνεργασία με το Εκτελεστικό Γραφείο, Επιτροπές
   Εργασίας με συμβουλευτική ιδιότητα, με σκοπό την πλαισίωση και
   υποβοήθηση υπευθύνων Αξιωματούχων στην εκτέλεση του έργου
   τους. 
  θ) Ο Γενικός Γραμματέας βοηθείται στο έργο του από τους Βοηθούς
   Γενικούς Γραμματείς.
 31.3 Ο Γενικός Γραμματέας λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή

ΑΡΘΡΟ 32: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 32.1 Ο Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας  εκλέγεται από την  Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση.
 32.2 Η θέση του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα είναι επαγγελματική κατόπιν
  εκλογής. Δεν μπορεί να διεκδικήσει οποιοδήποτε πολιτειακό αξίωμα, εκτός
  και αν παραιτηθεί δυο (2) χρόνια πριν τις πολιτειακές εκλογές στις οποίες
  προτίθεται να διεκδικήσει.
 32.3. Αρμοδιότητες
  α) Είναι υπεύθυνος για την οργάνωση του Κόμματος. Καταρτίζει το
   Γενικό Οργανωτικό Σχέδιο, το οποίο, μετά την έγκριση του από την
   Κεντρική Επιτροπή, προωθεί δια των αρμοδίων κομματικών 
οργάνων
   προς υλοποίηση.
  β) Βρίσκεται σε στενή επαφή με τις Επαρχιακές Επιτροπές και τα
   Παραρτήματα του Εξωτερικού και συντονίζει τις ενέργειες και
   δραστηριότητες τους στον οργανωτικό τομέα.
  γ) Επισκέπτεται τις Επαρχίες και παρακολουθεί και ελέγχει την πρόοδο
   προς υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του Κόμματος.
  δ) Ενημερώνει το Εκτελεστικό Γραφείο και υποβάλλει τακτικά Έκθεση
   προς την Κεντρική Επιτροπή για την πρόοδο και τα αποτελέσματα
   υλοποίησης του Γενικού Οργανωτικού Σχεδίου και των Ειδικών
   Οργανωτικών Προγραμμάτων. 
  ε) Προΐσταται τις λειτουργίας του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου. 
  στ) Με εισήγηση του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, το Εκτελεστικό

   Γραφείο επικυρώνει τα εννιά (9) πρόσωπα που στελεχώνουν το
   Οργανωτικό Γραφείο. 
   Το Οργανωτικό Γραφείο υπόκειται πλήρως στις αρμοδιότητες του
   Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα.
 32.4 O Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 33: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
 33.1 Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Κόμματος είναι μέλος της Βουλής,
  αυτοδικαίως προεδρεύει της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και ασκεί καθήκοντα
  Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου.
 33.2 Εάν ο Πρόεδρος του Κόμματος αναδειχθεί Πρόεδρος της Βουλής πράγμα
  που θα τον κωλύει να ασκεί τα καθήκοντα του Κοινοβουλευτικού
  Εκπροσώπου ή για οποιοδήποτε λόγο δεν επιθυμεί να κατέχει τη θέση του
  Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου, ή εάν δεν είναι μέλος της Βουλής, η
  Κοινοβουλευτική Ομάδα σε συνεδρία της υπό την προεδρία του, εκλέγει τον
  Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο.  Την εκλογή του Εκπροσώπου επικυρώνει η
  Κεντρική Επιτροπή.
 33.3 Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος υποβάλλει κάθε τρίμηνο ή όταν του
  ζητηθεί από το Εκτελεστικό Γραφείο Έκθεση Δράσης της Ομάδας.
 33.4 Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος εκφράζει τις θέσεις του Κόμματος στην
  Βουλή και συντονίζει το έργο των βουλευτών.
 33.5 Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος καλεί σε συνεδρία την Ομάδα τακτικά κάθε
  εβδομάδα και έκτακτα όταν παρίσταται ανάγκη.

ΑΡΘΡΟ 34: ΜΕΛΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
 Ως το Άρθρο 12 ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 35: ΒΟΗΘΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
 35.1 Οι Βοηθοί Γενικοί Γραμματείς είναι δυο (2) και επιλέγονται/εκλέγονται από
  την Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 35.2 Συμμετέχουν εξ οφίκιο μέλη στην Κεντρική Επιτροπή με δικαίωμα ψήφου.
 35.3 Μετέχουν στα συλλογικά όργανα του Κόμματος,  όπως προνοεί το
  Καταστατικό.
 35.4 Αρμοδιότητες
  α) Βοηθούν το Γενικό Γραμματέα στην προετοιμασία και τη λειτουργία
   των συλλογικών οργάνων του Κόμματος.
  β) Ειδικότερα ασκούν καθήκοντα που τους κατανέμει το Εκτελεστικό
   Γραφείο ύστερα από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 36: ΒΟΗΘΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΙ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
 36.1 Οι  Βοηθοί  Γενικοί  Οργανωτικοί  Γραμματείς είναι  δύο (2)  και
  επιλέγονται/εκλέγονται από την Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί
  54 μήνες.
 36.2 Συμμετέχουν εξ οφίκιο μέλη στην Κεντρική Επιτροπή με δικαίωμα ψήφου.
 36.3 Μετέχουν στα συλλογικά όργανα του Κόμματος,  όπως προνοεί το
  Καταστατικό.
 36.4 Αρμοδιότητες 
  α) Βοηθούν το Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα για την εύρυθμη λειτουργία
   του οργανωτικού μηχανισμού του Κόμματος. Αντικαθιστούν το Γενικό
   Οργανωτικό  Γραμματέα σε περίπτωση απουσίας.
  β) Ειδικότερα, ασκούν καθήκοντα που τους αναθέτει το Εκτελεστικό
   Γραφείο ύστερα από εισήγηση του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 37: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
 37.1 Ο Αναπληρωτής Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος εκλέγεται από την
  Κοινοβουλευτική Ομάδα και αναπληρώνει τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο
  όταν απουσιάζει ή όταν κωλύεται. Την εκλογή του επικυρώνει η Κεντρική
  Επιτροπή.

   στ) Να  ψηφίζει τους υποψήφιους του Κόμματος σε κάθε εκλογή σε
    δημόσιο αξίωμα.
   ζ) Να μην είναι μέλος άλλου Κόμματος.
 62.7 Κομματική Ταυτότητα
   α) Η εγκεκριμένη αίτηση υποψηφίου μέλους, προωθείται από την
    Επαρχιακή Επιτροπή ή τη Γραμματεία του Εκτελεστικού
    Γραφείου προς το Τμήμα έκδοσης ταυτοτήτων στα Κεντρικά
    Γραφεία για την καταγραφή  του μέλους στο Κεντρικό Μητρώο
    και την έκδοση της κομματικής του ταυτότητας.
   β) Η διαδικασία έκδοσης της κομματικής ταυτότητας
    συμπληρώνεται το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες από την
    παράδοση των στοιχείων στο τμήμα ταυτοτήτων στη Λευκωσία.
    Η ταυτότητα παραδίδεται στην οικεία Επαρχιακή Επιτροπή, η
    οποία και τη διαβιβάζει αμέσως στην ενδιαφερόμενη Τοπική
    Οργάνωση για να παραδοθεί στο νέο μέλος.
   γ) Η όλη διαδικασία εγγραφής μέλους και έκδοσης της ταυτότητας
    του και παράδοσης της στο νέο μέλος διεξάγεται με τον
    ταχύτερο δυνατό ρυθμό και σε καμιά περίπτωση δεν διαρκεί
    πέραν των δύο μηνών.
   δ) Η ανανέωση της Κομματικής ταυτότητας γίνεται δια της
    πληρωμής της ετήσιας συνδρομής.

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

ΑΡΘΡΟ 63: ΝΕΟΛΑΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 63.1 Η ΝΕΔΗΚ αποβλέπει στην κινητοποίηση και πολιτικοποίηση των νέων και
  αξιοποίηση της προσφοράς τους στη ζωή του τόπου μας.
  Αποτελεί την ανανεωτική δύναμη στον αγώνα προώθησης  και πραγμάτωσης
  των αρχών και των στόχων του Κόμματος.
 63.2 Διατηρεί Τμήματα Φοιτητικής Νεολαίας, Εργαζόμενης Νεολαίας και άλλα. 
 63.3 Η ΝΕΔΗΚ είναι αναπόσπαστο μέρος του Κόμματος και βρίσκεται σε συνεχή
  πολιτική συνεργασία με τα συλλογικά όργανα του Κόμματος, πάντοτε κάτω
  από την άμεση εποπτεία του Κόμματος.
 63.4 Η οικονομική διαχείριση και ο έλεγχος γίνεται από το Γενικό Διευθυντή του
  Κόμματος σε συνεργασία με τον Οικονομικό Διαχειριστή του Κόμματος.
 63.5 Μέλη της ΝΕΔΗΚ είναι οι νέοι, μέλη του Κόμματος, ηλικίας από 18-30 ετών.
  Κατά την ημέρα της εκλογικής συνέλευσης δικαίωμα ψήφου έχουν όσοι
  έχουν οικονομικά τακτοποιημένες τις υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με τις
  πρόνοιες του Άρθρου 62.3. Για άτομα 12-18 ετών που επιθυμούν να
  εγγραφούν στην ΝΕΔΗΚ, τηρείται ξεχωριστό μητρώο υπό την εποπτεία του
  Γενικού Οργανωτικού Γραφείου.
 63.6 Την ευθύνη φύλαξης και τήρησης του μητρώου έχει το Γενικό Οργανωτικό
  Γραφείο του Κόμματος.
 63.7 Κανένας εν ενεργεία αξιωματούχος της ΝΕΔΗΚ δεν μπορεί να υπερβαίνει το
  τριαντακοστό (30) έτος της ηλικίας του εκτός και αν διανύει θητεία στην
  οποία εξελέγη και ήταν κάτω των τριάντα (30) ετών.
 63.8 Ο Πρόεδρος, τα μέλη της Γραμματείας και οι Επαρχιακοί Αξιωματούχοι της
  οργάνωσης, εκλέγονται από το Παγκύπριο Συνέδριο της Οργάνωσης το
  οποίο διενεργείται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του Κόμματος το
  αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής της
  Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης και η θητεία τους διαρκεί
  πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 63.9 Η διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη της ηγεσίας της ΝΕΔΗΚ
  διενεργείται και εποπτεύεται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του
  Κόμματος.

 63.10 Ο Πρόεδρος της ΝΕΔΗΚ προεδρεύει της Γενικής Γραμματείας και του
  Κεντρικού Συμβουλίου της ΝΕΔΗΚ.  Έχει την ευθύνη οργάνωσης και
  διοίκησης της ΝΕΔΗΚ και προώθησης των σκοπών και επιδιώξεων της, σε
  συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη των συλλογικών οργάνων της των οποίων
  προεδρεύει.
 63.11 Ο Πρόεδρος της ΝΕΔΗΚ συμμετέχει στο Εκτελεστικό Γραφείο του Κόμματος
  και επίσης, μαζί με τα μέλη της Γενικής Γραμματείας, στην Κεντρική Επιτροπή
  του Κόμματος.
 63.12 Το Καταστατικό της ΝΕΔΗΚ αντανακλά στις διατάξεις του το περιεχόμενο
  του παρόντος άρθρου. Το Καταστατικό του Κόμματος υπερισχύει
  οποιασδήποτε άλλης πρόνοιας του Καταστατικού της ΝΕΔΗΚ σε περίπτωση
  αμφιλεγόμενης και συγκρουόμενης ερμηνείας οποιασδήποτε διάταξης.
 63.13 Το Καταστατικό της ΝΕΔΗΚ υπόκειται στην έγκριση και επικύρωση της
  Κεντρικής Επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 64: ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ  ΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ  ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 64.1 Σκοπός της ΓΟΔΗΚ είναι η προσέλευση των Κυπρίων γυναικών στις τάξεις
  του Δημοκρατικού Κόμματος και η εργασία και συμβολή τους στον αγώνα για
  ανέλιξη της Κύπριας γυναίκας στον πολιτικό,  στον πολιτιστικό και στον
  κοινωνικό τομέα καθώς και η διασφάλιση για τις γυναίκες ισότητα
  δικαιωμάτων και ευκαιριών, πάντοτε μέσα στα πλαίσια του όλου Κομματικού
  μηχανισμού και σύμφωνα με τις καταστατικές αρχές και την πολιτική γραμμή
  του Κόμματος.
 64.2 Η ΓΟΔΗΚ είναι  τμήμα αναπόσπαστο του  Κόμματος και βρίσκεται σε συνεχή
  πολιτική συνεργασία με τα συλλογικά όργανα του Κόμματος. Διατηρεί
  διοικητική και οργανωτική αυτοτέλεια, πάντοτε κάτω από την άμεση εποπτεία
  του Κόμματος.
 64.3 Η οικονομική διαχείριση και ο έλεγχος γίνονται από το Γενικό Διευθυντή του
  Κόμματος σε συνεργασία με τον Οικονομικό Διαχειριστή του Κόμματος.
 64.4 Η ΓΟΔΗΚ παρουσιάζει τις θέσεις και απόψεις του Κόμματος σε θέματα που
  αφορούν ειδικά τη γυναίκα.
 64.5 Μέλη της ΓΟΔΗΚ είναι όλες οι γυναίκες  μέλη του Κόμματος.
  Για την εγγραφή τους ως μελών εφαρμόζονται οι πρόνοιες του Άρθρου 62.3.
  Τα ονόματα των γυναικών μελών του Κόμματος καταχωρούνται στο Κεντρικό
  Μητρώο Μελών του Κόμματος.
 64.6 Την ευθύνη φύλαξης και τήρησης του μητρώου έχει το Γενικό Οργανωτικό
  Γραφείο του Κόμματος. Το μητρώο μελών περιλαμβάνει τις γυναίκες μέλη
  του Κόμματος και δεν διατηρείται παράλληλα άλλο μητρώο από την ίδια
  Οργάνωση.
 64.7 Η Πρόεδρος και τα μέλη της ΓΟΔΗΚ εκλέγονται από το Παγκύπριο Συνέδριο
  της Οργάνωσης, το οποίο διενεργείται και εποπτεύεται από το Γενικό
  Οργανωτικό Γραφείο του Κόμματος. Η εκλογή της ηγεσίας γίνεται εντός έξι
  (6) μηνών από την ημερομηνία της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης και η
  θητεία τους διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 64.8 Η διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη της ηγεσίας της ΓΟΔΗΚ
  διενεργείται και εποπτεύεται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του
  κόμματος.
 64.9 Η Πρόεδρος της ΓΟΔΗΚ συμμετέχει στο Εκτελεστικό Γραφείο του Κόμματος
  και επίσης, μαζί με τα μέλη της Γενικής Γραμματείας της, στην Κεντρική
  Επιτροπή.
 64.10 Το Καταστατικό της ΓΟΔΗΚ  αντανακλά στις διατάξεις του το περιεχόμενο
  του παρόντος άρθρου. Το Καταστατικό του Κόμματος υπερισχύει
  οποιασδήποτε άλλης πρόνοιας του Καταστατικού της ΓΟΔΗΚ σε περίπτωση
  αμφιλεγόμενης και συγκρουόμενης ερμηνείας οποιασδήποτε διάταξης.
 64.11 Το Καταστατικό της ΓΟΔΗΚ υπόκειται στην έγκριση και επικύρωση της
  Κεντρικής Επιτροπής.

  Επιτροπή.
 60.3 Αρμοδιότητες
  Η Τοπική Επιτροπή εργάζεται για:
   α) Την υλοποίηση των Αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.
   β) Την προώθηση των θέσεων και απόψεων του Κόμματος μέσα
    στον κόσμο  της περιοχής της.
   γ) Τη διεύρυνση του Κόμματος με την προσχώρηση νέων μελών.
   δ) Την ανάληψη πρωτοβουλιών με στόχο την αύξηση της επιρροής
    του Κόμματος στην περιοχή ευθύνης της.
   ε) Την κινητοποίηση και συμμετοχή των μελών στις γενικές
    κομματικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις.
   στ) Την διεκπεραίωση των οδηγιών ή καθηκόντων που της
    ανατίθενται από  αρμόδια κομματικά όργανα.
   ζ) Την είσπραξη συνδρομών και διαφώτιση των μελών της Τοπικής
    Οργάνωσης.
   η) Την ενημέρωση και διαφώτιση των μελών της περιοχής της για
    τις θέσεις του Κόμματος πάνω στις διαμορφούμενες νέες
    εξελίξεις. 
 60.4 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν την
  οργάνωση και λειτουργία των Επαρχιακών οργάνων του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 61: ΤΟΠΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 61.1 Το Τοπικό Συμβούλιο συγκροτείται από:
   α) Την Τοπική Επιτροπή
   β) Τους αντιπροσώπους κάθε εκλογικού κέντρου της περιφέρειας
    της Τοπικής Επιτροπής.
   γ) Μέλη  οργανωμένων συνόλων που εγκρίνει η Επαρχιακή
    Επιτροπή  μετά από συνεννόηση  με την Τοπική Επιτροπή.
 61.2 Του Τοπικού Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος της Τοπικής Επιτροπής ή
  εκπρόσωπος της Επαρχιακής Επιτροπής.  Καλείται σε συνεδρία με απόφαση
  της Τοπικής Επιτροπής τακτικά κάθε δύο (2) μήνες και έκτακτα όταν κριθεί
  αναγκαίο από τον Πρόεδρο της Τοπικής Επιτροπής ή την Επαρχιακή Επιτροπή
  ή όταν ζητηθεί από την πλειοψηφία των μελών του.
 61.3 Αρμοδιότητες
   α) Συμβάλλει ουσιαστικά στην υλοποίηση των οργανωτικών
    προγραμμάτων που σχεδιάζει η Τοπική Επιτροπή μέσα στα
    πλαίσια των οδηγιών της Επαρχιακής Επιτροπής.
   β) Αξιολογεί τα αποτελέσματα της Κομματικής δουλειάς και
    εκφράζει τις διαπιστώσεις, τα συμπεράσματα και τις εισηγήσεις
    του.
   γ) Επιλαμβάνεται ειδικών θεμάτων που παραπέμπονται προς αυτό
    από τη Τοπική Επιτροπή ή την Επαρχιακή Επιτροπή και
    υποβάλλει σχετικές εισηγήσεις.

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΑΡΘΡΟ 62: ΜΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
 62.1 Προσόντα Εγγραφής
   α) Κάθε Κύπριος, κάτοικος της Κύπρου, μπορεί να εγγραφεί μέλος
    του Κόμματος, εάν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας
    του, δεν ανήκει ή δεν υποστηρίζει άλλο πολιτικό σχηματισμό και
    δηλώσει αποδοχή των Αρχών της Ιδεολογίας και του
    Καταστατικού του Κόμματος.
   β) Με απόφαση του Εκτελεστικού Γραφείου είναι δυνατό, Κύπριοι
    μη μόνιμοι κάτοικοι της Κύπρου, καθώς  και αλλοδαποί μόνιμοι
    κάτοικοι της Κύπρου να εγγραφούν μέλη του Κόμματος.

 62.2 Μητρώα Μελών 
  Τα μέλη εγγράφονται στα ακόλουθα Μητρώα: 
  1) Μητρώο Μελών Τοπικής Οργάνωσης.
  2) Μητρώο Μελών Επαρχιακής Οργάνωσης.
  3) Κεντρικό Μητρώο Μελών.
 62.3 Εγγραφή Μελών 
  Το υποψήφιο μέλος συμπληρώνει ειδικό Έντυπο Εγγραφής Μέλους στην
  Τοπική Οργάνωση του τόπου διαμονής του. Η αίτηση εξετάζεται από την
  οικεία Επαρχιακή Επιτροπή.
  Συμμετοχή στη διαδικασία εγγραφής μέλους έχουν ο Πρόεδρος και τα μέλη
  της Γραμματείας του Εκτελεστικού Γραφείου.
 62.4 Αποχώρηση Μέλους
  Έκαστο μέλος αποχωρεί από το Κόμμα:
   α) Όταν καταδεικνύει ρητά την επιθυμία του πως δεν επιθυμεί να
    είναι μέλος,
   β) Αποστείλει γραπτή επιστολή προς την οικεία Επαρχιακή
    Επιτροπή ή/και στο Γενικό Οργανωτικό Γραφείο,
   γ) Με δημόσια ανάρτηση ή δήλωση του,
   δ) Όταν με πράξεις ή/και ενέργειες του διαμηνύει ότι δεν θέλει να  
    είναι μέλος του κόμματος.
 
 62.5 Δικαιώματα Μέλους 
  Κάθε μέλος έχει δικαίωμα:
   α) Να ψηφίζει αιρετά όργανα του Κόμματος (άμεσα ή έμμεσα)
    όπως προνοεί το Καταστατικό.
   β) Να υποβάλλει υποψηφιότητα για εκλογή σε κομματικά Αξιώματα
    σε όλα τα επίπεδα της κομματικής δομής, όπως ορίζει το
    Καταστατικό.
   γ) Να διεκδικεί υποβολή υποψηφιότητας για πολιτειακά αξιώματα
    σύμφωνα με το Καταστατικό και τους Ειδικούς Κανονισμούς που
    ρυθμίζουν το θέμα τούτο.
   δ) Να ασκεί κριτική που να εξαντλείται μέσα στα πλαίσια της
    λειτουργίας των οργάνων του Κόμματος.
   ε) Να υποβάλλει στα αρμόδια όργανα εισηγήσεις και να συζητεί
    ελεύθερα  οποιοδήποτε θέμα που έχει σχέση με την πολιτική
    του Κόμματος μέσα στα πλαίσια των κομματικών διαδικασιών.
   στ) Να εκφράζει, να προωθεί και να υποστηρίζει, τυχόν
    διαφορετικές απόψεις του όσο αφορά την πολιτική ή τις
    ενέργειες του Κόμματος, είτε στα συλλογικά όργανα είτε
    δημόσια, νοουμένου ότι μετά που θα ληφθεί απόφαση ομόφωνα
    ή κατά πλειοψηφία από το αρμόδιο συλλογικό όργανο, το μέλος
    δεν δικαιούται με λόγο ή  ενέργειες να  υποσκάπτει ή να
    προβαίνει σε ενέργειες αντίθετες προς την απόφαση που
    λήφθηκε. Σε περίπτωση που ενεργεί αντίθετα, λαμβανομένης
    υπόψη και της μορφής και έντασης της αντίδρασης, το μέλος
    θεωρείται ότι είναι πειθαρχικά υπόλογο και σε περίπτωση
    καταδίκης, υπόκειται σε κυρώσεις.
 62.6 Υποχρεώσεις Μέλους 
  Κάθε μέλος έχει την υποχρέωση:
   α) Να σέβεται και να προωθεί τις Αρχές, την Ιδεολογία και το
    Πρόγραμμα του Κόμματος.
   β) Να συμμορφώνεται προς τις αποφάσεις και να τηρεί τη γραμμή
    του Κόμματος
   γ) Να παρακολουθεί ανελλιπώς τις συνεδρίες των οργάνων στα
    οποία  μετέχει και να λαμβάνει πρόθυμα μέρος στις διάφορες
    εκδηλώσεις του Κόμματος.
   δ) Να καταβάλλει την συνδρομή του στο Κόμμα.
   ε) Να φροντίζει ώστε να είναι εγγεγραμμένος στους Εκλογικούς
    Καταλόγους της Πολιτείας.

ΑΡΘΡΟ 55: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 55.1 Ύστερα από οδηγίες του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου, σύμπλεγμα Τοπικών
  Οργανώσεων, αποτελεί Περιφερειακή Οργάνωση. Κάθε Επαρχιακή Επιτροπή,
  σε συνεννόηση με το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο, χωρίζει την οικεία επαρχία
  της σε περιφέρειες. Κάθε περιφέρεια είναι ένας δήμος ή μια ενορία ή μια
  εκλογική περιφέρεια και στην ύπαιθρο μια ομάδα κοινοτήτων.
  Μέλη της μπορεί να είναι όλες οι Τοπικές Οργανώσεις μιας Περιφέρειας. Οι
  Πρόεδροι και οι Οργανωτικοί Γραμματείς των Τοπικών Οργανώσεων
  αποτελούν το Εκτελεστικό Σώμα της Περιφερειακής Οργάνωσης.
  Η Περιφερειακή Οργάνωση συνεδριάζει υπό την προεδρία του Εκπροσώπου
  των Περιφερειακών Τομέων/Οργανωτικό Συντονιστή Υπαίθρου και
  Δημαρχούμενων περιοχών, που εκλέγεται από τα μέλη της Περιφέρειας
  όπως ορίζει το άρθρο 52.1, τακτικά κάθε διμηνία και έκτακτα όταν το
  αποφασίσει η Επαρχιακή Επιτροπή. Οι αρμοδιότητες του Συντονιστή
  καθορίζονται με Κανονισμούς από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο
 55.2 Τις περιφέρειες κατά επαρχία ορίζει η οικεία Επαρχία σε συνεννόηση με το
  Γενικό Οργανωτικό Γραφείο.
 55.3 Αρμοδιότητες
  1) Συντονίζει τις δραστηριότητες των Τοπικών Οργανώσεων που
   περιλαμβάνονται στην περιφέρεια
  2) Θέτει περιφερειακούς στόχους για διεύρυνση του Κόμματος και
   αποτελεσματική διαφώτιση των μελών της.

ΑΡΘΡΟ 56: ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 
ΕΠΑΡΧΙΩΝ 
 56.1 Οι Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες Επαρχιών λειτουργούν
  σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος Καταστατικού.
 56.2 Ιδρύονται Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες κατά Επαρχία
  με εισήγηση του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
  Ομάδων και κατόπιν έγκρισης του Οργανωτικού Γραφείου, κατά Κλάδο ή
  Επάγγελμα όπου τα μέλη είναι πέραν των τριάκοντα (30). Το Εκτελεστικό
  Γραφείο δύναται να εγκρίνει σύσταση Κλαδικής Οργάνωσης με μικρότερο
  αριθμό μελών. Οι κατά επαρχία επάγγελμα Κλαδικές Οργανώσεις συνδέονται
  με τις αντίστοιχες Κλαδικές των άλλων Επαρχιακών και σχηματίζουν κατά
  επάγγελμα την Παγκύπρια Κλαδική Οργάνωση.
 56.3 Η Κλαδική Οργάνωση διοικείται από πενταμελή (5) Επιτροπή που
  αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα, το Βοηθό
  Γραμματέα και τον Ταμία.
 56.4 Υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, οι Πρόεδροι των
  Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων αποτελούν την
  Συντονιστική Επιτροπή των Κλαδικών Οργανώσεων (Σ.Ε.Κ.Ο) και έχουν την
  ευθύνη του συντονισμού των Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
  Ομάδων. Το έργο της Σ.Ε.Κ.Ο αναλαμβάνει πενταμελής Γραμματεία που
  εκλέγεται και έχει Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Αναπληρωτή
  Γραμματέα και Ταμία.
 56.5 Αρμοδιότητες
  α) Επιλαμβάνονται και προωθούν προβλήματα, ή αιτήματα μελών του
   Κλάδου δια του αρμοδίου οργάνου του Κόμματος.
  β) Μελετούν προβλήματα του Κλάδου και υποβάλλουν εισηγήσεις στο
   Κόμμα δια του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
   Ομάδων.
  γ) Οργανώνουν τα μέλη, τα στελέχη και τους οπαδούς του Κόμματος
   στους χώρους εργασίας και φροντίζουν δια την συστηματική
   διαφώτιση και εμπέδωση της Κομματικής Πολιτικής.
 56.6 Κατά παρόμοιο τρόπο λειτουργούν και οι Επιτροπές Συνταξιούχων.
 56.7 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί, που εγκρίνει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζουν τον τρόπο
  εκλογής και λειτουργίας όλων των Επιτροπών και Οργανώσεων του
  Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 57: TOΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 57.1 Η Τοπική Οργάνωση είναι η βασική πολιτική και οργανωτική μονάδα του
  Κόμματος. Καλύπτει και μια ενορία ή εκλογική περιφέρεια
  Ιδρύεται από την Επαρχιακή Επιτροπή ύστερα από έγκριση του Εκτελεστικού
  Γραφείου.  Δύναται να καλύπτει μια κοινότητα ή ομάδα κοινοτήτων ή ενορία ή
  εκλογική περιφέρεια και στις πόλεις  να καλύπτει την περιοχή που αναλογεί
  σε κάθε ένα εκλογικό Κέντρο.
 57.2 Αποτελείται τουλάχιστον από 10 μέλη. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το
  Εκτελεστικό Γραφείο δύναται να εγκρίνει σύσταση Τοπικής Οργάνωσης με
  μικρότερο αριθμό μελών.
  Η Τοπική Οργάνωση δέχεται μέλη που κατοικούν στην ίδια γεωγραφική
  περιφέρεια.

ΑΡΘΡΟ 58: ΤΟΠΙΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 58.1 Αποτελεί το ανώτατο όργανο της Τοπικής Οργάνωσης. Συγκροτείται από τα
  μέλη που έχουν εγγραφεί στο κεντρικό μητρώο μελών του Κόμματος
  τουλάχιστον εννέα (9) μήνες πριν τη διεξαγωγή της Παγκύπριας Εκλογικής
  Συνέλευσης και διενεργείται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του
  Κόμματος εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής της
  Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης.
  Εφορευτική Επιτροπή που ορίζεται από την Επαρχιακή Επιτροπή εποπτεύει
  την εκλογική διαδικασία. 
  Ειδικοί κανονισμοί που καθορίζονται από την Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν
  τα θέματα της υποβολής υποψηφιοτήτων και την εκλογική διαδικασία. Οι
  Γενικές Συνελεύσεις των Τοπικών Οργανώσεων διεξάγονται εντός έξι (6)
  μηνών μετά την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
 58.2 Σε περίπτωση που Προέδροι ή μέλη Τοπικών Επιτροπών δεν ανταποκρίνονται
  στα καθήκοντα τους και δεν υλοποιούν το πλάνο του Γενικού Οργανωτικού
  Γραφείου και τις αποφάσεις του Κόμματος, η οικεία Επαρχιακή Επιτροπή σε
  συνεννόηση με το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο και με έγκριση του
  Εκτελεστικού Γραφείου, αποφασίζει την πραγματοποίηση νέας Εκλογικής
  Συνέλευσης ή/και την αντικατάσταση τους.
 58.3 Αρμοδιότητες
  Εκλέγει τον Πρόεδρο και τα μέλη της Τοπικής  Επιτροπής για θητεία που
  διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.

ΑΡΘΡΟ 59: ΤΟΠΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 59.1 Συγκαλείται μια (1) φορά στην διάρκεια της θητείας της Επιτροπής ή όποτε
  αυτό κριθεί αναγκαίο και προβαίνει σε έλεγχο των πεπραγμένων της Τοπικής
  Επιτροπής, η οποία παρουσιάζει έκθεση δράσης. Μεριμνά για την περαιτέρω
  στελέχωση και δραστηριοποίηση της Τοπικής Επιτροπής.
  Συμμετέχουν όλα τα μέλη της Τοπικής Οργάνωσης που είναι εγγεγραμμένα
  στο κεντρικό μητρώο μελών του Κόμματος και έχουν τακτοποιημένη την
  οικονομική συνδρομή τους.

ΑΡΘΡΟ 60: ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 60.1 Εκλέγεται από την Τακτική Εκλογική Συνέλευση της Τοπικής Οργάνωσης για
  θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
  Αποτελείται από πέντε ως δεκαπέντε (5-15) μέλη ανάλογα με την
  αριθμητική δύναμη των μελών της Τοπικής Οργάνωσης.
  Καταρτίζεται εις Σώμα ως εξής:
  Αντιπρόεδρος, Γραμματέας Οργανωτικός Γραμματέας και Ταμίας. Τα υπόλοιπα
  μέλη είναι Σύμβουλοι. Συνεδριάζει τακτικά κάθε εβδομάδα και έκτακτα όταν
  κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο.
 60.2 Ο Πρόεδρος της  Τοπικής  Επιτροπής ΝΕΔΗΚ και η Πρόεδρος της Τοπικής
  Επιτροπής ΓΟΔΗΚ παρακάθονται στις συνεδρίες  της Τοπικής Επιτροπής του
  Κόμματος. Εξ οφίκιο μέλη με δικαίωμα ψήφου είναι οι Δήμαρχοι, Δημοτικοί
  Σύμβουλοι, Σχολικοί Έφοροι, Πρόεδρος και μέλη Κοινοτικών Συμβουλίων,
  νοουμένου ότι είναι μέλη του Κόμματος που κατοικούν στην οικεία Τοπική

  Γραφείο χωρίζει την Επαρχία της σε περιφέρειες. Κάθε περιφέρεια είναι ένας
  Δήμος ή Ενορία ή εκλογική περιφέρεια και στην Ύπαιθρο ομάδα κοινοτήτων.
  Του Επαρχιακού Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος της Επαρχιακής
  Επιτροπής.  Καλείται δε σε συνεδρία με απόφαση της Επαρχιακής Επιτροπής
  τακτικά κάθε τρεις (3) μήνες και έκτακτα όταν κριθεί αναγκαίο από τον
  Πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής ή όταν ζητηθεί από τη πλειοψηφία των
  μελών του.
 52.2 Αρμοδιότητες
  α) Συμβάλλει ουσιαστικά στην υλοποίηση των οργανωτικών
   προγραμμάτων εσωκομματικής επικοινωνίας που σχεδιάζει η
   Επαρχιακή Επιτροπή.
  β) Προβαίνει σε αξιολόγηση των πεπραγμένων και σε απολογισμό
   δράσης κατά Τοπική Οργάνωση και εκφράζει τις διαπιστώσεις, τα
   συμπεράσματα και τις εισηγήσεις της.
  γ) Επιλαμβάνεται ειδικών θεμάτων που παραπέμπονται προς αυτό από
   την Επαρχιακή Επιτροπή και υποβάλλει σχετικές εισηγήσεις.

ΑΡΘΡΟ 53: ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 53.1 Η Επαρχιακή Επιτροπή είναι είκοσι-εφταμελής (27). Εκλέγεται από την
  Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις
  (54) μήνες. Το Επαγγελματικό Οργανωτικό Στέλεχος κάθε επαρχίας
  συμμετέχει εξ οφίκιο μέλος της Επαρχιακής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου.
  Η εκλογή του Προέδρου της διεξάγεται χωριστά. Τα μέλη του Εκτελεστικού
  Γραφείου και της Γραμματείας του Εκτελεστικού Γραφείου δύνανται να
  παρακάθονται στις συνεδρίες της οικείας Επαρχιακής Επιτροπής.
 53.2 Οι Επαρχιακές Επιτροπές του Κόμματος υπό ομαλές συνθήκες είναι έξι (6),
  μια (1) σε κάθε Επαρχία της Κύπρου. Κατ’  εξαίρεση για λόγους οργανωτικούς
  και εφ΄ όσον συνεχίζεται η σημερινή έκρυθμη κατάσταση οι Επαρχιακές
  Επιτροπές είναι δώδεκα “12”.
  Επαρχιακή Επιτροπή Λευκωσίας
  Επαρχιακή Επιτροπή Μόρφου (Λευκωσίας)
  Επαρχιακή Επιτροπή Μόρφου (Λεμεσός)
  Επαρχιακή Επιτροπή Λεμεσού
  Επαρχιακή Επιτροπή Λάρνακας
  Επαρχιακή Επιτροπή Πάφου
  Επαρχιακή Επιτροπή  Αμμοχώστου (Λάρνακα)
  Επαρχιακή Επιτροπή Αμμοχώστου (Λεμεσός)
  Επαρχιακή Επιτροπή Αμμοχώστου (Λευκωσία)
  Επαρχιακή Επιτροπή Κερύνειας (Λευκωσία)
  Επαρχιακή Επιτροπή Κερύνειας (Λεμεσός)
  Επαρχιακή Επιτροπή Προσφύγων Πάφου (Μούτταλλος)
 53.3 Οι βουλευτές κάθε οικείας Επαρχίας είναι εξ οφίκιο  μέλη της Επαρχιακής
  Επιτροπής. Στις συνεδρίες παρακάθονται τα επαγγελματικά οργανωτικά
  στελέχη της επαρχίας, ο Πρόεδρος της ΝΕΔΗΚ και η Πρόεδρος της ΓΟΔΗΚ.Η
  Επαρχιακή Επιτροπή καταρτίζεται σε Σώμα ως εξής:
  Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Επαρχιακός Γραμματέας, Επαρχιακός
  Οργανωτικός Γραμματέας, Βοηθός Επαρχιακός Γραμματέας, Βοηθός
  Οργανωτικός Γραμματέας, Ταμίας, Γραμματέας Τύπου και Διαφώτισης,
  Γραμματέας Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων,
  Γραμματέας Αγροτικών Θεμάτων, και Γραμματέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
  Τα υπόλοιπα μέλη είναι Σύμβουλοι.
 53.4 Η Επαρχιακή Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά κάθε μήνα και έκτακτα κατά την
  κρίση του Προέδρου της ή της Εκτελεστικής Επιτροπής της, ή αν ζητηθεί
  τούτο από τα 2/5 των μελών της Επαρχιακής Επιτροπής.
 53.5 Αρμοδιότητες
  α) Η Επαρχιακή Επιτροπή εκπροσωπεί το Κόμμα στην Επαρχία της,
   καθοδηγεί και ελέγχει τις Τοπικές Οργανώσεις της περιοχής της και
   συντονίζει τη δράση τους, σύμφωνα με τις Αρχές του Κόμματος, τις
   Καταστατικές Διατάξεις και τις οδηγίες των αρμοδίων Κεντρικών

   Οργάνων.
  β) Φέρει την ευθύνη για την υλοποίηση του Γενικού Οργανωτικού
   Σχεδίου και των άλλων Προγραμμάτων του Κόμματος στην Επαρχία
   της και προΐσταται του Επαρχιακού επαγγελματικού προσωπικού μέσα
   στα πλαίσια των γενικών οδηγιών του Γενικού Διευθυντή για θέματα
   προσωπικού.
  γ) Συντάσσει και αποστέλλει στη Γενική Γραμματεία διμηνιαίες αναφορές
   για την κομματική δραστηριότητα της και τη γενική κατάσταση του
   Κόμματος στην Επαρχία της.
  δ) Μετέχει στη διαδικασία καθορισμού του κομματικού ψηφοδελτίου, για
   τις βουλευτικές, δημοτικές ή άλλες εκλογές ως ορίζουν οι Ειδικοί
   Κανονισμοί που ρυθμίζουν τα θέματα αυτά.
  ε) Παραπέμπει για εκδίκαση στο Πειθαρχικό Συμβούλιο υποθέσεις
   πειθαρχικών αδικημάτων των μελών σύμφωνα με τις διαδικασίες του
   άρθρου 62.1. Η παραπομπή υπόθεσης μέλους στο Πειθαρχικό
   Συμβούλιο συνοδεύεται πάντοτε από έγγραφο που δικαιολογεί την
   απόφαση παραπομπής.
  στ) Στα οικονομικά θέματα συμμορφώνεται με τις οδηγίες της Οικονομικής
   Επιτροπής.  Διατηρεί Επαρχιακό Ταμείο, το οποίο διαχειρίζεται
   υπεύθυνα υπό τον οικονομικό έλεγχο της Οικονομικής Επιτροπής.
   Πόροι του  ταμείου είναι τα έσοδα από διάφορες τοπικές εκδηλώσεις,
   λαχεία και εράνους και οι ειδικές τοπικές εισφορές των μελών και των
   φίλων του Κόμματος.  Τα έσοδα από τα δικαιώματα εγγραφής και οι
   ετήσιες συνδρομές των μελών κατατίθενται στο Κεντρικό Ταμείο του
   Κόμματος στη  Λευκωσία ή όπου αλλού ήθελε αποφασίσει η
   Οικονομική Επιτροπή. Επίσης, κατατίθενται στο Κεντρικό Ταμείο τα
   έσοδα από Παγκύπριες εκδηλώσεις του Κόμματος, των οποίων την
   πραγμάτωση προωθεί στην Επαρχία της.
  ζ) Ελέγχει κατά εξάμηνο τα Ταμεία των Τοπικών Οργανώσεων και
   αποστέλλει σχετική κατάσταση στην Οικονομική Επιτροπή στη
   Λευκωσία. 
  η) Με έγκριση του Εκτελεστικού Γραφείου καταρτίζει Συμβουλευτικό
   Συμβούλιο ή άλλες Επιτροπές για να υποβοηθηθεί στο έργο της.
  θ) Συμμορφώνεται προς τις εκάστοτε οδηγίες του Γενικού Οργανωτικού
   Γραμματέα του Κόμματος και βρίσκεται σε στενή συνεργασία και
   επικοινωνία με τα αρμόδια όργανα σε όλα τα θέματα.
 53.6 Οι επαρχιακοί αξιωματούχοι συμμετέχουν ως ισότιμα μέλη στα αντίστοιχα
  ειδικά κεντρικά γραφεία ή επιτροπές.
 53.7 Η Επαρχιακή Επιτροπή προΐσταται του Επαρχιακού Επαγγελματικού
  προσωπικού μέσα στα πλαίσια του οργανογράμματος και των Γενικών
  Οδηγιών του Γενικού Διευθυντή για θέματα προσωπικού.

ΑΡΘΡΟ 54: ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 54.1 Την Εκτελεστική Γραμματεία της Επαρχιακής Επιτροπής αποτελούν οι
  Αξιωματούχοι της Επαρχιακής Επιτροπής. Μετέχουν οι βουλευτές της
  Επαρχίας. Πρόεδρος είναι ο Πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής. Ο
  Πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής της ΝΕΔΗΚ και η Πρόεδρος της
  Επαρχιακής Επιτροπής της ΓΟΔΗΚ δύνανται να παρευρίσκονται στις
  συνεδριάσεις της Γραμματείας.
 54.2 Αρμοδιότητες
  Η Εκτελεστική Γραμματεία αντιμετωπίζει τις τρέχουσες εξελίξεις μέσα στα
  πλαίσια των αποφάσεων της Επαρχιακής Επιτροπής και υλοποιεί γενικά τις
  αποφάσεις της.
  Σε περίπτωση επείγουσας μορφής λαμβάνει αποφάσεις τις οποίες
  αναφέρει στην πρώτη επόμενη συνεδρία της Ολομέλειας της Επαρχιακής
  Επιτροπής για επικύρωση.

   την κανονική λειτουργία του λογιστηρίου του Κόμματος.
  θ) Υποβάλλει στην Κεντρική Επιτροπή στο τέλος κάθε οικονομικού έτους
   τους ελεγμένους λογαριασμούς του Κόμματος προς συζήτηση και
   έγκριση.
  ι) Παρουσιάζει στην Οικονομική Επιτροπή, σε συνεργασία με τον
   Οικονομικό Διαχειριστή, κατ’ έτος προϋπολογισμό για τους
   επόμενους δώδεκα (12) μήνες.
  ια) Συμμετέχει εξ οφίκιο μέλος στο Εκτελεστικό Γραφείο με δικαίωμα
   ψήφου

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΑΡΘΡΟ 48: ΔΟΜΗ - ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 
ΚΟΜΜΑΤΟΣ
Α. ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
 1. ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 2. ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 3. ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 4. ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ
 5. ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Ολομέλεια)
 6. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
 7. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 8. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 9. ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 10. ΤΟΠΙΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 11. ΤΟΠΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Β.   ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ
 1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 2. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 3. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 4. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 5. ΒΟΗΘΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 6. ΒΟΗΘΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 7. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ
  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
 8. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 9. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 10. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΑΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 11. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΩΤΙΣΗΣ
 12. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ – ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΘΡΟ 49: ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 49.1 Η Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση πραγματοποιείται κάθε πενήντα-τέσσερις
  (54) μήνες ταυτόχρονα με την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα μέλη της οικείας Επαρχιακής
  Οργάνωσης που έχουν εγγραφεί στο κεντρικό μητρώο μελών του Κόμματος
  τουλάχιστον εννιά (9) μήνες πριν την ημέρα της διεξαγωγής των εργασιών
  της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης.
 49.2 Η Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο και τα είκοσι-έξι (26)
  μέλη της Επαρχιακής Επιτροπής καθώς και τα αιρετά μέλη της Κεντρικής
  Επιτροπής που προέρχονται από την οικεία Επαρχιακή Οργάνωση.
 49.3 Την εκλογική διαδικασία εποπτεύει η Επαρχιακή Εφορευτική Επιτροπή που
  ορίζεται από την Επαρχιακή Επιτροπή υπό την ευθύνη και σε συνεννόηση με
  την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 50: ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 50.1 Το Τακτικό Επαρχιακό Συνέδριο συγκαλείται μια (1) φορά στην διάρκεια της
  θητείας των Επαρχιακών Συλλογικών Οργάνων κατόπιν σύγκλισης του από
  την Επαρχιακή Επιτροπή σε συνεννόηση με το Εκτελεστικό Γραφείο ή όποτε
  αυτό κριθεί αναγκαίο, και είναι το Ανώτατο Επαρχιακό Συλλογικό όργανο του
  Κόμματος στην κάθε επαρχία.
 50.2 Στο Τακτικό Επαρχιακό Συνέδριο γίνεται απολογισμός δράσης των
  επαρχιακών οργάνων και έλεγχος των πεπραγμένων τους από τη βάση του
  Κόμματος. Κατατίθεται έκθεση δράσης της Επαρχιακής Επιτροπής για την
  προηγούμενη θητεία και οικονομικός απολογισμός για την ίδια περίοδο.
 50.3 Σύνθεση 
  Στο Τακτικό Επαρχιακό Συνέδριο συμμετέχουν οι κεντρικοί αξιωματούχοι, οι
  Βουλευτές, οι Ευρωβουλευτές,  οι Υπουργοί και τα μέλη των κεντρικών
  συλλογικών οργάνων που είναι μέλη της οικείας Επαρχιακής Οργάνωσης, οι
  Πρόεδροι και τα μέλη των Επαρχιακών Επιτροπών, ΔΗΚΟ, ΓΟΔΗΚ και
  ΝΕΔΗΚ, οι Πρόεδροι των Τοπικών Επιτροπών, οι Πρόεδροι των Κλαδικών
  Επαρχιακών Επιτροπών και Επαγγελματικών Ομάδων, ένας αντιπρόσωπος
  από κάθε εκλογικό κέντρο, οι Δήμαρχοι, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι Σχολικοί
  Έφοροι, οι Πρόεδροι και τα μέλη των εκλεγμένων Κοινοτικών Συμβουλίων
  που είναι μέλη του Κόμματος, καθώς και οι πρώην κεντρικοί αξιωματούχοι,
  Βουλευτές, Ευρωβουλευτές, Υπουργοί, Πρόεδροι Επαρχιακών Επιτροπών
  ΔΗΚΟ, ΓΟΔΗΚ και ΝΕΔΗΚ, που είναι μέλη της οικείας Επαρχιακής
  Οργάνωσης.
  Οι Προσφυγικές Επαρχιακές Οργανώσεις καλούν σε συμμετοχή στο
  Επαρχιακό Συνέδριο όλα τα μέλη τους.
 50.4 Αρμοδιότητες 
  α) Λαμβάνει γνώση, συζητά και εγκρίνει την Έκθεση Δράσης της
   Επαρχιακής Επιτροπής για τη λήγουσα διετία.
  β) Λαμβάνει γνώση, συζητά και εγκρίνει τον Οικονομικό Απολογισμό της
   περασμένης διετίας.
 50.5 Ειδικοί Κανονισμοί 
  Ειδικοί Κανονισμοί που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν την
  οργάνωση, σύνθεση και λειτουργία του Τακτικού Επαρχιακού Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 51: ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 51.1 Το Έκτακτο Επαρχιακό Συνέδριο συγκαλείται ύστερα από απόφαση του
  Εκτελεστικού Γραφείου ή της Επαρχιακής Επιτροπής με έγκριση του
  Εκτελεστικού Γραφείου ή ύστερα από αίτηση των 2/5 των μελών του
  Κόμματος στην οικεία Επαρχία, με συγκεκριμένη ημερήσια διάταξη.
  Εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις περί του Τακτικού Επαρχιακού
  Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 52: ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 52.1 Το Επαρχιακό Συμβούλιο συγκροτείται από:
  α) Την Επαρχιακή Επιτροπή
  β) Τους Βουλευτές
  γ) Τους Δημάρχους, τους Δημοτικούς Συμβούλους και τους Σχολικούς
   Εφόρους
  δ) Τους Αντιπροσώπους της Επαρχιακής Οργάνωσης στην Κεντρική
   Επιτροπή.
  ε) Τον Πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής ΝΕΔΗΚ
  στ) Την Πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής ΓΟΔΗΚ
  ζ) Τους Εκπροσώπους των Περιφερειακών Τομέων/Συντονιστές
   Υπαίθρου και Δημαρχούμενων περιοχών οι οποίοι ορίζονται από το
   Γενικό Οργανωτικό Γραφείο σε συνεννόηση με την οικεία Επαρχιακή
   Επιτροπή.
  η) Τα επαγγελματικά οργανωτικά στελέχη 
  
  Η οικεία Επαρχιακή Επιτροπή σε συνεννόηση με το Γενικό Οργανωτικό

ΑΡΘΡΟ 38: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 38.1 Ο Γραμματέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή.
 38.2 Υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα χειρίζεται θέματα
  που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
 38.3 Υπό την εποπτεία ενός εκ των Αντιπροέδρων του Κόμματος συμμετέχει στη
  διαδικασία παραγωγής πολιτικής στον τομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΑΡΘΡΟ 39: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
 39.1 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων επιλέγεται/εκλέγεται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 39.2 Υπό την εποπτεία του Γενικού Γραμματέα διεκπεραιώνει τις αποφάσεις της
  Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων.
 39.3 Υπό την εποπτεία του Αντιπροέδρου του Κόμματος συμμετέχει στη
  διαδικασία παραγωγής πολιτικής.
 39.4 Υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα συμμετέχει στην
  υλοποίηση των οργανωτικών σχεδιασμών του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 40: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ  ΣΧΕΣΕΩΝ
 40.1 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων επιλέγεται/εκλέγεται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 40.2 Υπό την εποπτεία του Αναπληρωτή Προέδρου χειρίζεται τις σχέσεις του
  Κόμματος με Κόμματα, Οργανώσεις και Ομάδες του εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟ 41: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ/ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ
 41.1 Ο Γραμματέας Επικοινωνίας/Εκπρόσωπος Τύπου επιλέγεται/εκλέγεται από
  την Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου κατόπιν εισήγησης του
  Προέδρου του Κόμματος για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54)
  μήνες.
 41.2 Ετοιμάζει τις ανακοινώσεις του Κόμματος
 41.3 Έχει την ευθύνη παρακολούθησης των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ).
 41.4 Καταρτίζει προγράμματα εξωτερικής προβολής του Κόμματος, τα οποία,
  αφού εγκριθούν, προωθεί προς υλοποίηση σε συνεργασία της Επιτροπής
  Δημοσίων Σχέσεων και της Επιτροπής Πολιτικού Σχεδιασμού.
 41.5 Καταρτίζει προγράμματα εσωτερικής διαφώτισης, τα οποία, αφού εγκριθούν,
  προωθεί προς υλοποίηση με τη συνεργασία των αρμοδίων οργάνων του
  κόμματος (π.χ. Επαρχιακές Επιτροπές).
 41.5 Φέρει την ευθύνη των κομματικών εκδόσεων.
 41.6 Συμμετέχει στα διάφορα όργανα του Κόμματος ως ορίζει το Καταστατικό.
 
ΑΡΘΡΟ 42: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
 42.1 Ο Γραμματέας Κλαδικών Οργανώσεων επιλέγεται/εκλέγεται από την
  Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 42.2 Κάτω από την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα χειρίζεται όλα
  τα θέματα που αφορούν τις σχέσεις του Κόμματος με τις επαγγελματικές
  οργανώσεις των εργαζομένων (εργατών, υπαλλήλων, εκπαιδευτικών,
  οργανωμένων επιστημόνων κλπ.) και έχει την ευθύνη για την οργάνωση και
  λειτουργία κομματικών γενικών και κλαδικών οργανώσεων μέσα στις τάξεις
  του εργατικού κόσμου.
 42.3 Υπό την εποπτεία ενός εκ των Αντιπροέδρων του Κόμματος συμμετέχει στο
  σύστημα παραγωγής πολιτικής και ειδικότερα υποβάλλει εισηγήσεις για
  διαμόρφωση και προώθηση της εργατικής πολιτικής του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 43: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 43.1 Ο Γραμματέας Αγροτικών Θεμάτων εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή για
  θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 43.2 Κάτω από την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα χειρίζεται όλα
  τα θέματα που αφορούν τις σχέσεις του Κόμματος με τις αγροτικές
  οργανώσεις και έχει την ευθύνη για την οργάνωση και λειτουργία

  κομματικών οργανώσεων μέσα στις τάξεις του  αγροτικού κόσμου.
 43.3 Υπό την εποπτεία ενός εκ των Αντιπρόεδρων του Κόμματος συμμετέχει στο
  σύστημα παραγωγής πολιτικής και υποβάλλει εισηγήσεις για διαμόρφωση και
  προώθηση της αγροτικής πολιτικής του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 44: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ  ΘΕΜΑΤΩΝ
 44.1 Ο Γραμματέας Προσφυγικών Θεμάτων επιλέγεται/εκλέγεται από την
  Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 44.1 Αρμοδιότητες
  α) Υπό την εποπτεία  του Γενικού Γραμματέα χειρίζεται θέματα που
   αφορούν τις σχέσεις του Κόμματος με τη ΠΕΠ και τα προσφυγικά
   σωματεία στα πλαίσια της πολιτικής του Κόμματος.
  β) Επιλαμβάνεται των προσφυγικών και άλλων προβλημάτων των μελών
   και τα προωθεί προς τη λύση τους.

ΑΡΘΡΟ 45: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
 45.1 Ο Γραμματέας Θρησκευτικών Ομάδων επιλέγεται/εκλέγεται από την
  Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 45.2 Αρμοδιότητες 
  Υπό την εποπτεία του Γενικού Γραμματέα χειρίζεται θέματα που αφορούν τις
  σχέσεις του Κόμματος με τις θρησκευτικές ομάδες στα πλαίσια της πολιτικής
  του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 46: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 46.1 Η Κεντρική  Επιτροπή εκλέγει  ύστερα από πρόταση του Εκτελεστικού
  Γραφείου δύο (2) μέλη του Κόμματος ως Οικονομικούς Ελεγκτές του
  Κόμματος εκ των οποίων ο ένας είναι εγκεκριμένος ελεγκτής, για θητεία
  που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 46.2 Η θέση του Οικονομικού Ελεγκτή είναι ασυμβίβαστη με οποιονδήποτε άλλο
  κομματικό αξίωμα.
 46.3 Ελέγχουν την οικονομική διαχείριση των οργάνων και Επιτροπών του
  Κόμματος και καταθέτουν την έκθεση τους στην Κεντρική Επιτροπή και στο
  Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο αναφορικά με την προηγούμενη θητεία.

ΑΡΘΡΟ 47: ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 47.1 Ο Γενικός Διευθυντής του Κόμματος επιλέγεται/εκλέγεται, διορίζεται και
  παύεται από το Εκτελεστικό Γραφείο κατόπιν εισήγησης του Προέδρου.
 47.2 Αρμοδιότητες
  α) Προΐσταται διοικητικά της εσωτερικής λειτουργίας του Κόμματος και
   εποπτεύει το έργο του επαγγελματικού προσωπικού των Κεντρικών
   και Επαρχιακών γραφείων.
  β) Υπό την εποπτεία της Γραμματείας του Εκτελεστικού Γραφείου, έχει
   την ευθύνη θεμάτων που άπτονται του επαγγελματικού προσωπικού
   του Κόμματος.
  γ) Προτείνει στο Εκτελεστικό Γραφείο την δομή και το οργανόγραμμα του
   Κόμματος.
  δ) Δύναται να ανοίγει/κλείνει/λειτουργεί τραπεζικούς λογαριασμούς,
   ή/και να έχει δικαίωμα υπογραφής ή/και  να προβαίνει σε αιτήματα
   τραπεζικών διευκολύνσεων/δανεισμού εκ μέρους του Κόμματος,
   ΝΕΔΗΚ, ΓΟΔΗΚ, και των Επαρχιακών Επιτροπών σύμφωνα με το
   άρθρο 69.9.
  ε) Συμμετέχει εξ οφίκιο μέλος στην Οικονομική Επιτροπή με δικαίωμα
   ψήφου.
  στ) Εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή τη διενέργεια  πληρωμής
   των κομματικών δαπανών και υπογράφει τα εντάλματα πληρωμής.
  ζ) Εισηγείται, σε συνεργασία με τον Οικονομικό Διαχειριστή, προς την
   Οικονομική Επιτροπή, τον Ετήσιο Προϋπολογισμό Εσόδων και
   Δαπανών.
  η) Σε συνεργασία με την Οικονομική Επιτροπή του Κόμματος εποπτεύει

ΑΡΘΡΟ 65: ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
 65.1 Παραρτήματα Εξωτερικού
  α) Στα μεγάλα κέντρα του απόδημου Κυπριακού Ελληνισμού ή και αλλού,
   ιδρύονται Τοπικές Οργανώσεις - Παραρτήματα του Κόμματος.
  β) Λειτουργούν με βάση Καταστατικό που εγκρίνει ειδικά συγκαλούμενο
   Τοπικό Συνέδριο του Κόμματος και επικυρώνει το Εκτελεστικό
   Γραφείο.
 65.2 Φοιτητικές Οργανώσεις
  Στα διάφορα Πανεπιστήμια του Εξωτερικού ή Σχολές Τριτοβάθμιας
  Εκπαίδευσης του Εσωτερικού ιδρύονται και λειτουργούν Φοιτητικές
  Οργανώσεις του Κόμματος.

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ
ΑΡΘΡΟ 66: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 66.1 Υποεπιτροπή του Εκτελεστικού Γραφείου του Κόμματος εκ πέντε (5) μελών
  θα λειτουργεί σαν Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
  Τα πέντε (5) μέλη θα εκλέγονται στη πρώτη συνεδρία του Εκτελεστικού
  Γραφείου με μυστική ψηφοφορία και θα υπηρετούν καθ΄ όλη τη θητεία. Σε
  περίπτωση που θα κενωθεί θέση μέλους του Πειθαρχικού Συμβουλίου
  επιλέγεται άμεσα νέο μέλος.
  Εκάστη Επαρχιακή Επιτροπή δύναται να υποβάλει καταγγελία στο Γενικό
  Γραμματέα σχετικά  με παράπτωμα που αφορά μέλος του Κόμματος που
  εμπίπτει στη δική της δικαιοδοσία. Ο Γενικός Γραμματέας αφού διαπιστώσει
  ότι τα γεγονότα που αφορούν τη συγκεκριμένη περίπτωση μπορούν να
  στοιχειοθετήσουν υπόθεση που εμπίπτει  στις πρόνοιες των πιο κάτω
  πειθαρχικών αδικημάτων ετοιμάζει σχετική έκθεση και την παραπέμπει
  ενώπιον του Εκτελεστικού Γραφείου για εξέταση και λήψη απόφασης
  παραπομπής ή όχι σε πειθαρχική δίκη.
  Νοείται ότι το Εκτελεστικό Γραφείο δικαιούται αυτεπαγγέλτως να
  παραπέμπει στο Πειθαρχικό Συμβούλιο οποιαδήποτε καταγγελία κρίνει ότι
  πρέπει να τύχει πειθαρχικής διερεύνησης. Κατά τη λήψη της απόφασης του
  Εκτελεστικού Γραφείου δε μετέχουν στη διαδικασία τα μέλη του Πειθαρχικού
  Συμβουλίου.
 66.2 Νοείται ότι σε περιπτώσεις αυταπόδεικτου πειθαρχικού παράπτωματος το
  Εκτελεστικό Γραφείο δύναται να επιβάλει αυτεπάγγελτα οποιαδήποτε
  πειθαρχική ποινή.
 66.3 Οι αποφάσεις του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου μπορούν να
  εφεσιβληθούν από το ενδιαφερόμενο μέρος το αργότερο εντός τριάντα (30)
  ημερών από της κοινοποιήσεως σε αυτόν ή από της δημοσιεύσεως της
  απόφασης.
  Έφεση υποβάλλεται στην Κεντρική Επιτροπή της οποίας Υποεπιτροπή από
  έντεκα (11) μέλη ενεργεί σαν Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό  Συμβούλιο, και
  δύναται να ακυρώσει, να μειώσει, ή να επικυρώσει την ποινή.
  Τα έντεκα (11) μέλη θα καθορίζονται στην πρώτη συνεδρία της Κεντρικής
  Επιτροπής με μυστική ψηφοφορία και θα υπηρετούν καθ΄ όλη τη θητεία.
  Σε περίπτωση που θα κενωθεί θέση μέλους του Δευτεροβάθμιου
  Πειθαρχικού Συμβουλίου επιλέγεται άμεσα νέο μέλος.
 66.4 Σε περίπτωση που μέλος του πρωτοβάθμιου ή δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού
  Συμβουλίου έχει άμεση ή έμμεση σχέση με οποιονδήποτε κατηγορούμενο
  τότε το μέλος αυτό δεν θα λαμβάνει μέρος στη πειθαρχική διαδικασία.
 66.5 Πειθαρχικά Αδικήματα
   α) Η μη συμμόρφωση μέλους προς τις υποχρεώσεις του, που
    απορρέουν από το Καταστατικό και τις διατάξεις των
    Κανονισμών Λειτουργίας του Κόμματος.
   β) Η συμπεριφορά μέλους που μειώνει το ηθικό κύρος και θίγει
    την αξιοπρέπεια του Κόμματος.

   γ) Στάση και συμπεριφορά μέλους αντίθετη προς τις Αρχές, την
    Ιδεολογία, τις αποφάσεις και τις προγραμματικές επιδιώξεις του
    Κόμματος.
 66.6 Πειθαρχικές Ποινές
  Για τα πιο πάνω πειθαρχικά αδικήματα επιβάλλονται ανάλογα με τη
  σοβαρότητα του πειθαρχικού αδικήματος οι πιο κάτω ποινές:
   α) Σύσταση
   β) Προφορική επίπληξη
   γ) Γραπτή επιτίμηση
   δ) Προσωρινός αποκλεισμός από την κομματική ζωή
   ε) Καθαίρεση Αξιωματούχου από το Αξίωμα του
   στ) Προσωρινή Αποβολή
   ζ) Αποβολή

ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ
ΑΡΘΡΟ 67: ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ - ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
 67.1 Οι πολιτικές αποφάσεις του Κόμματος για την εκλογή Προέδρου της
  Δημοκρατίας λαμβάνονται από την Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος, που
  συνέρχεται μετά από πρόταση του Εκτελεστικού Γραφείου, είτε
  αυτεπάγγελτα.
 67.2 Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Κόμματος είναι μέλος της Βουλής τότε
  είναι ο υποψήφιος του Κόμματος στην εκλογή για ανάδειξη Προέδρου της
  Βουλής.
 67.3 Ειδικοί Κανονισμοί που ψηφίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν τη
  διαδικασία επιλογής κομματικού ή κομματικών υποψηφίων στη διεκδίκηση
  των Γενικών ή Αναπληρωματικών Βουλευτικών Εκλογών, των Ευρωεκλογών,
  των Δημοτικών Εκλογών ή της Εκλογής Κοινοτικών  Συμβουλίων.
 67.4 Όλοι οι υποψήφιοι Βουλευτές, Ευρωβουλευτές, Δήμαρχοι, Δημοτικοί
  Σύμβουλοι και άλλοι υποψήφιοι Κομματικών ή Κοινοτικών αξιωμάτων
  μπορούν να έχουν πρόσβαση για επιθεώρηση των μητρώων του Κόμματος
  βάση κανονισμών που θα εκδίδει το Εκτελεστικό Γραφείο.

ΜΕΡΟΣ ΕΝΝΑΤΟ 
ΑΡΘΡΟ 68: ΕΙΔΙΚΟΙ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
 68.1 Η Κεντρική Επιτροπή θεσπίζει Ειδικούς Κανονισμούς που ρυθμίζουν:
  α) Τη διαδικασία της υποβολής υποψηφιότητας και εκλογής
   Αξιωματούχων του Κόμματος από την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση
   ή άλλα ανώτερα όργανα του Κόμματος.
  β) Τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων του Κόμματος, Κεντρικών και
   Επαρχιακών.
  γ) Το διαχωρισμό των υπηρεσιών των Αξιωματούχων του Κόμματος σε
   δύο κατηγορίες. Στην κατηγορία όσων προσφέρουν τις υπηρεσίες τους
   άνευ αντιμισθίας και εκείνων που πράττουν τούτο έναντι αντιμισθίας,
   με αναφορά των συγκεκριμένων Αξιωματούχων που ανήκουν σε κάθε
   κατηγορία.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟ
ΑΡΘΡΟ 69: ΓΕΝΙΚΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
 69.1 Διαδικασία Αναφοράς
  Αναφορά οργάνου ή μέλους προς το Εκτελεστικό Γραφείο ή την Κεντρική
  Επιτροπή γίνεται πάντοτε δια του Γενικού Γραμματέα.

 69.2 Καταρτισμός Προσχεδίων Κανονισμών
  Τα προσχέδια όλων των Κανονισμών Λειτουργίας των διαφόρων Οργάνων ή
  Επιτροπών που προνοεί το Καταστατικό καταρτίζει το Εκτελεστικό Γραφείο
  με εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας, Ελέγχου και Κανονισμών και τα
  παραπέμπει για έγκριση στην Κεντρική Επιτροπή. 
 69.3 Τρόπος λήψης Αποφάσεων
  Όλες οι αποφάσεις των Συλλογικών Οργάνων που προνοούνται από το
  Καταστατικό λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία νοουμένου ότι δεν
  προβλέπεται διαφορετικά σε άλλο άρθρο του Καταστατικού. Σε περίπτωση
  ισοψηφίας ο προεδρεύων του συγκεκριμένου οργάνου έχει τη νικώσα ψήφο.
  Όταν ζητηθεί μυστική ψηφοφορία από το 25% των παρόντων συνέδρων σε
  οποιαδήποτε Συνέλευση ή οποιοδήποτε Συνέδριο, τότε αυτή διεξάγεται
  από πενταμελή (5) Εφορευτική Επιτροπή η οποία επιβλέπει τη διεξαγωγή
  της ψηφοφορίας και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων.
 69.4 Ασυμβίβαστη η κατοχή δύο κομματικών Αξιωμάτων
   α) Είναι ασυμβίβαστη η κατοχή δύο ή περισσότερων θέσεων
    αξιωματούχων σε Κεντρικό ή Επαρχιακό ή Τοπικό επίπεδο από
    το ίδιο πρόσωπο. Οιοσδήποτε αξιωματούχος ανεξάρτητα
    επιπέδου δικαιούται να κατέχει θέση ως απλό μέλος σε
    συλλογικό όργανο.
   β) Νοείται ότι τούτο δεν ισχύει όταν προνοείται καταστατικά ή
    συμμετοχή του φορέα ενός αξιώματος στα ανώτατα όργανα.
   γ) Η απ’ ευθείας εκλογή σε συλλογικό όργανο δεν αποτελεί
    ασυμβίβαστο με κομματικό αξίωμα.
    Το Εκτελεστικό Γραφείο καθορίζει ποια συγκεκριμένα αξιώματα
    είναι  ασυμβίβαστα.
 69.5 Κήρυξη θέσης Μέλους Συλλογικού Οργάνου (Κεντρικού ή Επαρχιακού) ως
  κενή και διαδικασία συμπλήρωσής της.
   α) Σε περίπτωση που μέλος συλλογικού οργάνου απουσιάζει
    αδικαιολόγητα πέρα από τρείς συνεχείς  συνεδρίες ή από δέκα
    (10) συνολικά αδικαιολόγητες συνεδρίες κατά τη διάρκεια της
    θητείας του , το όργανο δικαιούται να το απαλλάξει από τα
    καθήκοντα του και να κηρύξει τη θέση του κενή, αφού
    εξασφαλίσει προηγουμένως την έγκριση του Εκτελεστικού
    Γραφείου.
   β) Κενούμενες θέσεις  κατά τα ανωτέρω καταλαμβάνουν οι
    επιλαχόντες κατά την σειρά επιτυχίας κατά της εκλογής.
   γ) Σε περίπτωση μη κάλυψης θέσης από επιλαχόντες για τη
    συμπλήρωση της κενής θέσης, θα επιλέγει το όργανο ύστερα
    από έγκριση του Εκτελεστικού Γραφείου. 
 69.6 Θητεία Αξιωματούχων 
  Η θητεία των Αξιωματούχων που αναφέρονται στα διάφορα άρθρα του
  Καταστατικού, αρχίζει από την ημέρα της εκλογής τους και λήγει αμέσως
  μετά την εκλογή των νέων Αξιωματούχων από το αρμόδιο όργανο του
  Κόμματος και διαρκεί για 54 μήνες. Εξαιρούνται ο Κοινοβουλευτικός
  Εκπρόσωπος και ο Αναπληρωτής του, των οποίων η θητεία διαρκεί όσο και η
  βουλευτική θητεία τους , καθώς και ο Πρόεδρος και τα μέλη της Τοπικής
  Επιτροπής των οποίων η θητεία μπορεί να καθορίζεται από τις ετήσιες
  Τοπικές Γενικές Συνελεύσεις. 
 69.7 Έκπτωση Αξιωματούχων/Μελών
  Αξιωματούχος/Μέλος του Κόμματος εκπίπτει του αξιώματός του σε
  περίπτωση που με ενέργειες του βρίσκεται σε αντίθεση με αποφάσεις
  Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος, ύστερα από σχετική απόφαση του
  Εκτελεστικού Γραφείου δεόντως αιτιολογημένης, με δικαίωμα έφεσης στην
  Κεντρική Επιτροπή εντός τριάντα (30) ημερών.
 69.8 Τροποποίηση του Καταστατικού 
  Το Καταστατικό του Κόμματος μπορεί να τροποποιηθεί σε Τακτικό ή Έκτακτο
  Παγκύπριο Συνέδριο με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων που έχουν
  δικαίωμα ψήφου, δεδομένου ότι το σχέδιο τροποποιήσεων θα

  γνωστοποιηθεί τουλάχιστον ένα μήνα πριν το Συνέδριο σε όλα το όργανα και
  τους συνέδρους του Κόμματος.
 69.9 Πόροι του Κόμματος
  Πόροι του Κόμματος είναι η ετήσια κρατική χορηγία και οι ετήσιες συνδρομές
  των μελών, εισφορές, δωρεές, έσοδα εράνων, οργάνωσης λαχείων,
  χοροεσπερίδων, άλλων εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων που συνάδουν με
  τις αρχές πολιτικής δεοντολογίας.
  Το Κόμμα έχει εξουσία όπως: 
   α) Διορίζει τραπεζικούς ή/και άλλους οργανισμούς ως τραπεζίτες
    του και να προβαίνει στο άνοιγμα οποιουδήποτε λογαριασμού.
   β) Συναλλάττεται ή/και λαμβάνει τραπεζικές διευκολύνσεις ή/και
    υπηρεσίες σε δάνεια, τρεχούμενο ή/και οποιοδήποτε άλλο
    λογαριασμό ή/και σε οποιαδήποτε άλλη μορφή τραπεζικών
    πιστώσεων για οποιαδήποτε ποσά με ή χωρίς εξασφαλίσεις και
    κάτω από οποιουσδήποτε όρους 
   γ) Υποθηκεύει, καταθέτει, ενεχυριάζει ή/και άλλως πως
    προσφέρει ή/και διαθέτει οποιαδήποτε περιουσία του Κόμματος
    κινητή ή/και ακίνητη σαν εξασφάλιση οποιονδήποτε
    υφιστάμενων ή/και  μελλοντικών ή/και  υπό αίρεση
    υποχρεώσεων του Κόμματος, έναντι οποιουδήποτε τραπεζικού
    ή/και άλλου οργανισμού ή/και φυσικού ή/και νομικού
    προσώπου.
   δ) Προς το σκοπό υλοποίησης των πιο πάνω, ο εκάστοτε
    Διευθυντής του Κόμματος ή/και ο εκάστοτε Οικονομικός
    Διαχειριστής του Κόμματος ή/και οποιοσδήποτε πληρεξούσιος
    αντιπρόσωπος οποιουδήποτε από αυτούς, εξουσιοδοτούνται να
    προβαίνουν σε οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις ή/και στη
    συνομολόγηση οποιασδήποτε συμφωνίας υπογράφοντας προς
    τούτο κάθε αναγκαίο έγγραφο, δήλωση ή αίτηση ή/και να
    παρίστανται ενώπιον οποιασδήποτε αρχής για σκοπούς αγοράς
    ή/και πώλησης ή/και επιβάρυνσης οποιασδήποτε κινητής ή
    ακίνητης περιουσίας του Κόμματος.
 69.10 Ημερομηνία ισχύος του παρόντος Καταστατικού 
  Η ισχύς του Καταστατικού που ψηφίστηκε στις 6 Μαΐου 2018 αρχίζει από την
  ψήφισή του.
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ΑΡΘΡΟ 69: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 36 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΑΡΘΡΟ 1 : ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΕΜΒΛΗΜΑ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ
 1.1 Το Δημοκρατικό Κόμμα ιδρύθηκε στη Λευκωσία αρχικά ως παράταξη με την
  ονομασία Δημοκρατική Παράταξη, στις 12 Μαΐου 1976, με ιδρυτική διακήρυξη
  του Σπύρου Κυπριανού με στόχο τη στήριξη του εθνάρχη Μακαρίου και της
  πολιτικής του. Η παράταξη σύντομα μετασχηματίστηκε σε Κόμμα με την
  επωνυμία ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ.
 1.2 ΕΔΡΑ του Κόμματος είναι στην Λεωφ. Γρίβα Διγενή 50, 1080, στη Λευκωσία.
 1.3 ΕΜΒΛΗΜΑ του Κόμματος η αναμμένη δάδα.
 1.4 Η σφραγίδα του Κόμματος είναι κυκλική και στην περιφέρεια έχει την
  επιγραφή ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. Στο κέντρο έχει την
  αναμμένη δάδα, που τέμνει στο μέσο τη συντομογραφία του Κόμματος,
  ΔΗΚΟ, και το έτος ίδρυσής του, 1976.

ΑΡΘΡΟ 2 : ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ – ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 2.1 Ιδεολογία
  Το Δημοκρατικό Κόμμα εκφράζει τους πολίτες που πιστεύουν στις αρχές της
  Πολιτικής, Κοινωνικής και Οικονομικής Δημοκρατίας ως το σύστημα αρχών
  που προάγει και εξασφαλίζει καλύτερα την αρμονική κοινωνική συμβίωση,
  την κοινωνική συνοχή και την κοινωνική δημιουργία. Το Δημοκρατικό Κόμμα
  ασπάζεται την ιδεολογία και τη φιλοσοφία του ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ που
  εμπνέεται από ένα γενικότερο εθνικό και κοινωνικό όραμα και απορρίπτει τις
  γενικές και αόριστες ιδέες και τους αυθαίρετους αφορισμούς.
 2.2 Βασικοί σκοποί
  Βασικοί σκοποί του Δημοκρατικού Κόμματος είναι η συμβολή στον αγώνα για
  την απελευθέρωση της Κύπρου και η προώθηση θεσμών, προγραμμάτων και
  διαδικασιών, που εξασφαλίζουν απρόσκοπτη πρόοδο  και αρμονία στον
  πολιτικό και οικονομικό τομέα, μέσα σε μια κυρίαρχη, ανεξάρτητη και
  δημοκρατική πολιτεία με κατοχυρωμένα τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα
  όλων των νόμιμων πολιτών της. 
 2.3 Βασικοί στόχοι
  Οι βασικοί στόχοι του Δημοκρατικού Κόμματος πηγάζουν από  την όλη
  ιδεολογία και πολιτική φιλοσοφία του. Παράλληλα:
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα βρίσκεται σταθερά και με συνέπεια ενταγμένο
   στον ενδιάμεσο πολιτικό χώρο και υπηρετεί με ειλικρίνεια και χωρίς

   διακρίσεις το δημόσιο συμφέρον και το κοινωνικό σύνολο. Επιδιώκει τη
   συστηματική συνεργασία των δυνάμεων του χώρου στη βάση
   πολιτικοϊδεολογικών συγκλίσεων. Μόνιμος στόχος του Δημοκρατικού
   Κόμματος είναι η συνένωση των δυνάμεων του χώρου και η διεύρυνση
   της αποδοχής των αρχών και της πολιτικής φιλοσοφίας του
   ενδιάμεσου χώρου από την Κυπριακή κοινωνία Στόχος επίσης είναι η
   δημιουργία συνθηκών εθνικής συνεννόησης, πολιτικής συναντίληψης,
   κοινωνικής συναίνεσης και πολιτικής σταθερότητας στον τόπο.
  β) Το Δημοκρατικό Κόμμα επιδιώκει ενεργό και δημιουργική συμμετοχή
   σε Διεθνείς και  Ευρωπαϊκούς πολιτικοϊδεολογικούς και
   κο ι ν ο β ο υλ ε υ τ ι κο ύ ς  θ εσ μ ο ύ ς  κα ι  σ χ ή μ α τ α  σ τ η  β ά σ η
   πολιτικοϊδεολογικής ταύτισης ή συγγένειας.
 2.4 Θέσεις του Κόμματος αναφορικά με το Εθνικό θέμα
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα θεωρεί το Κυπριακό ως πρόβλημα εισβολής και
   κατοχής και αγωνίζεται για να επιτύχει με βάση τα ψηφίσματα και τις
   αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών και τις Συμφωνίες Κορυφής, τις
   αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
   και το Κοινοτικό (Ευρωπαϊκό) Κεκτημένο, δίκαιη, λειτουργική και
   βιώσιμη λύση. ΛΥΣΗ που θα εξασφαλίζει την πλήρη ανεξαρτησία, την
   κατοχύρωση της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας, και της
   ενότητας της χώρας, την αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων
   και των εποίκων και την κατοχύρωση του δικαιώματος επιστροφής
   όλων των προσφύγων στις εστίες και τις περιουσίες τους, κάτω από
   συνθήκες ασφάλειας και θα κατοχυρώνει τα ανθρώπινα δικαιώματα
   (όλων των νόμιμων κατοίκων της Κυπριακής Δημοκρατίας), τις
   βασικές ελευθερίες και τη διακρίβωση της τύχης ενός εκάστου των
   αγνοουμένων.
  β) Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει ότι στον αγώνα μας για φυσική και
   εθνική επιβίωση και δικαίωση, η ανεπιφύλακτη και στενή συνεργασία
   με την Ελληνική Κυβέρνηση είναι αναγκαία και απαραίτητη, και ότι, οι
   δεσμοί με την Ελλάδα, για λόγους ιστορικούς, φυλετικούς και
   εθνικούς, πρέπει να παραμένουν πάντοτε απαρασάλευτοι.
  γ) Το Δημοκρατικό Κόμμα εργάζεται για την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση της
   Κύπρου με στόχο την εφαρμογή των αρχών της δικαιοσύνης, των
   ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του Κοινοτικού Κεκτημένου και την
   ισότιμη και δημιουργική συμμετοχή της Κύπρου στους Ευρωπαϊκούς
   θεσμούς και γενικά στο Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. Παράλληλα εργάζεται
   για τη διαμόρφωση ενός συστήματος αρχών και αξιών στην Ευρωπαϊκή
   Ένωση που να την καθιστά ένωση λαών και πολιτισμών και όχι όργανο
   πολιτικών και οικονομικών κέντρων εξουσίας.
 2.5 Πολιτική Δημοκρατία
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει πως όλες οι πολιτικές εξουσίες πρέπει
   να πηγάζουν από το λαό και να ασκούνται υπεύθυνα για το καλό του
   λαού και σύμφωνα με την ανόθευτη θέλησή του.
  β) Η ολοκλήρωση της Πολιτικής Δημοκρατίας είναι αδιανόητη χωρίς την
   απαιτούμενη πολιτική αγωγή και ενημέρωση, χωρίς τη συμμετοχή
   όλων των ενηλίκων πολιτών στη διαδικασία λήψης σοβαρών
   αποφάσεων, χωρίς την παροχή ίσων ευκαιριών σε όσους πολίτες
   θέλουν να διεκδικήσουν πολιτικές θέσεις, από τις οποίες να μπορούν
   να συναγωνιστούν δημοκρατικά και  ελεύθερα, χωρίς να
   παρεμποδίζονται από οποιεσδήποτε προκαταλήψεις και εμπόδια.
   Η Πολιτική Δημοκρατία απαιτεί την ισότητα των πολιτών έναντι των
   νόμων και την ισοπολιτεία των νόμων έναντι όλων των πολιτών.
 2.6 Έμπρακτη Πολιτική Δημοκρατία 
  Το Δημοκρατικό Κόμμα θέλει τη δημοκρατία έμπρακτη και ουσιαστική, όπου
  τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των πολιτών να καθορίζονται δημοκρατικά,
  με συναίσθηση κοινωνικής ευθύνης και σύμφωνα με τις αρχές της
  δικαιοσύνης και της κοινωνικής αλληλεγγύης και όπου τα δικαιώματα των
  πολιτών να προστατεύονται αποτελεσματικά και να ασκούνται ελεύθερα.

 2.7 Ατομικές και Πολιτικές Ελευθερίες 
  Το Δημοκρατικό Κόμμα θέλει τα ανθρώπινα δικαιώματα απαραβίαστα και τις
  ατομικές και πολιτικές ελευθερίες κατοχυρωμένες με μηχανισμούς που να
  τις προστατεύουν από καταχραστές και σφετεριστές της εξουσίας και από
  πράξεις που δεν συνάδουν με το σύστημα των κοινωνικών αξιών του λαού ή
  τη δημοκρατικά εκφραζόμενη θέληση του λαού.
 2.8 Κοινωνική Δημοκρατία
  Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει ότι το κράτος και γενικά η πολιτεία καθώς και
  η ευρύτερη  κοινωνία έχουν υποχρέωση να εξασφαλίζουν σε όλους τους
  πολίτες συνθήκες ελεύθερης και αξιοπρεπούς διαβίωσης, σύμφωνα με τις
  αρχές της δικαιοσύνης, του ανθρωπισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης.
  Για το σκοπό αυτό υποστηρίζει τη χαλιναγώγηση της αυθαιρεσίας των
  ισχυρών κοινωνικών ομάδων, όπου, και όταν, εκδηλώνεται, την ενίσχυση των
  αδύνατων κοινωνικών ομάδων ή κατηγοριών ή στρωμάτων και την προστασία
  τους από την εγκατάλειψη, την κοινωνική περιθωριοποίηση, την άδικη
  μεταχείριση και την εκμετάλλευση, με απώτερο σκοπό την εξισορρόπηση
  των κοινωνικών και οικονομικών δικαιωμάτων και την αρμονική συμβίωση
  των πολιτών μέσα σε συνθήκες κοινωνικής συνοχής.
 2.9 Οικονομική Δημοκρατία
  Το Δημοκρατικό Κόμμα αποβλέπει στην εξάλειψη κάθε είδους οικονομικών
  φραγμών για την οικονομική προαγωγή των ατόμων και στη δημιουργία ίσων
  ευκαιριών εργασίας και οικονομικής προόδου για όλους τους πολίτες.
  Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει ότι η οικονομική δημοκρατία είναι ανέφικτη
  χωρίς την κατάργηση της κυρίαρχης  αυθαιρεσίας των οικονομικά ισχυρών,
  των μονοπωλίων, της ασυδοσίας του εγχώριου ή ξένου κεφαλαίου, της
  μονοπώλησης, της πληροφόρησης και των κάθε λογής προνομίων που είναι
  αντίθετα με τα συμφέροντα του λαού.  Το Δημοκρατικό Κόμμα θεωρεί επίσης
  αναγκαία την καθιέρωση ελέγχου και την επιβολή κυρώσεων για την κακή
  χρήση τεχνικών εφευρέσεων ή καινοτομιών από μέρους ισχυρών
  κοινωνικοοικονομικών παραγόντων.
  Το Δημοκρατικό Κόμμα θεωρεί το μικτό σύστημα οικονομίας, που συνδυάζει
  την ιδ ιωτική πρωτοβουλία με τον κρατικό σχεδιασμό,  ως το
  αποτελεσματικότερο οικονομικό σύστημα το οποίο διασφαλίζει την πρόοδο
  και την ανάπτυξη της Κύπρου και του λαού της, την δίκαιη κατανομή του
  εθνικού πλούτου και των οικονομικών βαρών και την προστασία των
  δικαιωμάτων των οικονομικά ασθενέστερων και μη προνομιούχων ομάδων
  του πληθυσμού.
 2.10 Δημοκρατική μεθόδευση
  Το Δημοκρατικό Κόμμα δεν υποστηρίζει δόγματα αλλά αρχές, που θα
  ενθαρρύνουν την αδιάκοπη αναζήτηση του καλύτερου και δικαιότερου
  τρόπου κοινωνικής συμβίωσης και συνεργασίας.
  Υποστηρίζει ότι ο ανοικτός και ελεύθερος διάλογος σαν μέσο έκφρασης των
  εκτιμήσεων και θέσεων του λαού, αποτελεί το πιο ορθό μέσο αναζήτησης
  τρόπων για πιο αρμονική  κοινωνική συμβίωση και συνεργασία.
  Επίσης υποστηρίζει ότι σε περίπτωση διαφωνίας ή διαφοράς το καλύτερο
  μέσο για εξεύρεση λύσης είναι οι νόμιμες και δημοκρατικές διαδικασίες.
 2.11 Κατευθυντήριες Οργανωτικές Γραμμές 
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα δεν είναι Κόμμα με μονολιθική οργάνωση. Η
   συνοχή του διατηρείται με την ισορροπημένη κατανομή της
   ενδοκομματικής δύναμης μεταξύ των μελών και αξιωματούχων του, με
   την προσήλωση στους σκοπούς και στη συλλογική προσπάθεια για την
   επίτευξη των σκοπών του Κόμματος.
  β) Οι δημοκρατικές αρχές διέπουν τόσο τη διαδικασία ανάδειξης
   αξιωματούχων όσο και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Γι’ αυτό:
   I.  Όλα τα όργανα είναι αιρετά και εκλέγονται με όσο το δυνατό πιο
    άμεσο τρόπο. Συγκεκριμένα όλα τα μέλη του Κόμματος, που
    είναι εγγεγραμμένα στο Κεντρικό Μητρώο Μελών, έχουν και
    ασκούν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και
    συνδιαμορφώνουν μέσα από συλλογικές διαδικασίες τις

    αποφάσεις και τις θέσεις του Κόμματος στα μείζονος σημασίας
    και ιδιαίτερης κρισιμότητας πολιτικά και κομματικά θέματα. Όλα
    τα μέλη του Κόμματος εκλέγουν όλους τους κεντρικούς
    αξιωματούχους και μέλη των κεντρικών συλλογικών οργάνων
    του Κόμματος, όλα τα μέλη των Επαρχιακών Οργανώσεων
    εκλέγουν όλους τους αξιωματούχους και τα μέλη των
    Επαρχιακών Συλλογικών Οργάνων και όλα τα μέλη της Τοπικής
    Οργάνωσης εκλέγουν όλους τους αξιωματούχους και όλα τα
    μέλη των τοπικών συλλογικών οργάνων.
   II. Οι εξουσίες που συγκεντρώνουν τα όργανα
    αλληλοϊσορροπούνται και αλληλοελέγχονται.
   III. Οι αποφάσεις λαμβάνονται από αρμόδια συλλογικά όργανα.
    --Επιδιώκεται η αποκέντρωση του συστήματος λήψης
    αποφάσεων και η εκχώρηση διακριτικής  εξουσίας στα
    κατώτερα συλλογικά αιρετά  όργανα.

ΑΡΘΡΟ 3: ΚΟΜΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ
 3.1 Επί θεμάτων μείζονος πολιτικής σημασίας ή ιδιαίτερης κομματικής
  κρισιμότητας πραγματοποιείται κομματικό δημοψήφισμα στο οποίο
  συμμετέχουν όλα τα μέλη του Κόμματος.
 3.2 
  Την πραγματοποίηση κομματικού δημοψηφίσματος αποφασίζει η Κεντρική
  Επιτροπή, η οποία καθορίζει το θέμα και τα ερωτήματα που θα τεθούν προς
  απάντηση στο δημοψήφισμα. Οι σχετικές αποφάσεις της Κεντρικής
  Επιτροπής λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών της.

ΑΡΘΡΟ 4: ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 4.1 Το Πολιτικό Πρόγραμμα του Κόμματος καθορίζεται με βάση τις πιο πάνω
  βασικές πολιτικές θέσεις και, εντός των πλαισίων αυτών, μπορεί να
  αναθεωρείται από καιρού εις καιρό από το Παγκύπριο Συνέδριο που έχει
  αποκλειστική αρμοδιότητα να συζητά και να εγκρίνει τους επί μέρους
  στόχους, τη μεθοδολογία, τρόπους και ενέργειες για την προώθηση της
  εφαρμογής του.
 4.2 Την ευθύνη για τη σύνταξη του προσχεδίου του προγράμματος έχει το
  Εκτελεστικό Γραφείο που το υποβάλλει στην Κεντρική Επιτροπή για έγκριση.
  Η Κεντρική Επιτροπή το παραπέμπει στο Παγκύπριο Συνέδριο για τελική
  έγκριση. Νοείται ότι σε όλα τα όργανα του Κόμματος δίνεται η δυνατότητα
  υποβολής απόψεων και εισηγήσεων για τον καταρτισμό του Πολιτικού
  Προγράμματος του Κόμματος.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΔΟΜΗ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

ΑΡΘΡΟ 5: ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 1. Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση
 2. Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο
 3. Έκτακτο ή Καταστατικό Συνέδριο 
 4. Παγκύπρια Συνδιάσκεψη
 5. Κεντρική Επιτροπή
 6. Πολιτικό Συμβούλιο
 7. Εκτελεστικό Γραφείο
 8. Γραμματεία Εκτελεστικού Γραφείου
 9. Κοινοβουλευτική Ομάδα
 10. Γενικό Οργανωτικό Γραφείο
 11. Οικονομική Επιτροπή

 12. Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες
 13. Επιτροπή Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ΑΡΘΡΟ 6: ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 6.1 Η Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση πραγματοποιείται κάθε πενήντα-τέσσερις
  (54) μήνες και εκλέγει τους κεντρικούς αξιωματούχους του Κόμματος
  (Πρόεδρο, Αναπληρωτή Πρόεδρο, τρεις (3) Αντιπροέδρους, Γενικό
  Γραμματέα, Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα), τα αιρετά μέλη του Εκτελεστικού
  Γραφείου (15) και τα μέλη της Κεντρική Επιτροπή.
 6.2 Πραγματοποιείται πενήντα-τέσσερις (54) μήνες μετά την προηγούμενη
  Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
 6.3 Όλα τα εγγεγραμμένα στο Κεντρικό Μητρώο Μελών μέλη του Κόμματος, που
  έχουν εγγραφεί τουλάχιστον εννέα (9) μήνες πριν την ημέρα διεξαγωγής της
  Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην
  ψηφοφορία, εφόσον έχουν τακτοποιημένες τις κομματικές τους
  υποχρεώσεις κατά την προσέλευση τους στην Εκλογική Συνέλευση.

  Κάλπες της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης λειτουργούν σε όλες τις
  επαρχίες, όπως θα ορίζεται από τους σχετικούς κανονισμούς. Οι εκλογικές
  διαδικασίες εποπτεύονται από κεντρική και επαρχιακές εφορευτικές
  επιτροπές όπως θα ορίζουν οι Κανονισμοί που εγκρίνονται από την Κεντρική
  Επιτροπή. Οι Επαρχιακές Εφορευτικές Επιτροπές υπόκεινται στην Κεντρική
  Εφορευτική Επιτροπή. Οι Πρόεδροι των Επαρχιακών εφορευτικών
  επιτροπών είναι μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.

  Οι κάλπες ανοίγουν και κλείνουν την ίδια ώρα σε όλες τις επαρχίες.

  Η Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο συλλογικό
  όργανο του Κόμματος σε θέματα εκλογικών διαδικασιών.

  Ο χρόνος διεξαγωγής της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης μπορεί να
  παραταθεί για περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, με
  απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, ύστερα από εισήγηση του Εκτελεστικού
  Γραφείου, για λόγους εξειδικευμένους που αφορούν τα πολιτικά πράγματα
  του τόπου ή που εξυπηρετούν τους σκοπούς και τις αρχές του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 7: ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 7.1 Το Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο είναι το ανώτατο και κυρίαρχο συλλογικό
  όργανο του Κόμματος στη διαμόρφωση των πολιτικών αποφάσεων και στη
  χάραξη στρατηγικής. Συνέρχεται μια (1) φορά στη διάρκεια της  θητείας των
  κεντρικών συλλογικών οργάνων του Κόμματος, κατόπιν σύγκλισης από την
  Κεντρική Επιτροπή του κόμματος ή όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο από την
  Κεντρική Επιτροπή.
 7.2 Προκηρύσσεται από την Κεντρική Επιτροπή η οποία καθορίζει την
  ημερομηνία διεξαγωγής του και εγκρίνει την ημερήσια διάταξη του.
  Ο χρόνος διεξαγωγής του μπορεί να αναβληθεί για περίοδο που δεν θα
  υπερβαίνει τους τρεις μήνες, με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, ύστερα
  από εισήγηση του Εκτελεστικού Γραφείου, για λόγους εξειδικευμένους που
  αφορούν τα πολιτικά πράγματα του τόπου ή που εξυπηρετούν τους σκοπούς
  και τις αρχές του  Κόμματος.
 7.3 Σύνθεση
  Στο Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο συμμετέχουν: Κεντρική Επιτροπή, Πολιτική
  Επιτροπή, 86 αντιπρόσωποι της ΝΕΔΗΚ, 86 αντιπρόσωποι της ΓΟΔΗΚ, 50
  αντιπρόσωποι των Κλαδικών Οργανώσεων, οι Πρόεδροι των Ομάδων
  Μελετών, δύο αντιπρόσωποι από κάθε Φοιτητική Οργάνωση, τα μέλη των
  Επαρχιακών Επιτροπών του Κόμματος, οι Πρόεδροι των Τοπικών Επιτροπών
  και ένας αντιπρόσωπος από κάθε εκλογικό κέντρο, πέντε αντιπρόσωποι από
  κάθε Κομματική Οργάνωση του εξωτερικού, οι Δήμαρχοι, οι Δημοτικοί
  Σύμβουλοι, οι Σχολικοί Έφοροι και οι εκλεγμένοι πρόεδροι και μέλη

  Κοινοτικών Συμβουλίων μέλη του Κόμματος, τρεις αντιπρόσωποι της
  Οικονομικής Επιτροπής, οι δύο οικονομικοί ελεγκτές.
  Συμμετέχουν επίσης: Πρώην Πρόεδροι της Δημοκρατίας που προέρχονται
  από το ΔΗΚΟ, εν ενεργεία υπουργοί, βουλευτές και ευρωβουλευτές, καθώς
  και όσοι διετέλεσαν αξιωματούχοι του Κόμματος που εκλέγηκαν από
  Παγκύπριο Συνέδριο (Πρόεδροι του Κόμματος, Αναπληρωτές Προέδροι,
  Αντιπρόεδροι, Γενικοί Γραμματείς, και Γενικοί Οργανωτικοί Γραμματείς)
  πρώην Υπουργοί, Βουλευτές και Ευρωβουλευτές του Κόμματος καθώς και οι
  πρώην Προέδροι και Γενικοί Γραμματείς της ΓΟΔΗΚ και της ΝΕΔΗΚ και
  πρώην Πρόεδροι Επαρχιακών Επιτροπών, οι Πρόεδροι και τα μέλη
  Διοικητικών Συμβουλίων Ημικρατικών Οργανισμών που είναι μέλη του
  Κόμματος
 7.4 Αρμοδιότητες
  Το Τακτικό Συνέδριο ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
  α) Λαμβάνει γνώση, συζητά και ψηφίζει:-
   I. Το Πολιτικό Πρόγραμμα του Κόμματος για την επόμενη θητεία.
   II. Την Έκθεση Δράσης της περασμένης θητείας, που καταθέτει ο
    Γενικός  Γραμματέας του Κόμματος.
  β) Καθορίζει τα γενικά πλαίσια της πολιτικής του Κόμματος.
  γ) Λαμβάνει γνώση και εγκρίνει τον Οικονομικό Απολογισμό της
   Οικονομικής Επιτροπής και την Έκθεση των Οικονομικών Ελεγκτών
   του Κόμματος.
  δ) Τροποποιεί το Καταστατικό σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις.
  ε) Έχει το τεκμήριο της αρμοδιότητας για οποιοδήποτε θέμα που δεν
   καθορίζει το Καταστατικό και περιβάλλεται με το κατάλοιπο εξουσίας
   που  δεν έχει ανατεθεί σε άλλο κομματικό όργανο.
 7.5 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί που ψηφίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν με βάση το
  Καταστατικό, θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Τακτικού Παγκυπρίου
  Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 8: ΕΚΤΑΚΤΟ Ή ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 8.1 Το Έκτακτο ή Καταστατικό Παγκύπριο Συνέδριο συγκαλείται εάν και εφ’ όσον
  κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο του Κόμματος ή την Κεντρική Επιτροπή και
  ασχολείται με ειδικά θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη του,
  που εξαγγέλλεται μαζί με τη σύγκλησή του.
 8.2 Στην οργάνωση και λειτουργία του Έκτακτου ή Καταστατικού Παγκυπρίου
  Συνεδρίου εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις περί Τακτικού
  Παγκυπρίου Συνεδρίου, με εξαίρεση τη χρονική περίοδο για έγκριση και
  κοινοποίηση στους συνέδρους των εγγράφων που θα τεθούν ενώπιον του
  Συνεδρίου, την οποία θα μπορεί να συντέμνει η Κεντρική Επιτροπή
  ανάλογα με την περίπτωση και εφ’ όσον συντρέχουν εξειδικευμένοι λόγοι.

ΑΡΘΡΟ 9: ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ
 9.1 Συγκαλείται με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής με στόχο την ενημέρωση
  και το συλλογικό προβληματισμό των στελεχών του Κόμματος καθώς και την
  ανάπτυξη διαλόγου του Κόμματος  με την ευρύτερη κοινωνία πάνω σε
  σημαντικά πολιτικά ζητήματα ή θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος. Η
  Κεντρική Επιτροπή ορίζει ειδική επιτροπή για τη διοργάνωση της.
 9.2 Η Κεντρική Επιτροπή καθορίζει τη σύνθεση της Συνδιάσκεψης και εγκρίνει
  την ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 10: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 10.1 Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ είναι το ανώτατο συλλογικό όργανο του Κόμματος
  που λειτουργεί μεταξύ δύο Τακτικών Παγκύπριων Συνεδρίων.
 10.2 Σύνθεση 
  Η Κεντρική Επιτροπή αποτελείται:
  α) Από τα μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου (ως το άρθρο 12)
  β) Από τα επτά (7) μέλη της Γενικής Γραμματείας της ΓΟΔΗΚ και τα

   έντεκα (11) μέλη της Γενικής Γραμματείας της ΝΕΔΗΚ, τον Πρόεδρο
   των Ομάδων Μελετών και τους Προέδρους των κομματικών
   παραρτημάτων εξωτερικού
  γ) Από 120 αιρετά μέλη, από τα οποία 20% τουλάχιστον είναι γυναίκες
   και 10% τουλάχιστον ανήκουν στη ΝΕΔΗΚ (συμπεριλαμβανομένων
   των επτά (7) μελών της Γραμματείας της ΓΟΔΗΚ και των έντεκα (11)
   μελών της Γραμματείας της ΝΕΔΗΚ) και τα οποία κατανέμονται στις
   Επαρχιακές Οργανώσεις του Κόμματος με βάση τον αριθμό ψήφων
   που πήρε η κάθε επαρχία στις αμέσως προηγούμενες βουλευτικές
   εκλογές στις οποίες το Κόμμα έλαβε μέρος αυτοδύναμα. Τα μέλη κάθε
   επαρχίας εκλέγονται από την οικεία Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση. Η
   κατανομή των εδρών κατά επαρχιακή οργάνωση και των θέσεων που
   διεκδικούνται από γυναίκες και εκπροσώπους της ΝΕΔΗΚ καθορίζεται
   από την Κεντρική Επιτροπή με τους σχετικούς κανονισμούς. Η εκλογή
   γίνεται με βάση κανονισμούς που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή.
  δ) Όλους τους αξιωματούχους που επιλέγονται/εκλέγονται σύμφωνα με
   τα άρθρα 10.7
  ε) Από τους Προέδρους της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων, της
   Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων και της Ομάδας Μελετών.
  στ) Από πέντε (5) εκπροσώπους του Φοιτητικού Κινήματος, που είναι
   μέλη του κόμματος.
 10.3 Η εκλογή των αιρετών μελών της Κεντρικής Επιτροπής γίνεται από τις
  Επαρχιακές Εκλογικές Συνελεύσεις. Η κατανομή των εδρών κατά Επαρχιακή
  Οργάνωση και των θέσεων που διεκδικούνται από γυναίκες και εκπροσώπους
  της ΝΕΔΗΚ καθορίζεται από την Κεντρική Επιτροπή με τους σχετικούς
  κανονισμούς.
 10.4 Ο Γενικός Γραμματέας και ο Βοηθός Γενικός Γραμματέας  φροντίζουν για την
  τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων και των παρουσιών της Κεντρικής
  Επιτροπής και κυκλοφορούν τα  πρακτικά ανάμεσα στα μέλη της Κεντρικής
  Επιτροπής όχι αργότερα από 15 μέρες μετά τη συνεδρία. 
  Η Κεντρική Επιτροπή δύναται να αποφασίσει τη μη περίληψη θεμάτων στα
  πρακτικά με πλειοψηφία όχι μικρότερη από 3/5 των παρόντων.
 10.5 Η Κεντρική Επιτροπή συνέρχεται τουλάχιστον μια (1) φορά την τριμηνία.
  Συγκαλείται από το Εκτελεστικό  Γραφείο, υπό την ευθύνη του Γενικού
  Γραμματέα.
  α) Η Κεντρική Επιτροπή μπορεί να συγκληθεί εκτάκτως από τον Πρόεδρο
   ή το Εκτελεστικό Γραφείο ή με γραπτή αίτηση υπογεγραμμένη από το
   25% τουλάχιστον των μελών της, που να παραθέτει κατά τρόπο
   συγκεκριμένο το θέμα ή τα θέματα για το οποίο/οποία ζητείται η
   έκτακτη σύγκλησή της.
  β) Η Κεντρική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα το
   ήμισυ  τουλάχιστον των εν ενεργεία μελών της. Σε περίπτωση μη
   συμπλήρωσης του ως άνω αριθμού, η συνεδρία αναβάλλεται για μια
   ώρα, οπότε τα παρόντα μέλη εφ’ όσον αντιπροσωπεύουν το 1/3
   τουλάχιστον των εν ενεργεία μελών της, αποτελούν απαρτία.
  γ) Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία, εκτός των
   αποφάσεων για τις οποίες απαιτείται μεγαλύτερος αριθμός ψήφων
   σύμφωνα με τις πρόνοιες άλλων άρθρων του Καταστατικού. Η
   ψηφοφορία διεξάγεται δι’ ανατάσεως της χειρός εκτός αν ζητηθεί
   διαφορετικά από το 25% των παρόντων μελών, οπότε διεξάγεται
   μυστική.
 10.6 Αρμοδιότητες
  α) Η Κεντρική Επιτροπή προκηρύσσει  την Παγκύπρια Εκλογική
   Συνέλευση και καθορίζει την ημερομηνία διεξαγωγής των εργασιών
   της, την εκλογική διαδικασία και κάθε άλλο εκλογικό κανονισμό. Με
   ειδικούς κανονισμούς καθορίζει τη διαδικασία υποβολής
   υποψηφιοτήτων και διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη των
   κεντρικών αξιωματούχων, των μελών των κεντρικών συλλογικών
   οργάνων και των επαρχιακών και τοπικών συλλογικών οργάνων, που

   εκλέγονται από την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
  β) Προκηρύσσει επίσης το Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο, καθορίζει την
   ημερομηνία διεξαγωγής των εργασιών του και εγκρίνει την ημερήσια
   διάταξή του. Μελετά και εγκρίνει όλα τα έγγραφα που θα κατατεθούν
   στο Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο, τουλάχιστον ένα μήνα πριν την
   πραγματοποίηση του και φροντίζει για την κυκλοφορία του
   προσυνεδριακού υλικού  διά του Γενικού Γραμματέα προς τις
   Επαρχιακές Επιτροπές και άλλες οργανώσεις ή τμήματα του Κόμματος.
  γ) Εγκρίνει και παραπέμπει στο Παγκύπριο Τακτικό Συνέδριο το Πολιτικό
   Πρόγραμμα του Κόμματος και την Έκθεση Δράσης.
  δ) Μελετά και εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων και δαπανών
   του Κόμματος. 
  ε) Λαμβάνει γνώση της γενικής οικονομικής κατάστασης του Κόμματος
   με αναφορά του αρμόδιου οικονομικού διαχειριστή, ο οποίος εισηγείται
   στο Εκτελεστικό Γραφείο τους συνεργάτες του.
  στ) Ενόψει του Τακτικού Παγκύπριου Συνεδρίου λαμβάνει γνώση της
   οικονομικής κατάστασης και διαχείρισης των οικονομικών του
   Κόμματος της προηγηθείσας διετίας με την κατάθεση της έκθεσης των
   οικονομικών ελεγκτών του Κόμματος που παραπέμπεται στο Τακτικό
   Παγκύπριο Συνέδριο. Ενόψει Τακτικού Παγκύπριου Συνεδρίου
   εξετάζει τους εγκεκριμένους λογαριασμούς του Κόμματος με βάση
   την έκθεση των ελεγκτών και εγκρίνει ή απορρίπτει τους
   λογαριασμούς.
  ζ) Εγκρίνει τους εσωτερικούς κανονισμούς οι οποίοι ρυθμίζουν την
   οργάνωση και λειτουργία των Συλλογικών οργάνων ή επιτροπών του
   Κόμματος , κεντρικών, επαρχιακών ή τοπικών. 
  η) Εγκρίνει την κομματική λειτουργία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.
  θ) Καθορίζει το ύψος του δικαιώματος εγγραφής και της ετήσιας
   συνδρομής των μελών.
  ι) Θεσπίζει ειδικούς κανονισμούς που ρυθμίζουν:
   I. Τη διαδικασία της υποβολής υποψηφιότητας και εκλογής
    αξιωματούχων του Κόμματος που εκλέγονται από ανώτερα
    συλλογικά όργανα του Κόμματος. 
   II. Τη διαδικασία επιλογής κομματικού ή κομματικών υποψηφίων
    στη διεκδίκηση των γενικών ή Αναπληρωματικών βουλευτικών
    εκλογών, Ευρωεκλογών, των δημοτικών εκλογών ή της εκλογής
    προέδρων και μελών Κοινοτικών Συμβουλίων καθώς και μελών
    Σχολικών Εφοριών.
   III. Τη διαδικασία προκήρυξης και διεξαγωγής του κομματικού
    δημοψηφίσματος.
  Ια) Επιλέγει/εκλέγει ενδεκαμελή (11) υποεπιτροπή της Κεντρικής
   Επιτροπής απαρτιζόμενη από Πρόεδρο και δέκα μέλη, η οποία ενεργεί
   ως δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
  Ιβ) Επιλέγει/εκλέγει το βουλευτή που θα διεκδικήσει το αξίωμα του
   Προέδρου της Βουλής, σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Κόμματος
   δεν είναι βουλευτής ή δεν επιθυμεί να διεκδικήσει τη θέση.
  Ιγ) Επικυρώνει την εκλογή του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του
   Κόμματος και του Αναπληρωτή του.
  Ιδ) Επιλέγει/εκλέγει τα πέντε (5) μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας,
   Ελέγχου και  Κανονισμών.
  Ιε) Επικυρώνει την επιλογή του Προέδρου της Ομάδας Μελετών.
 10.7 Επιλέγει/εκλέγει τους πιο κάτω Αξιωματούχους του Κόμματος οι οποίοι
  συμμετέχουν στην Κεντρική Επιτροπή ως εξ οφίκια μέλη με δικαίωμα
  ψήφου:
  1) Τους Βοηθούς Γενικούς Γραμματείς
  2) Τους Βοηθούς Γενικούς Οργανωτικούς Γραμματείς
  3) Το Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων
  4) Το Γραμματέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  5) Το Γραμματέα Αγροτικών Θεμάτων

  6) Το Γραμματέα Προσφυγικών Θεμάτων
  7) Το Γραμματέα Πολιτιστικών Θεμάτων
  8) Το Γραμματέα Αθλητισμού
  9) Το Γραμματέα Θρησκευτικών Ομάδων
  10) Το Γραμματέα Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Θεμάτων
  Τα καθήκοντα/αρμοδιότητές τους, εφ’ όσον  δεν προβλέπονται από το
  Καταστατικό, εγκρίνονται από την Κεντρική Επιτροπή.
 10.8 Πληρώνει με εκλογή τις  θέσεις του Αναπληρωτή Προέδρου, Αντιπροέδρων,
  Γενικού Γραμματέα και του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, σε περίπτωση
  κατά την οποία καθίστανται κενές για οποιοδήποτε λόγο.
 10.9 Κάθε χρόνο η Κεντρική Επιτροπή  ορίζει ειδική συνεδρία  λογοδοσίας των
  αξιωματούχων του Κόμματος. 

ΑΡΘΡΟ 11: ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 11.1 Στο Πολιτικό Συμβούλιο μετέχουν όλοι οι πρώην υπουργοί και βουλευτές
  μέλη του Κόμματος και άλλα πρόσωπα μετά από σχετική εισήγηση του
  Προέδρου του Κόμματος στη Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου.
 11.2 Συνεδριάζει τακτικά και αναλύει τα πολιτικά δρώμενα και την επικαιρότητα.
 11.3 Το Πολιτικό Συμβούλιο έχει καθαρά συμβουλευτικό χαρακτήρα και μετά από
  κάθε συνεδρία αποστέλλει στον Πρόεδρο του Κόμματος έκθεση εισηγήσεων
  και απόψεων.
 11.4 Το Πολιτικό Συμβούλιο τελεί υπό την εποπτεία του Προέδρου του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 12: ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
 12.1 Το Εκτελεστικό Γραφείο είναι το Εκτελεστικό Όργανο της Κεντρικής
  Επιτροπής και γενικότερα του Κόμματος.
 12.2 Σύνθεση 
  Στο Εκτελεστικό Γραφείο συμμετέχουν:
  α) Ο Πρόεδρος, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος, οι τρεις (3) Αντιπροέδροι, ο
   Γενικός Γραμματέας, ο Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας.
  β) Δεκαπέντε (15) αιρετά μέλη που εκλέγονται από την Παγκύπρια
   Εκλογική Συνέλευση. Τρία από τα μέλη αυτά είναι γυναίκες.
  γ) Πρώην Πρόεδροι του Κόμματος
  δ) Οι Πρόεδροι της ΝΕΔΗΚ και της ΓΟΔΗΚ
  ε) Οι υπουργοί που συμμετέχουν στην κυβέρνηση εκ μέρους του
   Κόμματος.
  στ) Τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος και οι
   Ευρωβουλευτές του Κόμματος.
  ζ) Οι Πρόεδροι των Επαρχιακών Επιτροπών του Κόμματος (ένας ανά
   γεωγραφική επαρχία).
  η) Ο Οικονομικός Διαχειριστής του Κόμματος
  θ) Ο Γενικός Διευθυντής του Κόμματος, ως εξ οφίκιο Μέλος με δικαίωμα
   ψήφου.
  ι) Η Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου δύναται να καλεί μέχρι και 3
   άτομα να παρακάθονται στο Εκτελεστικό χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 12.3 Αποτυχών υποψήφιος στις εκλογές για την ανάδειξη προέδρου του
  Κόμματος ο οποίος συγκεντρώνει πάνω από το 30% των ψήφων, συμμετέχει
  στο Εκτελεστικό Γραφείο ως πλήρες μέλος.
 12.4 Σε Ειδικές Συνεδρίες παρίστανται για σκοπούς ενημέρωσης και συντονισμού
  και άλλοι αξιωματούχοι του Κόμματος που θα προσκαλούνται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 12.5 Λειτουργία 
  α) Το Εκτελεστικό Γραφείο συγκαλείται το αργότερο τριάντα (30) ημέρες
   μετά την εκλογή των αιρετών μελών του και συνεδριάζει τακτικά
   τουλάχιστον μια (1) φορά τον μήνα και έκτακτα όταν κληθεί από τον
   Πρόεδρο ή από τα 3/5 των μελών του.
  β) Τα μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου αναλαμβάνουν συγκεκριμένους
   τομείς  ευθύνης. 
  γ) Βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά συν ένα μέλη του. Οι

   αποφάσεις λαμβάνονται  με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών
   του.
  δ) Γενικά θέματα λειτουργίας του ρυθμίζονται με Ειδικό Κανονισμό που
   θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή. 
 12.6 Αρμοδιότητες
  Το Εκτελεστικό Γραφείο ασκεί τις πιο κάτω αρμοδιότητες:
  α) Μελετά τις διαμορφούμενες εκάστοτε πολιτικές ή άλλες καταστάσεις
   και εξελίξεις και αντιμετωπίζει τα προκύπτοντα θέματα.
  β) Εκτιμά τη γενική κατάσταση και λαμβάνει αποφάσεις για την
   κομματική γραμμή μέσα στα πλαίσια των αρχών του Κόμματος.
  γ) Αποφασίζει για την ένταξη στα συλλογικά όργανα του Κόμματος
   άλλων στελεχών που προσχωρούν στο Κόμμα.
  δ) Ετοιμάζει  και υποβάλλει κάθε τρίμηνο προς την Κεντρική Επιτροπή
   Ειδική Πολιτική Έκθεση πάνω στην πολιτική κατάσταση, με βάση την 
   οποία αυτή προβαίνει στις εκτιμήσεις ή και λαμβάνει  τις αποφάσεις
   της.
  ε) Προτείνει στην Κεντρική Επιτροπή τα ονόματα των δύο Ελεγκτών του
   Κόμματος.
  στ) Συγκαλεί σε συνεννόηση με τις Επαρχιακές Επιτροπές τα τακτικά ή
   έκτακτα Επαρχιακά Συνέδρια.
  ζ) Καταρτίζει το προσχέδιο του Πολιτικού Προγράμματος του Κόμματος
   και το υποβάλλει στην Κεντρική Επιτροπή.
  η) Επιλέγει/εκλέγει τους πιο κάτω αξιωματούχους του Κόμματος: 
   I. Τον Οικονομικό Διαχειριστή του Κόμματος και τα μέλη της
   Οικονομικής Επιτροπής
   II. Τον Πρόεδρο και τα μέλη της Ομάδας Μελετών
   III. Επικυρώνει τα εννιά (9) πρόσωπα που στελεχώνουν το Γενικό
    Οργανωτικό Γραφείο
   IV. Τον Πρόεδρο και τα μέλη Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων
   V. Τον Πρόεδρο και τα μέλη Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων
   VI. Τον Γενικό Διευθυντή του Κόμματος
  θ) Καταρτίζει με  βάση εισηγήσεις της Επιτροπής Δεοντολογίας, Ελέγχου
   και Κανονισμών, τα προσχέδια των Κανονισμών που προνοούνται από
   τα διάφορα άρθρα του Καταστατικού και τα παραπέμπει στην Κεντρική
   Επιτροπή για ψήφιση.
  ι) Εισηγείται στην Κεντρική Επιτροπή τη σύσταση οποιασδήποτε
   Επιτροπής ή Επιτροπών με συμβουλευτική ιδιότητα που δεν
   προβλέπονται από το καταστατικό για την αποδοτική λειτουργία του
   κομματικού μηχανισμού.
  ια) Κατόπιν εισήγησης του Γενικού Διευθυντή του Κόμματος, εγκρίνει την
   δομή και το οργανόγραμμα του Κόμματος.
  ιβ) Δύναται να καλέσει Αξιωματούχους του Κόμματος που δεν είναι μέλη
   του Εκτελεστικού Γραφείου να παραστούν σε συνεδρία που μελετά
   θέματα της αρμοδιότητάς τους.
  ιγ) Λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή
  ιδ) Επιλέγει/εκλέγει πενταμελή (5) υποεπιτροπή του Εκτελεστικού
   Γραφείου, με Πρόεδρο και τέσσερα (4) μέλη η οποία ενεργεί σαν
   πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
   Η πειθαρχική εξουσία του Εκτελεστικού Γραφείου διά της
   πενταμελούς υποεπιτροπής του ασκείται αφού διοριστεί «ερευνών
   λειτουργός» (εκτός των Οργάνων του Κόμματος αλλά μέλος του
   Κόμματος) για διερεύνηση των γεγονότων και για υποβολή έκθεσης.
   Νοείται ότι παρέχεται το δικαίωμα ακροάσεως του μέλους εφ’ όσον η
   έρευνα διεκπεραιωθεί. 
 12.7 Επιβάλλει αυτεπάγγελτα πειθαρχική ποινή σε περιπτώσεις αυταπόδεικτου
  πειθαρχικού παραπτώματος.
 12.8 Το Εκτελεστικό Γραφείο φροντίζει για τη συγκρότηση και λειτουργία ειδικών
  επιτροπών εργασίας που θα αφορούν θέματα ανάλογα με τα υπουργεία της
  κυβέρνησης ή/και αντίστοιχες Επιτροπές της Βουλής.

 12.9 Η υλοποίηση και εφαρμογή των αποφάσεων του Εκτελεστικού Γραφείου
  μπορεί να ανατεθεί στη Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου.
 12.10 Το Εκτελεστικό Γραφείο επιλέγει τα κομματικά  μέλη που εκπροσωπούν το
  Κόμμα σε εξωκομματικούς οργανισμούς ή επιτροπές.
 12.11 Το Εκτελεστικό Γραφείο σε συνεργασία με το Γενικό Διευθυντή του
  Κόμματος ορίζει τις έμμισθες θέσεις του Κόμματος, διορίζει και παύει το
  έμμισθο προσωπικό και ορίζει και αναθεωρεί την αντιμισθία του με βάση την
  κείμενη νομοθεσία και τις ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις

ΑΡΘΡΟ 13: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
 13.1 Η Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον
  Αναπληρωτή Πρόεδρο, τους τρεις (3) Αντιπροέδρους, το Γενικό Γραμματέα,
  το Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα, τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο, τον
  Αναπληρωτή Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο και δύο (2) από τα αιρετά μέλη
  του Εκτελεστικού Γραφείου που ορίζονται από την ολομέλεια του Σώματος
  και διαχειρίζεται πάνω σε καθημερινή βάση θέματα κομματικής πολιτικής,
  οργανωτικής ανάπτυξης και γενικότερης πολιτικής και κομματικής δράσης.
  Στην Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου παρακάθεται και ο Γραμματέας
  Επικοινωνίας/Εκπρόσωπος Τύπου χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 13.2 Αρμοδιότητες
  α) Επιλέγει/εκλέγει τον Γραμματέα Επικοινωνίας/Εκπρόσωπο Τύπου
   κατόπιν εισήγησης του Προέδρου του Κόμματος.
  β) Σε συνεργασία με τον Γενικό Διευθυντή του Κόμματος έχει την ευθύνη
   θεμάτων που άπτονται του επαγγελματικού προσωπικού του
   Κόμματος.
  γ) Επιλέγει/εκλέγει τον Υπεύθυνο Προσωπικών Δεδομένων.

ΑΡΘΡΟ 14: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
 14.1 Οι βουλευτές του Κόμματος αποτελούν την Κοινοβουλευτική Ομάδα του.
 14.2 Αρμοδιότητες
  α) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα έχει την ευθύνη της προβολής και
   εφαρμογής της πολιτικής του Κόμματος στα πλαίσια της Βουλής των
   Αντιπροσώπων.
  β) Ενεργεί τόσο μέσα, όσο και έξω από τη Βουλή για την προώθηση των
   αρχών και των αποφάσεων του Κόμματος και αγωνίζεται για την
   υπεράσπιση και εξασφάλιση των συμφερόντων του λαού μας.
  γ) Δραστηριοποιείται  σε συνεργασία με τα αρμόδια όργανα του Κόμματος
   για την επισήμανση, προώθηση και επίλυση των συμφερόντων του
   λαού.
  δ) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα δύναται για σκοπούς διευκόλυνσης της
   στην εκπλήρωση των καθηκόντων της, να διορίσει σε συνεννόηση με
   το Γενικό Γραμματέα, έμμισθο Γραμματέα, καθορίζοντας ταυτόχρονα
   τους όρους εργοδότησης του και τα καθήκοντά του.
  ε) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα συνεδριάζει τακτικά κάθε εβδομάδα και
   έκτακτα όταν παρίσταται ανάγκη.
  στ) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα επιλέγει δυο (2) εκ των Κοινοβουλευτικών
   Συνεργατών ως Γραμματείς της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.
  ζ) Λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή
 14.3 Ειδικός Κανονισμός
  Ειδικός Κανονισμός, που ετοιμάζει η Κοινοβουλευτική Ομάδα και ψηφίζει
  η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει την οργάνωση και λειτουργία της Ομάδας.

ΑΡΘΡΟ 15: ΓΕΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
 15.1 Το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο είναι υπεύθυνο για την οργάνωση του
  Κόμματος και καταρτίζει το Γενικό Οργανωτικό Σχέδιο.
 15.2 Του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου προΐσταται ο Γενικός Οργανωτικός
  Γραμματέας. 
 15.3 Απαρτίζεται από τον Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα, τους δυο (2) Βοηθούς
  Γενικούς Οργανωτικούς Γραμματείς και τους έξι (6) Γενικούς Επαρχιακούς

  Οργανωτικούς Διοικητικών Επαρχιών.
 15.4 Όπου κριθεί αναγκαίο καλούνται να παρακαθίσουν σε συνεδρίες του Γενικού
  Οργανωτικού Γραφείου και άλλοι αξιωματούχοι.
 15.5 Τα μέλη του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου επικυρώνονται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 15.6 Βρίσκεται σε στενή επαφή με τις Επαρχιακές Επιτροπές και τα Παραρτήματα
  του Εξωτερικού και συντονίζει τις ενέργειες και δραστηριότητες τους στον
  οργανωτικό τομέα.
 15.7 Ελέγχει την πρόοδο προς υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.
 15.8 Τηρεί υπό την εποπτεία του Προέδρου του Κόμματος και με τη συνεργασία
  του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, το Κεντρικό Μητρώο Μελών του
  Κόμματος και ελέγχει την κανονική  τήρηση των Επαρχιακών Μητρώων
  Μελών από τις Επαρχιακές Επιτροπές και των Μητρώων Μελών  των Τοπικών
  Οργανώσεων από τις αντίστοιχες Τοπικές Επιτροπές, της ΝΕΔΗΚ και της
  ΓΟΔΗΚ.
 15.9 Διενεργεί και εποπτεύει τις εκλογές για την ανάδειξη της ηγεσίας της
  ΝΕΔΗΚ και της ΓΟΔΗΚ, για τις οποίες έχει την ευθύνη τήρησης του
  μητρώου.
 15.10 Κανένα μέλος του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου δεν μπορεί να διεκδίκηση
  πολιτειακό αξίωμα εκτός και αν παραιτηθεί από την θέση του τουλάχιστον
  δυο (2) χρόνια πριν τις εκλογές τις οποίες προτίθεται να διεκδικήσει, εκτός
  και αν το Εκτελεστικό Γραφείο δώσει σχετική άδεια κατόπιν γραπτού
  αιτήματος.
 15.11 Το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 16: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ
 16.1 Η Επιτροπή Δεοντολογίας, Ελέγχου και Κανονισμών απαρτίζεται από πέντε
  (5) μέλη που επιλέγονται/εκλέγονται από την Κεντρική Επιτροπή.
 16.2 Καταρτίζει κώδικα Δεοντολογίας και εισηγείται κανονισμούς που ρυθμίζουν
  την κομματική συμπεριφορά και δράση καθώς και τη λειτουργία όλων των
  οργάνων του Κόμματος.
 16.3 Παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση του Καταστατικού, του Κώδικα
  Δεοντολογίας και των Κανονισμών.

ΑΡΘΡΟ 17: ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 17.1 Με πρωτοβουλία του Εκτελεστικού Γραφείου, συγκροτούνται Επιτροπές με
  ευθύνη την εξέταση θεμάτων που αφορούν την πολιτική, εκπαιδευτική,
  κοινωνική, οικονομική, πολιτιστική και αθλητική δραστηριότητα της
  Κυβέρνησης ή και άλλων φορέων εξουσίας, όπως και άλλες πτυχές της
  ζωής  του  τόπου .  Με δ ική  τους  πρωτοβουλία  να  εκφράζουν
  απόψεις/εισηγήσεις στο Εκτελεστικό Γραφείο για οποιοδήποτε από τα
  θέματα αυτά.
 17.2 Στις Επιτροπές  μετέχουν εξ οφίκιο οι βουλευτές  που εκπροσωπούν το
  Κόμμα στις αντίστοιχες Επιτροπές της Βουλής. Τα λοιπά μέλη των Επιτροπών
  επιλέγει/εκλέγει το Εκτελεστικό Γραφείο.
 17.3 Την εποπτεία  και συντονισμό του έργου τους θα έχει ο Αναπληρωτής
  Πρόεδρος του Κόμματος ή οι Αντιπρόεδροι του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 18: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
 18.1 Τα μέλη της Επιτροπής Αναθεώρησης και Εκσυγχρονισμού της Κυπριακής
  Νομοθεσίας επιλέγονται/εκλέγονται από το Εκτελεστικό Γραφείο κατόπιν
  εισήγησης της Γραμματείας του.
 18.2 Τελεί υπό την εποπτεία του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου ή του
  Αναπληρωτή Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου και βρίσκεται σε στενή
  συνεργασία με τους βουλευτές και κοινοβουλευτικούς συνεργάτες.
 18.3 Είναι υπεύθυνο για την μελέτη του Νομοθετικού πλαισίου του κράτους με

  στόχο την επισήμανση αδυναμιών και την τροποποίηση τους στην
  κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού  και της βελτίωσης της λειτουργικότητας
  του προς όφελος των πολιτών.

ΑΡΘΡΟ 19: ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
 19.1 Στο Σύστημα Παραγωγής Πολιτικής συμμετέχουν οι Βουλευτές, τα Μέλη του
  Εκτελεστικού Γραφείου και της Κεντρικής Επιτροπής, οι Κοινοβουλευτικοί
  Συνεργάτες και τα μέλη της Επιτροπής Πολιτικού Σχεδιασμού και των
  Ομάδων Μελετών.
 19.2 Άλλα στελέχη καθώς και μέλη με ειδική τεχνοκρατική κατάρτιση
  συνδράμουν την όλη προσπάθεια.
 19.3 Βασικός σκοπός είναι η επεξεργασία και ο καταρτισμός μελετών και
  προτάσεων για διαμόρφωση πολιτικής θέσης από το Κόμμα και τη χάραξη της
  κομματικής γραμμής σε διάφορους τομείς πολιτικής.
 19.4 Το συντονισμό και την εποπτεία του Συστήματος Παραγωγής Πολιτικής έχει
  ένας εκ των Αντιπροέδρων του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 20: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 20.1 Η Οικονομική Επιτροπή, κάτω από την εποπτεία του Εκτελεστικού Γραφείου
  και με τη συντονιστική ευθύνη του Οικονομικού Διαχειριστή του Κόμματος,
  είναι υπεύθυνη για την οικονομική διαχείριση του Κόμματος, την
  κατάστρωση και υλοποίηση προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης του
  Κόμματος και τον έλεγχο ομαλής τήρησης των οικονομικών λογαριασμών και
  λογιστικών βιβλίων του Κόμματος σε  Παγκύπρια κλίμακα.
 20.2 Η Επιτροπή είναι δεκαπενταμελής (15), με δικαίωμα της Κεντρικής Επιτροπής
  να αυξομειώνει τα μέλη της.  Η θητεία της διαρκεί για πενήντα-τέσσερις (54)
  μήνες.
  Οι Πρόεδροι των Επαρχιακών Οικονομικών Επιτροπών ή οι επαρχιακοί ταμίες
  είναι εξ οφίκιο μέλη της.
 20.3 Αρμοδιότητες 
  α) Καταρτίζει τον Ετήσιο Προϋπολογισμό Εσόδων και Δαπανών του
   Κόμματος και τον καταθέτει προς έγκριση στην Κεντρική Επιτροπή
   προς την οποία είναι υπόλογη.
  β) Σε συνεργασία με τον Οικονομικό διαχειριστή του Κόμματος, τους
   αξιωματούχους της ηγεσίας και άλλα αρμόδια κομματικά όργανα
   προγραμματίζει και υλοποιεί προγράμματα για την εξασφάλιση
   οικονομικών πόρων και ενίσχυση του Ταμείου του Κόμματος
  γ) Εποπτεύει την κανονική λειτουργία  του Λογιστηρίου του Κόμματος και
   ασκεί έλεγχο στην οικονομική διαχείριση σε όλα τα επίπεδα του
   Κόμματος.
  δ) Εξουσιοδοτεί τη διενέργεια των κομματικών δαπανών με βάση
   σχετικές εκάστοτε εισηγήσεις του Γενικού Διευθυντή του Κόμματος.
  ε) Υποβάλλει στο Εκτελεστικό Γραφείο κατά τρίμηνο, ή όταν της ζητηθεί,
‘   Έκθεση για την οικονομική κατάσταση του Κόμματος’.
  στ) Υποβάλλει στο τέλος κάθε οικονομικού έτους στην Κεντρική Επιτροπή
   τους ελεγμένους λογαριασμούς του Κόμματος προς συζήτηση και
   έγκριση.
  ζ) Παρουσιάζει κατ’ έτος προϋπολογισμό για τους επόμενους δώδεκα
   (12) μήνες.
  η) Με εισήγηση του Γενικού Διευθυντή ή/και του Οικονομικού
   Διαχειριστή δύναται να ανοίγει/κλείνει/λειτουργεί τραπεζικούς
   λογαριασμούς, ή/και να έχει δικαίωμα υπογραφής ή/και  να προβαίνει
   σε αιτήματα τραπεζικών διευκολύνσεων/δανεισμού εκ μέρους του
   Κόμματος, ΝΕΔΗΚ, ΓΟΔΗΚ, και των Επαρχιακών Επιτροπών σύμφωνα
   με το άρθρο 69.9.
 20.4 Ειδικός  Κανονισμός

  Ειδικός Κανονισμός που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει την
  οργάνωση και λειτουργία της.

ΑΡΘΡΟ 21: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
 21.1 Η  Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων χειρίζεται τις διεθνείς σχέσεις του Κόμματος
  υπό την άμεση εποπτεία του Αναπληρωτή Προέδρου  του  Κόμματος.
 21.2 Η Επιτροπή είναι πενταμελής (5), με δικαίωμα της Κεντρικής Επιτροπής να
  αυξομειώνει τα μέλη της.  Επιλέγεται/εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή
  για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 21.3 Κάθε χρόνο υποβάλλει στο Εκτελεστικό γραφείο Έκθεση Δράσης που
  καλύπτει τις δραστηριότητές της κατά την περίοδο αυτή.
 21.4 Η Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων συμμετέχει τόσο στο σύστημα  παραγωγής
  πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.
 21.5 Της Επιτροπής προΐσταται ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων, ο
  οποίος επιλέγεται/εκλέγεται από το Εκτελεστικό Γραφείο και είναι εξ οφίκιο
  μέλος της Κεντρικής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου.
 21.6 Ειδικός  Κανονισμός
  Ειδικός Κανονισμός που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει τη
  λειτουργία της.

ΑΡΘΡΟ 22: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΣΧΕΣΕΩΝ  
 22.1 Η Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων είναι πενταμελής (5) με δικαίωμα της
  Κεντρικής Επιτροπής να αυξομειώνει τον αριθμό των μελών της. Ο Πρόεδρος
  και τα τέσσερα μέλη επιλέγονται/εκλέγονται από το Εκτελεστικό Γραφείο για
  θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 22.2 Κάθε εξάμηνο υποβάλλει στο Εκτελεστικό Γραφείο Έκθεση Δράσης που
  καλύπτει τις δραστηριότητες κατά την περίοδο αυτή.
 22.3 Η Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων χειρίζεται τις δημόσιες σχέσεις του
  Κόμματος υπό την εποπτεία του Προέδρου του Κόμματος και του Γενικού
  Γραμματέα.
 22.4 Η Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων συμμετέχει τόσο στο σύστημα παραγωγής
  πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.
 22.5 Της Επιτροπής προΐσταται ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων ο
  οποίος επιλέγεται/εκλέγεται από το Εκτελεστικό Γραφείο και είναι εξ οφίκιο
  μέλος της Κεντρικής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου.
 22.6 Ειδικός Κανονισμός
  Ειδικός Κανονισμός που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει τη
  λειτουργία της.

ΑΡΘΡΟ 23: ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
 23.1 Ιδρύονται Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες κατά επαρχία
  με εισήγηση του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
  Ομάδων, κατά κλάδον ή επάγγελμα όπου τα μέλη είναι πέραν των τριάκοντα
  Οι κατά επαρχία επάγγελμα Κλαδικές Οργανώσεις συνδέονται με τις
  αντίστοιχες Κλαδικές των άλλων Επαρχιακών και σχηματίζουν κατά
  επάγγελμα την Παγκύπρια Κλαδική Οργάνωση.
 23.2 Η Κλαδική Οργάνωση διοικείται από πενταμελή (5) Επιτροπή που
  αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα, το Βοηθό
  Γραμματέα και τον Ταμία.
 23.3 Οι Πρόεδροι των Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων
  αποτελούν την Συντονιστική Επιτροπή των Κλαδικών Οργανώσεων
  (Σ.Ε.Κ.Ο.)  και έχουν την ευθύνη του συντονισμού των Κλαδικών
  Οργανώσεων. Το έργο της ΣΕΚΟ αναλαμβάνει πενταμελής Γραμματεία που
  εκλέγεται και έχει πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Αναπληρωτή
  Γραμματέα και Ταμία.
 23.4 Αρμοδιότητες Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων 
  α) Επιλαμβάνονται και προωθούν προβλήματα, ή αιτήματα μελών του
   Κλάδου διά του αρμοδίου οργάνου του Κόμματος.
  β) Μελετούν προβλήματα του Κλάδου και υποβάλλουν εισηγήσεις στο
   Κόμμα διά του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών

   Ομάδων.
  γ) Οργανώνουν τα μέλη, τα στελέχη και τους οπαδούς του Κόμματος
   στους χώρους εργασίας και φροντίζουν για τη συστηματική
   διαφώτιση και εμπέδωση της Κομματικής πολιτικής.
 23.5 Οι Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες συμμετέχουν τόσο στο
  σύστημα παραγωγής πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών
  προγραμμάτων του Κόμματος.
 23.6 Οι Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες τελούν υπό την
  εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου.
 23.7 Κατά παρόμοιο τρόπο λειτουργούν και οι Επιτροπές Συνταξιούχων.
 23.8 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί, που εγκρίνει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζουν τον τρόπο
  εκλογής και λειτουργίας όλων των Κλαδικών Επιτροπών και Οργανώσεων
  του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 24: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
 24.1 Η σύνθεση και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Πολιτικού Σχεδιασμού
  καθορίζονται από το Εκτελεστικό Γραφείο.
 24.2 Η Επιτροπή Πολιτικού Σχεδιασμού συμμετέχει τόσο στο σύστημα παραγωγής
  πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 25: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 25.1 Η Επιτροπή Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι υπεύθυνη για την Οργάνωση της
  Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Κόμματος στις Δημαρχούμενες περιοχές και στα
  Κοινοτικά Συμβούλια.
 25.2 Σε συνεργασία με το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο, υπό την εποπτεία του
  Προέδρου του Κόμματος, καταρτίζει τα ψηφοδέλτια του Κόμματος στις
  Δημοτικές και Κοινοτικές εκλογές.
 25.3 Της Επιτροπής Τοπικής Αυτοδιοίκησης προΐσταται ο Γραμματέας Τοπικής
  Αυτοδιοίκησης ο οποίος επιλέγεται/εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή
  της οποίας είναι εξ οφίκιο μέλος με δικαίωμα ψήφου.
 25.4 Συμμετέχουν οι Δήμαρχοι, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι Σχολικοί Έφοροι και οι
  εκλεγμένοι Πρόεδροι Κοινοτικών Συμβουλίων μέλη του Κόμματος.
 25.5 Τελεί υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου.
 25.6 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί που ψηφίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζουν, θέματα
  οργάνωσης και λειτουργίας της Επιτροπής Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΑΡΘΡΟ 26: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
 26.1 Η Επιτροπή Διαρκούς Διαβούλευσης με τους Πολίτες είναι υπεύθυνη για την
  διαμόρφωση και διαχείριση συστήματος συνεχούς επικοινωνίας με τους
  πολίτες, μέσω της διεξαγωγής ερευνών  και μελετών για πολιτικά,
  ανθρωπιστικά και κοινωνικά θέματα και για προτάσεις του Κόμματος που
  αφορούν σημαντικά ζητήματα που τους απασχολούν.
 26.2 Την σύνθεση της Επιτροπής αποφασίζει η Γραμματεία του Εκτελεστικού
  Γραφείου.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΑΡΘΡΟ 27: ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
  1. Πρόεδρος
  2. Αναπληρωτής Πρόεδρος
  3. Αντιπρόεδροι
  4. Γενικός Γραμματέας
  5. Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας
  6. Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος

  7. Μέλος Εκτελεστικού Γραφείου
  8. Πρόεδρος ΓΟΔΗΚ
  9. Πρόεδρος ΝΕΔΗΚ
  10. Μέλος Κεντρικής Επιτροπής
  11. Άλλοι Αξιωματούχοι

ΑΡΘΡΟ 28: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 28.1 Ο Πρόεδρος του Κόμματος εκλέγεται, άμεσα από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση,  και η θητεία του διαρκεί μέχρι την εκλογή νέου Προέδρου.
  Πρόεδρος εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει το 50% συν μία ψήφο
  του συνόλου των έγκυρων ψήφων. Αν η πρώτη ψηφοφορία δεν αναδείξει
  Πρόεδρο, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την πρώτη Κυριακή μετά την
  Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση, μεταξύ των δύο επικρατέστερων
  υποψηφίων.
 28.2 Σε περίπτωση κένωσης της θέσης του Προέδρου του Κόμματος για
  υπολειπόμενη θητεία μικρότερη των έξι (6) μηνών τα  καθήκοντα αυτού ασκεί
  ο Αναπληρωτής Πρόεδρος. Αν η θέση του Προέδρου του Κόμματος κενωθεί
  ενώ υπολείπεται θητεία πέραν των έξι μηνών, συγκαλείται Έκτακτη
  Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση, ειδικώς προς τούτο συγκαλούμενη, για την
  εκλογή νέου Προέδρου εντός του επόμενου εξαμήνου από την κένωση της
  θέσης.
 28.3 Αρμοδιότητες
  α) Ο Πρόεδρος του Κόμματος εκπροσωπεί και εκφράζει το Κόμμα.
  β) Προΐσταται και έχει τη γενική εποπτεία και τον έλεγχο του Κόμματος
   σε όλους του τομείς.
  γ) Προεδρεύει όλων των Κεντρικών Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος
   ή οποιασδήποτε Επιτροπής σε συνεδρία της οποίας λαμβάνει μέρος.
  δ) Μετέχει στη διαδικασία εκλογής του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου
   και του Αναπληρωτή του ως ορίζεται στο Καταστατικό.
  ε) Υπογράφει όλα τα έγγραφα του Κόμματος.
  στ) Δύναται να εκχωρεί προσωρινά μέρος των εξουσιών του στον
   Αναπληρωτή  Πρόεδρο του Κόμματος.
  ζ) Τον Πρόεδρο του Κόμματος όταν κωλύεται ή απουσιάζει
   αντιπροσωπεύει ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Κόμματος. Ο
   Πρόεδρος του Κόμματος λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 29: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 29.1 Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος εκλέγεται  από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση.
 29.2 Είναι μέλος των Ανωτάτων Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος.
 29.3 Αναπληρεί τον Πρόεδρο όταν κωλύεται ή απουσιάζει, στην άσκηση των
  συνήθων καθηκόντων του ή όπως προβλέπεται στο άρθρο 25(2).
 29.4 Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 30: ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 30.1 Οι Αντιπρόεδροι είναι τρεις (3) και εκλέγονται από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση μέσα από κοινό ψηφοδέλτιο. Σε περίπτωση κενής θέσης
  Αντιπροέδρου, τότε η Κεντρική Επιτροπή εκλέγει μετά από υποβολή
  υποψηφιοτήτων, νέο Αντιπρόεδρο.
 30.2 Ο κάθε ένας εξ αυτών αναλαμβάνει ξεχωριστό τομέα ευθύνης, όπως αυτοί
  καθορίζονται από το Εκτελεστικό Γραφείο. Η επιλογή γίνεται με βάση την
  σειρά εκλογής.
 30.3 Είναι μέλη των  Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος όπως προβλέπεται από
  το Καταστατικό.
 30.4 Καθήκοντα
  α) Βοηθούν τον Πρόεδρο και Αναπληρωτή Πρόεδρο στην εκτέλεση των
   καθηκόντων τους για την ομαλή λειτουργία του Κόμματος.
  β) Αναλαμβάνουν την ευθύνη εποπτείας και συντονισμού του
   συστήματος παραγωγής πολιτικής, την ευθύνη του συντονισμού της

   διαμόρφωσης του κυβερνητικού προγράμματος του Κόμματος και τον
   συντονισμό της Επιτροπής Πολιτικών Συμβούλων. Ενημερώνουν με
   τακτικές εκθέσεις/αναφορές το Εκτελεστικό Γραφείο και την Κεντρική
   Επιτροπή.
 30.5 Οι Αντιπρόεδροι λογοδοτούν στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 31: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 31.1 Ο Γενικός Γραμματέας του Κόμματος εκλέγεται από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση.
 31.2 Αρμοδιότητες: 
  α) Συγκαλεί τις συνεδρίες των Κεντρικών Συλλογικών Οργάνων του
   Κόμματος κοινοποιώντας έγκαιρα την ημερήσια διάταξη κάθε
   συνεδρίας μαζί με τα σχετικά έγγραφα εργασίας ως ορίζει το
   Καταστατικό και οι Ειδικοί Κανονισμοί.
  β) Σε συνεργασία με τους Βοηθούς Γενικούς Γραμματείς φέρει την
   ευθύνη τήρησης  των  βιβλίων  Πρακτικών των συνεδριάσεων των
   Κεντρικών Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος.
  γ) Έχει την εποπτεία των Ομάδων Μελετών και του Πολιτικού
   Σχεδιασμού.
  δ) Γνωστοποιεί τις αποφάσεις των Ανώτερων Καθοδηγητικών Οργάνων
   του Κόμματος προς τα ιεραρχικά υφιστάμενά  του κομματικά όργανα
   και ελέγχει την εφαρμογή τους.
  ε) Καταθέτει στο Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο την Έκθεση Δράσης του
   Κόμματος.
  στ) Προσυπογράφει κατά κανόνα τα εξερχόμενα έγγραφα του Κόμματος.
  ζ) Υποβάλλει  προς τα αρμόδια  όργανα   προτάσεις για λήψη
   αποφάσεων πάνω σε  τρέχοντα σοβαρά θέματα.
  η) Συγκροτεί σε συνεργασία με το Εκτελεστικό Γραφείο, Επιτροπές
   Εργασίας με συμβουλευτική ιδιότητα, με σκοπό την πλαισίωση και
   υποβοήθηση υπευθύνων Αξιωματούχων στην εκτέλεση του έργου
   τους. 
  θ) Ο Γενικός Γραμματέας βοηθείται στο έργο του από τους Βοηθούς
   Γενικούς Γραμματείς.
 31.3 Ο Γενικός Γραμματέας λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή

ΑΡΘΡΟ 32: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 32.1 Ο Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας  εκλέγεται από την  Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση.
 32.2 Η θέση του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα είναι επαγγελματική κατόπιν
  εκλογής. Δεν μπορεί να διεκδικήσει οποιοδήποτε πολιτειακό αξίωμα, εκτός
  και αν παραιτηθεί δυο (2) χρόνια πριν τις πολιτειακές εκλογές στις οποίες
  προτίθεται να διεκδικήσει.
 32.3. Αρμοδιότητες
  α) Είναι υπεύθυνος για την οργάνωση του Κόμματος. Καταρτίζει το
   Γενικό Οργανωτικό Σχέδιο, το οποίο, μετά την έγκριση του από την
   Κεντρική Επιτροπή, προωθεί δια των αρμοδίων κομματικών 
οργάνων
   προς υλοποίηση.
  β) Βρίσκεται σε στενή επαφή με τις Επαρχιακές Επιτροπές και τα
   Παραρτήματα του Εξωτερικού και συντονίζει τις ενέργειες και
   δραστηριότητες τους στον οργανωτικό τομέα.
  γ) Επισκέπτεται τις Επαρχίες και παρακολουθεί και ελέγχει την πρόοδο
   προς υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του Κόμματος.
  δ) Ενημερώνει το Εκτελεστικό Γραφείο και υποβάλλει τακτικά Έκθεση
   προς την Κεντρική Επιτροπή για την πρόοδο και τα αποτελέσματα
   υλοποίησης του Γενικού Οργανωτικού Σχεδίου και των Ειδικών
   Οργανωτικών Προγραμμάτων. 
  ε) Προΐσταται τις λειτουργίας του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου. 
  στ) Με εισήγηση του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, το Εκτελεστικό

   Γραφείο επικυρώνει τα εννιά (9) πρόσωπα που στελεχώνουν το
   Οργανωτικό Γραφείο. 
   Το Οργανωτικό Γραφείο υπόκειται πλήρως στις αρμοδιότητες του
   Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα.
 32.4 O Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 33: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
 33.1 Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Κόμματος είναι μέλος της Βουλής,
  αυτοδικαίως προεδρεύει της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και ασκεί καθήκοντα
  Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου.
 33.2 Εάν ο Πρόεδρος του Κόμματος αναδειχθεί Πρόεδρος της Βουλής πράγμα
  που θα τον κωλύει να ασκεί τα καθήκοντα του Κοινοβουλευτικού
  Εκπροσώπου ή για οποιοδήποτε λόγο δεν επιθυμεί να κατέχει τη θέση του
  Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου, ή εάν δεν είναι μέλος της Βουλής, η
  Κοινοβουλευτική Ομάδα σε συνεδρία της υπό την προεδρία του, εκλέγει τον
  Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο.  Την εκλογή του Εκπροσώπου επικυρώνει η
  Κεντρική Επιτροπή.
 33.3 Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος υποβάλλει κάθε τρίμηνο ή όταν του
  ζητηθεί από το Εκτελεστικό Γραφείο Έκθεση Δράσης της Ομάδας.
 33.4 Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος εκφράζει τις θέσεις του Κόμματος στην
  Βουλή και συντονίζει το έργο των βουλευτών.
 33.5 Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος καλεί σε συνεδρία την Ομάδα τακτικά κάθε
  εβδομάδα και έκτακτα όταν παρίσταται ανάγκη.

ΑΡΘΡΟ 34: ΜΕΛΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
 Ως το Άρθρο 12 ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 35: ΒΟΗΘΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
 35.1 Οι Βοηθοί Γενικοί Γραμματείς είναι δυο (2) και επιλέγονται/εκλέγονται από
  την Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 35.2 Συμμετέχουν εξ οφίκιο μέλη στην Κεντρική Επιτροπή με δικαίωμα ψήφου.
 35.3 Μετέχουν στα συλλογικά όργανα του Κόμματος,  όπως προνοεί το
  Καταστατικό.
 35.4 Αρμοδιότητες
  α) Βοηθούν το Γενικό Γραμματέα στην προετοιμασία και τη λειτουργία
   των συλλογικών οργάνων του Κόμματος.
  β) Ειδικότερα ασκούν καθήκοντα που τους κατανέμει το Εκτελεστικό
   Γραφείο ύστερα από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 36: ΒΟΗΘΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΙ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
 36.1 Οι  Βοηθοί  Γενικοί  Οργανωτικοί  Γραμματείς είναι  δύο (2)  και
  επιλέγονται/εκλέγονται από την Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί
  54 μήνες.
 36.2 Συμμετέχουν εξ οφίκιο μέλη στην Κεντρική Επιτροπή με δικαίωμα ψήφου.
 36.3 Μετέχουν στα συλλογικά όργανα του Κόμματος,  όπως προνοεί το
  Καταστατικό.
 36.4 Αρμοδιότητες 
  α) Βοηθούν το Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα για την εύρυθμη λειτουργία
   του οργανωτικού μηχανισμού του Κόμματος. Αντικαθιστούν το Γενικό
   Οργανωτικό  Γραμματέα σε περίπτωση απουσίας.
  β) Ειδικότερα, ασκούν καθήκοντα που τους αναθέτει το Εκτελεστικό
   Γραφείο ύστερα από εισήγηση του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 37: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
 37.1 Ο Αναπληρωτής Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος εκλέγεται από την
  Κοινοβουλευτική Ομάδα και αναπληρώνει τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο
  όταν απουσιάζει ή όταν κωλύεται. Την εκλογή του επικυρώνει η Κεντρική
  Επιτροπή.

   στ) Να  ψηφίζει τους υποψήφιους του Κόμματος σε κάθε εκλογή σε
    δημόσιο αξίωμα.
   ζ) Να μην είναι μέλος άλλου Κόμματος.
 62.7 Κομματική Ταυτότητα
   α) Η εγκεκριμένη αίτηση υποψηφίου μέλους, προωθείται από την
    Επαρχιακή Επιτροπή ή τη Γραμματεία του Εκτελεστικού
    Γραφείου προς το Τμήμα έκδοσης ταυτοτήτων στα Κεντρικά
    Γραφεία για την καταγραφή  του μέλους στο Κεντρικό Μητρώο
    και την έκδοση της κομματικής του ταυτότητας.
   β) Η διαδικασία έκδοσης της κομματικής ταυτότητας
    συμπληρώνεται το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες από την
    παράδοση των στοιχείων στο τμήμα ταυτοτήτων στη Λευκωσία.
    Η ταυτότητα παραδίδεται στην οικεία Επαρχιακή Επιτροπή, η
    οποία και τη διαβιβάζει αμέσως στην ενδιαφερόμενη Τοπική
    Οργάνωση για να παραδοθεί στο νέο μέλος.
   γ) Η όλη διαδικασία εγγραφής μέλους και έκδοσης της ταυτότητας
    του και παράδοσης της στο νέο μέλος διεξάγεται με τον
    ταχύτερο δυνατό ρυθμό και σε καμιά περίπτωση δεν διαρκεί
    πέραν των δύο μηνών.
   δ) Η ανανέωση της Κομματικής ταυτότητας γίνεται δια της
    πληρωμής της ετήσιας συνδρομής.

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

ΑΡΘΡΟ 63: ΝΕΟΛΑΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 63.1 Η ΝΕΔΗΚ αποβλέπει στην κινητοποίηση και πολιτικοποίηση των νέων και
  αξιοποίηση της προσφοράς τους στη ζωή του τόπου μας.
  Αποτελεί την ανανεωτική δύναμη στον αγώνα προώθησης  και πραγμάτωσης
  των αρχών και των στόχων του Κόμματος.
 63.2 Διατηρεί Τμήματα Φοιτητικής Νεολαίας, Εργαζόμενης Νεολαίας και άλλα. 
 63.3 Η ΝΕΔΗΚ είναι αναπόσπαστο μέρος του Κόμματος και βρίσκεται σε συνεχή
  πολιτική συνεργασία με τα συλλογικά όργανα του Κόμματος, πάντοτε κάτω
  από την άμεση εποπτεία του Κόμματος.
 63.4 Η οικονομική διαχείριση και ο έλεγχος γίνεται από το Γενικό Διευθυντή του
  Κόμματος σε συνεργασία με τον Οικονομικό Διαχειριστή του Κόμματος.
 63.5 Μέλη της ΝΕΔΗΚ είναι οι νέοι, μέλη του Κόμματος, ηλικίας από 18-30 ετών.
  Κατά την ημέρα της εκλογικής συνέλευσης δικαίωμα ψήφου έχουν όσοι
  έχουν οικονομικά τακτοποιημένες τις υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με τις
  πρόνοιες του Άρθρου 62.3. Για άτομα 12-18 ετών που επιθυμούν να
  εγγραφούν στην ΝΕΔΗΚ, τηρείται ξεχωριστό μητρώο υπό την εποπτεία του
  Γενικού Οργανωτικού Γραφείου.
 63.6 Την ευθύνη φύλαξης και τήρησης του μητρώου έχει το Γενικό Οργανωτικό
  Γραφείο του Κόμματος.
 63.7 Κανένας εν ενεργεία αξιωματούχος της ΝΕΔΗΚ δεν μπορεί να υπερβαίνει το
  τριαντακοστό (30) έτος της ηλικίας του εκτός και αν διανύει θητεία στην
  οποία εξελέγη και ήταν κάτω των τριάντα (30) ετών.
 63.8 Ο Πρόεδρος, τα μέλη της Γραμματείας και οι Επαρχιακοί Αξιωματούχοι της
  οργάνωσης, εκλέγονται από το Παγκύπριο Συνέδριο της Οργάνωσης το
  οποίο διενεργείται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του Κόμματος το
  αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής της
  Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης και η θητεία τους διαρκεί
  πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 63.9 Η διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη της ηγεσίας της ΝΕΔΗΚ
  διενεργείται και εποπτεύεται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του
  Κόμματος.

 63.10 Ο Πρόεδρος της ΝΕΔΗΚ προεδρεύει της Γενικής Γραμματείας και του
  Κεντρικού Συμβουλίου της ΝΕΔΗΚ.  Έχει την ευθύνη οργάνωσης και
  διοίκησης της ΝΕΔΗΚ και προώθησης των σκοπών και επιδιώξεων της, σε
  συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη των συλλογικών οργάνων της των οποίων
  προεδρεύει.
 63.11 Ο Πρόεδρος της ΝΕΔΗΚ συμμετέχει στο Εκτελεστικό Γραφείο του Κόμματος
  και επίσης, μαζί με τα μέλη της Γενικής Γραμματείας, στην Κεντρική Επιτροπή
  του Κόμματος.
 63.12 Το Καταστατικό της ΝΕΔΗΚ αντανακλά στις διατάξεις του το περιεχόμενο
  του παρόντος άρθρου. Το Καταστατικό του Κόμματος υπερισχύει
  οποιασδήποτε άλλης πρόνοιας του Καταστατικού της ΝΕΔΗΚ σε περίπτωση
  αμφιλεγόμενης και συγκρουόμενης ερμηνείας οποιασδήποτε διάταξης.
 63.13 Το Καταστατικό της ΝΕΔΗΚ υπόκειται στην έγκριση και επικύρωση της
  Κεντρικής Επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 64: ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ  ΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ  ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 64.1 Σκοπός της ΓΟΔΗΚ είναι η προσέλευση των Κυπρίων γυναικών στις τάξεις
  του Δημοκρατικού Κόμματος και η εργασία και συμβολή τους στον αγώνα για
  ανέλιξη της Κύπριας γυναίκας στον πολιτικό,  στον πολιτιστικό και στον
  κοινωνικό τομέα καθώς και η διασφάλιση για τις γυναίκες ισότητα
  δικαιωμάτων και ευκαιριών, πάντοτε μέσα στα πλαίσια του όλου Κομματικού
  μηχανισμού και σύμφωνα με τις καταστατικές αρχές και την πολιτική γραμμή
  του Κόμματος.
 64.2 Η ΓΟΔΗΚ είναι  τμήμα αναπόσπαστο του  Κόμματος και βρίσκεται σε συνεχή
  πολιτική συνεργασία με τα συλλογικά όργανα του Κόμματος. Διατηρεί
  διοικητική και οργανωτική αυτοτέλεια, πάντοτε κάτω από την άμεση εποπτεία
  του Κόμματος.
 64.3 Η οικονομική διαχείριση και ο έλεγχος γίνονται από το Γενικό Διευθυντή του
  Κόμματος σε συνεργασία με τον Οικονομικό Διαχειριστή του Κόμματος.
 64.4 Η ΓΟΔΗΚ παρουσιάζει τις θέσεις και απόψεις του Κόμματος σε θέματα που
  αφορούν ειδικά τη γυναίκα.
 64.5 Μέλη της ΓΟΔΗΚ είναι όλες οι γυναίκες  μέλη του Κόμματος.
  Για την εγγραφή τους ως μελών εφαρμόζονται οι πρόνοιες του Άρθρου 62.3.
  Τα ονόματα των γυναικών μελών του Κόμματος καταχωρούνται στο Κεντρικό
  Μητρώο Μελών του Κόμματος.
 64.6 Την ευθύνη φύλαξης και τήρησης του μητρώου έχει το Γενικό Οργανωτικό
  Γραφείο του Κόμματος. Το μητρώο μελών περιλαμβάνει τις γυναίκες μέλη
  του Κόμματος και δεν διατηρείται παράλληλα άλλο μητρώο από την ίδια
  Οργάνωση.
 64.7 Η Πρόεδρος και τα μέλη της ΓΟΔΗΚ εκλέγονται από το Παγκύπριο Συνέδριο
  της Οργάνωσης, το οποίο διενεργείται και εποπτεύεται από το Γενικό
  Οργανωτικό Γραφείο του Κόμματος. Η εκλογή της ηγεσίας γίνεται εντός έξι
  (6) μηνών από την ημερομηνία της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης και η
  θητεία τους διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 64.8 Η διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη της ηγεσίας της ΓΟΔΗΚ
  διενεργείται και εποπτεύεται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του
  κόμματος.
 64.9 Η Πρόεδρος της ΓΟΔΗΚ συμμετέχει στο Εκτελεστικό Γραφείο του Κόμματος
  και επίσης, μαζί με τα μέλη της Γενικής Γραμματείας της, στην Κεντρική
  Επιτροπή.
 64.10 Το Καταστατικό της ΓΟΔΗΚ  αντανακλά στις διατάξεις του το περιεχόμενο
  του παρόντος άρθρου. Το Καταστατικό του Κόμματος υπερισχύει
  οποιασδήποτε άλλης πρόνοιας του Καταστατικού της ΓΟΔΗΚ σε περίπτωση
  αμφιλεγόμενης και συγκρουόμενης ερμηνείας οποιασδήποτε διάταξης.
 64.11 Το Καταστατικό της ΓΟΔΗΚ υπόκειται στην έγκριση και επικύρωση της
  Κεντρικής Επιτροπής.

  Επιτροπή.
 60.3 Αρμοδιότητες
  Η Τοπική Επιτροπή εργάζεται για:
   α) Την υλοποίηση των Αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.
   β) Την προώθηση των θέσεων και απόψεων του Κόμματος μέσα
    στον κόσμο  της περιοχής της.
   γ) Τη διεύρυνση του Κόμματος με την προσχώρηση νέων μελών.
   δ) Την ανάληψη πρωτοβουλιών με στόχο την αύξηση της επιρροής
    του Κόμματος στην περιοχή ευθύνης της.
   ε) Την κινητοποίηση και συμμετοχή των μελών στις γενικές
    κομματικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις.
   στ) Την διεκπεραίωση των οδηγιών ή καθηκόντων που της
    ανατίθενται από  αρμόδια κομματικά όργανα.
   ζ) Την είσπραξη συνδρομών και διαφώτιση των μελών της Τοπικής
    Οργάνωσης.
   η) Την ενημέρωση και διαφώτιση των μελών της περιοχής της για
    τις θέσεις του Κόμματος πάνω στις διαμορφούμενες νέες
    εξελίξεις. 
 60.4 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν την
  οργάνωση και λειτουργία των Επαρχιακών οργάνων του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 61: ΤΟΠΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 61.1 Το Τοπικό Συμβούλιο συγκροτείται από:
   α) Την Τοπική Επιτροπή
   β) Τους αντιπροσώπους κάθε εκλογικού κέντρου της περιφέρειας
    της Τοπικής Επιτροπής.
   γ) Μέλη  οργανωμένων συνόλων που εγκρίνει η Επαρχιακή
    Επιτροπή  μετά από συνεννόηση  με την Τοπική Επιτροπή.
 61.2 Του Τοπικού Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος της Τοπικής Επιτροπής ή
  εκπρόσωπος της Επαρχιακής Επιτροπής.  Καλείται σε συνεδρία με απόφαση
  της Τοπικής Επιτροπής τακτικά κάθε δύο (2) μήνες και έκτακτα όταν κριθεί
  αναγκαίο από τον Πρόεδρο της Τοπικής Επιτροπής ή την Επαρχιακή Επιτροπή
  ή όταν ζητηθεί από την πλειοψηφία των μελών του.
 61.3 Αρμοδιότητες
   α) Συμβάλλει ουσιαστικά στην υλοποίηση των οργανωτικών
    προγραμμάτων που σχεδιάζει η Τοπική Επιτροπή μέσα στα
    πλαίσια των οδηγιών της Επαρχιακής Επιτροπής.
   β) Αξιολογεί τα αποτελέσματα της Κομματικής δουλειάς και
    εκφράζει τις διαπιστώσεις, τα συμπεράσματα και τις εισηγήσεις
    του.
   γ) Επιλαμβάνεται ειδικών θεμάτων που παραπέμπονται προς αυτό
    από τη Τοπική Επιτροπή ή την Επαρχιακή Επιτροπή και
    υποβάλλει σχετικές εισηγήσεις.

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΑΡΘΡΟ 62: ΜΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
 62.1 Προσόντα Εγγραφής
   α) Κάθε Κύπριος, κάτοικος της Κύπρου, μπορεί να εγγραφεί μέλος
    του Κόμματος, εάν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας
    του, δεν ανήκει ή δεν υποστηρίζει άλλο πολιτικό σχηματισμό και
    δηλώσει αποδοχή των Αρχών της Ιδεολογίας και του
    Καταστατικού του Κόμματος.
   β) Με απόφαση του Εκτελεστικού Γραφείου είναι δυνατό, Κύπριοι
    μη μόνιμοι κάτοικοι της Κύπρου, καθώς  και αλλοδαποί μόνιμοι
    κάτοικοι της Κύπρου να εγγραφούν μέλη του Κόμματος.

 62.2 Μητρώα Μελών 
  Τα μέλη εγγράφονται στα ακόλουθα Μητρώα: 
  1) Μητρώο Μελών Τοπικής Οργάνωσης.
  2) Μητρώο Μελών Επαρχιακής Οργάνωσης.
  3) Κεντρικό Μητρώο Μελών.
 62.3 Εγγραφή Μελών 
  Το υποψήφιο μέλος συμπληρώνει ειδικό Έντυπο Εγγραφής Μέλους στην
  Τοπική Οργάνωση του τόπου διαμονής του. Η αίτηση εξετάζεται από την
  οικεία Επαρχιακή Επιτροπή.
  Συμμετοχή στη διαδικασία εγγραφής μέλους έχουν ο Πρόεδρος και τα μέλη
  της Γραμματείας του Εκτελεστικού Γραφείου.
 62.4 Αποχώρηση Μέλους
  Έκαστο μέλος αποχωρεί από το Κόμμα:
   α) Όταν καταδεικνύει ρητά την επιθυμία του πως δεν επιθυμεί να
    είναι μέλος,
   β) Αποστείλει γραπτή επιστολή προς την οικεία Επαρχιακή
    Επιτροπή ή/και στο Γενικό Οργανωτικό Γραφείο,
   γ) Με δημόσια ανάρτηση ή δήλωση του,
   δ) Όταν με πράξεις ή/και ενέργειες του διαμηνύει ότι δεν θέλει να  
    είναι μέλος του κόμματος.
 
 62.5 Δικαιώματα Μέλους 
  Κάθε μέλος έχει δικαίωμα:
   α) Να ψηφίζει αιρετά όργανα του Κόμματος (άμεσα ή έμμεσα)
    όπως προνοεί το Καταστατικό.
   β) Να υποβάλλει υποψηφιότητα για εκλογή σε κομματικά Αξιώματα
    σε όλα τα επίπεδα της κομματικής δομής, όπως ορίζει το
    Καταστατικό.
   γ) Να διεκδικεί υποβολή υποψηφιότητας για πολιτειακά αξιώματα
    σύμφωνα με το Καταστατικό και τους Ειδικούς Κανονισμούς που
    ρυθμίζουν το θέμα τούτο.
   δ) Να ασκεί κριτική που να εξαντλείται μέσα στα πλαίσια της
    λειτουργίας των οργάνων του Κόμματος.
   ε) Να υποβάλλει στα αρμόδια όργανα εισηγήσεις και να συζητεί
    ελεύθερα  οποιοδήποτε θέμα που έχει σχέση με την πολιτική
    του Κόμματος μέσα στα πλαίσια των κομματικών διαδικασιών.
   στ) Να εκφράζει, να προωθεί και να υποστηρίζει, τυχόν
    διαφορετικές απόψεις του όσο αφορά την πολιτική ή τις
    ενέργειες του Κόμματος, είτε στα συλλογικά όργανα είτε
    δημόσια, νοουμένου ότι μετά που θα ληφθεί απόφαση ομόφωνα
    ή κατά πλειοψηφία από το αρμόδιο συλλογικό όργανο, το μέλος
    δεν δικαιούται με λόγο ή  ενέργειες να  υποσκάπτει ή να
    προβαίνει σε ενέργειες αντίθετες προς την απόφαση που
    λήφθηκε. Σε περίπτωση που ενεργεί αντίθετα, λαμβανομένης
    υπόψη και της μορφής και έντασης της αντίδρασης, το μέλος
    θεωρείται ότι είναι πειθαρχικά υπόλογο και σε περίπτωση
    καταδίκης, υπόκειται σε κυρώσεις.
 62.6 Υποχρεώσεις Μέλους 
  Κάθε μέλος έχει την υποχρέωση:
   α) Να σέβεται και να προωθεί τις Αρχές, την Ιδεολογία και το
    Πρόγραμμα του Κόμματος.
   β) Να συμμορφώνεται προς τις αποφάσεις και να τηρεί τη γραμμή
    του Κόμματος
   γ) Να παρακολουθεί ανελλιπώς τις συνεδρίες των οργάνων στα
    οποία  μετέχει και να λαμβάνει πρόθυμα μέρος στις διάφορες
    εκδηλώσεις του Κόμματος.
   δ) Να καταβάλλει την συνδρομή του στο Κόμμα.
   ε) Να φροντίζει ώστε να είναι εγγεγραμμένος στους Εκλογικούς
    Καταλόγους της Πολιτείας.

ΑΡΘΡΟ 55: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 55.1 Ύστερα από οδηγίες του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου, σύμπλεγμα Τοπικών
  Οργανώσεων, αποτελεί Περιφερειακή Οργάνωση. Κάθε Επαρχιακή Επιτροπή,
  σε συνεννόηση με το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο, χωρίζει την οικεία επαρχία
  της σε περιφέρειες. Κάθε περιφέρεια είναι ένας δήμος ή μια ενορία ή μια
  εκλογική περιφέρεια και στην ύπαιθρο μια ομάδα κοινοτήτων.
  Μέλη της μπορεί να είναι όλες οι Τοπικές Οργανώσεις μιας Περιφέρειας. Οι
  Πρόεδροι και οι Οργανωτικοί Γραμματείς των Τοπικών Οργανώσεων
  αποτελούν το Εκτελεστικό Σώμα της Περιφερειακής Οργάνωσης.
  Η Περιφερειακή Οργάνωση συνεδριάζει υπό την προεδρία του Εκπροσώπου
  των Περιφερειακών Τομέων/Οργανωτικό Συντονιστή Υπαίθρου και
  Δημαρχούμενων περιοχών, που εκλέγεται από τα μέλη της Περιφέρειας
  όπως ορίζει το άρθρο 52.1, τακτικά κάθε διμηνία και έκτακτα όταν το
  αποφασίσει η Επαρχιακή Επιτροπή. Οι αρμοδιότητες του Συντονιστή
  καθορίζονται με Κανονισμούς από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο
 55.2 Τις περιφέρειες κατά επαρχία ορίζει η οικεία Επαρχία σε συνεννόηση με το
  Γενικό Οργανωτικό Γραφείο.
 55.3 Αρμοδιότητες
  1) Συντονίζει τις δραστηριότητες των Τοπικών Οργανώσεων που
   περιλαμβάνονται στην περιφέρεια
  2) Θέτει περιφερειακούς στόχους για διεύρυνση του Κόμματος και
   αποτελεσματική διαφώτιση των μελών της.

ΑΡΘΡΟ 56: ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 
ΕΠΑΡΧΙΩΝ 
 56.1 Οι Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες Επαρχιών λειτουργούν
  σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος Καταστατικού.
 56.2 Ιδρύονται Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες κατά Επαρχία
  με εισήγηση του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
  Ομάδων και κατόπιν έγκρισης του Οργανωτικού Γραφείου, κατά Κλάδο ή
  Επάγγελμα όπου τα μέλη είναι πέραν των τριάκοντα (30). Το Εκτελεστικό
  Γραφείο δύναται να εγκρίνει σύσταση Κλαδικής Οργάνωσης με μικρότερο
  αριθμό μελών. Οι κατά επαρχία επάγγελμα Κλαδικές Οργανώσεις συνδέονται
  με τις αντίστοιχες Κλαδικές των άλλων Επαρχιακών και σχηματίζουν κατά
  επάγγελμα την Παγκύπρια Κλαδική Οργάνωση.
 56.3 Η Κλαδική Οργάνωση διοικείται από πενταμελή (5) Επιτροπή που
  αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα, το Βοηθό
  Γραμματέα και τον Ταμία.
 56.4 Υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, οι Πρόεδροι των
  Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων αποτελούν την
  Συντονιστική Επιτροπή των Κλαδικών Οργανώσεων (Σ.Ε.Κ.Ο) και έχουν την
  ευθύνη του συντονισμού των Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
  Ομάδων. Το έργο της Σ.Ε.Κ.Ο αναλαμβάνει πενταμελής Γραμματεία που
  εκλέγεται και έχει Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Αναπληρωτή
  Γραμματέα και Ταμία.
 56.5 Αρμοδιότητες
  α) Επιλαμβάνονται και προωθούν προβλήματα, ή αιτήματα μελών του
   Κλάδου δια του αρμοδίου οργάνου του Κόμματος.
  β) Μελετούν προβλήματα του Κλάδου και υποβάλλουν εισηγήσεις στο
   Κόμμα δια του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
   Ομάδων.
  γ) Οργανώνουν τα μέλη, τα στελέχη και τους οπαδούς του Κόμματος
   στους χώρους εργασίας και φροντίζουν δια την συστηματική
   διαφώτιση και εμπέδωση της Κομματικής Πολιτικής.
 56.6 Κατά παρόμοιο τρόπο λειτουργούν και οι Επιτροπές Συνταξιούχων.
 56.7 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί, που εγκρίνει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζουν τον τρόπο
  εκλογής και λειτουργίας όλων των Επιτροπών και Οργανώσεων του
  Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 57: TOΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 57.1 Η Τοπική Οργάνωση είναι η βασική πολιτική και οργανωτική μονάδα του
  Κόμματος. Καλύπτει και μια ενορία ή εκλογική περιφέρεια
  Ιδρύεται από την Επαρχιακή Επιτροπή ύστερα από έγκριση του Εκτελεστικού
  Γραφείου.  Δύναται να καλύπτει μια κοινότητα ή ομάδα κοινοτήτων ή ενορία ή
  εκλογική περιφέρεια και στις πόλεις  να καλύπτει την περιοχή που αναλογεί
  σε κάθε ένα εκλογικό Κέντρο.
 57.2 Αποτελείται τουλάχιστον από 10 μέλη. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το
  Εκτελεστικό Γραφείο δύναται να εγκρίνει σύσταση Τοπικής Οργάνωσης με
  μικρότερο αριθμό μελών.
  Η Τοπική Οργάνωση δέχεται μέλη που κατοικούν στην ίδια γεωγραφική
  περιφέρεια.

ΑΡΘΡΟ 58: ΤΟΠΙΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 58.1 Αποτελεί το ανώτατο όργανο της Τοπικής Οργάνωσης. Συγκροτείται από τα
  μέλη που έχουν εγγραφεί στο κεντρικό μητρώο μελών του Κόμματος
  τουλάχιστον εννέα (9) μήνες πριν τη διεξαγωγή της Παγκύπριας Εκλογικής
  Συνέλευσης και διενεργείται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του
  Κόμματος εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής της
  Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης.
  Εφορευτική Επιτροπή που ορίζεται από την Επαρχιακή Επιτροπή εποπτεύει
  την εκλογική διαδικασία. 
  Ειδικοί κανονισμοί που καθορίζονται από την Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν
  τα θέματα της υποβολής υποψηφιοτήτων και την εκλογική διαδικασία. Οι
  Γενικές Συνελεύσεις των Τοπικών Οργανώσεων διεξάγονται εντός έξι (6)
  μηνών μετά την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
 58.2 Σε περίπτωση που Προέδροι ή μέλη Τοπικών Επιτροπών δεν ανταποκρίνονται
  στα καθήκοντα τους και δεν υλοποιούν το πλάνο του Γενικού Οργανωτικού
  Γραφείου και τις αποφάσεις του Κόμματος, η οικεία Επαρχιακή Επιτροπή σε
  συνεννόηση με το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο και με έγκριση του
  Εκτελεστικού Γραφείου, αποφασίζει την πραγματοποίηση νέας Εκλογικής
  Συνέλευσης ή/και την αντικατάσταση τους.
 58.3 Αρμοδιότητες
  Εκλέγει τον Πρόεδρο και τα μέλη της Τοπικής  Επιτροπής για θητεία που
  διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.

ΑΡΘΡΟ 59: ΤΟΠΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 59.1 Συγκαλείται μια (1) φορά στην διάρκεια της θητείας της Επιτροπής ή όποτε
  αυτό κριθεί αναγκαίο και προβαίνει σε έλεγχο των πεπραγμένων της Τοπικής
  Επιτροπής, η οποία παρουσιάζει έκθεση δράσης. Μεριμνά για την περαιτέρω
  στελέχωση και δραστηριοποίηση της Τοπικής Επιτροπής.
  Συμμετέχουν όλα τα μέλη της Τοπικής Οργάνωσης που είναι εγγεγραμμένα
  στο κεντρικό μητρώο μελών του Κόμματος και έχουν τακτοποιημένη την
  οικονομική συνδρομή τους.

ΑΡΘΡΟ 60: ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 60.1 Εκλέγεται από την Τακτική Εκλογική Συνέλευση της Τοπικής Οργάνωσης για
  θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
  Αποτελείται από πέντε ως δεκαπέντε (5-15) μέλη ανάλογα με την
  αριθμητική δύναμη των μελών της Τοπικής Οργάνωσης.
  Καταρτίζεται εις Σώμα ως εξής:
  Αντιπρόεδρος, Γραμματέας Οργανωτικός Γραμματέας και Ταμίας. Τα υπόλοιπα
  μέλη είναι Σύμβουλοι. Συνεδριάζει τακτικά κάθε εβδομάδα και έκτακτα όταν
  κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο.
 60.2 Ο Πρόεδρος της  Τοπικής  Επιτροπής ΝΕΔΗΚ και η Πρόεδρος της Τοπικής
  Επιτροπής ΓΟΔΗΚ παρακάθονται στις συνεδρίες  της Τοπικής Επιτροπής του
  Κόμματος. Εξ οφίκιο μέλη με δικαίωμα ψήφου είναι οι Δήμαρχοι, Δημοτικοί
  Σύμβουλοι, Σχολικοί Έφοροι, Πρόεδρος και μέλη Κοινοτικών Συμβουλίων,
  νοουμένου ότι είναι μέλη του Κόμματος που κατοικούν στην οικεία Τοπική

  Γραφείο χωρίζει την Επαρχία της σε περιφέρειες. Κάθε περιφέρεια είναι ένας
  Δήμος ή Ενορία ή εκλογική περιφέρεια και στην Ύπαιθρο ομάδα κοινοτήτων.
  Του Επαρχιακού Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος της Επαρχιακής
  Επιτροπής.  Καλείται δε σε συνεδρία με απόφαση της Επαρχιακής Επιτροπής
  τακτικά κάθε τρεις (3) μήνες και έκτακτα όταν κριθεί αναγκαίο από τον
  Πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής ή όταν ζητηθεί από τη πλειοψηφία των
  μελών του.
 52.2 Αρμοδιότητες
  α) Συμβάλλει ουσιαστικά στην υλοποίηση των οργανωτικών
   προγραμμάτων εσωκομματικής επικοινωνίας που σχεδιάζει η
   Επαρχιακή Επιτροπή.
  β) Προβαίνει σε αξιολόγηση των πεπραγμένων και σε απολογισμό
   δράσης κατά Τοπική Οργάνωση και εκφράζει τις διαπιστώσεις, τα
   συμπεράσματα και τις εισηγήσεις της.
  γ) Επιλαμβάνεται ειδικών θεμάτων που παραπέμπονται προς αυτό από
   την Επαρχιακή Επιτροπή και υποβάλλει σχετικές εισηγήσεις.

ΑΡΘΡΟ 53: ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 53.1 Η Επαρχιακή Επιτροπή είναι είκοσι-εφταμελής (27). Εκλέγεται από την
  Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις
  (54) μήνες. Το Επαγγελματικό Οργανωτικό Στέλεχος κάθε επαρχίας
  συμμετέχει εξ οφίκιο μέλος της Επαρχιακής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου.
  Η εκλογή του Προέδρου της διεξάγεται χωριστά. Τα μέλη του Εκτελεστικού
  Γραφείου και της Γραμματείας του Εκτελεστικού Γραφείου δύνανται να
  παρακάθονται στις συνεδρίες της οικείας Επαρχιακής Επιτροπής.
 53.2 Οι Επαρχιακές Επιτροπές του Κόμματος υπό ομαλές συνθήκες είναι έξι (6),
  μια (1) σε κάθε Επαρχία της Κύπρου. Κατ’  εξαίρεση για λόγους οργανωτικούς
  και εφ΄ όσον συνεχίζεται η σημερινή έκρυθμη κατάσταση οι Επαρχιακές
  Επιτροπές είναι δώδεκα “12”.
  Επαρχιακή Επιτροπή Λευκωσίας
  Επαρχιακή Επιτροπή Μόρφου (Λευκωσίας)
  Επαρχιακή Επιτροπή Μόρφου (Λεμεσός)
  Επαρχιακή Επιτροπή Λεμεσού
  Επαρχιακή Επιτροπή Λάρνακας
  Επαρχιακή Επιτροπή Πάφου
  Επαρχιακή Επιτροπή  Αμμοχώστου (Λάρνακα)
  Επαρχιακή Επιτροπή Αμμοχώστου (Λεμεσός)
  Επαρχιακή Επιτροπή Αμμοχώστου (Λευκωσία)
  Επαρχιακή Επιτροπή Κερύνειας (Λευκωσία)
  Επαρχιακή Επιτροπή Κερύνειας (Λεμεσός)
  Επαρχιακή Επιτροπή Προσφύγων Πάφου (Μούτταλλος)
 53.3 Οι βουλευτές κάθε οικείας Επαρχίας είναι εξ οφίκιο  μέλη της Επαρχιακής
  Επιτροπής. Στις συνεδρίες παρακάθονται τα επαγγελματικά οργανωτικά
  στελέχη της επαρχίας, ο Πρόεδρος της ΝΕΔΗΚ και η Πρόεδρος της ΓΟΔΗΚ.Η
  Επαρχιακή Επιτροπή καταρτίζεται σε Σώμα ως εξής:
  Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Επαρχιακός Γραμματέας, Επαρχιακός
  Οργανωτικός Γραμματέας, Βοηθός Επαρχιακός Γραμματέας, Βοηθός
  Οργανωτικός Γραμματέας, Ταμίας, Γραμματέας Τύπου και Διαφώτισης,
  Γραμματέας Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων,
  Γραμματέας Αγροτικών Θεμάτων, και Γραμματέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
  Τα υπόλοιπα μέλη είναι Σύμβουλοι.
 53.4 Η Επαρχιακή Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά κάθε μήνα και έκτακτα κατά την
  κρίση του Προέδρου της ή της Εκτελεστικής Επιτροπής της, ή αν ζητηθεί
  τούτο από τα 2/5 των μελών της Επαρχιακής Επιτροπής.
 53.5 Αρμοδιότητες
  α) Η Επαρχιακή Επιτροπή εκπροσωπεί το Κόμμα στην Επαρχία της,
   καθοδηγεί και ελέγχει τις Τοπικές Οργανώσεις της περιοχής της και
   συντονίζει τη δράση τους, σύμφωνα με τις Αρχές του Κόμματος, τις
   Καταστατικές Διατάξεις και τις οδηγίες των αρμοδίων Κεντρικών

   Οργάνων.
  β) Φέρει την ευθύνη για την υλοποίηση του Γενικού Οργανωτικού
   Σχεδίου και των άλλων Προγραμμάτων του Κόμματος στην Επαρχία
   της και προΐσταται του Επαρχιακού επαγγελματικού προσωπικού μέσα
   στα πλαίσια των γενικών οδηγιών του Γενικού Διευθυντή για θέματα
   προσωπικού.
  γ) Συντάσσει και αποστέλλει στη Γενική Γραμματεία διμηνιαίες αναφορές
   για την κομματική δραστηριότητα της και τη γενική κατάσταση του
   Κόμματος στην Επαρχία της.
  δ) Μετέχει στη διαδικασία καθορισμού του κομματικού ψηφοδελτίου, για
   τις βουλευτικές, δημοτικές ή άλλες εκλογές ως ορίζουν οι Ειδικοί
   Κανονισμοί που ρυθμίζουν τα θέματα αυτά.
  ε) Παραπέμπει για εκδίκαση στο Πειθαρχικό Συμβούλιο υποθέσεις
   πειθαρχικών αδικημάτων των μελών σύμφωνα με τις διαδικασίες του
   άρθρου 62.1. Η παραπομπή υπόθεσης μέλους στο Πειθαρχικό
   Συμβούλιο συνοδεύεται πάντοτε από έγγραφο που δικαιολογεί την
   απόφαση παραπομπής.
  στ) Στα οικονομικά θέματα συμμορφώνεται με τις οδηγίες της Οικονομικής
   Επιτροπής.  Διατηρεί Επαρχιακό Ταμείο, το οποίο διαχειρίζεται
   υπεύθυνα υπό τον οικονομικό έλεγχο της Οικονομικής Επιτροπής.
   Πόροι του  ταμείου είναι τα έσοδα από διάφορες τοπικές εκδηλώσεις,
   λαχεία και εράνους και οι ειδικές τοπικές εισφορές των μελών και των
   φίλων του Κόμματος.  Τα έσοδα από τα δικαιώματα εγγραφής και οι
   ετήσιες συνδρομές των μελών κατατίθενται στο Κεντρικό Ταμείο του
   Κόμματος στη  Λευκωσία ή όπου αλλού ήθελε αποφασίσει η
   Οικονομική Επιτροπή. Επίσης, κατατίθενται στο Κεντρικό Ταμείο τα
   έσοδα από Παγκύπριες εκδηλώσεις του Κόμματος, των οποίων την
   πραγμάτωση προωθεί στην Επαρχία της.
  ζ) Ελέγχει κατά εξάμηνο τα Ταμεία των Τοπικών Οργανώσεων και
   αποστέλλει σχετική κατάσταση στην Οικονομική Επιτροπή στη
   Λευκωσία. 
  η) Με έγκριση του Εκτελεστικού Γραφείου καταρτίζει Συμβουλευτικό
   Συμβούλιο ή άλλες Επιτροπές για να υποβοηθηθεί στο έργο της.
  θ) Συμμορφώνεται προς τις εκάστοτε οδηγίες του Γενικού Οργανωτικού
   Γραμματέα του Κόμματος και βρίσκεται σε στενή συνεργασία και
   επικοινωνία με τα αρμόδια όργανα σε όλα τα θέματα.
 53.6 Οι επαρχιακοί αξιωματούχοι συμμετέχουν ως ισότιμα μέλη στα αντίστοιχα
  ειδικά κεντρικά γραφεία ή επιτροπές.
 53.7 Η Επαρχιακή Επιτροπή προΐσταται του Επαρχιακού Επαγγελματικού
  προσωπικού μέσα στα πλαίσια του οργανογράμματος και των Γενικών
  Οδηγιών του Γενικού Διευθυντή για θέματα προσωπικού.

ΑΡΘΡΟ 54: ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 54.1 Την Εκτελεστική Γραμματεία της Επαρχιακής Επιτροπής αποτελούν οι
  Αξιωματούχοι της Επαρχιακής Επιτροπής. Μετέχουν οι βουλευτές της
  Επαρχίας. Πρόεδρος είναι ο Πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής. Ο
  Πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής της ΝΕΔΗΚ και η Πρόεδρος της
  Επαρχιακής Επιτροπής της ΓΟΔΗΚ δύνανται να παρευρίσκονται στις
  συνεδριάσεις της Γραμματείας.
 54.2 Αρμοδιότητες
  Η Εκτελεστική Γραμματεία αντιμετωπίζει τις τρέχουσες εξελίξεις μέσα στα
  πλαίσια των αποφάσεων της Επαρχιακής Επιτροπής και υλοποιεί γενικά τις
  αποφάσεις της.
  Σε περίπτωση επείγουσας μορφής λαμβάνει αποφάσεις τις οποίες
  αναφέρει στην πρώτη επόμενη συνεδρία της Ολομέλειας της Επαρχιακής
  Επιτροπής για επικύρωση.

   την κανονική λειτουργία του λογιστηρίου του Κόμματος.
  θ) Υποβάλλει στην Κεντρική Επιτροπή στο τέλος κάθε οικονομικού έτους
   τους ελεγμένους λογαριασμούς του Κόμματος προς συζήτηση και
   έγκριση.
  ι) Παρουσιάζει στην Οικονομική Επιτροπή, σε συνεργασία με τον
   Οικονομικό Διαχειριστή, κατ’ έτος προϋπολογισμό για τους
   επόμενους δώδεκα (12) μήνες.
  ια) Συμμετέχει εξ οφίκιο μέλος στο Εκτελεστικό Γραφείο με δικαίωμα
   ψήφου

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΑΡΘΡΟ 48: ΔΟΜΗ - ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 
ΚΟΜΜΑΤΟΣ
Α. ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
 1. ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 2. ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 3. ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 4. ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ
 5. ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Ολομέλεια)
 6. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
 7. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 8. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 9. ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 10. ΤΟΠΙΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 11. ΤΟΠΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Β.   ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ
 1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 2. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 3. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 4. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 5. ΒΟΗΘΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 6. ΒΟΗΘΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 7. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ
  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
 8. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 9. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 10. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΑΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 11. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΩΤΙΣΗΣ
 12. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ – ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΘΡΟ 49: ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 49.1 Η Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση πραγματοποιείται κάθε πενήντα-τέσσερις
  (54) μήνες ταυτόχρονα με την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα μέλη της οικείας Επαρχιακής
  Οργάνωσης που έχουν εγγραφεί στο κεντρικό μητρώο μελών του Κόμματος
  τουλάχιστον εννιά (9) μήνες πριν την ημέρα της διεξαγωγής των εργασιών
  της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης.
 49.2 Η Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο και τα είκοσι-έξι (26)
  μέλη της Επαρχιακής Επιτροπής καθώς και τα αιρετά μέλη της Κεντρικής
  Επιτροπής που προέρχονται από την οικεία Επαρχιακή Οργάνωση.
 49.3 Την εκλογική διαδικασία εποπτεύει η Επαρχιακή Εφορευτική Επιτροπή που
  ορίζεται από την Επαρχιακή Επιτροπή υπό την ευθύνη και σε συνεννόηση με
  την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 50: ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 50.1 Το Τακτικό Επαρχιακό Συνέδριο συγκαλείται μια (1) φορά στην διάρκεια της
  θητείας των Επαρχιακών Συλλογικών Οργάνων κατόπιν σύγκλισης του από
  την Επαρχιακή Επιτροπή σε συνεννόηση με το Εκτελεστικό Γραφείο ή όποτε
  αυτό κριθεί αναγκαίο, και είναι το Ανώτατο Επαρχιακό Συλλογικό όργανο του
  Κόμματος στην κάθε επαρχία.
 50.2 Στο Τακτικό Επαρχιακό Συνέδριο γίνεται απολογισμός δράσης των
  επαρχιακών οργάνων και έλεγχος των πεπραγμένων τους από τη βάση του
  Κόμματος. Κατατίθεται έκθεση δράσης της Επαρχιακής Επιτροπής για την
  προηγούμενη θητεία και οικονομικός απολογισμός για την ίδια περίοδο.
 50.3 Σύνθεση 
  Στο Τακτικό Επαρχιακό Συνέδριο συμμετέχουν οι κεντρικοί αξιωματούχοι, οι
  Βουλευτές, οι Ευρωβουλευτές,  οι Υπουργοί και τα μέλη των κεντρικών
  συλλογικών οργάνων που είναι μέλη της οικείας Επαρχιακής Οργάνωσης, οι
  Πρόεδροι και τα μέλη των Επαρχιακών Επιτροπών, ΔΗΚΟ, ΓΟΔΗΚ και
  ΝΕΔΗΚ, οι Πρόεδροι των Τοπικών Επιτροπών, οι Πρόεδροι των Κλαδικών
  Επαρχιακών Επιτροπών και Επαγγελματικών Ομάδων, ένας αντιπρόσωπος
  από κάθε εκλογικό κέντρο, οι Δήμαρχοι, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι Σχολικοί
  Έφοροι, οι Πρόεδροι και τα μέλη των εκλεγμένων Κοινοτικών Συμβουλίων
  που είναι μέλη του Κόμματος, καθώς και οι πρώην κεντρικοί αξιωματούχοι,
  Βουλευτές, Ευρωβουλευτές, Υπουργοί, Πρόεδροι Επαρχιακών Επιτροπών
  ΔΗΚΟ, ΓΟΔΗΚ και ΝΕΔΗΚ, που είναι μέλη της οικείας Επαρχιακής
  Οργάνωσης.
  Οι Προσφυγικές Επαρχιακές Οργανώσεις καλούν σε συμμετοχή στο
  Επαρχιακό Συνέδριο όλα τα μέλη τους.
 50.4 Αρμοδιότητες 
  α) Λαμβάνει γνώση, συζητά και εγκρίνει την Έκθεση Δράσης της
   Επαρχιακής Επιτροπής για τη λήγουσα διετία.
  β) Λαμβάνει γνώση, συζητά και εγκρίνει τον Οικονομικό Απολογισμό της
   περασμένης διετίας.
 50.5 Ειδικοί Κανονισμοί 
  Ειδικοί Κανονισμοί που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν την
  οργάνωση, σύνθεση και λειτουργία του Τακτικού Επαρχιακού Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 51: ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 51.1 Το Έκτακτο Επαρχιακό Συνέδριο συγκαλείται ύστερα από απόφαση του
  Εκτελεστικού Γραφείου ή της Επαρχιακής Επιτροπής με έγκριση του
  Εκτελεστικού Γραφείου ή ύστερα από αίτηση των 2/5 των μελών του
  Κόμματος στην οικεία Επαρχία, με συγκεκριμένη ημερήσια διάταξη.
  Εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις περί του Τακτικού Επαρχιακού
  Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 52: ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 52.1 Το Επαρχιακό Συμβούλιο συγκροτείται από:
  α) Την Επαρχιακή Επιτροπή
  β) Τους Βουλευτές
  γ) Τους Δημάρχους, τους Δημοτικούς Συμβούλους και τους Σχολικούς
   Εφόρους
  δ) Τους Αντιπροσώπους της Επαρχιακής Οργάνωσης στην Κεντρική
   Επιτροπή.
  ε) Τον Πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής ΝΕΔΗΚ
  στ) Την Πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής ΓΟΔΗΚ
  ζ) Τους Εκπροσώπους των Περιφερειακών Τομέων/Συντονιστές
   Υπαίθρου και Δημαρχούμενων περιοχών οι οποίοι ορίζονται από το
   Γενικό Οργανωτικό Γραφείο σε συνεννόηση με την οικεία Επαρχιακή
   Επιτροπή.
  η) Τα επαγγελματικά οργανωτικά στελέχη 
  
  Η οικεία Επαρχιακή Επιτροπή σε συνεννόηση με το Γενικό Οργανωτικό

ΑΡΘΡΟ 38: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 38.1 Ο Γραμματέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή.
 38.2 Υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα χειρίζεται θέματα
  που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
 38.3 Υπό την εποπτεία ενός εκ των Αντιπροέδρων του Κόμματος συμμετέχει στη
  διαδικασία παραγωγής πολιτικής στον τομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΑΡΘΡΟ 39: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
 39.1 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων επιλέγεται/εκλέγεται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 39.2 Υπό την εποπτεία του Γενικού Γραμματέα διεκπεραιώνει τις αποφάσεις της
  Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων.
 39.3 Υπό την εποπτεία του Αντιπροέδρου του Κόμματος συμμετέχει στη
  διαδικασία παραγωγής πολιτικής.
 39.4 Υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα συμμετέχει στην
  υλοποίηση των οργανωτικών σχεδιασμών του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 40: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ  ΣΧΕΣΕΩΝ
 40.1 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων επιλέγεται/εκλέγεται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 40.2 Υπό την εποπτεία του Αναπληρωτή Προέδρου χειρίζεται τις σχέσεις του
  Κόμματος με Κόμματα, Οργανώσεις και Ομάδες του εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟ 41: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ/ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ
 41.1 Ο Γραμματέας Επικοινωνίας/Εκπρόσωπος Τύπου επιλέγεται/εκλέγεται από
  την Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου κατόπιν εισήγησης του
  Προέδρου του Κόμματος για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54)
  μήνες.
 41.2 Ετοιμάζει τις ανακοινώσεις του Κόμματος
 41.3 Έχει την ευθύνη παρακολούθησης των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ).
 41.4 Καταρτίζει προγράμματα εξωτερικής προβολής του Κόμματος, τα οποία,
  αφού εγκριθούν, προωθεί προς υλοποίηση σε συνεργασία της Επιτροπής
  Δημοσίων Σχέσεων και της Επιτροπής Πολιτικού Σχεδιασμού.
 41.5 Καταρτίζει προγράμματα εσωτερικής διαφώτισης, τα οποία, αφού εγκριθούν,
  προωθεί προς υλοποίηση με τη συνεργασία των αρμοδίων οργάνων του
  κόμματος (π.χ. Επαρχιακές Επιτροπές).
 41.5 Φέρει την ευθύνη των κομματικών εκδόσεων.
 41.6 Συμμετέχει στα διάφορα όργανα του Κόμματος ως ορίζει το Καταστατικό.
 
ΑΡΘΡΟ 42: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
 42.1 Ο Γραμματέας Κλαδικών Οργανώσεων επιλέγεται/εκλέγεται από την
  Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 42.2 Κάτω από την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα χειρίζεται όλα
  τα θέματα που αφορούν τις σχέσεις του Κόμματος με τις επαγγελματικές
  οργανώσεις των εργαζομένων (εργατών, υπαλλήλων, εκπαιδευτικών,
  οργανωμένων επιστημόνων κλπ.) και έχει την ευθύνη για την οργάνωση και
  λειτουργία κομματικών γενικών και κλαδικών οργανώσεων μέσα στις τάξεις
  του εργατικού κόσμου.
 42.3 Υπό την εποπτεία ενός εκ των Αντιπροέδρων του Κόμματος συμμετέχει στο
  σύστημα παραγωγής πολιτικής και ειδικότερα υποβάλλει εισηγήσεις για
  διαμόρφωση και προώθηση της εργατικής πολιτικής του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 43: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 43.1 Ο Γραμματέας Αγροτικών Θεμάτων εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή για
  θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 43.2 Κάτω από την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα χειρίζεται όλα
  τα θέματα που αφορούν τις σχέσεις του Κόμματος με τις αγροτικές
  οργανώσεις και έχει την ευθύνη για την οργάνωση και λειτουργία

  κομματικών οργανώσεων μέσα στις τάξεις του  αγροτικού κόσμου.
 43.3 Υπό την εποπτεία ενός εκ των Αντιπρόεδρων του Κόμματος συμμετέχει στο
  σύστημα παραγωγής πολιτικής και υποβάλλει εισηγήσεις για διαμόρφωση και
  προώθηση της αγροτικής πολιτικής του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 44: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ  ΘΕΜΑΤΩΝ
 44.1 Ο Γραμματέας Προσφυγικών Θεμάτων επιλέγεται/εκλέγεται από την
  Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 44.1 Αρμοδιότητες
  α) Υπό την εποπτεία  του Γενικού Γραμματέα χειρίζεται θέματα που
   αφορούν τις σχέσεις του Κόμματος με τη ΠΕΠ και τα προσφυγικά
   σωματεία στα πλαίσια της πολιτικής του Κόμματος.
  β) Επιλαμβάνεται των προσφυγικών και άλλων προβλημάτων των μελών
   και τα προωθεί προς τη λύση τους.

ΑΡΘΡΟ 45: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
 45.1 Ο Γραμματέας Θρησκευτικών Ομάδων επιλέγεται/εκλέγεται από την
  Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 45.2 Αρμοδιότητες 
  Υπό την εποπτεία του Γενικού Γραμματέα χειρίζεται θέματα που αφορούν τις
  σχέσεις του Κόμματος με τις θρησκευτικές ομάδες στα πλαίσια της πολιτικής
  του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 46: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 46.1 Η Κεντρική  Επιτροπή εκλέγει  ύστερα από πρόταση του Εκτελεστικού
  Γραφείου δύο (2) μέλη του Κόμματος ως Οικονομικούς Ελεγκτές του
  Κόμματος εκ των οποίων ο ένας είναι εγκεκριμένος ελεγκτής, για θητεία
  που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 46.2 Η θέση του Οικονομικού Ελεγκτή είναι ασυμβίβαστη με οποιονδήποτε άλλο
  κομματικό αξίωμα.
 46.3 Ελέγχουν την οικονομική διαχείριση των οργάνων και Επιτροπών του
  Κόμματος και καταθέτουν την έκθεση τους στην Κεντρική Επιτροπή και στο
  Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο αναφορικά με την προηγούμενη θητεία.

ΑΡΘΡΟ 47: ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 47.1 Ο Γενικός Διευθυντής του Κόμματος επιλέγεται/εκλέγεται, διορίζεται και
  παύεται από το Εκτελεστικό Γραφείο κατόπιν εισήγησης του Προέδρου.
 47.2 Αρμοδιότητες
  α) Προΐσταται διοικητικά της εσωτερικής λειτουργίας του Κόμματος και
   εποπτεύει το έργο του επαγγελματικού προσωπικού των Κεντρικών
   και Επαρχιακών γραφείων.
  β) Υπό την εποπτεία της Γραμματείας του Εκτελεστικού Γραφείου, έχει
   την ευθύνη θεμάτων που άπτονται του επαγγελματικού προσωπικού
   του Κόμματος.
  γ) Προτείνει στο Εκτελεστικό Γραφείο την δομή και το οργανόγραμμα του
   Κόμματος.
  δ) Δύναται να ανοίγει/κλείνει/λειτουργεί τραπεζικούς λογαριασμούς,
   ή/και να έχει δικαίωμα υπογραφής ή/και  να προβαίνει σε αιτήματα
   τραπεζικών διευκολύνσεων/δανεισμού εκ μέρους του Κόμματος,
   ΝΕΔΗΚ, ΓΟΔΗΚ, και των Επαρχιακών Επιτροπών σύμφωνα με το
   άρθρο 69.9.
  ε) Συμμετέχει εξ οφίκιο μέλος στην Οικονομική Επιτροπή με δικαίωμα
   ψήφου.
  στ) Εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή τη διενέργεια  πληρωμής
   των κομματικών δαπανών και υπογράφει τα εντάλματα πληρωμής.
  ζ) Εισηγείται, σε συνεργασία με τον Οικονομικό Διαχειριστή, προς την
   Οικονομική Επιτροπή, τον Ετήσιο Προϋπολογισμό Εσόδων και
   Δαπανών.
  η) Σε συνεργασία με την Οικονομική Επιτροπή του Κόμματος εποπτεύει

ΑΡΘΡΟ 65: ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
 65.1 Παραρτήματα Εξωτερικού
  α) Στα μεγάλα κέντρα του απόδημου Κυπριακού Ελληνισμού ή και αλλού,
   ιδρύονται Τοπικές Οργανώσεις - Παραρτήματα του Κόμματος.
  β) Λειτουργούν με βάση Καταστατικό που εγκρίνει ειδικά συγκαλούμενο
   Τοπικό Συνέδριο του Κόμματος και επικυρώνει το Εκτελεστικό
   Γραφείο.
 65.2 Φοιτητικές Οργανώσεις
  Στα διάφορα Πανεπιστήμια του Εξωτερικού ή Σχολές Τριτοβάθμιας
  Εκπαίδευσης του Εσωτερικού ιδρύονται και λειτουργούν Φοιτητικές
  Οργανώσεις του Κόμματος.

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ
ΑΡΘΡΟ 66: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 66.1 Υποεπιτροπή του Εκτελεστικού Γραφείου του Κόμματος εκ πέντε (5) μελών
  θα λειτουργεί σαν Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
  Τα πέντε (5) μέλη θα εκλέγονται στη πρώτη συνεδρία του Εκτελεστικού
  Γραφείου με μυστική ψηφοφορία και θα υπηρετούν καθ΄ όλη τη θητεία. Σε
  περίπτωση που θα κενωθεί θέση μέλους του Πειθαρχικού Συμβουλίου
  επιλέγεται άμεσα νέο μέλος.
  Εκάστη Επαρχιακή Επιτροπή δύναται να υποβάλει καταγγελία στο Γενικό
  Γραμματέα σχετικά  με παράπτωμα που αφορά μέλος του Κόμματος που
  εμπίπτει στη δική της δικαιοδοσία. Ο Γενικός Γραμματέας αφού διαπιστώσει
  ότι τα γεγονότα που αφορούν τη συγκεκριμένη περίπτωση μπορούν να
  στοιχειοθετήσουν υπόθεση που εμπίπτει  στις πρόνοιες των πιο κάτω
  πειθαρχικών αδικημάτων ετοιμάζει σχετική έκθεση και την παραπέμπει
  ενώπιον του Εκτελεστικού Γραφείου για εξέταση και λήψη απόφασης
  παραπομπής ή όχι σε πειθαρχική δίκη.
  Νοείται ότι το Εκτελεστικό Γραφείο δικαιούται αυτεπαγγέλτως να
  παραπέμπει στο Πειθαρχικό Συμβούλιο οποιαδήποτε καταγγελία κρίνει ότι
  πρέπει να τύχει πειθαρχικής διερεύνησης. Κατά τη λήψη της απόφασης του
  Εκτελεστικού Γραφείου δε μετέχουν στη διαδικασία τα μέλη του Πειθαρχικού
  Συμβουλίου.
 66.2 Νοείται ότι σε περιπτώσεις αυταπόδεικτου πειθαρχικού παράπτωματος το
  Εκτελεστικό Γραφείο δύναται να επιβάλει αυτεπάγγελτα οποιαδήποτε
  πειθαρχική ποινή.
 66.3 Οι αποφάσεις του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου μπορούν να
  εφεσιβληθούν από το ενδιαφερόμενο μέρος το αργότερο εντός τριάντα (30)
  ημερών από της κοινοποιήσεως σε αυτόν ή από της δημοσιεύσεως της
  απόφασης.
  Έφεση υποβάλλεται στην Κεντρική Επιτροπή της οποίας Υποεπιτροπή από
  έντεκα (11) μέλη ενεργεί σαν Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό  Συμβούλιο, και
  δύναται να ακυρώσει, να μειώσει, ή να επικυρώσει την ποινή.
  Τα έντεκα (11) μέλη θα καθορίζονται στην πρώτη συνεδρία της Κεντρικής
  Επιτροπής με μυστική ψηφοφορία και θα υπηρετούν καθ΄ όλη τη θητεία.
  Σε περίπτωση που θα κενωθεί θέση μέλους του Δευτεροβάθμιου
  Πειθαρχικού Συμβουλίου επιλέγεται άμεσα νέο μέλος.
 66.4 Σε περίπτωση που μέλος του πρωτοβάθμιου ή δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού
  Συμβουλίου έχει άμεση ή έμμεση σχέση με οποιονδήποτε κατηγορούμενο
  τότε το μέλος αυτό δεν θα λαμβάνει μέρος στη πειθαρχική διαδικασία.
 66.5 Πειθαρχικά Αδικήματα
   α) Η μη συμμόρφωση μέλους προς τις υποχρεώσεις του, που
    απορρέουν από το Καταστατικό και τις διατάξεις των
    Κανονισμών Λειτουργίας του Κόμματος.
   β) Η συμπεριφορά μέλους που μειώνει το ηθικό κύρος και θίγει
    την αξιοπρέπεια του Κόμματος.

   γ) Στάση και συμπεριφορά μέλους αντίθετη προς τις Αρχές, την
    Ιδεολογία, τις αποφάσεις και τις προγραμματικές επιδιώξεις του
    Κόμματος.
 66.6 Πειθαρχικές Ποινές
  Για τα πιο πάνω πειθαρχικά αδικήματα επιβάλλονται ανάλογα με τη
  σοβαρότητα του πειθαρχικού αδικήματος οι πιο κάτω ποινές:
   α) Σύσταση
   β) Προφορική επίπληξη
   γ) Γραπτή επιτίμηση
   δ) Προσωρινός αποκλεισμός από την κομματική ζωή
   ε) Καθαίρεση Αξιωματούχου από το Αξίωμα του
   στ) Προσωρινή Αποβολή
   ζ) Αποβολή

ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ
ΑΡΘΡΟ 67: ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ - ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
 67.1 Οι πολιτικές αποφάσεις του Κόμματος για την εκλογή Προέδρου της
  Δημοκρατίας λαμβάνονται από την Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος, που
  συνέρχεται μετά από πρόταση του Εκτελεστικού Γραφείου, είτε
  αυτεπάγγελτα.
 67.2 Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Κόμματος είναι μέλος της Βουλής τότε
  είναι ο υποψήφιος του Κόμματος στην εκλογή για ανάδειξη Προέδρου της
  Βουλής.
 67.3 Ειδικοί Κανονισμοί που ψηφίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν τη
  διαδικασία επιλογής κομματικού ή κομματικών υποψηφίων στη διεκδίκηση
  των Γενικών ή Αναπληρωματικών Βουλευτικών Εκλογών, των Ευρωεκλογών,
  των Δημοτικών Εκλογών ή της Εκλογής Κοινοτικών  Συμβουλίων.
 67.4 Όλοι οι υποψήφιοι Βουλευτές, Ευρωβουλευτές, Δήμαρχοι, Δημοτικοί
  Σύμβουλοι και άλλοι υποψήφιοι Κομματικών ή Κοινοτικών αξιωμάτων
  μπορούν να έχουν πρόσβαση για επιθεώρηση των μητρώων του Κόμματος
  βάση κανονισμών που θα εκδίδει το Εκτελεστικό Γραφείο.

ΜΕΡΟΣ ΕΝΝΑΤΟ 
ΑΡΘΡΟ 68: ΕΙΔΙΚΟΙ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
 68.1 Η Κεντρική Επιτροπή θεσπίζει Ειδικούς Κανονισμούς που ρυθμίζουν:
  α) Τη διαδικασία της υποβολής υποψηφιότητας και εκλογής
   Αξιωματούχων του Κόμματος από την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση
   ή άλλα ανώτερα όργανα του Κόμματος.
  β) Τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων του Κόμματος, Κεντρικών και
   Επαρχιακών.
  γ) Το διαχωρισμό των υπηρεσιών των Αξιωματούχων του Κόμματος σε
   δύο κατηγορίες. Στην κατηγορία όσων προσφέρουν τις υπηρεσίες τους
   άνευ αντιμισθίας και εκείνων που πράττουν τούτο έναντι αντιμισθίας,
   με αναφορά των συγκεκριμένων Αξιωματούχων που ανήκουν σε κάθε
   κατηγορία.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟ
ΑΡΘΡΟ 69: ΓΕΝΙΚΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
 69.1 Διαδικασία Αναφοράς
  Αναφορά οργάνου ή μέλους προς το Εκτελεστικό Γραφείο ή την Κεντρική
  Επιτροπή γίνεται πάντοτε δια του Γενικού Γραμματέα.

 69.2 Καταρτισμός Προσχεδίων Κανονισμών
  Τα προσχέδια όλων των Κανονισμών Λειτουργίας των διαφόρων Οργάνων ή
  Επιτροπών που προνοεί το Καταστατικό καταρτίζει το Εκτελεστικό Γραφείο
  με εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας, Ελέγχου και Κανονισμών και τα
  παραπέμπει για έγκριση στην Κεντρική Επιτροπή. 
 69.3 Τρόπος λήψης Αποφάσεων
  Όλες οι αποφάσεις των Συλλογικών Οργάνων που προνοούνται από το
  Καταστατικό λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία νοουμένου ότι δεν
  προβλέπεται διαφορετικά σε άλλο άρθρο του Καταστατικού. Σε περίπτωση
  ισοψηφίας ο προεδρεύων του συγκεκριμένου οργάνου έχει τη νικώσα ψήφο.
  Όταν ζητηθεί μυστική ψηφοφορία από το 25% των παρόντων συνέδρων σε
  οποιαδήποτε Συνέλευση ή οποιοδήποτε Συνέδριο, τότε αυτή διεξάγεται
  από πενταμελή (5) Εφορευτική Επιτροπή η οποία επιβλέπει τη διεξαγωγή
  της ψηφοφορίας και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων.
 69.4 Ασυμβίβαστη η κατοχή δύο κομματικών Αξιωμάτων
   α) Είναι ασυμβίβαστη η κατοχή δύο ή περισσότερων θέσεων
    αξιωματούχων σε Κεντρικό ή Επαρχιακό ή Τοπικό επίπεδο από
    το ίδιο πρόσωπο. Οιοσδήποτε αξιωματούχος ανεξάρτητα
    επιπέδου δικαιούται να κατέχει θέση ως απλό μέλος σε
    συλλογικό όργανο.
   β) Νοείται ότι τούτο δεν ισχύει όταν προνοείται καταστατικά ή
    συμμετοχή του φορέα ενός αξιώματος στα ανώτατα όργανα.
   γ) Η απ’ ευθείας εκλογή σε συλλογικό όργανο δεν αποτελεί
    ασυμβίβαστο με κομματικό αξίωμα.
    Το Εκτελεστικό Γραφείο καθορίζει ποια συγκεκριμένα αξιώματα
    είναι  ασυμβίβαστα.
 69.5 Κήρυξη θέσης Μέλους Συλλογικού Οργάνου (Κεντρικού ή Επαρχιακού) ως
  κενή και διαδικασία συμπλήρωσής της.
   α) Σε περίπτωση που μέλος συλλογικού οργάνου απουσιάζει
    αδικαιολόγητα πέρα από τρείς συνεχείς  συνεδρίες ή από δέκα
    (10) συνολικά αδικαιολόγητες συνεδρίες κατά τη διάρκεια της
    θητείας του , το όργανο δικαιούται να το απαλλάξει από τα
    καθήκοντα του και να κηρύξει τη θέση του κενή, αφού
    εξασφαλίσει προηγουμένως την έγκριση του Εκτελεστικού
    Γραφείου.
   β) Κενούμενες θέσεις  κατά τα ανωτέρω καταλαμβάνουν οι
    επιλαχόντες κατά την σειρά επιτυχίας κατά της εκλογής.
   γ) Σε περίπτωση μη κάλυψης θέσης από επιλαχόντες για τη
    συμπλήρωση της κενής θέσης, θα επιλέγει το όργανο ύστερα
    από έγκριση του Εκτελεστικού Γραφείου. 
 69.6 Θητεία Αξιωματούχων 
  Η θητεία των Αξιωματούχων που αναφέρονται στα διάφορα άρθρα του
  Καταστατικού, αρχίζει από την ημέρα της εκλογής τους και λήγει αμέσως
  μετά την εκλογή των νέων Αξιωματούχων από το αρμόδιο όργανο του
  Κόμματος και διαρκεί για 54 μήνες. Εξαιρούνται ο Κοινοβουλευτικός
  Εκπρόσωπος και ο Αναπληρωτής του, των οποίων η θητεία διαρκεί όσο και η
  βουλευτική θητεία τους , καθώς και ο Πρόεδρος και τα μέλη της Τοπικής
  Επιτροπής των οποίων η θητεία μπορεί να καθορίζεται από τις ετήσιες
  Τοπικές Γενικές Συνελεύσεις. 
 69.7 Έκπτωση Αξιωματούχων/Μελών
  Αξιωματούχος/Μέλος του Κόμματος εκπίπτει του αξιώματός του σε
  περίπτωση που με ενέργειες του βρίσκεται σε αντίθεση με αποφάσεις
  Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος, ύστερα από σχετική απόφαση του
  Εκτελεστικού Γραφείου δεόντως αιτιολογημένης, με δικαίωμα έφεσης στην
  Κεντρική Επιτροπή εντός τριάντα (30) ημερών.
 69.8 Τροποποίηση του Καταστατικού 
  Το Καταστατικό του Κόμματος μπορεί να τροποποιηθεί σε Τακτικό ή Έκτακτο
  Παγκύπριο Συνέδριο με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων που έχουν
  δικαίωμα ψήφου, δεδομένου ότι το σχέδιο τροποποιήσεων θα

  γνωστοποιηθεί τουλάχιστον ένα μήνα πριν το Συνέδριο σε όλα το όργανα και
  τους συνέδρους του Κόμματος.
 69.9 Πόροι του Κόμματος
  Πόροι του Κόμματος είναι η ετήσια κρατική χορηγία και οι ετήσιες συνδρομές
  των μελών, εισφορές, δωρεές, έσοδα εράνων, οργάνωσης λαχείων,
  χοροεσπερίδων, άλλων εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων που συνάδουν με
  τις αρχές πολιτικής δεοντολογίας.
  Το Κόμμα έχει εξουσία όπως: 
   α) Διορίζει τραπεζικούς ή/και άλλους οργανισμούς ως τραπεζίτες
    του και να προβαίνει στο άνοιγμα οποιουδήποτε λογαριασμού.
   β) Συναλλάττεται ή/και λαμβάνει τραπεζικές διευκολύνσεις ή/και
    υπηρεσίες σε δάνεια, τρεχούμενο ή/και οποιοδήποτε άλλο
    λογαριασμό ή/και σε οποιαδήποτε άλλη μορφή τραπεζικών
    πιστώσεων για οποιαδήποτε ποσά με ή χωρίς εξασφαλίσεις και
    κάτω από οποιουσδήποτε όρους 
   γ) Υποθηκεύει, καταθέτει, ενεχυριάζει ή/και άλλως πως
    προσφέρει ή/και διαθέτει οποιαδήποτε περιουσία του Κόμματος
    κινητή ή/και ακίνητη σαν εξασφάλιση οποιονδήποτε
    υφιστάμενων ή/και  μελλοντικών ή/και  υπό αίρεση
    υποχρεώσεων του Κόμματος, έναντι οποιουδήποτε τραπεζικού
    ή/και άλλου οργανισμού ή/και φυσικού ή/και νομικού
    προσώπου.
   δ) Προς το σκοπό υλοποίησης των πιο πάνω, ο εκάστοτε
    Διευθυντής του Κόμματος ή/και ο εκάστοτε Οικονομικός
    Διαχειριστής του Κόμματος ή/και οποιοσδήποτε πληρεξούσιος
    αντιπρόσωπος οποιουδήποτε από αυτούς, εξουσιοδοτούνται να
    προβαίνουν σε οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις ή/και στη
    συνομολόγηση οποιασδήποτε συμφωνίας υπογράφοντας προς
    τούτο κάθε αναγκαίο έγγραφο, δήλωση ή αίτηση ή/και να
    παρίστανται ενώπιον οποιασδήποτε αρχής για σκοπούς αγοράς
    ή/και πώλησης ή/και επιβάρυνσης οποιασδήποτε κινητής ή
    ακίνητης περιουσίας του Κόμματος.
 69.10 Ημερομηνία ισχύος του παρόντος Καταστατικού 
  Η ισχύς του Καταστατικού που ψηφίστηκε στις 6 Μαΐου 2018 αρχίζει από την
  ψήφισή του.
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΑΡΘΡΟ 1 : ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΕΜΒΛΗΜΑ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ
 1.1 Το Δημοκρατικό Κόμμα ιδρύθηκε στη Λευκωσία αρχικά ως παράταξη με την
  ονομασία Δημοκρατική Παράταξη, στις 12 Μαΐου 1976, με ιδρυτική διακήρυξη
  του Σπύρου Κυπριανού με στόχο τη στήριξη του εθνάρχη Μακαρίου και της
  πολιτικής του. Η παράταξη σύντομα μετασχηματίστηκε σε Κόμμα με την
  επωνυμία ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ.
 1.2 ΕΔΡΑ του Κόμματος είναι στην Λεωφ. Γρίβα Διγενή 50, 1080, στη Λευκωσία.
 1.3 ΕΜΒΛΗΜΑ του Κόμματος η αναμμένη δάδα.
 1.4 Η σφραγίδα του Κόμματος είναι κυκλική και στην περιφέρεια έχει την
  επιγραφή ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. Στο κέντρο έχει την
  αναμμένη δάδα, που τέμνει στο μέσο τη συντομογραφία του Κόμματος,
  ΔΗΚΟ, και το έτος ίδρυσής του, 1976.

ΑΡΘΡΟ 2 : ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ – ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 2.1 Ιδεολογία
  Το Δημοκρατικό Κόμμα εκφράζει τους πολίτες που πιστεύουν στις αρχές της
  Πολιτικής, Κοινωνικής και Οικονομικής Δημοκρατίας ως το σύστημα αρχών
  που προάγει και εξασφαλίζει καλύτερα την αρμονική κοινωνική συμβίωση,
  την κοινωνική συνοχή και την κοινωνική δημιουργία. Το Δημοκρατικό Κόμμα
  ασπάζεται την ιδεολογία και τη φιλοσοφία του ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ που
  εμπνέεται από ένα γενικότερο εθνικό και κοινωνικό όραμα και απορρίπτει τις
  γενικές και αόριστες ιδέες και τους αυθαίρετους αφορισμούς.
 2.2 Βασικοί σκοποί
  Βασικοί σκοποί του Δημοκρατικού Κόμματος είναι η συμβολή στον αγώνα για
  την απελευθέρωση της Κύπρου και η προώθηση θεσμών, προγραμμάτων και
  διαδικασιών, που εξασφαλίζουν απρόσκοπτη πρόοδο  και αρμονία στον
  πολιτικό και οικονομικό τομέα, μέσα σε μια κυρίαρχη, ανεξάρτητη και
  δημοκρατική πολιτεία με κατοχυρωμένα τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα
  όλων των νόμιμων πολιτών της. 
 2.3 Βασικοί στόχοι
  Οι βασικοί στόχοι του Δημοκρατικού Κόμματος πηγάζουν από  την όλη
  ιδεολογία και πολιτική φιλοσοφία του. Παράλληλα:
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα βρίσκεται σταθερά και με συνέπεια ενταγμένο
   στον ενδιάμεσο πολιτικό χώρο και υπηρετεί με ειλικρίνεια και χωρίς

   διακρίσεις το δημόσιο συμφέρον και το κοινωνικό σύνολο. Επιδιώκει τη
   συστηματική συνεργασία των δυνάμεων του χώρου στη βάση
   πολιτικοϊδεολογικών συγκλίσεων. Μόνιμος στόχος του Δημοκρατικού
   Κόμματος είναι η συνένωση των δυνάμεων του χώρου και η διεύρυνση
   της αποδοχής των αρχών και της πολιτικής φιλοσοφίας του
   ενδιάμεσου χώρου από την Κυπριακή κοινωνία Στόχος επίσης είναι η
   δημιουργία συνθηκών εθνικής συνεννόησης, πολιτικής συναντίληψης,
   κοινωνικής συναίνεσης και πολιτικής σταθερότητας στον τόπο.
  β) Το Δημοκρατικό Κόμμα επιδιώκει ενεργό και δημιουργική συμμετοχή
   σε Διεθνείς και  Ευρωπαϊκούς πολιτικοϊδεολογικούς και
   κο ι ν ο β ο υλ ε υ τ ι κο ύ ς  θ εσ μ ο ύ ς  κα ι  σ χ ή μ α τ α  σ τ η  β ά σ η
   πολιτικοϊδεολογικής ταύτισης ή συγγένειας.
 2.4 Θέσεις του Κόμματος αναφορικά με το Εθνικό θέμα
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα θεωρεί το Κυπριακό ως πρόβλημα εισβολής και
   κατοχής και αγωνίζεται για να επιτύχει με βάση τα ψηφίσματα και τις
   αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών και τις Συμφωνίες Κορυφής, τις
   αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
   και το Κοινοτικό (Ευρωπαϊκό) Κεκτημένο, δίκαιη, λειτουργική και
   βιώσιμη λύση. ΛΥΣΗ που θα εξασφαλίζει την πλήρη ανεξαρτησία, την
   κατοχύρωση της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας, και της
   ενότητας της χώρας, την αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων
   και των εποίκων και την κατοχύρωση του δικαιώματος επιστροφής
   όλων των προσφύγων στις εστίες και τις περιουσίες τους, κάτω από
   συνθήκες ασφάλειας και θα κατοχυρώνει τα ανθρώπινα δικαιώματα
   (όλων των νόμιμων κατοίκων της Κυπριακής Δημοκρατίας), τις
   βασικές ελευθερίες και τη διακρίβωση της τύχης ενός εκάστου των
   αγνοουμένων.
  β) Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει ότι στον αγώνα μας για φυσική και
   εθνική επιβίωση και δικαίωση, η ανεπιφύλακτη και στενή συνεργασία
   με την Ελληνική Κυβέρνηση είναι αναγκαία και απαραίτητη, και ότι, οι
   δεσμοί με την Ελλάδα, για λόγους ιστορικούς, φυλετικούς και
   εθνικούς, πρέπει να παραμένουν πάντοτε απαρασάλευτοι.
  γ) Το Δημοκρατικό Κόμμα εργάζεται για την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση της
   Κύπρου με στόχο την εφαρμογή των αρχών της δικαιοσύνης, των
   ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του Κοινοτικού Κεκτημένου και την
   ισότιμη και δημιουργική συμμετοχή της Κύπρου στους Ευρωπαϊκούς
   θεσμούς και γενικά στο Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. Παράλληλα εργάζεται
   για τη διαμόρφωση ενός συστήματος αρχών και αξιών στην Ευρωπαϊκή
   Ένωση που να την καθιστά ένωση λαών και πολιτισμών και όχι όργανο
   πολιτικών και οικονομικών κέντρων εξουσίας.
 2.5 Πολιτική Δημοκρατία
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει πως όλες οι πολιτικές εξουσίες πρέπει
   να πηγάζουν από το λαό και να ασκούνται υπεύθυνα για το καλό του
   λαού και σύμφωνα με την ανόθευτη θέλησή του.
  β) Η ολοκλήρωση της Πολιτικής Δημοκρατίας είναι αδιανόητη χωρίς την
   απαιτούμενη πολιτική αγωγή και ενημέρωση, χωρίς τη συμμετοχή
   όλων των ενηλίκων πολιτών στη διαδικασία λήψης σοβαρών
   αποφάσεων, χωρίς την παροχή ίσων ευκαιριών σε όσους πολίτες
   θέλουν να διεκδικήσουν πολιτικές θέσεις, από τις οποίες να μπορούν
   να συναγωνιστούν δημοκρατικά και  ελεύθερα, χωρίς να
   παρεμποδίζονται από οποιεσδήποτε προκαταλήψεις και εμπόδια.
   Η Πολιτική Δημοκρατία απαιτεί την ισότητα των πολιτών έναντι των
   νόμων και την ισοπολιτεία των νόμων έναντι όλων των πολιτών.
 2.6 Έμπρακτη Πολιτική Δημοκρατία 
  Το Δημοκρατικό Κόμμα θέλει τη δημοκρατία έμπρακτη και ουσιαστική, όπου
  τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των πολιτών να καθορίζονται δημοκρατικά,
  με συναίσθηση κοινωνικής ευθύνης και σύμφωνα με τις αρχές της
  δικαιοσύνης και της κοινωνικής αλληλεγγύης και όπου τα δικαιώματα των
  πολιτών να προστατεύονται αποτελεσματικά και να ασκούνται ελεύθερα.

 2.7 Ατομικές και Πολιτικές Ελευθερίες 
  Το Δημοκρατικό Κόμμα θέλει τα ανθρώπινα δικαιώματα απαραβίαστα και τις
  ατομικές και πολιτικές ελευθερίες κατοχυρωμένες με μηχανισμούς που να
  τις προστατεύουν από καταχραστές και σφετεριστές της εξουσίας και από
  πράξεις που δεν συνάδουν με το σύστημα των κοινωνικών αξιών του λαού ή
  τη δημοκρατικά εκφραζόμενη θέληση του λαού.
 2.8 Κοινωνική Δημοκρατία
  Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει ότι το κράτος και γενικά η πολιτεία καθώς και
  η ευρύτερη  κοινωνία έχουν υποχρέωση να εξασφαλίζουν σε όλους τους
  πολίτες συνθήκες ελεύθερης και αξιοπρεπούς διαβίωσης, σύμφωνα με τις
  αρχές της δικαιοσύνης, του ανθρωπισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης.
  Για το σκοπό αυτό υποστηρίζει τη χαλιναγώγηση της αυθαιρεσίας των
  ισχυρών κοινωνικών ομάδων, όπου, και όταν, εκδηλώνεται, την ενίσχυση των
  αδύνατων κοινωνικών ομάδων ή κατηγοριών ή στρωμάτων και την προστασία
  τους από την εγκατάλειψη, την κοινωνική περιθωριοποίηση, την άδικη
  μεταχείριση και την εκμετάλλευση, με απώτερο σκοπό την εξισορρόπηση
  των κοινωνικών και οικονομικών δικαιωμάτων και την αρμονική συμβίωση
  των πολιτών μέσα σε συνθήκες κοινωνικής συνοχής.
 2.9 Οικονομική Δημοκρατία
  Το Δημοκρατικό Κόμμα αποβλέπει στην εξάλειψη κάθε είδους οικονομικών
  φραγμών για την οικονομική προαγωγή των ατόμων και στη δημιουργία ίσων
  ευκαιριών εργασίας και οικονομικής προόδου για όλους τους πολίτες.
  Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει ότι η οικονομική δημοκρατία είναι ανέφικτη
  χωρίς την κατάργηση της κυρίαρχης  αυθαιρεσίας των οικονομικά ισχυρών,
  των μονοπωλίων, της ασυδοσίας του εγχώριου ή ξένου κεφαλαίου, της
  μονοπώλησης, της πληροφόρησης και των κάθε λογής προνομίων που είναι
  αντίθετα με τα συμφέροντα του λαού.  Το Δημοκρατικό Κόμμα θεωρεί επίσης
  αναγκαία την καθιέρωση ελέγχου και την επιβολή κυρώσεων για την κακή
  χρήση τεχνικών εφευρέσεων ή καινοτομιών από μέρους ισχυρών
  κοινωνικοοικονομικών παραγόντων.
  Το Δημοκρατικό Κόμμα θεωρεί το μικτό σύστημα οικονομίας, που συνδυάζει
  την ιδ ιωτική πρωτοβουλία με τον κρατικό σχεδιασμό,  ως το
  αποτελεσματικότερο οικονομικό σύστημα το οποίο διασφαλίζει την πρόοδο
  και την ανάπτυξη της Κύπρου και του λαού της, την δίκαιη κατανομή του
  εθνικού πλούτου και των οικονομικών βαρών και την προστασία των
  δικαιωμάτων των οικονομικά ασθενέστερων και μη προνομιούχων ομάδων
  του πληθυσμού.
 2.10 Δημοκρατική μεθόδευση
  Το Δημοκρατικό Κόμμα δεν υποστηρίζει δόγματα αλλά αρχές, που θα
  ενθαρρύνουν την αδιάκοπη αναζήτηση του καλύτερου και δικαιότερου
  τρόπου κοινωνικής συμβίωσης και συνεργασίας.
  Υποστηρίζει ότι ο ανοικτός και ελεύθερος διάλογος σαν μέσο έκφρασης των
  εκτιμήσεων και θέσεων του λαού, αποτελεί το πιο ορθό μέσο αναζήτησης
  τρόπων για πιο αρμονική  κοινωνική συμβίωση και συνεργασία.
  Επίσης υποστηρίζει ότι σε περίπτωση διαφωνίας ή διαφοράς το καλύτερο
  μέσο για εξεύρεση λύσης είναι οι νόμιμες και δημοκρατικές διαδικασίες.
 2.11 Κατευθυντήριες Οργανωτικές Γραμμές 
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα δεν είναι Κόμμα με μονολιθική οργάνωση. Η
   συνοχή του διατηρείται με την ισορροπημένη κατανομή της
   ενδοκομματικής δύναμης μεταξύ των μελών και αξιωματούχων του, με
   την προσήλωση στους σκοπούς και στη συλλογική προσπάθεια για την
   επίτευξη των σκοπών του Κόμματος.
  β) Οι δημοκρατικές αρχές διέπουν τόσο τη διαδικασία ανάδειξης
   αξιωματούχων όσο και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Γι’ αυτό:
   I.  Όλα τα όργανα είναι αιρετά και εκλέγονται με όσο το δυνατό πιο
    άμεσο τρόπο. Συγκεκριμένα όλα τα μέλη του Κόμματος, που
    είναι εγγεγραμμένα στο Κεντρικό Μητρώο Μελών, έχουν και
    ασκούν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και
    συνδιαμορφώνουν μέσα από συλλογικές διαδικασίες τις

    αποφάσεις και τις θέσεις του Κόμματος στα μείζονος σημασίας
    και ιδιαίτερης κρισιμότητας πολιτικά και κομματικά θέματα. Όλα
    τα μέλη του Κόμματος εκλέγουν όλους τους κεντρικούς
    αξιωματούχους και μέλη των κεντρικών συλλογικών οργάνων
    του Κόμματος, όλα τα μέλη των Επαρχιακών Οργανώσεων
    εκλέγουν όλους τους αξιωματούχους και τα μέλη των
    Επαρχιακών Συλλογικών Οργάνων και όλα τα μέλη της Τοπικής
    Οργάνωσης εκλέγουν όλους τους αξιωματούχους και όλα τα
    μέλη των τοπικών συλλογικών οργάνων.
   II. Οι εξουσίες που συγκεντρώνουν τα όργανα
    αλληλοϊσορροπούνται και αλληλοελέγχονται.
   III. Οι αποφάσεις λαμβάνονται από αρμόδια συλλογικά όργανα.
    --Επιδιώκεται η αποκέντρωση του συστήματος λήψης
    αποφάσεων και η εκχώρηση διακριτικής  εξουσίας στα
    κατώτερα συλλογικά αιρετά  όργανα.

ΑΡΘΡΟ 3: ΚΟΜΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ
 3.1 Επί θεμάτων μείζονος πολιτικής σημασίας ή ιδιαίτερης κομματικής
  κρισιμότητας πραγματοποιείται κομματικό δημοψήφισμα στο οποίο
  συμμετέχουν όλα τα μέλη του Κόμματος.
 3.2 
  Την πραγματοποίηση κομματικού δημοψηφίσματος αποφασίζει η Κεντρική
  Επιτροπή, η οποία καθορίζει το θέμα και τα ερωτήματα που θα τεθούν προς
  απάντηση στο δημοψήφισμα. Οι σχετικές αποφάσεις της Κεντρικής
  Επιτροπής λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών της.

ΑΡΘΡΟ 4: ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 4.1 Το Πολιτικό Πρόγραμμα του Κόμματος καθορίζεται με βάση τις πιο πάνω
  βασικές πολιτικές θέσεις και, εντός των πλαισίων αυτών, μπορεί να
  αναθεωρείται από καιρού εις καιρό από το Παγκύπριο Συνέδριο που έχει
  αποκλειστική αρμοδιότητα να συζητά και να εγκρίνει τους επί μέρους
  στόχους, τη μεθοδολογία, τρόπους και ενέργειες για την προώθηση της
  εφαρμογής του.
 4.2 Την ευθύνη για τη σύνταξη του προσχεδίου του προγράμματος έχει το
  Εκτελεστικό Γραφείο που το υποβάλλει στην Κεντρική Επιτροπή για έγκριση.
  Η Κεντρική Επιτροπή το παραπέμπει στο Παγκύπριο Συνέδριο για τελική
  έγκριση. Νοείται ότι σε όλα τα όργανα του Κόμματος δίνεται η δυνατότητα
  υποβολής απόψεων και εισηγήσεων για τον καταρτισμό του Πολιτικού
  Προγράμματος του Κόμματος.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΔΟΜΗ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

ΑΡΘΡΟ 5: ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 1. Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση
 2. Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο
 3. Έκτακτο ή Καταστατικό Συνέδριο 
 4. Παγκύπρια Συνδιάσκεψη
 5. Κεντρική Επιτροπή
 6. Πολιτικό Συμβούλιο
 7. Εκτελεστικό Γραφείο
 8. Γραμματεία Εκτελεστικού Γραφείου
 9. Κοινοβουλευτική Ομάδα
 10. Γενικό Οργανωτικό Γραφείο
 11. Οικονομική Επιτροπή

 12. Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες
 13. Επιτροπή Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ΑΡΘΡΟ 6: ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 6.1 Η Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση πραγματοποιείται κάθε πενήντα-τέσσερις
  (54) μήνες και εκλέγει τους κεντρικούς αξιωματούχους του Κόμματος
  (Πρόεδρο, Αναπληρωτή Πρόεδρο, τρεις (3) Αντιπροέδρους, Γενικό
  Γραμματέα, Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα), τα αιρετά μέλη του Εκτελεστικού
  Γραφείου (15) και τα μέλη της Κεντρική Επιτροπή.
 6.2 Πραγματοποιείται πενήντα-τέσσερις (54) μήνες μετά την προηγούμενη
  Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
 6.3 Όλα τα εγγεγραμμένα στο Κεντρικό Μητρώο Μελών μέλη του Κόμματος, που
  έχουν εγγραφεί τουλάχιστον εννέα (9) μήνες πριν την ημέρα διεξαγωγής της
  Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην
  ψηφοφορία, εφόσον έχουν τακτοποιημένες τις κομματικές τους
  υποχρεώσεις κατά την προσέλευση τους στην Εκλογική Συνέλευση.

  Κάλπες της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης λειτουργούν σε όλες τις
  επαρχίες, όπως θα ορίζεται από τους σχετικούς κανονισμούς. Οι εκλογικές
  διαδικασίες εποπτεύονται από κεντρική και επαρχιακές εφορευτικές
  επιτροπές όπως θα ορίζουν οι Κανονισμοί που εγκρίνονται από την Κεντρική
  Επιτροπή. Οι Επαρχιακές Εφορευτικές Επιτροπές υπόκεινται στην Κεντρική
  Εφορευτική Επιτροπή. Οι Πρόεδροι των Επαρχιακών εφορευτικών
  επιτροπών είναι μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.

  Οι κάλπες ανοίγουν και κλείνουν την ίδια ώρα σε όλες τις επαρχίες.

  Η Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο συλλογικό
  όργανο του Κόμματος σε θέματα εκλογικών διαδικασιών.

  Ο χρόνος διεξαγωγής της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης μπορεί να
  παραταθεί για περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, με
  απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, ύστερα από εισήγηση του Εκτελεστικού
  Γραφείου, για λόγους εξειδικευμένους που αφορούν τα πολιτικά πράγματα
  του τόπου ή που εξυπηρετούν τους σκοπούς και τις αρχές του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 7: ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 7.1 Το Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο είναι το ανώτατο και κυρίαρχο συλλογικό
  όργανο του Κόμματος στη διαμόρφωση των πολιτικών αποφάσεων και στη
  χάραξη στρατηγικής. Συνέρχεται μια (1) φορά στη διάρκεια της  θητείας των
  κεντρικών συλλογικών οργάνων του Κόμματος, κατόπιν σύγκλισης από την
  Κεντρική Επιτροπή του κόμματος ή όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο από την
  Κεντρική Επιτροπή.
 7.2 Προκηρύσσεται από την Κεντρική Επιτροπή η οποία καθορίζει την
  ημερομηνία διεξαγωγής του και εγκρίνει την ημερήσια διάταξη του.
  Ο χρόνος διεξαγωγής του μπορεί να αναβληθεί για περίοδο που δεν θα
  υπερβαίνει τους τρεις μήνες, με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, ύστερα
  από εισήγηση του Εκτελεστικού Γραφείου, για λόγους εξειδικευμένους που
  αφορούν τα πολιτικά πράγματα του τόπου ή που εξυπηρετούν τους σκοπούς
  και τις αρχές του  Κόμματος.
 7.3 Σύνθεση
  Στο Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο συμμετέχουν: Κεντρική Επιτροπή, Πολιτική
  Επιτροπή, 86 αντιπρόσωποι της ΝΕΔΗΚ, 86 αντιπρόσωποι της ΓΟΔΗΚ, 50
  αντιπρόσωποι των Κλαδικών Οργανώσεων, οι Πρόεδροι των Ομάδων
  Μελετών, δύο αντιπρόσωποι από κάθε Φοιτητική Οργάνωση, τα μέλη των
  Επαρχιακών Επιτροπών του Κόμματος, οι Πρόεδροι των Τοπικών Επιτροπών
  και ένας αντιπρόσωπος από κάθε εκλογικό κέντρο, πέντε αντιπρόσωποι από
  κάθε Κομματική Οργάνωση του εξωτερικού, οι Δήμαρχοι, οι Δημοτικοί
  Σύμβουλοι, οι Σχολικοί Έφοροι και οι εκλεγμένοι πρόεδροι και μέλη

  Κοινοτικών Συμβουλίων μέλη του Κόμματος, τρεις αντιπρόσωποι της
  Οικονομικής Επιτροπής, οι δύο οικονομικοί ελεγκτές.
  Συμμετέχουν επίσης: Πρώην Πρόεδροι της Δημοκρατίας που προέρχονται
  από το ΔΗΚΟ, εν ενεργεία υπουργοί, βουλευτές και ευρωβουλευτές, καθώς
  και όσοι διετέλεσαν αξιωματούχοι του Κόμματος που εκλέγηκαν από
  Παγκύπριο Συνέδριο (Πρόεδροι του Κόμματος, Αναπληρωτές Προέδροι,
  Αντιπρόεδροι, Γενικοί Γραμματείς, και Γενικοί Οργανωτικοί Γραμματείς)
  πρώην Υπουργοί, Βουλευτές και Ευρωβουλευτές του Κόμματος καθώς και οι
  πρώην Προέδροι και Γενικοί Γραμματείς της ΓΟΔΗΚ και της ΝΕΔΗΚ και
  πρώην Πρόεδροι Επαρχιακών Επιτροπών, οι Πρόεδροι και τα μέλη
  Διοικητικών Συμβουλίων Ημικρατικών Οργανισμών που είναι μέλη του
  Κόμματος
 7.4 Αρμοδιότητες
  Το Τακτικό Συνέδριο ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
  α) Λαμβάνει γνώση, συζητά και ψηφίζει:-
   I. Το Πολιτικό Πρόγραμμα του Κόμματος για την επόμενη θητεία.
   II. Την Έκθεση Δράσης της περασμένης θητείας, που καταθέτει ο
    Γενικός  Γραμματέας του Κόμματος.
  β) Καθορίζει τα γενικά πλαίσια της πολιτικής του Κόμματος.
  γ) Λαμβάνει γνώση και εγκρίνει τον Οικονομικό Απολογισμό της
   Οικονομικής Επιτροπής και την Έκθεση των Οικονομικών Ελεγκτών
   του Κόμματος.
  δ) Τροποποιεί το Καταστατικό σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις.
  ε) Έχει το τεκμήριο της αρμοδιότητας για οποιοδήποτε θέμα που δεν
   καθορίζει το Καταστατικό και περιβάλλεται με το κατάλοιπο εξουσίας
   που  δεν έχει ανατεθεί σε άλλο κομματικό όργανο.
 7.5 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί που ψηφίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν με βάση το
  Καταστατικό, θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Τακτικού Παγκυπρίου
  Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 8: ΕΚΤΑΚΤΟ Ή ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 8.1 Το Έκτακτο ή Καταστατικό Παγκύπριο Συνέδριο συγκαλείται εάν και εφ’ όσον
  κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο του Κόμματος ή την Κεντρική Επιτροπή και
  ασχολείται με ειδικά θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη του,
  που εξαγγέλλεται μαζί με τη σύγκλησή του.
 8.2 Στην οργάνωση και λειτουργία του Έκτακτου ή Καταστατικού Παγκυπρίου
  Συνεδρίου εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις περί Τακτικού
  Παγκυπρίου Συνεδρίου, με εξαίρεση τη χρονική περίοδο για έγκριση και
  κοινοποίηση στους συνέδρους των εγγράφων που θα τεθούν ενώπιον του
  Συνεδρίου, την οποία θα μπορεί να συντέμνει η Κεντρική Επιτροπή
  ανάλογα με την περίπτωση και εφ’ όσον συντρέχουν εξειδικευμένοι λόγοι.

ΑΡΘΡΟ 9: ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ
 9.1 Συγκαλείται με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής με στόχο την ενημέρωση
  και το συλλογικό προβληματισμό των στελεχών του Κόμματος καθώς και την
  ανάπτυξη διαλόγου του Κόμματος  με την ευρύτερη κοινωνία πάνω σε
  σημαντικά πολιτικά ζητήματα ή θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος. Η
  Κεντρική Επιτροπή ορίζει ειδική επιτροπή για τη διοργάνωση της.
 9.2 Η Κεντρική Επιτροπή καθορίζει τη σύνθεση της Συνδιάσκεψης και εγκρίνει
  την ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 10: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 10.1 Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ είναι το ανώτατο συλλογικό όργανο του Κόμματος
  που λειτουργεί μεταξύ δύο Τακτικών Παγκύπριων Συνεδρίων.
 10.2 Σύνθεση 
  Η Κεντρική Επιτροπή αποτελείται:
  α) Από τα μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου (ως το άρθρο 12)
  β) Από τα επτά (7) μέλη της Γενικής Γραμματείας της ΓΟΔΗΚ και τα

   έντεκα (11) μέλη της Γενικής Γραμματείας της ΝΕΔΗΚ, τον Πρόεδρο
   των Ομάδων Μελετών και τους Προέδρους των κομματικών
   παραρτημάτων εξωτερικού
  γ) Από 120 αιρετά μέλη, από τα οποία 20% τουλάχιστον είναι γυναίκες
   και 10% τουλάχιστον ανήκουν στη ΝΕΔΗΚ (συμπεριλαμβανομένων
   των επτά (7) μελών της Γραμματείας της ΓΟΔΗΚ και των έντεκα (11)
   μελών της Γραμματείας της ΝΕΔΗΚ) και τα οποία κατανέμονται στις
   Επαρχιακές Οργανώσεις του Κόμματος με βάση τον αριθμό ψήφων
   που πήρε η κάθε επαρχία στις αμέσως προηγούμενες βουλευτικές
   εκλογές στις οποίες το Κόμμα έλαβε μέρος αυτοδύναμα. Τα μέλη κάθε
   επαρχίας εκλέγονται από την οικεία Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση. Η
   κατανομή των εδρών κατά επαρχιακή οργάνωση και των θέσεων που
   διεκδικούνται από γυναίκες και εκπροσώπους της ΝΕΔΗΚ καθορίζεται
   από την Κεντρική Επιτροπή με τους σχετικούς κανονισμούς. Η εκλογή
   γίνεται με βάση κανονισμούς που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή.
  δ) Όλους τους αξιωματούχους που επιλέγονται/εκλέγονται σύμφωνα με
   τα άρθρα 10.7
  ε) Από τους Προέδρους της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων, της
   Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων και της Ομάδας Μελετών.
  στ) Από πέντε (5) εκπροσώπους του Φοιτητικού Κινήματος, που είναι
   μέλη του κόμματος.
 10.3 Η εκλογή των αιρετών μελών της Κεντρικής Επιτροπής γίνεται από τις
  Επαρχιακές Εκλογικές Συνελεύσεις. Η κατανομή των εδρών κατά Επαρχιακή
  Οργάνωση και των θέσεων που διεκδικούνται από γυναίκες και εκπροσώπους
  της ΝΕΔΗΚ καθορίζεται από την Κεντρική Επιτροπή με τους σχετικούς
  κανονισμούς.
 10.4 Ο Γενικός Γραμματέας και ο Βοηθός Γενικός Γραμματέας  φροντίζουν για την
  τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων και των παρουσιών της Κεντρικής
  Επιτροπής και κυκλοφορούν τα  πρακτικά ανάμεσα στα μέλη της Κεντρικής
  Επιτροπής όχι αργότερα από 15 μέρες μετά τη συνεδρία. 
  Η Κεντρική Επιτροπή δύναται να αποφασίσει τη μη περίληψη θεμάτων στα
  πρακτικά με πλειοψηφία όχι μικρότερη από 3/5 των παρόντων.
 10.5 Η Κεντρική Επιτροπή συνέρχεται τουλάχιστον μια (1) φορά την τριμηνία.
  Συγκαλείται από το Εκτελεστικό  Γραφείο, υπό την ευθύνη του Γενικού
  Γραμματέα.
  α) Η Κεντρική Επιτροπή μπορεί να συγκληθεί εκτάκτως από τον Πρόεδρο
   ή το Εκτελεστικό Γραφείο ή με γραπτή αίτηση υπογεγραμμένη από το
   25% τουλάχιστον των μελών της, που να παραθέτει κατά τρόπο
   συγκεκριμένο το θέμα ή τα θέματα για το οποίο/οποία ζητείται η
   έκτακτη σύγκλησή της.
  β) Η Κεντρική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα το
   ήμισυ  τουλάχιστον των εν ενεργεία μελών της. Σε περίπτωση μη
   συμπλήρωσης του ως άνω αριθμού, η συνεδρία αναβάλλεται για μια
   ώρα, οπότε τα παρόντα μέλη εφ’ όσον αντιπροσωπεύουν το 1/3
   τουλάχιστον των εν ενεργεία μελών της, αποτελούν απαρτία.
  γ) Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία, εκτός των
   αποφάσεων για τις οποίες απαιτείται μεγαλύτερος αριθμός ψήφων
   σύμφωνα με τις πρόνοιες άλλων άρθρων του Καταστατικού. Η
   ψηφοφορία διεξάγεται δι’ ανατάσεως της χειρός εκτός αν ζητηθεί
   διαφορετικά από το 25% των παρόντων μελών, οπότε διεξάγεται
   μυστική.
 10.6 Αρμοδιότητες
  α) Η Κεντρική Επιτροπή προκηρύσσει  την Παγκύπρια Εκλογική
   Συνέλευση και καθορίζει την ημερομηνία διεξαγωγής των εργασιών
   της, την εκλογική διαδικασία και κάθε άλλο εκλογικό κανονισμό. Με
   ειδικούς κανονισμούς καθορίζει τη διαδικασία υποβολής
   υποψηφιοτήτων και διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη των
   κεντρικών αξιωματούχων, των μελών των κεντρικών συλλογικών
   οργάνων και των επαρχιακών και τοπικών συλλογικών οργάνων, που

   εκλέγονται από την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
  β) Προκηρύσσει επίσης το Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο, καθορίζει την
   ημερομηνία διεξαγωγής των εργασιών του και εγκρίνει την ημερήσια
   διάταξή του. Μελετά και εγκρίνει όλα τα έγγραφα που θα κατατεθούν
   στο Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο, τουλάχιστον ένα μήνα πριν την
   πραγματοποίηση του και φροντίζει για την κυκλοφορία του
   προσυνεδριακού υλικού  διά του Γενικού Γραμματέα προς τις
   Επαρχιακές Επιτροπές και άλλες οργανώσεις ή τμήματα του Κόμματος.
  γ) Εγκρίνει και παραπέμπει στο Παγκύπριο Τακτικό Συνέδριο το Πολιτικό
   Πρόγραμμα του Κόμματος και την Έκθεση Δράσης.
  δ) Μελετά και εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων και δαπανών
   του Κόμματος. 
  ε) Λαμβάνει γνώση της γενικής οικονομικής κατάστασης του Κόμματος
   με αναφορά του αρμόδιου οικονομικού διαχειριστή, ο οποίος εισηγείται
   στο Εκτελεστικό Γραφείο τους συνεργάτες του.
  στ) Ενόψει του Τακτικού Παγκύπριου Συνεδρίου λαμβάνει γνώση της
   οικονομικής κατάστασης και διαχείρισης των οικονομικών του
   Κόμματος της προηγηθείσας διετίας με την κατάθεση της έκθεσης των
   οικονομικών ελεγκτών του Κόμματος που παραπέμπεται στο Τακτικό
   Παγκύπριο Συνέδριο. Ενόψει Τακτικού Παγκύπριου Συνεδρίου
   εξετάζει τους εγκεκριμένους λογαριασμούς του Κόμματος με βάση
   την έκθεση των ελεγκτών και εγκρίνει ή απορρίπτει τους
   λογαριασμούς.
  ζ) Εγκρίνει τους εσωτερικούς κανονισμούς οι οποίοι ρυθμίζουν την
   οργάνωση και λειτουργία των Συλλογικών οργάνων ή επιτροπών του
   Κόμματος , κεντρικών, επαρχιακών ή τοπικών. 
  η) Εγκρίνει την κομματική λειτουργία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.
  θ) Καθορίζει το ύψος του δικαιώματος εγγραφής και της ετήσιας
   συνδρομής των μελών.
  ι) Θεσπίζει ειδικούς κανονισμούς που ρυθμίζουν:
   I. Τη διαδικασία της υποβολής υποψηφιότητας και εκλογής
    αξιωματούχων του Κόμματος που εκλέγονται από ανώτερα
    συλλογικά όργανα του Κόμματος. 
   II. Τη διαδικασία επιλογής κομματικού ή κομματικών υποψηφίων
    στη διεκδίκηση των γενικών ή Αναπληρωματικών βουλευτικών
    εκλογών, Ευρωεκλογών, των δημοτικών εκλογών ή της εκλογής
    προέδρων και μελών Κοινοτικών Συμβουλίων καθώς και μελών
    Σχολικών Εφοριών.
   III. Τη διαδικασία προκήρυξης και διεξαγωγής του κομματικού
    δημοψηφίσματος.
  Ια) Επιλέγει/εκλέγει ενδεκαμελή (11) υποεπιτροπή της Κεντρικής
   Επιτροπής απαρτιζόμενη από Πρόεδρο και δέκα μέλη, η οποία ενεργεί
   ως δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
  Ιβ) Επιλέγει/εκλέγει το βουλευτή που θα διεκδικήσει το αξίωμα του
   Προέδρου της Βουλής, σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Κόμματος
   δεν είναι βουλευτής ή δεν επιθυμεί να διεκδικήσει τη θέση.
  Ιγ) Επικυρώνει την εκλογή του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του
   Κόμματος και του Αναπληρωτή του.
  Ιδ) Επιλέγει/εκλέγει τα πέντε (5) μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας,
   Ελέγχου και  Κανονισμών.
  Ιε) Επικυρώνει την επιλογή του Προέδρου της Ομάδας Μελετών.
 10.7 Επιλέγει/εκλέγει τους πιο κάτω Αξιωματούχους του Κόμματος οι οποίοι
  συμμετέχουν στην Κεντρική Επιτροπή ως εξ οφίκια μέλη με δικαίωμα
  ψήφου:
  1) Τους Βοηθούς Γενικούς Γραμματείς
  2) Τους Βοηθούς Γενικούς Οργανωτικούς Γραμματείς
  3) Το Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων
  4) Το Γραμματέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  5) Το Γραμματέα Αγροτικών Θεμάτων

  6) Το Γραμματέα Προσφυγικών Θεμάτων
  7) Το Γραμματέα Πολιτιστικών Θεμάτων
  8) Το Γραμματέα Αθλητισμού
  9) Το Γραμματέα Θρησκευτικών Ομάδων
  10) Το Γραμματέα Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Θεμάτων
  Τα καθήκοντα/αρμοδιότητές τους, εφ’ όσον  δεν προβλέπονται από το
  Καταστατικό, εγκρίνονται από την Κεντρική Επιτροπή.
 10.8 Πληρώνει με εκλογή τις  θέσεις του Αναπληρωτή Προέδρου, Αντιπροέδρων,
  Γενικού Γραμματέα και του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, σε περίπτωση
  κατά την οποία καθίστανται κενές για οποιοδήποτε λόγο.
 10.9 Κάθε χρόνο η Κεντρική Επιτροπή  ορίζει ειδική συνεδρία  λογοδοσίας των
  αξιωματούχων του Κόμματος. 

ΑΡΘΡΟ 11: ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 11.1 Στο Πολιτικό Συμβούλιο μετέχουν όλοι οι πρώην υπουργοί και βουλευτές
  μέλη του Κόμματος και άλλα πρόσωπα μετά από σχετική εισήγηση του
  Προέδρου του Κόμματος στη Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου.
 11.2 Συνεδριάζει τακτικά και αναλύει τα πολιτικά δρώμενα και την επικαιρότητα.
 11.3 Το Πολιτικό Συμβούλιο έχει καθαρά συμβουλευτικό χαρακτήρα και μετά από
  κάθε συνεδρία αποστέλλει στον Πρόεδρο του Κόμματος έκθεση εισηγήσεων
  και απόψεων.
 11.4 Το Πολιτικό Συμβούλιο τελεί υπό την εποπτεία του Προέδρου του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 12: ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
 12.1 Το Εκτελεστικό Γραφείο είναι το Εκτελεστικό Όργανο της Κεντρικής
  Επιτροπής και γενικότερα του Κόμματος.
 12.2 Σύνθεση 
  Στο Εκτελεστικό Γραφείο συμμετέχουν:
  α) Ο Πρόεδρος, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος, οι τρεις (3) Αντιπροέδροι, ο
   Γενικός Γραμματέας, ο Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας.
  β) Δεκαπέντε (15) αιρετά μέλη που εκλέγονται από την Παγκύπρια
   Εκλογική Συνέλευση. Τρία από τα μέλη αυτά είναι γυναίκες.
  γ) Πρώην Πρόεδροι του Κόμματος
  δ) Οι Πρόεδροι της ΝΕΔΗΚ και της ΓΟΔΗΚ
  ε) Οι υπουργοί που συμμετέχουν στην κυβέρνηση εκ μέρους του
   Κόμματος.
  στ) Τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος και οι
   Ευρωβουλευτές του Κόμματος.
  ζ) Οι Πρόεδροι των Επαρχιακών Επιτροπών του Κόμματος (ένας ανά
   γεωγραφική επαρχία).
  η) Ο Οικονομικός Διαχειριστής του Κόμματος
  θ) Ο Γενικός Διευθυντής του Κόμματος, ως εξ οφίκιο Μέλος με δικαίωμα
   ψήφου.
  ι) Η Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου δύναται να καλεί μέχρι και 3
   άτομα να παρακάθονται στο Εκτελεστικό χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 12.3 Αποτυχών υποψήφιος στις εκλογές για την ανάδειξη προέδρου του
  Κόμματος ο οποίος συγκεντρώνει πάνω από το 30% των ψήφων, συμμετέχει
  στο Εκτελεστικό Γραφείο ως πλήρες μέλος.
 12.4 Σε Ειδικές Συνεδρίες παρίστανται για σκοπούς ενημέρωσης και συντονισμού
  και άλλοι αξιωματούχοι του Κόμματος που θα προσκαλούνται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 12.5 Λειτουργία 
  α) Το Εκτελεστικό Γραφείο συγκαλείται το αργότερο τριάντα (30) ημέρες
   μετά την εκλογή των αιρετών μελών του και συνεδριάζει τακτικά
   τουλάχιστον μια (1) φορά τον μήνα και έκτακτα όταν κληθεί από τον
   Πρόεδρο ή από τα 3/5 των μελών του.
  β) Τα μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου αναλαμβάνουν συγκεκριμένους
   τομείς  ευθύνης. 
  γ) Βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά συν ένα μέλη του. Οι

   αποφάσεις λαμβάνονται  με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών
   του.
  δ) Γενικά θέματα λειτουργίας του ρυθμίζονται με Ειδικό Κανονισμό που
   θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή. 
 12.6 Αρμοδιότητες
  Το Εκτελεστικό Γραφείο ασκεί τις πιο κάτω αρμοδιότητες:
  α) Μελετά τις διαμορφούμενες εκάστοτε πολιτικές ή άλλες καταστάσεις
   και εξελίξεις και αντιμετωπίζει τα προκύπτοντα θέματα.
  β) Εκτιμά τη γενική κατάσταση και λαμβάνει αποφάσεις για την
   κομματική γραμμή μέσα στα πλαίσια των αρχών του Κόμματος.
  γ) Αποφασίζει για την ένταξη στα συλλογικά όργανα του Κόμματος
   άλλων στελεχών που προσχωρούν στο Κόμμα.
  δ) Ετοιμάζει  και υποβάλλει κάθε τρίμηνο προς την Κεντρική Επιτροπή
   Ειδική Πολιτική Έκθεση πάνω στην πολιτική κατάσταση, με βάση την 
   οποία αυτή προβαίνει στις εκτιμήσεις ή και λαμβάνει  τις αποφάσεις
   της.
  ε) Προτείνει στην Κεντρική Επιτροπή τα ονόματα των δύο Ελεγκτών του
   Κόμματος.
  στ) Συγκαλεί σε συνεννόηση με τις Επαρχιακές Επιτροπές τα τακτικά ή
   έκτακτα Επαρχιακά Συνέδρια.
  ζ) Καταρτίζει το προσχέδιο του Πολιτικού Προγράμματος του Κόμματος
   και το υποβάλλει στην Κεντρική Επιτροπή.
  η) Επιλέγει/εκλέγει τους πιο κάτω αξιωματούχους του Κόμματος: 
   I. Τον Οικονομικό Διαχειριστή του Κόμματος και τα μέλη της
   Οικονομικής Επιτροπής
   II. Τον Πρόεδρο και τα μέλη της Ομάδας Μελετών
   III. Επικυρώνει τα εννιά (9) πρόσωπα που στελεχώνουν το Γενικό
    Οργανωτικό Γραφείο
   IV. Τον Πρόεδρο και τα μέλη Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων
   V. Τον Πρόεδρο και τα μέλη Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων
   VI. Τον Γενικό Διευθυντή του Κόμματος
  θ) Καταρτίζει με  βάση εισηγήσεις της Επιτροπής Δεοντολογίας, Ελέγχου
   και Κανονισμών, τα προσχέδια των Κανονισμών που προνοούνται από
   τα διάφορα άρθρα του Καταστατικού και τα παραπέμπει στην Κεντρική
   Επιτροπή για ψήφιση.
  ι) Εισηγείται στην Κεντρική Επιτροπή τη σύσταση οποιασδήποτε
   Επιτροπής ή Επιτροπών με συμβουλευτική ιδιότητα που δεν
   προβλέπονται από το καταστατικό για την αποδοτική λειτουργία του
   κομματικού μηχανισμού.
  ια) Κατόπιν εισήγησης του Γενικού Διευθυντή του Κόμματος, εγκρίνει την
   δομή και το οργανόγραμμα του Κόμματος.
  ιβ) Δύναται να καλέσει Αξιωματούχους του Κόμματος που δεν είναι μέλη
   του Εκτελεστικού Γραφείου να παραστούν σε συνεδρία που μελετά
   θέματα της αρμοδιότητάς τους.
  ιγ) Λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή
  ιδ) Επιλέγει/εκλέγει πενταμελή (5) υποεπιτροπή του Εκτελεστικού
   Γραφείου, με Πρόεδρο και τέσσερα (4) μέλη η οποία ενεργεί σαν
   πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
   Η πειθαρχική εξουσία του Εκτελεστικού Γραφείου διά της
   πενταμελούς υποεπιτροπής του ασκείται αφού διοριστεί «ερευνών
   λειτουργός» (εκτός των Οργάνων του Κόμματος αλλά μέλος του
   Κόμματος) για διερεύνηση των γεγονότων και για υποβολή έκθεσης.
   Νοείται ότι παρέχεται το δικαίωμα ακροάσεως του μέλους εφ’ όσον η
   έρευνα διεκπεραιωθεί. 
 12.7 Επιβάλλει αυτεπάγγελτα πειθαρχική ποινή σε περιπτώσεις αυταπόδεικτου
  πειθαρχικού παραπτώματος.
 12.8 Το Εκτελεστικό Γραφείο φροντίζει για τη συγκρότηση και λειτουργία ειδικών
  επιτροπών εργασίας που θα αφορούν θέματα ανάλογα με τα υπουργεία της
  κυβέρνησης ή/και αντίστοιχες Επιτροπές της Βουλής.

 12.9 Η υλοποίηση και εφαρμογή των αποφάσεων του Εκτελεστικού Γραφείου
  μπορεί να ανατεθεί στη Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου.
 12.10 Το Εκτελεστικό Γραφείο επιλέγει τα κομματικά  μέλη που εκπροσωπούν το
  Κόμμα σε εξωκομματικούς οργανισμούς ή επιτροπές.
 12.11 Το Εκτελεστικό Γραφείο σε συνεργασία με το Γενικό Διευθυντή του
  Κόμματος ορίζει τις έμμισθες θέσεις του Κόμματος, διορίζει και παύει το
  έμμισθο προσωπικό και ορίζει και αναθεωρεί την αντιμισθία του με βάση την
  κείμενη νομοθεσία και τις ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις

ΑΡΘΡΟ 13: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
 13.1 Η Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον
  Αναπληρωτή Πρόεδρο, τους τρεις (3) Αντιπροέδρους, το Γενικό Γραμματέα,
  το Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα, τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο, τον
  Αναπληρωτή Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο και δύο (2) από τα αιρετά μέλη
  του Εκτελεστικού Γραφείου που ορίζονται από την ολομέλεια του Σώματος
  και διαχειρίζεται πάνω σε καθημερινή βάση θέματα κομματικής πολιτικής,
  οργανωτικής ανάπτυξης και γενικότερης πολιτικής και κομματικής δράσης.
  Στην Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου παρακάθεται και ο Γραμματέας
  Επικοινωνίας/Εκπρόσωπος Τύπου χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 13.2 Αρμοδιότητες
  α) Επιλέγει/εκλέγει τον Γραμματέα Επικοινωνίας/Εκπρόσωπο Τύπου
   κατόπιν εισήγησης του Προέδρου του Κόμματος.
  β) Σε συνεργασία με τον Γενικό Διευθυντή του Κόμματος έχει την ευθύνη
   θεμάτων που άπτονται του επαγγελματικού προσωπικού του
   Κόμματος.
  γ) Επιλέγει/εκλέγει τον Υπεύθυνο Προσωπικών Δεδομένων.

ΑΡΘΡΟ 14: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
 14.1 Οι βουλευτές του Κόμματος αποτελούν την Κοινοβουλευτική Ομάδα του.
 14.2 Αρμοδιότητες
  α) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα έχει την ευθύνη της προβολής και
   εφαρμογής της πολιτικής του Κόμματος στα πλαίσια της Βουλής των
   Αντιπροσώπων.
  β) Ενεργεί τόσο μέσα, όσο και έξω από τη Βουλή για την προώθηση των
   αρχών και των αποφάσεων του Κόμματος και αγωνίζεται για την
   υπεράσπιση και εξασφάλιση των συμφερόντων του λαού μας.
  γ) Δραστηριοποιείται  σε συνεργασία με τα αρμόδια όργανα του Κόμματος
   για την επισήμανση, προώθηση και επίλυση των συμφερόντων του
   λαού.
  δ) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα δύναται για σκοπούς διευκόλυνσης της
   στην εκπλήρωση των καθηκόντων της, να διορίσει σε συνεννόηση με
   το Γενικό Γραμματέα, έμμισθο Γραμματέα, καθορίζοντας ταυτόχρονα
   τους όρους εργοδότησης του και τα καθήκοντά του.
  ε) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα συνεδριάζει τακτικά κάθε εβδομάδα και
   έκτακτα όταν παρίσταται ανάγκη.
  στ) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα επιλέγει δυο (2) εκ των Κοινοβουλευτικών
   Συνεργατών ως Γραμματείς της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.
  ζ) Λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή
 14.3 Ειδικός Κανονισμός
  Ειδικός Κανονισμός, που ετοιμάζει η Κοινοβουλευτική Ομάδα και ψηφίζει
  η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει την οργάνωση και λειτουργία της Ομάδας.

ΑΡΘΡΟ 15: ΓΕΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
 15.1 Το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο είναι υπεύθυνο για την οργάνωση του
  Κόμματος και καταρτίζει το Γενικό Οργανωτικό Σχέδιο.
 15.2 Του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου προΐσταται ο Γενικός Οργανωτικός
  Γραμματέας. 
 15.3 Απαρτίζεται από τον Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα, τους δυο (2) Βοηθούς
  Γενικούς Οργανωτικούς Γραμματείς και τους έξι (6) Γενικούς Επαρχιακούς

  Οργανωτικούς Διοικητικών Επαρχιών.
 15.4 Όπου κριθεί αναγκαίο καλούνται να παρακαθίσουν σε συνεδρίες του Γενικού
  Οργανωτικού Γραφείου και άλλοι αξιωματούχοι.
 15.5 Τα μέλη του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου επικυρώνονται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 15.6 Βρίσκεται σε στενή επαφή με τις Επαρχιακές Επιτροπές και τα Παραρτήματα
  του Εξωτερικού και συντονίζει τις ενέργειες και δραστηριότητες τους στον
  οργανωτικό τομέα.
 15.7 Ελέγχει την πρόοδο προς υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.
 15.8 Τηρεί υπό την εποπτεία του Προέδρου του Κόμματος και με τη συνεργασία
  του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, το Κεντρικό Μητρώο Μελών του
  Κόμματος και ελέγχει την κανονική  τήρηση των Επαρχιακών Μητρώων
  Μελών από τις Επαρχιακές Επιτροπές και των Μητρώων Μελών  των Τοπικών
  Οργανώσεων από τις αντίστοιχες Τοπικές Επιτροπές, της ΝΕΔΗΚ και της
  ΓΟΔΗΚ.
 15.9 Διενεργεί και εποπτεύει τις εκλογές για την ανάδειξη της ηγεσίας της
  ΝΕΔΗΚ και της ΓΟΔΗΚ, για τις οποίες έχει την ευθύνη τήρησης του
  μητρώου.
 15.10 Κανένα μέλος του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου δεν μπορεί να διεκδίκηση
  πολιτειακό αξίωμα εκτός και αν παραιτηθεί από την θέση του τουλάχιστον
  δυο (2) χρόνια πριν τις εκλογές τις οποίες προτίθεται να διεκδικήσει, εκτός
  και αν το Εκτελεστικό Γραφείο δώσει σχετική άδεια κατόπιν γραπτού
  αιτήματος.
 15.11 Το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 16: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ
 16.1 Η Επιτροπή Δεοντολογίας, Ελέγχου και Κανονισμών απαρτίζεται από πέντε
  (5) μέλη που επιλέγονται/εκλέγονται από την Κεντρική Επιτροπή.
 16.2 Καταρτίζει κώδικα Δεοντολογίας και εισηγείται κανονισμούς που ρυθμίζουν
  την κομματική συμπεριφορά και δράση καθώς και τη λειτουργία όλων των
  οργάνων του Κόμματος.
 16.3 Παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση του Καταστατικού, του Κώδικα
  Δεοντολογίας και των Κανονισμών.

ΑΡΘΡΟ 17: ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 17.1 Με πρωτοβουλία του Εκτελεστικού Γραφείου, συγκροτούνται Επιτροπές με
  ευθύνη την εξέταση θεμάτων που αφορούν την πολιτική, εκπαιδευτική,
  κοινωνική, οικονομική, πολιτιστική και αθλητική δραστηριότητα της
  Κυβέρνησης ή και άλλων φορέων εξουσίας, όπως και άλλες πτυχές της
  ζωής  του  τόπου .  Με δ ική  τους  πρωτοβουλία  να  εκφράζουν
  απόψεις/εισηγήσεις στο Εκτελεστικό Γραφείο για οποιοδήποτε από τα
  θέματα αυτά.
 17.2 Στις Επιτροπές  μετέχουν εξ οφίκιο οι βουλευτές  που εκπροσωπούν το
  Κόμμα στις αντίστοιχες Επιτροπές της Βουλής. Τα λοιπά μέλη των Επιτροπών
  επιλέγει/εκλέγει το Εκτελεστικό Γραφείο.
 17.3 Την εποπτεία  και συντονισμό του έργου τους θα έχει ο Αναπληρωτής
  Πρόεδρος του Κόμματος ή οι Αντιπρόεδροι του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 18: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
 18.1 Τα μέλη της Επιτροπής Αναθεώρησης και Εκσυγχρονισμού της Κυπριακής
  Νομοθεσίας επιλέγονται/εκλέγονται από το Εκτελεστικό Γραφείο κατόπιν
  εισήγησης της Γραμματείας του.
 18.2 Τελεί υπό την εποπτεία του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου ή του
  Αναπληρωτή Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου και βρίσκεται σε στενή
  συνεργασία με τους βουλευτές και κοινοβουλευτικούς συνεργάτες.
 18.3 Είναι υπεύθυνο για την μελέτη του Νομοθετικού πλαισίου του κράτους με

  στόχο την επισήμανση αδυναμιών και την τροποποίηση τους στην
  κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού  και της βελτίωσης της λειτουργικότητας
  του προς όφελος των πολιτών.

ΑΡΘΡΟ 19: ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
 19.1 Στο Σύστημα Παραγωγής Πολιτικής συμμετέχουν οι Βουλευτές, τα Μέλη του
  Εκτελεστικού Γραφείου και της Κεντρικής Επιτροπής, οι Κοινοβουλευτικοί
  Συνεργάτες και τα μέλη της Επιτροπής Πολιτικού Σχεδιασμού και των
  Ομάδων Μελετών.
 19.2 Άλλα στελέχη καθώς και μέλη με ειδική τεχνοκρατική κατάρτιση
  συνδράμουν την όλη προσπάθεια.
 19.3 Βασικός σκοπός είναι η επεξεργασία και ο καταρτισμός μελετών και
  προτάσεων για διαμόρφωση πολιτικής θέσης από το Κόμμα και τη χάραξη της
  κομματικής γραμμής σε διάφορους τομείς πολιτικής.
 19.4 Το συντονισμό και την εποπτεία του Συστήματος Παραγωγής Πολιτικής έχει
  ένας εκ των Αντιπροέδρων του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 20: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 20.1 Η Οικονομική Επιτροπή, κάτω από την εποπτεία του Εκτελεστικού Γραφείου
  και με τη συντονιστική ευθύνη του Οικονομικού Διαχειριστή του Κόμματος,
  είναι υπεύθυνη για την οικονομική διαχείριση του Κόμματος, την
  κατάστρωση και υλοποίηση προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης του
  Κόμματος και τον έλεγχο ομαλής τήρησης των οικονομικών λογαριασμών και
  λογιστικών βιβλίων του Κόμματος σε  Παγκύπρια κλίμακα.
 20.2 Η Επιτροπή είναι δεκαπενταμελής (15), με δικαίωμα της Κεντρικής Επιτροπής
  να αυξομειώνει τα μέλη της.  Η θητεία της διαρκεί για πενήντα-τέσσερις (54)
  μήνες.
  Οι Πρόεδροι των Επαρχιακών Οικονομικών Επιτροπών ή οι επαρχιακοί ταμίες
  είναι εξ οφίκιο μέλη της.
 20.3 Αρμοδιότητες 
  α) Καταρτίζει τον Ετήσιο Προϋπολογισμό Εσόδων και Δαπανών του
   Κόμματος και τον καταθέτει προς έγκριση στην Κεντρική Επιτροπή
   προς την οποία είναι υπόλογη.
  β) Σε συνεργασία με τον Οικονομικό διαχειριστή του Κόμματος, τους
   αξιωματούχους της ηγεσίας και άλλα αρμόδια κομματικά όργανα
   προγραμματίζει και υλοποιεί προγράμματα για την εξασφάλιση
   οικονομικών πόρων και ενίσχυση του Ταμείου του Κόμματος
  γ) Εποπτεύει την κανονική λειτουργία  του Λογιστηρίου του Κόμματος και
   ασκεί έλεγχο στην οικονομική διαχείριση σε όλα τα επίπεδα του
   Κόμματος.
  δ) Εξουσιοδοτεί τη διενέργεια των κομματικών δαπανών με βάση
   σχετικές εκάστοτε εισηγήσεις του Γενικού Διευθυντή του Κόμματος.
  ε) Υποβάλλει στο Εκτελεστικό Γραφείο κατά τρίμηνο, ή όταν της ζητηθεί,
‘   Έκθεση για την οικονομική κατάσταση του Κόμματος’.
  στ) Υποβάλλει στο τέλος κάθε οικονομικού έτους στην Κεντρική Επιτροπή
   τους ελεγμένους λογαριασμούς του Κόμματος προς συζήτηση και
   έγκριση.
  ζ) Παρουσιάζει κατ’ έτος προϋπολογισμό για τους επόμενους δώδεκα
   (12) μήνες.
  η) Με εισήγηση του Γενικού Διευθυντή ή/και του Οικονομικού
   Διαχειριστή δύναται να ανοίγει/κλείνει/λειτουργεί τραπεζικούς
   λογαριασμούς, ή/και να έχει δικαίωμα υπογραφής ή/και  να προβαίνει
   σε αιτήματα τραπεζικών διευκολύνσεων/δανεισμού εκ μέρους του
   Κόμματος, ΝΕΔΗΚ, ΓΟΔΗΚ, και των Επαρχιακών Επιτροπών σύμφωνα
   με το άρθρο 69.9.
 20.4 Ειδικός  Κανονισμός

  Ειδικός Κανονισμός που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει την
  οργάνωση και λειτουργία της.

ΑΡΘΡΟ 21: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
 21.1 Η  Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων χειρίζεται τις διεθνείς σχέσεις του Κόμματος
  υπό την άμεση εποπτεία του Αναπληρωτή Προέδρου  του  Κόμματος.
 21.2 Η Επιτροπή είναι πενταμελής (5), με δικαίωμα της Κεντρικής Επιτροπής να
  αυξομειώνει τα μέλη της.  Επιλέγεται/εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή
  για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 21.3 Κάθε χρόνο υποβάλλει στο Εκτελεστικό γραφείο Έκθεση Δράσης που
  καλύπτει τις δραστηριότητές της κατά την περίοδο αυτή.
 21.4 Η Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων συμμετέχει τόσο στο σύστημα  παραγωγής
  πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.
 21.5 Της Επιτροπής προΐσταται ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων, ο
  οποίος επιλέγεται/εκλέγεται από το Εκτελεστικό Γραφείο και είναι εξ οφίκιο
  μέλος της Κεντρικής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου.
 21.6 Ειδικός  Κανονισμός
  Ειδικός Κανονισμός που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει τη
  λειτουργία της.

ΑΡΘΡΟ 22: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΣΧΕΣΕΩΝ  
 22.1 Η Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων είναι πενταμελής (5) με δικαίωμα της
  Κεντρικής Επιτροπής να αυξομειώνει τον αριθμό των μελών της. Ο Πρόεδρος
  και τα τέσσερα μέλη επιλέγονται/εκλέγονται από το Εκτελεστικό Γραφείο για
  θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 22.2 Κάθε εξάμηνο υποβάλλει στο Εκτελεστικό Γραφείο Έκθεση Δράσης που
  καλύπτει τις δραστηριότητες κατά την περίοδο αυτή.
 22.3 Η Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων χειρίζεται τις δημόσιες σχέσεις του
  Κόμματος υπό την εποπτεία του Προέδρου του Κόμματος και του Γενικού
  Γραμματέα.
 22.4 Η Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων συμμετέχει τόσο στο σύστημα παραγωγής
  πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.
 22.5 Της Επιτροπής προΐσταται ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων ο
  οποίος επιλέγεται/εκλέγεται από το Εκτελεστικό Γραφείο και είναι εξ οφίκιο
  μέλος της Κεντρικής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου.
 22.6 Ειδικός Κανονισμός
  Ειδικός Κανονισμός που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει τη
  λειτουργία της.

ΑΡΘΡΟ 23: ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
 23.1 Ιδρύονται Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες κατά επαρχία
  με εισήγηση του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
  Ομάδων, κατά κλάδον ή επάγγελμα όπου τα μέλη είναι πέραν των τριάκοντα
  Οι κατά επαρχία επάγγελμα Κλαδικές Οργανώσεις συνδέονται με τις
  αντίστοιχες Κλαδικές των άλλων Επαρχιακών και σχηματίζουν κατά
  επάγγελμα την Παγκύπρια Κλαδική Οργάνωση.
 23.2 Η Κλαδική Οργάνωση διοικείται από πενταμελή (5) Επιτροπή που
  αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα, το Βοηθό
  Γραμματέα και τον Ταμία.
 23.3 Οι Πρόεδροι των Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων
  αποτελούν την Συντονιστική Επιτροπή των Κλαδικών Οργανώσεων
  (Σ.Ε.Κ.Ο.)  και έχουν την ευθύνη του συντονισμού των Κλαδικών
  Οργανώσεων. Το έργο της ΣΕΚΟ αναλαμβάνει πενταμελής Γραμματεία που
  εκλέγεται και έχει πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Αναπληρωτή
  Γραμματέα και Ταμία.
 23.4 Αρμοδιότητες Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων 
  α) Επιλαμβάνονται και προωθούν προβλήματα, ή αιτήματα μελών του
   Κλάδου διά του αρμοδίου οργάνου του Κόμματος.
  β) Μελετούν προβλήματα του Κλάδου και υποβάλλουν εισηγήσεις στο
   Κόμμα διά του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών

   Ομάδων.
  γ) Οργανώνουν τα μέλη, τα στελέχη και τους οπαδούς του Κόμματος
   στους χώρους εργασίας και φροντίζουν για τη συστηματική
   διαφώτιση και εμπέδωση της Κομματικής πολιτικής.
 23.5 Οι Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες συμμετέχουν τόσο στο
  σύστημα παραγωγής πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών
  προγραμμάτων του Κόμματος.
 23.6 Οι Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες τελούν υπό την
  εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου.
 23.7 Κατά παρόμοιο τρόπο λειτουργούν και οι Επιτροπές Συνταξιούχων.
 23.8 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί, που εγκρίνει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζουν τον τρόπο
  εκλογής και λειτουργίας όλων των Κλαδικών Επιτροπών και Οργανώσεων
  του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 24: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
 24.1 Η σύνθεση και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Πολιτικού Σχεδιασμού
  καθορίζονται από το Εκτελεστικό Γραφείο.
 24.2 Η Επιτροπή Πολιτικού Σχεδιασμού συμμετέχει τόσο στο σύστημα παραγωγής
  πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 25: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 25.1 Η Επιτροπή Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι υπεύθυνη για την Οργάνωση της
  Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Κόμματος στις Δημαρχούμενες περιοχές και στα
  Κοινοτικά Συμβούλια.
 25.2 Σε συνεργασία με το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο, υπό την εποπτεία του
  Προέδρου του Κόμματος, καταρτίζει τα ψηφοδέλτια του Κόμματος στις
  Δημοτικές και Κοινοτικές εκλογές.
 25.3 Της Επιτροπής Τοπικής Αυτοδιοίκησης προΐσταται ο Γραμματέας Τοπικής
  Αυτοδιοίκησης ο οποίος επιλέγεται/εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή
  της οποίας είναι εξ οφίκιο μέλος με δικαίωμα ψήφου.
 25.4 Συμμετέχουν οι Δήμαρχοι, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι Σχολικοί Έφοροι και οι
  εκλεγμένοι Πρόεδροι Κοινοτικών Συμβουλίων μέλη του Κόμματος.
 25.5 Τελεί υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου.
 25.6 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί που ψηφίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζουν, θέματα
  οργάνωσης και λειτουργίας της Επιτροπής Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΑΡΘΡΟ 26: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
 26.1 Η Επιτροπή Διαρκούς Διαβούλευσης με τους Πολίτες είναι υπεύθυνη για την
  διαμόρφωση και διαχείριση συστήματος συνεχούς επικοινωνίας με τους
  πολίτες, μέσω της διεξαγωγής ερευνών  και μελετών για πολιτικά,
  ανθρωπιστικά και κοινωνικά θέματα και για προτάσεις του Κόμματος που
  αφορούν σημαντικά ζητήματα που τους απασχολούν.
 26.2 Την σύνθεση της Επιτροπής αποφασίζει η Γραμματεία του Εκτελεστικού
  Γραφείου.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΑΡΘΡΟ 27: ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
  1. Πρόεδρος
  2. Αναπληρωτής Πρόεδρος
  3. Αντιπρόεδροι
  4. Γενικός Γραμματέας
  5. Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας
  6. Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος

  7. Μέλος Εκτελεστικού Γραφείου
  8. Πρόεδρος ΓΟΔΗΚ
  9. Πρόεδρος ΝΕΔΗΚ
  10. Μέλος Κεντρικής Επιτροπής
  11. Άλλοι Αξιωματούχοι

ΑΡΘΡΟ 28: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 28.1 Ο Πρόεδρος του Κόμματος εκλέγεται, άμεσα από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση,  και η θητεία του διαρκεί μέχρι την εκλογή νέου Προέδρου.
  Πρόεδρος εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει το 50% συν μία ψήφο
  του συνόλου των έγκυρων ψήφων. Αν η πρώτη ψηφοφορία δεν αναδείξει
  Πρόεδρο, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την πρώτη Κυριακή μετά την
  Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση, μεταξύ των δύο επικρατέστερων
  υποψηφίων.
 28.2 Σε περίπτωση κένωσης της θέσης του Προέδρου του Κόμματος για
  υπολειπόμενη θητεία μικρότερη των έξι (6) μηνών τα  καθήκοντα αυτού ασκεί
  ο Αναπληρωτής Πρόεδρος. Αν η θέση του Προέδρου του Κόμματος κενωθεί
  ενώ υπολείπεται θητεία πέραν των έξι μηνών, συγκαλείται Έκτακτη
  Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση, ειδικώς προς τούτο συγκαλούμενη, για την
  εκλογή νέου Προέδρου εντός του επόμενου εξαμήνου από την κένωση της
  θέσης.
 28.3 Αρμοδιότητες
  α) Ο Πρόεδρος του Κόμματος εκπροσωπεί και εκφράζει το Κόμμα.
  β) Προΐσταται και έχει τη γενική εποπτεία και τον έλεγχο του Κόμματος
   σε όλους του τομείς.
  γ) Προεδρεύει όλων των Κεντρικών Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος
   ή οποιασδήποτε Επιτροπής σε συνεδρία της οποίας λαμβάνει μέρος.
  δ) Μετέχει στη διαδικασία εκλογής του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου
   και του Αναπληρωτή του ως ορίζεται στο Καταστατικό.
  ε) Υπογράφει όλα τα έγγραφα του Κόμματος.
  στ) Δύναται να εκχωρεί προσωρινά μέρος των εξουσιών του στον
   Αναπληρωτή  Πρόεδρο του Κόμματος.
  ζ) Τον Πρόεδρο του Κόμματος όταν κωλύεται ή απουσιάζει
   αντιπροσωπεύει ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Κόμματος. Ο
   Πρόεδρος του Κόμματος λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 29: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 29.1 Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος εκλέγεται  από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση.
 29.2 Είναι μέλος των Ανωτάτων Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος.
 29.3 Αναπληρεί τον Πρόεδρο όταν κωλύεται ή απουσιάζει, στην άσκηση των
  συνήθων καθηκόντων του ή όπως προβλέπεται στο άρθρο 25(2).
 29.4 Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 30: ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 30.1 Οι Αντιπρόεδροι είναι τρεις (3) και εκλέγονται από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση μέσα από κοινό ψηφοδέλτιο. Σε περίπτωση κενής θέσης
  Αντιπροέδρου, τότε η Κεντρική Επιτροπή εκλέγει μετά από υποβολή
  υποψηφιοτήτων, νέο Αντιπρόεδρο.
 30.2 Ο κάθε ένας εξ αυτών αναλαμβάνει ξεχωριστό τομέα ευθύνης, όπως αυτοί
  καθορίζονται από το Εκτελεστικό Γραφείο. Η επιλογή γίνεται με βάση την
  σειρά εκλογής.
 30.3 Είναι μέλη των  Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος όπως προβλέπεται από
  το Καταστατικό.
 30.4 Καθήκοντα
  α) Βοηθούν τον Πρόεδρο και Αναπληρωτή Πρόεδρο στην εκτέλεση των
   καθηκόντων τους για την ομαλή λειτουργία του Κόμματος.
  β) Αναλαμβάνουν την ευθύνη εποπτείας και συντονισμού του
   συστήματος παραγωγής πολιτικής, την ευθύνη του συντονισμού της

   διαμόρφωσης του κυβερνητικού προγράμματος του Κόμματος και τον
   συντονισμό της Επιτροπής Πολιτικών Συμβούλων. Ενημερώνουν με
   τακτικές εκθέσεις/αναφορές το Εκτελεστικό Γραφείο και την Κεντρική
   Επιτροπή.
 30.5 Οι Αντιπρόεδροι λογοδοτούν στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 31: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 31.1 Ο Γενικός Γραμματέας του Κόμματος εκλέγεται από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση.
 31.2 Αρμοδιότητες: 
  α) Συγκαλεί τις συνεδρίες των Κεντρικών Συλλογικών Οργάνων του
   Κόμματος κοινοποιώντας έγκαιρα την ημερήσια διάταξη κάθε
   συνεδρίας μαζί με τα σχετικά έγγραφα εργασίας ως ορίζει το
   Καταστατικό και οι Ειδικοί Κανονισμοί.
  β) Σε συνεργασία με τους Βοηθούς Γενικούς Γραμματείς φέρει την
   ευθύνη τήρησης  των  βιβλίων  Πρακτικών των συνεδριάσεων των
   Κεντρικών Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος.
  γ) Έχει την εποπτεία των Ομάδων Μελετών και του Πολιτικού
   Σχεδιασμού.
  δ) Γνωστοποιεί τις αποφάσεις των Ανώτερων Καθοδηγητικών Οργάνων
   του Κόμματος προς τα ιεραρχικά υφιστάμενά  του κομματικά όργανα
   και ελέγχει την εφαρμογή τους.
  ε) Καταθέτει στο Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο την Έκθεση Δράσης του
   Κόμματος.
  στ) Προσυπογράφει κατά κανόνα τα εξερχόμενα έγγραφα του Κόμματος.
  ζ) Υποβάλλει  προς τα αρμόδια  όργανα   προτάσεις για λήψη
   αποφάσεων πάνω σε  τρέχοντα σοβαρά θέματα.
  η) Συγκροτεί σε συνεργασία με το Εκτελεστικό Γραφείο, Επιτροπές
   Εργασίας με συμβουλευτική ιδιότητα, με σκοπό την πλαισίωση και
   υποβοήθηση υπευθύνων Αξιωματούχων στην εκτέλεση του έργου
   τους. 
  θ) Ο Γενικός Γραμματέας βοηθείται στο έργο του από τους Βοηθούς
   Γενικούς Γραμματείς.
 31.3 Ο Γενικός Γραμματέας λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή

ΑΡΘΡΟ 32: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 32.1 Ο Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας  εκλέγεται από την  Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση.
 32.2 Η θέση του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα είναι επαγγελματική κατόπιν
  εκλογής. Δεν μπορεί να διεκδικήσει οποιοδήποτε πολιτειακό αξίωμα, εκτός
  και αν παραιτηθεί δυο (2) χρόνια πριν τις πολιτειακές εκλογές στις οποίες
  προτίθεται να διεκδικήσει.
 32.3. Αρμοδιότητες
  α) Είναι υπεύθυνος για την οργάνωση του Κόμματος. Καταρτίζει το
   Γενικό Οργανωτικό Σχέδιο, το οποίο, μετά την έγκριση του από την
   Κεντρική Επιτροπή, προωθεί δια των αρμοδίων κομματικών 
οργάνων
   προς υλοποίηση.
  β) Βρίσκεται σε στενή επαφή με τις Επαρχιακές Επιτροπές και τα
   Παραρτήματα του Εξωτερικού και συντονίζει τις ενέργειες και
   δραστηριότητες τους στον οργανωτικό τομέα.
  γ) Επισκέπτεται τις Επαρχίες και παρακολουθεί και ελέγχει την πρόοδο
   προς υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του Κόμματος.
  δ) Ενημερώνει το Εκτελεστικό Γραφείο και υποβάλλει τακτικά Έκθεση
   προς την Κεντρική Επιτροπή για την πρόοδο και τα αποτελέσματα
   υλοποίησης του Γενικού Οργανωτικού Σχεδίου και των Ειδικών
   Οργανωτικών Προγραμμάτων. 
  ε) Προΐσταται τις λειτουργίας του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου. 
  στ) Με εισήγηση του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, το Εκτελεστικό

   Γραφείο επικυρώνει τα εννιά (9) πρόσωπα που στελεχώνουν το
   Οργανωτικό Γραφείο. 
   Το Οργανωτικό Γραφείο υπόκειται πλήρως στις αρμοδιότητες του
   Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα.
 32.4 O Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 33: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
 33.1 Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Κόμματος είναι μέλος της Βουλής,
  αυτοδικαίως προεδρεύει της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και ασκεί καθήκοντα
  Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου.
 33.2 Εάν ο Πρόεδρος του Κόμματος αναδειχθεί Πρόεδρος της Βουλής πράγμα
  που θα τον κωλύει να ασκεί τα καθήκοντα του Κοινοβουλευτικού
  Εκπροσώπου ή για οποιοδήποτε λόγο δεν επιθυμεί να κατέχει τη θέση του
  Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου, ή εάν δεν είναι μέλος της Βουλής, η
  Κοινοβουλευτική Ομάδα σε συνεδρία της υπό την προεδρία του, εκλέγει τον
  Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο.  Την εκλογή του Εκπροσώπου επικυρώνει η
  Κεντρική Επιτροπή.
 33.3 Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος υποβάλλει κάθε τρίμηνο ή όταν του
  ζητηθεί από το Εκτελεστικό Γραφείο Έκθεση Δράσης της Ομάδας.
 33.4 Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος εκφράζει τις θέσεις του Κόμματος στην
  Βουλή και συντονίζει το έργο των βουλευτών.
 33.5 Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος καλεί σε συνεδρία την Ομάδα τακτικά κάθε
  εβδομάδα και έκτακτα όταν παρίσταται ανάγκη.

ΑΡΘΡΟ 34: ΜΕΛΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
 Ως το Άρθρο 12 ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 35: ΒΟΗΘΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
 35.1 Οι Βοηθοί Γενικοί Γραμματείς είναι δυο (2) και επιλέγονται/εκλέγονται από
  την Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 35.2 Συμμετέχουν εξ οφίκιο μέλη στην Κεντρική Επιτροπή με δικαίωμα ψήφου.
 35.3 Μετέχουν στα συλλογικά όργανα του Κόμματος,  όπως προνοεί το
  Καταστατικό.
 35.4 Αρμοδιότητες
  α) Βοηθούν το Γενικό Γραμματέα στην προετοιμασία και τη λειτουργία
   των συλλογικών οργάνων του Κόμματος.
  β) Ειδικότερα ασκούν καθήκοντα που τους κατανέμει το Εκτελεστικό
   Γραφείο ύστερα από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 36: ΒΟΗΘΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΙ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
 36.1 Οι  Βοηθοί  Γενικοί  Οργανωτικοί  Γραμματείς είναι  δύο (2)  και
  επιλέγονται/εκλέγονται από την Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί
  54 μήνες.
 36.2 Συμμετέχουν εξ οφίκιο μέλη στην Κεντρική Επιτροπή με δικαίωμα ψήφου.
 36.3 Μετέχουν στα συλλογικά όργανα του Κόμματος,  όπως προνοεί το
  Καταστατικό.
 36.4 Αρμοδιότητες 
  α) Βοηθούν το Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα για την εύρυθμη λειτουργία
   του οργανωτικού μηχανισμού του Κόμματος. Αντικαθιστούν το Γενικό
   Οργανωτικό  Γραμματέα σε περίπτωση απουσίας.
  β) Ειδικότερα, ασκούν καθήκοντα που τους αναθέτει το Εκτελεστικό
   Γραφείο ύστερα από εισήγηση του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 37: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
 37.1 Ο Αναπληρωτής Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος εκλέγεται από την
  Κοινοβουλευτική Ομάδα και αναπληρώνει τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο
  όταν απουσιάζει ή όταν κωλύεται. Την εκλογή του επικυρώνει η Κεντρική
  Επιτροπή.

   στ) Να  ψηφίζει τους υποψήφιους του Κόμματος σε κάθε εκλογή σε
    δημόσιο αξίωμα.
   ζ) Να μην είναι μέλος άλλου Κόμματος.
 62.7 Κομματική Ταυτότητα
   α) Η εγκεκριμένη αίτηση υποψηφίου μέλους, προωθείται από την
    Επαρχιακή Επιτροπή ή τη Γραμματεία του Εκτελεστικού
    Γραφείου προς το Τμήμα έκδοσης ταυτοτήτων στα Κεντρικά
    Γραφεία για την καταγραφή  του μέλους στο Κεντρικό Μητρώο
    και την έκδοση της κομματικής του ταυτότητας.
   β) Η διαδικασία έκδοσης της κομματικής ταυτότητας
    συμπληρώνεται το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες από την
    παράδοση των στοιχείων στο τμήμα ταυτοτήτων στη Λευκωσία.
    Η ταυτότητα παραδίδεται στην οικεία Επαρχιακή Επιτροπή, η
    οποία και τη διαβιβάζει αμέσως στην ενδιαφερόμενη Τοπική
    Οργάνωση για να παραδοθεί στο νέο μέλος.
   γ) Η όλη διαδικασία εγγραφής μέλους και έκδοσης της ταυτότητας
    του και παράδοσης της στο νέο μέλος διεξάγεται με τον
    ταχύτερο δυνατό ρυθμό και σε καμιά περίπτωση δεν διαρκεί
    πέραν των δύο μηνών.
   δ) Η ανανέωση της Κομματικής ταυτότητας γίνεται δια της
    πληρωμής της ετήσιας συνδρομής.

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

ΑΡΘΡΟ 63: ΝΕΟΛΑΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 63.1 Η ΝΕΔΗΚ αποβλέπει στην κινητοποίηση και πολιτικοποίηση των νέων και
  αξιοποίηση της προσφοράς τους στη ζωή του τόπου μας.
  Αποτελεί την ανανεωτική δύναμη στον αγώνα προώθησης  και πραγμάτωσης
  των αρχών και των στόχων του Κόμματος.
 63.2 Διατηρεί Τμήματα Φοιτητικής Νεολαίας, Εργαζόμενης Νεολαίας και άλλα. 
 63.3 Η ΝΕΔΗΚ είναι αναπόσπαστο μέρος του Κόμματος και βρίσκεται σε συνεχή
  πολιτική συνεργασία με τα συλλογικά όργανα του Κόμματος, πάντοτε κάτω
  από την άμεση εποπτεία του Κόμματος.
 63.4 Η οικονομική διαχείριση και ο έλεγχος γίνεται από το Γενικό Διευθυντή του
  Κόμματος σε συνεργασία με τον Οικονομικό Διαχειριστή του Κόμματος.
 63.5 Μέλη της ΝΕΔΗΚ είναι οι νέοι, μέλη του Κόμματος, ηλικίας από 18-30 ετών.
  Κατά την ημέρα της εκλογικής συνέλευσης δικαίωμα ψήφου έχουν όσοι
  έχουν οικονομικά τακτοποιημένες τις υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με τις
  πρόνοιες του Άρθρου 62.3. Για άτομα 12-18 ετών που επιθυμούν να
  εγγραφούν στην ΝΕΔΗΚ, τηρείται ξεχωριστό μητρώο υπό την εποπτεία του
  Γενικού Οργανωτικού Γραφείου.
 63.6 Την ευθύνη φύλαξης και τήρησης του μητρώου έχει το Γενικό Οργανωτικό
  Γραφείο του Κόμματος.
 63.7 Κανένας εν ενεργεία αξιωματούχος της ΝΕΔΗΚ δεν μπορεί να υπερβαίνει το
  τριαντακοστό (30) έτος της ηλικίας του εκτός και αν διανύει θητεία στην
  οποία εξελέγη και ήταν κάτω των τριάντα (30) ετών.
 63.8 Ο Πρόεδρος, τα μέλη της Γραμματείας και οι Επαρχιακοί Αξιωματούχοι της
  οργάνωσης, εκλέγονται από το Παγκύπριο Συνέδριο της Οργάνωσης το
  οποίο διενεργείται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του Κόμματος το
  αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής της
  Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης και η θητεία τους διαρκεί
  πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 63.9 Η διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη της ηγεσίας της ΝΕΔΗΚ
  διενεργείται και εποπτεύεται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του
  Κόμματος.

 63.10 Ο Πρόεδρος της ΝΕΔΗΚ προεδρεύει της Γενικής Γραμματείας και του
  Κεντρικού Συμβουλίου της ΝΕΔΗΚ.  Έχει την ευθύνη οργάνωσης και
  διοίκησης της ΝΕΔΗΚ και προώθησης των σκοπών και επιδιώξεων της, σε
  συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη των συλλογικών οργάνων της των οποίων
  προεδρεύει.
 63.11 Ο Πρόεδρος της ΝΕΔΗΚ συμμετέχει στο Εκτελεστικό Γραφείο του Κόμματος
  και επίσης, μαζί με τα μέλη της Γενικής Γραμματείας, στην Κεντρική Επιτροπή
  του Κόμματος.
 63.12 Το Καταστατικό της ΝΕΔΗΚ αντανακλά στις διατάξεις του το περιεχόμενο
  του παρόντος άρθρου. Το Καταστατικό του Κόμματος υπερισχύει
  οποιασδήποτε άλλης πρόνοιας του Καταστατικού της ΝΕΔΗΚ σε περίπτωση
  αμφιλεγόμενης και συγκρουόμενης ερμηνείας οποιασδήποτε διάταξης.
 63.13 Το Καταστατικό της ΝΕΔΗΚ υπόκειται στην έγκριση και επικύρωση της
  Κεντρικής Επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 64: ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ  ΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ  ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 64.1 Σκοπός της ΓΟΔΗΚ είναι η προσέλευση των Κυπρίων γυναικών στις τάξεις
  του Δημοκρατικού Κόμματος και η εργασία και συμβολή τους στον αγώνα για
  ανέλιξη της Κύπριας γυναίκας στον πολιτικό,  στον πολιτιστικό και στον
  κοινωνικό τομέα καθώς και η διασφάλιση για τις γυναίκες ισότητα
  δικαιωμάτων και ευκαιριών, πάντοτε μέσα στα πλαίσια του όλου Κομματικού
  μηχανισμού και σύμφωνα με τις καταστατικές αρχές και την πολιτική γραμμή
  του Κόμματος.
 64.2 Η ΓΟΔΗΚ είναι  τμήμα αναπόσπαστο του  Κόμματος και βρίσκεται σε συνεχή
  πολιτική συνεργασία με τα συλλογικά όργανα του Κόμματος. Διατηρεί
  διοικητική και οργανωτική αυτοτέλεια, πάντοτε κάτω από την άμεση εποπτεία
  του Κόμματος.
 64.3 Η οικονομική διαχείριση και ο έλεγχος γίνονται από το Γενικό Διευθυντή του
  Κόμματος σε συνεργασία με τον Οικονομικό Διαχειριστή του Κόμματος.
 64.4 Η ΓΟΔΗΚ παρουσιάζει τις θέσεις και απόψεις του Κόμματος σε θέματα που
  αφορούν ειδικά τη γυναίκα.
 64.5 Μέλη της ΓΟΔΗΚ είναι όλες οι γυναίκες  μέλη του Κόμματος.
  Για την εγγραφή τους ως μελών εφαρμόζονται οι πρόνοιες του Άρθρου 62.3.
  Τα ονόματα των γυναικών μελών του Κόμματος καταχωρούνται στο Κεντρικό
  Μητρώο Μελών του Κόμματος.
 64.6 Την ευθύνη φύλαξης και τήρησης του μητρώου έχει το Γενικό Οργανωτικό
  Γραφείο του Κόμματος. Το μητρώο μελών περιλαμβάνει τις γυναίκες μέλη
  του Κόμματος και δεν διατηρείται παράλληλα άλλο μητρώο από την ίδια
  Οργάνωση.
 64.7 Η Πρόεδρος και τα μέλη της ΓΟΔΗΚ εκλέγονται από το Παγκύπριο Συνέδριο
  της Οργάνωσης, το οποίο διενεργείται και εποπτεύεται από το Γενικό
  Οργανωτικό Γραφείο του Κόμματος. Η εκλογή της ηγεσίας γίνεται εντός έξι
  (6) μηνών από την ημερομηνία της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης και η
  θητεία τους διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 64.8 Η διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη της ηγεσίας της ΓΟΔΗΚ
  διενεργείται και εποπτεύεται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του
  κόμματος.
 64.9 Η Πρόεδρος της ΓΟΔΗΚ συμμετέχει στο Εκτελεστικό Γραφείο του Κόμματος
  και επίσης, μαζί με τα μέλη της Γενικής Γραμματείας της, στην Κεντρική
  Επιτροπή.
 64.10 Το Καταστατικό της ΓΟΔΗΚ  αντανακλά στις διατάξεις του το περιεχόμενο
  του παρόντος άρθρου. Το Καταστατικό του Κόμματος υπερισχύει
  οποιασδήποτε άλλης πρόνοιας του Καταστατικού της ΓΟΔΗΚ σε περίπτωση
  αμφιλεγόμενης και συγκρουόμενης ερμηνείας οποιασδήποτε διάταξης.
 64.11 Το Καταστατικό της ΓΟΔΗΚ υπόκειται στην έγκριση και επικύρωση της
  Κεντρικής Επιτροπής.

  Επιτροπή.
 60.3 Αρμοδιότητες
  Η Τοπική Επιτροπή εργάζεται για:
   α) Την υλοποίηση των Αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.
   β) Την προώθηση των θέσεων και απόψεων του Κόμματος μέσα
    στον κόσμο  της περιοχής της.
   γ) Τη διεύρυνση του Κόμματος με την προσχώρηση νέων μελών.
   δ) Την ανάληψη πρωτοβουλιών με στόχο την αύξηση της επιρροής
    του Κόμματος στην περιοχή ευθύνης της.
   ε) Την κινητοποίηση και συμμετοχή των μελών στις γενικές
    κομματικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις.
   στ) Την διεκπεραίωση των οδηγιών ή καθηκόντων που της
    ανατίθενται από  αρμόδια κομματικά όργανα.
   ζ) Την είσπραξη συνδρομών και διαφώτιση των μελών της Τοπικής
    Οργάνωσης.
   η) Την ενημέρωση και διαφώτιση των μελών της περιοχής της για
    τις θέσεις του Κόμματος πάνω στις διαμορφούμενες νέες
    εξελίξεις. 
 60.4 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν την
  οργάνωση και λειτουργία των Επαρχιακών οργάνων του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 61: ΤΟΠΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 61.1 Το Τοπικό Συμβούλιο συγκροτείται από:
   α) Την Τοπική Επιτροπή
   β) Τους αντιπροσώπους κάθε εκλογικού κέντρου της περιφέρειας
    της Τοπικής Επιτροπής.
   γ) Μέλη  οργανωμένων συνόλων που εγκρίνει η Επαρχιακή
    Επιτροπή  μετά από συνεννόηση  με την Τοπική Επιτροπή.
 61.2 Του Τοπικού Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος της Τοπικής Επιτροπής ή
  εκπρόσωπος της Επαρχιακής Επιτροπής.  Καλείται σε συνεδρία με απόφαση
  της Τοπικής Επιτροπής τακτικά κάθε δύο (2) μήνες και έκτακτα όταν κριθεί
  αναγκαίο από τον Πρόεδρο της Τοπικής Επιτροπής ή την Επαρχιακή Επιτροπή
  ή όταν ζητηθεί από την πλειοψηφία των μελών του.
 61.3 Αρμοδιότητες
   α) Συμβάλλει ουσιαστικά στην υλοποίηση των οργανωτικών
    προγραμμάτων που σχεδιάζει η Τοπική Επιτροπή μέσα στα
    πλαίσια των οδηγιών της Επαρχιακής Επιτροπής.
   β) Αξιολογεί τα αποτελέσματα της Κομματικής δουλειάς και
    εκφράζει τις διαπιστώσεις, τα συμπεράσματα και τις εισηγήσεις
    του.
   γ) Επιλαμβάνεται ειδικών θεμάτων που παραπέμπονται προς αυτό
    από τη Τοπική Επιτροπή ή την Επαρχιακή Επιτροπή και
    υποβάλλει σχετικές εισηγήσεις.

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΑΡΘΡΟ 62: ΜΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
 62.1 Προσόντα Εγγραφής
   α) Κάθε Κύπριος, κάτοικος της Κύπρου, μπορεί να εγγραφεί μέλος
    του Κόμματος, εάν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας
    του, δεν ανήκει ή δεν υποστηρίζει άλλο πολιτικό σχηματισμό και
    δηλώσει αποδοχή των Αρχών της Ιδεολογίας και του
    Καταστατικού του Κόμματος.
   β) Με απόφαση του Εκτελεστικού Γραφείου είναι δυνατό, Κύπριοι
    μη μόνιμοι κάτοικοι της Κύπρου, καθώς  και αλλοδαποί μόνιμοι
    κάτοικοι της Κύπρου να εγγραφούν μέλη του Κόμματος.

 62.2 Μητρώα Μελών 
  Τα μέλη εγγράφονται στα ακόλουθα Μητρώα: 
  1) Μητρώο Μελών Τοπικής Οργάνωσης.
  2) Μητρώο Μελών Επαρχιακής Οργάνωσης.
  3) Κεντρικό Μητρώο Μελών.
 62.3 Εγγραφή Μελών 
  Το υποψήφιο μέλος συμπληρώνει ειδικό Έντυπο Εγγραφής Μέλους στην
  Τοπική Οργάνωση του τόπου διαμονής του. Η αίτηση εξετάζεται από την
  οικεία Επαρχιακή Επιτροπή.
  Συμμετοχή στη διαδικασία εγγραφής μέλους έχουν ο Πρόεδρος και τα μέλη
  της Γραμματείας του Εκτελεστικού Γραφείου.
 62.4 Αποχώρηση Μέλους
  Έκαστο μέλος αποχωρεί από το Κόμμα:
   α) Όταν καταδεικνύει ρητά την επιθυμία του πως δεν επιθυμεί να
    είναι μέλος,
   β) Αποστείλει γραπτή επιστολή προς την οικεία Επαρχιακή
    Επιτροπή ή/και στο Γενικό Οργανωτικό Γραφείο,
   γ) Με δημόσια ανάρτηση ή δήλωση του,
   δ) Όταν με πράξεις ή/και ενέργειες του διαμηνύει ότι δεν θέλει να  
    είναι μέλος του κόμματος.
 
 62.5 Δικαιώματα Μέλους 
  Κάθε μέλος έχει δικαίωμα:
   α) Να ψηφίζει αιρετά όργανα του Κόμματος (άμεσα ή έμμεσα)
    όπως προνοεί το Καταστατικό.
   β) Να υποβάλλει υποψηφιότητα για εκλογή σε κομματικά Αξιώματα
    σε όλα τα επίπεδα της κομματικής δομής, όπως ορίζει το
    Καταστατικό.
   γ) Να διεκδικεί υποβολή υποψηφιότητας για πολιτειακά αξιώματα
    σύμφωνα με το Καταστατικό και τους Ειδικούς Κανονισμούς που
    ρυθμίζουν το θέμα τούτο.
   δ) Να ασκεί κριτική που να εξαντλείται μέσα στα πλαίσια της
    λειτουργίας των οργάνων του Κόμματος.
   ε) Να υποβάλλει στα αρμόδια όργανα εισηγήσεις και να συζητεί
    ελεύθερα  οποιοδήποτε θέμα που έχει σχέση με την πολιτική
    του Κόμματος μέσα στα πλαίσια των κομματικών διαδικασιών.
   στ) Να εκφράζει, να προωθεί και να υποστηρίζει, τυχόν
    διαφορετικές απόψεις του όσο αφορά την πολιτική ή τις
    ενέργειες του Κόμματος, είτε στα συλλογικά όργανα είτε
    δημόσια, νοουμένου ότι μετά που θα ληφθεί απόφαση ομόφωνα
    ή κατά πλειοψηφία από το αρμόδιο συλλογικό όργανο, το μέλος
    δεν δικαιούται με λόγο ή  ενέργειες να  υποσκάπτει ή να
    προβαίνει σε ενέργειες αντίθετες προς την απόφαση που
    λήφθηκε. Σε περίπτωση που ενεργεί αντίθετα, λαμβανομένης
    υπόψη και της μορφής και έντασης της αντίδρασης, το μέλος
    θεωρείται ότι είναι πειθαρχικά υπόλογο και σε περίπτωση
    καταδίκης, υπόκειται σε κυρώσεις.
 62.6 Υποχρεώσεις Μέλους 
  Κάθε μέλος έχει την υποχρέωση:
   α) Να σέβεται και να προωθεί τις Αρχές, την Ιδεολογία και το
    Πρόγραμμα του Κόμματος.
   β) Να συμμορφώνεται προς τις αποφάσεις και να τηρεί τη γραμμή
    του Κόμματος
   γ) Να παρακολουθεί ανελλιπώς τις συνεδρίες των οργάνων στα
    οποία  μετέχει και να λαμβάνει πρόθυμα μέρος στις διάφορες
    εκδηλώσεις του Κόμματος.
   δ) Να καταβάλλει την συνδρομή του στο Κόμμα.
   ε) Να φροντίζει ώστε να είναι εγγεγραμμένος στους Εκλογικούς
    Καταλόγους της Πολιτείας.

ΑΡΘΡΟ 55: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 55.1 Ύστερα από οδηγίες του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου, σύμπλεγμα Τοπικών
  Οργανώσεων, αποτελεί Περιφερειακή Οργάνωση. Κάθε Επαρχιακή Επιτροπή,
  σε συνεννόηση με το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο, χωρίζει την οικεία επαρχία
  της σε περιφέρειες. Κάθε περιφέρεια είναι ένας δήμος ή μια ενορία ή μια
  εκλογική περιφέρεια και στην ύπαιθρο μια ομάδα κοινοτήτων.
  Μέλη της μπορεί να είναι όλες οι Τοπικές Οργανώσεις μιας Περιφέρειας. Οι
  Πρόεδροι και οι Οργανωτικοί Γραμματείς των Τοπικών Οργανώσεων
  αποτελούν το Εκτελεστικό Σώμα της Περιφερειακής Οργάνωσης.
  Η Περιφερειακή Οργάνωση συνεδριάζει υπό την προεδρία του Εκπροσώπου
  των Περιφερειακών Τομέων/Οργανωτικό Συντονιστή Υπαίθρου και
  Δημαρχούμενων περιοχών, που εκλέγεται από τα μέλη της Περιφέρειας
  όπως ορίζει το άρθρο 52.1, τακτικά κάθε διμηνία και έκτακτα όταν το
  αποφασίσει η Επαρχιακή Επιτροπή. Οι αρμοδιότητες του Συντονιστή
  καθορίζονται με Κανονισμούς από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο
 55.2 Τις περιφέρειες κατά επαρχία ορίζει η οικεία Επαρχία σε συνεννόηση με το
  Γενικό Οργανωτικό Γραφείο.
 55.3 Αρμοδιότητες
  1) Συντονίζει τις δραστηριότητες των Τοπικών Οργανώσεων που
   περιλαμβάνονται στην περιφέρεια
  2) Θέτει περιφερειακούς στόχους για διεύρυνση του Κόμματος και
   αποτελεσματική διαφώτιση των μελών της.

ΑΡΘΡΟ 56: ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 
ΕΠΑΡΧΙΩΝ 
 56.1 Οι Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες Επαρχιών λειτουργούν
  σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος Καταστατικού.
 56.2 Ιδρύονται Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες κατά Επαρχία
  με εισήγηση του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
  Ομάδων και κατόπιν έγκρισης του Οργανωτικού Γραφείου, κατά Κλάδο ή
  Επάγγελμα όπου τα μέλη είναι πέραν των τριάκοντα (30). Το Εκτελεστικό
  Γραφείο δύναται να εγκρίνει σύσταση Κλαδικής Οργάνωσης με μικρότερο
  αριθμό μελών. Οι κατά επαρχία επάγγελμα Κλαδικές Οργανώσεις συνδέονται
  με τις αντίστοιχες Κλαδικές των άλλων Επαρχιακών και σχηματίζουν κατά
  επάγγελμα την Παγκύπρια Κλαδική Οργάνωση.
 56.3 Η Κλαδική Οργάνωση διοικείται από πενταμελή (5) Επιτροπή που
  αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα, το Βοηθό
  Γραμματέα και τον Ταμία.
 56.4 Υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, οι Πρόεδροι των
  Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων αποτελούν την
  Συντονιστική Επιτροπή των Κλαδικών Οργανώσεων (Σ.Ε.Κ.Ο) και έχουν την
  ευθύνη του συντονισμού των Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
  Ομάδων. Το έργο της Σ.Ε.Κ.Ο αναλαμβάνει πενταμελής Γραμματεία που
  εκλέγεται και έχει Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Αναπληρωτή
  Γραμματέα και Ταμία.
 56.5 Αρμοδιότητες
  α) Επιλαμβάνονται και προωθούν προβλήματα, ή αιτήματα μελών του
   Κλάδου δια του αρμοδίου οργάνου του Κόμματος.
  β) Μελετούν προβλήματα του Κλάδου και υποβάλλουν εισηγήσεις στο
   Κόμμα δια του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
   Ομάδων.
  γ) Οργανώνουν τα μέλη, τα στελέχη και τους οπαδούς του Κόμματος
   στους χώρους εργασίας και φροντίζουν δια την συστηματική
   διαφώτιση και εμπέδωση της Κομματικής Πολιτικής.
 56.6 Κατά παρόμοιο τρόπο λειτουργούν και οι Επιτροπές Συνταξιούχων.
 56.7 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί, που εγκρίνει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζουν τον τρόπο
  εκλογής και λειτουργίας όλων των Επιτροπών και Οργανώσεων του
  Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 57: TOΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 57.1 Η Τοπική Οργάνωση είναι η βασική πολιτική και οργανωτική μονάδα του
  Κόμματος. Καλύπτει και μια ενορία ή εκλογική περιφέρεια
  Ιδρύεται από την Επαρχιακή Επιτροπή ύστερα από έγκριση του Εκτελεστικού
  Γραφείου.  Δύναται να καλύπτει μια κοινότητα ή ομάδα κοινοτήτων ή ενορία ή
  εκλογική περιφέρεια και στις πόλεις  να καλύπτει την περιοχή που αναλογεί
  σε κάθε ένα εκλογικό Κέντρο.
 57.2 Αποτελείται τουλάχιστον από 10 μέλη. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το
  Εκτελεστικό Γραφείο δύναται να εγκρίνει σύσταση Τοπικής Οργάνωσης με
  μικρότερο αριθμό μελών.
  Η Τοπική Οργάνωση δέχεται μέλη που κατοικούν στην ίδια γεωγραφική
  περιφέρεια.

ΑΡΘΡΟ 58: ΤΟΠΙΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 58.1 Αποτελεί το ανώτατο όργανο της Τοπικής Οργάνωσης. Συγκροτείται από τα
  μέλη που έχουν εγγραφεί στο κεντρικό μητρώο μελών του Κόμματος
  τουλάχιστον εννέα (9) μήνες πριν τη διεξαγωγή της Παγκύπριας Εκλογικής
  Συνέλευσης και διενεργείται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του
  Κόμματος εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής της
  Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης.
  Εφορευτική Επιτροπή που ορίζεται από την Επαρχιακή Επιτροπή εποπτεύει
  την εκλογική διαδικασία. 
  Ειδικοί κανονισμοί που καθορίζονται από την Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν
  τα θέματα της υποβολής υποψηφιοτήτων και την εκλογική διαδικασία. Οι
  Γενικές Συνελεύσεις των Τοπικών Οργανώσεων διεξάγονται εντός έξι (6)
  μηνών μετά την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
 58.2 Σε περίπτωση που Προέδροι ή μέλη Τοπικών Επιτροπών δεν ανταποκρίνονται
  στα καθήκοντα τους και δεν υλοποιούν το πλάνο του Γενικού Οργανωτικού
  Γραφείου και τις αποφάσεις του Κόμματος, η οικεία Επαρχιακή Επιτροπή σε
  συνεννόηση με το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο και με έγκριση του
  Εκτελεστικού Γραφείου, αποφασίζει την πραγματοποίηση νέας Εκλογικής
  Συνέλευσης ή/και την αντικατάσταση τους.
 58.3 Αρμοδιότητες
  Εκλέγει τον Πρόεδρο και τα μέλη της Τοπικής  Επιτροπής για θητεία που
  διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.

ΑΡΘΡΟ 59: ΤΟΠΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 59.1 Συγκαλείται μια (1) φορά στην διάρκεια της θητείας της Επιτροπής ή όποτε
  αυτό κριθεί αναγκαίο και προβαίνει σε έλεγχο των πεπραγμένων της Τοπικής
  Επιτροπής, η οποία παρουσιάζει έκθεση δράσης. Μεριμνά για την περαιτέρω
  στελέχωση και δραστηριοποίηση της Τοπικής Επιτροπής.
  Συμμετέχουν όλα τα μέλη της Τοπικής Οργάνωσης που είναι εγγεγραμμένα
  στο κεντρικό μητρώο μελών του Κόμματος και έχουν τακτοποιημένη την
  οικονομική συνδρομή τους.

ΑΡΘΡΟ 60: ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 60.1 Εκλέγεται από την Τακτική Εκλογική Συνέλευση της Τοπικής Οργάνωσης για
  θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
  Αποτελείται από πέντε ως δεκαπέντε (5-15) μέλη ανάλογα με την
  αριθμητική δύναμη των μελών της Τοπικής Οργάνωσης.
  Καταρτίζεται εις Σώμα ως εξής:
  Αντιπρόεδρος, Γραμματέας Οργανωτικός Γραμματέας και Ταμίας. Τα υπόλοιπα
  μέλη είναι Σύμβουλοι. Συνεδριάζει τακτικά κάθε εβδομάδα και έκτακτα όταν
  κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο.
 60.2 Ο Πρόεδρος της  Τοπικής  Επιτροπής ΝΕΔΗΚ και η Πρόεδρος της Τοπικής
  Επιτροπής ΓΟΔΗΚ παρακάθονται στις συνεδρίες  της Τοπικής Επιτροπής του
  Κόμματος. Εξ οφίκιο μέλη με δικαίωμα ψήφου είναι οι Δήμαρχοι, Δημοτικοί
  Σύμβουλοι, Σχολικοί Έφοροι, Πρόεδρος και μέλη Κοινοτικών Συμβουλίων,
  νοουμένου ότι είναι μέλη του Κόμματος που κατοικούν στην οικεία Τοπική

  Γραφείο χωρίζει την Επαρχία της σε περιφέρειες. Κάθε περιφέρεια είναι ένας
  Δήμος ή Ενορία ή εκλογική περιφέρεια και στην Ύπαιθρο ομάδα κοινοτήτων.
  Του Επαρχιακού Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος της Επαρχιακής
  Επιτροπής.  Καλείται δε σε συνεδρία με απόφαση της Επαρχιακής Επιτροπής
  τακτικά κάθε τρεις (3) μήνες και έκτακτα όταν κριθεί αναγκαίο από τον
  Πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής ή όταν ζητηθεί από τη πλειοψηφία των
  μελών του.
 52.2 Αρμοδιότητες
  α) Συμβάλλει ουσιαστικά στην υλοποίηση των οργανωτικών
   προγραμμάτων εσωκομματικής επικοινωνίας που σχεδιάζει η
   Επαρχιακή Επιτροπή.
  β) Προβαίνει σε αξιολόγηση των πεπραγμένων και σε απολογισμό
   δράσης κατά Τοπική Οργάνωση και εκφράζει τις διαπιστώσεις, τα
   συμπεράσματα και τις εισηγήσεις της.
  γ) Επιλαμβάνεται ειδικών θεμάτων που παραπέμπονται προς αυτό από
   την Επαρχιακή Επιτροπή και υποβάλλει σχετικές εισηγήσεις.

ΑΡΘΡΟ 53: ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 53.1 Η Επαρχιακή Επιτροπή είναι είκοσι-εφταμελής (27). Εκλέγεται από την
  Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις
  (54) μήνες. Το Επαγγελματικό Οργανωτικό Στέλεχος κάθε επαρχίας
  συμμετέχει εξ οφίκιο μέλος της Επαρχιακής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου.
  Η εκλογή του Προέδρου της διεξάγεται χωριστά. Τα μέλη του Εκτελεστικού
  Γραφείου και της Γραμματείας του Εκτελεστικού Γραφείου δύνανται να
  παρακάθονται στις συνεδρίες της οικείας Επαρχιακής Επιτροπής.
 53.2 Οι Επαρχιακές Επιτροπές του Κόμματος υπό ομαλές συνθήκες είναι έξι (6),
  μια (1) σε κάθε Επαρχία της Κύπρου. Κατ’  εξαίρεση για λόγους οργανωτικούς
  και εφ΄ όσον συνεχίζεται η σημερινή έκρυθμη κατάσταση οι Επαρχιακές
  Επιτροπές είναι δώδεκα “12”.
  Επαρχιακή Επιτροπή Λευκωσίας
  Επαρχιακή Επιτροπή Μόρφου (Λευκωσίας)
  Επαρχιακή Επιτροπή Μόρφου (Λεμεσός)
  Επαρχιακή Επιτροπή Λεμεσού
  Επαρχιακή Επιτροπή Λάρνακας
  Επαρχιακή Επιτροπή Πάφου
  Επαρχιακή Επιτροπή  Αμμοχώστου (Λάρνακα)
  Επαρχιακή Επιτροπή Αμμοχώστου (Λεμεσός)
  Επαρχιακή Επιτροπή Αμμοχώστου (Λευκωσία)
  Επαρχιακή Επιτροπή Κερύνειας (Λευκωσία)
  Επαρχιακή Επιτροπή Κερύνειας (Λεμεσός)
  Επαρχιακή Επιτροπή Προσφύγων Πάφου (Μούτταλλος)
 53.3 Οι βουλευτές κάθε οικείας Επαρχίας είναι εξ οφίκιο  μέλη της Επαρχιακής
  Επιτροπής. Στις συνεδρίες παρακάθονται τα επαγγελματικά οργανωτικά
  στελέχη της επαρχίας, ο Πρόεδρος της ΝΕΔΗΚ και η Πρόεδρος της ΓΟΔΗΚ.Η
  Επαρχιακή Επιτροπή καταρτίζεται σε Σώμα ως εξής:
  Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Επαρχιακός Γραμματέας, Επαρχιακός
  Οργανωτικός Γραμματέας, Βοηθός Επαρχιακός Γραμματέας, Βοηθός
  Οργανωτικός Γραμματέας, Ταμίας, Γραμματέας Τύπου και Διαφώτισης,
  Γραμματέας Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων,
  Γραμματέας Αγροτικών Θεμάτων, και Γραμματέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
  Τα υπόλοιπα μέλη είναι Σύμβουλοι.
 53.4 Η Επαρχιακή Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά κάθε μήνα και έκτακτα κατά την
  κρίση του Προέδρου της ή της Εκτελεστικής Επιτροπής της, ή αν ζητηθεί
  τούτο από τα 2/5 των μελών της Επαρχιακής Επιτροπής.
 53.5 Αρμοδιότητες
  α) Η Επαρχιακή Επιτροπή εκπροσωπεί το Κόμμα στην Επαρχία της,
   καθοδηγεί και ελέγχει τις Τοπικές Οργανώσεις της περιοχής της και
   συντονίζει τη δράση τους, σύμφωνα με τις Αρχές του Κόμματος, τις
   Καταστατικές Διατάξεις και τις οδηγίες των αρμοδίων Κεντρικών

   Οργάνων.
  β) Φέρει την ευθύνη για την υλοποίηση του Γενικού Οργανωτικού
   Σχεδίου και των άλλων Προγραμμάτων του Κόμματος στην Επαρχία
   της και προΐσταται του Επαρχιακού επαγγελματικού προσωπικού μέσα
   στα πλαίσια των γενικών οδηγιών του Γενικού Διευθυντή για θέματα
   προσωπικού.
  γ) Συντάσσει και αποστέλλει στη Γενική Γραμματεία διμηνιαίες αναφορές
   για την κομματική δραστηριότητα της και τη γενική κατάσταση του
   Κόμματος στην Επαρχία της.
  δ) Μετέχει στη διαδικασία καθορισμού του κομματικού ψηφοδελτίου, για
   τις βουλευτικές, δημοτικές ή άλλες εκλογές ως ορίζουν οι Ειδικοί
   Κανονισμοί που ρυθμίζουν τα θέματα αυτά.
  ε) Παραπέμπει για εκδίκαση στο Πειθαρχικό Συμβούλιο υποθέσεις
   πειθαρχικών αδικημάτων των μελών σύμφωνα με τις διαδικασίες του
   άρθρου 62.1. Η παραπομπή υπόθεσης μέλους στο Πειθαρχικό
   Συμβούλιο συνοδεύεται πάντοτε από έγγραφο που δικαιολογεί την
   απόφαση παραπομπής.
  στ) Στα οικονομικά θέματα συμμορφώνεται με τις οδηγίες της Οικονομικής
   Επιτροπής.  Διατηρεί Επαρχιακό Ταμείο, το οποίο διαχειρίζεται
   υπεύθυνα υπό τον οικονομικό έλεγχο της Οικονομικής Επιτροπής.
   Πόροι του  ταμείου είναι τα έσοδα από διάφορες τοπικές εκδηλώσεις,
   λαχεία και εράνους και οι ειδικές τοπικές εισφορές των μελών και των
   φίλων του Κόμματος.  Τα έσοδα από τα δικαιώματα εγγραφής και οι
   ετήσιες συνδρομές των μελών κατατίθενται στο Κεντρικό Ταμείο του
   Κόμματος στη  Λευκωσία ή όπου αλλού ήθελε αποφασίσει η
   Οικονομική Επιτροπή. Επίσης, κατατίθενται στο Κεντρικό Ταμείο τα
   έσοδα από Παγκύπριες εκδηλώσεις του Κόμματος, των οποίων την
   πραγμάτωση προωθεί στην Επαρχία της.
  ζ) Ελέγχει κατά εξάμηνο τα Ταμεία των Τοπικών Οργανώσεων και
   αποστέλλει σχετική κατάσταση στην Οικονομική Επιτροπή στη
   Λευκωσία. 
  η) Με έγκριση του Εκτελεστικού Γραφείου καταρτίζει Συμβουλευτικό
   Συμβούλιο ή άλλες Επιτροπές για να υποβοηθηθεί στο έργο της.
  θ) Συμμορφώνεται προς τις εκάστοτε οδηγίες του Γενικού Οργανωτικού
   Γραμματέα του Κόμματος και βρίσκεται σε στενή συνεργασία και
   επικοινωνία με τα αρμόδια όργανα σε όλα τα θέματα.
 53.6 Οι επαρχιακοί αξιωματούχοι συμμετέχουν ως ισότιμα μέλη στα αντίστοιχα
  ειδικά κεντρικά γραφεία ή επιτροπές.
 53.7 Η Επαρχιακή Επιτροπή προΐσταται του Επαρχιακού Επαγγελματικού
  προσωπικού μέσα στα πλαίσια του οργανογράμματος και των Γενικών
  Οδηγιών του Γενικού Διευθυντή για θέματα προσωπικού.

ΑΡΘΡΟ 54: ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 54.1 Την Εκτελεστική Γραμματεία της Επαρχιακής Επιτροπής αποτελούν οι
  Αξιωματούχοι της Επαρχιακής Επιτροπής. Μετέχουν οι βουλευτές της
  Επαρχίας. Πρόεδρος είναι ο Πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής. Ο
  Πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής της ΝΕΔΗΚ και η Πρόεδρος της
  Επαρχιακής Επιτροπής της ΓΟΔΗΚ δύνανται να παρευρίσκονται στις
  συνεδριάσεις της Γραμματείας.
 54.2 Αρμοδιότητες
  Η Εκτελεστική Γραμματεία αντιμετωπίζει τις τρέχουσες εξελίξεις μέσα στα
  πλαίσια των αποφάσεων της Επαρχιακής Επιτροπής και υλοποιεί γενικά τις
  αποφάσεις της.
  Σε περίπτωση επείγουσας μορφής λαμβάνει αποφάσεις τις οποίες
  αναφέρει στην πρώτη επόμενη συνεδρία της Ολομέλειας της Επαρχιακής
  Επιτροπής για επικύρωση.

   την κανονική λειτουργία του λογιστηρίου του Κόμματος.
  θ) Υποβάλλει στην Κεντρική Επιτροπή στο τέλος κάθε οικονομικού έτους
   τους ελεγμένους λογαριασμούς του Κόμματος προς συζήτηση και
   έγκριση.
  ι) Παρουσιάζει στην Οικονομική Επιτροπή, σε συνεργασία με τον
   Οικονομικό Διαχειριστή, κατ’ έτος προϋπολογισμό για τους
   επόμενους δώδεκα (12) μήνες.
  ια) Συμμετέχει εξ οφίκιο μέλος στο Εκτελεστικό Γραφείο με δικαίωμα
   ψήφου

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΑΡΘΡΟ 48: ΔΟΜΗ - ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 
ΚΟΜΜΑΤΟΣ
Α. ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
 1. ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 2. ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 3. ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 4. ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ
 5. ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Ολομέλεια)
 6. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
 7. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 8. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 9. ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 10. ΤΟΠΙΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 11. ΤΟΠΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Β.   ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ
 1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 2. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 3. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 4. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 5. ΒΟΗΘΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 6. ΒΟΗΘΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 7. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ
  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
 8. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 9. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 10. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΑΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 11. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΩΤΙΣΗΣ
 12. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ – ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΘΡΟ 49: ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 49.1 Η Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση πραγματοποιείται κάθε πενήντα-τέσσερις
  (54) μήνες ταυτόχρονα με την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα μέλη της οικείας Επαρχιακής
  Οργάνωσης που έχουν εγγραφεί στο κεντρικό μητρώο μελών του Κόμματος
  τουλάχιστον εννιά (9) μήνες πριν την ημέρα της διεξαγωγής των εργασιών
  της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης.
 49.2 Η Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο και τα είκοσι-έξι (26)
  μέλη της Επαρχιακής Επιτροπής καθώς και τα αιρετά μέλη της Κεντρικής
  Επιτροπής που προέρχονται από την οικεία Επαρχιακή Οργάνωση.
 49.3 Την εκλογική διαδικασία εποπτεύει η Επαρχιακή Εφορευτική Επιτροπή που
  ορίζεται από την Επαρχιακή Επιτροπή υπό την ευθύνη και σε συνεννόηση με
  την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 50: ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 50.1 Το Τακτικό Επαρχιακό Συνέδριο συγκαλείται μια (1) φορά στην διάρκεια της
  θητείας των Επαρχιακών Συλλογικών Οργάνων κατόπιν σύγκλισης του από
  την Επαρχιακή Επιτροπή σε συνεννόηση με το Εκτελεστικό Γραφείο ή όποτε
  αυτό κριθεί αναγκαίο, και είναι το Ανώτατο Επαρχιακό Συλλογικό όργανο του
  Κόμματος στην κάθε επαρχία.
 50.2 Στο Τακτικό Επαρχιακό Συνέδριο γίνεται απολογισμός δράσης των
  επαρχιακών οργάνων και έλεγχος των πεπραγμένων τους από τη βάση του
  Κόμματος. Κατατίθεται έκθεση δράσης της Επαρχιακής Επιτροπής για την
  προηγούμενη θητεία και οικονομικός απολογισμός για την ίδια περίοδο.
 50.3 Σύνθεση 
  Στο Τακτικό Επαρχιακό Συνέδριο συμμετέχουν οι κεντρικοί αξιωματούχοι, οι
  Βουλευτές, οι Ευρωβουλευτές,  οι Υπουργοί και τα μέλη των κεντρικών
  συλλογικών οργάνων που είναι μέλη της οικείας Επαρχιακής Οργάνωσης, οι
  Πρόεδροι και τα μέλη των Επαρχιακών Επιτροπών, ΔΗΚΟ, ΓΟΔΗΚ και
  ΝΕΔΗΚ, οι Πρόεδροι των Τοπικών Επιτροπών, οι Πρόεδροι των Κλαδικών
  Επαρχιακών Επιτροπών και Επαγγελματικών Ομάδων, ένας αντιπρόσωπος
  από κάθε εκλογικό κέντρο, οι Δήμαρχοι, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι Σχολικοί
  Έφοροι, οι Πρόεδροι και τα μέλη των εκλεγμένων Κοινοτικών Συμβουλίων
  που είναι μέλη του Κόμματος, καθώς και οι πρώην κεντρικοί αξιωματούχοι,
  Βουλευτές, Ευρωβουλευτές, Υπουργοί, Πρόεδροι Επαρχιακών Επιτροπών
  ΔΗΚΟ, ΓΟΔΗΚ και ΝΕΔΗΚ, που είναι μέλη της οικείας Επαρχιακής
  Οργάνωσης.
  Οι Προσφυγικές Επαρχιακές Οργανώσεις καλούν σε συμμετοχή στο
  Επαρχιακό Συνέδριο όλα τα μέλη τους.
 50.4 Αρμοδιότητες 
  α) Λαμβάνει γνώση, συζητά και εγκρίνει την Έκθεση Δράσης της
   Επαρχιακής Επιτροπής για τη λήγουσα διετία.
  β) Λαμβάνει γνώση, συζητά και εγκρίνει τον Οικονομικό Απολογισμό της
   περασμένης διετίας.
 50.5 Ειδικοί Κανονισμοί 
  Ειδικοί Κανονισμοί που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν την
  οργάνωση, σύνθεση και λειτουργία του Τακτικού Επαρχιακού Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 51: ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 51.1 Το Έκτακτο Επαρχιακό Συνέδριο συγκαλείται ύστερα από απόφαση του
  Εκτελεστικού Γραφείου ή της Επαρχιακής Επιτροπής με έγκριση του
  Εκτελεστικού Γραφείου ή ύστερα από αίτηση των 2/5 των μελών του
  Κόμματος στην οικεία Επαρχία, με συγκεκριμένη ημερήσια διάταξη.
  Εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις περί του Τακτικού Επαρχιακού
  Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 52: ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 52.1 Το Επαρχιακό Συμβούλιο συγκροτείται από:
  α) Την Επαρχιακή Επιτροπή
  β) Τους Βουλευτές
  γ) Τους Δημάρχους, τους Δημοτικούς Συμβούλους και τους Σχολικούς
   Εφόρους
  δ) Τους Αντιπροσώπους της Επαρχιακής Οργάνωσης στην Κεντρική
   Επιτροπή.
  ε) Τον Πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής ΝΕΔΗΚ
  στ) Την Πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής ΓΟΔΗΚ
  ζ) Τους Εκπροσώπους των Περιφερειακών Τομέων/Συντονιστές
   Υπαίθρου και Δημαρχούμενων περιοχών οι οποίοι ορίζονται από το
   Γενικό Οργανωτικό Γραφείο σε συνεννόηση με την οικεία Επαρχιακή
   Επιτροπή.
  η) Τα επαγγελματικά οργανωτικά στελέχη 
  
  Η οικεία Επαρχιακή Επιτροπή σε συνεννόηση με το Γενικό Οργανωτικό

ΑΡΘΡΟ 38: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 38.1 Ο Γραμματέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή.
 38.2 Υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα χειρίζεται θέματα
  που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
 38.3 Υπό την εποπτεία ενός εκ των Αντιπροέδρων του Κόμματος συμμετέχει στη
  διαδικασία παραγωγής πολιτικής στον τομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΑΡΘΡΟ 39: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
 39.1 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων επιλέγεται/εκλέγεται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 39.2 Υπό την εποπτεία του Γενικού Γραμματέα διεκπεραιώνει τις αποφάσεις της
  Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων.
 39.3 Υπό την εποπτεία του Αντιπροέδρου του Κόμματος συμμετέχει στη
  διαδικασία παραγωγής πολιτικής.
 39.4 Υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα συμμετέχει στην
  υλοποίηση των οργανωτικών σχεδιασμών του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 40: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ  ΣΧΕΣΕΩΝ
 40.1 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων επιλέγεται/εκλέγεται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 40.2 Υπό την εποπτεία του Αναπληρωτή Προέδρου χειρίζεται τις σχέσεις του
  Κόμματος με Κόμματα, Οργανώσεις και Ομάδες του εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟ 41: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ/ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ
 41.1 Ο Γραμματέας Επικοινωνίας/Εκπρόσωπος Τύπου επιλέγεται/εκλέγεται από
  την Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου κατόπιν εισήγησης του
  Προέδρου του Κόμματος για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54)
  μήνες.
 41.2 Ετοιμάζει τις ανακοινώσεις του Κόμματος
 41.3 Έχει την ευθύνη παρακολούθησης των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ).
 41.4 Καταρτίζει προγράμματα εξωτερικής προβολής του Κόμματος, τα οποία,
  αφού εγκριθούν, προωθεί προς υλοποίηση σε συνεργασία της Επιτροπής
  Δημοσίων Σχέσεων και της Επιτροπής Πολιτικού Σχεδιασμού.
 41.5 Καταρτίζει προγράμματα εσωτερικής διαφώτισης, τα οποία, αφού εγκριθούν,
  προωθεί προς υλοποίηση με τη συνεργασία των αρμοδίων οργάνων του
  κόμματος (π.χ. Επαρχιακές Επιτροπές).
 41.5 Φέρει την ευθύνη των κομματικών εκδόσεων.
 41.6 Συμμετέχει στα διάφορα όργανα του Κόμματος ως ορίζει το Καταστατικό.
 
ΑΡΘΡΟ 42: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
 42.1 Ο Γραμματέας Κλαδικών Οργανώσεων επιλέγεται/εκλέγεται από την
  Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 42.2 Κάτω από την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα χειρίζεται όλα
  τα θέματα που αφορούν τις σχέσεις του Κόμματος με τις επαγγελματικές
  οργανώσεις των εργαζομένων (εργατών, υπαλλήλων, εκπαιδευτικών,
  οργανωμένων επιστημόνων κλπ.) και έχει την ευθύνη για την οργάνωση και
  λειτουργία κομματικών γενικών και κλαδικών οργανώσεων μέσα στις τάξεις
  του εργατικού κόσμου.
 42.3 Υπό την εποπτεία ενός εκ των Αντιπροέδρων του Κόμματος συμμετέχει στο
  σύστημα παραγωγής πολιτικής και ειδικότερα υποβάλλει εισηγήσεις για
  διαμόρφωση και προώθηση της εργατικής πολιτικής του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 43: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 43.1 Ο Γραμματέας Αγροτικών Θεμάτων εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή για
  θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 43.2 Κάτω από την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα χειρίζεται όλα
  τα θέματα που αφορούν τις σχέσεις του Κόμματος με τις αγροτικές
  οργανώσεις και έχει την ευθύνη για την οργάνωση και λειτουργία

  κομματικών οργανώσεων μέσα στις τάξεις του  αγροτικού κόσμου.
 43.3 Υπό την εποπτεία ενός εκ των Αντιπρόεδρων του Κόμματος συμμετέχει στο
  σύστημα παραγωγής πολιτικής και υποβάλλει εισηγήσεις για διαμόρφωση και
  προώθηση της αγροτικής πολιτικής του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 44: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ  ΘΕΜΑΤΩΝ
 44.1 Ο Γραμματέας Προσφυγικών Θεμάτων επιλέγεται/εκλέγεται από την
  Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 44.1 Αρμοδιότητες
  α) Υπό την εποπτεία  του Γενικού Γραμματέα χειρίζεται θέματα που
   αφορούν τις σχέσεις του Κόμματος με τη ΠΕΠ και τα προσφυγικά
   σωματεία στα πλαίσια της πολιτικής του Κόμματος.
  β) Επιλαμβάνεται των προσφυγικών και άλλων προβλημάτων των μελών
   και τα προωθεί προς τη λύση τους.

ΑΡΘΡΟ 45: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
 45.1 Ο Γραμματέας Θρησκευτικών Ομάδων επιλέγεται/εκλέγεται από την
  Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 45.2 Αρμοδιότητες 
  Υπό την εποπτεία του Γενικού Γραμματέα χειρίζεται θέματα που αφορούν τις
  σχέσεις του Κόμματος με τις θρησκευτικές ομάδες στα πλαίσια της πολιτικής
  του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 46: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 46.1 Η Κεντρική  Επιτροπή εκλέγει  ύστερα από πρόταση του Εκτελεστικού
  Γραφείου δύο (2) μέλη του Κόμματος ως Οικονομικούς Ελεγκτές του
  Κόμματος εκ των οποίων ο ένας είναι εγκεκριμένος ελεγκτής, για θητεία
  που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 46.2 Η θέση του Οικονομικού Ελεγκτή είναι ασυμβίβαστη με οποιονδήποτε άλλο
  κομματικό αξίωμα.
 46.3 Ελέγχουν την οικονομική διαχείριση των οργάνων και Επιτροπών του
  Κόμματος και καταθέτουν την έκθεση τους στην Κεντρική Επιτροπή και στο
  Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο αναφορικά με την προηγούμενη θητεία.

ΑΡΘΡΟ 47: ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 47.1 Ο Γενικός Διευθυντής του Κόμματος επιλέγεται/εκλέγεται, διορίζεται και
  παύεται από το Εκτελεστικό Γραφείο κατόπιν εισήγησης του Προέδρου.
 47.2 Αρμοδιότητες
  α) Προΐσταται διοικητικά της εσωτερικής λειτουργίας του Κόμματος και
   εποπτεύει το έργο του επαγγελματικού προσωπικού των Κεντρικών
   και Επαρχιακών γραφείων.
  β) Υπό την εποπτεία της Γραμματείας του Εκτελεστικού Γραφείου, έχει
   την ευθύνη θεμάτων που άπτονται του επαγγελματικού προσωπικού
   του Κόμματος.
  γ) Προτείνει στο Εκτελεστικό Γραφείο την δομή και το οργανόγραμμα του
   Κόμματος.
  δ) Δύναται να ανοίγει/κλείνει/λειτουργεί τραπεζικούς λογαριασμούς,
   ή/και να έχει δικαίωμα υπογραφής ή/και  να προβαίνει σε αιτήματα
   τραπεζικών διευκολύνσεων/δανεισμού εκ μέρους του Κόμματος,
   ΝΕΔΗΚ, ΓΟΔΗΚ, και των Επαρχιακών Επιτροπών σύμφωνα με το
   άρθρο 69.9.
  ε) Συμμετέχει εξ οφίκιο μέλος στην Οικονομική Επιτροπή με δικαίωμα
   ψήφου.
  στ) Εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή τη διενέργεια  πληρωμής
   των κομματικών δαπανών και υπογράφει τα εντάλματα πληρωμής.
  ζ) Εισηγείται, σε συνεργασία με τον Οικονομικό Διαχειριστή, προς την
   Οικονομική Επιτροπή, τον Ετήσιο Προϋπολογισμό Εσόδων και
   Δαπανών.
  η) Σε συνεργασία με την Οικονομική Επιτροπή του Κόμματος εποπτεύει

ΑΡΘΡΟ 65: ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
 65.1 Παραρτήματα Εξωτερικού
  α) Στα μεγάλα κέντρα του απόδημου Κυπριακού Ελληνισμού ή και αλλού,
   ιδρύονται Τοπικές Οργανώσεις - Παραρτήματα του Κόμματος.
  β) Λειτουργούν με βάση Καταστατικό που εγκρίνει ειδικά συγκαλούμενο
   Τοπικό Συνέδριο του Κόμματος και επικυρώνει το Εκτελεστικό
   Γραφείο.
 65.2 Φοιτητικές Οργανώσεις
  Στα διάφορα Πανεπιστήμια του Εξωτερικού ή Σχολές Τριτοβάθμιας
  Εκπαίδευσης του Εσωτερικού ιδρύονται και λειτουργούν Φοιτητικές
  Οργανώσεις του Κόμματος.

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ
ΑΡΘΡΟ 66: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 66.1 Υποεπιτροπή του Εκτελεστικού Γραφείου του Κόμματος εκ πέντε (5) μελών
  θα λειτουργεί σαν Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
  Τα πέντε (5) μέλη θα εκλέγονται στη πρώτη συνεδρία του Εκτελεστικού
  Γραφείου με μυστική ψηφοφορία και θα υπηρετούν καθ΄ όλη τη θητεία. Σε
  περίπτωση που θα κενωθεί θέση μέλους του Πειθαρχικού Συμβουλίου
  επιλέγεται άμεσα νέο μέλος.
  Εκάστη Επαρχιακή Επιτροπή δύναται να υποβάλει καταγγελία στο Γενικό
  Γραμματέα σχετικά  με παράπτωμα που αφορά μέλος του Κόμματος που
  εμπίπτει στη δική της δικαιοδοσία. Ο Γενικός Γραμματέας αφού διαπιστώσει
  ότι τα γεγονότα που αφορούν τη συγκεκριμένη περίπτωση μπορούν να
  στοιχειοθετήσουν υπόθεση που εμπίπτει  στις πρόνοιες των πιο κάτω
  πειθαρχικών αδικημάτων ετοιμάζει σχετική έκθεση και την παραπέμπει
  ενώπιον του Εκτελεστικού Γραφείου για εξέταση και λήψη απόφασης
  παραπομπής ή όχι σε πειθαρχική δίκη.
  Νοείται ότι το Εκτελεστικό Γραφείο δικαιούται αυτεπαγγέλτως να
  παραπέμπει στο Πειθαρχικό Συμβούλιο οποιαδήποτε καταγγελία κρίνει ότι
  πρέπει να τύχει πειθαρχικής διερεύνησης. Κατά τη λήψη της απόφασης του
  Εκτελεστικού Γραφείου δε μετέχουν στη διαδικασία τα μέλη του Πειθαρχικού
  Συμβουλίου.
 66.2 Νοείται ότι σε περιπτώσεις αυταπόδεικτου πειθαρχικού παράπτωματος το
  Εκτελεστικό Γραφείο δύναται να επιβάλει αυτεπάγγελτα οποιαδήποτε
  πειθαρχική ποινή.
 66.3 Οι αποφάσεις του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου μπορούν να
  εφεσιβληθούν από το ενδιαφερόμενο μέρος το αργότερο εντός τριάντα (30)
  ημερών από της κοινοποιήσεως σε αυτόν ή από της δημοσιεύσεως της
  απόφασης.
  Έφεση υποβάλλεται στην Κεντρική Επιτροπή της οποίας Υποεπιτροπή από
  έντεκα (11) μέλη ενεργεί σαν Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό  Συμβούλιο, και
  δύναται να ακυρώσει, να μειώσει, ή να επικυρώσει την ποινή.
  Τα έντεκα (11) μέλη θα καθορίζονται στην πρώτη συνεδρία της Κεντρικής
  Επιτροπής με μυστική ψηφοφορία και θα υπηρετούν καθ΄ όλη τη θητεία.
  Σε περίπτωση που θα κενωθεί θέση μέλους του Δευτεροβάθμιου
  Πειθαρχικού Συμβουλίου επιλέγεται άμεσα νέο μέλος.
 66.4 Σε περίπτωση που μέλος του πρωτοβάθμιου ή δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού
  Συμβουλίου έχει άμεση ή έμμεση σχέση με οποιονδήποτε κατηγορούμενο
  τότε το μέλος αυτό δεν θα λαμβάνει μέρος στη πειθαρχική διαδικασία.
 66.5 Πειθαρχικά Αδικήματα
   α) Η μη συμμόρφωση μέλους προς τις υποχρεώσεις του, που
    απορρέουν από το Καταστατικό και τις διατάξεις των
    Κανονισμών Λειτουργίας του Κόμματος.
   β) Η συμπεριφορά μέλους που μειώνει το ηθικό κύρος και θίγει
    την αξιοπρέπεια του Κόμματος.

   γ) Στάση και συμπεριφορά μέλους αντίθετη προς τις Αρχές, την
    Ιδεολογία, τις αποφάσεις και τις προγραμματικές επιδιώξεις του
    Κόμματος.
 66.6 Πειθαρχικές Ποινές
  Για τα πιο πάνω πειθαρχικά αδικήματα επιβάλλονται ανάλογα με τη
  σοβαρότητα του πειθαρχικού αδικήματος οι πιο κάτω ποινές:
   α) Σύσταση
   β) Προφορική επίπληξη
   γ) Γραπτή επιτίμηση
   δ) Προσωρινός αποκλεισμός από την κομματική ζωή
   ε) Καθαίρεση Αξιωματούχου από το Αξίωμα του
   στ) Προσωρινή Αποβολή
   ζ) Αποβολή

ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ
ΑΡΘΡΟ 67: ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ - ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
 67.1 Οι πολιτικές αποφάσεις του Κόμματος για την εκλογή Προέδρου της
  Δημοκρατίας λαμβάνονται από την Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος, που
  συνέρχεται μετά από πρόταση του Εκτελεστικού Γραφείου, είτε
  αυτεπάγγελτα.
 67.2 Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Κόμματος είναι μέλος της Βουλής τότε
  είναι ο υποψήφιος του Κόμματος στην εκλογή για ανάδειξη Προέδρου της
  Βουλής.
 67.3 Ειδικοί Κανονισμοί που ψηφίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν τη
  διαδικασία επιλογής κομματικού ή κομματικών υποψηφίων στη διεκδίκηση
  των Γενικών ή Αναπληρωματικών Βουλευτικών Εκλογών, των Ευρωεκλογών,
  των Δημοτικών Εκλογών ή της Εκλογής Κοινοτικών  Συμβουλίων.
 67.4 Όλοι οι υποψήφιοι Βουλευτές, Ευρωβουλευτές, Δήμαρχοι, Δημοτικοί
  Σύμβουλοι και άλλοι υποψήφιοι Κομματικών ή Κοινοτικών αξιωμάτων
  μπορούν να έχουν πρόσβαση για επιθεώρηση των μητρώων του Κόμματος
  βάση κανονισμών που θα εκδίδει το Εκτελεστικό Γραφείο.

ΜΕΡΟΣ ΕΝΝΑΤΟ 
ΑΡΘΡΟ 68: ΕΙΔΙΚΟΙ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
 68.1 Η Κεντρική Επιτροπή θεσπίζει Ειδικούς Κανονισμούς που ρυθμίζουν:
  α) Τη διαδικασία της υποβολής υποψηφιότητας και εκλογής
   Αξιωματούχων του Κόμματος από την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση
   ή άλλα ανώτερα όργανα του Κόμματος.
  β) Τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων του Κόμματος, Κεντρικών και
   Επαρχιακών.
  γ) Το διαχωρισμό των υπηρεσιών των Αξιωματούχων του Κόμματος σε
   δύο κατηγορίες. Στην κατηγορία όσων προσφέρουν τις υπηρεσίες τους
   άνευ αντιμισθίας και εκείνων που πράττουν τούτο έναντι αντιμισθίας,
   με αναφορά των συγκεκριμένων Αξιωματούχων που ανήκουν σε κάθε
   κατηγορία.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟ
ΑΡΘΡΟ 69: ΓΕΝΙΚΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
 69.1 Διαδικασία Αναφοράς
  Αναφορά οργάνου ή μέλους προς το Εκτελεστικό Γραφείο ή την Κεντρική
  Επιτροπή γίνεται πάντοτε δια του Γενικού Γραμματέα.

 69.2 Καταρτισμός Προσχεδίων Κανονισμών
  Τα προσχέδια όλων των Κανονισμών Λειτουργίας των διαφόρων Οργάνων ή
  Επιτροπών που προνοεί το Καταστατικό καταρτίζει το Εκτελεστικό Γραφείο
  με εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας, Ελέγχου και Κανονισμών και τα
  παραπέμπει για έγκριση στην Κεντρική Επιτροπή. 
 69.3 Τρόπος λήψης Αποφάσεων
  Όλες οι αποφάσεις των Συλλογικών Οργάνων που προνοούνται από το
  Καταστατικό λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία νοουμένου ότι δεν
  προβλέπεται διαφορετικά σε άλλο άρθρο του Καταστατικού. Σε περίπτωση
  ισοψηφίας ο προεδρεύων του συγκεκριμένου οργάνου έχει τη νικώσα ψήφο.
  Όταν ζητηθεί μυστική ψηφοφορία από το 25% των παρόντων συνέδρων σε
  οποιαδήποτε Συνέλευση ή οποιοδήποτε Συνέδριο, τότε αυτή διεξάγεται
  από πενταμελή (5) Εφορευτική Επιτροπή η οποία επιβλέπει τη διεξαγωγή
  της ψηφοφορίας και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων.
 69.4 Ασυμβίβαστη η κατοχή δύο κομματικών Αξιωμάτων
   α) Είναι ασυμβίβαστη η κατοχή δύο ή περισσότερων θέσεων
    αξιωματούχων σε Κεντρικό ή Επαρχιακό ή Τοπικό επίπεδο από
    το ίδιο πρόσωπο. Οιοσδήποτε αξιωματούχος ανεξάρτητα
    επιπέδου δικαιούται να κατέχει θέση ως απλό μέλος σε
    συλλογικό όργανο.
   β) Νοείται ότι τούτο δεν ισχύει όταν προνοείται καταστατικά ή
    συμμετοχή του φορέα ενός αξιώματος στα ανώτατα όργανα.
   γ) Η απ’ ευθείας εκλογή σε συλλογικό όργανο δεν αποτελεί
    ασυμβίβαστο με κομματικό αξίωμα.
    Το Εκτελεστικό Γραφείο καθορίζει ποια συγκεκριμένα αξιώματα
    είναι  ασυμβίβαστα.
 69.5 Κήρυξη θέσης Μέλους Συλλογικού Οργάνου (Κεντρικού ή Επαρχιακού) ως
  κενή και διαδικασία συμπλήρωσής της.
   α) Σε περίπτωση που μέλος συλλογικού οργάνου απουσιάζει
    αδικαιολόγητα πέρα από τρείς συνεχείς  συνεδρίες ή από δέκα
    (10) συνολικά αδικαιολόγητες συνεδρίες κατά τη διάρκεια της
    θητείας του , το όργανο δικαιούται να το απαλλάξει από τα
    καθήκοντα του και να κηρύξει τη θέση του κενή, αφού
    εξασφαλίσει προηγουμένως την έγκριση του Εκτελεστικού
    Γραφείου.
   β) Κενούμενες θέσεις  κατά τα ανωτέρω καταλαμβάνουν οι
    επιλαχόντες κατά την σειρά επιτυχίας κατά της εκλογής.
   γ) Σε περίπτωση μη κάλυψης θέσης από επιλαχόντες για τη
    συμπλήρωση της κενής θέσης, θα επιλέγει το όργανο ύστερα
    από έγκριση του Εκτελεστικού Γραφείου. 
 69.6 Θητεία Αξιωματούχων 
  Η θητεία των Αξιωματούχων που αναφέρονται στα διάφορα άρθρα του
  Καταστατικού, αρχίζει από την ημέρα της εκλογής τους και λήγει αμέσως
  μετά την εκλογή των νέων Αξιωματούχων από το αρμόδιο όργανο του
  Κόμματος και διαρκεί για 54 μήνες. Εξαιρούνται ο Κοινοβουλευτικός
  Εκπρόσωπος και ο Αναπληρωτής του, των οποίων η θητεία διαρκεί όσο και η
  βουλευτική θητεία τους , καθώς και ο Πρόεδρος και τα μέλη της Τοπικής
  Επιτροπής των οποίων η θητεία μπορεί να καθορίζεται από τις ετήσιες
  Τοπικές Γενικές Συνελεύσεις. 
 69.7 Έκπτωση Αξιωματούχων/Μελών
  Αξιωματούχος/Μέλος του Κόμματος εκπίπτει του αξιώματός του σε
  περίπτωση που με ενέργειες του βρίσκεται σε αντίθεση με αποφάσεις
  Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος, ύστερα από σχετική απόφαση του
  Εκτελεστικού Γραφείου δεόντως αιτιολογημένης, με δικαίωμα έφεσης στην
  Κεντρική Επιτροπή εντός τριάντα (30) ημερών.
 69.8 Τροποποίηση του Καταστατικού 
  Το Καταστατικό του Κόμματος μπορεί να τροποποιηθεί σε Τακτικό ή Έκτακτο
  Παγκύπριο Συνέδριο με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων που έχουν
  δικαίωμα ψήφου, δεδομένου ότι το σχέδιο τροποποιήσεων θα

  γνωστοποιηθεί τουλάχιστον ένα μήνα πριν το Συνέδριο σε όλα το όργανα και
  τους συνέδρους του Κόμματος.
 69.9 Πόροι του Κόμματος
  Πόροι του Κόμματος είναι η ετήσια κρατική χορηγία και οι ετήσιες συνδρομές
  των μελών, εισφορές, δωρεές, έσοδα εράνων, οργάνωσης λαχείων,
  χοροεσπερίδων, άλλων εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων που συνάδουν με
  τις αρχές πολιτικής δεοντολογίας.
  Το Κόμμα έχει εξουσία όπως: 
   α) Διορίζει τραπεζικούς ή/και άλλους οργανισμούς ως τραπεζίτες
    του και να προβαίνει στο άνοιγμα οποιουδήποτε λογαριασμού.
   β) Συναλλάττεται ή/και λαμβάνει τραπεζικές διευκολύνσεις ή/και
    υπηρεσίες σε δάνεια, τρεχούμενο ή/και οποιοδήποτε άλλο
    λογαριασμό ή/και σε οποιαδήποτε άλλη μορφή τραπεζικών
    πιστώσεων για οποιαδήποτε ποσά με ή χωρίς εξασφαλίσεις και
    κάτω από οποιουσδήποτε όρους 
   γ) Υποθηκεύει, καταθέτει, ενεχυριάζει ή/και άλλως πως
    προσφέρει ή/και διαθέτει οποιαδήποτε περιουσία του Κόμματος
    κινητή ή/και ακίνητη σαν εξασφάλιση οποιονδήποτε
    υφιστάμενων ή/και  μελλοντικών ή/και  υπό αίρεση
    υποχρεώσεων του Κόμματος, έναντι οποιουδήποτε τραπεζικού
    ή/και άλλου οργανισμού ή/και φυσικού ή/και νομικού
    προσώπου.
   δ) Προς το σκοπό υλοποίησης των πιο πάνω, ο εκάστοτε
    Διευθυντής του Κόμματος ή/και ο εκάστοτε Οικονομικός
    Διαχειριστής του Κόμματος ή/και οποιοσδήποτε πληρεξούσιος
    αντιπρόσωπος οποιουδήποτε από αυτούς, εξουσιοδοτούνται να
    προβαίνουν σε οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις ή/και στη
    συνομολόγηση οποιασδήποτε συμφωνίας υπογράφοντας προς
    τούτο κάθε αναγκαίο έγγραφο, δήλωση ή αίτηση ή/και να
    παρίστανται ενώπιον οποιασδήποτε αρχής για σκοπούς αγοράς
    ή/και πώλησης ή/και επιβάρυνσης οποιασδήποτε κινητής ή
    ακίνητης περιουσίας του Κόμματος.
 69.10 Ημερομηνία ισχύος του παρόντος Καταστατικού 
  Η ισχύς του Καταστατικού που ψηφίστηκε στις 6 Μαΐου 2018 αρχίζει από την
  ψήφισή του.
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΑΡΘΡΟ 1 : ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΕΜΒΛΗΜΑ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ
 1.1 Το Δημοκρατικό Κόμμα ιδρύθηκε στη Λευκωσία αρχικά ως παράταξη με την
  ονομασία Δημοκρατική Παράταξη, στις 12 Μαΐου 1976, με ιδρυτική διακήρυξη
  του Σπύρου Κυπριανού με στόχο τη στήριξη του εθνάρχη Μακαρίου και της
  πολιτικής του. Η παράταξη σύντομα μετασχηματίστηκε σε Κόμμα με την
  επωνυμία ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ.
 1.2 ΕΔΡΑ του Κόμματος είναι στην Λεωφ. Γρίβα Διγενή 50, 1080, στη Λευκωσία.
 1.3 ΕΜΒΛΗΜΑ του Κόμματος η αναμμένη δάδα.
 1.4 Η σφραγίδα του Κόμματος είναι κυκλική και στην περιφέρεια έχει την
  επιγραφή ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. Στο κέντρο έχει την
  αναμμένη δάδα, που τέμνει στο μέσο τη συντομογραφία του Κόμματος,
  ΔΗΚΟ, και το έτος ίδρυσής του, 1976.

ΑΡΘΡΟ 2 : ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ – ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 2.1 Ιδεολογία
  Το Δημοκρατικό Κόμμα εκφράζει τους πολίτες που πιστεύουν στις αρχές της
  Πολιτικής, Κοινωνικής και Οικονομικής Δημοκρατίας ως το σύστημα αρχών
  που προάγει και εξασφαλίζει καλύτερα την αρμονική κοινωνική συμβίωση,
  την κοινωνική συνοχή και την κοινωνική δημιουργία. Το Δημοκρατικό Κόμμα
  ασπάζεται την ιδεολογία και τη φιλοσοφία του ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ που
  εμπνέεται από ένα γενικότερο εθνικό και κοινωνικό όραμα και απορρίπτει τις
  γενικές και αόριστες ιδέες και τους αυθαίρετους αφορισμούς.
 2.2 Βασικοί σκοποί
  Βασικοί σκοποί του Δημοκρατικού Κόμματος είναι η συμβολή στον αγώνα για
  την απελευθέρωση της Κύπρου και η προώθηση θεσμών, προγραμμάτων και
  διαδικασιών, που εξασφαλίζουν απρόσκοπτη πρόοδο  και αρμονία στον
  πολιτικό και οικονομικό τομέα, μέσα σε μια κυρίαρχη, ανεξάρτητη και
  δημοκρατική πολιτεία με κατοχυρωμένα τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα
  όλων των νόμιμων πολιτών της. 
 2.3 Βασικοί στόχοι
  Οι βασικοί στόχοι του Δημοκρατικού Κόμματος πηγάζουν από  την όλη
  ιδεολογία και πολιτική φιλοσοφία του. Παράλληλα:
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα βρίσκεται σταθερά και με συνέπεια ενταγμένο
   στον ενδιάμεσο πολιτικό χώρο και υπηρετεί με ειλικρίνεια και χωρίς

   διακρίσεις το δημόσιο συμφέρον και το κοινωνικό σύνολο. Επιδιώκει τη
   συστηματική συνεργασία των δυνάμεων του χώρου στη βάση
   πολιτικοϊδεολογικών συγκλίσεων. Μόνιμος στόχος του Δημοκρατικού
   Κόμματος είναι η συνένωση των δυνάμεων του χώρου και η διεύρυνση
   της αποδοχής των αρχών και της πολιτικής φιλοσοφίας του
   ενδιάμεσου χώρου από την Κυπριακή κοινωνία Στόχος επίσης είναι η
   δημιουργία συνθηκών εθνικής συνεννόησης, πολιτικής συναντίληψης,
   κοινωνικής συναίνεσης και πολιτικής σταθερότητας στον τόπο.
  β) Το Δημοκρατικό Κόμμα επιδιώκει ενεργό και δημιουργική συμμετοχή
   σε Διεθνείς και  Ευρωπαϊκούς πολιτικοϊδεολογικούς και
   κο ι ν ο β ο υλ ε υ τ ι κο ύ ς  θ εσ μ ο ύ ς  κα ι  σ χ ή μ α τ α  σ τ η  β ά σ η
   πολιτικοϊδεολογικής ταύτισης ή συγγένειας.
 2.4 Θέσεις του Κόμματος αναφορικά με το Εθνικό θέμα
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα θεωρεί το Κυπριακό ως πρόβλημα εισβολής και
   κατοχής και αγωνίζεται για να επιτύχει με βάση τα ψηφίσματα και τις
   αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών και τις Συμφωνίες Κορυφής, τις
   αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
   και το Κοινοτικό (Ευρωπαϊκό) Κεκτημένο, δίκαιη, λειτουργική και
   βιώσιμη λύση. ΛΥΣΗ που θα εξασφαλίζει την πλήρη ανεξαρτησία, την
   κατοχύρωση της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας, και της
   ενότητας της χώρας, την αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων
   και των εποίκων και την κατοχύρωση του δικαιώματος επιστροφής
   όλων των προσφύγων στις εστίες και τις περιουσίες τους, κάτω από
   συνθήκες ασφάλειας και θα κατοχυρώνει τα ανθρώπινα δικαιώματα
   (όλων των νόμιμων κατοίκων της Κυπριακής Δημοκρατίας), τις
   βασικές ελευθερίες και τη διακρίβωση της τύχης ενός εκάστου των
   αγνοουμένων.
  β) Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει ότι στον αγώνα μας για φυσική και
   εθνική επιβίωση και δικαίωση, η ανεπιφύλακτη και στενή συνεργασία
   με την Ελληνική Κυβέρνηση είναι αναγκαία και απαραίτητη, και ότι, οι
   δεσμοί με την Ελλάδα, για λόγους ιστορικούς, φυλετικούς και
   εθνικούς, πρέπει να παραμένουν πάντοτε απαρασάλευτοι.
  γ) Το Δημοκρατικό Κόμμα εργάζεται για την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση της
   Κύπρου με στόχο την εφαρμογή των αρχών της δικαιοσύνης, των
   ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του Κοινοτικού Κεκτημένου και την
   ισότιμη και δημιουργική συμμετοχή της Κύπρου στους Ευρωπαϊκούς
   θεσμούς και γενικά στο Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. Παράλληλα εργάζεται
   για τη διαμόρφωση ενός συστήματος αρχών και αξιών στην Ευρωπαϊκή
   Ένωση που να την καθιστά ένωση λαών και πολιτισμών και όχι όργανο
   πολιτικών και οικονομικών κέντρων εξουσίας.
 2.5 Πολιτική Δημοκρατία
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει πως όλες οι πολιτικές εξουσίες πρέπει
   να πηγάζουν από το λαό και να ασκούνται υπεύθυνα για το καλό του
   λαού και σύμφωνα με την ανόθευτη θέλησή του.
  β) Η ολοκλήρωση της Πολιτικής Δημοκρατίας είναι αδιανόητη χωρίς την
   απαιτούμενη πολιτική αγωγή και ενημέρωση, χωρίς τη συμμετοχή
   όλων των ενηλίκων πολιτών στη διαδικασία λήψης σοβαρών
   αποφάσεων, χωρίς την παροχή ίσων ευκαιριών σε όσους πολίτες
   θέλουν να διεκδικήσουν πολιτικές θέσεις, από τις οποίες να μπορούν
   να συναγωνιστούν δημοκρατικά και  ελεύθερα, χωρίς να
   παρεμποδίζονται από οποιεσδήποτε προκαταλήψεις και εμπόδια.
   Η Πολιτική Δημοκρατία απαιτεί την ισότητα των πολιτών έναντι των
   νόμων και την ισοπολιτεία των νόμων έναντι όλων των πολιτών.
 2.6 Έμπρακτη Πολιτική Δημοκρατία 
  Το Δημοκρατικό Κόμμα θέλει τη δημοκρατία έμπρακτη και ουσιαστική, όπου
  τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των πολιτών να καθορίζονται δημοκρατικά,
  με συναίσθηση κοινωνικής ευθύνης και σύμφωνα με τις αρχές της
  δικαιοσύνης και της κοινωνικής αλληλεγγύης και όπου τα δικαιώματα των
  πολιτών να προστατεύονται αποτελεσματικά και να ασκούνται ελεύθερα.

 2.7 Ατομικές και Πολιτικές Ελευθερίες 
  Το Δημοκρατικό Κόμμα θέλει τα ανθρώπινα δικαιώματα απαραβίαστα και τις
  ατομικές και πολιτικές ελευθερίες κατοχυρωμένες με μηχανισμούς που να
  τις προστατεύουν από καταχραστές και σφετεριστές της εξουσίας και από
  πράξεις που δεν συνάδουν με το σύστημα των κοινωνικών αξιών του λαού ή
  τη δημοκρατικά εκφραζόμενη θέληση του λαού.
 2.8 Κοινωνική Δημοκρατία
  Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει ότι το κράτος και γενικά η πολιτεία καθώς και
  η ευρύτερη  κοινωνία έχουν υποχρέωση να εξασφαλίζουν σε όλους τους
  πολίτες συνθήκες ελεύθερης και αξιοπρεπούς διαβίωσης, σύμφωνα με τις
  αρχές της δικαιοσύνης, του ανθρωπισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης.
  Για το σκοπό αυτό υποστηρίζει τη χαλιναγώγηση της αυθαιρεσίας των
  ισχυρών κοινωνικών ομάδων, όπου, και όταν, εκδηλώνεται, την ενίσχυση των
  αδύνατων κοινωνικών ομάδων ή κατηγοριών ή στρωμάτων και την προστασία
  τους από την εγκατάλειψη, την κοινωνική περιθωριοποίηση, την άδικη
  μεταχείριση και την εκμετάλλευση, με απώτερο σκοπό την εξισορρόπηση
  των κοινωνικών και οικονομικών δικαιωμάτων και την αρμονική συμβίωση
  των πολιτών μέσα σε συνθήκες κοινωνικής συνοχής.
 2.9 Οικονομική Δημοκρατία
  Το Δημοκρατικό Κόμμα αποβλέπει στην εξάλειψη κάθε είδους οικονομικών
  φραγμών για την οικονομική προαγωγή των ατόμων και στη δημιουργία ίσων
  ευκαιριών εργασίας και οικονομικής προόδου για όλους τους πολίτες.
  Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει ότι η οικονομική δημοκρατία είναι ανέφικτη
  χωρίς την κατάργηση της κυρίαρχης  αυθαιρεσίας των οικονομικά ισχυρών,
  των μονοπωλίων, της ασυδοσίας του εγχώριου ή ξένου κεφαλαίου, της
  μονοπώλησης, της πληροφόρησης και των κάθε λογής προνομίων που είναι
  αντίθετα με τα συμφέροντα του λαού.  Το Δημοκρατικό Κόμμα θεωρεί επίσης
  αναγκαία την καθιέρωση ελέγχου και την επιβολή κυρώσεων για την κακή
  χρήση τεχνικών εφευρέσεων ή καινοτομιών από μέρους ισχυρών
  κοινωνικοοικονομικών παραγόντων.
  Το Δημοκρατικό Κόμμα θεωρεί το μικτό σύστημα οικονομίας, που συνδυάζει
  την ιδ ιωτική πρωτοβουλία με τον κρατικό σχεδιασμό,  ως το
  αποτελεσματικότερο οικονομικό σύστημα το οποίο διασφαλίζει την πρόοδο
  και την ανάπτυξη της Κύπρου και του λαού της, την δίκαιη κατανομή του
  εθνικού πλούτου και των οικονομικών βαρών και την προστασία των
  δικαιωμάτων των οικονομικά ασθενέστερων και μη προνομιούχων ομάδων
  του πληθυσμού.
 2.10 Δημοκρατική μεθόδευση
  Το Δημοκρατικό Κόμμα δεν υποστηρίζει δόγματα αλλά αρχές, που θα
  ενθαρρύνουν την αδιάκοπη αναζήτηση του καλύτερου και δικαιότερου
  τρόπου κοινωνικής συμβίωσης και συνεργασίας.
  Υποστηρίζει ότι ο ανοικτός και ελεύθερος διάλογος σαν μέσο έκφρασης των
  εκτιμήσεων και θέσεων του λαού, αποτελεί το πιο ορθό μέσο αναζήτησης
  τρόπων για πιο αρμονική  κοινωνική συμβίωση και συνεργασία.
  Επίσης υποστηρίζει ότι σε περίπτωση διαφωνίας ή διαφοράς το καλύτερο
  μέσο για εξεύρεση λύσης είναι οι νόμιμες και δημοκρατικές διαδικασίες.
 2.11 Κατευθυντήριες Οργανωτικές Γραμμές 
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα δεν είναι Κόμμα με μονολιθική οργάνωση. Η
   συνοχή του διατηρείται με την ισορροπημένη κατανομή της
   ενδοκομματικής δύναμης μεταξύ των μελών και αξιωματούχων του, με
   την προσήλωση στους σκοπούς και στη συλλογική προσπάθεια για την
   επίτευξη των σκοπών του Κόμματος.
  β) Οι δημοκρατικές αρχές διέπουν τόσο τη διαδικασία ανάδειξης
   αξιωματούχων όσο και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Γι’ αυτό:
   I.  Όλα τα όργανα είναι αιρετά και εκλέγονται με όσο το δυνατό πιο
    άμεσο τρόπο. Συγκεκριμένα όλα τα μέλη του Κόμματος, που
    είναι εγγεγραμμένα στο Κεντρικό Μητρώο Μελών, έχουν και
    ασκούν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και
    συνδιαμορφώνουν μέσα από συλλογικές διαδικασίες τις

    αποφάσεις και τις θέσεις του Κόμματος στα μείζονος σημασίας
    και ιδιαίτερης κρισιμότητας πολιτικά και κομματικά θέματα. Όλα
    τα μέλη του Κόμματος εκλέγουν όλους τους κεντρικούς
    αξιωματούχους και μέλη των κεντρικών συλλογικών οργάνων
    του Κόμματος, όλα τα μέλη των Επαρχιακών Οργανώσεων
    εκλέγουν όλους τους αξιωματούχους και τα μέλη των
    Επαρχιακών Συλλογικών Οργάνων και όλα τα μέλη της Τοπικής
    Οργάνωσης εκλέγουν όλους τους αξιωματούχους και όλα τα
    μέλη των τοπικών συλλογικών οργάνων.
   II. Οι εξουσίες που συγκεντρώνουν τα όργανα
    αλληλοϊσορροπούνται και αλληλοελέγχονται.
   III. Οι αποφάσεις λαμβάνονται από αρμόδια συλλογικά όργανα.
    --Επιδιώκεται η αποκέντρωση του συστήματος λήψης
    αποφάσεων και η εκχώρηση διακριτικής  εξουσίας στα
    κατώτερα συλλογικά αιρετά  όργανα.

ΑΡΘΡΟ 3: ΚΟΜΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ
 3.1 Επί θεμάτων μείζονος πολιτικής σημασίας ή ιδιαίτερης κομματικής
  κρισιμότητας πραγματοποιείται κομματικό δημοψήφισμα στο οποίο
  συμμετέχουν όλα τα μέλη του Κόμματος.
 3.2 
  Την πραγματοποίηση κομματικού δημοψηφίσματος αποφασίζει η Κεντρική
  Επιτροπή, η οποία καθορίζει το θέμα και τα ερωτήματα που θα τεθούν προς
  απάντηση στο δημοψήφισμα. Οι σχετικές αποφάσεις της Κεντρικής
  Επιτροπής λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών της.

ΑΡΘΡΟ 4: ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 4.1 Το Πολιτικό Πρόγραμμα του Κόμματος καθορίζεται με βάση τις πιο πάνω
  βασικές πολιτικές θέσεις και, εντός των πλαισίων αυτών, μπορεί να
  αναθεωρείται από καιρού εις καιρό από το Παγκύπριο Συνέδριο που έχει
  αποκλειστική αρμοδιότητα να συζητά και να εγκρίνει τους επί μέρους
  στόχους, τη μεθοδολογία, τρόπους και ενέργειες για την προώθηση της
  εφαρμογής του.
 4.2 Την ευθύνη για τη σύνταξη του προσχεδίου του προγράμματος έχει το
  Εκτελεστικό Γραφείο που το υποβάλλει στην Κεντρική Επιτροπή για έγκριση.
  Η Κεντρική Επιτροπή το παραπέμπει στο Παγκύπριο Συνέδριο για τελική
  έγκριση. Νοείται ότι σε όλα τα όργανα του Κόμματος δίνεται η δυνατότητα
  υποβολής απόψεων και εισηγήσεων για τον καταρτισμό του Πολιτικού
  Προγράμματος του Κόμματος.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΔΟΜΗ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

ΑΡΘΡΟ 5: ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 1. Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση
 2. Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο
 3. Έκτακτο ή Καταστατικό Συνέδριο 
 4. Παγκύπρια Συνδιάσκεψη
 5. Κεντρική Επιτροπή
 6. Πολιτικό Συμβούλιο
 7. Εκτελεστικό Γραφείο
 8. Γραμματεία Εκτελεστικού Γραφείου
 9. Κοινοβουλευτική Ομάδα
 10. Γενικό Οργανωτικό Γραφείο
 11. Οικονομική Επιτροπή

 12. Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες
 13. Επιτροπή Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ΑΡΘΡΟ 6: ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 6.1 Η Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση πραγματοποιείται κάθε πενήντα-τέσσερις
  (54) μήνες και εκλέγει τους κεντρικούς αξιωματούχους του Κόμματος
  (Πρόεδρο, Αναπληρωτή Πρόεδρο, τρεις (3) Αντιπροέδρους, Γενικό
  Γραμματέα, Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα), τα αιρετά μέλη του Εκτελεστικού
  Γραφείου (15) και τα μέλη της Κεντρική Επιτροπή.
 6.2 Πραγματοποιείται πενήντα-τέσσερις (54) μήνες μετά την προηγούμενη
  Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
 6.3 Όλα τα εγγεγραμμένα στο Κεντρικό Μητρώο Μελών μέλη του Κόμματος, που
  έχουν εγγραφεί τουλάχιστον εννέα (9) μήνες πριν την ημέρα διεξαγωγής της
  Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην
  ψηφοφορία, εφόσον έχουν τακτοποιημένες τις κομματικές τους
  υποχρεώσεις κατά την προσέλευση τους στην Εκλογική Συνέλευση.

  Κάλπες της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης λειτουργούν σε όλες τις
  επαρχίες, όπως θα ορίζεται από τους σχετικούς κανονισμούς. Οι εκλογικές
  διαδικασίες εποπτεύονται από κεντρική και επαρχιακές εφορευτικές
  επιτροπές όπως θα ορίζουν οι Κανονισμοί που εγκρίνονται από την Κεντρική
  Επιτροπή. Οι Επαρχιακές Εφορευτικές Επιτροπές υπόκεινται στην Κεντρική
  Εφορευτική Επιτροπή. Οι Πρόεδροι των Επαρχιακών εφορευτικών
  επιτροπών είναι μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.

  Οι κάλπες ανοίγουν και κλείνουν την ίδια ώρα σε όλες τις επαρχίες.

  Η Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο συλλογικό
  όργανο του Κόμματος σε θέματα εκλογικών διαδικασιών.

  Ο χρόνος διεξαγωγής της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης μπορεί να
  παραταθεί για περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, με
  απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, ύστερα από εισήγηση του Εκτελεστικού
  Γραφείου, για λόγους εξειδικευμένους που αφορούν τα πολιτικά πράγματα
  του τόπου ή που εξυπηρετούν τους σκοπούς και τις αρχές του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 7: ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 7.1 Το Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο είναι το ανώτατο και κυρίαρχο συλλογικό
  όργανο του Κόμματος στη διαμόρφωση των πολιτικών αποφάσεων και στη
  χάραξη στρατηγικής. Συνέρχεται μια (1) φορά στη διάρκεια της  θητείας των
  κεντρικών συλλογικών οργάνων του Κόμματος, κατόπιν σύγκλισης από την
  Κεντρική Επιτροπή του κόμματος ή όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο από την
  Κεντρική Επιτροπή.
 7.2 Προκηρύσσεται από την Κεντρική Επιτροπή η οποία καθορίζει την
  ημερομηνία διεξαγωγής του και εγκρίνει την ημερήσια διάταξη του.
  Ο χρόνος διεξαγωγής του μπορεί να αναβληθεί για περίοδο που δεν θα
  υπερβαίνει τους τρεις μήνες, με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, ύστερα
  από εισήγηση του Εκτελεστικού Γραφείου, για λόγους εξειδικευμένους που
  αφορούν τα πολιτικά πράγματα του τόπου ή που εξυπηρετούν τους σκοπούς
  και τις αρχές του  Κόμματος.
 7.3 Σύνθεση
  Στο Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο συμμετέχουν: Κεντρική Επιτροπή, Πολιτική
  Επιτροπή, 86 αντιπρόσωποι της ΝΕΔΗΚ, 86 αντιπρόσωποι της ΓΟΔΗΚ, 50
  αντιπρόσωποι των Κλαδικών Οργανώσεων, οι Πρόεδροι των Ομάδων
  Μελετών, δύο αντιπρόσωποι από κάθε Φοιτητική Οργάνωση, τα μέλη των
  Επαρχιακών Επιτροπών του Κόμματος, οι Πρόεδροι των Τοπικών Επιτροπών
  και ένας αντιπρόσωπος από κάθε εκλογικό κέντρο, πέντε αντιπρόσωποι από
  κάθε Κομματική Οργάνωση του εξωτερικού, οι Δήμαρχοι, οι Δημοτικοί
  Σύμβουλοι, οι Σχολικοί Έφοροι και οι εκλεγμένοι πρόεδροι και μέλη

  Κοινοτικών Συμβουλίων μέλη του Κόμματος, τρεις αντιπρόσωποι της
  Οικονομικής Επιτροπής, οι δύο οικονομικοί ελεγκτές.
  Συμμετέχουν επίσης: Πρώην Πρόεδροι της Δημοκρατίας που προέρχονται
  από το ΔΗΚΟ, εν ενεργεία υπουργοί, βουλευτές και ευρωβουλευτές, καθώς
  και όσοι διετέλεσαν αξιωματούχοι του Κόμματος που εκλέγηκαν από
  Παγκύπριο Συνέδριο (Πρόεδροι του Κόμματος, Αναπληρωτές Προέδροι,
  Αντιπρόεδροι, Γενικοί Γραμματείς, και Γενικοί Οργανωτικοί Γραμματείς)
  πρώην Υπουργοί, Βουλευτές και Ευρωβουλευτές του Κόμματος καθώς και οι
  πρώην Προέδροι και Γενικοί Γραμματείς της ΓΟΔΗΚ και της ΝΕΔΗΚ και
  πρώην Πρόεδροι Επαρχιακών Επιτροπών, οι Πρόεδροι και τα μέλη
  Διοικητικών Συμβουλίων Ημικρατικών Οργανισμών που είναι μέλη του
  Κόμματος
 7.4 Αρμοδιότητες
  Το Τακτικό Συνέδριο ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
  α) Λαμβάνει γνώση, συζητά και ψηφίζει:-
   I. Το Πολιτικό Πρόγραμμα του Κόμματος για την επόμενη θητεία.
   II. Την Έκθεση Δράσης της περασμένης θητείας, που καταθέτει ο
    Γενικός  Γραμματέας του Κόμματος.
  β) Καθορίζει τα γενικά πλαίσια της πολιτικής του Κόμματος.
  γ) Λαμβάνει γνώση και εγκρίνει τον Οικονομικό Απολογισμό της
   Οικονομικής Επιτροπής και την Έκθεση των Οικονομικών Ελεγκτών
   του Κόμματος.
  δ) Τροποποιεί το Καταστατικό σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις.
  ε) Έχει το τεκμήριο της αρμοδιότητας για οποιοδήποτε θέμα που δεν
   καθορίζει το Καταστατικό και περιβάλλεται με το κατάλοιπο εξουσίας
   που  δεν έχει ανατεθεί σε άλλο κομματικό όργανο.
 7.5 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί που ψηφίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν με βάση το
  Καταστατικό, θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Τακτικού Παγκυπρίου
  Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 8: ΕΚΤΑΚΤΟ Ή ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 8.1 Το Έκτακτο ή Καταστατικό Παγκύπριο Συνέδριο συγκαλείται εάν και εφ’ όσον
  κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο του Κόμματος ή την Κεντρική Επιτροπή και
  ασχολείται με ειδικά θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη του,
  που εξαγγέλλεται μαζί με τη σύγκλησή του.
 8.2 Στην οργάνωση και λειτουργία του Έκτακτου ή Καταστατικού Παγκυπρίου
  Συνεδρίου εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις περί Τακτικού
  Παγκυπρίου Συνεδρίου, με εξαίρεση τη χρονική περίοδο για έγκριση και
  κοινοποίηση στους συνέδρους των εγγράφων που θα τεθούν ενώπιον του
  Συνεδρίου, την οποία θα μπορεί να συντέμνει η Κεντρική Επιτροπή
  ανάλογα με την περίπτωση και εφ’ όσον συντρέχουν εξειδικευμένοι λόγοι.

ΑΡΘΡΟ 9: ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ
 9.1 Συγκαλείται με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής με στόχο την ενημέρωση
  και το συλλογικό προβληματισμό των στελεχών του Κόμματος καθώς και την
  ανάπτυξη διαλόγου του Κόμματος  με την ευρύτερη κοινωνία πάνω σε
  σημαντικά πολιτικά ζητήματα ή θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος. Η
  Κεντρική Επιτροπή ορίζει ειδική επιτροπή για τη διοργάνωση της.
 9.2 Η Κεντρική Επιτροπή καθορίζει τη σύνθεση της Συνδιάσκεψης και εγκρίνει
  την ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 10: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 10.1 Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ είναι το ανώτατο συλλογικό όργανο του Κόμματος
  που λειτουργεί μεταξύ δύο Τακτικών Παγκύπριων Συνεδρίων.
 10.2 Σύνθεση 
  Η Κεντρική Επιτροπή αποτελείται:
  α) Από τα μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου (ως το άρθρο 12)
  β) Από τα επτά (7) μέλη της Γενικής Γραμματείας της ΓΟΔΗΚ και τα

   έντεκα (11) μέλη της Γενικής Γραμματείας της ΝΕΔΗΚ, τον Πρόεδρο
   των Ομάδων Μελετών και τους Προέδρους των κομματικών
   παραρτημάτων εξωτερικού
  γ) Από 120 αιρετά μέλη, από τα οποία 20% τουλάχιστον είναι γυναίκες
   και 10% τουλάχιστον ανήκουν στη ΝΕΔΗΚ (συμπεριλαμβανομένων
   των επτά (7) μελών της Γραμματείας της ΓΟΔΗΚ και των έντεκα (11)
   μελών της Γραμματείας της ΝΕΔΗΚ) και τα οποία κατανέμονται στις
   Επαρχιακές Οργανώσεις του Κόμματος με βάση τον αριθμό ψήφων
   που πήρε η κάθε επαρχία στις αμέσως προηγούμενες βουλευτικές
   εκλογές στις οποίες το Κόμμα έλαβε μέρος αυτοδύναμα. Τα μέλη κάθε
   επαρχίας εκλέγονται από την οικεία Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση. Η
   κατανομή των εδρών κατά επαρχιακή οργάνωση και των θέσεων που
   διεκδικούνται από γυναίκες και εκπροσώπους της ΝΕΔΗΚ καθορίζεται
   από την Κεντρική Επιτροπή με τους σχετικούς κανονισμούς. Η εκλογή
   γίνεται με βάση κανονισμούς που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή.
  δ) Όλους τους αξιωματούχους που επιλέγονται/εκλέγονται σύμφωνα με
   τα άρθρα 10.7
  ε) Από τους Προέδρους της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων, της
   Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων και της Ομάδας Μελετών.
  στ) Από πέντε (5) εκπροσώπους του Φοιτητικού Κινήματος, που είναι
   μέλη του κόμματος.
 10.3 Η εκλογή των αιρετών μελών της Κεντρικής Επιτροπής γίνεται από τις
  Επαρχιακές Εκλογικές Συνελεύσεις. Η κατανομή των εδρών κατά Επαρχιακή
  Οργάνωση και των θέσεων που διεκδικούνται από γυναίκες και εκπροσώπους
  της ΝΕΔΗΚ καθορίζεται από την Κεντρική Επιτροπή με τους σχετικούς
  κανονισμούς.
 10.4 Ο Γενικός Γραμματέας και ο Βοηθός Γενικός Γραμματέας  φροντίζουν για την
  τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων και των παρουσιών της Κεντρικής
  Επιτροπής και κυκλοφορούν τα  πρακτικά ανάμεσα στα μέλη της Κεντρικής
  Επιτροπής όχι αργότερα από 15 μέρες μετά τη συνεδρία. 
  Η Κεντρική Επιτροπή δύναται να αποφασίσει τη μη περίληψη θεμάτων στα
  πρακτικά με πλειοψηφία όχι μικρότερη από 3/5 των παρόντων.
 10.5 Η Κεντρική Επιτροπή συνέρχεται τουλάχιστον μια (1) φορά την τριμηνία.
  Συγκαλείται από το Εκτελεστικό  Γραφείο, υπό την ευθύνη του Γενικού
  Γραμματέα.
  α) Η Κεντρική Επιτροπή μπορεί να συγκληθεί εκτάκτως από τον Πρόεδρο
   ή το Εκτελεστικό Γραφείο ή με γραπτή αίτηση υπογεγραμμένη από το
   25% τουλάχιστον των μελών της, που να παραθέτει κατά τρόπο
   συγκεκριμένο το θέμα ή τα θέματα για το οποίο/οποία ζητείται η
   έκτακτη σύγκλησή της.
  β) Η Κεντρική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα το
   ήμισυ  τουλάχιστον των εν ενεργεία μελών της. Σε περίπτωση μη
   συμπλήρωσης του ως άνω αριθμού, η συνεδρία αναβάλλεται για μια
   ώρα, οπότε τα παρόντα μέλη εφ’ όσον αντιπροσωπεύουν το 1/3
   τουλάχιστον των εν ενεργεία μελών της, αποτελούν απαρτία.
  γ) Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία, εκτός των
   αποφάσεων για τις οποίες απαιτείται μεγαλύτερος αριθμός ψήφων
   σύμφωνα με τις πρόνοιες άλλων άρθρων του Καταστατικού. Η
   ψηφοφορία διεξάγεται δι’ ανατάσεως της χειρός εκτός αν ζητηθεί
   διαφορετικά από το 25% των παρόντων μελών, οπότε διεξάγεται
   μυστική.
 10.6 Αρμοδιότητες
  α) Η Κεντρική Επιτροπή προκηρύσσει  την Παγκύπρια Εκλογική
   Συνέλευση και καθορίζει την ημερομηνία διεξαγωγής των εργασιών
   της, την εκλογική διαδικασία και κάθε άλλο εκλογικό κανονισμό. Με
   ειδικούς κανονισμούς καθορίζει τη διαδικασία υποβολής
   υποψηφιοτήτων και διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη των
   κεντρικών αξιωματούχων, των μελών των κεντρικών συλλογικών
   οργάνων και των επαρχιακών και τοπικών συλλογικών οργάνων, που

   εκλέγονται από την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
  β) Προκηρύσσει επίσης το Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο, καθορίζει την
   ημερομηνία διεξαγωγής των εργασιών του και εγκρίνει την ημερήσια
   διάταξή του. Μελετά και εγκρίνει όλα τα έγγραφα που θα κατατεθούν
   στο Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο, τουλάχιστον ένα μήνα πριν την
   πραγματοποίηση του και φροντίζει για την κυκλοφορία του
   προσυνεδριακού υλικού  διά του Γενικού Γραμματέα προς τις
   Επαρχιακές Επιτροπές και άλλες οργανώσεις ή τμήματα του Κόμματος.
  γ) Εγκρίνει και παραπέμπει στο Παγκύπριο Τακτικό Συνέδριο το Πολιτικό
   Πρόγραμμα του Κόμματος και την Έκθεση Δράσης.
  δ) Μελετά και εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων και δαπανών
   του Κόμματος. 
  ε) Λαμβάνει γνώση της γενικής οικονομικής κατάστασης του Κόμματος
   με αναφορά του αρμόδιου οικονομικού διαχειριστή, ο οποίος εισηγείται
   στο Εκτελεστικό Γραφείο τους συνεργάτες του.
  στ) Ενόψει του Τακτικού Παγκύπριου Συνεδρίου λαμβάνει γνώση της
   οικονομικής κατάστασης και διαχείρισης των οικονομικών του
   Κόμματος της προηγηθείσας διετίας με την κατάθεση της έκθεσης των
   οικονομικών ελεγκτών του Κόμματος που παραπέμπεται στο Τακτικό
   Παγκύπριο Συνέδριο. Ενόψει Τακτικού Παγκύπριου Συνεδρίου
   εξετάζει τους εγκεκριμένους λογαριασμούς του Κόμματος με βάση
   την έκθεση των ελεγκτών και εγκρίνει ή απορρίπτει τους
   λογαριασμούς.
  ζ) Εγκρίνει τους εσωτερικούς κανονισμούς οι οποίοι ρυθμίζουν την
   οργάνωση και λειτουργία των Συλλογικών οργάνων ή επιτροπών του
   Κόμματος , κεντρικών, επαρχιακών ή τοπικών. 
  η) Εγκρίνει την κομματική λειτουργία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.
  θ) Καθορίζει το ύψος του δικαιώματος εγγραφής και της ετήσιας
   συνδρομής των μελών.
  ι) Θεσπίζει ειδικούς κανονισμούς που ρυθμίζουν:
   I. Τη διαδικασία της υποβολής υποψηφιότητας και εκλογής
    αξιωματούχων του Κόμματος που εκλέγονται από ανώτερα
    συλλογικά όργανα του Κόμματος. 
   II. Τη διαδικασία επιλογής κομματικού ή κομματικών υποψηφίων
    στη διεκδίκηση των γενικών ή Αναπληρωματικών βουλευτικών
    εκλογών, Ευρωεκλογών, των δημοτικών εκλογών ή της εκλογής
    προέδρων και μελών Κοινοτικών Συμβουλίων καθώς και μελών
    Σχολικών Εφοριών.
   III. Τη διαδικασία προκήρυξης και διεξαγωγής του κομματικού
    δημοψηφίσματος.
  Ια) Επιλέγει/εκλέγει ενδεκαμελή (11) υποεπιτροπή της Κεντρικής
   Επιτροπής απαρτιζόμενη από Πρόεδρο και δέκα μέλη, η οποία ενεργεί
   ως δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
  Ιβ) Επιλέγει/εκλέγει το βουλευτή που θα διεκδικήσει το αξίωμα του
   Προέδρου της Βουλής, σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Κόμματος
   δεν είναι βουλευτής ή δεν επιθυμεί να διεκδικήσει τη θέση.
  Ιγ) Επικυρώνει την εκλογή του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του
   Κόμματος και του Αναπληρωτή του.
  Ιδ) Επιλέγει/εκλέγει τα πέντε (5) μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας,
   Ελέγχου και  Κανονισμών.
  Ιε) Επικυρώνει την επιλογή του Προέδρου της Ομάδας Μελετών.
 10.7 Επιλέγει/εκλέγει τους πιο κάτω Αξιωματούχους του Κόμματος οι οποίοι
  συμμετέχουν στην Κεντρική Επιτροπή ως εξ οφίκια μέλη με δικαίωμα
  ψήφου:
  1) Τους Βοηθούς Γενικούς Γραμματείς
  2) Τους Βοηθούς Γενικούς Οργανωτικούς Γραμματείς
  3) Το Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων
  4) Το Γραμματέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  5) Το Γραμματέα Αγροτικών Θεμάτων

  6) Το Γραμματέα Προσφυγικών Θεμάτων
  7) Το Γραμματέα Πολιτιστικών Θεμάτων
  8) Το Γραμματέα Αθλητισμού
  9) Το Γραμματέα Θρησκευτικών Ομάδων
  10) Το Γραμματέα Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Θεμάτων
  Τα καθήκοντα/αρμοδιότητές τους, εφ’ όσον  δεν προβλέπονται από το
  Καταστατικό, εγκρίνονται από την Κεντρική Επιτροπή.
 10.8 Πληρώνει με εκλογή τις  θέσεις του Αναπληρωτή Προέδρου, Αντιπροέδρων,
  Γενικού Γραμματέα και του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, σε περίπτωση
  κατά την οποία καθίστανται κενές για οποιοδήποτε λόγο.
 10.9 Κάθε χρόνο η Κεντρική Επιτροπή  ορίζει ειδική συνεδρία  λογοδοσίας των
  αξιωματούχων του Κόμματος. 

ΑΡΘΡΟ 11: ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 11.1 Στο Πολιτικό Συμβούλιο μετέχουν όλοι οι πρώην υπουργοί και βουλευτές
  μέλη του Κόμματος και άλλα πρόσωπα μετά από σχετική εισήγηση του
  Προέδρου του Κόμματος στη Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου.
 11.2 Συνεδριάζει τακτικά και αναλύει τα πολιτικά δρώμενα και την επικαιρότητα.
 11.3 Το Πολιτικό Συμβούλιο έχει καθαρά συμβουλευτικό χαρακτήρα και μετά από
  κάθε συνεδρία αποστέλλει στον Πρόεδρο του Κόμματος έκθεση εισηγήσεων
  και απόψεων.
 11.4 Το Πολιτικό Συμβούλιο τελεί υπό την εποπτεία του Προέδρου του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 12: ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
 12.1 Το Εκτελεστικό Γραφείο είναι το Εκτελεστικό Όργανο της Κεντρικής
  Επιτροπής και γενικότερα του Κόμματος.
 12.2 Σύνθεση 
  Στο Εκτελεστικό Γραφείο συμμετέχουν:
  α) Ο Πρόεδρος, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος, οι τρεις (3) Αντιπροέδροι, ο
   Γενικός Γραμματέας, ο Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας.
  β) Δεκαπέντε (15) αιρετά μέλη που εκλέγονται από την Παγκύπρια
   Εκλογική Συνέλευση. Τρία από τα μέλη αυτά είναι γυναίκες.
  γ) Πρώην Πρόεδροι του Κόμματος
  δ) Οι Πρόεδροι της ΝΕΔΗΚ και της ΓΟΔΗΚ
  ε) Οι υπουργοί που συμμετέχουν στην κυβέρνηση εκ μέρους του
   Κόμματος.
  στ) Τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος και οι
   Ευρωβουλευτές του Κόμματος.
  ζ) Οι Πρόεδροι των Επαρχιακών Επιτροπών του Κόμματος (ένας ανά
   γεωγραφική επαρχία).
  η) Ο Οικονομικός Διαχειριστής του Κόμματος
  θ) Ο Γενικός Διευθυντής του Κόμματος, ως εξ οφίκιο Μέλος με δικαίωμα
   ψήφου.
  ι) Η Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου δύναται να καλεί μέχρι και 3
   άτομα να παρακάθονται στο Εκτελεστικό χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 12.3 Αποτυχών υποψήφιος στις εκλογές για την ανάδειξη προέδρου του
  Κόμματος ο οποίος συγκεντρώνει πάνω από το 30% των ψήφων, συμμετέχει
  στο Εκτελεστικό Γραφείο ως πλήρες μέλος.
 12.4 Σε Ειδικές Συνεδρίες παρίστανται για σκοπούς ενημέρωσης και συντονισμού
  και άλλοι αξιωματούχοι του Κόμματος που θα προσκαλούνται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 12.5 Λειτουργία 
  α) Το Εκτελεστικό Γραφείο συγκαλείται το αργότερο τριάντα (30) ημέρες
   μετά την εκλογή των αιρετών μελών του και συνεδριάζει τακτικά
   τουλάχιστον μια (1) φορά τον μήνα και έκτακτα όταν κληθεί από τον
   Πρόεδρο ή από τα 3/5 των μελών του.
  β) Τα μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου αναλαμβάνουν συγκεκριμένους
   τομείς  ευθύνης. 
  γ) Βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά συν ένα μέλη του. Οι

   αποφάσεις λαμβάνονται  με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών
   του.
  δ) Γενικά θέματα λειτουργίας του ρυθμίζονται με Ειδικό Κανονισμό που
   θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή. 
 12.6 Αρμοδιότητες
  Το Εκτελεστικό Γραφείο ασκεί τις πιο κάτω αρμοδιότητες:
  α) Μελετά τις διαμορφούμενες εκάστοτε πολιτικές ή άλλες καταστάσεις
   και εξελίξεις και αντιμετωπίζει τα προκύπτοντα θέματα.
  β) Εκτιμά τη γενική κατάσταση και λαμβάνει αποφάσεις για την
   κομματική γραμμή μέσα στα πλαίσια των αρχών του Κόμματος.
  γ) Αποφασίζει για την ένταξη στα συλλογικά όργανα του Κόμματος
   άλλων στελεχών που προσχωρούν στο Κόμμα.
  δ) Ετοιμάζει  και υποβάλλει κάθε τρίμηνο προς την Κεντρική Επιτροπή
   Ειδική Πολιτική Έκθεση πάνω στην πολιτική κατάσταση, με βάση την 
   οποία αυτή προβαίνει στις εκτιμήσεις ή και λαμβάνει  τις αποφάσεις
   της.
  ε) Προτείνει στην Κεντρική Επιτροπή τα ονόματα των δύο Ελεγκτών του
   Κόμματος.
  στ) Συγκαλεί σε συνεννόηση με τις Επαρχιακές Επιτροπές τα τακτικά ή
   έκτακτα Επαρχιακά Συνέδρια.
  ζ) Καταρτίζει το προσχέδιο του Πολιτικού Προγράμματος του Κόμματος
   και το υποβάλλει στην Κεντρική Επιτροπή.
  η) Επιλέγει/εκλέγει τους πιο κάτω αξιωματούχους του Κόμματος: 
   I. Τον Οικονομικό Διαχειριστή του Κόμματος και τα μέλη της
   Οικονομικής Επιτροπής
   II. Τον Πρόεδρο και τα μέλη της Ομάδας Μελετών
   III. Επικυρώνει τα εννιά (9) πρόσωπα που στελεχώνουν το Γενικό
    Οργανωτικό Γραφείο
   IV. Τον Πρόεδρο και τα μέλη Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων
   V. Τον Πρόεδρο και τα μέλη Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων
   VI. Τον Γενικό Διευθυντή του Κόμματος
  θ) Καταρτίζει με  βάση εισηγήσεις της Επιτροπής Δεοντολογίας, Ελέγχου
   και Κανονισμών, τα προσχέδια των Κανονισμών που προνοούνται από
   τα διάφορα άρθρα του Καταστατικού και τα παραπέμπει στην Κεντρική
   Επιτροπή για ψήφιση.
  ι) Εισηγείται στην Κεντρική Επιτροπή τη σύσταση οποιασδήποτε
   Επιτροπής ή Επιτροπών με συμβουλευτική ιδιότητα που δεν
   προβλέπονται από το καταστατικό για την αποδοτική λειτουργία του
   κομματικού μηχανισμού.
  ια) Κατόπιν εισήγησης του Γενικού Διευθυντή του Κόμματος, εγκρίνει την
   δομή και το οργανόγραμμα του Κόμματος.
  ιβ) Δύναται να καλέσει Αξιωματούχους του Κόμματος που δεν είναι μέλη
   του Εκτελεστικού Γραφείου να παραστούν σε συνεδρία που μελετά
   θέματα της αρμοδιότητάς τους.
  ιγ) Λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή
  ιδ) Επιλέγει/εκλέγει πενταμελή (5) υποεπιτροπή του Εκτελεστικού
   Γραφείου, με Πρόεδρο και τέσσερα (4) μέλη η οποία ενεργεί σαν
   πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
   Η πειθαρχική εξουσία του Εκτελεστικού Γραφείου διά της
   πενταμελούς υποεπιτροπής του ασκείται αφού διοριστεί «ερευνών
   λειτουργός» (εκτός των Οργάνων του Κόμματος αλλά μέλος του
   Κόμματος) για διερεύνηση των γεγονότων και για υποβολή έκθεσης.
   Νοείται ότι παρέχεται το δικαίωμα ακροάσεως του μέλους εφ’ όσον η
   έρευνα διεκπεραιωθεί. 
 12.7 Επιβάλλει αυτεπάγγελτα πειθαρχική ποινή σε περιπτώσεις αυταπόδεικτου
  πειθαρχικού παραπτώματος.
 12.8 Το Εκτελεστικό Γραφείο φροντίζει για τη συγκρότηση και λειτουργία ειδικών
  επιτροπών εργασίας που θα αφορούν θέματα ανάλογα με τα υπουργεία της
  κυβέρνησης ή/και αντίστοιχες Επιτροπές της Βουλής.

 12.9 Η υλοποίηση και εφαρμογή των αποφάσεων του Εκτελεστικού Γραφείου
  μπορεί να ανατεθεί στη Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου.
 12.10 Το Εκτελεστικό Γραφείο επιλέγει τα κομματικά  μέλη που εκπροσωπούν το
  Κόμμα σε εξωκομματικούς οργανισμούς ή επιτροπές.
 12.11 Το Εκτελεστικό Γραφείο σε συνεργασία με το Γενικό Διευθυντή του
  Κόμματος ορίζει τις έμμισθες θέσεις του Κόμματος, διορίζει και παύει το
  έμμισθο προσωπικό και ορίζει και αναθεωρεί την αντιμισθία του με βάση την
  κείμενη νομοθεσία και τις ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις

ΑΡΘΡΟ 13: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
 13.1 Η Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον
  Αναπληρωτή Πρόεδρο, τους τρεις (3) Αντιπροέδρους, το Γενικό Γραμματέα,
  το Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα, τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο, τον
  Αναπληρωτή Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο και δύο (2) από τα αιρετά μέλη
  του Εκτελεστικού Γραφείου που ορίζονται από την ολομέλεια του Σώματος
  και διαχειρίζεται πάνω σε καθημερινή βάση θέματα κομματικής πολιτικής,
  οργανωτικής ανάπτυξης και γενικότερης πολιτικής και κομματικής δράσης.
  Στην Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου παρακάθεται και ο Γραμματέας
  Επικοινωνίας/Εκπρόσωπος Τύπου χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 13.2 Αρμοδιότητες
  α) Επιλέγει/εκλέγει τον Γραμματέα Επικοινωνίας/Εκπρόσωπο Τύπου
   κατόπιν εισήγησης του Προέδρου του Κόμματος.
  β) Σε συνεργασία με τον Γενικό Διευθυντή του Κόμματος έχει την ευθύνη
   θεμάτων που άπτονται του επαγγελματικού προσωπικού του
   Κόμματος.
  γ) Επιλέγει/εκλέγει τον Υπεύθυνο Προσωπικών Δεδομένων.

ΑΡΘΡΟ 14: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
 14.1 Οι βουλευτές του Κόμματος αποτελούν την Κοινοβουλευτική Ομάδα του.
 14.2 Αρμοδιότητες
  α) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα έχει την ευθύνη της προβολής και
   εφαρμογής της πολιτικής του Κόμματος στα πλαίσια της Βουλής των
   Αντιπροσώπων.
  β) Ενεργεί τόσο μέσα, όσο και έξω από τη Βουλή για την προώθηση των
   αρχών και των αποφάσεων του Κόμματος και αγωνίζεται για την
   υπεράσπιση και εξασφάλιση των συμφερόντων του λαού μας.
  γ) Δραστηριοποιείται  σε συνεργασία με τα αρμόδια όργανα του Κόμματος
   για την επισήμανση, προώθηση και επίλυση των συμφερόντων του
   λαού.
  δ) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα δύναται για σκοπούς διευκόλυνσης της
   στην εκπλήρωση των καθηκόντων της, να διορίσει σε συνεννόηση με
   το Γενικό Γραμματέα, έμμισθο Γραμματέα, καθορίζοντας ταυτόχρονα
   τους όρους εργοδότησης του και τα καθήκοντά του.
  ε) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα συνεδριάζει τακτικά κάθε εβδομάδα και
   έκτακτα όταν παρίσταται ανάγκη.
  στ) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα επιλέγει δυο (2) εκ των Κοινοβουλευτικών
   Συνεργατών ως Γραμματείς της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.
  ζ) Λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή
 14.3 Ειδικός Κανονισμός
  Ειδικός Κανονισμός, που ετοιμάζει η Κοινοβουλευτική Ομάδα και ψηφίζει
  η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει την οργάνωση και λειτουργία της Ομάδας.

ΑΡΘΡΟ 15: ΓΕΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
 15.1 Το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο είναι υπεύθυνο για την οργάνωση του
  Κόμματος και καταρτίζει το Γενικό Οργανωτικό Σχέδιο.
 15.2 Του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου προΐσταται ο Γενικός Οργανωτικός
  Γραμματέας. 
 15.3 Απαρτίζεται από τον Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα, τους δυο (2) Βοηθούς
  Γενικούς Οργανωτικούς Γραμματείς και τους έξι (6) Γενικούς Επαρχιακούς

  Οργανωτικούς Διοικητικών Επαρχιών.
 15.4 Όπου κριθεί αναγκαίο καλούνται να παρακαθίσουν σε συνεδρίες του Γενικού
  Οργανωτικού Γραφείου και άλλοι αξιωματούχοι.
 15.5 Τα μέλη του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου επικυρώνονται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 15.6 Βρίσκεται σε στενή επαφή με τις Επαρχιακές Επιτροπές και τα Παραρτήματα
  του Εξωτερικού και συντονίζει τις ενέργειες και δραστηριότητες τους στον
  οργανωτικό τομέα.
 15.7 Ελέγχει την πρόοδο προς υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.
 15.8 Τηρεί υπό την εποπτεία του Προέδρου του Κόμματος και με τη συνεργασία
  του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, το Κεντρικό Μητρώο Μελών του
  Κόμματος και ελέγχει την κανονική  τήρηση των Επαρχιακών Μητρώων
  Μελών από τις Επαρχιακές Επιτροπές και των Μητρώων Μελών  των Τοπικών
  Οργανώσεων από τις αντίστοιχες Τοπικές Επιτροπές, της ΝΕΔΗΚ και της
  ΓΟΔΗΚ.
 15.9 Διενεργεί και εποπτεύει τις εκλογές για την ανάδειξη της ηγεσίας της
  ΝΕΔΗΚ και της ΓΟΔΗΚ, για τις οποίες έχει την ευθύνη τήρησης του
  μητρώου.
 15.10 Κανένα μέλος του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου δεν μπορεί να διεκδίκηση
  πολιτειακό αξίωμα εκτός και αν παραιτηθεί από την θέση του τουλάχιστον
  δυο (2) χρόνια πριν τις εκλογές τις οποίες προτίθεται να διεκδικήσει, εκτός
  και αν το Εκτελεστικό Γραφείο δώσει σχετική άδεια κατόπιν γραπτού
  αιτήματος.
 15.11 Το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 16: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ
 16.1 Η Επιτροπή Δεοντολογίας, Ελέγχου και Κανονισμών απαρτίζεται από πέντε
  (5) μέλη που επιλέγονται/εκλέγονται από την Κεντρική Επιτροπή.
 16.2 Καταρτίζει κώδικα Δεοντολογίας και εισηγείται κανονισμούς που ρυθμίζουν
  την κομματική συμπεριφορά και δράση καθώς και τη λειτουργία όλων των
  οργάνων του Κόμματος.
 16.3 Παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση του Καταστατικού, του Κώδικα
  Δεοντολογίας και των Κανονισμών.

ΑΡΘΡΟ 17: ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 17.1 Με πρωτοβουλία του Εκτελεστικού Γραφείου, συγκροτούνται Επιτροπές με
  ευθύνη την εξέταση θεμάτων που αφορούν την πολιτική, εκπαιδευτική,
  κοινωνική, οικονομική, πολιτιστική και αθλητική δραστηριότητα της
  Κυβέρνησης ή και άλλων φορέων εξουσίας, όπως και άλλες πτυχές της
  ζωής  του  τόπου .  Με δ ική  τους  πρωτοβουλία  να  εκφράζουν
  απόψεις/εισηγήσεις στο Εκτελεστικό Γραφείο για οποιοδήποτε από τα
  θέματα αυτά.
 17.2 Στις Επιτροπές  μετέχουν εξ οφίκιο οι βουλευτές  που εκπροσωπούν το
  Κόμμα στις αντίστοιχες Επιτροπές της Βουλής. Τα λοιπά μέλη των Επιτροπών
  επιλέγει/εκλέγει το Εκτελεστικό Γραφείο.
 17.3 Την εποπτεία  και συντονισμό του έργου τους θα έχει ο Αναπληρωτής
  Πρόεδρος του Κόμματος ή οι Αντιπρόεδροι του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 18: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
 18.1 Τα μέλη της Επιτροπής Αναθεώρησης και Εκσυγχρονισμού της Κυπριακής
  Νομοθεσίας επιλέγονται/εκλέγονται από το Εκτελεστικό Γραφείο κατόπιν
  εισήγησης της Γραμματείας του.
 18.2 Τελεί υπό την εποπτεία του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου ή του
  Αναπληρωτή Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου και βρίσκεται σε στενή
  συνεργασία με τους βουλευτές και κοινοβουλευτικούς συνεργάτες.
 18.3 Είναι υπεύθυνο για την μελέτη του Νομοθετικού πλαισίου του κράτους με

  στόχο την επισήμανση αδυναμιών και την τροποποίηση τους στην
  κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού  και της βελτίωσης της λειτουργικότητας
  του προς όφελος των πολιτών.

ΑΡΘΡΟ 19: ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
 19.1 Στο Σύστημα Παραγωγής Πολιτικής συμμετέχουν οι Βουλευτές, τα Μέλη του
  Εκτελεστικού Γραφείου και της Κεντρικής Επιτροπής, οι Κοινοβουλευτικοί
  Συνεργάτες και τα μέλη της Επιτροπής Πολιτικού Σχεδιασμού και των
  Ομάδων Μελετών.
 19.2 Άλλα στελέχη καθώς και μέλη με ειδική τεχνοκρατική κατάρτιση
  συνδράμουν την όλη προσπάθεια.
 19.3 Βασικός σκοπός είναι η επεξεργασία και ο καταρτισμός μελετών και
  προτάσεων για διαμόρφωση πολιτικής θέσης από το Κόμμα και τη χάραξη της
  κομματικής γραμμής σε διάφορους τομείς πολιτικής.
 19.4 Το συντονισμό και την εποπτεία του Συστήματος Παραγωγής Πολιτικής έχει
  ένας εκ των Αντιπροέδρων του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 20: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 20.1 Η Οικονομική Επιτροπή, κάτω από την εποπτεία του Εκτελεστικού Γραφείου
  και με τη συντονιστική ευθύνη του Οικονομικού Διαχειριστή του Κόμματος,
  είναι υπεύθυνη για την οικονομική διαχείριση του Κόμματος, την
  κατάστρωση και υλοποίηση προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης του
  Κόμματος και τον έλεγχο ομαλής τήρησης των οικονομικών λογαριασμών και
  λογιστικών βιβλίων του Κόμματος σε  Παγκύπρια κλίμακα.
 20.2 Η Επιτροπή είναι δεκαπενταμελής (15), με δικαίωμα της Κεντρικής Επιτροπής
  να αυξομειώνει τα μέλη της.  Η θητεία της διαρκεί για πενήντα-τέσσερις (54)
  μήνες.
  Οι Πρόεδροι των Επαρχιακών Οικονομικών Επιτροπών ή οι επαρχιακοί ταμίες
  είναι εξ οφίκιο μέλη της.
 20.3 Αρμοδιότητες 
  α) Καταρτίζει τον Ετήσιο Προϋπολογισμό Εσόδων και Δαπανών του
   Κόμματος και τον καταθέτει προς έγκριση στην Κεντρική Επιτροπή
   προς την οποία είναι υπόλογη.
  β) Σε συνεργασία με τον Οικονομικό διαχειριστή του Κόμματος, τους
   αξιωματούχους της ηγεσίας και άλλα αρμόδια κομματικά όργανα
   προγραμματίζει και υλοποιεί προγράμματα για την εξασφάλιση
   οικονομικών πόρων και ενίσχυση του Ταμείου του Κόμματος
  γ) Εποπτεύει την κανονική λειτουργία  του Λογιστηρίου του Κόμματος και
   ασκεί έλεγχο στην οικονομική διαχείριση σε όλα τα επίπεδα του
   Κόμματος.
  δ) Εξουσιοδοτεί τη διενέργεια των κομματικών δαπανών με βάση
   σχετικές εκάστοτε εισηγήσεις του Γενικού Διευθυντή του Κόμματος.
  ε) Υποβάλλει στο Εκτελεστικό Γραφείο κατά τρίμηνο, ή όταν της ζητηθεί,
‘   Έκθεση για την οικονομική κατάσταση του Κόμματος’.
  στ) Υποβάλλει στο τέλος κάθε οικονομικού έτους στην Κεντρική Επιτροπή
   τους ελεγμένους λογαριασμούς του Κόμματος προς συζήτηση και
   έγκριση.
  ζ) Παρουσιάζει κατ’ έτος προϋπολογισμό για τους επόμενους δώδεκα
   (12) μήνες.
  η) Με εισήγηση του Γενικού Διευθυντή ή/και του Οικονομικού
   Διαχειριστή δύναται να ανοίγει/κλείνει/λειτουργεί τραπεζικούς
   λογαριασμούς, ή/και να έχει δικαίωμα υπογραφής ή/και  να προβαίνει
   σε αιτήματα τραπεζικών διευκολύνσεων/δανεισμού εκ μέρους του
   Κόμματος, ΝΕΔΗΚ, ΓΟΔΗΚ, και των Επαρχιακών Επιτροπών σύμφωνα
   με το άρθρο 69.9.
 20.4 Ειδικός  Κανονισμός

  Ειδικός Κανονισμός που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει την
  οργάνωση και λειτουργία της.

ΑΡΘΡΟ 21: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
 21.1 Η  Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων χειρίζεται τις διεθνείς σχέσεις του Κόμματος
  υπό την άμεση εποπτεία του Αναπληρωτή Προέδρου  του  Κόμματος.
 21.2 Η Επιτροπή είναι πενταμελής (5), με δικαίωμα της Κεντρικής Επιτροπής να
  αυξομειώνει τα μέλη της.  Επιλέγεται/εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή
  για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 21.3 Κάθε χρόνο υποβάλλει στο Εκτελεστικό γραφείο Έκθεση Δράσης που
  καλύπτει τις δραστηριότητές της κατά την περίοδο αυτή.
 21.4 Η Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων συμμετέχει τόσο στο σύστημα  παραγωγής
  πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.
 21.5 Της Επιτροπής προΐσταται ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων, ο
  οποίος επιλέγεται/εκλέγεται από το Εκτελεστικό Γραφείο και είναι εξ οφίκιο
  μέλος της Κεντρικής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου.
 21.6 Ειδικός  Κανονισμός
  Ειδικός Κανονισμός που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει τη
  λειτουργία της.

ΑΡΘΡΟ 22: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΣΧΕΣΕΩΝ  
 22.1 Η Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων είναι πενταμελής (5) με δικαίωμα της
  Κεντρικής Επιτροπής να αυξομειώνει τον αριθμό των μελών της. Ο Πρόεδρος
  και τα τέσσερα μέλη επιλέγονται/εκλέγονται από το Εκτελεστικό Γραφείο για
  θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 22.2 Κάθε εξάμηνο υποβάλλει στο Εκτελεστικό Γραφείο Έκθεση Δράσης που
  καλύπτει τις δραστηριότητες κατά την περίοδο αυτή.
 22.3 Η Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων χειρίζεται τις δημόσιες σχέσεις του
  Κόμματος υπό την εποπτεία του Προέδρου του Κόμματος και του Γενικού
  Γραμματέα.
 22.4 Η Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων συμμετέχει τόσο στο σύστημα παραγωγής
  πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.
 22.5 Της Επιτροπής προΐσταται ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων ο
  οποίος επιλέγεται/εκλέγεται από το Εκτελεστικό Γραφείο και είναι εξ οφίκιο
  μέλος της Κεντρικής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου.
 22.6 Ειδικός Κανονισμός
  Ειδικός Κανονισμός που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει τη
  λειτουργία της.

ΑΡΘΡΟ 23: ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
 23.1 Ιδρύονται Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες κατά επαρχία
  με εισήγηση του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
  Ομάδων, κατά κλάδον ή επάγγελμα όπου τα μέλη είναι πέραν των τριάκοντα
  Οι κατά επαρχία επάγγελμα Κλαδικές Οργανώσεις συνδέονται με τις
  αντίστοιχες Κλαδικές των άλλων Επαρχιακών και σχηματίζουν κατά
  επάγγελμα την Παγκύπρια Κλαδική Οργάνωση.
 23.2 Η Κλαδική Οργάνωση διοικείται από πενταμελή (5) Επιτροπή που
  αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα, το Βοηθό
  Γραμματέα και τον Ταμία.
 23.3 Οι Πρόεδροι των Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων
  αποτελούν την Συντονιστική Επιτροπή των Κλαδικών Οργανώσεων
  (Σ.Ε.Κ.Ο.)  και έχουν την ευθύνη του συντονισμού των Κλαδικών
  Οργανώσεων. Το έργο της ΣΕΚΟ αναλαμβάνει πενταμελής Γραμματεία που
  εκλέγεται και έχει πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Αναπληρωτή
  Γραμματέα και Ταμία.
 23.4 Αρμοδιότητες Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων 
  α) Επιλαμβάνονται και προωθούν προβλήματα, ή αιτήματα μελών του
   Κλάδου διά του αρμοδίου οργάνου του Κόμματος.
  β) Μελετούν προβλήματα του Κλάδου και υποβάλλουν εισηγήσεις στο
   Κόμμα διά του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών

   Ομάδων.
  γ) Οργανώνουν τα μέλη, τα στελέχη και τους οπαδούς του Κόμματος
   στους χώρους εργασίας και φροντίζουν για τη συστηματική
   διαφώτιση και εμπέδωση της Κομματικής πολιτικής.
 23.5 Οι Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες συμμετέχουν τόσο στο
  σύστημα παραγωγής πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών
  προγραμμάτων του Κόμματος.
 23.6 Οι Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες τελούν υπό την
  εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου.
 23.7 Κατά παρόμοιο τρόπο λειτουργούν και οι Επιτροπές Συνταξιούχων.
 23.8 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί, που εγκρίνει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζουν τον τρόπο
  εκλογής και λειτουργίας όλων των Κλαδικών Επιτροπών και Οργανώσεων
  του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 24: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
 24.1 Η σύνθεση και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Πολιτικού Σχεδιασμού
  καθορίζονται από το Εκτελεστικό Γραφείο.
 24.2 Η Επιτροπή Πολιτικού Σχεδιασμού συμμετέχει τόσο στο σύστημα παραγωγής
  πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 25: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 25.1 Η Επιτροπή Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι υπεύθυνη για την Οργάνωση της
  Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Κόμματος στις Δημαρχούμενες περιοχές και στα
  Κοινοτικά Συμβούλια.
 25.2 Σε συνεργασία με το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο, υπό την εποπτεία του
  Προέδρου του Κόμματος, καταρτίζει τα ψηφοδέλτια του Κόμματος στις
  Δημοτικές και Κοινοτικές εκλογές.
 25.3 Της Επιτροπής Τοπικής Αυτοδιοίκησης προΐσταται ο Γραμματέας Τοπικής
  Αυτοδιοίκησης ο οποίος επιλέγεται/εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή
  της οποίας είναι εξ οφίκιο μέλος με δικαίωμα ψήφου.
 25.4 Συμμετέχουν οι Δήμαρχοι, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι Σχολικοί Έφοροι και οι
  εκλεγμένοι Πρόεδροι Κοινοτικών Συμβουλίων μέλη του Κόμματος.
 25.5 Τελεί υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου.
 25.6 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί που ψηφίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζουν, θέματα
  οργάνωσης και λειτουργίας της Επιτροπής Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΑΡΘΡΟ 26: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
 26.1 Η Επιτροπή Διαρκούς Διαβούλευσης με τους Πολίτες είναι υπεύθυνη για την
  διαμόρφωση και διαχείριση συστήματος συνεχούς επικοινωνίας με τους
  πολίτες, μέσω της διεξαγωγής ερευνών  και μελετών για πολιτικά,
  ανθρωπιστικά και κοινωνικά θέματα και για προτάσεις του Κόμματος που
  αφορούν σημαντικά ζητήματα που τους απασχολούν.
 26.2 Την σύνθεση της Επιτροπής αποφασίζει η Γραμματεία του Εκτελεστικού
  Γραφείου.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΑΡΘΡΟ 27: ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
  1. Πρόεδρος
  2. Αναπληρωτής Πρόεδρος
  3. Αντιπρόεδροι
  4. Γενικός Γραμματέας
  5. Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας
  6. Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος

  7. Μέλος Εκτελεστικού Γραφείου
  8. Πρόεδρος ΓΟΔΗΚ
  9. Πρόεδρος ΝΕΔΗΚ
  10. Μέλος Κεντρικής Επιτροπής
  11. Άλλοι Αξιωματούχοι

ΑΡΘΡΟ 28: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 28.1 Ο Πρόεδρος του Κόμματος εκλέγεται, άμεσα από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση,  και η θητεία του διαρκεί μέχρι την εκλογή νέου Προέδρου.
  Πρόεδρος εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει το 50% συν μία ψήφο
  του συνόλου των έγκυρων ψήφων. Αν η πρώτη ψηφοφορία δεν αναδείξει
  Πρόεδρο, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την πρώτη Κυριακή μετά την
  Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση, μεταξύ των δύο επικρατέστερων
  υποψηφίων.
 28.2 Σε περίπτωση κένωσης της θέσης του Προέδρου του Κόμματος για
  υπολειπόμενη θητεία μικρότερη των έξι (6) μηνών τα  καθήκοντα αυτού ασκεί
  ο Αναπληρωτής Πρόεδρος. Αν η θέση του Προέδρου του Κόμματος κενωθεί
  ενώ υπολείπεται θητεία πέραν των έξι μηνών, συγκαλείται Έκτακτη
  Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση, ειδικώς προς τούτο συγκαλούμενη, για την
  εκλογή νέου Προέδρου εντός του επόμενου εξαμήνου από την κένωση της
  θέσης.
 28.3 Αρμοδιότητες
  α) Ο Πρόεδρος του Κόμματος εκπροσωπεί και εκφράζει το Κόμμα.
  β) Προΐσταται και έχει τη γενική εποπτεία και τον έλεγχο του Κόμματος
   σε όλους του τομείς.
  γ) Προεδρεύει όλων των Κεντρικών Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος
   ή οποιασδήποτε Επιτροπής σε συνεδρία της οποίας λαμβάνει μέρος.
  δ) Μετέχει στη διαδικασία εκλογής του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου
   και του Αναπληρωτή του ως ορίζεται στο Καταστατικό.
  ε) Υπογράφει όλα τα έγγραφα του Κόμματος.
  στ) Δύναται να εκχωρεί προσωρινά μέρος των εξουσιών του στον
   Αναπληρωτή  Πρόεδρο του Κόμματος.
  ζ) Τον Πρόεδρο του Κόμματος όταν κωλύεται ή απουσιάζει
   αντιπροσωπεύει ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Κόμματος. Ο
   Πρόεδρος του Κόμματος λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 29: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 29.1 Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος εκλέγεται  από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση.
 29.2 Είναι μέλος των Ανωτάτων Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος.
 29.3 Αναπληρεί τον Πρόεδρο όταν κωλύεται ή απουσιάζει, στην άσκηση των
  συνήθων καθηκόντων του ή όπως προβλέπεται στο άρθρο 25(2).
 29.4 Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 30: ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 30.1 Οι Αντιπρόεδροι είναι τρεις (3) και εκλέγονται από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση μέσα από κοινό ψηφοδέλτιο. Σε περίπτωση κενής θέσης
  Αντιπροέδρου, τότε η Κεντρική Επιτροπή εκλέγει μετά από υποβολή
  υποψηφιοτήτων, νέο Αντιπρόεδρο.
 30.2 Ο κάθε ένας εξ αυτών αναλαμβάνει ξεχωριστό τομέα ευθύνης, όπως αυτοί
  καθορίζονται από το Εκτελεστικό Γραφείο. Η επιλογή γίνεται με βάση την
  σειρά εκλογής.
 30.3 Είναι μέλη των  Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος όπως προβλέπεται από
  το Καταστατικό.
 30.4 Καθήκοντα
  α) Βοηθούν τον Πρόεδρο και Αναπληρωτή Πρόεδρο στην εκτέλεση των
   καθηκόντων τους για την ομαλή λειτουργία του Κόμματος.
  β) Αναλαμβάνουν την ευθύνη εποπτείας και συντονισμού του
   συστήματος παραγωγής πολιτικής, την ευθύνη του συντονισμού της

   διαμόρφωσης του κυβερνητικού προγράμματος του Κόμματος και τον
   συντονισμό της Επιτροπής Πολιτικών Συμβούλων. Ενημερώνουν με
   τακτικές εκθέσεις/αναφορές το Εκτελεστικό Γραφείο και την Κεντρική
   Επιτροπή.
 30.5 Οι Αντιπρόεδροι λογοδοτούν στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 31: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 31.1 Ο Γενικός Γραμματέας του Κόμματος εκλέγεται από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση.
 31.2 Αρμοδιότητες: 
  α) Συγκαλεί τις συνεδρίες των Κεντρικών Συλλογικών Οργάνων του
   Κόμματος κοινοποιώντας έγκαιρα την ημερήσια διάταξη κάθε
   συνεδρίας μαζί με τα σχετικά έγγραφα εργασίας ως ορίζει το
   Καταστατικό και οι Ειδικοί Κανονισμοί.
  β) Σε συνεργασία με τους Βοηθούς Γενικούς Γραμματείς φέρει την
   ευθύνη τήρησης  των  βιβλίων  Πρακτικών των συνεδριάσεων των
   Κεντρικών Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος.
  γ) Έχει την εποπτεία των Ομάδων Μελετών και του Πολιτικού
   Σχεδιασμού.
  δ) Γνωστοποιεί τις αποφάσεις των Ανώτερων Καθοδηγητικών Οργάνων
   του Κόμματος προς τα ιεραρχικά υφιστάμενά  του κομματικά όργανα
   και ελέγχει την εφαρμογή τους.
  ε) Καταθέτει στο Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο την Έκθεση Δράσης του
   Κόμματος.
  στ) Προσυπογράφει κατά κανόνα τα εξερχόμενα έγγραφα του Κόμματος.
  ζ) Υποβάλλει  προς τα αρμόδια  όργανα   προτάσεις για λήψη
   αποφάσεων πάνω σε  τρέχοντα σοβαρά θέματα.
  η) Συγκροτεί σε συνεργασία με το Εκτελεστικό Γραφείο, Επιτροπές
   Εργασίας με συμβουλευτική ιδιότητα, με σκοπό την πλαισίωση και
   υποβοήθηση υπευθύνων Αξιωματούχων στην εκτέλεση του έργου
   τους. 
  θ) Ο Γενικός Γραμματέας βοηθείται στο έργο του από τους Βοηθούς
   Γενικούς Γραμματείς.
 31.3 Ο Γενικός Γραμματέας λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή

ΑΡΘΡΟ 32: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 32.1 Ο Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας  εκλέγεται από την  Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση.
 32.2 Η θέση του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα είναι επαγγελματική κατόπιν
  εκλογής. Δεν μπορεί να διεκδικήσει οποιοδήποτε πολιτειακό αξίωμα, εκτός
  και αν παραιτηθεί δυο (2) χρόνια πριν τις πολιτειακές εκλογές στις οποίες
  προτίθεται να διεκδικήσει.
 32.3. Αρμοδιότητες
  α) Είναι υπεύθυνος για την οργάνωση του Κόμματος. Καταρτίζει το
   Γενικό Οργανωτικό Σχέδιο, το οποίο, μετά την έγκριση του από την
   Κεντρική Επιτροπή, προωθεί δια των αρμοδίων κομματικών 
οργάνων
   προς υλοποίηση.
  β) Βρίσκεται σε στενή επαφή με τις Επαρχιακές Επιτροπές και τα
   Παραρτήματα του Εξωτερικού και συντονίζει τις ενέργειες και
   δραστηριότητες τους στον οργανωτικό τομέα.
  γ) Επισκέπτεται τις Επαρχίες και παρακολουθεί και ελέγχει την πρόοδο
   προς υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του Κόμματος.
  δ) Ενημερώνει το Εκτελεστικό Γραφείο και υποβάλλει τακτικά Έκθεση
   προς την Κεντρική Επιτροπή για την πρόοδο και τα αποτελέσματα
   υλοποίησης του Γενικού Οργανωτικού Σχεδίου και των Ειδικών
   Οργανωτικών Προγραμμάτων. 
  ε) Προΐσταται τις λειτουργίας του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου. 
  στ) Με εισήγηση του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, το Εκτελεστικό

   Γραφείο επικυρώνει τα εννιά (9) πρόσωπα που στελεχώνουν το
   Οργανωτικό Γραφείο. 
   Το Οργανωτικό Γραφείο υπόκειται πλήρως στις αρμοδιότητες του
   Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα.
 32.4 O Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 33: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
 33.1 Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Κόμματος είναι μέλος της Βουλής,
  αυτοδικαίως προεδρεύει της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και ασκεί καθήκοντα
  Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου.
 33.2 Εάν ο Πρόεδρος του Κόμματος αναδειχθεί Πρόεδρος της Βουλής πράγμα
  που θα τον κωλύει να ασκεί τα καθήκοντα του Κοινοβουλευτικού
  Εκπροσώπου ή για οποιοδήποτε λόγο δεν επιθυμεί να κατέχει τη θέση του
  Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου, ή εάν δεν είναι μέλος της Βουλής, η
  Κοινοβουλευτική Ομάδα σε συνεδρία της υπό την προεδρία του, εκλέγει τον
  Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο.  Την εκλογή του Εκπροσώπου επικυρώνει η
  Κεντρική Επιτροπή.
 33.3 Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος υποβάλλει κάθε τρίμηνο ή όταν του
  ζητηθεί από το Εκτελεστικό Γραφείο Έκθεση Δράσης της Ομάδας.
 33.4 Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος εκφράζει τις θέσεις του Κόμματος στην
  Βουλή και συντονίζει το έργο των βουλευτών.
 33.5 Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος καλεί σε συνεδρία την Ομάδα τακτικά κάθε
  εβδομάδα και έκτακτα όταν παρίσταται ανάγκη.

ΑΡΘΡΟ 34: ΜΕΛΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
 Ως το Άρθρο 12 ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 35: ΒΟΗΘΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
 35.1 Οι Βοηθοί Γενικοί Γραμματείς είναι δυο (2) και επιλέγονται/εκλέγονται από
  την Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 35.2 Συμμετέχουν εξ οφίκιο μέλη στην Κεντρική Επιτροπή με δικαίωμα ψήφου.
 35.3 Μετέχουν στα συλλογικά όργανα του Κόμματος,  όπως προνοεί το
  Καταστατικό.
 35.4 Αρμοδιότητες
  α) Βοηθούν το Γενικό Γραμματέα στην προετοιμασία και τη λειτουργία
   των συλλογικών οργάνων του Κόμματος.
  β) Ειδικότερα ασκούν καθήκοντα που τους κατανέμει το Εκτελεστικό
   Γραφείο ύστερα από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 36: ΒΟΗΘΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΙ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
 36.1 Οι  Βοηθοί  Γενικοί  Οργανωτικοί  Γραμματείς είναι  δύο (2)  και
  επιλέγονται/εκλέγονται από την Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί
  54 μήνες.
 36.2 Συμμετέχουν εξ οφίκιο μέλη στην Κεντρική Επιτροπή με δικαίωμα ψήφου.
 36.3 Μετέχουν στα συλλογικά όργανα του Κόμματος,  όπως προνοεί το
  Καταστατικό.
 36.4 Αρμοδιότητες 
  α) Βοηθούν το Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα για την εύρυθμη λειτουργία
   του οργανωτικού μηχανισμού του Κόμματος. Αντικαθιστούν το Γενικό
   Οργανωτικό  Γραμματέα σε περίπτωση απουσίας.
  β) Ειδικότερα, ασκούν καθήκοντα που τους αναθέτει το Εκτελεστικό
   Γραφείο ύστερα από εισήγηση του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 37: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
 37.1 Ο Αναπληρωτής Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος εκλέγεται από την
  Κοινοβουλευτική Ομάδα και αναπληρώνει τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο
  όταν απουσιάζει ή όταν κωλύεται. Την εκλογή του επικυρώνει η Κεντρική
  Επιτροπή.

   στ) Να  ψηφίζει τους υποψήφιους του Κόμματος σε κάθε εκλογή σε
    δημόσιο αξίωμα.
   ζ) Να μην είναι μέλος άλλου Κόμματος.
 62.7 Κομματική Ταυτότητα
   α) Η εγκεκριμένη αίτηση υποψηφίου μέλους, προωθείται από την
    Επαρχιακή Επιτροπή ή τη Γραμματεία του Εκτελεστικού
    Γραφείου προς το Τμήμα έκδοσης ταυτοτήτων στα Κεντρικά
    Γραφεία για την καταγραφή  του μέλους στο Κεντρικό Μητρώο
    και την έκδοση της κομματικής του ταυτότητας.
   β) Η διαδικασία έκδοσης της κομματικής ταυτότητας
    συμπληρώνεται το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες από την
    παράδοση των στοιχείων στο τμήμα ταυτοτήτων στη Λευκωσία.
    Η ταυτότητα παραδίδεται στην οικεία Επαρχιακή Επιτροπή, η
    οποία και τη διαβιβάζει αμέσως στην ενδιαφερόμενη Τοπική
    Οργάνωση για να παραδοθεί στο νέο μέλος.
   γ) Η όλη διαδικασία εγγραφής μέλους και έκδοσης της ταυτότητας
    του και παράδοσης της στο νέο μέλος διεξάγεται με τον
    ταχύτερο δυνατό ρυθμό και σε καμιά περίπτωση δεν διαρκεί
    πέραν των δύο μηνών.
   δ) Η ανανέωση της Κομματικής ταυτότητας γίνεται δια της
    πληρωμής της ετήσιας συνδρομής.

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

ΑΡΘΡΟ 63: ΝΕΟΛΑΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 63.1 Η ΝΕΔΗΚ αποβλέπει στην κινητοποίηση και πολιτικοποίηση των νέων και
  αξιοποίηση της προσφοράς τους στη ζωή του τόπου μας.
  Αποτελεί την ανανεωτική δύναμη στον αγώνα προώθησης  και πραγμάτωσης
  των αρχών και των στόχων του Κόμματος.
 63.2 Διατηρεί Τμήματα Φοιτητικής Νεολαίας, Εργαζόμενης Νεολαίας και άλλα. 
 63.3 Η ΝΕΔΗΚ είναι αναπόσπαστο μέρος του Κόμματος και βρίσκεται σε συνεχή
  πολιτική συνεργασία με τα συλλογικά όργανα του Κόμματος, πάντοτε κάτω
  από την άμεση εποπτεία του Κόμματος.
 63.4 Η οικονομική διαχείριση και ο έλεγχος γίνεται από το Γενικό Διευθυντή του
  Κόμματος σε συνεργασία με τον Οικονομικό Διαχειριστή του Κόμματος.
 63.5 Μέλη της ΝΕΔΗΚ είναι οι νέοι, μέλη του Κόμματος, ηλικίας από 18-30 ετών.
  Κατά την ημέρα της εκλογικής συνέλευσης δικαίωμα ψήφου έχουν όσοι
  έχουν οικονομικά τακτοποιημένες τις υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με τις
  πρόνοιες του Άρθρου 62.3. Για άτομα 12-18 ετών που επιθυμούν να
  εγγραφούν στην ΝΕΔΗΚ, τηρείται ξεχωριστό μητρώο υπό την εποπτεία του
  Γενικού Οργανωτικού Γραφείου.
 63.6 Την ευθύνη φύλαξης και τήρησης του μητρώου έχει το Γενικό Οργανωτικό
  Γραφείο του Κόμματος.
 63.7 Κανένας εν ενεργεία αξιωματούχος της ΝΕΔΗΚ δεν μπορεί να υπερβαίνει το
  τριαντακοστό (30) έτος της ηλικίας του εκτός και αν διανύει θητεία στην
  οποία εξελέγη και ήταν κάτω των τριάντα (30) ετών.
 63.8 Ο Πρόεδρος, τα μέλη της Γραμματείας και οι Επαρχιακοί Αξιωματούχοι της
  οργάνωσης, εκλέγονται από το Παγκύπριο Συνέδριο της Οργάνωσης το
  οποίο διενεργείται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του Κόμματος το
  αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής της
  Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης και η θητεία τους διαρκεί
  πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 63.9 Η διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη της ηγεσίας της ΝΕΔΗΚ
  διενεργείται και εποπτεύεται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του
  Κόμματος.

 63.10 Ο Πρόεδρος της ΝΕΔΗΚ προεδρεύει της Γενικής Γραμματείας και του
  Κεντρικού Συμβουλίου της ΝΕΔΗΚ.  Έχει την ευθύνη οργάνωσης και
  διοίκησης της ΝΕΔΗΚ και προώθησης των σκοπών και επιδιώξεων της, σε
  συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη των συλλογικών οργάνων της των οποίων
  προεδρεύει.
 63.11 Ο Πρόεδρος της ΝΕΔΗΚ συμμετέχει στο Εκτελεστικό Γραφείο του Κόμματος
  και επίσης, μαζί με τα μέλη της Γενικής Γραμματείας, στην Κεντρική Επιτροπή
  του Κόμματος.
 63.12 Το Καταστατικό της ΝΕΔΗΚ αντανακλά στις διατάξεις του το περιεχόμενο
  του παρόντος άρθρου. Το Καταστατικό του Κόμματος υπερισχύει
  οποιασδήποτε άλλης πρόνοιας του Καταστατικού της ΝΕΔΗΚ σε περίπτωση
  αμφιλεγόμενης και συγκρουόμενης ερμηνείας οποιασδήποτε διάταξης.
 63.13 Το Καταστατικό της ΝΕΔΗΚ υπόκειται στην έγκριση και επικύρωση της
  Κεντρικής Επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 64: ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ  ΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ  ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 64.1 Σκοπός της ΓΟΔΗΚ είναι η προσέλευση των Κυπρίων γυναικών στις τάξεις
  του Δημοκρατικού Κόμματος και η εργασία και συμβολή τους στον αγώνα για
  ανέλιξη της Κύπριας γυναίκας στον πολιτικό,  στον πολιτιστικό και στον
  κοινωνικό τομέα καθώς και η διασφάλιση για τις γυναίκες ισότητα
  δικαιωμάτων και ευκαιριών, πάντοτε μέσα στα πλαίσια του όλου Κομματικού
  μηχανισμού και σύμφωνα με τις καταστατικές αρχές και την πολιτική γραμμή
  του Κόμματος.
 64.2 Η ΓΟΔΗΚ είναι  τμήμα αναπόσπαστο του  Κόμματος και βρίσκεται σε συνεχή
  πολιτική συνεργασία με τα συλλογικά όργανα του Κόμματος. Διατηρεί
  διοικητική και οργανωτική αυτοτέλεια, πάντοτε κάτω από την άμεση εποπτεία
  του Κόμματος.
 64.3 Η οικονομική διαχείριση και ο έλεγχος γίνονται από το Γενικό Διευθυντή του
  Κόμματος σε συνεργασία με τον Οικονομικό Διαχειριστή του Κόμματος.
 64.4 Η ΓΟΔΗΚ παρουσιάζει τις θέσεις και απόψεις του Κόμματος σε θέματα που
  αφορούν ειδικά τη γυναίκα.
 64.5 Μέλη της ΓΟΔΗΚ είναι όλες οι γυναίκες  μέλη του Κόμματος.
  Για την εγγραφή τους ως μελών εφαρμόζονται οι πρόνοιες του Άρθρου 62.3.
  Τα ονόματα των γυναικών μελών του Κόμματος καταχωρούνται στο Κεντρικό
  Μητρώο Μελών του Κόμματος.
 64.6 Την ευθύνη φύλαξης και τήρησης του μητρώου έχει το Γενικό Οργανωτικό
  Γραφείο του Κόμματος. Το μητρώο μελών περιλαμβάνει τις γυναίκες μέλη
  του Κόμματος και δεν διατηρείται παράλληλα άλλο μητρώο από την ίδια
  Οργάνωση.
 64.7 Η Πρόεδρος και τα μέλη της ΓΟΔΗΚ εκλέγονται από το Παγκύπριο Συνέδριο
  της Οργάνωσης, το οποίο διενεργείται και εποπτεύεται από το Γενικό
  Οργανωτικό Γραφείο του Κόμματος. Η εκλογή της ηγεσίας γίνεται εντός έξι
  (6) μηνών από την ημερομηνία της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης και η
  θητεία τους διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 64.8 Η διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη της ηγεσίας της ΓΟΔΗΚ
  διενεργείται και εποπτεύεται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του
  κόμματος.
 64.9 Η Πρόεδρος της ΓΟΔΗΚ συμμετέχει στο Εκτελεστικό Γραφείο του Κόμματος
  και επίσης, μαζί με τα μέλη της Γενικής Γραμματείας της, στην Κεντρική
  Επιτροπή.
 64.10 Το Καταστατικό της ΓΟΔΗΚ  αντανακλά στις διατάξεις του το περιεχόμενο
  του παρόντος άρθρου. Το Καταστατικό του Κόμματος υπερισχύει
  οποιασδήποτε άλλης πρόνοιας του Καταστατικού της ΓΟΔΗΚ σε περίπτωση
  αμφιλεγόμενης και συγκρουόμενης ερμηνείας οποιασδήποτε διάταξης.
 64.11 Το Καταστατικό της ΓΟΔΗΚ υπόκειται στην έγκριση και επικύρωση της
  Κεντρικής Επιτροπής.

  Επιτροπή.
 60.3 Αρμοδιότητες
  Η Τοπική Επιτροπή εργάζεται για:
   α) Την υλοποίηση των Αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.
   β) Την προώθηση των θέσεων και απόψεων του Κόμματος μέσα
    στον κόσμο  της περιοχής της.
   γ) Τη διεύρυνση του Κόμματος με την προσχώρηση νέων μελών.
   δ) Την ανάληψη πρωτοβουλιών με στόχο την αύξηση της επιρροής
    του Κόμματος στην περιοχή ευθύνης της.
   ε) Την κινητοποίηση και συμμετοχή των μελών στις γενικές
    κομματικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις.
   στ) Την διεκπεραίωση των οδηγιών ή καθηκόντων που της
    ανατίθενται από  αρμόδια κομματικά όργανα.
   ζ) Την είσπραξη συνδρομών και διαφώτιση των μελών της Τοπικής
    Οργάνωσης.
   η) Την ενημέρωση και διαφώτιση των μελών της περιοχής της για
    τις θέσεις του Κόμματος πάνω στις διαμορφούμενες νέες
    εξελίξεις. 
 60.4 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν την
  οργάνωση και λειτουργία των Επαρχιακών οργάνων του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 61: ΤΟΠΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 61.1 Το Τοπικό Συμβούλιο συγκροτείται από:
   α) Την Τοπική Επιτροπή
   β) Τους αντιπροσώπους κάθε εκλογικού κέντρου της περιφέρειας
    της Τοπικής Επιτροπής.
   γ) Μέλη  οργανωμένων συνόλων που εγκρίνει η Επαρχιακή
    Επιτροπή  μετά από συνεννόηση  με την Τοπική Επιτροπή.
 61.2 Του Τοπικού Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος της Τοπικής Επιτροπής ή
  εκπρόσωπος της Επαρχιακής Επιτροπής.  Καλείται σε συνεδρία με απόφαση
  της Τοπικής Επιτροπής τακτικά κάθε δύο (2) μήνες και έκτακτα όταν κριθεί
  αναγκαίο από τον Πρόεδρο της Τοπικής Επιτροπής ή την Επαρχιακή Επιτροπή
  ή όταν ζητηθεί από την πλειοψηφία των μελών του.
 61.3 Αρμοδιότητες
   α) Συμβάλλει ουσιαστικά στην υλοποίηση των οργανωτικών
    προγραμμάτων που σχεδιάζει η Τοπική Επιτροπή μέσα στα
    πλαίσια των οδηγιών της Επαρχιακής Επιτροπής.
   β) Αξιολογεί τα αποτελέσματα της Κομματικής δουλειάς και
    εκφράζει τις διαπιστώσεις, τα συμπεράσματα και τις εισηγήσεις
    του.
   γ) Επιλαμβάνεται ειδικών θεμάτων που παραπέμπονται προς αυτό
    από τη Τοπική Επιτροπή ή την Επαρχιακή Επιτροπή και
    υποβάλλει σχετικές εισηγήσεις.

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΑΡΘΡΟ 62: ΜΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
 62.1 Προσόντα Εγγραφής
   α) Κάθε Κύπριος, κάτοικος της Κύπρου, μπορεί να εγγραφεί μέλος
    του Κόμματος, εάν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας
    του, δεν ανήκει ή δεν υποστηρίζει άλλο πολιτικό σχηματισμό και
    δηλώσει αποδοχή των Αρχών της Ιδεολογίας και του
    Καταστατικού του Κόμματος.
   β) Με απόφαση του Εκτελεστικού Γραφείου είναι δυνατό, Κύπριοι
    μη μόνιμοι κάτοικοι της Κύπρου, καθώς  και αλλοδαποί μόνιμοι
    κάτοικοι της Κύπρου να εγγραφούν μέλη του Κόμματος.

 62.2 Μητρώα Μελών 
  Τα μέλη εγγράφονται στα ακόλουθα Μητρώα: 
  1) Μητρώο Μελών Τοπικής Οργάνωσης.
  2) Μητρώο Μελών Επαρχιακής Οργάνωσης.
  3) Κεντρικό Μητρώο Μελών.
 62.3 Εγγραφή Μελών 
  Το υποψήφιο μέλος συμπληρώνει ειδικό Έντυπο Εγγραφής Μέλους στην
  Τοπική Οργάνωση του τόπου διαμονής του. Η αίτηση εξετάζεται από την
  οικεία Επαρχιακή Επιτροπή.
  Συμμετοχή στη διαδικασία εγγραφής μέλους έχουν ο Πρόεδρος και τα μέλη
  της Γραμματείας του Εκτελεστικού Γραφείου.
 62.4 Αποχώρηση Μέλους
  Έκαστο μέλος αποχωρεί από το Κόμμα:
   α) Όταν καταδεικνύει ρητά την επιθυμία του πως δεν επιθυμεί να
    είναι μέλος,
   β) Αποστείλει γραπτή επιστολή προς την οικεία Επαρχιακή
    Επιτροπή ή/και στο Γενικό Οργανωτικό Γραφείο,
   γ) Με δημόσια ανάρτηση ή δήλωση του,
   δ) Όταν με πράξεις ή/και ενέργειες του διαμηνύει ότι δεν θέλει να  
    είναι μέλος του κόμματος.
 
 62.5 Δικαιώματα Μέλους 
  Κάθε μέλος έχει δικαίωμα:
   α) Να ψηφίζει αιρετά όργανα του Κόμματος (άμεσα ή έμμεσα)
    όπως προνοεί το Καταστατικό.
   β) Να υποβάλλει υποψηφιότητα για εκλογή σε κομματικά Αξιώματα
    σε όλα τα επίπεδα της κομματικής δομής, όπως ορίζει το
    Καταστατικό.
   γ) Να διεκδικεί υποβολή υποψηφιότητας για πολιτειακά αξιώματα
    σύμφωνα με το Καταστατικό και τους Ειδικούς Κανονισμούς που
    ρυθμίζουν το θέμα τούτο.
   δ) Να ασκεί κριτική που να εξαντλείται μέσα στα πλαίσια της
    λειτουργίας των οργάνων του Κόμματος.
   ε) Να υποβάλλει στα αρμόδια όργανα εισηγήσεις και να συζητεί
    ελεύθερα  οποιοδήποτε θέμα που έχει σχέση με την πολιτική
    του Κόμματος μέσα στα πλαίσια των κομματικών διαδικασιών.
   στ) Να εκφράζει, να προωθεί και να υποστηρίζει, τυχόν
    διαφορετικές απόψεις του όσο αφορά την πολιτική ή τις
    ενέργειες του Κόμματος, είτε στα συλλογικά όργανα είτε
    δημόσια, νοουμένου ότι μετά που θα ληφθεί απόφαση ομόφωνα
    ή κατά πλειοψηφία από το αρμόδιο συλλογικό όργανο, το μέλος
    δεν δικαιούται με λόγο ή  ενέργειες να  υποσκάπτει ή να
    προβαίνει σε ενέργειες αντίθετες προς την απόφαση που
    λήφθηκε. Σε περίπτωση που ενεργεί αντίθετα, λαμβανομένης
    υπόψη και της μορφής και έντασης της αντίδρασης, το μέλος
    θεωρείται ότι είναι πειθαρχικά υπόλογο και σε περίπτωση
    καταδίκης, υπόκειται σε κυρώσεις.
 62.6 Υποχρεώσεις Μέλους 
  Κάθε μέλος έχει την υποχρέωση:
   α) Να σέβεται και να προωθεί τις Αρχές, την Ιδεολογία και το
    Πρόγραμμα του Κόμματος.
   β) Να συμμορφώνεται προς τις αποφάσεις και να τηρεί τη γραμμή
    του Κόμματος
   γ) Να παρακολουθεί ανελλιπώς τις συνεδρίες των οργάνων στα
    οποία  μετέχει και να λαμβάνει πρόθυμα μέρος στις διάφορες
    εκδηλώσεις του Κόμματος.
   δ) Να καταβάλλει την συνδρομή του στο Κόμμα.
   ε) Να φροντίζει ώστε να είναι εγγεγραμμένος στους Εκλογικούς
    Καταλόγους της Πολιτείας.

ΑΡΘΡΟ 55: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 55.1 Ύστερα από οδηγίες του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου, σύμπλεγμα Τοπικών
  Οργανώσεων, αποτελεί Περιφερειακή Οργάνωση. Κάθε Επαρχιακή Επιτροπή,
  σε συνεννόηση με το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο, χωρίζει την οικεία επαρχία
  της σε περιφέρειες. Κάθε περιφέρεια είναι ένας δήμος ή μια ενορία ή μια
  εκλογική περιφέρεια και στην ύπαιθρο μια ομάδα κοινοτήτων.
  Μέλη της μπορεί να είναι όλες οι Τοπικές Οργανώσεις μιας Περιφέρειας. Οι
  Πρόεδροι και οι Οργανωτικοί Γραμματείς των Τοπικών Οργανώσεων
  αποτελούν το Εκτελεστικό Σώμα της Περιφερειακής Οργάνωσης.
  Η Περιφερειακή Οργάνωση συνεδριάζει υπό την προεδρία του Εκπροσώπου
  των Περιφερειακών Τομέων/Οργανωτικό Συντονιστή Υπαίθρου και
  Δημαρχούμενων περιοχών, που εκλέγεται από τα μέλη της Περιφέρειας
  όπως ορίζει το άρθρο 52.1, τακτικά κάθε διμηνία και έκτακτα όταν το
  αποφασίσει η Επαρχιακή Επιτροπή. Οι αρμοδιότητες του Συντονιστή
  καθορίζονται με Κανονισμούς από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο
 55.2 Τις περιφέρειες κατά επαρχία ορίζει η οικεία Επαρχία σε συνεννόηση με το
  Γενικό Οργανωτικό Γραφείο.
 55.3 Αρμοδιότητες
  1) Συντονίζει τις δραστηριότητες των Τοπικών Οργανώσεων που
   περιλαμβάνονται στην περιφέρεια
  2) Θέτει περιφερειακούς στόχους για διεύρυνση του Κόμματος και
   αποτελεσματική διαφώτιση των μελών της.

ΑΡΘΡΟ 56: ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 
ΕΠΑΡΧΙΩΝ 
 56.1 Οι Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες Επαρχιών λειτουργούν
  σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος Καταστατικού.
 56.2 Ιδρύονται Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες κατά Επαρχία
  με εισήγηση του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
  Ομάδων και κατόπιν έγκρισης του Οργανωτικού Γραφείου, κατά Κλάδο ή
  Επάγγελμα όπου τα μέλη είναι πέραν των τριάκοντα (30). Το Εκτελεστικό
  Γραφείο δύναται να εγκρίνει σύσταση Κλαδικής Οργάνωσης με μικρότερο
  αριθμό μελών. Οι κατά επαρχία επάγγελμα Κλαδικές Οργανώσεις συνδέονται
  με τις αντίστοιχες Κλαδικές των άλλων Επαρχιακών και σχηματίζουν κατά
  επάγγελμα την Παγκύπρια Κλαδική Οργάνωση.
 56.3 Η Κλαδική Οργάνωση διοικείται από πενταμελή (5) Επιτροπή που
  αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα, το Βοηθό
  Γραμματέα και τον Ταμία.
 56.4 Υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, οι Πρόεδροι των
  Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων αποτελούν την
  Συντονιστική Επιτροπή των Κλαδικών Οργανώσεων (Σ.Ε.Κ.Ο) και έχουν την
  ευθύνη του συντονισμού των Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
  Ομάδων. Το έργο της Σ.Ε.Κ.Ο αναλαμβάνει πενταμελής Γραμματεία που
  εκλέγεται και έχει Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Αναπληρωτή
  Γραμματέα και Ταμία.
 56.5 Αρμοδιότητες
  α) Επιλαμβάνονται και προωθούν προβλήματα, ή αιτήματα μελών του
   Κλάδου δια του αρμοδίου οργάνου του Κόμματος.
  β) Μελετούν προβλήματα του Κλάδου και υποβάλλουν εισηγήσεις στο
   Κόμμα δια του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
   Ομάδων.
  γ) Οργανώνουν τα μέλη, τα στελέχη και τους οπαδούς του Κόμματος
   στους χώρους εργασίας και φροντίζουν δια την συστηματική
   διαφώτιση και εμπέδωση της Κομματικής Πολιτικής.
 56.6 Κατά παρόμοιο τρόπο λειτουργούν και οι Επιτροπές Συνταξιούχων.
 56.7 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί, που εγκρίνει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζουν τον τρόπο
  εκλογής και λειτουργίας όλων των Επιτροπών και Οργανώσεων του
  Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 57: TOΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 57.1 Η Τοπική Οργάνωση είναι η βασική πολιτική και οργανωτική μονάδα του
  Κόμματος. Καλύπτει και μια ενορία ή εκλογική περιφέρεια
  Ιδρύεται από την Επαρχιακή Επιτροπή ύστερα από έγκριση του Εκτελεστικού
  Γραφείου.  Δύναται να καλύπτει μια κοινότητα ή ομάδα κοινοτήτων ή ενορία ή
  εκλογική περιφέρεια και στις πόλεις  να καλύπτει την περιοχή που αναλογεί
  σε κάθε ένα εκλογικό Κέντρο.
 57.2 Αποτελείται τουλάχιστον από 10 μέλη. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το
  Εκτελεστικό Γραφείο δύναται να εγκρίνει σύσταση Τοπικής Οργάνωσης με
  μικρότερο αριθμό μελών.
  Η Τοπική Οργάνωση δέχεται μέλη που κατοικούν στην ίδια γεωγραφική
  περιφέρεια.

ΑΡΘΡΟ 58: ΤΟΠΙΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 58.1 Αποτελεί το ανώτατο όργανο της Τοπικής Οργάνωσης. Συγκροτείται από τα
  μέλη που έχουν εγγραφεί στο κεντρικό μητρώο μελών του Κόμματος
  τουλάχιστον εννέα (9) μήνες πριν τη διεξαγωγή της Παγκύπριας Εκλογικής
  Συνέλευσης και διενεργείται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του
  Κόμματος εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής της
  Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης.
  Εφορευτική Επιτροπή που ορίζεται από την Επαρχιακή Επιτροπή εποπτεύει
  την εκλογική διαδικασία. 
  Ειδικοί κανονισμοί που καθορίζονται από την Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν
  τα θέματα της υποβολής υποψηφιοτήτων και την εκλογική διαδικασία. Οι
  Γενικές Συνελεύσεις των Τοπικών Οργανώσεων διεξάγονται εντός έξι (6)
  μηνών μετά την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
 58.2 Σε περίπτωση που Προέδροι ή μέλη Τοπικών Επιτροπών δεν ανταποκρίνονται
  στα καθήκοντα τους και δεν υλοποιούν το πλάνο του Γενικού Οργανωτικού
  Γραφείου και τις αποφάσεις του Κόμματος, η οικεία Επαρχιακή Επιτροπή σε
  συνεννόηση με το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο και με έγκριση του
  Εκτελεστικού Γραφείου, αποφασίζει την πραγματοποίηση νέας Εκλογικής
  Συνέλευσης ή/και την αντικατάσταση τους.
 58.3 Αρμοδιότητες
  Εκλέγει τον Πρόεδρο και τα μέλη της Τοπικής  Επιτροπής για θητεία που
  διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.

ΑΡΘΡΟ 59: ΤΟΠΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 59.1 Συγκαλείται μια (1) φορά στην διάρκεια της θητείας της Επιτροπής ή όποτε
  αυτό κριθεί αναγκαίο και προβαίνει σε έλεγχο των πεπραγμένων της Τοπικής
  Επιτροπής, η οποία παρουσιάζει έκθεση δράσης. Μεριμνά για την περαιτέρω
  στελέχωση και δραστηριοποίηση της Τοπικής Επιτροπής.
  Συμμετέχουν όλα τα μέλη της Τοπικής Οργάνωσης που είναι εγγεγραμμένα
  στο κεντρικό μητρώο μελών του Κόμματος και έχουν τακτοποιημένη την
  οικονομική συνδρομή τους.

ΑΡΘΡΟ 60: ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 60.1 Εκλέγεται από την Τακτική Εκλογική Συνέλευση της Τοπικής Οργάνωσης για
  θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
  Αποτελείται από πέντε ως δεκαπέντε (5-15) μέλη ανάλογα με την
  αριθμητική δύναμη των μελών της Τοπικής Οργάνωσης.
  Καταρτίζεται εις Σώμα ως εξής:
  Αντιπρόεδρος, Γραμματέας Οργανωτικός Γραμματέας και Ταμίας. Τα υπόλοιπα
  μέλη είναι Σύμβουλοι. Συνεδριάζει τακτικά κάθε εβδομάδα και έκτακτα όταν
  κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο.
 60.2 Ο Πρόεδρος της  Τοπικής  Επιτροπής ΝΕΔΗΚ και η Πρόεδρος της Τοπικής
  Επιτροπής ΓΟΔΗΚ παρακάθονται στις συνεδρίες  της Τοπικής Επιτροπής του
  Κόμματος. Εξ οφίκιο μέλη με δικαίωμα ψήφου είναι οι Δήμαρχοι, Δημοτικοί
  Σύμβουλοι, Σχολικοί Έφοροι, Πρόεδρος και μέλη Κοινοτικών Συμβουλίων,
  νοουμένου ότι είναι μέλη του Κόμματος που κατοικούν στην οικεία Τοπική

  Γραφείο χωρίζει την Επαρχία της σε περιφέρειες. Κάθε περιφέρεια είναι ένας
  Δήμος ή Ενορία ή εκλογική περιφέρεια και στην Ύπαιθρο ομάδα κοινοτήτων.
  Του Επαρχιακού Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος της Επαρχιακής
  Επιτροπής.  Καλείται δε σε συνεδρία με απόφαση της Επαρχιακής Επιτροπής
  τακτικά κάθε τρεις (3) μήνες και έκτακτα όταν κριθεί αναγκαίο από τον
  Πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής ή όταν ζητηθεί από τη πλειοψηφία των
  μελών του.
 52.2 Αρμοδιότητες
  α) Συμβάλλει ουσιαστικά στην υλοποίηση των οργανωτικών
   προγραμμάτων εσωκομματικής επικοινωνίας που σχεδιάζει η
   Επαρχιακή Επιτροπή.
  β) Προβαίνει σε αξιολόγηση των πεπραγμένων και σε απολογισμό
   δράσης κατά Τοπική Οργάνωση και εκφράζει τις διαπιστώσεις, τα
   συμπεράσματα και τις εισηγήσεις της.
  γ) Επιλαμβάνεται ειδικών θεμάτων που παραπέμπονται προς αυτό από
   την Επαρχιακή Επιτροπή και υποβάλλει σχετικές εισηγήσεις.

ΑΡΘΡΟ 53: ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 53.1 Η Επαρχιακή Επιτροπή είναι είκοσι-εφταμελής (27). Εκλέγεται από την
  Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις
  (54) μήνες. Το Επαγγελματικό Οργανωτικό Στέλεχος κάθε επαρχίας
  συμμετέχει εξ οφίκιο μέλος της Επαρχιακής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου.
  Η εκλογή του Προέδρου της διεξάγεται χωριστά. Τα μέλη του Εκτελεστικού
  Γραφείου και της Γραμματείας του Εκτελεστικού Γραφείου δύνανται να
  παρακάθονται στις συνεδρίες της οικείας Επαρχιακής Επιτροπής.
 53.2 Οι Επαρχιακές Επιτροπές του Κόμματος υπό ομαλές συνθήκες είναι έξι (6),
  μια (1) σε κάθε Επαρχία της Κύπρου. Κατ’  εξαίρεση για λόγους οργανωτικούς
  και εφ΄ όσον συνεχίζεται η σημερινή έκρυθμη κατάσταση οι Επαρχιακές
  Επιτροπές είναι δώδεκα “12”.
  Επαρχιακή Επιτροπή Λευκωσίας
  Επαρχιακή Επιτροπή Μόρφου (Λευκωσίας)
  Επαρχιακή Επιτροπή Μόρφου (Λεμεσός)
  Επαρχιακή Επιτροπή Λεμεσού
  Επαρχιακή Επιτροπή Λάρνακας
  Επαρχιακή Επιτροπή Πάφου
  Επαρχιακή Επιτροπή  Αμμοχώστου (Λάρνακα)
  Επαρχιακή Επιτροπή Αμμοχώστου (Λεμεσός)
  Επαρχιακή Επιτροπή Αμμοχώστου (Λευκωσία)
  Επαρχιακή Επιτροπή Κερύνειας (Λευκωσία)
  Επαρχιακή Επιτροπή Κερύνειας (Λεμεσός)
  Επαρχιακή Επιτροπή Προσφύγων Πάφου (Μούτταλλος)
 53.3 Οι βουλευτές κάθε οικείας Επαρχίας είναι εξ οφίκιο  μέλη της Επαρχιακής
  Επιτροπής. Στις συνεδρίες παρακάθονται τα επαγγελματικά οργανωτικά
  στελέχη της επαρχίας, ο Πρόεδρος της ΝΕΔΗΚ και η Πρόεδρος της ΓΟΔΗΚ.Η
  Επαρχιακή Επιτροπή καταρτίζεται σε Σώμα ως εξής:
  Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Επαρχιακός Γραμματέας, Επαρχιακός
  Οργανωτικός Γραμματέας, Βοηθός Επαρχιακός Γραμματέας, Βοηθός
  Οργανωτικός Γραμματέας, Ταμίας, Γραμματέας Τύπου και Διαφώτισης,
  Γραμματέας Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων,
  Γραμματέας Αγροτικών Θεμάτων, και Γραμματέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
  Τα υπόλοιπα μέλη είναι Σύμβουλοι.
 53.4 Η Επαρχιακή Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά κάθε μήνα και έκτακτα κατά την
  κρίση του Προέδρου της ή της Εκτελεστικής Επιτροπής της, ή αν ζητηθεί
  τούτο από τα 2/5 των μελών της Επαρχιακής Επιτροπής.
 53.5 Αρμοδιότητες
  α) Η Επαρχιακή Επιτροπή εκπροσωπεί το Κόμμα στην Επαρχία της,
   καθοδηγεί και ελέγχει τις Τοπικές Οργανώσεις της περιοχής της και
   συντονίζει τη δράση τους, σύμφωνα με τις Αρχές του Κόμματος, τις
   Καταστατικές Διατάξεις και τις οδηγίες των αρμοδίων Κεντρικών

   Οργάνων.
  β) Φέρει την ευθύνη για την υλοποίηση του Γενικού Οργανωτικού
   Σχεδίου και των άλλων Προγραμμάτων του Κόμματος στην Επαρχία
   της και προΐσταται του Επαρχιακού επαγγελματικού προσωπικού μέσα
   στα πλαίσια των γενικών οδηγιών του Γενικού Διευθυντή για θέματα
   προσωπικού.
  γ) Συντάσσει και αποστέλλει στη Γενική Γραμματεία διμηνιαίες αναφορές
   για την κομματική δραστηριότητα της και τη γενική κατάσταση του
   Κόμματος στην Επαρχία της.
  δ) Μετέχει στη διαδικασία καθορισμού του κομματικού ψηφοδελτίου, για
   τις βουλευτικές, δημοτικές ή άλλες εκλογές ως ορίζουν οι Ειδικοί
   Κανονισμοί που ρυθμίζουν τα θέματα αυτά.
  ε) Παραπέμπει για εκδίκαση στο Πειθαρχικό Συμβούλιο υποθέσεις
   πειθαρχικών αδικημάτων των μελών σύμφωνα με τις διαδικασίες του
   άρθρου 62.1. Η παραπομπή υπόθεσης μέλους στο Πειθαρχικό
   Συμβούλιο συνοδεύεται πάντοτε από έγγραφο που δικαιολογεί την
   απόφαση παραπομπής.
  στ) Στα οικονομικά θέματα συμμορφώνεται με τις οδηγίες της Οικονομικής
   Επιτροπής.  Διατηρεί Επαρχιακό Ταμείο, το οποίο διαχειρίζεται
   υπεύθυνα υπό τον οικονομικό έλεγχο της Οικονομικής Επιτροπής.
   Πόροι του  ταμείου είναι τα έσοδα από διάφορες τοπικές εκδηλώσεις,
   λαχεία και εράνους και οι ειδικές τοπικές εισφορές των μελών και των
   φίλων του Κόμματος.  Τα έσοδα από τα δικαιώματα εγγραφής και οι
   ετήσιες συνδρομές των μελών κατατίθενται στο Κεντρικό Ταμείο του
   Κόμματος στη  Λευκωσία ή όπου αλλού ήθελε αποφασίσει η
   Οικονομική Επιτροπή. Επίσης, κατατίθενται στο Κεντρικό Ταμείο τα
   έσοδα από Παγκύπριες εκδηλώσεις του Κόμματος, των οποίων την
   πραγμάτωση προωθεί στην Επαρχία της.
  ζ) Ελέγχει κατά εξάμηνο τα Ταμεία των Τοπικών Οργανώσεων και
   αποστέλλει σχετική κατάσταση στην Οικονομική Επιτροπή στη
   Λευκωσία. 
  η) Με έγκριση του Εκτελεστικού Γραφείου καταρτίζει Συμβουλευτικό
   Συμβούλιο ή άλλες Επιτροπές για να υποβοηθηθεί στο έργο της.
  θ) Συμμορφώνεται προς τις εκάστοτε οδηγίες του Γενικού Οργανωτικού
   Γραμματέα του Κόμματος και βρίσκεται σε στενή συνεργασία και
   επικοινωνία με τα αρμόδια όργανα σε όλα τα θέματα.
 53.6 Οι επαρχιακοί αξιωματούχοι συμμετέχουν ως ισότιμα μέλη στα αντίστοιχα
  ειδικά κεντρικά γραφεία ή επιτροπές.
 53.7 Η Επαρχιακή Επιτροπή προΐσταται του Επαρχιακού Επαγγελματικού
  προσωπικού μέσα στα πλαίσια του οργανογράμματος και των Γενικών
  Οδηγιών του Γενικού Διευθυντή για θέματα προσωπικού.

ΑΡΘΡΟ 54: ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 54.1 Την Εκτελεστική Γραμματεία της Επαρχιακής Επιτροπής αποτελούν οι
  Αξιωματούχοι της Επαρχιακής Επιτροπής. Μετέχουν οι βουλευτές της
  Επαρχίας. Πρόεδρος είναι ο Πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής. Ο
  Πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής της ΝΕΔΗΚ και η Πρόεδρος της
  Επαρχιακής Επιτροπής της ΓΟΔΗΚ δύνανται να παρευρίσκονται στις
  συνεδριάσεις της Γραμματείας.
 54.2 Αρμοδιότητες
  Η Εκτελεστική Γραμματεία αντιμετωπίζει τις τρέχουσες εξελίξεις μέσα στα
  πλαίσια των αποφάσεων της Επαρχιακής Επιτροπής και υλοποιεί γενικά τις
  αποφάσεις της.
  Σε περίπτωση επείγουσας μορφής λαμβάνει αποφάσεις τις οποίες
  αναφέρει στην πρώτη επόμενη συνεδρία της Ολομέλειας της Επαρχιακής
  Επιτροπής για επικύρωση.

   την κανονική λειτουργία του λογιστηρίου του Κόμματος.
  θ) Υποβάλλει στην Κεντρική Επιτροπή στο τέλος κάθε οικονομικού έτους
   τους ελεγμένους λογαριασμούς του Κόμματος προς συζήτηση και
   έγκριση.
  ι) Παρουσιάζει στην Οικονομική Επιτροπή, σε συνεργασία με τον
   Οικονομικό Διαχειριστή, κατ’ έτος προϋπολογισμό για τους
   επόμενους δώδεκα (12) μήνες.
  ια) Συμμετέχει εξ οφίκιο μέλος στο Εκτελεστικό Γραφείο με δικαίωμα
   ψήφου

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΑΡΘΡΟ 48: ΔΟΜΗ - ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 
ΚΟΜΜΑΤΟΣ
Α. ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
 1. ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 2. ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 3. ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 4. ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ
 5. ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Ολομέλεια)
 6. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
 7. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 8. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 9. ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 10. ΤΟΠΙΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 11. ΤΟΠΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Β.   ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ
 1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 2. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 3. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 4. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 5. ΒΟΗΘΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 6. ΒΟΗΘΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 7. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ
  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
 8. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 9. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 10. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΑΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 11. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΩΤΙΣΗΣ
 12. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ – ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΘΡΟ 49: ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 49.1 Η Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση πραγματοποιείται κάθε πενήντα-τέσσερις
  (54) μήνες ταυτόχρονα με την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα μέλη της οικείας Επαρχιακής
  Οργάνωσης που έχουν εγγραφεί στο κεντρικό μητρώο μελών του Κόμματος
  τουλάχιστον εννιά (9) μήνες πριν την ημέρα της διεξαγωγής των εργασιών
  της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης.
 49.2 Η Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο και τα είκοσι-έξι (26)
  μέλη της Επαρχιακής Επιτροπής καθώς και τα αιρετά μέλη της Κεντρικής
  Επιτροπής που προέρχονται από την οικεία Επαρχιακή Οργάνωση.
 49.3 Την εκλογική διαδικασία εποπτεύει η Επαρχιακή Εφορευτική Επιτροπή που
  ορίζεται από την Επαρχιακή Επιτροπή υπό την ευθύνη και σε συνεννόηση με
  την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 50: ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 50.1 Το Τακτικό Επαρχιακό Συνέδριο συγκαλείται μια (1) φορά στην διάρκεια της
  θητείας των Επαρχιακών Συλλογικών Οργάνων κατόπιν σύγκλισης του από
  την Επαρχιακή Επιτροπή σε συνεννόηση με το Εκτελεστικό Γραφείο ή όποτε
  αυτό κριθεί αναγκαίο, και είναι το Ανώτατο Επαρχιακό Συλλογικό όργανο του
  Κόμματος στην κάθε επαρχία.
 50.2 Στο Τακτικό Επαρχιακό Συνέδριο γίνεται απολογισμός δράσης των
  επαρχιακών οργάνων και έλεγχος των πεπραγμένων τους από τη βάση του
  Κόμματος. Κατατίθεται έκθεση δράσης της Επαρχιακής Επιτροπής για την
  προηγούμενη θητεία και οικονομικός απολογισμός για την ίδια περίοδο.
 50.3 Σύνθεση 
  Στο Τακτικό Επαρχιακό Συνέδριο συμμετέχουν οι κεντρικοί αξιωματούχοι, οι
  Βουλευτές, οι Ευρωβουλευτές,  οι Υπουργοί και τα μέλη των κεντρικών
  συλλογικών οργάνων που είναι μέλη της οικείας Επαρχιακής Οργάνωσης, οι
  Πρόεδροι και τα μέλη των Επαρχιακών Επιτροπών, ΔΗΚΟ, ΓΟΔΗΚ και
  ΝΕΔΗΚ, οι Πρόεδροι των Τοπικών Επιτροπών, οι Πρόεδροι των Κλαδικών
  Επαρχιακών Επιτροπών και Επαγγελματικών Ομάδων, ένας αντιπρόσωπος
  από κάθε εκλογικό κέντρο, οι Δήμαρχοι, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι Σχολικοί
  Έφοροι, οι Πρόεδροι και τα μέλη των εκλεγμένων Κοινοτικών Συμβουλίων
  που είναι μέλη του Κόμματος, καθώς και οι πρώην κεντρικοί αξιωματούχοι,
  Βουλευτές, Ευρωβουλευτές, Υπουργοί, Πρόεδροι Επαρχιακών Επιτροπών
  ΔΗΚΟ, ΓΟΔΗΚ και ΝΕΔΗΚ, που είναι μέλη της οικείας Επαρχιακής
  Οργάνωσης.
  Οι Προσφυγικές Επαρχιακές Οργανώσεις καλούν σε συμμετοχή στο
  Επαρχιακό Συνέδριο όλα τα μέλη τους.
 50.4 Αρμοδιότητες 
  α) Λαμβάνει γνώση, συζητά και εγκρίνει την Έκθεση Δράσης της
   Επαρχιακής Επιτροπής για τη λήγουσα διετία.
  β) Λαμβάνει γνώση, συζητά και εγκρίνει τον Οικονομικό Απολογισμό της
   περασμένης διετίας.
 50.5 Ειδικοί Κανονισμοί 
  Ειδικοί Κανονισμοί που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν την
  οργάνωση, σύνθεση και λειτουργία του Τακτικού Επαρχιακού Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 51: ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 51.1 Το Έκτακτο Επαρχιακό Συνέδριο συγκαλείται ύστερα από απόφαση του
  Εκτελεστικού Γραφείου ή της Επαρχιακής Επιτροπής με έγκριση του
  Εκτελεστικού Γραφείου ή ύστερα από αίτηση των 2/5 των μελών του
  Κόμματος στην οικεία Επαρχία, με συγκεκριμένη ημερήσια διάταξη.
  Εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις περί του Τακτικού Επαρχιακού
  Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 52: ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 52.1 Το Επαρχιακό Συμβούλιο συγκροτείται από:
  α) Την Επαρχιακή Επιτροπή
  β) Τους Βουλευτές
  γ) Τους Δημάρχους, τους Δημοτικούς Συμβούλους και τους Σχολικούς
   Εφόρους
  δ) Τους Αντιπροσώπους της Επαρχιακής Οργάνωσης στην Κεντρική
   Επιτροπή.
  ε) Τον Πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής ΝΕΔΗΚ
  στ) Την Πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής ΓΟΔΗΚ
  ζ) Τους Εκπροσώπους των Περιφερειακών Τομέων/Συντονιστές
   Υπαίθρου και Δημαρχούμενων περιοχών οι οποίοι ορίζονται από το
   Γενικό Οργανωτικό Γραφείο σε συνεννόηση με την οικεία Επαρχιακή
   Επιτροπή.
  η) Τα επαγγελματικά οργανωτικά στελέχη 
  
  Η οικεία Επαρχιακή Επιτροπή σε συνεννόηση με το Γενικό Οργανωτικό

ΑΡΘΡΟ 38: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 38.1 Ο Γραμματέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή.
 38.2 Υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα χειρίζεται θέματα
  που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
 38.3 Υπό την εποπτεία ενός εκ των Αντιπροέδρων του Κόμματος συμμετέχει στη
  διαδικασία παραγωγής πολιτικής στον τομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΑΡΘΡΟ 39: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
 39.1 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων επιλέγεται/εκλέγεται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 39.2 Υπό την εποπτεία του Γενικού Γραμματέα διεκπεραιώνει τις αποφάσεις της
  Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων.
 39.3 Υπό την εποπτεία του Αντιπροέδρου του Κόμματος συμμετέχει στη
  διαδικασία παραγωγής πολιτικής.
 39.4 Υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα συμμετέχει στην
  υλοποίηση των οργανωτικών σχεδιασμών του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 40: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ  ΣΧΕΣΕΩΝ
 40.1 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων επιλέγεται/εκλέγεται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 40.2 Υπό την εποπτεία του Αναπληρωτή Προέδρου χειρίζεται τις σχέσεις του
  Κόμματος με Κόμματα, Οργανώσεις και Ομάδες του εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟ 41: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ/ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ
 41.1 Ο Γραμματέας Επικοινωνίας/Εκπρόσωπος Τύπου επιλέγεται/εκλέγεται από
  την Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου κατόπιν εισήγησης του
  Προέδρου του Κόμματος για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54)
  μήνες.
 41.2 Ετοιμάζει τις ανακοινώσεις του Κόμματος
 41.3 Έχει την ευθύνη παρακολούθησης των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ).
 41.4 Καταρτίζει προγράμματα εξωτερικής προβολής του Κόμματος, τα οποία,
  αφού εγκριθούν, προωθεί προς υλοποίηση σε συνεργασία της Επιτροπής
  Δημοσίων Σχέσεων και της Επιτροπής Πολιτικού Σχεδιασμού.
 41.5 Καταρτίζει προγράμματα εσωτερικής διαφώτισης, τα οποία, αφού εγκριθούν,
  προωθεί προς υλοποίηση με τη συνεργασία των αρμοδίων οργάνων του
  κόμματος (π.χ. Επαρχιακές Επιτροπές).
 41.5 Φέρει την ευθύνη των κομματικών εκδόσεων.
 41.6 Συμμετέχει στα διάφορα όργανα του Κόμματος ως ορίζει το Καταστατικό.
 
ΑΡΘΡΟ 42: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
 42.1 Ο Γραμματέας Κλαδικών Οργανώσεων επιλέγεται/εκλέγεται από την
  Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 42.2 Κάτω από την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα χειρίζεται όλα
  τα θέματα που αφορούν τις σχέσεις του Κόμματος με τις επαγγελματικές
  οργανώσεις των εργαζομένων (εργατών, υπαλλήλων, εκπαιδευτικών,
  οργανωμένων επιστημόνων κλπ.) και έχει την ευθύνη για την οργάνωση και
  λειτουργία κομματικών γενικών και κλαδικών οργανώσεων μέσα στις τάξεις
  του εργατικού κόσμου.
 42.3 Υπό την εποπτεία ενός εκ των Αντιπροέδρων του Κόμματος συμμετέχει στο
  σύστημα παραγωγής πολιτικής και ειδικότερα υποβάλλει εισηγήσεις για
  διαμόρφωση και προώθηση της εργατικής πολιτικής του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 43: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 43.1 Ο Γραμματέας Αγροτικών Θεμάτων εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή για
  θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 43.2 Κάτω από την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα χειρίζεται όλα
  τα θέματα που αφορούν τις σχέσεις του Κόμματος με τις αγροτικές
  οργανώσεις και έχει την ευθύνη για την οργάνωση και λειτουργία

  κομματικών οργανώσεων μέσα στις τάξεις του  αγροτικού κόσμου.
 43.3 Υπό την εποπτεία ενός εκ των Αντιπρόεδρων του Κόμματος συμμετέχει στο
  σύστημα παραγωγής πολιτικής και υποβάλλει εισηγήσεις για διαμόρφωση και
  προώθηση της αγροτικής πολιτικής του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 44: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ  ΘΕΜΑΤΩΝ
 44.1 Ο Γραμματέας Προσφυγικών Θεμάτων επιλέγεται/εκλέγεται από την
  Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 44.1 Αρμοδιότητες
  α) Υπό την εποπτεία  του Γενικού Γραμματέα χειρίζεται θέματα που
   αφορούν τις σχέσεις του Κόμματος με τη ΠΕΠ και τα προσφυγικά
   σωματεία στα πλαίσια της πολιτικής του Κόμματος.
  β) Επιλαμβάνεται των προσφυγικών και άλλων προβλημάτων των μελών
   και τα προωθεί προς τη λύση τους.

ΑΡΘΡΟ 45: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
 45.1 Ο Γραμματέας Θρησκευτικών Ομάδων επιλέγεται/εκλέγεται από την
  Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 45.2 Αρμοδιότητες 
  Υπό την εποπτεία του Γενικού Γραμματέα χειρίζεται θέματα που αφορούν τις
  σχέσεις του Κόμματος με τις θρησκευτικές ομάδες στα πλαίσια της πολιτικής
  του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 46: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 46.1 Η Κεντρική  Επιτροπή εκλέγει  ύστερα από πρόταση του Εκτελεστικού
  Γραφείου δύο (2) μέλη του Κόμματος ως Οικονομικούς Ελεγκτές του
  Κόμματος εκ των οποίων ο ένας είναι εγκεκριμένος ελεγκτής, για θητεία
  που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 46.2 Η θέση του Οικονομικού Ελεγκτή είναι ασυμβίβαστη με οποιονδήποτε άλλο
  κομματικό αξίωμα.
 46.3 Ελέγχουν την οικονομική διαχείριση των οργάνων και Επιτροπών του
  Κόμματος και καταθέτουν την έκθεση τους στην Κεντρική Επιτροπή και στο
  Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο αναφορικά με την προηγούμενη θητεία.

ΑΡΘΡΟ 47: ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 47.1 Ο Γενικός Διευθυντής του Κόμματος επιλέγεται/εκλέγεται, διορίζεται και
  παύεται από το Εκτελεστικό Γραφείο κατόπιν εισήγησης του Προέδρου.
 47.2 Αρμοδιότητες
  α) Προΐσταται διοικητικά της εσωτερικής λειτουργίας του Κόμματος και
   εποπτεύει το έργο του επαγγελματικού προσωπικού των Κεντρικών
   και Επαρχιακών γραφείων.
  β) Υπό την εποπτεία της Γραμματείας του Εκτελεστικού Γραφείου, έχει
   την ευθύνη θεμάτων που άπτονται του επαγγελματικού προσωπικού
   του Κόμματος.
  γ) Προτείνει στο Εκτελεστικό Γραφείο την δομή και το οργανόγραμμα του
   Κόμματος.
  δ) Δύναται να ανοίγει/κλείνει/λειτουργεί τραπεζικούς λογαριασμούς,
   ή/και να έχει δικαίωμα υπογραφής ή/και  να προβαίνει σε αιτήματα
   τραπεζικών διευκολύνσεων/δανεισμού εκ μέρους του Κόμματος,
   ΝΕΔΗΚ, ΓΟΔΗΚ, και των Επαρχιακών Επιτροπών σύμφωνα με το
   άρθρο 69.9.
  ε) Συμμετέχει εξ οφίκιο μέλος στην Οικονομική Επιτροπή με δικαίωμα
   ψήφου.
  στ) Εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή τη διενέργεια  πληρωμής
   των κομματικών δαπανών και υπογράφει τα εντάλματα πληρωμής.
  ζ) Εισηγείται, σε συνεργασία με τον Οικονομικό Διαχειριστή, προς την
   Οικονομική Επιτροπή, τον Ετήσιο Προϋπολογισμό Εσόδων και
   Δαπανών.
  η) Σε συνεργασία με την Οικονομική Επιτροπή του Κόμματος εποπτεύει

ΑΡΘΡΟ 65: ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
 65.1 Παραρτήματα Εξωτερικού
  α) Στα μεγάλα κέντρα του απόδημου Κυπριακού Ελληνισμού ή και αλλού,
   ιδρύονται Τοπικές Οργανώσεις - Παραρτήματα του Κόμματος.
  β) Λειτουργούν με βάση Καταστατικό που εγκρίνει ειδικά συγκαλούμενο
   Τοπικό Συνέδριο του Κόμματος και επικυρώνει το Εκτελεστικό
   Γραφείο.
 65.2 Φοιτητικές Οργανώσεις
  Στα διάφορα Πανεπιστήμια του Εξωτερικού ή Σχολές Τριτοβάθμιας
  Εκπαίδευσης του Εσωτερικού ιδρύονται και λειτουργούν Φοιτητικές
  Οργανώσεις του Κόμματος.

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ
ΑΡΘΡΟ 66: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 66.1 Υποεπιτροπή του Εκτελεστικού Γραφείου του Κόμματος εκ πέντε (5) μελών
  θα λειτουργεί σαν Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
  Τα πέντε (5) μέλη θα εκλέγονται στη πρώτη συνεδρία του Εκτελεστικού
  Γραφείου με μυστική ψηφοφορία και θα υπηρετούν καθ΄ όλη τη θητεία. Σε
  περίπτωση που θα κενωθεί θέση μέλους του Πειθαρχικού Συμβουλίου
  επιλέγεται άμεσα νέο μέλος.
  Εκάστη Επαρχιακή Επιτροπή δύναται να υποβάλει καταγγελία στο Γενικό
  Γραμματέα σχετικά  με παράπτωμα που αφορά μέλος του Κόμματος που
  εμπίπτει στη δική της δικαιοδοσία. Ο Γενικός Γραμματέας αφού διαπιστώσει
  ότι τα γεγονότα που αφορούν τη συγκεκριμένη περίπτωση μπορούν να
  στοιχειοθετήσουν υπόθεση που εμπίπτει  στις πρόνοιες των πιο κάτω
  πειθαρχικών αδικημάτων ετοιμάζει σχετική έκθεση και την παραπέμπει
  ενώπιον του Εκτελεστικού Γραφείου για εξέταση και λήψη απόφασης
  παραπομπής ή όχι σε πειθαρχική δίκη.
  Νοείται ότι το Εκτελεστικό Γραφείο δικαιούται αυτεπαγγέλτως να
  παραπέμπει στο Πειθαρχικό Συμβούλιο οποιαδήποτε καταγγελία κρίνει ότι
  πρέπει να τύχει πειθαρχικής διερεύνησης. Κατά τη λήψη της απόφασης του
  Εκτελεστικού Γραφείου δε μετέχουν στη διαδικασία τα μέλη του Πειθαρχικού
  Συμβουλίου.
 66.2 Νοείται ότι σε περιπτώσεις αυταπόδεικτου πειθαρχικού παράπτωματος το
  Εκτελεστικό Γραφείο δύναται να επιβάλει αυτεπάγγελτα οποιαδήποτε
  πειθαρχική ποινή.
 66.3 Οι αποφάσεις του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου μπορούν να
  εφεσιβληθούν από το ενδιαφερόμενο μέρος το αργότερο εντός τριάντα (30)
  ημερών από της κοινοποιήσεως σε αυτόν ή από της δημοσιεύσεως της
  απόφασης.
  Έφεση υποβάλλεται στην Κεντρική Επιτροπή της οποίας Υποεπιτροπή από
  έντεκα (11) μέλη ενεργεί σαν Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό  Συμβούλιο, και
  δύναται να ακυρώσει, να μειώσει, ή να επικυρώσει την ποινή.
  Τα έντεκα (11) μέλη θα καθορίζονται στην πρώτη συνεδρία της Κεντρικής
  Επιτροπής με μυστική ψηφοφορία και θα υπηρετούν καθ΄ όλη τη θητεία.
  Σε περίπτωση που θα κενωθεί θέση μέλους του Δευτεροβάθμιου
  Πειθαρχικού Συμβουλίου επιλέγεται άμεσα νέο μέλος.
 66.4 Σε περίπτωση που μέλος του πρωτοβάθμιου ή δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού
  Συμβουλίου έχει άμεση ή έμμεση σχέση με οποιονδήποτε κατηγορούμενο
  τότε το μέλος αυτό δεν θα λαμβάνει μέρος στη πειθαρχική διαδικασία.
 66.5 Πειθαρχικά Αδικήματα
   α) Η μη συμμόρφωση μέλους προς τις υποχρεώσεις του, που
    απορρέουν από το Καταστατικό και τις διατάξεις των
    Κανονισμών Λειτουργίας του Κόμματος.
   β) Η συμπεριφορά μέλους που μειώνει το ηθικό κύρος και θίγει
    την αξιοπρέπεια του Κόμματος.

   γ) Στάση και συμπεριφορά μέλους αντίθετη προς τις Αρχές, την
    Ιδεολογία, τις αποφάσεις και τις προγραμματικές επιδιώξεις του
    Κόμματος.
 66.6 Πειθαρχικές Ποινές
  Για τα πιο πάνω πειθαρχικά αδικήματα επιβάλλονται ανάλογα με τη
  σοβαρότητα του πειθαρχικού αδικήματος οι πιο κάτω ποινές:
   α) Σύσταση
   β) Προφορική επίπληξη
   γ) Γραπτή επιτίμηση
   δ) Προσωρινός αποκλεισμός από την κομματική ζωή
   ε) Καθαίρεση Αξιωματούχου από το Αξίωμα του
   στ) Προσωρινή Αποβολή
   ζ) Αποβολή

ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ
ΑΡΘΡΟ 67: ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ - ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
 67.1 Οι πολιτικές αποφάσεις του Κόμματος για την εκλογή Προέδρου της
  Δημοκρατίας λαμβάνονται από την Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος, που
  συνέρχεται μετά από πρόταση του Εκτελεστικού Γραφείου, είτε
  αυτεπάγγελτα.
 67.2 Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Κόμματος είναι μέλος της Βουλής τότε
  είναι ο υποψήφιος του Κόμματος στην εκλογή για ανάδειξη Προέδρου της
  Βουλής.
 67.3 Ειδικοί Κανονισμοί που ψηφίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν τη
  διαδικασία επιλογής κομματικού ή κομματικών υποψηφίων στη διεκδίκηση
  των Γενικών ή Αναπληρωματικών Βουλευτικών Εκλογών, των Ευρωεκλογών,
  των Δημοτικών Εκλογών ή της Εκλογής Κοινοτικών  Συμβουλίων.
 67.4 Όλοι οι υποψήφιοι Βουλευτές, Ευρωβουλευτές, Δήμαρχοι, Δημοτικοί
  Σύμβουλοι και άλλοι υποψήφιοι Κομματικών ή Κοινοτικών αξιωμάτων
  μπορούν να έχουν πρόσβαση για επιθεώρηση των μητρώων του Κόμματος
  βάση κανονισμών που θα εκδίδει το Εκτελεστικό Γραφείο.

ΜΕΡΟΣ ΕΝΝΑΤΟ 
ΑΡΘΡΟ 68: ΕΙΔΙΚΟΙ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
 68.1 Η Κεντρική Επιτροπή θεσπίζει Ειδικούς Κανονισμούς που ρυθμίζουν:
  α) Τη διαδικασία της υποβολής υποψηφιότητας και εκλογής
   Αξιωματούχων του Κόμματος από την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση
   ή άλλα ανώτερα όργανα του Κόμματος.
  β) Τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων του Κόμματος, Κεντρικών και
   Επαρχιακών.
  γ) Το διαχωρισμό των υπηρεσιών των Αξιωματούχων του Κόμματος σε
   δύο κατηγορίες. Στην κατηγορία όσων προσφέρουν τις υπηρεσίες τους
   άνευ αντιμισθίας και εκείνων που πράττουν τούτο έναντι αντιμισθίας,
   με αναφορά των συγκεκριμένων Αξιωματούχων που ανήκουν σε κάθε
   κατηγορία.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟ
ΑΡΘΡΟ 69: ΓΕΝΙΚΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
 69.1 Διαδικασία Αναφοράς
  Αναφορά οργάνου ή μέλους προς το Εκτελεστικό Γραφείο ή την Κεντρική
  Επιτροπή γίνεται πάντοτε δια του Γενικού Γραμματέα.

 69.2 Καταρτισμός Προσχεδίων Κανονισμών
  Τα προσχέδια όλων των Κανονισμών Λειτουργίας των διαφόρων Οργάνων ή
  Επιτροπών που προνοεί το Καταστατικό καταρτίζει το Εκτελεστικό Γραφείο
  με εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας, Ελέγχου και Κανονισμών και τα
  παραπέμπει για έγκριση στην Κεντρική Επιτροπή. 
 69.3 Τρόπος λήψης Αποφάσεων
  Όλες οι αποφάσεις των Συλλογικών Οργάνων που προνοούνται από το
  Καταστατικό λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία νοουμένου ότι δεν
  προβλέπεται διαφορετικά σε άλλο άρθρο του Καταστατικού. Σε περίπτωση
  ισοψηφίας ο προεδρεύων του συγκεκριμένου οργάνου έχει τη νικώσα ψήφο.
  Όταν ζητηθεί μυστική ψηφοφορία από το 25% των παρόντων συνέδρων σε
  οποιαδήποτε Συνέλευση ή οποιοδήποτε Συνέδριο, τότε αυτή διεξάγεται
  από πενταμελή (5) Εφορευτική Επιτροπή η οποία επιβλέπει τη διεξαγωγή
  της ψηφοφορίας και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων.
 69.4 Ασυμβίβαστη η κατοχή δύο κομματικών Αξιωμάτων
   α) Είναι ασυμβίβαστη η κατοχή δύο ή περισσότερων θέσεων
    αξιωματούχων σε Κεντρικό ή Επαρχιακό ή Τοπικό επίπεδο από
    το ίδιο πρόσωπο. Οιοσδήποτε αξιωματούχος ανεξάρτητα
    επιπέδου δικαιούται να κατέχει θέση ως απλό μέλος σε
    συλλογικό όργανο.
   β) Νοείται ότι τούτο δεν ισχύει όταν προνοείται καταστατικά ή
    συμμετοχή του φορέα ενός αξιώματος στα ανώτατα όργανα.
   γ) Η απ’ ευθείας εκλογή σε συλλογικό όργανο δεν αποτελεί
    ασυμβίβαστο με κομματικό αξίωμα.
    Το Εκτελεστικό Γραφείο καθορίζει ποια συγκεκριμένα αξιώματα
    είναι  ασυμβίβαστα.
 69.5 Κήρυξη θέσης Μέλους Συλλογικού Οργάνου (Κεντρικού ή Επαρχιακού) ως
  κενή και διαδικασία συμπλήρωσής της.
   α) Σε περίπτωση που μέλος συλλογικού οργάνου απουσιάζει
    αδικαιολόγητα πέρα από τρείς συνεχείς  συνεδρίες ή από δέκα
    (10) συνολικά αδικαιολόγητες συνεδρίες κατά τη διάρκεια της
    θητείας του , το όργανο δικαιούται να το απαλλάξει από τα
    καθήκοντα του και να κηρύξει τη θέση του κενή, αφού
    εξασφαλίσει προηγουμένως την έγκριση του Εκτελεστικού
    Γραφείου.
   β) Κενούμενες θέσεις  κατά τα ανωτέρω καταλαμβάνουν οι
    επιλαχόντες κατά την σειρά επιτυχίας κατά της εκλογής.
   γ) Σε περίπτωση μη κάλυψης θέσης από επιλαχόντες για τη
    συμπλήρωση της κενής θέσης, θα επιλέγει το όργανο ύστερα
    από έγκριση του Εκτελεστικού Γραφείου. 
 69.6 Θητεία Αξιωματούχων 
  Η θητεία των Αξιωματούχων που αναφέρονται στα διάφορα άρθρα του
  Καταστατικού, αρχίζει από την ημέρα της εκλογής τους και λήγει αμέσως
  μετά την εκλογή των νέων Αξιωματούχων από το αρμόδιο όργανο του
  Κόμματος και διαρκεί για 54 μήνες. Εξαιρούνται ο Κοινοβουλευτικός
  Εκπρόσωπος και ο Αναπληρωτής του, των οποίων η θητεία διαρκεί όσο και η
  βουλευτική θητεία τους , καθώς και ο Πρόεδρος και τα μέλη της Τοπικής
  Επιτροπής των οποίων η θητεία μπορεί να καθορίζεται από τις ετήσιες
  Τοπικές Γενικές Συνελεύσεις. 
 69.7 Έκπτωση Αξιωματούχων/Μελών
  Αξιωματούχος/Μέλος του Κόμματος εκπίπτει του αξιώματός του σε
  περίπτωση που με ενέργειες του βρίσκεται σε αντίθεση με αποφάσεις
  Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος, ύστερα από σχετική απόφαση του
  Εκτελεστικού Γραφείου δεόντως αιτιολογημένης, με δικαίωμα έφεσης στην
  Κεντρική Επιτροπή εντός τριάντα (30) ημερών.
 69.8 Τροποποίηση του Καταστατικού 
  Το Καταστατικό του Κόμματος μπορεί να τροποποιηθεί σε Τακτικό ή Έκτακτο
  Παγκύπριο Συνέδριο με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων που έχουν
  δικαίωμα ψήφου, δεδομένου ότι το σχέδιο τροποποιήσεων θα

  γνωστοποιηθεί τουλάχιστον ένα μήνα πριν το Συνέδριο σε όλα το όργανα και
  τους συνέδρους του Κόμματος.
 69.9 Πόροι του Κόμματος
  Πόροι του Κόμματος είναι η ετήσια κρατική χορηγία και οι ετήσιες συνδρομές
  των μελών, εισφορές, δωρεές, έσοδα εράνων, οργάνωσης λαχείων,
  χοροεσπερίδων, άλλων εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων που συνάδουν με
  τις αρχές πολιτικής δεοντολογίας.
  Το Κόμμα έχει εξουσία όπως: 
   α) Διορίζει τραπεζικούς ή/και άλλους οργανισμούς ως τραπεζίτες
    του και να προβαίνει στο άνοιγμα οποιουδήποτε λογαριασμού.
   β) Συναλλάττεται ή/και λαμβάνει τραπεζικές διευκολύνσεις ή/και
    υπηρεσίες σε δάνεια, τρεχούμενο ή/και οποιοδήποτε άλλο
    λογαριασμό ή/και σε οποιαδήποτε άλλη μορφή τραπεζικών
    πιστώσεων για οποιαδήποτε ποσά με ή χωρίς εξασφαλίσεις και
    κάτω από οποιουσδήποτε όρους 
   γ) Υποθηκεύει, καταθέτει, ενεχυριάζει ή/και άλλως πως
    προσφέρει ή/και διαθέτει οποιαδήποτε περιουσία του Κόμματος
    κινητή ή/και ακίνητη σαν εξασφάλιση οποιονδήποτε
    υφιστάμενων ή/και  μελλοντικών ή/και  υπό αίρεση
    υποχρεώσεων του Κόμματος, έναντι οποιουδήποτε τραπεζικού
    ή/και άλλου οργανισμού ή/και φυσικού ή/και νομικού
    προσώπου.
   δ) Προς το σκοπό υλοποίησης των πιο πάνω, ο εκάστοτε
    Διευθυντής του Κόμματος ή/και ο εκάστοτε Οικονομικός
    Διαχειριστής του Κόμματος ή/και οποιοσδήποτε πληρεξούσιος
    αντιπρόσωπος οποιουδήποτε από αυτούς, εξουσιοδοτούνται να
    προβαίνουν σε οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις ή/και στη
    συνομολόγηση οποιασδήποτε συμφωνίας υπογράφοντας προς
    τούτο κάθε αναγκαίο έγγραφο, δήλωση ή αίτηση ή/και να
    παρίστανται ενώπιον οποιασδήποτε αρχής για σκοπούς αγοράς
    ή/και πώλησης ή/και επιβάρυνσης οποιασδήποτε κινητής ή
    ακίνητης περιουσίας του Κόμματος.
 69.10 Ημερομηνία ισχύος του παρόντος Καταστατικού 
  Η ισχύς του Καταστατικού που ψηφίστηκε στις 6 Μαΐου 2018 αρχίζει από την
  ψήφισή του.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΑΡΘΡΟ 1 : ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΕΜΒΛΗΜΑ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ
 1.1 Το Δημοκρατικό Κόμμα ιδρύθηκε στη Λευκωσία αρχικά ως παράταξη με την
  ονομασία Δημοκρατική Παράταξη, στις 12 Μαΐου 1976, με ιδρυτική διακήρυξη
  του Σπύρου Κυπριανού με στόχο τη στήριξη του εθνάρχη Μακαρίου και της
  πολιτικής του. Η παράταξη σύντομα μετασχηματίστηκε σε Κόμμα με την
  επωνυμία ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ.
 1.2 ΕΔΡΑ του Κόμματος είναι στην Λεωφ. Γρίβα Διγενή 50, 1080, στη Λευκωσία.
 1.3 ΕΜΒΛΗΜΑ του Κόμματος η αναμμένη δάδα.
 1.4 Η σφραγίδα του Κόμματος είναι κυκλική και στην περιφέρεια έχει την
  επιγραφή ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. Στο κέντρο έχει την
  αναμμένη δάδα, που τέμνει στο μέσο τη συντομογραφία του Κόμματος,
  ΔΗΚΟ, και το έτος ίδρυσής του, 1976.

ΑΡΘΡΟ 2 : ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ – ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 2.1 Ιδεολογία
  Το Δημοκρατικό Κόμμα εκφράζει τους πολίτες που πιστεύουν στις αρχές της
  Πολιτικής, Κοινωνικής και Οικονομικής Δημοκρατίας ως το σύστημα αρχών
  που προάγει και εξασφαλίζει καλύτερα την αρμονική κοινωνική συμβίωση,
  την κοινωνική συνοχή και την κοινωνική δημιουργία. Το Δημοκρατικό Κόμμα
  ασπάζεται την ιδεολογία και τη φιλοσοφία του ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ που
  εμπνέεται από ένα γενικότερο εθνικό και κοινωνικό όραμα και απορρίπτει τις
  γενικές και αόριστες ιδέες και τους αυθαίρετους αφορισμούς.
 2.2 Βασικοί σκοποί
  Βασικοί σκοποί του Δημοκρατικού Κόμματος είναι η συμβολή στον αγώνα για
  την απελευθέρωση της Κύπρου και η προώθηση θεσμών, προγραμμάτων και
  διαδικασιών, που εξασφαλίζουν απρόσκοπτη πρόοδο  και αρμονία στον
  πολιτικό και οικονομικό τομέα, μέσα σε μια κυρίαρχη, ανεξάρτητη και
  δημοκρατική πολιτεία με κατοχυρωμένα τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα
  όλων των νόμιμων πολιτών της. 
 2.3 Βασικοί στόχοι
  Οι βασικοί στόχοι του Δημοκρατικού Κόμματος πηγάζουν από  την όλη
  ιδεολογία και πολιτική φιλοσοφία του. Παράλληλα:
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα βρίσκεται σταθερά και με συνέπεια ενταγμένο
   στον ενδιάμεσο πολιτικό χώρο και υπηρετεί με ειλικρίνεια και χωρίς

   διακρίσεις το δημόσιο συμφέρον και το κοινωνικό σύνολο. Επιδιώκει τη
   συστηματική συνεργασία των δυνάμεων του χώρου στη βάση
   πολιτικοϊδεολογικών συγκλίσεων. Μόνιμος στόχος του Δημοκρατικού
   Κόμματος είναι η συνένωση των δυνάμεων του χώρου και η διεύρυνση
   της αποδοχής των αρχών και της πολιτικής φιλοσοφίας του
   ενδιάμεσου χώρου από την Κυπριακή κοινωνία Στόχος επίσης είναι η
   δημιουργία συνθηκών εθνικής συνεννόησης, πολιτικής συναντίληψης,
   κοινωνικής συναίνεσης και πολιτικής σταθερότητας στον τόπο.
  β) Το Δημοκρατικό Κόμμα επιδιώκει ενεργό και δημιουργική συμμετοχή
   σε Διεθνείς και  Ευρωπαϊκούς πολιτικοϊδεολογικούς και
   κο ι ν ο β ο υλ ε υ τ ι κο ύ ς  θ εσ μ ο ύ ς  κα ι  σ χ ή μ α τ α  σ τ η  β ά σ η
   πολιτικοϊδεολογικής ταύτισης ή συγγένειας.
 2.4 Θέσεις του Κόμματος αναφορικά με το Εθνικό θέμα
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα θεωρεί το Κυπριακό ως πρόβλημα εισβολής και
   κατοχής και αγωνίζεται για να επιτύχει με βάση τα ψηφίσματα και τις
   αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών και τις Συμφωνίες Κορυφής, τις
   αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
   και το Κοινοτικό (Ευρωπαϊκό) Κεκτημένο, δίκαιη, λειτουργική και
   βιώσιμη λύση. ΛΥΣΗ που θα εξασφαλίζει την πλήρη ανεξαρτησία, την
   κατοχύρωση της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας, και της
   ενότητας της χώρας, την αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων
   και των εποίκων και την κατοχύρωση του δικαιώματος επιστροφής
   όλων των προσφύγων στις εστίες και τις περιουσίες τους, κάτω από
   συνθήκες ασφάλειας και θα κατοχυρώνει τα ανθρώπινα δικαιώματα
   (όλων των νόμιμων κατοίκων της Κυπριακής Δημοκρατίας), τις
   βασικές ελευθερίες και τη διακρίβωση της τύχης ενός εκάστου των
   αγνοουμένων.
  β) Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει ότι στον αγώνα μας για φυσική και
   εθνική επιβίωση και δικαίωση, η ανεπιφύλακτη και στενή συνεργασία
   με την Ελληνική Κυβέρνηση είναι αναγκαία και απαραίτητη, και ότι, οι
   δεσμοί με την Ελλάδα, για λόγους ιστορικούς, φυλετικούς και
   εθνικούς, πρέπει να παραμένουν πάντοτε απαρασάλευτοι.
  γ) Το Δημοκρατικό Κόμμα εργάζεται για την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση της
   Κύπρου με στόχο την εφαρμογή των αρχών της δικαιοσύνης, των
   ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του Κοινοτικού Κεκτημένου και την
   ισότιμη και δημιουργική συμμετοχή της Κύπρου στους Ευρωπαϊκούς
   θεσμούς και γενικά στο Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. Παράλληλα εργάζεται
   για τη διαμόρφωση ενός συστήματος αρχών και αξιών στην Ευρωπαϊκή
   Ένωση που να την καθιστά ένωση λαών και πολιτισμών και όχι όργανο
   πολιτικών και οικονομικών κέντρων εξουσίας.
 2.5 Πολιτική Δημοκρατία
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει πως όλες οι πολιτικές εξουσίες πρέπει
   να πηγάζουν από το λαό και να ασκούνται υπεύθυνα για το καλό του
   λαού και σύμφωνα με την ανόθευτη θέλησή του.
  β) Η ολοκλήρωση της Πολιτικής Δημοκρατίας είναι αδιανόητη χωρίς την
   απαιτούμενη πολιτική αγωγή και ενημέρωση, χωρίς τη συμμετοχή
   όλων των ενηλίκων πολιτών στη διαδικασία λήψης σοβαρών
   αποφάσεων, χωρίς την παροχή ίσων ευκαιριών σε όσους πολίτες
   θέλουν να διεκδικήσουν πολιτικές θέσεις, από τις οποίες να μπορούν
   να συναγωνιστούν δημοκρατικά και  ελεύθερα, χωρίς να
   παρεμποδίζονται από οποιεσδήποτε προκαταλήψεις και εμπόδια.
   Η Πολιτική Δημοκρατία απαιτεί την ισότητα των πολιτών έναντι των
   νόμων και την ισοπολιτεία των νόμων έναντι όλων των πολιτών.
 2.6 Έμπρακτη Πολιτική Δημοκρατία 
  Το Δημοκρατικό Κόμμα θέλει τη δημοκρατία έμπρακτη και ουσιαστική, όπου
  τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των πολιτών να καθορίζονται δημοκρατικά,
  με συναίσθηση κοινωνικής ευθύνης και σύμφωνα με τις αρχές της
  δικαιοσύνης και της κοινωνικής αλληλεγγύης και όπου τα δικαιώματα των
  πολιτών να προστατεύονται αποτελεσματικά και να ασκούνται ελεύθερα.

 2.7 Ατομικές και Πολιτικές Ελευθερίες 
  Το Δημοκρατικό Κόμμα θέλει τα ανθρώπινα δικαιώματα απαραβίαστα και τις
  ατομικές και πολιτικές ελευθερίες κατοχυρωμένες με μηχανισμούς που να
  τις προστατεύουν από καταχραστές και σφετεριστές της εξουσίας και από
  πράξεις που δεν συνάδουν με το σύστημα των κοινωνικών αξιών του λαού ή
  τη δημοκρατικά εκφραζόμενη θέληση του λαού.
 2.8 Κοινωνική Δημοκρατία
  Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει ότι το κράτος και γενικά η πολιτεία καθώς και
  η ευρύτερη  κοινωνία έχουν υποχρέωση να εξασφαλίζουν σε όλους τους
  πολίτες συνθήκες ελεύθερης και αξιοπρεπούς διαβίωσης, σύμφωνα με τις
  αρχές της δικαιοσύνης, του ανθρωπισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης.
  Για το σκοπό αυτό υποστηρίζει τη χαλιναγώγηση της αυθαιρεσίας των
  ισχυρών κοινωνικών ομάδων, όπου, και όταν, εκδηλώνεται, την ενίσχυση των
  αδύνατων κοινωνικών ομάδων ή κατηγοριών ή στρωμάτων και την προστασία
  τους από την εγκατάλειψη, την κοινωνική περιθωριοποίηση, την άδικη
  μεταχείριση και την εκμετάλλευση, με απώτερο σκοπό την εξισορρόπηση
  των κοινωνικών και οικονομικών δικαιωμάτων και την αρμονική συμβίωση
  των πολιτών μέσα σε συνθήκες κοινωνικής συνοχής.
 2.9 Οικονομική Δημοκρατία
  Το Δημοκρατικό Κόμμα αποβλέπει στην εξάλειψη κάθε είδους οικονομικών
  φραγμών για την οικονομική προαγωγή των ατόμων και στη δημιουργία ίσων
  ευκαιριών εργασίας και οικονομικής προόδου για όλους τους πολίτες.
  Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει ότι η οικονομική δημοκρατία είναι ανέφικτη
  χωρίς την κατάργηση της κυρίαρχης  αυθαιρεσίας των οικονομικά ισχυρών,
  των μονοπωλίων, της ασυδοσίας του εγχώριου ή ξένου κεφαλαίου, της
  μονοπώλησης, της πληροφόρησης και των κάθε λογής προνομίων που είναι
  αντίθετα με τα συμφέροντα του λαού.  Το Δημοκρατικό Κόμμα θεωρεί επίσης
  αναγκαία την καθιέρωση ελέγχου και την επιβολή κυρώσεων για την κακή
  χρήση τεχνικών εφευρέσεων ή καινοτομιών από μέρους ισχυρών
  κοινωνικοοικονομικών παραγόντων.
  Το Δημοκρατικό Κόμμα θεωρεί το μικτό σύστημα οικονομίας, που συνδυάζει
  την ιδ ιωτική πρωτοβουλία με τον κρατικό σχεδιασμό,  ως το
  αποτελεσματικότερο οικονομικό σύστημα το οποίο διασφαλίζει την πρόοδο
  και την ανάπτυξη της Κύπρου και του λαού της, την δίκαιη κατανομή του
  εθνικού πλούτου και των οικονομικών βαρών και την προστασία των
  δικαιωμάτων των οικονομικά ασθενέστερων και μη προνομιούχων ομάδων
  του πληθυσμού.
 2.10 Δημοκρατική μεθόδευση
  Το Δημοκρατικό Κόμμα δεν υποστηρίζει δόγματα αλλά αρχές, που θα
  ενθαρρύνουν την αδιάκοπη αναζήτηση του καλύτερου και δικαιότερου
  τρόπου κοινωνικής συμβίωσης και συνεργασίας.
  Υποστηρίζει ότι ο ανοικτός και ελεύθερος διάλογος σαν μέσο έκφρασης των
  εκτιμήσεων και θέσεων του λαού, αποτελεί το πιο ορθό μέσο αναζήτησης
  τρόπων για πιο αρμονική  κοινωνική συμβίωση και συνεργασία.
  Επίσης υποστηρίζει ότι σε περίπτωση διαφωνίας ή διαφοράς το καλύτερο
  μέσο για εξεύρεση λύσης είναι οι νόμιμες και δημοκρατικές διαδικασίες.
 2.11 Κατευθυντήριες Οργανωτικές Γραμμές 
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα δεν είναι Κόμμα με μονολιθική οργάνωση. Η
   συνοχή του διατηρείται με την ισορροπημένη κατανομή της
   ενδοκομματικής δύναμης μεταξύ των μελών και αξιωματούχων του, με
   την προσήλωση στους σκοπούς και στη συλλογική προσπάθεια για την
   επίτευξη των σκοπών του Κόμματος.
  β) Οι δημοκρατικές αρχές διέπουν τόσο τη διαδικασία ανάδειξης
   αξιωματούχων όσο και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Γι’ αυτό:
   I.  Όλα τα όργανα είναι αιρετά και εκλέγονται με όσο το δυνατό πιο
    άμεσο τρόπο. Συγκεκριμένα όλα τα μέλη του Κόμματος, που
    είναι εγγεγραμμένα στο Κεντρικό Μητρώο Μελών, έχουν και
    ασκούν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και
    συνδιαμορφώνουν μέσα από συλλογικές διαδικασίες τις

    αποφάσεις και τις θέσεις του Κόμματος στα μείζονος σημασίας
    και ιδιαίτερης κρισιμότητας πολιτικά και κομματικά θέματα. Όλα
    τα μέλη του Κόμματος εκλέγουν όλους τους κεντρικούς
    αξιωματούχους και μέλη των κεντρικών συλλογικών οργάνων
    του Κόμματος, όλα τα μέλη των Επαρχιακών Οργανώσεων
    εκλέγουν όλους τους αξιωματούχους και τα μέλη των
    Επαρχιακών Συλλογικών Οργάνων και όλα τα μέλη της Τοπικής
    Οργάνωσης εκλέγουν όλους τους αξιωματούχους και όλα τα
    μέλη των τοπικών συλλογικών οργάνων.
   II. Οι εξουσίες που συγκεντρώνουν τα όργανα
    αλληλοϊσορροπούνται και αλληλοελέγχονται.
   III. Οι αποφάσεις λαμβάνονται από αρμόδια συλλογικά όργανα.
    --Επιδιώκεται η αποκέντρωση του συστήματος λήψης
    αποφάσεων και η εκχώρηση διακριτικής  εξουσίας στα
    κατώτερα συλλογικά αιρετά  όργανα.

ΑΡΘΡΟ 3: ΚΟΜΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ
 3.1 Επί θεμάτων μείζονος πολιτικής σημασίας ή ιδιαίτερης κομματικής
  κρισιμότητας πραγματοποιείται κομματικό δημοψήφισμα στο οποίο
  συμμετέχουν όλα τα μέλη του Κόμματος.
 3.2 
  Την πραγματοποίηση κομματικού δημοψηφίσματος αποφασίζει η Κεντρική
  Επιτροπή, η οποία καθορίζει το θέμα και τα ερωτήματα που θα τεθούν προς
  απάντηση στο δημοψήφισμα. Οι σχετικές αποφάσεις της Κεντρικής
  Επιτροπής λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών της.

ΑΡΘΡΟ 4: ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 4.1 Το Πολιτικό Πρόγραμμα του Κόμματος καθορίζεται με βάση τις πιο πάνω
  βασικές πολιτικές θέσεις και, εντός των πλαισίων αυτών, μπορεί να
  αναθεωρείται από καιρού εις καιρό από το Παγκύπριο Συνέδριο που έχει
  αποκλειστική αρμοδιότητα να συζητά και να εγκρίνει τους επί μέρους
  στόχους, τη μεθοδολογία, τρόπους και ενέργειες για την προώθηση της
  εφαρμογής του.
 4.2 Την ευθύνη για τη σύνταξη του προσχεδίου του προγράμματος έχει το
  Εκτελεστικό Γραφείο που το υποβάλλει στην Κεντρική Επιτροπή για έγκριση.
  Η Κεντρική Επιτροπή το παραπέμπει στο Παγκύπριο Συνέδριο για τελική
  έγκριση. Νοείται ότι σε όλα τα όργανα του Κόμματος δίνεται η δυνατότητα
  υποβολής απόψεων και εισηγήσεων για τον καταρτισμό του Πολιτικού
  Προγράμματος του Κόμματος.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΔΟΜΗ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

ΑΡΘΡΟ 5: ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 1. Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση
 2. Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο
 3. Έκτακτο ή Καταστατικό Συνέδριο 
 4. Παγκύπρια Συνδιάσκεψη
 5. Κεντρική Επιτροπή
 6. Πολιτικό Συμβούλιο
 7. Εκτελεστικό Γραφείο
 8. Γραμματεία Εκτελεστικού Γραφείου
 9. Κοινοβουλευτική Ομάδα
 10. Γενικό Οργανωτικό Γραφείο
 11. Οικονομική Επιτροπή

 12. Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες
 13. Επιτροπή Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ΑΡΘΡΟ 6: ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 6.1 Η Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση πραγματοποιείται κάθε πενήντα-τέσσερις
  (54) μήνες και εκλέγει τους κεντρικούς αξιωματούχους του Κόμματος
  (Πρόεδρο, Αναπληρωτή Πρόεδρο, τρεις (3) Αντιπροέδρους, Γενικό
  Γραμματέα, Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα), τα αιρετά μέλη του Εκτελεστικού
  Γραφείου (15) και τα μέλη της Κεντρική Επιτροπή.
 6.2 Πραγματοποιείται πενήντα-τέσσερις (54) μήνες μετά την προηγούμενη
  Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
 6.3 Όλα τα εγγεγραμμένα στο Κεντρικό Μητρώο Μελών μέλη του Κόμματος, που
  έχουν εγγραφεί τουλάχιστον εννέα (9) μήνες πριν την ημέρα διεξαγωγής της
  Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην
  ψηφοφορία, εφόσον έχουν τακτοποιημένες τις κομματικές τους
  υποχρεώσεις κατά την προσέλευση τους στην Εκλογική Συνέλευση.

  Κάλπες της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης λειτουργούν σε όλες τις
  επαρχίες, όπως θα ορίζεται από τους σχετικούς κανονισμούς. Οι εκλογικές
  διαδικασίες εποπτεύονται από κεντρική και επαρχιακές εφορευτικές
  επιτροπές όπως θα ορίζουν οι Κανονισμοί που εγκρίνονται από την Κεντρική
  Επιτροπή. Οι Επαρχιακές Εφορευτικές Επιτροπές υπόκεινται στην Κεντρική
  Εφορευτική Επιτροπή. Οι Πρόεδροι των Επαρχιακών εφορευτικών
  επιτροπών είναι μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.

  Οι κάλπες ανοίγουν και κλείνουν την ίδια ώρα σε όλες τις επαρχίες.

  Η Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο συλλογικό
  όργανο του Κόμματος σε θέματα εκλογικών διαδικασιών.

  Ο χρόνος διεξαγωγής της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης μπορεί να
  παραταθεί για περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, με
  απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, ύστερα από εισήγηση του Εκτελεστικού
  Γραφείου, για λόγους εξειδικευμένους που αφορούν τα πολιτικά πράγματα
  του τόπου ή που εξυπηρετούν τους σκοπούς και τις αρχές του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 7: ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 7.1 Το Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο είναι το ανώτατο και κυρίαρχο συλλογικό
  όργανο του Κόμματος στη διαμόρφωση των πολιτικών αποφάσεων και στη
  χάραξη στρατηγικής. Συνέρχεται μια (1) φορά στη διάρκεια της  θητείας των
  κεντρικών συλλογικών οργάνων του Κόμματος, κατόπιν σύγκλισης από την
  Κεντρική Επιτροπή του κόμματος ή όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο από την
  Κεντρική Επιτροπή.
 7.2 Προκηρύσσεται από την Κεντρική Επιτροπή η οποία καθορίζει την
  ημερομηνία διεξαγωγής του και εγκρίνει την ημερήσια διάταξη του.
  Ο χρόνος διεξαγωγής του μπορεί να αναβληθεί για περίοδο που δεν θα
  υπερβαίνει τους τρεις μήνες, με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, ύστερα
  από εισήγηση του Εκτελεστικού Γραφείου, για λόγους εξειδικευμένους που
  αφορούν τα πολιτικά πράγματα του τόπου ή που εξυπηρετούν τους σκοπούς
  και τις αρχές του  Κόμματος.
 7.3 Σύνθεση
  Στο Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο συμμετέχουν: Κεντρική Επιτροπή, Πολιτική
  Επιτροπή, 86 αντιπρόσωποι της ΝΕΔΗΚ, 86 αντιπρόσωποι της ΓΟΔΗΚ, 50
  αντιπρόσωποι των Κλαδικών Οργανώσεων, οι Πρόεδροι των Ομάδων
  Μελετών, δύο αντιπρόσωποι από κάθε Φοιτητική Οργάνωση, τα μέλη των
  Επαρχιακών Επιτροπών του Κόμματος, οι Πρόεδροι των Τοπικών Επιτροπών
  και ένας αντιπρόσωπος από κάθε εκλογικό κέντρο, πέντε αντιπρόσωποι από
  κάθε Κομματική Οργάνωση του εξωτερικού, οι Δήμαρχοι, οι Δημοτικοί
  Σύμβουλοι, οι Σχολικοί Έφοροι και οι εκλεγμένοι πρόεδροι και μέλη

  Κοινοτικών Συμβουλίων μέλη του Κόμματος, τρεις αντιπρόσωποι της
  Οικονομικής Επιτροπής, οι δύο οικονομικοί ελεγκτές.
  Συμμετέχουν επίσης: Πρώην Πρόεδροι της Δημοκρατίας που προέρχονται
  από το ΔΗΚΟ, εν ενεργεία υπουργοί, βουλευτές και ευρωβουλευτές, καθώς
  και όσοι διετέλεσαν αξιωματούχοι του Κόμματος που εκλέγηκαν από
  Παγκύπριο Συνέδριο (Πρόεδροι του Κόμματος, Αναπληρωτές Προέδροι,
  Αντιπρόεδροι, Γενικοί Γραμματείς, και Γενικοί Οργανωτικοί Γραμματείς)
  πρώην Υπουργοί, Βουλευτές και Ευρωβουλευτές του Κόμματος καθώς και οι
  πρώην Προέδροι και Γενικοί Γραμματείς της ΓΟΔΗΚ και της ΝΕΔΗΚ και
  πρώην Πρόεδροι Επαρχιακών Επιτροπών, οι Πρόεδροι και τα μέλη
  Διοικητικών Συμβουλίων Ημικρατικών Οργανισμών που είναι μέλη του
  Κόμματος
 7.4 Αρμοδιότητες
  Το Τακτικό Συνέδριο ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
  α) Λαμβάνει γνώση, συζητά και ψηφίζει:-
   I. Το Πολιτικό Πρόγραμμα του Κόμματος για την επόμενη θητεία.
   II. Την Έκθεση Δράσης της περασμένης θητείας, που καταθέτει ο
    Γενικός  Γραμματέας του Κόμματος.
  β) Καθορίζει τα γενικά πλαίσια της πολιτικής του Κόμματος.
  γ) Λαμβάνει γνώση και εγκρίνει τον Οικονομικό Απολογισμό της
   Οικονομικής Επιτροπής και την Έκθεση των Οικονομικών Ελεγκτών
   του Κόμματος.
  δ) Τροποποιεί το Καταστατικό σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις.
  ε) Έχει το τεκμήριο της αρμοδιότητας για οποιοδήποτε θέμα που δεν
   καθορίζει το Καταστατικό και περιβάλλεται με το κατάλοιπο εξουσίας
   που  δεν έχει ανατεθεί σε άλλο κομματικό όργανο.
 7.5 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί που ψηφίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν με βάση το
  Καταστατικό, θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Τακτικού Παγκυπρίου
  Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 8: ΕΚΤΑΚΤΟ Ή ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 8.1 Το Έκτακτο ή Καταστατικό Παγκύπριο Συνέδριο συγκαλείται εάν και εφ’ όσον
  κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο του Κόμματος ή την Κεντρική Επιτροπή και
  ασχολείται με ειδικά θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη του,
  που εξαγγέλλεται μαζί με τη σύγκλησή του.
 8.2 Στην οργάνωση και λειτουργία του Έκτακτου ή Καταστατικού Παγκυπρίου
  Συνεδρίου εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις περί Τακτικού
  Παγκυπρίου Συνεδρίου, με εξαίρεση τη χρονική περίοδο για έγκριση και
  κοινοποίηση στους συνέδρους των εγγράφων που θα τεθούν ενώπιον του
  Συνεδρίου, την οποία θα μπορεί να συντέμνει η Κεντρική Επιτροπή
  ανάλογα με την περίπτωση και εφ’ όσον συντρέχουν εξειδικευμένοι λόγοι.

ΑΡΘΡΟ 9: ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ
 9.1 Συγκαλείται με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής με στόχο την ενημέρωση
  και το συλλογικό προβληματισμό των στελεχών του Κόμματος καθώς και την
  ανάπτυξη διαλόγου του Κόμματος  με την ευρύτερη κοινωνία πάνω σε
  σημαντικά πολιτικά ζητήματα ή θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος. Η
  Κεντρική Επιτροπή ορίζει ειδική επιτροπή για τη διοργάνωση της.
 9.2 Η Κεντρική Επιτροπή καθορίζει τη σύνθεση της Συνδιάσκεψης και εγκρίνει
  την ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 10: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 10.1 Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ είναι το ανώτατο συλλογικό όργανο του Κόμματος
  που λειτουργεί μεταξύ δύο Τακτικών Παγκύπριων Συνεδρίων.
 10.2 Σύνθεση 
  Η Κεντρική Επιτροπή αποτελείται:
  α) Από τα μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου (ως το άρθρο 12)
  β) Από τα επτά (7) μέλη της Γενικής Γραμματείας της ΓΟΔΗΚ και τα

   έντεκα (11) μέλη της Γενικής Γραμματείας της ΝΕΔΗΚ, τον Πρόεδρο
   των Ομάδων Μελετών και τους Προέδρους των κομματικών
   παραρτημάτων εξωτερικού
  γ) Από 120 αιρετά μέλη, από τα οποία 20% τουλάχιστον είναι γυναίκες
   και 10% τουλάχιστον ανήκουν στη ΝΕΔΗΚ (συμπεριλαμβανομένων
   των επτά (7) μελών της Γραμματείας της ΓΟΔΗΚ και των έντεκα (11)
   μελών της Γραμματείας της ΝΕΔΗΚ) και τα οποία κατανέμονται στις
   Επαρχιακές Οργανώσεις του Κόμματος με βάση τον αριθμό ψήφων
   που πήρε η κάθε επαρχία στις αμέσως προηγούμενες βουλευτικές
   εκλογές στις οποίες το Κόμμα έλαβε μέρος αυτοδύναμα. Τα μέλη κάθε
   επαρχίας εκλέγονται από την οικεία Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση. Η
   κατανομή των εδρών κατά επαρχιακή οργάνωση και των θέσεων που
   διεκδικούνται από γυναίκες και εκπροσώπους της ΝΕΔΗΚ καθορίζεται
   από την Κεντρική Επιτροπή με τους σχετικούς κανονισμούς. Η εκλογή
   γίνεται με βάση κανονισμούς που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή.
  δ) Όλους τους αξιωματούχους που επιλέγονται/εκλέγονται σύμφωνα με
   τα άρθρα 10.7
  ε) Από τους Προέδρους της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων, της
   Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων και της Ομάδας Μελετών.
  στ) Από πέντε (5) εκπροσώπους του Φοιτητικού Κινήματος, που είναι
   μέλη του κόμματος.
 10.3 Η εκλογή των αιρετών μελών της Κεντρικής Επιτροπής γίνεται από τις
  Επαρχιακές Εκλογικές Συνελεύσεις. Η κατανομή των εδρών κατά Επαρχιακή
  Οργάνωση και των θέσεων που διεκδικούνται από γυναίκες και εκπροσώπους
  της ΝΕΔΗΚ καθορίζεται από την Κεντρική Επιτροπή με τους σχετικούς
  κανονισμούς.
 10.4 Ο Γενικός Γραμματέας και ο Βοηθός Γενικός Γραμματέας  φροντίζουν για την
  τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων και των παρουσιών της Κεντρικής
  Επιτροπής και κυκλοφορούν τα  πρακτικά ανάμεσα στα μέλη της Κεντρικής
  Επιτροπής όχι αργότερα από 15 μέρες μετά τη συνεδρία. 
  Η Κεντρική Επιτροπή δύναται να αποφασίσει τη μη περίληψη θεμάτων στα
  πρακτικά με πλειοψηφία όχι μικρότερη από 3/5 των παρόντων.
 10.5 Η Κεντρική Επιτροπή συνέρχεται τουλάχιστον μια (1) φορά την τριμηνία.
  Συγκαλείται από το Εκτελεστικό  Γραφείο, υπό την ευθύνη του Γενικού
  Γραμματέα.
  α) Η Κεντρική Επιτροπή μπορεί να συγκληθεί εκτάκτως από τον Πρόεδρο
   ή το Εκτελεστικό Γραφείο ή με γραπτή αίτηση υπογεγραμμένη από το
   25% τουλάχιστον των μελών της, που να παραθέτει κατά τρόπο
   συγκεκριμένο το θέμα ή τα θέματα για το οποίο/οποία ζητείται η
   έκτακτη σύγκλησή της.
  β) Η Κεντρική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα το
   ήμισυ  τουλάχιστον των εν ενεργεία μελών της. Σε περίπτωση μη
   συμπλήρωσης του ως άνω αριθμού, η συνεδρία αναβάλλεται για μια
   ώρα, οπότε τα παρόντα μέλη εφ’ όσον αντιπροσωπεύουν το 1/3
   τουλάχιστον των εν ενεργεία μελών της, αποτελούν απαρτία.
  γ) Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία, εκτός των
   αποφάσεων για τις οποίες απαιτείται μεγαλύτερος αριθμός ψήφων
   σύμφωνα με τις πρόνοιες άλλων άρθρων του Καταστατικού. Η
   ψηφοφορία διεξάγεται δι’ ανατάσεως της χειρός εκτός αν ζητηθεί
   διαφορετικά από το 25% των παρόντων μελών, οπότε διεξάγεται
   μυστική.
 10.6 Αρμοδιότητες
  α) Η Κεντρική Επιτροπή προκηρύσσει  την Παγκύπρια Εκλογική
   Συνέλευση και καθορίζει την ημερομηνία διεξαγωγής των εργασιών
   της, την εκλογική διαδικασία και κάθε άλλο εκλογικό κανονισμό. Με
   ειδικούς κανονισμούς καθορίζει τη διαδικασία υποβολής
   υποψηφιοτήτων και διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη των
   κεντρικών αξιωματούχων, των μελών των κεντρικών συλλογικών
   οργάνων και των επαρχιακών και τοπικών συλλογικών οργάνων, που

   εκλέγονται από την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
  β) Προκηρύσσει επίσης το Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο, καθορίζει την
   ημερομηνία διεξαγωγής των εργασιών του και εγκρίνει την ημερήσια
   διάταξή του. Μελετά και εγκρίνει όλα τα έγγραφα που θα κατατεθούν
   στο Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο, τουλάχιστον ένα μήνα πριν την
   πραγματοποίηση του και φροντίζει για την κυκλοφορία του
   προσυνεδριακού υλικού  διά του Γενικού Γραμματέα προς τις
   Επαρχιακές Επιτροπές και άλλες οργανώσεις ή τμήματα του Κόμματος.
  γ) Εγκρίνει και παραπέμπει στο Παγκύπριο Τακτικό Συνέδριο το Πολιτικό
   Πρόγραμμα του Κόμματος και την Έκθεση Δράσης.
  δ) Μελετά και εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων και δαπανών
   του Κόμματος. 
  ε) Λαμβάνει γνώση της γενικής οικονομικής κατάστασης του Κόμματος
   με αναφορά του αρμόδιου οικονομικού διαχειριστή, ο οποίος εισηγείται
   στο Εκτελεστικό Γραφείο τους συνεργάτες του.
  στ) Ενόψει του Τακτικού Παγκύπριου Συνεδρίου λαμβάνει γνώση της
   οικονομικής κατάστασης και διαχείρισης των οικονομικών του
   Κόμματος της προηγηθείσας διετίας με την κατάθεση της έκθεσης των
   οικονομικών ελεγκτών του Κόμματος που παραπέμπεται στο Τακτικό
   Παγκύπριο Συνέδριο. Ενόψει Τακτικού Παγκύπριου Συνεδρίου
   εξετάζει τους εγκεκριμένους λογαριασμούς του Κόμματος με βάση
   την έκθεση των ελεγκτών και εγκρίνει ή απορρίπτει τους
   λογαριασμούς.
  ζ) Εγκρίνει τους εσωτερικούς κανονισμούς οι οποίοι ρυθμίζουν την
   οργάνωση και λειτουργία των Συλλογικών οργάνων ή επιτροπών του
   Κόμματος , κεντρικών, επαρχιακών ή τοπικών. 
  η) Εγκρίνει την κομματική λειτουργία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.
  θ) Καθορίζει το ύψος του δικαιώματος εγγραφής και της ετήσιας
   συνδρομής των μελών.
  ι) Θεσπίζει ειδικούς κανονισμούς που ρυθμίζουν:
   I. Τη διαδικασία της υποβολής υποψηφιότητας και εκλογής
    αξιωματούχων του Κόμματος που εκλέγονται από ανώτερα
    συλλογικά όργανα του Κόμματος. 
   II. Τη διαδικασία επιλογής κομματικού ή κομματικών υποψηφίων
    στη διεκδίκηση των γενικών ή Αναπληρωματικών βουλευτικών
    εκλογών, Ευρωεκλογών, των δημοτικών εκλογών ή της εκλογής
    προέδρων και μελών Κοινοτικών Συμβουλίων καθώς και μελών
    Σχολικών Εφοριών.
   III. Τη διαδικασία προκήρυξης και διεξαγωγής του κομματικού
    δημοψηφίσματος.
  Ια) Επιλέγει/εκλέγει ενδεκαμελή (11) υποεπιτροπή της Κεντρικής
   Επιτροπής απαρτιζόμενη από Πρόεδρο και δέκα μέλη, η οποία ενεργεί
   ως δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
  Ιβ) Επιλέγει/εκλέγει το βουλευτή που θα διεκδικήσει το αξίωμα του
   Προέδρου της Βουλής, σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Κόμματος
   δεν είναι βουλευτής ή δεν επιθυμεί να διεκδικήσει τη θέση.
  Ιγ) Επικυρώνει την εκλογή του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του
   Κόμματος και του Αναπληρωτή του.
  Ιδ) Επιλέγει/εκλέγει τα πέντε (5) μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας,
   Ελέγχου και  Κανονισμών.
  Ιε) Επικυρώνει την επιλογή του Προέδρου της Ομάδας Μελετών.
 10.7 Επιλέγει/εκλέγει τους πιο κάτω Αξιωματούχους του Κόμματος οι οποίοι
  συμμετέχουν στην Κεντρική Επιτροπή ως εξ οφίκια μέλη με δικαίωμα
  ψήφου:
  1) Τους Βοηθούς Γενικούς Γραμματείς
  2) Τους Βοηθούς Γενικούς Οργανωτικούς Γραμματείς
  3) Το Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων
  4) Το Γραμματέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  5) Το Γραμματέα Αγροτικών Θεμάτων

  6) Το Γραμματέα Προσφυγικών Θεμάτων
  7) Το Γραμματέα Πολιτιστικών Θεμάτων
  8) Το Γραμματέα Αθλητισμού
  9) Το Γραμματέα Θρησκευτικών Ομάδων
  10) Το Γραμματέα Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Θεμάτων
  Τα καθήκοντα/αρμοδιότητές τους, εφ’ όσον  δεν προβλέπονται από το
  Καταστατικό, εγκρίνονται από την Κεντρική Επιτροπή.
 10.8 Πληρώνει με εκλογή τις  θέσεις του Αναπληρωτή Προέδρου, Αντιπροέδρων,
  Γενικού Γραμματέα και του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, σε περίπτωση
  κατά την οποία καθίστανται κενές για οποιοδήποτε λόγο.
 10.9 Κάθε χρόνο η Κεντρική Επιτροπή  ορίζει ειδική συνεδρία  λογοδοσίας των
  αξιωματούχων του Κόμματος. 

ΑΡΘΡΟ 11: ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 11.1 Στο Πολιτικό Συμβούλιο μετέχουν όλοι οι πρώην υπουργοί και βουλευτές
  μέλη του Κόμματος και άλλα πρόσωπα μετά από σχετική εισήγηση του
  Προέδρου του Κόμματος στη Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου.
 11.2 Συνεδριάζει τακτικά και αναλύει τα πολιτικά δρώμενα και την επικαιρότητα.
 11.3 Το Πολιτικό Συμβούλιο έχει καθαρά συμβουλευτικό χαρακτήρα και μετά από
  κάθε συνεδρία αποστέλλει στον Πρόεδρο του Κόμματος έκθεση εισηγήσεων
  και απόψεων.
 11.4 Το Πολιτικό Συμβούλιο τελεί υπό την εποπτεία του Προέδρου του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 12: ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
 12.1 Το Εκτελεστικό Γραφείο είναι το Εκτελεστικό Όργανο της Κεντρικής
  Επιτροπής και γενικότερα του Κόμματος.
 12.2 Σύνθεση 
  Στο Εκτελεστικό Γραφείο συμμετέχουν:
  α) Ο Πρόεδρος, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος, οι τρεις (3) Αντιπροέδροι, ο
   Γενικός Γραμματέας, ο Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας.
  β) Δεκαπέντε (15) αιρετά μέλη που εκλέγονται από την Παγκύπρια
   Εκλογική Συνέλευση. Τρία από τα μέλη αυτά είναι γυναίκες.
  γ) Πρώην Πρόεδροι του Κόμματος
  δ) Οι Πρόεδροι της ΝΕΔΗΚ και της ΓΟΔΗΚ
  ε) Οι υπουργοί που συμμετέχουν στην κυβέρνηση εκ μέρους του
   Κόμματος.
  στ) Τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος και οι
   Ευρωβουλευτές του Κόμματος.
  ζ) Οι Πρόεδροι των Επαρχιακών Επιτροπών του Κόμματος (ένας ανά
   γεωγραφική επαρχία).
  η) Ο Οικονομικός Διαχειριστής του Κόμματος
  θ) Ο Γενικός Διευθυντής του Κόμματος, ως εξ οφίκιο Μέλος με δικαίωμα
   ψήφου.
  ι) Η Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου δύναται να καλεί μέχρι και 3
   άτομα να παρακάθονται στο Εκτελεστικό χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 12.3 Αποτυχών υποψήφιος στις εκλογές για την ανάδειξη προέδρου του
  Κόμματος ο οποίος συγκεντρώνει πάνω από το 30% των ψήφων, συμμετέχει
  στο Εκτελεστικό Γραφείο ως πλήρες μέλος.
 12.4 Σε Ειδικές Συνεδρίες παρίστανται για σκοπούς ενημέρωσης και συντονισμού
  και άλλοι αξιωματούχοι του Κόμματος που θα προσκαλούνται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 12.5 Λειτουργία 
  α) Το Εκτελεστικό Γραφείο συγκαλείται το αργότερο τριάντα (30) ημέρες
   μετά την εκλογή των αιρετών μελών του και συνεδριάζει τακτικά
   τουλάχιστον μια (1) φορά τον μήνα και έκτακτα όταν κληθεί από τον
   Πρόεδρο ή από τα 3/5 των μελών του.
  β) Τα μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου αναλαμβάνουν συγκεκριμένους
   τομείς  ευθύνης. 
  γ) Βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά συν ένα μέλη του. Οι

   αποφάσεις λαμβάνονται  με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών
   του.
  δ) Γενικά θέματα λειτουργίας του ρυθμίζονται με Ειδικό Κανονισμό που
   θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή. 
 12.6 Αρμοδιότητες
  Το Εκτελεστικό Γραφείο ασκεί τις πιο κάτω αρμοδιότητες:
  α) Μελετά τις διαμορφούμενες εκάστοτε πολιτικές ή άλλες καταστάσεις
   και εξελίξεις και αντιμετωπίζει τα προκύπτοντα θέματα.
  β) Εκτιμά τη γενική κατάσταση και λαμβάνει αποφάσεις για την
   κομματική γραμμή μέσα στα πλαίσια των αρχών του Κόμματος.
  γ) Αποφασίζει για την ένταξη στα συλλογικά όργανα του Κόμματος
   άλλων στελεχών που προσχωρούν στο Κόμμα.
  δ) Ετοιμάζει  και υποβάλλει κάθε τρίμηνο προς την Κεντρική Επιτροπή
   Ειδική Πολιτική Έκθεση πάνω στην πολιτική κατάσταση, με βάση την 
   οποία αυτή προβαίνει στις εκτιμήσεις ή και λαμβάνει  τις αποφάσεις
   της.
  ε) Προτείνει στην Κεντρική Επιτροπή τα ονόματα των δύο Ελεγκτών του
   Κόμματος.
  στ) Συγκαλεί σε συνεννόηση με τις Επαρχιακές Επιτροπές τα τακτικά ή
   έκτακτα Επαρχιακά Συνέδρια.
  ζ) Καταρτίζει το προσχέδιο του Πολιτικού Προγράμματος του Κόμματος
   και το υποβάλλει στην Κεντρική Επιτροπή.
  η) Επιλέγει/εκλέγει τους πιο κάτω αξιωματούχους του Κόμματος: 
   I. Τον Οικονομικό Διαχειριστή του Κόμματος και τα μέλη της
   Οικονομικής Επιτροπής
   II. Τον Πρόεδρο και τα μέλη της Ομάδας Μελετών
   III. Επικυρώνει τα εννιά (9) πρόσωπα που στελεχώνουν το Γενικό
    Οργανωτικό Γραφείο
   IV. Τον Πρόεδρο και τα μέλη Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων
   V. Τον Πρόεδρο και τα μέλη Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων
   VI. Τον Γενικό Διευθυντή του Κόμματος
  θ) Καταρτίζει με  βάση εισηγήσεις της Επιτροπής Δεοντολογίας, Ελέγχου
   και Κανονισμών, τα προσχέδια των Κανονισμών που προνοούνται από
   τα διάφορα άρθρα του Καταστατικού και τα παραπέμπει στην Κεντρική
   Επιτροπή για ψήφιση.
  ι) Εισηγείται στην Κεντρική Επιτροπή τη σύσταση οποιασδήποτε
   Επιτροπής ή Επιτροπών με συμβουλευτική ιδιότητα που δεν
   προβλέπονται από το καταστατικό για την αποδοτική λειτουργία του
   κομματικού μηχανισμού.
  ια) Κατόπιν εισήγησης του Γενικού Διευθυντή του Κόμματος, εγκρίνει την
   δομή και το οργανόγραμμα του Κόμματος.
  ιβ) Δύναται να καλέσει Αξιωματούχους του Κόμματος που δεν είναι μέλη
   του Εκτελεστικού Γραφείου να παραστούν σε συνεδρία που μελετά
   θέματα της αρμοδιότητάς τους.
  ιγ) Λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή
  ιδ) Επιλέγει/εκλέγει πενταμελή (5) υποεπιτροπή του Εκτελεστικού
   Γραφείου, με Πρόεδρο και τέσσερα (4) μέλη η οποία ενεργεί σαν
   πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
   Η πειθαρχική εξουσία του Εκτελεστικού Γραφείου διά της
   πενταμελούς υποεπιτροπής του ασκείται αφού διοριστεί «ερευνών
   λειτουργός» (εκτός των Οργάνων του Κόμματος αλλά μέλος του
   Κόμματος) για διερεύνηση των γεγονότων και για υποβολή έκθεσης.
   Νοείται ότι παρέχεται το δικαίωμα ακροάσεως του μέλους εφ’ όσον η
   έρευνα διεκπεραιωθεί. 
 12.7 Επιβάλλει αυτεπάγγελτα πειθαρχική ποινή σε περιπτώσεις αυταπόδεικτου
  πειθαρχικού παραπτώματος.
 12.8 Το Εκτελεστικό Γραφείο φροντίζει για τη συγκρότηση και λειτουργία ειδικών
  επιτροπών εργασίας που θα αφορούν θέματα ανάλογα με τα υπουργεία της
  κυβέρνησης ή/και αντίστοιχες Επιτροπές της Βουλής.

 12.9 Η υλοποίηση και εφαρμογή των αποφάσεων του Εκτελεστικού Γραφείου
  μπορεί να ανατεθεί στη Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου.
 12.10 Το Εκτελεστικό Γραφείο επιλέγει τα κομματικά  μέλη που εκπροσωπούν το
  Κόμμα σε εξωκομματικούς οργανισμούς ή επιτροπές.
 12.11 Το Εκτελεστικό Γραφείο σε συνεργασία με το Γενικό Διευθυντή του
  Κόμματος ορίζει τις έμμισθες θέσεις του Κόμματος, διορίζει και παύει το
  έμμισθο προσωπικό και ορίζει και αναθεωρεί την αντιμισθία του με βάση την
  κείμενη νομοθεσία και τις ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις

ΑΡΘΡΟ 13: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
 13.1 Η Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον
  Αναπληρωτή Πρόεδρο, τους τρεις (3) Αντιπροέδρους, το Γενικό Γραμματέα,
  το Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα, τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο, τον
  Αναπληρωτή Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο και δύο (2) από τα αιρετά μέλη
  του Εκτελεστικού Γραφείου που ορίζονται από την ολομέλεια του Σώματος
  και διαχειρίζεται πάνω σε καθημερινή βάση θέματα κομματικής πολιτικής,
  οργανωτικής ανάπτυξης και γενικότερης πολιτικής και κομματικής δράσης.
  Στην Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου παρακάθεται και ο Γραμματέας
  Επικοινωνίας/Εκπρόσωπος Τύπου χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 13.2 Αρμοδιότητες
  α) Επιλέγει/εκλέγει τον Γραμματέα Επικοινωνίας/Εκπρόσωπο Τύπου
   κατόπιν εισήγησης του Προέδρου του Κόμματος.
  β) Σε συνεργασία με τον Γενικό Διευθυντή του Κόμματος έχει την ευθύνη
   θεμάτων που άπτονται του επαγγελματικού προσωπικού του
   Κόμματος.
  γ) Επιλέγει/εκλέγει τον Υπεύθυνο Προσωπικών Δεδομένων.

ΑΡΘΡΟ 14: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
 14.1 Οι βουλευτές του Κόμματος αποτελούν την Κοινοβουλευτική Ομάδα του.
 14.2 Αρμοδιότητες
  α) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα έχει την ευθύνη της προβολής και
   εφαρμογής της πολιτικής του Κόμματος στα πλαίσια της Βουλής των
   Αντιπροσώπων.
  β) Ενεργεί τόσο μέσα, όσο και έξω από τη Βουλή για την προώθηση των
   αρχών και των αποφάσεων του Κόμματος και αγωνίζεται για την
   υπεράσπιση και εξασφάλιση των συμφερόντων του λαού μας.
  γ) Δραστηριοποιείται  σε συνεργασία με τα αρμόδια όργανα του Κόμματος
   για την επισήμανση, προώθηση και επίλυση των συμφερόντων του
   λαού.
  δ) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα δύναται για σκοπούς διευκόλυνσης της
   στην εκπλήρωση των καθηκόντων της, να διορίσει σε συνεννόηση με
   το Γενικό Γραμματέα, έμμισθο Γραμματέα, καθορίζοντας ταυτόχρονα
   τους όρους εργοδότησης του και τα καθήκοντά του.
  ε) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα συνεδριάζει τακτικά κάθε εβδομάδα και
   έκτακτα όταν παρίσταται ανάγκη.
  στ) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα επιλέγει δυο (2) εκ των Κοινοβουλευτικών
   Συνεργατών ως Γραμματείς της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.
  ζ) Λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή
 14.3 Ειδικός Κανονισμός
  Ειδικός Κανονισμός, που ετοιμάζει η Κοινοβουλευτική Ομάδα και ψηφίζει
  η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει την οργάνωση και λειτουργία της Ομάδας.

ΑΡΘΡΟ 15: ΓΕΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
 15.1 Το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο είναι υπεύθυνο για την οργάνωση του
  Κόμματος και καταρτίζει το Γενικό Οργανωτικό Σχέδιο.
 15.2 Του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου προΐσταται ο Γενικός Οργανωτικός
  Γραμματέας. 
 15.3 Απαρτίζεται από τον Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα, τους δυο (2) Βοηθούς
  Γενικούς Οργανωτικούς Γραμματείς και τους έξι (6) Γενικούς Επαρχιακούς

  Οργανωτικούς Διοικητικών Επαρχιών.
 15.4 Όπου κριθεί αναγκαίο καλούνται να παρακαθίσουν σε συνεδρίες του Γενικού
  Οργανωτικού Γραφείου και άλλοι αξιωματούχοι.
 15.5 Τα μέλη του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου επικυρώνονται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 15.6 Βρίσκεται σε στενή επαφή με τις Επαρχιακές Επιτροπές και τα Παραρτήματα
  του Εξωτερικού και συντονίζει τις ενέργειες και δραστηριότητες τους στον
  οργανωτικό τομέα.
 15.7 Ελέγχει την πρόοδο προς υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.
 15.8 Τηρεί υπό την εποπτεία του Προέδρου του Κόμματος και με τη συνεργασία
  του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, το Κεντρικό Μητρώο Μελών του
  Κόμματος και ελέγχει την κανονική  τήρηση των Επαρχιακών Μητρώων
  Μελών από τις Επαρχιακές Επιτροπές και των Μητρώων Μελών  των Τοπικών
  Οργανώσεων από τις αντίστοιχες Τοπικές Επιτροπές, της ΝΕΔΗΚ και της
  ΓΟΔΗΚ.
 15.9 Διενεργεί και εποπτεύει τις εκλογές για την ανάδειξη της ηγεσίας της
  ΝΕΔΗΚ και της ΓΟΔΗΚ, για τις οποίες έχει την ευθύνη τήρησης του
  μητρώου.
 15.10 Κανένα μέλος του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου δεν μπορεί να διεκδίκηση
  πολιτειακό αξίωμα εκτός και αν παραιτηθεί από την θέση του τουλάχιστον
  δυο (2) χρόνια πριν τις εκλογές τις οποίες προτίθεται να διεκδικήσει, εκτός
  και αν το Εκτελεστικό Γραφείο δώσει σχετική άδεια κατόπιν γραπτού
  αιτήματος.
 15.11 Το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 16: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ
 16.1 Η Επιτροπή Δεοντολογίας, Ελέγχου και Κανονισμών απαρτίζεται από πέντε
  (5) μέλη που επιλέγονται/εκλέγονται από την Κεντρική Επιτροπή.
 16.2 Καταρτίζει κώδικα Δεοντολογίας και εισηγείται κανονισμούς που ρυθμίζουν
  την κομματική συμπεριφορά και δράση καθώς και τη λειτουργία όλων των
  οργάνων του Κόμματος.
 16.3 Παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση του Καταστατικού, του Κώδικα
  Δεοντολογίας και των Κανονισμών.

ΑΡΘΡΟ 17: ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 17.1 Με πρωτοβουλία του Εκτελεστικού Γραφείου, συγκροτούνται Επιτροπές με
  ευθύνη την εξέταση θεμάτων που αφορούν την πολιτική, εκπαιδευτική,
  κοινωνική, οικονομική, πολιτιστική και αθλητική δραστηριότητα της
  Κυβέρνησης ή και άλλων φορέων εξουσίας, όπως και άλλες πτυχές της
  ζωής  του  τόπου .  Με δ ική  τους  πρωτοβουλία  να  εκφράζουν
  απόψεις/εισηγήσεις στο Εκτελεστικό Γραφείο για οποιοδήποτε από τα
  θέματα αυτά.
 17.2 Στις Επιτροπές  μετέχουν εξ οφίκιο οι βουλευτές  που εκπροσωπούν το
  Κόμμα στις αντίστοιχες Επιτροπές της Βουλής. Τα λοιπά μέλη των Επιτροπών
  επιλέγει/εκλέγει το Εκτελεστικό Γραφείο.
 17.3 Την εποπτεία  και συντονισμό του έργου τους θα έχει ο Αναπληρωτής
  Πρόεδρος του Κόμματος ή οι Αντιπρόεδροι του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 18: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
 18.1 Τα μέλη της Επιτροπής Αναθεώρησης και Εκσυγχρονισμού της Κυπριακής
  Νομοθεσίας επιλέγονται/εκλέγονται από το Εκτελεστικό Γραφείο κατόπιν
  εισήγησης της Γραμματείας του.
 18.2 Τελεί υπό την εποπτεία του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου ή του
  Αναπληρωτή Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου και βρίσκεται σε στενή
  συνεργασία με τους βουλευτές και κοινοβουλευτικούς συνεργάτες.
 18.3 Είναι υπεύθυνο για την μελέτη του Νομοθετικού πλαισίου του κράτους με

  στόχο την επισήμανση αδυναμιών και την τροποποίηση τους στην
  κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού  και της βελτίωσης της λειτουργικότητας
  του προς όφελος των πολιτών.

ΑΡΘΡΟ 19: ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
 19.1 Στο Σύστημα Παραγωγής Πολιτικής συμμετέχουν οι Βουλευτές, τα Μέλη του
  Εκτελεστικού Γραφείου και της Κεντρικής Επιτροπής, οι Κοινοβουλευτικοί
  Συνεργάτες και τα μέλη της Επιτροπής Πολιτικού Σχεδιασμού και των
  Ομάδων Μελετών.
 19.2 Άλλα στελέχη καθώς και μέλη με ειδική τεχνοκρατική κατάρτιση
  συνδράμουν την όλη προσπάθεια.
 19.3 Βασικός σκοπός είναι η επεξεργασία και ο καταρτισμός μελετών και
  προτάσεων για διαμόρφωση πολιτικής θέσης από το Κόμμα και τη χάραξη της
  κομματικής γραμμής σε διάφορους τομείς πολιτικής.
 19.4 Το συντονισμό και την εποπτεία του Συστήματος Παραγωγής Πολιτικής έχει
  ένας εκ των Αντιπροέδρων του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 20: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 20.1 Η Οικονομική Επιτροπή, κάτω από την εποπτεία του Εκτελεστικού Γραφείου
  και με τη συντονιστική ευθύνη του Οικονομικού Διαχειριστή του Κόμματος,
  είναι υπεύθυνη για την οικονομική διαχείριση του Κόμματος, την
  κατάστρωση και υλοποίηση προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης του
  Κόμματος και τον έλεγχο ομαλής τήρησης των οικονομικών λογαριασμών και
  λογιστικών βιβλίων του Κόμματος σε  Παγκύπρια κλίμακα.
 20.2 Η Επιτροπή είναι δεκαπενταμελής (15), με δικαίωμα της Κεντρικής Επιτροπής
  να αυξομειώνει τα μέλη της.  Η θητεία της διαρκεί για πενήντα-τέσσερις (54)
  μήνες.
  Οι Πρόεδροι των Επαρχιακών Οικονομικών Επιτροπών ή οι επαρχιακοί ταμίες
  είναι εξ οφίκιο μέλη της.
 20.3 Αρμοδιότητες 
  α) Καταρτίζει τον Ετήσιο Προϋπολογισμό Εσόδων και Δαπανών του
   Κόμματος και τον καταθέτει προς έγκριση στην Κεντρική Επιτροπή
   προς την οποία είναι υπόλογη.
  β) Σε συνεργασία με τον Οικονομικό διαχειριστή του Κόμματος, τους
   αξιωματούχους της ηγεσίας και άλλα αρμόδια κομματικά όργανα
   προγραμματίζει και υλοποιεί προγράμματα για την εξασφάλιση
   οικονομικών πόρων και ενίσχυση του Ταμείου του Κόμματος
  γ) Εποπτεύει την κανονική λειτουργία  του Λογιστηρίου του Κόμματος και
   ασκεί έλεγχο στην οικονομική διαχείριση σε όλα τα επίπεδα του
   Κόμματος.
  δ) Εξουσιοδοτεί τη διενέργεια των κομματικών δαπανών με βάση
   σχετικές εκάστοτε εισηγήσεις του Γενικού Διευθυντή του Κόμματος.
  ε) Υποβάλλει στο Εκτελεστικό Γραφείο κατά τρίμηνο, ή όταν της ζητηθεί,
‘   Έκθεση για την οικονομική κατάσταση του Κόμματος’.
  στ) Υποβάλλει στο τέλος κάθε οικονομικού έτους στην Κεντρική Επιτροπή
   τους ελεγμένους λογαριασμούς του Κόμματος προς συζήτηση και
   έγκριση.
  ζ) Παρουσιάζει κατ’ έτος προϋπολογισμό για τους επόμενους δώδεκα
   (12) μήνες.
  η) Με εισήγηση του Γενικού Διευθυντή ή/και του Οικονομικού
   Διαχειριστή δύναται να ανοίγει/κλείνει/λειτουργεί τραπεζικούς
   λογαριασμούς, ή/και να έχει δικαίωμα υπογραφής ή/και  να προβαίνει
   σε αιτήματα τραπεζικών διευκολύνσεων/δανεισμού εκ μέρους του
   Κόμματος, ΝΕΔΗΚ, ΓΟΔΗΚ, και των Επαρχιακών Επιτροπών σύμφωνα
   με το άρθρο 69.9.
 20.4 Ειδικός  Κανονισμός

  Ειδικός Κανονισμός που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει την
  οργάνωση και λειτουργία της.

ΑΡΘΡΟ 21: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
 21.1 Η  Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων χειρίζεται τις διεθνείς σχέσεις του Κόμματος
  υπό την άμεση εποπτεία του Αναπληρωτή Προέδρου  του  Κόμματος.
 21.2 Η Επιτροπή είναι πενταμελής (5), με δικαίωμα της Κεντρικής Επιτροπής να
  αυξομειώνει τα μέλη της.  Επιλέγεται/εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή
  για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 21.3 Κάθε χρόνο υποβάλλει στο Εκτελεστικό γραφείο Έκθεση Δράσης που
  καλύπτει τις δραστηριότητές της κατά την περίοδο αυτή.
 21.4 Η Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων συμμετέχει τόσο στο σύστημα  παραγωγής
  πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.
 21.5 Της Επιτροπής προΐσταται ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων, ο
  οποίος επιλέγεται/εκλέγεται από το Εκτελεστικό Γραφείο και είναι εξ οφίκιο
  μέλος της Κεντρικής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου.
 21.6 Ειδικός  Κανονισμός
  Ειδικός Κανονισμός που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει τη
  λειτουργία της.

ΑΡΘΡΟ 22: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΣΧΕΣΕΩΝ  
 22.1 Η Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων είναι πενταμελής (5) με δικαίωμα της
  Κεντρικής Επιτροπής να αυξομειώνει τον αριθμό των μελών της. Ο Πρόεδρος
  και τα τέσσερα μέλη επιλέγονται/εκλέγονται από το Εκτελεστικό Γραφείο για
  θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 22.2 Κάθε εξάμηνο υποβάλλει στο Εκτελεστικό Γραφείο Έκθεση Δράσης που
  καλύπτει τις δραστηριότητες κατά την περίοδο αυτή.
 22.3 Η Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων χειρίζεται τις δημόσιες σχέσεις του
  Κόμματος υπό την εποπτεία του Προέδρου του Κόμματος και του Γενικού
  Γραμματέα.
 22.4 Η Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων συμμετέχει τόσο στο σύστημα παραγωγής
  πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.
 22.5 Της Επιτροπής προΐσταται ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων ο
  οποίος επιλέγεται/εκλέγεται από το Εκτελεστικό Γραφείο και είναι εξ οφίκιο
  μέλος της Κεντρικής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου.
 22.6 Ειδικός Κανονισμός
  Ειδικός Κανονισμός που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει τη
  λειτουργία της.

ΑΡΘΡΟ 23: ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
 23.1 Ιδρύονται Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες κατά επαρχία
  με εισήγηση του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
  Ομάδων, κατά κλάδον ή επάγγελμα όπου τα μέλη είναι πέραν των τριάκοντα
  Οι κατά επαρχία επάγγελμα Κλαδικές Οργανώσεις συνδέονται με τις
  αντίστοιχες Κλαδικές των άλλων Επαρχιακών και σχηματίζουν κατά
  επάγγελμα την Παγκύπρια Κλαδική Οργάνωση.
 23.2 Η Κλαδική Οργάνωση διοικείται από πενταμελή (5) Επιτροπή που
  αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα, το Βοηθό
  Γραμματέα και τον Ταμία.
 23.3 Οι Πρόεδροι των Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων
  αποτελούν την Συντονιστική Επιτροπή των Κλαδικών Οργανώσεων
  (Σ.Ε.Κ.Ο.)  και έχουν την ευθύνη του συντονισμού των Κλαδικών
  Οργανώσεων. Το έργο της ΣΕΚΟ αναλαμβάνει πενταμελής Γραμματεία που
  εκλέγεται και έχει πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Αναπληρωτή
  Γραμματέα και Ταμία.
 23.4 Αρμοδιότητες Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων 
  α) Επιλαμβάνονται και προωθούν προβλήματα, ή αιτήματα μελών του
   Κλάδου διά του αρμοδίου οργάνου του Κόμματος.
  β) Μελετούν προβλήματα του Κλάδου και υποβάλλουν εισηγήσεις στο
   Κόμμα διά του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών

   Ομάδων.
  γ) Οργανώνουν τα μέλη, τα στελέχη και τους οπαδούς του Κόμματος
   στους χώρους εργασίας και φροντίζουν για τη συστηματική
   διαφώτιση και εμπέδωση της Κομματικής πολιτικής.
 23.5 Οι Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες συμμετέχουν τόσο στο
  σύστημα παραγωγής πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών
  προγραμμάτων του Κόμματος.
 23.6 Οι Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες τελούν υπό την
  εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου.
 23.7 Κατά παρόμοιο τρόπο λειτουργούν και οι Επιτροπές Συνταξιούχων.
 23.8 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί, που εγκρίνει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζουν τον τρόπο
  εκλογής και λειτουργίας όλων των Κλαδικών Επιτροπών και Οργανώσεων
  του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 24: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
 24.1 Η σύνθεση και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Πολιτικού Σχεδιασμού
  καθορίζονται από το Εκτελεστικό Γραφείο.
 24.2 Η Επιτροπή Πολιτικού Σχεδιασμού συμμετέχει τόσο στο σύστημα παραγωγής
  πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 25: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 25.1 Η Επιτροπή Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι υπεύθυνη για την Οργάνωση της
  Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Κόμματος στις Δημαρχούμενες περιοχές και στα
  Κοινοτικά Συμβούλια.
 25.2 Σε συνεργασία με το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο, υπό την εποπτεία του
  Προέδρου του Κόμματος, καταρτίζει τα ψηφοδέλτια του Κόμματος στις
  Δημοτικές και Κοινοτικές εκλογές.
 25.3 Της Επιτροπής Τοπικής Αυτοδιοίκησης προΐσταται ο Γραμματέας Τοπικής
  Αυτοδιοίκησης ο οποίος επιλέγεται/εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή
  της οποίας είναι εξ οφίκιο μέλος με δικαίωμα ψήφου.
 25.4 Συμμετέχουν οι Δήμαρχοι, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι Σχολικοί Έφοροι και οι
  εκλεγμένοι Πρόεδροι Κοινοτικών Συμβουλίων μέλη του Κόμματος.
 25.5 Τελεί υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου.
 25.6 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί που ψηφίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζουν, θέματα
  οργάνωσης και λειτουργίας της Επιτροπής Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΑΡΘΡΟ 26: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
 26.1 Η Επιτροπή Διαρκούς Διαβούλευσης με τους Πολίτες είναι υπεύθυνη για την
  διαμόρφωση και διαχείριση συστήματος συνεχούς επικοινωνίας με τους
  πολίτες, μέσω της διεξαγωγής ερευνών  και μελετών για πολιτικά,
  ανθρωπιστικά και κοινωνικά θέματα και για προτάσεις του Κόμματος που
  αφορούν σημαντικά ζητήματα που τους απασχολούν.
 26.2 Την σύνθεση της Επιτροπής αποφασίζει η Γραμματεία του Εκτελεστικού
  Γραφείου.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΑΡΘΡΟ 27: ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
  1. Πρόεδρος
  2. Αναπληρωτής Πρόεδρος
  3. Αντιπρόεδροι
  4. Γενικός Γραμματέας
  5. Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας
  6. Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος

  7. Μέλος Εκτελεστικού Γραφείου
  8. Πρόεδρος ΓΟΔΗΚ
  9. Πρόεδρος ΝΕΔΗΚ
  10. Μέλος Κεντρικής Επιτροπής
  11. Άλλοι Αξιωματούχοι

ΑΡΘΡΟ 28: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 28.1 Ο Πρόεδρος του Κόμματος εκλέγεται, άμεσα από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση,  και η θητεία του διαρκεί μέχρι την εκλογή νέου Προέδρου.
  Πρόεδρος εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει το 50% συν μία ψήφο
  του συνόλου των έγκυρων ψήφων. Αν η πρώτη ψηφοφορία δεν αναδείξει
  Πρόεδρο, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την πρώτη Κυριακή μετά την
  Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση, μεταξύ των δύο επικρατέστερων
  υποψηφίων.
 28.2 Σε περίπτωση κένωσης της θέσης του Προέδρου του Κόμματος για
  υπολειπόμενη θητεία μικρότερη των έξι (6) μηνών τα  καθήκοντα αυτού ασκεί
  ο Αναπληρωτής Πρόεδρος. Αν η θέση του Προέδρου του Κόμματος κενωθεί
  ενώ υπολείπεται θητεία πέραν των έξι μηνών, συγκαλείται Έκτακτη
  Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση, ειδικώς προς τούτο συγκαλούμενη, για την
  εκλογή νέου Προέδρου εντός του επόμενου εξαμήνου από την κένωση της
  θέσης.
 28.3 Αρμοδιότητες
  α) Ο Πρόεδρος του Κόμματος εκπροσωπεί και εκφράζει το Κόμμα.
  β) Προΐσταται και έχει τη γενική εποπτεία και τον έλεγχο του Κόμματος
   σε όλους του τομείς.
  γ) Προεδρεύει όλων των Κεντρικών Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος
   ή οποιασδήποτε Επιτροπής σε συνεδρία της οποίας λαμβάνει μέρος.
  δ) Μετέχει στη διαδικασία εκλογής του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου
   και του Αναπληρωτή του ως ορίζεται στο Καταστατικό.
  ε) Υπογράφει όλα τα έγγραφα του Κόμματος.
  στ) Δύναται να εκχωρεί προσωρινά μέρος των εξουσιών του στον
   Αναπληρωτή  Πρόεδρο του Κόμματος.
  ζ) Τον Πρόεδρο του Κόμματος όταν κωλύεται ή απουσιάζει
   αντιπροσωπεύει ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Κόμματος. Ο
   Πρόεδρος του Κόμματος λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 29: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 29.1 Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος εκλέγεται  από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση.
 29.2 Είναι μέλος των Ανωτάτων Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος.
 29.3 Αναπληρεί τον Πρόεδρο όταν κωλύεται ή απουσιάζει, στην άσκηση των
  συνήθων καθηκόντων του ή όπως προβλέπεται στο άρθρο 25(2).
 29.4 Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 30: ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 30.1 Οι Αντιπρόεδροι είναι τρεις (3) και εκλέγονται από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση μέσα από κοινό ψηφοδέλτιο. Σε περίπτωση κενής θέσης
  Αντιπροέδρου, τότε η Κεντρική Επιτροπή εκλέγει μετά από υποβολή
  υποψηφιοτήτων, νέο Αντιπρόεδρο.
 30.2 Ο κάθε ένας εξ αυτών αναλαμβάνει ξεχωριστό τομέα ευθύνης, όπως αυτοί
  καθορίζονται από το Εκτελεστικό Γραφείο. Η επιλογή γίνεται με βάση την
  σειρά εκλογής.
 30.3 Είναι μέλη των  Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος όπως προβλέπεται από
  το Καταστατικό.
 30.4 Καθήκοντα
  α) Βοηθούν τον Πρόεδρο και Αναπληρωτή Πρόεδρο στην εκτέλεση των
   καθηκόντων τους για την ομαλή λειτουργία του Κόμματος.
  β) Αναλαμβάνουν την ευθύνη εποπτείας και συντονισμού του
   συστήματος παραγωγής πολιτικής, την ευθύνη του συντονισμού της

   διαμόρφωσης του κυβερνητικού προγράμματος του Κόμματος και τον
   συντονισμό της Επιτροπής Πολιτικών Συμβούλων. Ενημερώνουν με
   τακτικές εκθέσεις/αναφορές το Εκτελεστικό Γραφείο και την Κεντρική
   Επιτροπή.
 30.5 Οι Αντιπρόεδροι λογοδοτούν στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 31: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 31.1 Ο Γενικός Γραμματέας του Κόμματος εκλέγεται από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση.
 31.2 Αρμοδιότητες: 
  α) Συγκαλεί τις συνεδρίες των Κεντρικών Συλλογικών Οργάνων του
   Κόμματος κοινοποιώντας έγκαιρα την ημερήσια διάταξη κάθε
   συνεδρίας μαζί με τα σχετικά έγγραφα εργασίας ως ορίζει το
   Καταστατικό και οι Ειδικοί Κανονισμοί.
  β) Σε συνεργασία με τους Βοηθούς Γενικούς Γραμματείς φέρει την
   ευθύνη τήρησης  των  βιβλίων  Πρακτικών των συνεδριάσεων των
   Κεντρικών Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος.
  γ) Έχει την εποπτεία των Ομάδων Μελετών και του Πολιτικού
   Σχεδιασμού.
  δ) Γνωστοποιεί τις αποφάσεις των Ανώτερων Καθοδηγητικών Οργάνων
   του Κόμματος προς τα ιεραρχικά υφιστάμενά  του κομματικά όργανα
   και ελέγχει την εφαρμογή τους.
  ε) Καταθέτει στο Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο την Έκθεση Δράσης του
   Κόμματος.
  στ) Προσυπογράφει κατά κανόνα τα εξερχόμενα έγγραφα του Κόμματος.
  ζ) Υποβάλλει  προς τα αρμόδια  όργανα   προτάσεις για λήψη
   αποφάσεων πάνω σε  τρέχοντα σοβαρά θέματα.
  η) Συγκροτεί σε συνεργασία με το Εκτελεστικό Γραφείο, Επιτροπές
   Εργασίας με συμβουλευτική ιδιότητα, με σκοπό την πλαισίωση και
   υποβοήθηση υπευθύνων Αξιωματούχων στην εκτέλεση του έργου
   τους. 
  θ) Ο Γενικός Γραμματέας βοηθείται στο έργο του από τους Βοηθούς
   Γενικούς Γραμματείς.
 31.3 Ο Γενικός Γραμματέας λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή

ΑΡΘΡΟ 32: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 32.1 Ο Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας  εκλέγεται από την  Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση.
 32.2 Η θέση του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα είναι επαγγελματική κατόπιν
  εκλογής. Δεν μπορεί να διεκδικήσει οποιοδήποτε πολιτειακό αξίωμα, εκτός
  και αν παραιτηθεί δυο (2) χρόνια πριν τις πολιτειακές εκλογές στις οποίες
  προτίθεται να διεκδικήσει.
 32.3. Αρμοδιότητες
  α) Είναι υπεύθυνος για την οργάνωση του Κόμματος. Καταρτίζει το
   Γενικό Οργανωτικό Σχέδιο, το οποίο, μετά την έγκριση του από την
   Κεντρική Επιτροπή, προωθεί δια των αρμοδίων κομματικών 
οργάνων
   προς υλοποίηση.
  β) Βρίσκεται σε στενή επαφή με τις Επαρχιακές Επιτροπές και τα
   Παραρτήματα του Εξωτερικού και συντονίζει τις ενέργειες και
   δραστηριότητες τους στον οργανωτικό τομέα.
  γ) Επισκέπτεται τις Επαρχίες και παρακολουθεί και ελέγχει την πρόοδο
   προς υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του Κόμματος.
  δ) Ενημερώνει το Εκτελεστικό Γραφείο και υποβάλλει τακτικά Έκθεση
   προς την Κεντρική Επιτροπή για την πρόοδο και τα αποτελέσματα
   υλοποίησης του Γενικού Οργανωτικού Σχεδίου και των Ειδικών
   Οργανωτικών Προγραμμάτων. 
  ε) Προΐσταται τις λειτουργίας του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου. 
  στ) Με εισήγηση του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, το Εκτελεστικό

   Γραφείο επικυρώνει τα εννιά (9) πρόσωπα που στελεχώνουν το
   Οργανωτικό Γραφείο. 
   Το Οργανωτικό Γραφείο υπόκειται πλήρως στις αρμοδιότητες του
   Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα.
 32.4 O Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 33: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
 33.1 Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Κόμματος είναι μέλος της Βουλής,
  αυτοδικαίως προεδρεύει της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και ασκεί καθήκοντα
  Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου.
 33.2 Εάν ο Πρόεδρος του Κόμματος αναδειχθεί Πρόεδρος της Βουλής πράγμα
  που θα τον κωλύει να ασκεί τα καθήκοντα του Κοινοβουλευτικού
  Εκπροσώπου ή για οποιοδήποτε λόγο δεν επιθυμεί να κατέχει τη θέση του
  Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου, ή εάν δεν είναι μέλος της Βουλής, η
  Κοινοβουλευτική Ομάδα σε συνεδρία της υπό την προεδρία του, εκλέγει τον
  Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο.  Την εκλογή του Εκπροσώπου επικυρώνει η
  Κεντρική Επιτροπή.
 33.3 Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος υποβάλλει κάθε τρίμηνο ή όταν του
  ζητηθεί από το Εκτελεστικό Γραφείο Έκθεση Δράσης της Ομάδας.
 33.4 Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος εκφράζει τις θέσεις του Κόμματος στην
  Βουλή και συντονίζει το έργο των βουλευτών.
 33.5 Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος καλεί σε συνεδρία την Ομάδα τακτικά κάθε
  εβδομάδα και έκτακτα όταν παρίσταται ανάγκη.

ΑΡΘΡΟ 34: ΜΕΛΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
 Ως το Άρθρο 12 ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 35: ΒΟΗΘΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
 35.1 Οι Βοηθοί Γενικοί Γραμματείς είναι δυο (2) και επιλέγονται/εκλέγονται από
  την Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 35.2 Συμμετέχουν εξ οφίκιο μέλη στην Κεντρική Επιτροπή με δικαίωμα ψήφου.
 35.3 Μετέχουν στα συλλογικά όργανα του Κόμματος,  όπως προνοεί το
  Καταστατικό.
 35.4 Αρμοδιότητες
  α) Βοηθούν το Γενικό Γραμματέα στην προετοιμασία και τη λειτουργία
   των συλλογικών οργάνων του Κόμματος.
  β) Ειδικότερα ασκούν καθήκοντα που τους κατανέμει το Εκτελεστικό
   Γραφείο ύστερα από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 36: ΒΟΗΘΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΙ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
 36.1 Οι  Βοηθοί  Γενικοί  Οργανωτικοί  Γραμματείς είναι  δύο (2)  και
  επιλέγονται/εκλέγονται από την Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί
  54 μήνες.
 36.2 Συμμετέχουν εξ οφίκιο μέλη στην Κεντρική Επιτροπή με δικαίωμα ψήφου.
 36.3 Μετέχουν στα συλλογικά όργανα του Κόμματος,  όπως προνοεί το
  Καταστατικό.
 36.4 Αρμοδιότητες 
  α) Βοηθούν το Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα για την εύρυθμη λειτουργία
   του οργανωτικού μηχανισμού του Κόμματος. Αντικαθιστούν το Γενικό
   Οργανωτικό  Γραμματέα σε περίπτωση απουσίας.
  β) Ειδικότερα, ασκούν καθήκοντα που τους αναθέτει το Εκτελεστικό
   Γραφείο ύστερα από εισήγηση του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 37: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
 37.1 Ο Αναπληρωτής Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος εκλέγεται από την
  Κοινοβουλευτική Ομάδα και αναπληρώνει τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο
  όταν απουσιάζει ή όταν κωλύεται. Την εκλογή του επικυρώνει η Κεντρική
  Επιτροπή.

   στ) Να  ψηφίζει τους υποψήφιους του Κόμματος σε κάθε εκλογή σε
    δημόσιο αξίωμα.
   ζ) Να μην είναι μέλος άλλου Κόμματος.
 62.7 Κομματική Ταυτότητα
   α) Η εγκεκριμένη αίτηση υποψηφίου μέλους, προωθείται από την
    Επαρχιακή Επιτροπή ή τη Γραμματεία του Εκτελεστικού
    Γραφείου προς το Τμήμα έκδοσης ταυτοτήτων στα Κεντρικά
    Γραφεία για την καταγραφή  του μέλους στο Κεντρικό Μητρώο
    και την έκδοση της κομματικής του ταυτότητας.
   β) Η διαδικασία έκδοσης της κομματικής ταυτότητας
    συμπληρώνεται το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες από την
    παράδοση των στοιχείων στο τμήμα ταυτοτήτων στη Λευκωσία.
    Η ταυτότητα παραδίδεται στην οικεία Επαρχιακή Επιτροπή, η
    οποία και τη διαβιβάζει αμέσως στην ενδιαφερόμενη Τοπική
    Οργάνωση για να παραδοθεί στο νέο μέλος.
   γ) Η όλη διαδικασία εγγραφής μέλους και έκδοσης της ταυτότητας
    του και παράδοσης της στο νέο μέλος διεξάγεται με τον
    ταχύτερο δυνατό ρυθμό και σε καμιά περίπτωση δεν διαρκεί
    πέραν των δύο μηνών.
   δ) Η ανανέωση της Κομματικής ταυτότητας γίνεται δια της
    πληρωμής της ετήσιας συνδρομής.

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

ΑΡΘΡΟ 63: ΝΕΟΛΑΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 63.1 Η ΝΕΔΗΚ αποβλέπει στην κινητοποίηση και πολιτικοποίηση των νέων και
  αξιοποίηση της προσφοράς τους στη ζωή του τόπου μας.
  Αποτελεί την ανανεωτική δύναμη στον αγώνα προώθησης  και πραγμάτωσης
  των αρχών και των στόχων του Κόμματος.
 63.2 Διατηρεί Τμήματα Φοιτητικής Νεολαίας, Εργαζόμενης Νεολαίας και άλλα. 
 63.3 Η ΝΕΔΗΚ είναι αναπόσπαστο μέρος του Κόμματος και βρίσκεται σε συνεχή
  πολιτική συνεργασία με τα συλλογικά όργανα του Κόμματος, πάντοτε κάτω
  από την άμεση εποπτεία του Κόμματος.
 63.4 Η οικονομική διαχείριση και ο έλεγχος γίνεται από το Γενικό Διευθυντή του
  Κόμματος σε συνεργασία με τον Οικονομικό Διαχειριστή του Κόμματος.
 63.5 Μέλη της ΝΕΔΗΚ είναι οι νέοι, μέλη του Κόμματος, ηλικίας από 18-30 ετών.
  Κατά την ημέρα της εκλογικής συνέλευσης δικαίωμα ψήφου έχουν όσοι
  έχουν οικονομικά τακτοποιημένες τις υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με τις
  πρόνοιες του Άρθρου 62.3. Για άτομα 12-18 ετών που επιθυμούν να
  εγγραφούν στην ΝΕΔΗΚ, τηρείται ξεχωριστό μητρώο υπό την εποπτεία του
  Γενικού Οργανωτικού Γραφείου.
 63.6 Την ευθύνη φύλαξης και τήρησης του μητρώου έχει το Γενικό Οργανωτικό
  Γραφείο του Κόμματος.
 63.7 Κανένας εν ενεργεία αξιωματούχος της ΝΕΔΗΚ δεν μπορεί να υπερβαίνει το
  τριαντακοστό (30) έτος της ηλικίας του εκτός και αν διανύει θητεία στην
  οποία εξελέγη και ήταν κάτω των τριάντα (30) ετών.
 63.8 Ο Πρόεδρος, τα μέλη της Γραμματείας και οι Επαρχιακοί Αξιωματούχοι της
  οργάνωσης, εκλέγονται από το Παγκύπριο Συνέδριο της Οργάνωσης το
  οποίο διενεργείται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του Κόμματος το
  αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής της
  Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης και η θητεία τους διαρκεί
  πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 63.9 Η διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη της ηγεσίας της ΝΕΔΗΚ
  διενεργείται και εποπτεύεται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του
  Κόμματος.

 63.10 Ο Πρόεδρος της ΝΕΔΗΚ προεδρεύει της Γενικής Γραμματείας και του
  Κεντρικού Συμβουλίου της ΝΕΔΗΚ.  Έχει την ευθύνη οργάνωσης και
  διοίκησης της ΝΕΔΗΚ και προώθησης των σκοπών και επιδιώξεων της, σε
  συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη των συλλογικών οργάνων της των οποίων
  προεδρεύει.
 63.11 Ο Πρόεδρος της ΝΕΔΗΚ συμμετέχει στο Εκτελεστικό Γραφείο του Κόμματος
  και επίσης, μαζί με τα μέλη της Γενικής Γραμματείας, στην Κεντρική Επιτροπή
  του Κόμματος.
 63.12 Το Καταστατικό της ΝΕΔΗΚ αντανακλά στις διατάξεις του το περιεχόμενο
  του παρόντος άρθρου. Το Καταστατικό του Κόμματος υπερισχύει
  οποιασδήποτε άλλης πρόνοιας του Καταστατικού της ΝΕΔΗΚ σε περίπτωση
  αμφιλεγόμενης και συγκρουόμενης ερμηνείας οποιασδήποτε διάταξης.
 63.13 Το Καταστατικό της ΝΕΔΗΚ υπόκειται στην έγκριση και επικύρωση της
  Κεντρικής Επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 64: ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ  ΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ  ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 64.1 Σκοπός της ΓΟΔΗΚ είναι η προσέλευση των Κυπρίων γυναικών στις τάξεις
  του Δημοκρατικού Κόμματος και η εργασία και συμβολή τους στον αγώνα για
  ανέλιξη της Κύπριας γυναίκας στον πολιτικό,  στον πολιτιστικό και στον
  κοινωνικό τομέα καθώς και η διασφάλιση για τις γυναίκες ισότητα
  δικαιωμάτων και ευκαιριών, πάντοτε μέσα στα πλαίσια του όλου Κομματικού
  μηχανισμού και σύμφωνα με τις καταστατικές αρχές και την πολιτική γραμμή
  του Κόμματος.
 64.2 Η ΓΟΔΗΚ είναι  τμήμα αναπόσπαστο του  Κόμματος και βρίσκεται σε συνεχή
  πολιτική συνεργασία με τα συλλογικά όργανα του Κόμματος. Διατηρεί
  διοικητική και οργανωτική αυτοτέλεια, πάντοτε κάτω από την άμεση εποπτεία
  του Κόμματος.
 64.3 Η οικονομική διαχείριση και ο έλεγχος γίνονται από το Γενικό Διευθυντή του
  Κόμματος σε συνεργασία με τον Οικονομικό Διαχειριστή του Κόμματος.
 64.4 Η ΓΟΔΗΚ παρουσιάζει τις θέσεις και απόψεις του Κόμματος σε θέματα που
  αφορούν ειδικά τη γυναίκα.
 64.5 Μέλη της ΓΟΔΗΚ είναι όλες οι γυναίκες  μέλη του Κόμματος.
  Για την εγγραφή τους ως μελών εφαρμόζονται οι πρόνοιες του Άρθρου 62.3.
  Τα ονόματα των γυναικών μελών του Κόμματος καταχωρούνται στο Κεντρικό
  Μητρώο Μελών του Κόμματος.
 64.6 Την ευθύνη φύλαξης και τήρησης του μητρώου έχει το Γενικό Οργανωτικό
  Γραφείο του Κόμματος. Το μητρώο μελών περιλαμβάνει τις γυναίκες μέλη
  του Κόμματος και δεν διατηρείται παράλληλα άλλο μητρώο από την ίδια
  Οργάνωση.
 64.7 Η Πρόεδρος και τα μέλη της ΓΟΔΗΚ εκλέγονται από το Παγκύπριο Συνέδριο
  της Οργάνωσης, το οποίο διενεργείται και εποπτεύεται από το Γενικό
  Οργανωτικό Γραφείο του Κόμματος. Η εκλογή της ηγεσίας γίνεται εντός έξι
  (6) μηνών από την ημερομηνία της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης και η
  θητεία τους διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 64.8 Η διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη της ηγεσίας της ΓΟΔΗΚ
  διενεργείται και εποπτεύεται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του
  κόμματος.
 64.9 Η Πρόεδρος της ΓΟΔΗΚ συμμετέχει στο Εκτελεστικό Γραφείο του Κόμματος
  και επίσης, μαζί με τα μέλη της Γενικής Γραμματείας της, στην Κεντρική
  Επιτροπή.
 64.10 Το Καταστατικό της ΓΟΔΗΚ  αντανακλά στις διατάξεις του το περιεχόμενο
  του παρόντος άρθρου. Το Καταστατικό του Κόμματος υπερισχύει
  οποιασδήποτε άλλης πρόνοιας του Καταστατικού της ΓΟΔΗΚ σε περίπτωση
  αμφιλεγόμενης και συγκρουόμενης ερμηνείας οποιασδήποτε διάταξης.
 64.11 Το Καταστατικό της ΓΟΔΗΚ υπόκειται στην έγκριση και επικύρωση της
  Κεντρικής Επιτροπής.

  Επιτροπή.
 60.3 Αρμοδιότητες
  Η Τοπική Επιτροπή εργάζεται για:
   α) Την υλοποίηση των Αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.
   β) Την προώθηση των θέσεων και απόψεων του Κόμματος μέσα
    στον κόσμο  της περιοχής της.
   γ) Τη διεύρυνση του Κόμματος με την προσχώρηση νέων μελών.
   δ) Την ανάληψη πρωτοβουλιών με στόχο την αύξηση της επιρροής
    του Κόμματος στην περιοχή ευθύνης της.
   ε) Την κινητοποίηση και συμμετοχή των μελών στις γενικές
    κομματικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις.
   στ) Την διεκπεραίωση των οδηγιών ή καθηκόντων που της
    ανατίθενται από  αρμόδια κομματικά όργανα.
   ζ) Την είσπραξη συνδρομών και διαφώτιση των μελών της Τοπικής
    Οργάνωσης.
   η) Την ενημέρωση και διαφώτιση των μελών της περιοχής της για
    τις θέσεις του Κόμματος πάνω στις διαμορφούμενες νέες
    εξελίξεις. 
 60.4 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν την
  οργάνωση και λειτουργία των Επαρχιακών οργάνων του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 61: ΤΟΠΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 61.1 Το Τοπικό Συμβούλιο συγκροτείται από:
   α) Την Τοπική Επιτροπή
   β) Τους αντιπροσώπους κάθε εκλογικού κέντρου της περιφέρειας
    της Τοπικής Επιτροπής.
   γ) Μέλη  οργανωμένων συνόλων που εγκρίνει η Επαρχιακή
    Επιτροπή  μετά από συνεννόηση  με την Τοπική Επιτροπή.
 61.2 Του Τοπικού Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος της Τοπικής Επιτροπής ή
  εκπρόσωπος της Επαρχιακής Επιτροπής.  Καλείται σε συνεδρία με απόφαση
  της Τοπικής Επιτροπής τακτικά κάθε δύο (2) μήνες και έκτακτα όταν κριθεί
  αναγκαίο από τον Πρόεδρο της Τοπικής Επιτροπής ή την Επαρχιακή Επιτροπή
  ή όταν ζητηθεί από την πλειοψηφία των μελών του.
 61.3 Αρμοδιότητες
   α) Συμβάλλει ουσιαστικά στην υλοποίηση των οργανωτικών
    προγραμμάτων που σχεδιάζει η Τοπική Επιτροπή μέσα στα
    πλαίσια των οδηγιών της Επαρχιακής Επιτροπής.
   β) Αξιολογεί τα αποτελέσματα της Κομματικής δουλειάς και
    εκφράζει τις διαπιστώσεις, τα συμπεράσματα και τις εισηγήσεις
    του.
   γ) Επιλαμβάνεται ειδικών θεμάτων που παραπέμπονται προς αυτό
    από τη Τοπική Επιτροπή ή την Επαρχιακή Επιτροπή και
    υποβάλλει σχετικές εισηγήσεις.

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΑΡΘΡΟ 62: ΜΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
 62.1 Προσόντα Εγγραφής
   α) Κάθε Κύπριος, κάτοικος της Κύπρου, μπορεί να εγγραφεί μέλος
    του Κόμματος, εάν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας
    του, δεν ανήκει ή δεν υποστηρίζει άλλο πολιτικό σχηματισμό και
    δηλώσει αποδοχή των Αρχών της Ιδεολογίας και του
    Καταστατικού του Κόμματος.
   β) Με απόφαση του Εκτελεστικού Γραφείου είναι δυνατό, Κύπριοι
    μη μόνιμοι κάτοικοι της Κύπρου, καθώς  και αλλοδαποί μόνιμοι
    κάτοικοι της Κύπρου να εγγραφούν μέλη του Κόμματος.

 62.2 Μητρώα Μελών 
  Τα μέλη εγγράφονται στα ακόλουθα Μητρώα: 
  1) Μητρώο Μελών Τοπικής Οργάνωσης.
  2) Μητρώο Μελών Επαρχιακής Οργάνωσης.
  3) Κεντρικό Μητρώο Μελών.
 62.3 Εγγραφή Μελών 
  Το υποψήφιο μέλος συμπληρώνει ειδικό Έντυπο Εγγραφής Μέλους στην
  Τοπική Οργάνωση του τόπου διαμονής του. Η αίτηση εξετάζεται από την
  οικεία Επαρχιακή Επιτροπή.
  Συμμετοχή στη διαδικασία εγγραφής μέλους έχουν ο Πρόεδρος και τα μέλη
  της Γραμματείας του Εκτελεστικού Γραφείου.
 62.4 Αποχώρηση Μέλους
  Έκαστο μέλος αποχωρεί από το Κόμμα:
   α) Όταν καταδεικνύει ρητά την επιθυμία του πως δεν επιθυμεί να
    είναι μέλος,
   β) Αποστείλει γραπτή επιστολή προς την οικεία Επαρχιακή
    Επιτροπή ή/και στο Γενικό Οργανωτικό Γραφείο,
   γ) Με δημόσια ανάρτηση ή δήλωση του,
   δ) Όταν με πράξεις ή/και ενέργειες του διαμηνύει ότι δεν θέλει να  
    είναι μέλος του κόμματος.
 
 62.5 Δικαιώματα Μέλους 
  Κάθε μέλος έχει δικαίωμα:
   α) Να ψηφίζει αιρετά όργανα του Κόμματος (άμεσα ή έμμεσα)
    όπως προνοεί το Καταστατικό.
   β) Να υποβάλλει υποψηφιότητα για εκλογή σε κομματικά Αξιώματα
    σε όλα τα επίπεδα της κομματικής δομής, όπως ορίζει το
    Καταστατικό.
   γ) Να διεκδικεί υποβολή υποψηφιότητας για πολιτειακά αξιώματα
    σύμφωνα με το Καταστατικό και τους Ειδικούς Κανονισμούς που
    ρυθμίζουν το θέμα τούτο.
   δ) Να ασκεί κριτική που να εξαντλείται μέσα στα πλαίσια της
    λειτουργίας των οργάνων του Κόμματος.
   ε) Να υποβάλλει στα αρμόδια όργανα εισηγήσεις και να συζητεί
    ελεύθερα  οποιοδήποτε θέμα που έχει σχέση με την πολιτική
    του Κόμματος μέσα στα πλαίσια των κομματικών διαδικασιών.
   στ) Να εκφράζει, να προωθεί και να υποστηρίζει, τυχόν
    διαφορετικές απόψεις του όσο αφορά την πολιτική ή τις
    ενέργειες του Κόμματος, είτε στα συλλογικά όργανα είτε
    δημόσια, νοουμένου ότι μετά που θα ληφθεί απόφαση ομόφωνα
    ή κατά πλειοψηφία από το αρμόδιο συλλογικό όργανο, το μέλος
    δεν δικαιούται με λόγο ή  ενέργειες να  υποσκάπτει ή να
    προβαίνει σε ενέργειες αντίθετες προς την απόφαση που
    λήφθηκε. Σε περίπτωση που ενεργεί αντίθετα, λαμβανομένης
    υπόψη και της μορφής και έντασης της αντίδρασης, το μέλος
    θεωρείται ότι είναι πειθαρχικά υπόλογο και σε περίπτωση
    καταδίκης, υπόκειται σε κυρώσεις.
 62.6 Υποχρεώσεις Μέλους 
  Κάθε μέλος έχει την υποχρέωση:
   α) Να σέβεται και να προωθεί τις Αρχές, την Ιδεολογία και το
    Πρόγραμμα του Κόμματος.
   β) Να συμμορφώνεται προς τις αποφάσεις και να τηρεί τη γραμμή
    του Κόμματος
   γ) Να παρακολουθεί ανελλιπώς τις συνεδρίες των οργάνων στα
    οποία  μετέχει και να λαμβάνει πρόθυμα μέρος στις διάφορες
    εκδηλώσεις του Κόμματος.
   δ) Να καταβάλλει την συνδρομή του στο Κόμμα.
   ε) Να φροντίζει ώστε να είναι εγγεγραμμένος στους Εκλογικούς
    Καταλόγους της Πολιτείας.

ΑΡΘΡΟ 55: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 55.1 Ύστερα από οδηγίες του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου, σύμπλεγμα Τοπικών
  Οργανώσεων, αποτελεί Περιφερειακή Οργάνωση. Κάθε Επαρχιακή Επιτροπή,
  σε συνεννόηση με το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο, χωρίζει την οικεία επαρχία
  της σε περιφέρειες. Κάθε περιφέρεια είναι ένας δήμος ή μια ενορία ή μια
  εκλογική περιφέρεια και στην ύπαιθρο μια ομάδα κοινοτήτων.
  Μέλη της μπορεί να είναι όλες οι Τοπικές Οργανώσεις μιας Περιφέρειας. Οι
  Πρόεδροι και οι Οργανωτικοί Γραμματείς των Τοπικών Οργανώσεων
  αποτελούν το Εκτελεστικό Σώμα της Περιφερειακής Οργάνωσης.
  Η Περιφερειακή Οργάνωση συνεδριάζει υπό την προεδρία του Εκπροσώπου
  των Περιφερειακών Τομέων/Οργανωτικό Συντονιστή Υπαίθρου και
  Δημαρχούμενων περιοχών, που εκλέγεται από τα μέλη της Περιφέρειας
  όπως ορίζει το άρθρο 52.1, τακτικά κάθε διμηνία και έκτακτα όταν το
  αποφασίσει η Επαρχιακή Επιτροπή. Οι αρμοδιότητες του Συντονιστή
  καθορίζονται με Κανονισμούς από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο
 55.2 Τις περιφέρειες κατά επαρχία ορίζει η οικεία Επαρχία σε συνεννόηση με το
  Γενικό Οργανωτικό Γραφείο.
 55.3 Αρμοδιότητες
  1) Συντονίζει τις δραστηριότητες των Τοπικών Οργανώσεων που
   περιλαμβάνονται στην περιφέρεια
  2) Θέτει περιφερειακούς στόχους για διεύρυνση του Κόμματος και
   αποτελεσματική διαφώτιση των μελών της.

ΑΡΘΡΟ 56: ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 
ΕΠΑΡΧΙΩΝ 
 56.1 Οι Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες Επαρχιών λειτουργούν
  σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος Καταστατικού.
 56.2 Ιδρύονται Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες κατά Επαρχία
  με εισήγηση του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
  Ομάδων και κατόπιν έγκρισης του Οργανωτικού Γραφείου, κατά Κλάδο ή
  Επάγγελμα όπου τα μέλη είναι πέραν των τριάκοντα (30). Το Εκτελεστικό
  Γραφείο δύναται να εγκρίνει σύσταση Κλαδικής Οργάνωσης με μικρότερο
  αριθμό μελών. Οι κατά επαρχία επάγγελμα Κλαδικές Οργανώσεις συνδέονται
  με τις αντίστοιχες Κλαδικές των άλλων Επαρχιακών και σχηματίζουν κατά
  επάγγελμα την Παγκύπρια Κλαδική Οργάνωση.
 56.3 Η Κλαδική Οργάνωση διοικείται από πενταμελή (5) Επιτροπή που
  αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα, το Βοηθό
  Γραμματέα και τον Ταμία.
 56.4 Υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, οι Πρόεδροι των
  Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων αποτελούν την
  Συντονιστική Επιτροπή των Κλαδικών Οργανώσεων (Σ.Ε.Κ.Ο) και έχουν την
  ευθύνη του συντονισμού των Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
  Ομάδων. Το έργο της Σ.Ε.Κ.Ο αναλαμβάνει πενταμελής Γραμματεία που
  εκλέγεται και έχει Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Αναπληρωτή
  Γραμματέα και Ταμία.
 56.5 Αρμοδιότητες
  α) Επιλαμβάνονται και προωθούν προβλήματα, ή αιτήματα μελών του
   Κλάδου δια του αρμοδίου οργάνου του Κόμματος.
  β) Μελετούν προβλήματα του Κλάδου και υποβάλλουν εισηγήσεις στο
   Κόμμα δια του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
   Ομάδων.
  γ) Οργανώνουν τα μέλη, τα στελέχη και τους οπαδούς του Κόμματος
   στους χώρους εργασίας και φροντίζουν δια την συστηματική
   διαφώτιση και εμπέδωση της Κομματικής Πολιτικής.
 56.6 Κατά παρόμοιο τρόπο λειτουργούν και οι Επιτροπές Συνταξιούχων.
 56.7 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί, που εγκρίνει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζουν τον τρόπο
  εκλογής και λειτουργίας όλων των Επιτροπών και Οργανώσεων του
  Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 57: TOΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 57.1 Η Τοπική Οργάνωση είναι η βασική πολιτική και οργανωτική μονάδα του
  Κόμματος. Καλύπτει και μια ενορία ή εκλογική περιφέρεια
  Ιδρύεται από την Επαρχιακή Επιτροπή ύστερα από έγκριση του Εκτελεστικού
  Γραφείου.  Δύναται να καλύπτει μια κοινότητα ή ομάδα κοινοτήτων ή ενορία ή
  εκλογική περιφέρεια και στις πόλεις  να καλύπτει την περιοχή που αναλογεί
  σε κάθε ένα εκλογικό Κέντρο.
 57.2 Αποτελείται τουλάχιστον από 10 μέλη. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το
  Εκτελεστικό Γραφείο δύναται να εγκρίνει σύσταση Τοπικής Οργάνωσης με
  μικρότερο αριθμό μελών.
  Η Τοπική Οργάνωση δέχεται μέλη που κατοικούν στην ίδια γεωγραφική
  περιφέρεια.

ΑΡΘΡΟ 58: ΤΟΠΙΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 58.1 Αποτελεί το ανώτατο όργανο της Τοπικής Οργάνωσης. Συγκροτείται από τα
  μέλη που έχουν εγγραφεί στο κεντρικό μητρώο μελών του Κόμματος
  τουλάχιστον εννέα (9) μήνες πριν τη διεξαγωγή της Παγκύπριας Εκλογικής
  Συνέλευσης και διενεργείται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του
  Κόμματος εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής της
  Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης.
  Εφορευτική Επιτροπή που ορίζεται από την Επαρχιακή Επιτροπή εποπτεύει
  την εκλογική διαδικασία. 
  Ειδικοί κανονισμοί που καθορίζονται από την Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν
  τα θέματα της υποβολής υποψηφιοτήτων και την εκλογική διαδικασία. Οι
  Γενικές Συνελεύσεις των Τοπικών Οργανώσεων διεξάγονται εντός έξι (6)
  μηνών μετά την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
 58.2 Σε περίπτωση που Προέδροι ή μέλη Τοπικών Επιτροπών δεν ανταποκρίνονται
  στα καθήκοντα τους και δεν υλοποιούν το πλάνο του Γενικού Οργανωτικού
  Γραφείου και τις αποφάσεις του Κόμματος, η οικεία Επαρχιακή Επιτροπή σε
  συνεννόηση με το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο και με έγκριση του
  Εκτελεστικού Γραφείου, αποφασίζει την πραγματοποίηση νέας Εκλογικής
  Συνέλευσης ή/και την αντικατάσταση τους.
 58.3 Αρμοδιότητες
  Εκλέγει τον Πρόεδρο και τα μέλη της Τοπικής  Επιτροπής για θητεία που
  διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.

ΑΡΘΡΟ 59: ΤΟΠΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 59.1 Συγκαλείται μια (1) φορά στην διάρκεια της θητείας της Επιτροπής ή όποτε
  αυτό κριθεί αναγκαίο και προβαίνει σε έλεγχο των πεπραγμένων της Τοπικής
  Επιτροπής, η οποία παρουσιάζει έκθεση δράσης. Μεριμνά για την περαιτέρω
  στελέχωση και δραστηριοποίηση της Τοπικής Επιτροπής.
  Συμμετέχουν όλα τα μέλη της Τοπικής Οργάνωσης που είναι εγγεγραμμένα
  στο κεντρικό μητρώο μελών του Κόμματος και έχουν τακτοποιημένη την
  οικονομική συνδρομή τους.

ΑΡΘΡΟ 60: ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 60.1 Εκλέγεται από την Τακτική Εκλογική Συνέλευση της Τοπικής Οργάνωσης για
  θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
  Αποτελείται από πέντε ως δεκαπέντε (5-15) μέλη ανάλογα με την
  αριθμητική δύναμη των μελών της Τοπικής Οργάνωσης.
  Καταρτίζεται εις Σώμα ως εξής:
  Αντιπρόεδρος, Γραμματέας Οργανωτικός Γραμματέας και Ταμίας. Τα υπόλοιπα
  μέλη είναι Σύμβουλοι. Συνεδριάζει τακτικά κάθε εβδομάδα και έκτακτα όταν
  κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο.
 60.2 Ο Πρόεδρος της  Τοπικής  Επιτροπής ΝΕΔΗΚ και η Πρόεδρος της Τοπικής
  Επιτροπής ΓΟΔΗΚ παρακάθονται στις συνεδρίες  της Τοπικής Επιτροπής του
  Κόμματος. Εξ οφίκιο μέλη με δικαίωμα ψήφου είναι οι Δήμαρχοι, Δημοτικοί
  Σύμβουλοι, Σχολικοί Έφοροι, Πρόεδρος και μέλη Κοινοτικών Συμβουλίων,
  νοουμένου ότι είναι μέλη του Κόμματος που κατοικούν στην οικεία Τοπική

  Γραφείο χωρίζει την Επαρχία της σε περιφέρειες. Κάθε περιφέρεια είναι ένας
  Δήμος ή Ενορία ή εκλογική περιφέρεια και στην Ύπαιθρο ομάδα κοινοτήτων.
  Του Επαρχιακού Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος της Επαρχιακής
  Επιτροπής.  Καλείται δε σε συνεδρία με απόφαση της Επαρχιακής Επιτροπής
  τακτικά κάθε τρεις (3) μήνες και έκτακτα όταν κριθεί αναγκαίο από τον
  Πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής ή όταν ζητηθεί από τη πλειοψηφία των
  μελών του.
 52.2 Αρμοδιότητες
  α) Συμβάλλει ουσιαστικά στην υλοποίηση των οργανωτικών
   προγραμμάτων εσωκομματικής επικοινωνίας που σχεδιάζει η
   Επαρχιακή Επιτροπή.
  β) Προβαίνει σε αξιολόγηση των πεπραγμένων και σε απολογισμό
   δράσης κατά Τοπική Οργάνωση και εκφράζει τις διαπιστώσεις, τα
   συμπεράσματα και τις εισηγήσεις της.
  γ) Επιλαμβάνεται ειδικών θεμάτων που παραπέμπονται προς αυτό από
   την Επαρχιακή Επιτροπή και υποβάλλει σχετικές εισηγήσεις.

ΑΡΘΡΟ 53: ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 53.1 Η Επαρχιακή Επιτροπή είναι είκοσι-εφταμελής (27). Εκλέγεται από την
  Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις
  (54) μήνες. Το Επαγγελματικό Οργανωτικό Στέλεχος κάθε επαρχίας
  συμμετέχει εξ οφίκιο μέλος της Επαρχιακής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου.
  Η εκλογή του Προέδρου της διεξάγεται χωριστά. Τα μέλη του Εκτελεστικού
  Γραφείου και της Γραμματείας του Εκτελεστικού Γραφείου δύνανται να
  παρακάθονται στις συνεδρίες της οικείας Επαρχιακής Επιτροπής.
 53.2 Οι Επαρχιακές Επιτροπές του Κόμματος υπό ομαλές συνθήκες είναι έξι (6),
  μια (1) σε κάθε Επαρχία της Κύπρου. Κατ’  εξαίρεση για λόγους οργανωτικούς
  και εφ΄ όσον συνεχίζεται η σημερινή έκρυθμη κατάσταση οι Επαρχιακές
  Επιτροπές είναι δώδεκα “12”.
  Επαρχιακή Επιτροπή Λευκωσίας
  Επαρχιακή Επιτροπή Μόρφου (Λευκωσίας)
  Επαρχιακή Επιτροπή Μόρφου (Λεμεσός)
  Επαρχιακή Επιτροπή Λεμεσού
  Επαρχιακή Επιτροπή Λάρνακας
  Επαρχιακή Επιτροπή Πάφου
  Επαρχιακή Επιτροπή  Αμμοχώστου (Λάρνακα)
  Επαρχιακή Επιτροπή Αμμοχώστου (Λεμεσός)
  Επαρχιακή Επιτροπή Αμμοχώστου (Λευκωσία)
  Επαρχιακή Επιτροπή Κερύνειας (Λευκωσία)
  Επαρχιακή Επιτροπή Κερύνειας (Λεμεσός)
  Επαρχιακή Επιτροπή Προσφύγων Πάφου (Μούτταλλος)
 53.3 Οι βουλευτές κάθε οικείας Επαρχίας είναι εξ οφίκιο  μέλη της Επαρχιακής
  Επιτροπής. Στις συνεδρίες παρακάθονται τα επαγγελματικά οργανωτικά
  στελέχη της επαρχίας, ο Πρόεδρος της ΝΕΔΗΚ και η Πρόεδρος της ΓΟΔΗΚ.Η
  Επαρχιακή Επιτροπή καταρτίζεται σε Σώμα ως εξής:
  Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Επαρχιακός Γραμματέας, Επαρχιακός
  Οργανωτικός Γραμματέας, Βοηθός Επαρχιακός Γραμματέας, Βοηθός
  Οργανωτικός Γραμματέας, Ταμίας, Γραμματέας Τύπου και Διαφώτισης,
  Γραμματέας Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων,
  Γραμματέας Αγροτικών Θεμάτων, και Γραμματέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
  Τα υπόλοιπα μέλη είναι Σύμβουλοι.
 53.4 Η Επαρχιακή Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά κάθε μήνα και έκτακτα κατά την
  κρίση του Προέδρου της ή της Εκτελεστικής Επιτροπής της, ή αν ζητηθεί
  τούτο από τα 2/5 των μελών της Επαρχιακής Επιτροπής.
 53.5 Αρμοδιότητες
  α) Η Επαρχιακή Επιτροπή εκπροσωπεί το Κόμμα στην Επαρχία της,
   καθοδηγεί και ελέγχει τις Τοπικές Οργανώσεις της περιοχής της και
   συντονίζει τη δράση τους, σύμφωνα με τις Αρχές του Κόμματος, τις
   Καταστατικές Διατάξεις και τις οδηγίες των αρμοδίων Κεντρικών

   Οργάνων.
  β) Φέρει την ευθύνη για την υλοποίηση του Γενικού Οργανωτικού
   Σχεδίου και των άλλων Προγραμμάτων του Κόμματος στην Επαρχία
   της και προΐσταται του Επαρχιακού επαγγελματικού προσωπικού μέσα
   στα πλαίσια των γενικών οδηγιών του Γενικού Διευθυντή για θέματα
   προσωπικού.
  γ) Συντάσσει και αποστέλλει στη Γενική Γραμματεία διμηνιαίες αναφορές
   για την κομματική δραστηριότητα της και τη γενική κατάσταση του
   Κόμματος στην Επαρχία της.
  δ) Μετέχει στη διαδικασία καθορισμού του κομματικού ψηφοδελτίου, για
   τις βουλευτικές, δημοτικές ή άλλες εκλογές ως ορίζουν οι Ειδικοί
   Κανονισμοί που ρυθμίζουν τα θέματα αυτά.
  ε) Παραπέμπει για εκδίκαση στο Πειθαρχικό Συμβούλιο υποθέσεις
   πειθαρχικών αδικημάτων των μελών σύμφωνα με τις διαδικασίες του
   άρθρου 62.1. Η παραπομπή υπόθεσης μέλους στο Πειθαρχικό
   Συμβούλιο συνοδεύεται πάντοτε από έγγραφο που δικαιολογεί την
   απόφαση παραπομπής.
  στ) Στα οικονομικά θέματα συμμορφώνεται με τις οδηγίες της Οικονομικής
   Επιτροπής.  Διατηρεί Επαρχιακό Ταμείο, το οποίο διαχειρίζεται
   υπεύθυνα υπό τον οικονομικό έλεγχο της Οικονομικής Επιτροπής.
   Πόροι του  ταμείου είναι τα έσοδα από διάφορες τοπικές εκδηλώσεις,
   λαχεία και εράνους και οι ειδικές τοπικές εισφορές των μελών και των
   φίλων του Κόμματος.  Τα έσοδα από τα δικαιώματα εγγραφής και οι
   ετήσιες συνδρομές των μελών κατατίθενται στο Κεντρικό Ταμείο του
   Κόμματος στη  Λευκωσία ή όπου αλλού ήθελε αποφασίσει η
   Οικονομική Επιτροπή. Επίσης, κατατίθενται στο Κεντρικό Ταμείο τα
   έσοδα από Παγκύπριες εκδηλώσεις του Κόμματος, των οποίων την
   πραγμάτωση προωθεί στην Επαρχία της.
  ζ) Ελέγχει κατά εξάμηνο τα Ταμεία των Τοπικών Οργανώσεων και
   αποστέλλει σχετική κατάσταση στην Οικονομική Επιτροπή στη
   Λευκωσία. 
  η) Με έγκριση του Εκτελεστικού Γραφείου καταρτίζει Συμβουλευτικό
   Συμβούλιο ή άλλες Επιτροπές για να υποβοηθηθεί στο έργο της.
  θ) Συμμορφώνεται προς τις εκάστοτε οδηγίες του Γενικού Οργανωτικού
   Γραμματέα του Κόμματος και βρίσκεται σε στενή συνεργασία και
   επικοινωνία με τα αρμόδια όργανα σε όλα τα θέματα.
 53.6 Οι επαρχιακοί αξιωματούχοι συμμετέχουν ως ισότιμα μέλη στα αντίστοιχα
  ειδικά κεντρικά γραφεία ή επιτροπές.
 53.7 Η Επαρχιακή Επιτροπή προΐσταται του Επαρχιακού Επαγγελματικού
  προσωπικού μέσα στα πλαίσια του οργανογράμματος και των Γενικών
  Οδηγιών του Γενικού Διευθυντή για θέματα προσωπικού.

ΑΡΘΡΟ 54: ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 54.1 Την Εκτελεστική Γραμματεία της Επαρχιακής Επιτροπής αποτελούν οι
  Αξιωματούχοι της Επαρχιακής Επιτροπής. Μετέχουν οι βουλευτές της
  Επαρχίας. Πρόεδρος είναι ο Πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής. Ο
  Πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής της ΝΕΔΗΚ και η Πρόεδρος της
  Επαρχιακής Επιτροπής της ΓΟΔΗΚ δύνανται να παρευρίσκονται στις
  συνεδριάσεις της Γραμματείας.
 54.2 Αρμοδιότητες
  Η Εκτελεστική Γραμματεία αντιμετωπίζει τις τρέχουσες εξελίξεις μέσα στα
  πλαίσια των αποφάσεων της Επαρχιακής Επιτροπής και υλοποιεί γενικά τις
  αποφάσεις της.
  Σε περίπτωση επείγουσας μορφής λαμβάνει αποφάσεις τις οποίες
  αναφέρει στην πρώτη επόμενη συνεδρία της Ολομέλειας της Επαρχιακής
  Επιτροπής για επικύρωση.

   την κανονική λειτουργία του λογιστηρίου του Κόμματος.
  θ) Υποβάλλει στην Κεντρική Επιτροπή στο τέλος κάθε οικονομικού έτους
   τους ελεγμένους λογαριασμούς του Κόμματος προς συζήτηση και
   έγκριση.
  ι) Παρουσιάζει στην Οικονομική Επιτροπή, σε συνεργασία με τον
   Οικονομικό Διαχειριστή, κατ’ έτος προϋπολογισμό για τους
   επόμενους δώδεκα (12) μήνες.
  ια) Συμμετέχει εξ οφίκιο μέλος στο Εκτελεστικό Γραφείο με δικαίωμα
   ψήφου

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΑΡΘΡΟ 48: ΔΟΜΗ - ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 
ΚΟΜΜΑΤΟΣ
Α. ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
 1. ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 2. ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 3. ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 4. ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ
 5. ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Ολομέλεια)
 6. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
 7. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 8. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 9. ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 10. ΤΟΠΙΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 11. ΤΟΠΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Β.   ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ
 1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 2. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 3. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 4. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 5. ΒΟΗΘΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 6. ΒΟΗΘΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 7. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ
  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
 8. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 9. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 10. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΑΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 11. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΩΤΙΣΗΣ
 12. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ – ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΘΡΟ 49: ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 49.1 Η Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση πραγματοποιείται κάθε πενήντα-τέσσερις
  (54) μήνες ταυτόχρονα με την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα μέλη της οικείας Επαρχιακής
  Οργάνωσης που έχουν εγγραφεί στο κεντρικό μητρώο μελών του Κόμματος
  τουλάχιστον εννιά (9) μήνες πριν την ημέρα της διεξαγωγής των εργασιών
  της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης.
 49.2 Η Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο και τα είκοσι-έξι (26)
  μέλη της Επαρχιακής Επιτροπής καθώς και τα αιρετά μέλη της Κεντρικής
  Επιτροπής που προέρχονται από την οικεία Επαρχιακή Οργάνωση.
 49.3 Την εκλογική διαδικασία εποπτεύει η Επαρχιακή Εφορευτική Επιτροπή που
  ορίζεται από την Επαρχιακή Επιτροπή υπό την ευθύνη και σε συνεννόηση με
  την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 50: ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 50.1 Το Τακτικό Επαρχιακό Συνέδριο συγκαλείται μια (1) φορά στην διάρκεια της
  θητείας των Επαρχιακών Συλλογικών Οργάνων κατόπιν σύγκλισης του από
  την Επαρχιακή Επιτροπή σε συνεννόηση με το Εκτελεστικό Γραφείο ή όποτε
  αυτό κριθεί αναγκαίο, και είναι το Ανώτατο Επαρχιακό Συλλογικό όργανο του
  Κόμματος στην κάθε επαρχία.
 50.2 Στο Τακτικό Επαρχιακό Συνέδριο γίνεται απολογισμός δράσης των
  επαρχιακών οργάνων και έλεγχος των πεπραγμένων τους από τη βάση του
  Κόμματος. Κατατίθεται έκθεση δράσης της Επαρχιακής Επιτροπής για την
  προηγούμενη θητεία και οικονομικός απολογισμός για την ίδια περίοδο.
 50.3 Σύνθεση 
  Στο Τακτικό Επαρχιακό Συνέδριο συμμετέχουν οι κεντρικοί αξιωματούχοι, οι
  Βουλευτές, οι Ευρωβουλευτές,  οι Υπουργοί και τα μέλη των κεντρικών
  συλλογικών οργάνων που είναι μέλη της οικείας Επαρχιακής Οργάνωσης, οι
  Πρόεδροι και τα μέλη των Επαρχιακών Επιτροπών, ΔΗΚΟ, ΓΟΔΗΚ και
  ΝΕΔΗΚ, οι Πρόεδροι των Τοπικών Επιτροπών, οι Πρόεδροι των Κλαδικών
  Επαρχιακών Επιτροπών και Επαγγελματικών Ομάδων, ένας αντιπρόσωπος
  από κάθε εκλογικό κέντρο, οι Δήμαρχοι, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι Σχολικοί
  Έφοροι, οι Πρόεδροι και τα μέλη των εκλεγμένων Κοινοτικών Συμβουλίων
  που είναι μέλη του Κόμματος, καθώς και οι πρώην κεντρικοί αξιωματούχοι,
  Βουλευτές, Ευρωβουλευτές, Υπουργοί, Πρόεδροι Επαρχιακών Επιτροπών
  ΔΗΚΟ, ΓΟΔΗΚ και ΝΕΔΗΚ, που είναι μέλη της οικείας Επαρχιακής
  Οργάνωσης.
  Οι Προσφυγικές Επαρχιακές Οργανώσεις καλούν σε συμμετοχή στο
  Επαρχιακό Συνέδριο όλα τα μέλη τους.
 50.4 Αρμοδιότητες 
  α) Λαμβάνει γνώση, συζητά και εγκρίνει την Έκθεση Δράσης της
   Επαρχιακής Επιτροπής για τη λήγουσα διετία.
  β) Λαμβάνει γνώση, συζητά και εγκρίνει τον Οικονομικό Απολογισμό της
   περασμένης διετίας.
 50.5 Ειδικοί Κανονισμοί 
  Ειδικοί Κανονισμοί που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν την
  οργάνωση, σύνθεση και λειτουργία του Τακτικού Επαρχιακού Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 51: ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 51.1 Το Έκτακτο Επαρχιακό Συνέδριο συγκαλείται ύστερα από απόφαση του
  Εκτελεστικού Γραφείου ή της Επαρχιακής Επιτροπής με έγκριση του
  Εκτελεστικού Γραφείου ή ύστερα από αίτηση των 2/5 των μελών του
  Κόμματος στην οικεία Επαρχία, με συγκεκριμένη ημερήσια διάταξη.
  Εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις περί του Τακτικού Επαρχιακού
  Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 52: ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 52.1 Το Επαρχιακό Συμβούλιο συγκροτείται από:
  α) Την Επαρχιακή Επιτροπή
  β) Τους Βουλευτές
  γ) Τους Δημάρχους, τους Δημοτικούς Συμβούλους και τους Σχολικούς
   Εφόρους
  δ) Τους Αντιπροσώπους της Επαρχιακής Οργάνωσης στην Κεντρική
   Επιτροπή.
  ε) Τον Πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής ΝΕΔΗΚ
  στ) Την Πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής ΓΟΔΗΚ
  ζ) Τους Εκπροσώπους των Περιφερειακών Τομέων/Συντονιστές
   Υπαίθρου και Δημαρχούμενων περιοχών οι οποίοι ορίζονται από το
   Γενικό Οργανωτικό Γραφείο σε συνεννόηση με την οικεία Επαρχιακή
   Επιτροπή.
  η) Τα επαγγελματικά οργανωτικά στελέχη 
  
  Η οικεία Επαρχιακή Επιτροπή σε συνεννόηση με το Γενικό Οργανωτικό

ΑΡΘΡΟ 38: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 38.1 Ο Γραμματέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή.
 38.2 Υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα χειρίζεται θέματα
  που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
 38.3 Υπό την εποπτεία ενός εκ των Αντιπροέδρων του Κόμματος συμμετέχει στη
  διαδικασία παραγωγής πολιτικής στον τομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΑΡΘΡΟ 39: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
 39.1 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων επιλέγεται/εκλέγεται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 39.2 Υπό την εποπτεία του Γενικού Γραμματέα διεκπεραιώνει τις αποφάσεις της
  Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων.
 39.3 Υπό την εποπτεία του Αντιπροέδρου του Κόμματος συμμετέχει στη
  διαδικασία παραγωγής πολιτικής.
 39.4 Υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα συμμετέχει στην
  υλοποίηση των οργανωτικών σχεδιασμών του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 40: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ  ΣΧΕΣΕΩΝ
 40.1 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων επιλέγεται/εκλέγεται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 40.2 Υπό την εποπτεία του Αναπληρωτή Προέδρου χειρίζεται τις σχέσεις του
  Κόμματος με Κόμματα, Οργανώσεις και Ομάδες του εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟ 41: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ/ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ
 41.1 Ο Γραμματέας Επικοινωνίας/Εκπρόσωπος Τύπου επιλέγεται/εκλέγεται από
  την Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου κατόπιν εισήγησης του
  Προέδρου του Κόμματος για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54)
  μήνες.
 41.2 Ετοιμάζει τις ανακοινώσεις του Κόμματος
 41.3 Έχει την ευθύνη παρακολούθησης των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ).
 41.4 Καταρτίζει προγράμματα εξωτερικής προβολής του Κόμματος, τα οποία,
  αφού εγκριθούν, προωθεί προς υλοποίηση σε συνεργασία της Επιτροπής
  Δημοσίων Σχέσεων και της Επιτροπής Πολιτικού Σχεδιασμού.
 41.5 Καταρτίζει προγράμματα εσωτερικής διαφώτισης, τα οποία, αφού εγκριθούν,
  προωθεί προς υλοποίηση με τη συνεργασία των αρμοδίων οργάνων του
  κόμματος (π.χ. Επαρχιακές Επιτροπές).
 41.5 Φέρει την ευθύνη των κομματικών εκδόσεων.
 41.6 Συμμετέχει στα διάφορα όργανα του Κόμματος ως ορίζει το Καταστατικό.
 
ΑΡΘΡΟ 42: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
 42.1 Ο Γραμματέας Κλαδικών Οργανώσεων επιλέγεται/εκλέγεται από την
  Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 42.2 Κάτω από την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα χειρίζεται όλα
  τα θέματα που αφορούν τις σχέσεις του Κόμματος με τις επαγγελματικές
  οργανώσεις των εργαζομένων (εργατών, υπαλλήλων, εκπαιδευτικών,
  οργανωμένων επιστημόνων κλπ.) και έχει την ευθύνη για την οργάνωση και
  λειτουργία κομματικών γενικών και κλαδικών οργανώσεων μέσα στις τάξεις
  του εργατικού κόσμου.
 42.3 Υπό την εποπτεία ενός εκ των Αντιπροέδρων του Κόμματος συμμετέχει στο
  σύστημα παραγωγής πολιτικής και ειδικότερα υποβάλλει εισηγήσεις για
  διαμόρφωση και προώθηση της εργατικής πολιτικής του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 43: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 43.1 Ο Γραμματέας Αγροτικών Θεμάτων εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή για
  θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 43.2 Κάτω από την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα χειρίζεται όλα
  τα θέματα που αφορούν τις σχέσεις του Κόμματος με τις αγροτικές
  οργανώσεις και έχει την ευθύνη για την οργάνωση και λειτουργία

  κομματικών οργανώσεων μέσα στις τάξεις του  αγροτικού κόσμου.
 43.3 Υπό την εποπτεία ενός εκ των Αντιπρόεδρων του Κόμματος συμμετέχει στο
  σύστημα παραγωγής πολιτικής και υποβάλλει εισηγήσεις για διαμόρφωση και
  προώθηση της αγροτικής πολιτικής του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 44: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ  ΘΕΜΑΤΩΝ
 44.1 Ο Γραμματέας Προσφυγικών Θεμάτων επιλέγεται/εκλέγεται από την
  Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 44.1 Αρμοδιότητες
  α) Υπό την εποπτεία  του Γενικού Γραμματέα χειρίζεται θέματα που
   αφορούν τις σχέσεις του Κόμματος με τη ΠΕΠ και τα προσφυγικά
   σωματεία στα πλαίσια της πολιτικής του Κόμματος.
  β) Επιλαμβάνεται των προσφυγικών και άλλων προβλημάτων των μελών
   και τα προωθεί προς τη λύση τους.

ΑΡΘΡΟ 45: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
 45.1 Ο Γραμματέας Θρησκευτικών Ομάδων επιλέγεται/εκλέγεται από την
  Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 45.2 Αρμοδιότητες 
  Υπό την εποπτεία του Γενικού Γραμματέα χειρίζεται θέματα που αφορούν τις
  σχέσεις του Κόμματος με τις θρησκευτικές ομάδες στα πλαίσια της πολιτικής
  του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 46: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 46.1 Η Κεντρική  Επιτροπή εκλέγει  ύστερα από πρόταση του Εκτελεστικού
  Γραφείου δύο (2) μέλη του Κόμματος ως Οικονομικούς Ελεγκτές του
  Κόμματος εκ των οποίων ο ένας είναι εγκεκριμένος ελεγκτής, για θητεία
  που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 46.2 Η θέση του Οικονομικού Ελεγκτή είναι ασυμβίβαστη με οποιονδήποτε άλλο
  κομματικό αξίωμα.
 46.3 Ελέγχουν την οικονομική διαχείριση των οργάνων και Επιτροπών του
  Κόμματος και καταθέτουν την έκθεση τους στην Κεντρική Επιτροπή και στο
  Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο αναφορικά με την προηγούμενη θητεία.

ΑΡΘΡΟ 47: ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 47.1 Ο Γενικός Διευθυντής του Κόμματος επιλέγεται/εκλέγεται, διορίζεται και
  παύεται από το Εκτελεστικό Γραφείο κατόπιν εισήγησης του Προέδρου.
 47.2 Αρμοδιότητες
  α) Προΐσταται διοικητικά της εσωτερικής λειτουργίας του Κόμματος και
   εποπτεύει το έργο του επαγγελματικού προσωπικού των Κεντρικών
   και Επαρχιακών γραφείων.
  β) Υπό την εποπτεία της Γραμματείας του Εκτελεστικού Γραφείου, έχει
   την ευθύνη θεμάτων που άπτονται του επαγγελματικού προσωπικού
   του Κόμματος.
  γ) Προτείνει στο Εκτελεστικό Γραφείο την δομή και το οργανόγραμμα του
   Κόμματος.
  δ) Δύναται να ανοίγει/κλείνει/λειτουργεί τραπεζικούς λογαριασμούς,
   ή/και να έχει δικαίωμα υπογραφής ή/και  να προβαίνει σε αιτήματα
   τραπεζικών διευκολύνσεων/δανεισμού εκ μέρους του Κόμματος,
   ΝΕΔΗΚ, ΓΟΔΗΚ, και των Επαρχιακών Επιτροπών σύμφωνα με το
   άρθρο 69.9.
  ε) Συμμετέχει εξ οφίκιο μέλος στην Οικονομική Επιτροπή με δικαίωμα
   ψήφου.
  στ) Εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή τη διενέργεια  πληρωμής
   των κομματικών δαπανών και υπογράφει τα εντάλματα πληρωμής.
  ζ) Εισηγείται, σε συνεργασία με τον Οικονομικό Διαχειριστή, προς την
   Οικονομική Επιτροπή, τον Ετήσιο Προϋπολογισμό Εσόδων και
   Δαπανών.
  η) Σε συνεργασία με την Οικονομική Επιτροπή του Κόμματος εποπτεύει

ΑΡΘΡΟ 65: ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
 65.1 Παραρτήματα Εξωτερικού
  α) Στα μεγάλα κέντρα του απόδημου Κυπριακού Ελληνισμού ή και αλλού,
   ιδρύονται Τοπικές Οργανώσεις - Παραρτήματα του Κόμματος.
  β) Λειτουργούν με βάση Καταστατικό που εγκρίνει ειδικά συγκαλούμενο
   Τοπικό Συνέδριο του Κόμματος και επικυρώνει το Εκτελεστικό
   Γραφείο.
 65.2 Φοιτητικές Οργανώσεις
  Στα διάφορα Πανεπιστήμια του Εξωτερικού ή Σχολές Τριτοβάθμιας
  Εκπαίδευσης του Εσωτερικού ιδρύονται και λειτουργούν Φοιτητικές
  Οργανώσεις του Κόμματος.

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ
ΑΡΘΡΟ 66: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 66.1 Υποεπιτροπή του Εκτελεστικού Γραφείου του Κόμματος εκ πέντε (5) μελών
  θα λειτουργεί σαν Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
  Τα πέντε (5) μέλη θα εκλέγονται στη πρώτη συνεδρία του Εκτελεστικού
  Γραφείου με μυστική ψηφοφορία και θα υπηρετούν καθ΄ όλη τη θητεία. Σε
  περίπτωση που θα κενωθεί θέση μέλους του Πειθαρχικού Συμβουλίου
  επιλέγεται άμεσα νέο μέλος.
  Εκάστη Επαρχιακή Επιτροπή δύναται να υποβάλει καταγγελία στο Γενικό
  Γραμματέα σχετικά  με παράπτωμα που αφορά μέλος του Κόμματος που
  εμπίπτει στη δική της δικαιοδοσία. Ο Γενικός Γραμματέας αφού διαπιστώσει
  ότι τα γεγονότα που αφορούν τη συγκεκριμένη περίπτωση μπορούν να
  στοιχειοθετήσουν υπόθεση που εμπίπτει  στις πρόνοιες των πιο κάτω
  πειθαρχικών αδικημάτων ετοιμάζει σχετική έκθεση και την παραπέμπει
  ενώπιον του Εκτελεστικού Γραφείου για εξέταση και λήψη απόφασης
  παραπομπής ή όχι σε πειθαρχική δίκη.
  Νοείται ότι το Εκτελεστικό Γραφείο δικαιούται αυτεπαγγέλτως να
  παραπέμπει στο Πειθαρχικό Συμβούλιο οποιαδήποτε καταγγελία κρίνει ότι
  πρέπει να τύχει πειθαρχικής διερεύνησης. Κατά τη λήψη της απόφασης του
  Εκτελεστικού Γραφείου δε μετέχουν στη διαδικασία τα μέλη του Πειθαρχικού
  Συμβουλίου.
 66.2 Νοείται ότι σε περιπτώσεις αυταπόδεικτου πειθαρχικού παράπτωματος το
  Εκτελεστικό Γραφείο δύναται να επιβάλει αυτεπάγγελτα οποιαδήποτε
  πειθαρχική ποινή.
 66.3 Οι αποφάσεις του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου μπορούν να
  εφεσιβληθούν από το ενδιαφερόμενο μέρος το αργότερο εντός τριάντα (30)
  ημερών από της κοινοποιήσεως σε αυτόν ή από της δημοσιεύσεως της
  απόφασης.
  Έφεση υποβάλλεται στην Κεντρική Επιτροπή της οποίας Υποεπιτροπή από
  έντεκα (11) μέλη ενεργεί σαν Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό  Συμβούλιο, και
  δύναται να ακυρώσει, να μειώσει, ή να επικυρώσει την ποινή.
  Τα έντεκα (11) μέλη θα καθορίζονται στην πρώτη συνεδρία της Κεντρικής
  Επιτροπής με μυστική ψηφοφορία και θα υπηρετούν καθ΄ όλη τη θητεία.
  Σε περίπτωση που θα κενωθεί θέση μέλους του Δευτεροβάθμιου
  Πειθαρχικού Συμβουλίου επιλέγεται άμεσα νέο μέλος.
 66.4 Σε περίπτωση που μέλος του πρωτοβάθμιου ή δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού
  Συμβουλίου έχει άμεση ή έμμεση σχέση με οποιονδήποτε κατηγορούμενο
  τότε το μέλος αυτό δεν θα λαμβάνει μέρος στη πειθαρχική διαδικασία.
 66.5 Πειθαρχικά Αδικήματα
   α) Η μη συμμόρφωση μέλους προς τις υποχρεώσεις του, που
    απορρέουν από το Καταστατικό και τις διατάξεις των
    Κανονισμών Λειτουργίας του Κόμματος.
   β) Η συμπεριφορά μέλους που μειώνει το ηθικό κύρος και θίγει
    την αξιοπρέπεια του Κόμματος.

   γ) Στάση και συμπεριφορά μέλους αντίθετη προς τις Αρχές, την
    Ιδεολογία, τις αποφάσεις και τις προγραμματικές επιδιώξεις του
    Κόμματος.
 66.6 Πειθαρχικές Ποινές
  Για τα πιο πάνω πειθαρχικά αδικήματα επιβάλλονται ανάλογα με τη
  σοβαρότητα του πειθαρχικού αδικήματος οι πιο κάτω ποινές:
   α) Σύσταση
   β) Προφορική επίπληξη
   γ) Γραπτή επιτίμηση
   δ) Προσωρινός αποκλεισμός από την κομματική ζωή
   ε) Καθαίρεση Αξιωματούχου από το Αξίωμα του
   στ) Προσωρινή Αποβολή
   ζ) Αποβολή

ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ
ΑΡΘΡΟ 67: ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ - ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
 67.1 Οι πολιτικές αποφάσεις του Κόμματος για την εκλογή Προέδρου της
  Δημοκρατίας λαμβάνονται από την Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος, που
  συνέρχεται μετά από πρόταση του Εκτελεστικού Γραφείου, είτε
  αυτεπάγγελτα.
 67.2 Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Κόμματος είναι μέλος της Βουλής τότε
  είναι ο υποψήφιος του Κόμματος στην εκλογή για ανάδειξη Προέδρου της
  Βουλής.
 67.3 Ειδικοί Κανονισμοί που ψηφίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν τη
  διαδικασία επιλογής κομματικού ή κομματικών υποψηφίων στη διεκδίκηση
  των Γενικών ή Αναπληρωματικών Βουλευτικών Εκλογών, των Ευρωεκλογών,
  των Δημοτικών Εκλογών ή της Εκλογής Κοινοτικών  Συμβουλίων.
 67.4 Όλοι οι υποψήφιοι Βουλευτές, Ευρωβουλευτές, Δήμαρχοι, Δημοτικοί
  Σύμβουλοι και άλλοι υποψήφιοι Κομματικών ή Κοινοτικών αξιωμάτων
  μπορούν να έχουν πρόσβαση για επιθεώρηση των μητρώων του Κόμματος
  βάση κανονισμών που θα εκδίδει το Εκτελεστικό Γραφείο.

ΜΕΡΟΣ ΕΝΝΑΤΟ 
ΑΡΘΡΟ 68: ΕΙΔΙΚΟΙ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
 68.1 Η Κεντρική Επιτροπή θεσπίζει Ειδικούς Κανονισμούς που ρυθμίζουν:
  α) Τη διαδικασία της υποβολής υποψηφιότητας και εκλογής
   Αξιωματούχων του Κόμματος από την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση
   ή άλλα ανώτερα όργανα του Κόμματος.
  β) Τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων του Κόμματος, Κεντρικών και
   Επαρχιακών.
  γ) Το διαχωρισμό των υπηρεσιών των Αξιωματούχων του Κόμματος σε
   δύο κατηγορίες. Στην κατηγορία όσων προσφέρουν τις υπηρεσίες τους
   άνευ αντιμισθίας και εκείνων που πράττουν τούτο έναντι αντιμισθίας,
   με αναφορά των συγκεκριμένων Αξιωματούχων που ανήκουν σε κάθε
   κατηγορία.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟ
ΑΡΘΡΟ 69: ΓΕΝΙΚΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
 69.1 Διαδικασία Αναφοράς
  Αναφορά οργάνου ή μέλους προς το Εκτελεστικό Γραφείο ή την Κεντρική
  Επιτροπή γίνεται πάντοτε δια του Γενικού Γραμματέα.

 69.2 Καταρτισμός Προσχεδίων Κανονισμών
  Τα προσχέδια όλων των Κανονισμών Λειτουργίας των διαφόρων Οργάνων ή
  Επιτροπών που προνοεί το Καταστατικό καταρτίζει το Εκτελεστικό Γραφείο
  με εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας, Ελέγχου και Κανονισμών και τα
  παραπέμπει για έγκριση στην Κεντρική Επιτροπή. 
 69.3 Τρόπος λήψης Αποφάσεων
  Όλες οι αποφάσεις των Συλλογικών Οργάνων που προνοούνται από το
  Καταστατικό λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία νοουμένου ότι δεν
  προβλέπεται διαφορετικά σε άλλο άρθρο του Καταστατικού. Σε περίπτωση
  ισοψηφίας ο προεδρεύων του συγκεκριμένου οργάνου έχει τη νικώσα ψήφο.
  Όταν ζητηθεί μυστική ψηφοφορία από το 25% των παρόντων συνέδρων σε
  οποιαδήποτε Συνέλευση ή οποιοδήποτε Συνέδριο, τότε αυτή διεξάγεται
  από πενταμελή (5) Εφορευτική Επιτροπή η οποία επιβλέπει τη διεξαγωγή
  της ψηφοφορίας και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων.
 69.4 Ασυμβίβαστη η κατοχή δύο κομματικών Αξιωμάτων
   α) Είναι ασυμβίβαστη η κατοχή δύο ή περισσότερων θέσεων
    αξιωματούχων σε Κεντρικό ή Επαρχιακό ή Τοπικό επίπεδο από
    το ίδιο πρόσωπο. Οιοσδήποτε αξιωματούχος ανεξάρτητα
    επιπέδου δικαιούται να κατέχει θέση ως απλό μέλος σε
    συλλογικό όργανο.
   β) Νοείται ότι τούτο δεν ισχύει όταν προνοείται καταστατικά ή
    συμμετοχή του φορέα ενός αξιώματος στα ανώτατα όργανα.
   γ) Η απ’ ευθείας εκλογή σε συλλογικό όργανο δεν αποτελεί
    ασυμβίβαστο με κομματικό αξίωμα.
    Το Εκτελεστικό Γραφείο καθορίζει ποια συγκεκριμένα αξιώματα
    είναι  ασυμβίβαστα.
 69.5 Κήρυξη θέσης Μέλους Συλλογικού Οργάνου (Κεντρικού ή Επαρχιακού) ως
  κενή και διαδικασία συμπλήρωσής της.
   α) Σε περίπτωση που μέλος συλλογικού οργάνου απουσιάζει
    αδικαιολόγητα πέρα από τρείς συνεχείς  συνεδρίες ή από δέκα
    (10) συνολικά αδικαιολόγητες συνεδρίες κατά τη διάρκεια της
    θητείας του , το όργανο δικαιούται να το απαλλάξει από τα
    καθήκοντα του και να κηρύξει τη θέση του κενή, αφού
    εξασφαλίσει προηγουμένως την έγκριση του Εκτελεστικού
    Γραφείου.
   β) Κενούμενες θέσεις  κατά τα ανωτέρω καταλαμβάνουν οι
    επιλαχόντες κατά την σειρά επιτυχίας κατά της εκλογής.
   γ) Σε περίπτωση μη κάλυψης θέσης από επιλαχόντες για τη
    συμπλήρωση της κενής θέσης, θα επιλέγει το όργανο ύστερα
    από έγκριση του Εκτελεστικού Γραφείου. 
 69.6 Θητεία Αξιωματούχων 
  Η θητεία των Αξιωματούχων που αναφέρονται στα διάφορα άρθρα του
  Καταστατικού, αρχίζει από την ημέρα της εκλογής τους και λήγει αμέσως
  μετά την εκλογή των νέων Αξιωματούχων από το αρμόδιο όργανο του
  Κόμματος και διαρκεί για 54 μήνες. Εξαιρούνται ο Κοινοβουλευτικός
  Εκπρόσωπος και ο Αναπληρωτής του, των οποίων η θητεία διαρκεί όσο και η
  βουλευτική θητεία τους , καθώς και ο Πρόεδρος και τα μέλη της Τοπικής
  Επιτροπής των οποίων η θητεία μπορεί να καθορίζεται από τις ετήσιες
  Τοπικές Γενικές Συνελεύσεις. 
 69.7 Έκπτωση Αξιωματούχων/Μελών
  Αξιωματούχος/Μέλος του Κόμματος εκπίπτει του αξιώματός του σε
  περίπτωση που με ενέργειες του βρίσκεται σε αντίθεση με αποφάσεις
  Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος, ύστερα από σχετική απόφαση του
  Εκτελεστικού Γραφείου δεόντως αιτιολογημένης, με δικαίωμα έφεσης στην
  Κεντρική Επιτροπή εντός τριάντα (30) ημερών.
 69.8 Τροποποίηση του Καταστατικού 
  Το Καταστατικό του Κόμματος μπορεί να τροποποιηθεί σε Τακτικό ή Έκτακτο
  Παγκύπριο Συνέδριο με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων που έχουν
  δικαίωμα ψήφου, δεδομένου ότι το σχέδιο τροποποιήσεων θα

  γνωστοποιηθεί τουλάχιστον ένα μήνα πριν το Συνέδριο σε όλα το όργανα και
  τους συνέδρους του Κόμματος.
 69.9 Πόροι του Κόμματος
  Πόροι του Κόμματος είναι η ετήσια κρατική χορηγία και οι ετήσιες συνδρομές
  των μελών, εισφορές, δωρεές, έσοδα εράνων, οργάνωσης λαχείων,
  χοροεσπερίδων, άλλων εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων που συνάδουν με
  τις αρχές πολιτικής δεοντολογίας.
  Το Κόμμα έχει εξουσία όπως: 
   α) Διορίζει τραπεζικούς ή/και άλλους οργανισμούς ως τραπεζίτες
    του και να προβαίνει στο άνοιγμα οποιουδήποτε λογαριασμού.
   β) Συναλλάττεται ή/και λαμβάνει τραπεζικές διευκολύνσεις ή/και
    υπηρεσίες σε δάνεια, τρεχούμενο ή/και οποιοδήποτε άλλο
    λογαριασμό ή/και σε οποιαδήποτε άλλη μορφή τραπεζικών
    πιστώσεων για οποιαδήποτε ποσά με ή χωρίς εξασφαλίσεις και
    κάτω από οποιουσδήποτε όρους 
   γ) Υποθηκεύει, καταθέτει, ενεχυριάζει ή/και άλλως πως
    προσφέρει ή/και διαθέτει οποιαδήποτε περιουσία του Κόμματος
    κινητή ή/και ακίνητη σαν εξασφάλιση οποιονδήποτε
    υφιστάμενων ή/και  μελλοντικών ή/και  υπό αίρεση
    υποχρεώσεων του Κόμματος, έναντι οποιουδήποτε τραπεζικού
    ή/και άλλου οργανισμού ή/και φυσικού ή/και νομικού
    προσώπου.
   δ) Προς το σκοπό υλοποίησης των πιο πάνω, ο εκάστοτε
    Διευθυντής του Κόμματος ή/και ο εκάστοτε Οικονομικός
    Διαχειριστής του Κόμματος ή/και οποιοσδήποτε πληρεξούσιος
    αντιπρόσωπος οποιουδήποτε από αυτούς, εξουσιοδοτούνται να
    προβαίνουν σε οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις ή/και στη
    συνομολόγηση οποιασδήποτε συμφωνίας υπογράφοντας προς
    τούτο κάθε αναγκαίο έγγραφο, δήλωση ή αίτηση ή/και να
    παρίστανται ενώπιον οποιασδήποτε αρχής για σκοπούς αγοράς
    ή/και πώλησης ή/και επιβάρυνσης οποιασδήποτε κινητής ή
    ακίνητης περιουσίας του Κόμματος.
 69.10 Ημερομηνία ισχύος του παρόντος Καταστατικού 
  Η ισχύς του Καταστατικού που ψηφίστηκε στις 6 Μαΐου 2018 αρχίζει από την
  ψήφισή του.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
ΜΑΪΟΣ 2018
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΑΡΘΡΟ 1 : ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΕΜΒΛΗΜΑ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ
 1.1 Το Δημοκρατικό Κόμμα ιδρύθηκε στη Λευκωσία αρχικά ως παράταξη με την
  ονομασία Δημοκρατική Παράταξη, στις 12 Μαΐου 1976, με ιδρυτική διακήρυξη
  του Σπύρου Κυπριανού με στόχο τη στήριξη του εθνάρχη Μακαρίου και της
  πολιτικής του. Η παράταξη σύντομα μετασχηματίστηκε σε Κόμμα με την
  επωνυμία ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ.
 1.2 ΕΔΡΑ του Κόμματος είναι στην Λεωφ. Γρίβα Διγενή 50, 1080, στη Λευκωσία.
 1.3 ΕΜΒΛΗΜΑ του Κόμματος η αναμμένη δάδα.
 1.4 Η σφραγίδα του Κόμματος είναι κυκλική και στην περιφέρεια έχει την
  επιγραφή ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. Στο κέντρο έχει την
  αναμμένη δάδα, που τέμνει στο μέσο τη συντομογραφία του Κόμματος,
  ΔΗΚΟ, και το έτος ίδρυσής του, 1976.

ΑΡΘΡΟ 2 : ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ – ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 2.1 Ιδεολογία
  Το Δημοκρατικό Κόμμα εκφράζει τους πολίτες που πιστεύουν στις αρχές της
  Πολιτικής, Κοινωνικής και Οικονομικής Δημοκρατίας ως το σύστημα αρχών
  που προάγει και εξασφαλίζει καλύτερα την αρμονική κοινωνική συμβίωση,
  την κοινωνική συνοχή και την κοινωνική δημιουργία. Το Δημοκρατικό Κόμμα
  ασπάζεται την ιδεολογία και τη φιλοσοφία του ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ που
  εμπνέεται από ένα γενικότερο εθνικό και κοινωνικό όραμα και απορρίπτει τις
  γενικές και αόριστες ιδέες και τους αυθαίρετους αφορισμούς.
 2.2 Βασικοί σκοποί
  Βασικοί σκοποί του Δημοκρατικού Κόμματος είναι η συμβολή στον αγώνα για
  την απελευθέρωση της Κύπρου και η προώθηση θεσμών, προγραμμάτων και
  διαδικασιών, που εξασφαλίζουν απρόσκοπτη πρόοδο  και αρμονία στον
  πολιτικό και οικονομικό τομέα, μέσα σε μια κυρίαρχη, ανεξάρτητη και
  δημοκρατική πολιτεία με κατοχυρωμένα τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα
  όλων των νόμιμων πολιτών της. 
 2.3 Βασικοί στόχοι
  Οι βασικοί στόχοι του Δημοκρατικού Κόμματος πηγάζουν από  την όλη
  ιδεολογία και πολιτική φιλοσοφία του. Παράλληλα:
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα βρίσκεται σταθερά και με συνέπεια ενταγμένο
   στον ενδιάμεσο πολιτικό χώρο και υπηρετεί με ειλικρίνεια και χωρίς

   διακρίσεις το δημόσιο συμφέρον και το κοινωνικό σύνολο. Επιδιώκει τη
   συστηματική συνεργασία των δυνάμεων του χώρου στη βάση
   πολιτικοϊδεολογικών συγκλίσεων. Μόνιμος στόχος του Δημοκρατικού
   Κόμματος είναι η συνένωση των δυνάμεων του χώρου και η διεύρυνση
   της αποδοχής των αρχών και της πολιτικής φιλοσοφίας του
   ενδιάμεσου χώρου από την Κυπριακή κοινωνία Στόχος επίσης είναι η
   δημιουργία συνθηκών εθνικής συνεννόησης, πολιτικής συναντίληψης,
   κοινωνικής συναίνεσης και πολιτικής σταθερότητας στον τόπο.
  β) Το Δημοκρατικό Κόμμα επιδιώκει ενεργό και δημιουργική συμμετοχή
   σε Διεθνείς και  Ευρωπαϊκούς πολιτικοϊδεολογικούς και
   κο ι ν ο β ο υλ ε υ τ ι κο ύ ς  θ εσ μ ο ύ ς  κα ι  σ χ ή μ α τ α  σ τ η  β ά σ η
   πολιτικοϊδεολογικής ταύτισης ή συγγένειας.
 2.4 Θέσεις του Κόμματος αναφορικά με το Εθνικό θέμα
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα θεωρεί το Κυπριακό ως πρόβλημα εισβολής και
   κατοχής και αγωνίζεται για να επιτύχει με βάση τα ψηφίσματα και τις
   αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών και τις Συμφωνίες Κορυφής, τις
   αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
   και το Κοινοτικό (Ευρωπαϊκό) Κεκτημένο, δίκαιη, λειτουργική και
   βιώσιμη λύση. ΛΥΣΗ που θα εξασφαλίζει την πλήρη ανεξαρτησία, την
   κατοχύρωση της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας, και της
   ενότητας της χώρας, την αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων
   και των εποίκων και την κατοχύρωση του δικαιώματος επιστροφής
   όλων των προσφύγων στις εστίες και τις περιουσίες τους, κάτω από
   συνθήκες ασφάλειας και θα κατοχυρώνει τα ανθρώπινα δικαιώματα
   (όλων των νόμιμων κατοίκων της Κυπριακής Δημοκρατίας), τις
   βασικές ελευθερίες και τη διακρίβωση της τύχης ενός εκάστου των
   αγνοουμένων.
  β) Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει ότι στον αγώνα μας για φυσική και
   εθνική επιβίωση και δικαίωση, η ανεπιφύλακτη και στενή συνεργασία
   με την Ελληνική Κυβέρνηση είναι αναγκαία και απαραίτητη, και ότι, οι
   δεσμοί με την Ελλάδα, για λόγους ιστορικούς, φυλετικούς και
   εθνικούς, πρέπει να παραμένουν πάντοτε απαρασάλευτοι.
  γ) Το Δημοκρατικό Κόμμα εργάζεται για την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση της
   Κύπρου με στόχο την εφαρμογή των αρχών της δικαιοσύνης, των
   ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του Κοινοτικού Κεκτημένου και την
   ισότιμη και δημιουργική συμμετοχή της Κύπρου στους Ευρωπαϊκούς
   θεσμούς και γενικά στο Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. Παράλληλα εργάζεται
   για τη διαμόρφωση ενός συστήματος αρχών και αξιών στην Ευρωπαϊκή
   Ένωση που να την καθιστά ένωση λαών και πολιτισμών και όχι όργανο
   πολιτικών και οικονομικών κέντρων εξουσίας.
 2.5 Πολιτική Δημοκρατία
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει πως όλες οι πολιτικές εξουσίες πρέπει
   να πηγάζουν από το λαό και να ασκούνται υπεύθυνα για το καλό του
   λαού και σύμφωνα με την ανόθευτη θέλησή του.
  β) Η ολοκλήρωση της Πολιτικής Δημοκρατίας είναι αδιανόητη χωρίς την
   απαιτούμενη πολιτική αγωγή και ενημέρωση, χωρίς τη συμμετοχή
   όλων των ενηλίκων πολιτών στη διαδικασία λήψης σοβαρών
   αποφάσεων, χωρίς την παροχή ίσων ευκαιριών σε όσους πολίτες
   θέλουν να διεκδικήσουν πολιτικές θέσεις, από τις οποίες να μπορούν
   να συναγωνιστούν δημοκρατικά και  ελεύθερα, χωρίς να
   παρεμποδίζονται από οποιεσδήποτε προκαταλήψεις και εμπόδια.
   Η Πολιτική Δημοκρατία απαιτεί την ισότητα των πολιτών έναντι των
   νόμων και την ισοπολιτεία των νόμων έναντι όλων των πολιτών.
 2.6 Έμπρακτη Πολιτική Δημοκρατία 
  Το Δημοκρατικό Κόμμα θέλει τη δημοκρατία έμπρακτη και ουσιαστική, όπου
  τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των πολιτών να καθορίζονται δημοκρατικά,
  με συναίσθηση κοινωνικής ευθύνης και σύμφωνα με τις αρχές της
  δικαιοσύνης και της κοινωνικής αλληλεγγύης και όπου τα δικαιώματα των
  πολιτών να προστατεύονται αποτελεσματικά και να ασκούνται ελεύθερα.

 2.7 Ατομικές και Πολιτικές Ελευθερίες 
  Το Δημοκρατικό Κόμμα θέλει τα ανθρώπινα δικαιώματα απαραβίαστα και τις
  ατομικές και πολιτικές ελευθερίες κατοχυρωμένες με μηχανισμούς που να
  τις προστατεύουν από καταχραστές και σφετεριστές της εξουσίας και από
  πράξεις που δεν συνάδουν με το σύστημα των κοινωνικών αξιών του λαού ή
  τη δημοκρατικά εκφραζόμενη θέληση του λαού.
 2.8 Κοινωνική Δημοκρατία
  Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει ότι το κράτος και γενικά η πολιτεία καθώς και
  η ευρύτερη  κοινωνία έχουν υποχρέωση να εξασφαλίζουν σε όλους τους
  πολίτες συνθήκες ελεύθερης και αξιοπρεπούς διαβίωσης, σύμφωνα με τις
  αρχές της δικαιοσύνης, του ανθρωπισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης.
  Για το σκοπό αυτό υποστηρίζει τη χαλιναγώγηση της αυθαιρεσίας των
  ισχυρών κοινωνικών ομάδων, όπου, και όταν, εκδηλώνεται, την ενίσχυση των
  αδύνατων κοινωνικών ομάδων ή κατηγοριών ή στρωμάτων και την προστασία
  τους από την εγκατάλειψη, την κοινωνική περιθωριοποίηση, την άδικη
  μεταχείριση και την εκμετάλλευση, με απώτερο σκοπό την εξισορρόπηση
  των κοινωνικών και οικονομικών δικαιωμάτων και την αρμονική συμβίωση
  των πολιτών μέσα σε συνθήκες κοινωνικής συνοχής.
 2.9 Οικονομική Δημοκρατία
  Το Δημοκρατικό Κόμμα αποβλέπει στην εξάλειψη κάθε είδους οικονομικών
  φραγμών για την οικονομική προαγωγή των ατόμων και στη δημιουργία ίσων
  ευκαιριών εργασίας και οικονομικής προόδου για όλους τους πολίτες.
  Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει ότι η οικονομική δημοκρατία είναι ανέφικτη
  χωρίς την κατάργηση της κυρίαρχης  αυθαιρεσίας των οικονομικά ισχυρών,
  των μονοπωλίων, της ασυδοσίας του εγχώριου ή ξένου κεφαλαίου, της
  μονοπώλησης, της πληροφόρησης και των κάθε λογής προνομίων που είναι
  αντίθετα με τα συμφέροντα του λαού.  Το Δημοκρατικό Κόμμα θεωρεί επίσης
  αναγκαία την καθιέρωση ελέγχου και την επιβολή κυρώσεων για την κακή
  χρήση τεχνικών εφευρέσεων ή καινοτομιών από μέρους ισχυρών
  κοινωνικοοικονομικών παραγόντων.
  Το Δημοκρατικό Κόμμα θεωρεί το μικτό σύστημα οικονομίας, που συνδυάζει
  την ιδ ιωτική πρωτοβουλία με τον κρατικό σχεδιασμό,  ως το
  αποτελεσματικότερο οικονομικό σύστημα το οποίο διασφαλίζει την πρόοδο
  και την ανάπτυξη της Κύπρου και του λαού της, την δίκαιη κατανομή του
  εθνικού πλούτου και των οικονομικών βαρών και την προστασία των
  δικαιωμάτων των οικονομικά ασθενέστερων και μη προνομιούχων ομάδων
  του πληθυσμού.
 2.10 Δημοκρατική μεθόδευση
  Το Δημοκρατικό Κόμμα δεν υποστηρίζει δόγματα αλλά αρχές, που θα
  ενθαρρύνουν την αδιάκοπη αναζήτηση του καλύτερου και δικαιότερου
  τρόπου κοινωνικής συμβίωσης και συνεργασίας.
  Υποστηρίζει ότι ο ανοικτός και ελεύθερος διάλογος σαν μέσο έκφρασης των
  εκτιμήσεων και θέσεων του λαού, αποτελεί το πιο ορθό μέσο αναζήτησης
  τρόπων για πιο αρμονική  κοινωνική συμβίωση και συνεργασία.
  Επίσης υποστηρίζει ότι σε περίπτωση διαφωνίας ή διαφοράς το καλύτερο
  μέσο για εξεύρεση λύσης είναι οι νόμιμες και δημοκρατικές διαδικασίες.
 2.11 Κατευθυντήριες Οργανωτικές Γραμμές 
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα δεν είναι Κόμμα με μονολιθική οργάνωση. Η
   συνοχή του διατηρείται με την ισορροπημένη κατανομή της
   ενδοκομματικής δύναμης μεταξύ των μελών και αξιωματούχων του, με
   την προσήλωση στους σκοπούς και στη συλλογική προσπάθεια για την
   επίτευξη των σκοπών του Κόμματος.
  β) Οι δημοκρατικές αρχές διέπουν τόσο τη διαδικασία ανάδειξης
   αξιωματούχων όσο και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Γι’ αυτό:
   I.  Όλα τα όργανα είναι αιρετά και εκλέγονται με όσο το δυνατό πιο
    άμεσο τρόπο. Συγκεκριμένα όλα τα μέλη του Κόμματος, που
    είναι εγγεγραμμένα στο Κεντρικό Μητρώο Μελών, έχουν και
    ασκούν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και
    συνδιαμορφώνουν μέσα από συλλογικές διαδικασίες τις

    αποφάσεις και τις θέσεις του Κόμματος στα μείζονος σημασίας
    και ιδιαίτερης κρισιμότητας πολιτικά και κομματικά θέματα. Όλα
    τα μέλη του Κόμματος εκλέγουν όλους τους κεντρικούς
    αξιωματούχους και μέλη των κεντρικών συλλογικών οργάνων
    του Κόμματος, όλα τα μέλη των Επαρχιακών Οργανώσεων
    εκλέγουν όλους τους αξιωματούχους και τα μέλη των
    Επαρχιακών Συλλογικών Οργάνων και όλα τα μέλη της Τοπικής
    Οργάνωσης εκλέγουν όλους τους αξιωματούχους και όλα τα
    μέλη των τοπικών συλλογικών οργάνων.
   II. Οι εξουσίες που συγκεντρώνουν τα όργανα
    αλληλοϊσορροπούνται και αλληλοελέγχονται.
   III. Οι αποφάσεις λαμβάνονται από αρμόδια συλλογικά όργανα.
    --Επιδιώκεται η αποκέντρωση του συστήματος λήψης
    αποφάσεων και η εκχώρηση διακριτικής  εξουσίας στα
    κατώτερα συλλογικά αιρετά  όργανα.

ΑΡΘΡΟ 3: ΚΟΜΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ
 3.1 Επί θεμάτων μείζονος πολιτικής σημασίας ή ιδιαίτερης κομματικής
  κρισιμότητας πραγματοποιείται κομματικό δημοψήφισμα στο οποίο
  συμμετέχουν όλα τα μέλη του Κόμματος.
 3.2 
  Την πραγματοποίηση κομματικού δημοψηφίσματος αποφασίζει η Κεντρική
  Επιτροπή, η οποία καθορίζει το θέμα και τα ερωτήματα που θα τεθούν προς
  απάντηση στο δημοψήφισμα. Οι σχετικές αποφάσεις της Κεντρικής
  Επιτροπής λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών της.

ΑΡΘΡΟ 4: ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 4.1 Το Πολιτικό Πρόγραμμα του Κόμματος καθορίζεται με βάση τις πιο πάνω
  βασικές πολιτικές θέσεις και, εντός των πλαισίων αυτών, μπορεί να
  αναθεωρείται από καιρού εις καιρό από το Παγκύπριο Συνέδριο που έχει
  αποκλειστική αρμοδιότητα να συζητά και να εγκρίνει τους επί μέρους
  στόχους, τη μεθοδολογία, τρόπους και ενέργειες για την προώθηση της
  εφαρμογής του.
 4.2 Την ευθύνη για τη σύνταξη του προσχεδίου του προγράμματος έχει το
  Εκτελεστικό Γραφείο που το υποβάλλει στην Κεντρική Επιτροπή για έγκριση.
  Η Κεντρική Επιτροπή το παραπέμπει στο Παγκύπριο Συνέδριο για τελική
  έγκριση. Νοείται ότι σε όλα τα όργανα του Κόμματος δίνεται η δυνατότητα
  υποβολής απόψεων και εισηγήσεων για τον καταρτισμό του Πολιτικού
  Προγράμματος του Κόμματος.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΔΟΜΗ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

ΑΡΘΡΟ 5: ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 1. Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση
 2. Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο
 3. Έκτακτο ή Καταστατικό Συνέδριο 
 4. Παγκύπρια Συνδιάσκεψη
 5. Κεντρική Επιτροπή
 6. Πολιτικό Συμβούλιο
 7. Εκτελεστικό Γραφείο
 8. Γραμματεία Εκτελεστικού Γραφείου
 9. Κοινοβουλευτική Ομάδα
 10. Γενικό Οργανωτικό Γραφείο
 11. Οικονομική Επιτροπή

 12. Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες
 13. Επιτροπή Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ΑΡΘΡΟ 6: ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 6.1 Η Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση πραγματοποιείται κάθε πενήντα-τέσσερις
  (54) μήνες και εκλέγει τους κεντρικούς αξιωματούχους του Κόμματος
  (Πρόεδρο, Αναπληρωτή Πρόεδρο, τρεις (3) Αντιπροέδρους, Γενικό
  Γραμματέα, Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα), τα αιρετά μέλη του Εκτελεστικού
  Γραφείου (15) και τα μέλη της Κεντρική Επιτροπή.
 6.2 Πραγματοποιείται πενήντα-τέσσερις (54) μήνες μετά την προηγούμενη
  Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
 6.3 Όλα τα εγγεγραμμένα στο Κεντρικό Μητρώο Μελών μέλη του Κόμματος, που
  έχουν εγγραφεί τουλάχιστον εννέα (9) μήνες πριν την ημέρα διεξαγωγής της
  Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην
  ψηφοφορία, εφόσον έχουν τακτοποιημένες τις κομματικές τους
  υποχρεώσεις κατά την προσέλευση τους στην Εκλογική Συνέλευση.

  Κάλπες της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης λειτουργούν σε όλες τις
  επαρχίες, όπως θα ορίζεται από τους σχετικούς κανονισμούς. Οι εκλογικές
  διαδικασίες εποπτεύονται από κεντρική και επαρχιακές εφορευτικές
  επιτροπές όπως θα ορίζουν οι Κανονισμοί που εγκρίνονται από την Κεντρική
  Επιτροπή. Οι Επαρχιακές Εφορευτικές Επιτροπές υπόκεινται στην Κεντρική
  Εφορευτική Επιτροπή. Οι Πρόεδροι των Επαρχιακών εφορευτικών
  επιτροπών είναι μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.

  Οι κάλπες ανοίγουν και κλείνουν την ίδια ώρα σε όλες τις επαρχίες.

  Η Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο συλλογικό
  όργανο του Κόμματος σε θέματα εκλογικών διαδικασιών.

  Ο χρόνος διεξαγωγής της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης μπορεί να
  παραταθεί για περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, με
  απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, ύστερα από εισήγηση του Εκτελεστικού
  Γραφείου, για λόγους εξειδικευμένους που αφορούν τα πολιτικά πράγματα
  του τόπου ή που εξυπηρετούν τους σκοπούς και τις αρχές του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 7: ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 7.1 Το Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο είναι το ανώτατο και κυρίαρχο συλλογικό
  όργανο του Κόμματος στη διαμόρφωση των πολιτικών αποφάσεων και στη
  χάραξη στρατηγικής. Συνέρχεται μια (1) φορά στη διάρκεια της  θητείας των
  κεντρικών συλλογικών οργάνων του Κόμματος, κατόπιν σύγκλισης από την
  Κεντρική Επιτροπή του κόμματος ή όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο από την
  Κεντρική Επιτροπή.
 7.2 Προκηρύσσεται από την Κεντρική Επιτροπή η οποία καθορίζει την
  ημερομηνία διεξαγωγής του και εγκρίνει την ημερήσια διάταξη του.
  Ο χρόνος διεξαγωγής του μπορεί να αναβληθεί για περίοδο που δεν θα
  υπερβαίνει τους τρεις μήνες, με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, ύστερα
  από εισήγηση του Εκτελεστικού Γραφείου, για λόγους εξειδικευμένους που
  αφορούν τα πολιτικά πράγματα του τόπου ή που εξυπηρετούν τους σκοπούς
  και τις αρχές του  Κόμματος.
 7.3 Σύνθεση
  Στο Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο συμμετέχουν: Κεντρική Επιτροπή, Πολιτική
  Επιτροπή, 86 αντιπρόσωποι της ΝΕΔΗΚ, 86 αντιπρόσωποι της ΓΟΔΗΚ, 50
  αντιπρόσωποι των Κλαδικών Οργανώσεων, οι Πρόεδροι των Ομάδων
  Μελετών, δύο αντιπρόσωποι από κάθε Φοιτητική Οργάνωση, τα μέλη των
  Επαρχιακών Επιτροπών του Κόμματος, οι Πρόεδροι των Τοπικών Επιτροπών
  και ένας αντιπρόσωπος από κάθε εκλογικό κέντρο, πέντε αντιπρόσωποι από
  κάθε Κομματική Οργάνωση του εξωτερικού, οι Δήμαρχοι, οι Δημοτικοί
  Σύμβουλοι, οι Σχολικοί Έφοροι και οι εκλεγμένοι πρόεδροι και μέλη

  Κοινοτικών Συμβουλίων μέλη του Κόμματος, τρεις αντιπρόσωποι της
  Οικονομικής Επιτροπής, οι δύο οικονομικοί ελεγκτές.
  Συμμετέχουν επίσης: Πρώην Πρόεδροι της Δημοκρατίας που προέρχονται
  από το ΔΗΚΟ, εν ενεργεία υπουργοί, βουλευτές και ευρωβουλευτές, καθώς
  και όσοι διετέλεσαν αξιωματούχοι του Κόμματος που εκλέγηκαν από
  Παγκύπριο Συνέδριο (Πρόεδροι του Κόμματος, Αναπληρωτές Προέδροι,
  Αντιπρόεδροι, Γενικοί Γραμματείς, και Γενικοί Οργανωτικοί Γραμματείς)
  πρώην Υπουργοί, Βουλευτές και Ευρωβουλευτές του Κόμματος καθώς και οι
  πρώην Προέδροι και Γενικοί Γραμματείς της ΓΟΔΗΚ και της ΝΕΔΗΚ και
  πρώην Πρόεδροι Επαρχιακών Επιτροπών, οι Πρόεδροι και τα μέλη
  Διοικητικών Συμβουλίων Ημικρατικών Οργανισμών που είναι μέλη του
  Κόμματος
 7.4 Αρμοδιότητες
  Το Τακτικό Συνέδριο ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
  α) Λαμβάνει γνώση, συζητά και ψηφίζει:-
   I. Το Πολιτικό Πρόγραμμα του Κόμματος για την επόμενη θητεία.
   II. Την Έκθεση Δράσης της περασμένης θητείας, που καταθέτει ο
    Γενικός  Γραμματέας του Κόμματος.
  β) Καθορίζει τα γενικά πλαίσια της πολιτικής του Κόμματος.
  γ) Λαμβάνει γνώση και εγκρίνει τον Οικονομικό Απολογισμό της
   Οικονομικής Επιτροπής και την Έκθεση των Οικονομικών Ελεγκτών
   του Κόμματος.
  δ) Τροποποιεί το Καταστατικό σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις.
  ε) Έχει το τεκμήριο της αρμοδιότητας για οποιοδήποτε θέμα που δεν
   καθορίζει το Καταστατικό και περιβάλλεται με το κατάλοιπο εξουσίας
   που  δεν έχει ανατεθεί σε άλλο κομματικό όργανο.
 7.5 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί που ψηφίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν με βάση το
  Καταστατικό, θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Τακτικού Παγκυπρίου
  Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 8: ΕΚΤΑΚΤΟ Ή ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 8.1 Το Έκτακτο ή Καταστατικό Παγκύπριο Συνέδριο συγκαλείται εάν και εφ’ όσον
  κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο του Κόμματος ή την Κεντρική Επιτροπή και
  ασχολείται με ειδικά θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη του,
  που εξαγγέλλεται μαζί με τη σύγκλησή του.
 8.2 Στην οργάνωση και λειτουργία του Έκτακτου ή Καταστατικού Παγκυπρίου
  Συνεδρίου εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις περί Τακτικού
  Παγκυπρίου Συνεδρίου, με εξαίρεση τη χρονική περίοδο για έγκριση και
  κοινοποίηση στους συνέδρους των εγγράφων που θα τεθούν ενώπιον του
  Συνεδρίου, την οποία θα μπορεί να συντέμνει η Κεντρική Επιτροπή
  ανάλογα με την περίπτωση και εφ’ όσον συντρέχουν εξειδικευμένοι λόγοι.

ΑΡΘΡΟ 9: ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ
 9.1 Συγκαλείται με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής με στόχο την ενημέρωση
  και το συλλογικό προβληματισμό των στελεχών του Κόμματος καθώς και την
  ανάπτυξη διαλόγου του Κόμματος  με την ευρύτερη κοινωνία πάνω σε
  σημαντικά πολιτικά ζητήματα ή θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος. Η
  Κεντρική Επιτροπή ορίζει ειδική επιτροπή για τη διοργάνωση της.
 9.2 Η Κεντρική Επιτροπή καθορίζει τη σύνθεση της Συνδιάσκεψης και εγκρίνει
  την ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 10: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 10.1 Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ είναι το ανώτατο συλλογικό όργανο του Κόμματος
  που λειτουργεί μεταξύ δύο Τακτικών Παγκύπριων Συνεδρίων.
 10.2 Σύνθεση 
  Η Κεντρική Επιτροπή αποτελείται:
  α) Από τα μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου (ως το άρθρο 12)
  β) Από τα επτά (7) μέλη της Γενικής Γραμματείας της ΓΟΔΗΚ και τα

   έντεκα (11) μέλη της Γενικής Γραμματείας της ΝΕΔΗΚ, τον Πρόεδρο
   των Ομάδων Μελετών και τους Προέδρους των κομματικών
   παραρτημάτων εξωτερικού
  γ) Από 120 αιρετά μέλη, από τα οποία 20% τουλάχιστον είναι γυναίκες
   και 10% τουλάχιστον ανήκουν στη ΝΕΔΗΚ (συμπεριλαμβανομένων
   των επτά (7) μελών της Γραμματείας της ΓΟΔΗΚ και των έντεκα (11)
   μελών της Γραμματείας της ΝΕΔΗΚ) και τα οποία κατανέμονται στις
   Επαρχιακές Οργανώσεις του Κόμματος με βάση τον αριθμό ψήφων
   που πήρε η κάθε επαρχία στις αμέσως προηγούμενες βουλευτικές
   εκλογές στις οποίες το Κόμμα έλαβε μέρος αυτοδύναμα. Τα μέλη κάθε
   επαρχίας εκλέγονται από την οικεία Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση. Η
   κατανομή των εδρών κατά επαρχιακή οργάνωση και των θέσεων που
   διεκδικούνται από γυναίκες και εκπροσώπους της ΝΕΔΗΚ καθορίζεται
   από την Κεντρική Επιτροπή με τους σχετικούς κανονισμούς. Η εκλογή
   γίνεται με βάση κανονισμούς που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή.
  δ) Όλους τους αξιωματούχους που επιλέγονται/εκλέγονται σύμφωνα με
   τα άρθρα 10.7
  ε) Από τους Προέδρους της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων, της
   Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων και της Ομάδας Μελετών.
  στ) Από πέντε (5) εκπροσώπους του Φοιτητικού Κινήματος, που είναι
   μέλη του κόμματος.
 10.3 Η εκλογή των αιρετών μελών της Κεντρικής Επιτροπής γίνεται από τις
  Επαρχιακές Εκλογικές Συνελεύσεις. Η κατανομή των εδρών κατά Επαρχιακή
  Οργάνωση και των θέσεων που διεκδικούνται από γυναίκες και εκπροσώπους
  της ΝΕΔΗΚ καθορίζεται από την Κεντρική Επιτροπή με τους σχετικούς
  κανονισμούς.
 10.4 Ο Γενικός Γραμματέας και ο Βοηθός Γενικός Γραμματέας  φροντίζουν για την
  τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων και των παρουσιών της Κεντρικής
  Επιτροπής και κυκλοφορούν τα  πρακτικά ανάμεσα στα μέλη της Κεντρικής
  Επιτροπής όχι αργότερα από 15 μέρες μετά τη συνεδρία. 
  Η Κεντρική Επιτροπή δύναται να αποφασίσει τη μη περίληψη θεμάτων στα
  πρακτικά με πλειοψηφία όχι μικρότερη από 3/5 των παρόντων.
 10.5 Η Κεντρική Επιτροπή συνέρχεται τουλάχιστον μια (1) φορά την τριμηνία.
  Συγκαλείται από το Εκτελεστικό  Γραφείο, υπό την ευθύνη του Γενικού
  Γραμματέα.
  α) Η Κεντρική Επιτροπή μπορεί να συγκληθεί εκτάκτως από τον Πρόεδρο
   ή το Εκτελεστικό Γραφείο ή με γραπτή αίτηση υπογεγραμμένη από το
   25% τουλάχιστον των μελών της, που να παραθέτει κατά τρόπο
   συγκεκριμένο το θέμα ή τα θέματα για το οποίο/οποία ζητείται η
   έκτακτη σύγκλησή της.
  β) Η Κεντρική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα το
   ήμισυ  τουλάχιστον των εν ενεργεία μελών της. Σε περίπτωση μη
   συμπλήρωσης του ως άνω αριθμού, η συνεδρία αναβάλλεται για μια
   ώρα, οπότε τα παρόντα μέλη εφ’ όσον αντιπροσωπεύουν το 1/3
   τουλάχιστον των εν ενεργεία μελών της, αποτελούν απαρτία.
  γ) Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία, εκτός των
   αποφάσεων για τις οποίες απαιτείται μεγαλύτερος αριθμός ψήφων
   σύμφωνα με τις πρόνοιες άλλων άρθρων του Καταστατικού. Η
   ψηφοφορία διεξάγεται δι’ ανατάσεως της χειρός εκτός αν ζητηθεί
   διαφορετικά από το 25% των παρόντων μελών, οπότε διεξάγεται
   μυστική.
 10.6 Αρμοδιότητες
  α) Η Κεντρική Επιτροπή προκηρύσσει  την Παγκύπρια Εκλογική
   Συνέλευση και καθορίζει την ημερομηνία διεξαγωγής των εργασιών
   της, την εκλογική διαδικασία και κάθε άλλο εκλογικό κανονισμό. Με
   ειδικούς κανονισμούς καθορίζει τη διαδικασία υποβολής
   υποψηφιοτήτων και διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη των
   κεντρικών αξιωματούχων, των μελών των κεντρικών συλλογικών
   οργάνων και των επαρχιακών και τοπικών συλλογικών οργάνων, που

   εκλέγονται από την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
  β) Προκηρύσσει επίσης το Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο, καθορίζει την
   ημερομηνία διεξαγωγής των εργασιών του και εγκρίνει την ημερήσια
   διάταξή του. Μελετά και εγκρίνει όλα τα έγγραφα που θα κατατεθούν
   στο Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο, τουλάχιστον ένα μήνα πριν την
   πραγματοποίηση του και φροντίζει για την κυκλοφορία του
   προσυνεδριακού υλικού  διά του Γενικού Γραμματέα προς τις
   Επαρχιακές Επιτροπές και άλλες οργανώσεις ή τμήματα του Κόμματος.
  γ) Εγκρίνει και παραπέμπει στο Παγκύπριο Τακτικό Συνέδριο το Πολιτικό
   Πρόγραμμα του Κόμματος και την Έκθεση Δράσης.
  δ) Μελετά και εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων και δαπανών
   του Κόμματος. 
  ε) Λαμβάνει γνώση της γενικής οικονομικής κατάστασης του Κόμματος
   με αναφορά του αρμόδιου οικονομικού διαχειριστή, ο οποίος εισηγείται
   στο Εκτελεστικό Γραφείο τους συνεργάτες του.
  στ) Ενόψει του Τακτικού Παγκύπριου Συνεδρίου λαμβάνει γνώση της
   οικονομικής κατάστασης και διαχείρισης των οικονομικών του
   Κόμματος της προηγηθείσας διετίας με την κατάθεση της έκθεσης των
   οικονομικών ελεγκτών του Κόμματος που παραπέμπεται στο Τακτικό
   Παγκύπριο Συνέδριο. Ενόψει Τακτικού Παγκύπριου Συνεδρίου
   εξετάζει τους εγκεκριμένους λογαριασμούς του Κόμματος με βάση
   την έκθεση των ελεγκτών και εγκρίνει ή απορρίπτει τους
   λογαριασμούς.
  ζ) Εγκρίνει τους εσωτερικούς κανονισμούς οι οποίοι ρυθμίζουν την
   οργάνωση και λειτουργία των Συλλογικών οργάνων ή επιτροπών του
   Κόμματος , κεντρικών, επαρχιακών ή τοπικών. 
  η) Εγκρίνει την κομματική λειτουργία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.
  θ) Καθορίζει το ύψος του δικαιώματος εγγραφής και της ετήσιας
   συνδρομής των μελών.
  ι) Θεσπίζει ειδικούς κανονισμούς που ρυθμίζουν:
   I. Τη διαδικασία της υποβολής υποψηφιότητας και εκλογής
    αξιωματούχων του Κόμματος που εκλέγονται από ανώτερα
    συλλογικά όργανα του Κόμματος. 
   II. Τη διαδικασία επιλογής κομματικού ή κομματικών υποψηφίων
    στη διεκδίκηση των γενικών ή Αναπληρωματικών βουλευτικών
    εκλογών, Ευρωεκλογών, των δημοτικών εκλογών ή της εκλογής
    προέδρων και μελών Κοινοτικών Συμβουλίων καθώς και μελών
    Σχολικών Εφοριών.
   III. Τη διαδικασία προκήρυξης και διεξαγωγής του κομματικού
    δημοψηφίσματος.
  Ια) Επιλέγει/εκλέγει ενδεκαμελή (11) υποεπιτροπή της Κεντρικής
   Επιτροπής απαρτιζόμενη από Πρόεδρο και δέκα μέλη, η οποία ενεργεί
   ως δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
  Ιβ) Επιλέγει/εκλέγει το βουλευτή που θα διεκδικήσει το αξίωμα του
   Προέδρου της Βουλής, σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Κόμματος
   δεν είναι βουλευτής ή δεν επιθυμεί να διεκδικήσει τη θέση.
  Ιγ) Επικυρώνει την εκλογή του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του
   Κόμματος και του Αναπληρωτή του.
  Ιδ) Επιλέγει/εκλέγει τα πέντε (5) μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας,
   Ελέγχου και  Κανονισμών.
  Ιε) Επικυρώνει την επιλογή του Προέδρου της Ομάδας Μελετών.
 10.7 Επιλέγει/εκλέγει τους πιο κάτω Αξιωματούχους του Κόμματος οι οποίοι
  συμμετέχουν στην Κεντρική Επιτροπή ως εξ οφίκια μέλη με δικαίωμα
  ψήφου:
  1) Τους Βοηθούς Γενικούς Γραμματείς
  2) Τους Βοηθούς Γενικούς Οργανωτικούς Γραμματείς
  3) Το Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων
  4) Το Γραμματέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  5) Το Γραμματέα Αγροτικών Θεμάτων

  6) Το Γραμματέα Προσφυγικών Θεμάτων
  7) Το Γραμματέα Πολιτιστικών Θεμάτων
  8) Το Γραμματέα Αθλητισμού
  9) Το Γραμματέα Θρησκευτικών Ομάδων
  10) Το Γραμματέα Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Θεμάτων
  Τα καθήκοντα/αρμοδιότητές τους, εφ’ όσον  δεν προβλέπονται από το
  Καταστατικό, εγκρίνονται από την Κεντρική Επιτροπή.
 10.8 Πληρώνει με εκλογή τις  θέσεις του Αναπληρωτή Προέδρου, Αντιπροέδρων,
  Γενικού Γραμματέα και του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, σε περίπτωση
  κατά την οποία καθίστανται κενές για οποιοδήποτε λόγο.
 10.9 Κάθε χρόνο η Κεντρική Επιτροπή  ορίζει ειδική συνεδρία  λογοδοσίας των
  αξιωματούχων του Κόμματος. 

ΑΡΘΡΟ 11: ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 11.1 Στο Πολιτικό Συμβούλιο μετέχουν όλοι οι πρώην υπουργοί και βουλευτές
  μέλη του Κόμματος και άλλα πρόσωπα μετά από σχετική εισήγηση του
  Προέδρου του Κόμματος στη Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου.
 11.2 Συνεδριάζει τακτικά και αναλύει τα πολιτικά δρώμενα και την επικαιρότητα.
 11.3 Το Πολιτικό Συμβούλιο έχει καθαρά συμβουλευτικό χαρακτήρα και μετά από
  κάθε συνεδρία αποστέλλει στον Πρόεδρο του Κόμματος έκθεση εισηγήσεων
  και απόψεων.
 11.4 Το Πολιτικό Συμβούλιο τελεί υπό την εποπτεία του Προέδρου του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 12: ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
 12.1 Το Εκτελεστικό Γραφείο είναι το Εκτελεστικό Όργανο της Κεντρικής
  Επιτροπής και γενικότερα του Κόμματος.
 12.2 Σύνθεση 
  Στο Εκτελεστικό Γραφείο συμμετέχουν:
  α) Ο Πρόεδρος, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος, οι τρεις (3) Αντιπροέδροι, ο
   Γενικός Γραμματέας, ο Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας.
  β) Δεκαπέντε (15) αιρετά μέλη που εκλέγονται από την Παγκύπρια
   Εκλογική Συνέλευση. Τρία από τα μέλη αυτά είναι γυναίκες.
  γ) Πρώην Πρόεδροι του Κόμματος
  δ) Οι Πρόεδροι της ΝΕΔΗΚ και της ΓΟΔΗΚ
  ε) Οι υπουργοί που συμμετέχουν στην κυβέρνηση εκ μέρους του
   Κόμματος.
  στ) Τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος και οι
   Ευρωβουλευτές του Κόμματος.
  ζ) Οι Πρόεδροι των Επαρχιακών Επιτροπών του Κόμματος (ένας ανά
   γεωγραφική επαρχία).
  η) Ο Οικονομικός Διαχειριστής του Κόμματος
  θ) Ο Γενικός Διευθυντής του Κόμματος, ως εξ οφίκιο Μέλος με δικαίωμα
   ψήφου.
  ι) Η Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου δύναται να καλεί μέχρι και 3
   άτομα να παρακάθονται στο Εκτελεστικό χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 12.3 Αποτυχών υποψήφιος στις εκλογές για την ανάδειξη προέδρου του
  Κόμματος ο οποίος συγκεντρώνει πάνω από το 30% των ψήφων, συμμετέχει
  στο Εκτελεστικό Γραφείο ως πλήρες μέλος.
 12.4 Σε Ειδικές Συνεδρίες παρίστανται για σκοπούς ενημέρωσης και συντονισμού
  και άλλοι αξιωματούχοι του Κόμματος που θα προσκαλούνται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 12.5 Λειτουργία 
  α) Το Εκτελεστικό Γραφείο συγκαλείται το αργότερο τριάντα (30) ημέρες
   μετά την εκλογή των αιρετών μελών του και συνεδριάζει τακτικά
   τουλάχιστον μια (1) φορά τον μήνα και έκτακτα όταν κληθεί από τον
   Πρόεδρο ή από τα 3/5 των μελών του.
  β) Τα μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου αναλαμβάνουν συγκεκριμένους
   τομείς  ευθύνης. 
  γ) Βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά συν ένα μέλη του. Οι

   αποφάσεις λαμβάνονται  με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών
   του.
  δ) Γενικά θέματα λειτουργίας του ρυθμίζονται με Ειδικό Κανονισμό που
   θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή. 
 12.6 Αρμοδιότητες
  Το Εκτελεστικό Γραφείο ασκεί τις πιο κάτω αρμοδιότητες:
  α) Μελετά τις διαμορφούμενες εκάστοτε πολιτικές ή άλλες καταστάσεις
   και εξελίξεις και αντιμετωπίζει τα προκύπτοντα θέματα.
  β) Εκτιμά τη γενική κατάσταση και λαμβάνει αποφάσεις για την
   κομματική γραμμή μέσα στα πλαίσια των αρχών του Κόμματος.
  γ) Αποφασίζει για την ένταξη στα συλλογικά όργανα του Κόμματος
   άλλων στελεχών που προσχωρούν στο Κόμμα.
  δ) Ετοιμάζει  και υποβάλλει κάθε τρίμηνο προς την Κεντρική Επιτροπή
   Ειδική Πολιτική Έκθεση πάνω στην πολιτική κατάσταση, με βάση την 
   οποία αυτή προβαίνει στις εκτιμήσεις ή και λαμβάνει  τις αποφάσεις
   της.
  ε) Προτείνει στην Κεντρική Επιτροπή τα ονόματα των δύο Ελεγκτών του
   Κόμματος.
  στ) Συγκαλεί σε συνεννόηση με τις Επαρχιακές Επιτροπές τα τακτικά ή
   έκτακτα Επαρχιακά Συνέδρια.
  ζ) Καταρτίζει το προσχέδιο του Πολιτικού Προγράμματος του Κόμματος
   και το υποβάλλει στην Κεντρική Επιτροπή.
  η) Επιλέγει/εκλέγει τους πιο κάτω αξιωματούχους του Κόμματος: 
   I. Τον Οικονομικό Διαχειριστή του Κόμματος και τα μέλη της
   Οικονομικής Επιτροπής
   II. Τον Πρόεδρο και τα μέλη της Ομάδας Μελετών
   III. Επικυρώνει τα εννιά (9) πρόσωπα που στελεχώνουν το Γενικό
    Οργανωτικό Γραφείο
   IV. Τον Πρόεδρο και τα μέλη Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων
   V. Τον Πρόεδρο και τα μέλη Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων
   VI. Τον Γενικό Διευθυντή του Κόμματος
  θ) Καταρτίζει με  βάση εισηγήσεις της Επιτροπής Δεοντολογίας, Ελέγχου
   και Κανονισμών, τα προσχέδια των Κανονισμών που προνοούνται από
   τα διάφορα άρθρα του Καταστατικού και τα παραπέμπει στην Κεντρική
   Επιτροπή για ψήφιση.
  ι) Εισηγείται στην Κεντρική Επιτροπή τη σύσταση οποιασδήποτε
   Επιτροπής ή Επιτροπών με συμβουλευτική ιδιότητα που δεν
   προβλέπονται από το καταστατικό για την αποδοτική λειτουργία του
   κομματικού μηχανισμού.
  ια) Κατόπιν εισήγησης του Γενικού Διευθυντή του Κόμματος, εγκρίνει την
   δομή και το οργανόγραμμα του Κόμματος.
  ιβ) Δύναται να καλέσει Αξιωματούχους του Κόμματος που δεν είναι μέλη
   του Εκτελεστικού Γραφείου να παραστούν σε συνεδρία που μελετά
   θέματα της αρμοδιότητάς τους.
  ιγ) Λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή
  ιδ) Επιλέγει/εκλέγει πενταμελή (5) υποεπιτροπή του Εκτελεστικού
   Γραφείου, με Πρόεδρο και τέσσερα (4) μέλη η οποία ενεργεί σαν
   πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
   Η πειθαρχική εξουσία του Εκτελεστικού Γραφείου διά της
   πενταμελούς υποεπιτροπής του ασκείται αφού διοριστεί «ερευνών
   λειτουργός» (εκτός των Οργάνων του Κόμματος αλλά μέλος του
   Κόμματος) για διερεύνηση των γεγονότων και για υποβολή έκθεσης.
   Νοείται ότι παρέχεται το δικαίωμα ακροάσεως του μέλους εφ’ όσον η
   έρευνα διεκπεραιωθεί. 
 12.7 Επιβάλλει αυτεπάγγελτα πειθαρχική ποινή σε περιπτώσεις αυταπόδεικτου
  πειθαρχικού παραπτώματος.
 12.8 Το Εκτελεστικό Γραφείο φροντίζει για τη συγκρότηση και λειτουργία ειδικών
  επιτροπών εργασίας που θα αφορούν θέματα ανάλογα με τα υπουργεία της
  κυβέρνησης ή/και αντίστοιχες Επιτροπές της Βουλής.

 12.9 Η υλοποίηση και εφαρμογή των αποφάσεων του Εκτελεστικού Γραφείου
  μπορεί να ανατεθεί στη Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου.
 12.10 Το Εκτελεστικό Γραφείο επιλέγει τα κομματικά  μέλη που εκπροσωπούν το
  Κόμμα σε εξωκομματικούς οργανισμούς ή επιτροπές.
 12.11 Το Εκτελεστικό Γραφείο σε συνεργασία με το Γενικό Διευθυντή του
  Κόμματος ορίζει τις έμμισθες θέσεις του Κόμματος, διορίζει και παύει το
  έμμισθο προσωπικό και ορίζει και αναθεωρεί την αντιμισθία του με βάση την
  κείμενη νομοθεσία και τις ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις

ΑΡΘΡΟ 13: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
 13.1 Η Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον
  Αναπληρωτή Πρόεδρο, τους τρεις (3) Αντιπροέδρους, το Γενικό Γραμματέα,
  το Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα, τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο, τον
  Αναπληρωτή Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο και δύο (2) από τα αιρετά μέλη
  του Εκτελεστικού Γραφείου που ορίζονται από την ολομέλεια του Σώματος
  και διαχειρίζεται πάνω σε καθημερινή βάση θέματα κομματικής πολιτικής,
  οργανωτικής ανάπτυξης και γενικότερης πολιτικής και κομματικής δράσης.
  Στην Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου παρακάθεται και ο Γραμματέας
  Επικοινωνίας/Εκπρόσωπος Τύπου χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 13.2 Αρμοδιότητες
  α) Επιλέγει/εκλέγει τον Γραμματέα Επικοινωνίας/Εκπρόσωπο Τύπου
   κατόπιν εισήγησης του Προέδρου του Κόμματος.
  β) Σε συνεργασία με τον Γενικό Διευθυντή του Κόμματος έχει την ευθύνη
   θεμάτων που άπτονται του επαγγελματικού προσωπικού του
   Κόμματος.
  γ) Επιλέγει/εκλέγει τον Υπεύθυνο Προσωπικών Δεδομένων.

ΑΡΘΡΟ 14: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
 14.1 Οι βουλευτές του Κόμματος αποτελούν την Κοινοβουλευτική Ομάδα του.
 14.2 Αρμοδιότητες
  α) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα έχει την ευθύνη της προβολής και
   εφαρμογής της πολιτικής του Κόμματος στα πλαίσια της Βουλής των
   Αντιπροσώπων.
  β) Ενεργεί τόσο μέσα, όσο και έξω από τη Βουλή για την προώθηση των
   αρχών και των αποφάσεων του Κόμματος και αγωνίζεται για την
   υπεράσπιση και εξασφάλιση των συμφερόντων του λαού μας.
  γ) Δραστηριοποιείται  σε συνεργασία με τα αρμόδια όργανα του Κόμματος
   για την επισήμανση, προώθηση και επίλυση των συμφερόντων του
   λαού.
  δ) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα δύναται για σκοπούς διευκόλυνσης της
   στην εκπλήρωση των καθηκόντων της, να διορίσει σε συνεννόηση με
   το Γενικό Γραμματέα, έμμισθο Γραμματέα, καθορίζοντας ταυτόχρονα
   τους όρους εργοδότησης του και τα καθήκοντά του.
  ε) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα συνεδριάζει τακτικά κάθε εβδομάδα και
   έκτακτα όταν παρίσταται ανάγκη.
  στ) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα επιλέγει δυο (2) εκ των Κοινοβουλευτικών
   Συνεργατών ως Γραμματείς της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.
  ζ) Λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή
 14.3 Ειδικός Κανονισμός
  Ειδικός Κανονισμός, που ετοιμάζει η Κοινοβουλευτική Ομάδα και ψηφίζει
  η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει την οργάνωση και λειτουργία της Ομάδας.

ΑΡΘΡΟ 15: ΓΕΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
 15.1 Το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο είναι υπεύθυνο για την οργάνωση του
  Κόμματος και καταρτίζει το Γενικό Οργανωτικό Σχέδιο.
 15.2 Του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου προΐσταται ο Γενικός Οργανωτικός
  Γραμματέας. 
 15.3 Απαρτίζεται από τον Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα, τους δυο (2) Βοηθούς
  Γενικούς Οργανωτικούς Γραμματείς και τους έξι (6) Γενικούς Επαρχιακούς

  Οργανωτικούς Διοικητικών Επαρχιών.
 15.4 Όπου κριθεί αναγκαίο καλούνται να παρακαθίσουν σε συνεδρίες του Γενικού
  Οργανωτικού Γραφείου και άλλοι αξιωματούχοι.
 15.5 Τα μέλη του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου επικυρώνονται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 15.6 Βρίσκεται σε στενή επαφή με τις Επαρχιακές Επιτροπές και τα Παραρτήματα
  του Εξωτερικού και συντονίζει τις ενέργειες και δραστηριότητες τους στον
  οργανωτικό τομέα.
 15.7 Ελέγχει την πρόοδο προς υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.
 15.8 Τηρεί υπό την εποπτεία του Προέδρου του Κόμματος και με τη συνεργασία
  του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, το Κεντρικό Μητρώο Μελών του
  Κόμματος και ελέγχει την κανονική  τήρηση των Επαρχιακών Μητρώων
  Μελών από τις Επαρχιακές Επιτροπές και των Μητρώων Μελών  των Τοπικών
  Οργανώσεων από τις αντίστοιχες Τοπικές Επιτροπές, της ΝΕΔΗΚ και της
  ΓΟΔΗΚ.
 15.9 Διενεργεί και εποπτεύει τις εκλογές για την ανάδειξη της ηγεσίας της
  ΝΕΔΗΚ και της ΓΟΔΗΚ, για τις οποίες έχει την ευθύνη τήρησης του
  μητρώου.
 15.10 Κανένα μέλος του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου δεν μπορεί να διεκδίκηση
  πολιτειακό αξίωμα εκτός και αν παραιτηθεί από την θέση του τουλάχιστον
  δυο (2) χρόνια πριν τις εκλογές τις οποίες προτίθεται να διεκδικήσει, εκτός
  και αν το Εκτελεστικό Γραφείο δώσει σχετική άδεια κατόπιν γραπτού
  αιτήματος.
 15.11 Το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 16: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ
 16.1 Η Επιτροπή Δεοντολογίας, Ελέγχου και Κανονισμών απαρτίζεται από πέντε
  (5) μέλη που επιλέγονται/εκλέγονται από την Κεντρική Επιτροπή.
 16.2 Καταρτίζει κώδικα Δεοντολογίας και εισηγείται κανονισμούς που ρυθμίζουν
  την κομματική συμπεριφορά και δράση καθώς και τη λειτουργία όλων των
  οργάνων του Κόμματος.
 16.3 Παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση του Καταστατικού, του Κώδικα
  Δεοντολογίας και των Κανονισμών.

ΑΡΘΡΟ 17: ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 17.1 Με πρωτοβουλία του Εκτελεστικού Γραφείου, συγκροτούνται Επιτροπές με
  ευθύνη την εξέταση θεμάτων που αφορούν την πολιτική, εκπαιδευτική,
  κοινωνική, οικονομική, πολιτιστική και αθλητική δραστηριότητα της
  Κυβέρνησης ή και άλλων φορέων εξουσίας, όπως και άλλες πτυχές της
  ζωής  του  τόπου .  Με δ ική  τους  πρωτοβουλία  να  εκφράζουν
  απόψεις/εισηγήσεις στο Εκτελεστικό Γραφείο για οποιοδήποτε από τα
  θέματα αυτά.
 17.2 Στις Επιτροπές  μετέχουν εξ οφίκιο οι βουλευτές  που εκπροσωπούν το
  Κόμμα στις αντίστοιχες Επιτροπές της Βουλής. Τα λοιπά μέλη των Επιτροπών
  επιλέγει/εκλέγει το Εκτελεστικό Γραφείο.
 17.3 Την εποπτεία  και συντονισμό του έργου τους θα έχει ο Αναπληρωτής
  Πρόεδρος του Κόμματος ή οι Αντιπρόεδροι του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 18: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
 18.1 Τα μέλη της Επιτροπής Αναθεώρησης και Εκσυγχρονισμού της Κυπριακής
  Νομοθεσίας επιλέγονται/εκλέγονται από το Εκτελεστικό Γραφείο κατόπιν
  εισήγησης της Γραμματείας του.
 18.2 Τελεί υπό την εποπτεία του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου ή του
  Αναπληρωτή Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου και βρίσκεται σε στενή
  συνεργασία με τους βουλευτές και κοινοβουλευτικούς συνεργάτες.
 18.3 Είναι υπεύθυνο για την μελέτη του Νομοθετικού πλαισίου του κράτους με

  στόχο την επισήμανση αδυναμιών και την τροποποίηση τους στην
  κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού  και της βελτίωσης της λειτουργικότητας
  του προς όφελος των πολιτών.

ΑΡΘΡΟ 19: ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
 19.1 Στο Σύστημα Παραγωγής Πολιτικής συμμετέχουν οι Βουλευτές, τα Μέλη του
  Εκτελεστικού Γραφείου και της Κεντρικής Επιτροπής, οι Κοινοβουλευτικοί
  Συνεργάτες και τα μέλη της Επιτροπής Πολιτικού Σχεδιασμού και των
  Ομάδων Μελετών.
 19.2 Άλλα στελέχη καθώς και μέλη με ειδική τεχνοκρατική κατάρτιση
  συνδράμουν την όλη προσπάθεια.
 19.3 Βασικός σκοπός είναι η επεξεργασία και ο καταρτισμός μελετών και
  προτάσεων για διαμόρφωση πολιτικής θέσης από το Κόμμα και τη χάραξη της
  κομματικής γραμμής σε διάφορους τομείς πολιτικής.
 19.4 Το συντονισμό και την εποπτεία του Συστήματος Παραγωγής Πολιτικής έχει
  ένας εκ των Αντιπροέδρων του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 20: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 20.1 Η Οικονομική Επιτροπή, κάτω από την εποπτεία του Εκτελεστικού Γραφείου
  και με τη συντονιστική ευθύνη του Οικονομικού Διαχειριστή του Κόμματος,
  είναι υπεύθυνη για την οικονομική διαχείριση του Κόμματος, την
  κατάστρωση και υλοποίηση προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης του
  Κόμματος και τον έλεγχο ομαλής τήρησης των οικονομικών λογαριασμών και
  λογιστικών βιβλίων του Κόμματος σε  Παγκύπρια κλίμακα.
 20.2 Η Επιτροπή είναι δεκαπενταμελής (15), με δικαίωμα της Κεντρικής Επιτροπής
  να αυξομειώνει τα μέλη της.  Η θητεία της διαρκεί για πενήντα-τέσσερις (54)
  μήνες.
  Οι Πρόεδροι των Επαρχιακών Οικονομικών Επιτροπών ή οι επαρχιακοί ταμίες
  είναι εξ οφίκιο μέλη της.
 20.3 Αρμοδιότητες 
  α) Καταρτίζει τον Ετήσιο Προϋπολογισμό Εσόδων και Δαπανών του
   Κόμματος και τον καταθέτει προς έγκριση στην Κεντρική Επιτροπή
   προς την οποία είναι υπόλογη.
  β) Σε συνεργασία με τον Οικονομικό διαχειριστή του Κόμματος, τους
   αξιωματούχους της ηγεσίας και άλλα αρμόδια κομματικά όργανα
   προγραμματίζει και υλοποιεί προγράμματα για την εξασφάλιση
   οικονομικών πόρων και ενίσχυση του Ταμείου του Κόμματος
  γ) Εποπτεύει την κανονική λειτουργία  του Λογιστηρίου του Κόμματος και
   ασκεί έλεγχο στην οικονομική διαχείριση σε όλα τα επίπεδα του
   Κόμματος.
  δ) Εξουσιοδοτεί τη διενέργεια των κομματικών δαπανών με βάση
   σχετικές εκάστοτε εισηγήσεις του Γενικού Διευθυντή του Κόμματος.
  ε) Υποβάλλει στο Εκτελεστικό Γραφείο κατά τρίμηνο, ή όταν της ζητηθεί,
‘   Έκθεση για την οικονομική κατάσταση του Κόμματος’.
  στ) Υποβάλλει στο τέλος κάθε οικονομικού έτους στην Κεντρική Επιτροπή
   τους ελεγμένους λογαριασμούς του Κόμματος προς συζήτηση και
   έγκριση.
  ζ) Παρουσιάζει κατ’ έτος προϋπολογισμό για τους επόμενους δώδεκα
   (12) μήνες.
  η) Με εισήγηση του Γενικού Διευθυντή ή/και του Οικονομικού
   Διαχειριστή δύναται να ανοίγει/κλείνει/λειτουργεί τραπεζικούς
   λογαριασμούς, ή/και να έχει δικαίωμα υπογραφής ή/και  να προβαίνει
   σε αιτήματα τραπεζικών διευκολύνσεων/δανεισμού εκ μέρους του
   Κόμματος, ΝΕΔΗΚ, ΓΟΔΗΚ, και των Επαρχιακών Επιτροπών σύμφωνα
   με το άρθρο 69.9.
 20.4 Ειδικός  Κανονισμός

  Ειδικός Κανονισμός που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει την
  οργάνωση και λειτουργία της.

ΑΡΘΡΟ 21: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
 21.1 Η  Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων χειρίζεται τις διεθνείς σχέσεις του Κόμματος
  υπό την άμεση εποπτεία του Αναπληρωτή Προέδρου  του  Κόμματος.
 21.2 Η Επιτροπή είναι πενταμελής (5), με δικαίωμα της Κεντρικής Επιτροπής να
  αυξομειώνει τα μέλη της.  Επιλέγεται/εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή
  για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 21.3 Κάθε χρόνο υποβάλλει στο Εκτελεστικό γραφείο Έκθεση Δράσης που
  καλύπτει τις δραστηριότητές της κατά την περίοδο αυτή.
 21.4 Η Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων συμμετέχει τόσο στο σύστημα  παραγωγής
  πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.
 21.5 Της Επιτροπής προΐσταται ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων, ο
  οποίος επιλέγεται/εκλέγεται από το Εκτελεστικό Γραφείο και είναι εξ οφίκιο
  μέλος της Κεντρικής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου.
 21.6 Ειδικός  Κανονισμός
  Ειδικός Κανονισμός που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει τη
  λειτουργία της.

ΑΡΘΡΟ 22: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΣΧΕΣΕΩΝ  
 22.1 Η Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων είναι πενταμελής (5) με δικαίωμα της
  Κεντρικής Επιτροπής να αυξομειώνει τον αριθμό των μελών της. Ο Πρόεδρος
  και τα τέσσερα μέλη επιλέγονται/εκλέγονται από το Εκτελεστικό Γραφείο για
  θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 22.2 Κάθε εξάμηνο υποβάλλει στο Εκτελεστικό Γραφείο Έκθεση Δράσης που
  καλύπτει τις δραστηριότητες κατά την περίοδο αυτή.
 22.3 Η Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων χειρίζεται τις δημόσιες σχέσεις του
  Κόμματος υπό την εποπτεία του Προέδρου του Κόμματος και του Γενικού
  Γραμματέα.
 22.4 Η Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων συμμετέχει τόσο στο σύστημα παραγωγής
  πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.
 22.5 Της Επιτροπής προΐσταται ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων ο
  οποίος επιλέγεται/εκλέγεται από το Εκτελεστικό Γραφείο και είναι εξ οφίκιο
  μέλος της Κεντρικής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου.
 22.6 Ειδικός Κανονισμός
  Ειδικός Κανονισμός που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει τη
  λειτουργία της.

ΑΡΘΡΟ 23: ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
 23.1 Ιδρύονται Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες κατά επαρχία
  με εισήγηση του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
  Ομάδων, κατά κλάδον ή επάγγελμα όπου τα μέλη είναι πέραν των τριάκοντα
  Οι κατά επαρχία επάγγελμα Κλαδικές Οργανώσεις συνδέονται με τις
  αντίστοιχες Κλαδικές των άλλων Επαρχιακών και σχηματίζουν κατά
  επάγγελμα την Παγκύπρια Κλαδική Οργάνωση.
 23.2 Η Κλαδική Οργάνωση διοικείται από πενταμελή (5) Επιτροπή που
  αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα, το Βοηθό
  Γραμματέα και τον Ταμία.
 23.3 Οι Πρόεδροι των Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων
  αποτελούν την Συντονιστική Επιτροπή των Κλαδικών Οργανώσεων
  (Σ.Ε.Κ.Ο.)  και έχουν την ευθύνη του συντονισμού των Κλαδικών
  Οργανώσεων. Το έργο της ΣΕΚΟ αναλαμβάνει πενταμελής Γραμματεία που
  εκλέγεται και έχει πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Αναπληρωτή
  Γραμματέα και Ταμία.
 23.4 Αρμοδιότητες Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων 
  α) Επιλαμβάνονται και προωθούν προβλήματα, ή αιτήματα μελών του
   Κλάδου διά του αρμοδίου οργάνου του Κόμματος.
  β) Μελετούν προβλήματα του Κλάδου και υποβάλλουν εισηγήσεις στο
   Κόμμα διά του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών

   Ομάδων.
  γ) Οργανώνουν τα μέλη, τα στελέχη και τους οπαδούς του Κόμματος
   στους χώρους εργασίας και φροντίζουν για τη συστηματική
   διαφώτιση και εμπέδωση της Κομματικής πολιτικής.
 23.5 Οι Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες συμμετέχουν τόσο στο
  σύστημα παραγωγής πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών
  προγραμμάτων του Κόμματος.
 23.6 Οι Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες τελούν υπό την
  εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου.
 23.7 Κατά παρόμοιο τρόπο λειτουργούν και οι Επιτροπές Συνταξιούχων.
 23.8 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί, που εγκρίνει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζουν τον τρόπο
  εκλογής και λειτουργίας όλων των Κλαδικών Επιτροπών και Οργανώσεων
  του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 24: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
 24.1 Η σύνθεση και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Πολιτικού Σχεδιασμού
  καθορίζονται από το Εκτελεστικό Γραφείο.
 24.2 Η Επιτροπή Πολιτικού Σχεδιασμού συμμετέχει τόσο στο σύστημα παραγωγής
  πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 25: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 25.1 Η Επιτροπή Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι υπεύθυνη για την Οργάνωση της
  Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Κόμματος στις Δημαρχούμενες περιοχές και στα
  Κοινοτικά Συμβούλια.
 25.2 Σε συνεργασία με το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο, υπό την εποπτεία του
  Προέδρου του Κόμματος, καταρτίζει τα ψηφοδέλτια του Κόμματος στις
  Δημοτικές και Κοινοτικές εκλογές.
 25.3 Της Επιτροπής Τοπικής Αυτοδιοίκησης προΐσταται ο Γραμματέας Τοπικής
  Αυτοδιοίκησης ο οποίος επιλέγεται/εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή
  της οποίας είναι εξ οφίκιο μέλος με δικαίωμα ψήφου.
 25.4 Συμμετέχουν οι Δήμαρχοι, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι Σχολικοί Έφοροι και οι
  εκλεγμένοι Πρόεδροι Κοινοτικών Συμβουλίων μέλη του Κόμματος.
 25.5 Τελεί υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου.
 25.6 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί που ψηφίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζουν, θέματα
  οργάνωσης και λειτουργίας της Επιτροπής Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΑΡΘΡΟ 26: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
 26.1 Η Επιτροπή Διαρκούς Διαβούλευσης με τους Πολίτες είναι υπεύθυνη για την
  διαμόρφωση και διαχείριση συστήματος συνεχούς επικοινωνίας με τους
  πολίτες, μέσω της διεξαγωγής ερευνών  και μελετών για πολιτικά,
  ανθρωπιστικά και κοινωνικά θέματα και για προτάσεις του Κόμματος που
  αφορούν σημαντικά ζητήματα που τους απασχολούν.
 26.2 Την σύνθεση της Επιτροπής αποφασίζει η Γραμματεία του Εκτελεστικού
  Γραφείου.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΑΡΘΡΟ 27: ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
  1. Πρόεδρος
  2. Αναπληρωτής Πρόεδρος
  3. Αντιπρόεδροι
  4. Γενικός Γραμματέας
  5. Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας
  6. Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος

  7. Μέλος Εκτελεστικού Γραφείου
  8. Πρόεδρος ΓΟΔΗΚ
  9. Πρόεδρος ΝΕΔΗΚ
  10. Μέλος Κεντρικής Επιτροπής
  11. Άλλοι Αξιωματούχοι

ΑΡΘΡΟ 28: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 28.1 Ο Πρόεδρος του Κόμματος εκλέγεται, άμεσα από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση,  και η θητεία του διαρκεί μέχρι την εκλογή νέου Προέδρου.
  Πρόεδρος εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει το 50% συν μία ψήφο
  του συνόλου των έγκυρων ψήφων. Αν η πρώτη ψηφοφορία δεν αναδείξει
  Πρόεδρο, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την πρώτη Κυριακή μετά την
  Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση, μεταξύ των δύο επικρατέστερων
  υποψηφίων.
 28.2 Σε περίπτωση κένωσης της θέσης του Προέδρου του Κόμματος για
  υπολειπόμενη θητεία μικρότερη των έξι (6) μηνών τα  καθήκοντα αυτού ασκεί
  ο Αναπληρωτής Πρόεδρος. Αν η θέση του Προέδρου του Κόμματος κενωθεί
  ενώ υπολείπεται θητεία πέραν των έξι μηνών, συγκαλείται Έκτακτη
  Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση, ειδικώς προς τούτο συγκαλούμενη, για την
  εκλογή νέου Προέδρου εντός του επόμενου εξαμήνου από την κένωση της
  θέσης.
 28.3 Αρμοδιότητες
  α) Ο Πρόεδρος του Κόμματος εκπροσωπεί και εκφράζει το Κόμμα.
  β) Προΐσταται και έχει τη γενική εποπτεία και τον έλεγχο του Κόμματος
   σε όλους του τομείς.
  γ) Προεδρεύει όλων των Κεντρικών Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος
   ή οποιασδήποτε Επιτροπής σε συνεδρία της οποίας λαμβάνει μέρος.
  δ) Μετέχει στη διαδικασία εκλογής του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου
   και του Αναπληρωτή του ως ορίζεται στο Καταστατικό.
  ε) Υπογράφει όλα τα έγγραφα του Κόμματος.
  στ) Δύναται να εκχωρεί προσωρινά μέρος των εξουσιών του στον
   Αναπληρωτή  Πρόεδρο του Κόμματος.
  ζ) Τον Πρόεδρο του Κόμματος όταν κωλύεται ή απουσιάζει
   αντιπροσωπεύει ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Κόμματος. Ο
   Πρόεδρος του Κόμματος λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 29: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 29.1 Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος εκλέγεται  από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση.
 29.2 Είναι μέλος των Ανωτάτων Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος.
 29.3 Αναπληρεί τον Πρόεδρο όταν κωλύεται ή απουσιάζει, στην άσκηση των
  συνήθων καθηκόντων του ή όπως προβλέπεται στο άρθρο 25(2).
 29.4 Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 30: ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 30.1 Οι Αντιπρόεδροι είναι τρεις (3) και εκλέγονται από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση μέσα από κοινό ψηφοδέλτιο. Σε περίπτωση κενής θέσης
  Αντιπροέδρου, τότε η Κεντρική Επιτροπή εκλέγει μετά από υποβολή
  υποψηφιοτήτων, νέο Αντιπρόεδρο.
 30.2 Ο κάθε ένας εξ αυτών αναλαμβάνει ξεχωριστό τομέα ευθύνης, όπως αυτοί
  καθορίζονται από το Εκτελεστικό Γραφείο. Η επιλογή γίνεται με βάση την
  σειρά εκλογής.
 30.3 Είναι μέλη των  Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος όπως προβλέπεται από
  το Καταστατικό.
 30.4 Καθήκοντα
  α) Βοηθούν τον Πρόεδρο και Αναπληρωτή Πρόεδρο στην εκτέλεση των
   καθηκόντων τους για την ομαλή λειτουργία του Κόμματος.
  β) Αναλαμβάνουν την ευθύνη εποπτείας και συντονισμού του
   συστήματος παραγωγής πολιτικής, την ευθύνη του συντονισμού της

   διαμόρφωσης του κυβερνητικού προγράμματος του Κόμματος και τον
   συντονισμό της Επιτροπής Πολιτικών Συμβούλων. Ενημερώνουν με
   τακτικές εκθέσεις/αναφορές το Εκτελεστικό Γραφείο και την Κεντρική
   Επιτροπή.
 30.5 Οι Αντιπρόεδροι λογοδοτούν στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 31: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 31.1 Ο Γενικός Γραμματέας του Κόμματος εκλέγεται από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση.
 31.2 Αρμοδιότητες: 
  α) Συγκαλεί τις συνεδρίες των Κεντρικών Συλλογικών Οργάνων του
   Κόμματος κοινοποιώντας έγκαιρα την ημερήσια διάταξη κάθε
   συνεδρίας μαζί με τα σχετικά έγγραφα εργασίας ως ορίζει το
   Καταστατικό και οι Ειδικοί Κανονισμοί.
  β) Σε συνεργασία με τους Βοηθούς Γενικούς Γραμματείς φέρει την
   ευθύνη τήρησης  των  βιβλίων  Πρακτικών των συνεδριάσεων των
   Κεντρικών Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος.
  γ) Έχει την εποπτεία των Ομάδων Μελετών και του Πολιτικού
   Σχεδιασμού.
  δ) Γνωστοποιεί τις αποφάσεις των Ανώτερων Καθοδηγητικών Οργάνων
   του Κόμματος προς τα ιεραρχικά υφιστάμενά  του κομματικά όργανα
   και ελέγχει την εφαρμογή τους.
  ε) Καταθέτει στο Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο την Έκθεση Δράσης του
   Κόμματος.
  στ) Προσυπογράφει κατά κανόνα τα εξερχόμενα έγγραφα του Κόμματος.
  ζ) Υποβάλλει  προς τα αρμόδια  όργανα   προτάσεις για λήψη
   αποφάσεων πάνω σε  τρέχοντα σοβαρά θέματα.
  η) Συγκροτεί σε συνεργασία με το Εκτελεστικό Γραφείο, Επιτροπές
   Εργασίας με συμβουλευτική ιδιότητα, με σκοπό την πλαισίωση και
   υποβοήθηση υπευθύνων Αξιωματούχων στην εκτέλεση του έργου
   τους. 
  θ) Ο Γενικός Γραμματέας βοηθείται στο έργο του από τους Βοηθούς
   Γενικούς Γραμματείς.
 31.3 Ο Γενικός Γραμματέας λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή

ΑΡΘΡΟ 32: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 32.1 Ο Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας  εκλέγεται από την  Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση.
 32.2 Η θέση του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα είναι επαγγελματική κατόπιν
  εκλογής. Δεν μπορεί να διεκδικήσει οποιοδήποτε πολιτειακό αξίωμα, εκτός
  και αν παραιτηθεί δυο (2) χρόνια πριν τις πολιτειακές εκλογές στις οποίες
  προτίθεται να διεκδικήσει.
 32.3. Αρμοδιότητες
  α) Είναι υπεύθυνος για την οργάνωση του Κόμματος. Καταρτίζει το
   Γενικό Οργανωτικό Σχέδιο, το οποίο, μετά την έγκριση του από την
   Κεντρική Επιτροπή, προωθεί δια των αρμοδίων κομματικών 
οργάνων
   προς υλοποίηση.
  β) Βρίσκεται σε στενή επαφή με τις Επαρχιακές Επιτροπές και τα
   Παραρτήματα του Εξωτερικού και συντονίζει τις ενέργειες και
   δραστηριότητες τους στον οργανωτικό τομέα.
  γ) Επισκέπτεται τις Επαρχίες και παρακολουθεί και ελέγχει την πρόοδο
   προς υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του Κόμματος.
  δ) Ενημερώνει το Εκτελεστικό Γραφείο και υποβάλλει τακτικά Έκθεση
   προς την Κεντρική Επιτροπή για την πρόοδο και τα αποτελέσματα
   υλοποίησης του Γενικού Οργανωτικού Σχεδίου και των Ειδικών
   Οργανωτικών Προγραμμάτων. 
  ε) Προΐσταται τις λειτουργίας του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου. 
  στ) Με εισήγηση του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, το Εκτελεστικό

   Γραφείο επικυρώνει τα εννιά (9) πρόσωπα που στελεχώνουν το
   Οργανωτικό Γραφείο. 
   Το Οργανωτικό Γραφείο υπόκειται πλήρως στις αρμοδιότητες του
   Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα.
 32.4 O Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 33: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
 33.1 Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Κόμματος είναι μέλος της Βουλής,
  αυτοδικαίως προεδρεύει της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και ασκεί καθήκοντα
  Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου.
 33.2 Εάν ο Πρόεδρος του Κόμματος αναδειχθεί Πρόεδρος της Βουλής πράγμα
  που θα τον κωλύει να ασκεί τα καθήκοντα του Κοινοβουλευτικού
  Εκπροσώπου ή για οποιοδήποτε λόγο δεν επιθυμεί να κατέχει τη θέση του
  Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου, ή εάν δεν είναι μέλος της Βουλής, η
  Κοινοβουλευτική Ομάδα σε συνεδρία της υπό την προεδρία του, εκλέγει τον
  Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο.  Την εκλογή του Εκπροσώπου επικυρώνει η
  Κεντρική Επιτροπή.
 33.3 Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος υποβάλλει κάθε τρίμηνο ή όταν του
  ζητηθεί από το Εκτελεστικό Γραφείο Έκθεση Δράσης της Ομάδας.
 33.4 Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος εκφράζει τις θέσεις του Κόμματος στην
  Βουλή και συντονίζει το έργο των βουλευτών.
 33.5 Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος καλεί σε συνεδρία την Ομάδα τακτικά κάθε
  εβδομάδα και έκτακτα όταν παρίσταται ανάγκη.

ΑΡΘΡΟ 34: ΜΕΛΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
 Ως το Άρθρο 12 ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 35: ΒΟΗΘΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
 35.1 Οι Βοηθοί Γενικοί Γραμματείς είναι δυο (2) και επιλέγονται/εκλέγονται από
  την Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 35.2 Συμμετέχουν εξ οφίκιο μέλη στην Κεντρική Επιτροπή με δικαίωμα ψήφου.
 35.3 Μετέχουν στα συλλογικά όργανα του Κόμματος,  όπως προνοεί το
  Καταστατικό.
 35.4 Αρμοδιότητες
  α) Βοηθούν το Γενικό Γραμματέα στην προετοιμασία και τη λειτουργία
   των συλλογικών οργάνων του Κόμματος.
  β) Ειδικότερα ασκούν καθήκοντα που τους κατανέμει το Εκτελεστικό
   Γραφείο ύστερα από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 36: ΒΟΗΘΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΙ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
 36.1 Οι  Βοηθοί  Γενικοί  Οργανωτικοί  Γραμματείς είναι  δύο (2)  και
  επιλέγονται/εκλέγονται από την Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί
  54 μήνες.
 36.2 Συμμετέχουν εξ οφίκιο μέλη στην Κεντρική Επιτροπή με δικαίωμα ψήφου.
 36.3 Μετέχουν στα συλλογικά όργανα του Κόμματος,  όπως προνοεί το
  Καταστατικό.
 36.4 Αρμοδιότητες 
  α) Βοηθούν το Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα για την εύρυθμη λειτουργία
   του οργανωτικού μηχανισμού του Κόμματος. Αντικαθιστούν το Γενικό
   Οργανωτικό  Γραμματέα σε περίπτωση απουσίας.
  β) Ειδικότερα, ασκούν καθήκοντα που τους αναθέτει το Εκτελεστικό
   Γραφείο ύστερα από εισήγηση του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 37: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
 37.1 Ο Αναπληρωτής Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος εκλέγεται από την
  Κοινοβουλευτική Ομάδα και αναπληρώνει τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο
  όταν απουσιάζει ή όταν κωλύεται. Την εκλογή του επικυρώνει η Κεντρική
  Επιτροπή.

   στ) Να  ψηφίζει τους υποψήφιους του Κόμματος σε κάθε εκλογή σε
    δημόσιο αξίωμα.
   ζ) Να μην είναι μέλος άλλου Κόμματος.
 62.7 Κομματική Ταυτότητα
   α) Η εγκεκριμένη αίτηση υποψηφίου μέλους, προωθείται από την
    Επαρχιακή Επιτροπή ή τη Γραμματεία του Εκτελεστικού
    Γραφείου προς το Τμήμα έκδοσης ταυτοτήτων στα Κεντρικά
    Γραφεία για την καταγραφή  του μέλους στο Κεντρικό Μητρώο
    και την έκδοση της κομματικής του ταυτότητας.
   β) Η διαδικασία έκδοσης της κομματικής ταυτότητας
    συμπληρώνεται το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες από την
    παράδοση των στοιχείων στο τμήμα ταυτοτήτων στη Λευκωσία.
    Η ταυτότητα παραδίδεται στην οικεία Επαρχιακή Επιτροπή, η
    οποία και τη διαβιβάζει αμέσως στην ενδιαφερόμενη Τοπική
    Οργάνωση για να παραδοθεί στο νέο μέλος.
   γ) Η όλη διαδικασία εγγραφής μέλους και έκδοσης της ταυτότητας
    του και παράδοσης της στο νέο μέλος διεξάγεται με τον
    ταχύτερο δυνατό ρυθμό και σε καμιά περίπτωση δεν διαρκεί
    πέραν των δύο μηνών.
   δ) Η ανανέωση της Κομματικής ταυτότητας γίνεται δια της
    πληρωμής της ετήσιας συνδρομής.

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

ΑΡΘΡΟ 63: ΝΕΟΛΑΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 63.1 Η ΝΕΔΗΚ αποβλέπει στην κινητοποίηση και πολιτικοποίηση των νέων και
  αξιοποίηση της προσφοράς τους στη ζωή του τόπου μας.
  Αποτελεί την ανανεωτική δύναμη στον αγώνα προώθησης  και πραγμάτωσης
  των αρχών και των στόχων του Κόμματος.
 63.2 Διατηρεί Τμήματα Φοιτητικής Νεολαίας, Εργαζόμενης Νεολαίας και άλλα. 
 63.3 Η ΝΕΔΗΚ είναι αναπόσπαστο μέρος του Κόμματος και βρίσκεται σε συνεχή
  πολιτική συνεργασία με τα συλλογικά όργανα του Κόμματος, πάντοτε κάτω
  από την άμεση εποπτεία του Κόμματος.
 63.4 Η οικονομική διαχείριση και ο έλεγχος γίνεται από το Γενικό Διευθυντή του
  Κόμματος σε συνεργασία με τον Οικονομικό Διαχειριστή του Κόμματος.
 63.5 Μέλη της ΝΕΔΗΚ είναι οι νέοι, μέλη του Κόμματος, ηλικίας από 18-30 ετών.
  Κατά την ημέρα της εκλογικής συνέλευσης δικαίωμα ψήφου έχουν όσοι
  έχουν οικονομικά τακτοποιημένες τις υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με τις
  πρόνοιες του Άρθρου 62.3. Για άτομα 12-18 ετών που επιθυμούν να
  εγγραφούν στην ΝΕΔΗΚ, τηρείται ξεχωριστό μητρώο υπό την εποπτεία του
  Γενικού Οργανωτικού Γραφείου.
 63.6 Την ευθύνη φύλαξης και τήρησης του μητρώου έχει το Γενικό Οργανωτικό
  Γραφείο του Κόμματος.
 63.7 Κανένας εν ενεργεία αξιωματούχος της ΝΕΔΗΚ δεν μπορεί να υπερβαίνει το
  τριαντακοστό (30) έτος της ηλικίας του εκτός και αν διανύει θητεία στην
  οποία εξελέγη και ήταν κάτω των τριάντα (30) ετών.
 63.8 Ο Πρόεδρος, τα μέλη της Γραμματείας και οι Επαρχιακοί Αξιωματούχοι της
  οργάνωσης, εκλέγονται από το Παγκύπριο Συνέδριο της Οργάνωσης το
  οποίο διενεργείται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του Κόμματος το
  αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής της
  Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης και η θητεία τους διαρκεί
  πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 63.9 Η διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη της ηγεσίας της ΝΕΔΗΚ
  διενεργείται και εποπτεύεται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του
  Κόμματος.

 63.10 Ο Πρόεδρος της ΝΕΔΗΚ προεδρεύει της Γενικής Γραμματείας και του
  Κεντρικού Συμβουλίου της ΝΕΔΗΚ.  Έχει την ευθύνη οργάνωσης και
  διοίκησης της ΝΕΔΗΚ και προώθησης των σκοπών και επιδιώξεων της, σε
  συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη των συλλογικών οργάνων της των οποίων
  προεδρεύει.
 63.11 Ο Πρόεδρος της ΝΕΔΗΚ συμμετέχει στο Εκτελεστικό Γραφείο του Κόμματος
  και επίσης, μαζί με τα μέλη της Γενικής Γραμματείας, στην Κεντρική Επιτροπή
  του Κόμματος.
 63.12 Το Καταστατικό της ΝΕΔΗΚ αντανακλά στις διατάξεις του το περιεχόμενο
  του παρόντος άρθρου. Το Καταστατικό του Κόμματος υπερισχύει
  οποιασδήποτε άλλης πρόνοιας του Καταστατικού της ΝΕΔΗΚ σε περίπτωση
  αμφιλεγόμενης και συγκρουόμενης ερμηνείας οποιασδήποτε διάταξης.
 63.13 Το Καταστατικό της ΝΕΔΗΚ υπόκειται στην έγκριση και επικύρωση της
  Κεντρικής Επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 64: ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ  ΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ  ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 64.1 Σκοπός της ΓΟΔΗΚ είναι η προσέλευση των Κυπρίων γυναικών στις τάξεις
  του Δημοκρατικού Κόμματος και η εργασία και συμβολή τους στον αγώνα για
  ανέλιξη της Κύπριας γυναίκας στον πολιτικό,  στον πολιτιστικό και στον
  κοινωνικό τομέα καθώς και η διασφάλιση για τις γυναίκες ισότητα
  δικαιωμάτων και ευκαιριών, πάντοτε μέσα στα πλαίσια του όλου Κομματικού
  μηχανισμού και σύμφωνα με τις καταστατικές αρχές και την πολιτική γραμμή
  του Κόμματος.
 64.2 Η ΓΟΔΗΚ είναι  τμήμα αναπόσπαστο του  Κόμματος και βρίσκεται σε συνεχή
  πολιτική συνεργασία με τα συλλογικά όργανα του Κόμματος. Διατηρεί
  διοικητική και οργανωτική αυτοτέλεια, πάντοτε κάτω από την άμεση εποπτεία
  του Κόμματος.
 64.3 Η οικονομική διαχείριση και ο έλεγχος γίνονται από το Γενικό Διευθυντή του
  Κόμματος σε συνεργασία με τον Οικονομικό Διαχειριστή του Κόμματος.
 64.4 Η ΓΟΔΗΚ παρουσιάζει τις θέσεις και απόψεις του Κόμματος σε θέματα που
  αφορούν ειδικά τη γυναίκα.
 64.5 Μέλη της ΓΟΔΗΚ είναι όλες οι γυναίκες  μέλη του Κόμματος.
  Για την εγγραφή τους ως μελών εφαρμόζονται οι πρόνοιες του Άρθρου 62.3.
  Τα ονόματα των γυναικών μελών του Κόμματος καταχωρούνται στο Κεντρικό
  Μητρώο Μελών του Κόμματος.
 64.6 Την ευθύνη φύλαξης και τήρησης του μητρώου έχει το Γενικό Οργανωτικό
  Γραφείο του Κόμματος. Το μητρώο μελών περιλαμβάνει τις γυναίκες μέλη
  του Κόμματος και δεν διατηρείται παράλληλα άλλο μητρώο από την ίδια
  Οργάνωση.
 64.7 Η Πρόεδρος και τα μέλη της ΓΟΔΗΚ εκλέγονται από το Παγκύπριο Συνέδριο
  της Οργάνωσης, το οποίο διενεργείται και εποπτεύεται από το Γενικό
  Οργανωτικό Γραφείο του Κόμματος. Η εκλογή της ηγεσίας γίνεται εντός έξι
  (6) μηνών από την ημερομηνία της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης και η
  θητεία τους διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 64.8 Η διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη της ηγεσίας της ΓΟΔΗΚ
  διενεργείται και εποπτεύεται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του
  κόμματος.
 64.9 Η Πρόεδρος της ΓΟΔΗΚ συμμετέχει στο Εκτελεστικό Γραφείο του Κόμματος
  και επίσης, μαζί με τα μέλη της Γενικής Γραμματείας της, στην Κεντρική
  Επιτροπή.
 64.10 Το Καταστατικό της ΓΟΔΗΚ  αντανακλά στις διατάξεις του το περιεχόμενο
  του παρόντος άρθρου. Το Καταστατικό του Κόμματος υπερισχύει
  οποιασδήποτε άλλης πρόνοιας του Καταστατικού της ΓΟΔΗΚ σε περίπτωση
  αμφιλεγόμενης και συγκρουόμενης ερμηνείας οποιασδήποτε διάταξης.
 64.11 Το Καταστατικό της ΓΟΔΗΚ υπόκειται στην έγκριση και επικύρωση της
  Κεντρικής Επιτροπής.

  Επιτροπή.
 60.3 Αρμοδιότητες
  Η Τοπική Επιτροπή εργάζεται για:
   α) Την υλοποίηση των Αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.
   β) Την προώθηση των θέσεων και απόψεων του Κόμματος μέσα
    στον κόσμο  της περιοχής της.
   γ) Τη διεύρυνση του Κόμματος με την προσχώρηση νέων μελών.
   δ) Την ανάληψη πρωτοβουλιών με στόχο την αύξηση της επιρροής
    του Κόμματος στην περιοχή ευθύνης της.
   ε) Την κινητοποίηση και συμμετοχή των μελών στις γενικές
    κομματικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις.
   στ) Την διεκπεραίωση των οδηγιών ή καθηκόντων που της
    ανατίθενται από  αρμόδια κομματικά όργανα.
   ζ) Την είσπραξη συνδρομών και διαφώτιση των μελών της Τοπικής
    Οργάνωσης.
   η) Την ενημέρωση και διαφώτιση των μελών της περιοχής της για
    τις θέσεις του Κόμματος πάνω στις διαμορφούμενες νέες
    εξελίξεις. 
 60.4 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν την
  οργάνωση και λειτουργία των Επαρχιακών οργάνων του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 61: ΤΟΠΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 61.1 Το Τοπικό Συμβούλιο συγκροτείται από:
   α) Την Τοπική Επιτροπή
   β) Τους αντιπροσώπους κάθε εκλογικού κέντρου της περιφέρειας
    της Τοπικής Επιτροπής.
   γ) Μέλη  οργανωμένων συνόλων που εγκρίνει η Επαρχιακή
    Επιτροπή  μετά από συνεννόηση  με την Τοπική Επιτροπή.
 61.2 Του Τοπικού Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος της Τοπικής Επιτροπής ή
  εκπρόσωπος της Επαρχιακής Επιτροπής.  Καλείται σε συνεδρία με απόφαση
  της Τοπικής Επιτροπής τακτικά κάθε δύο (2) μήνες και έκτακτα όταν κριθεί
  αναγκαίο από τον Πρόεδρο της Τοπικής Επιτροπής ή την Επαρχιακή Επιτροπή
  ή όταν ζητηθεί από την πλειοψηφία των μελών του.
 61.3 Αρμοδιότητες
   α) Συμβάλλει ουσιαστικά στην υλοποίηση των οργανωτικών
    προγραμμάτων που σχεδιάζει η Τοπική Επιτροπή μέσα στα
    πλαίσια των οδηγιών της Επαρχιακής Επιτροπής.
   β) Αξιολογεί τα αποτελέσματα της Κομματικής δουλειάς και
    εκφράζει τις διαπιστώσεις, τα συμπεράσματα και τις εισηγήσεις
    του.
   γ) Επιλαμβάνεται ειδικών θεμάτων που παραπέμπονται προς αυτό
    από τη Τοπική Επιτροπή ή την Επαρχιακή Επιτροπή και
    υποβάλλει σχετικές εισηγήσεις.

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΑΡΘΡΟ 62: ΜΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
 62.1 Προσόντα Εγγραφής
   α) Κάθε Κύπριος, κάτοικος της Κύπρου, μπορεί να εγγραφεί μέλος
    του Κόμματος, εάν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας
    του, δεν ανήκει ή δεν υποστηρίζει άλλο πολιτικό σχηματισμό και
    δηλώσει αποδοχή των Αρχών της Ιδεολογίας και του
    Καταστατικού του Κόμματος.
   β) Με απόφαση του Εκτελεστικού Γραφείου είναι δυνατό, Κύπριοι
    μη μόνιμοι κάτοικοι της Κύπρου, καθώς  και αλλοδαποί μόνιμοι
    κάτοικοι της Κύπρου να εγγραφούν μέλη του Κόμματος.

 62.2 Μητρώα Μελών 
  Τα μέλη εγγράφονται στα ακόλουθα Μητρώα: 
  1) Μητρώο Μελών Τοπικής Οργάνωσης.
  2) Μητρώο Μελών Επαρχιακής Οργάνωσης.
  3) Κεντρικό Μητρώο Μελών.
 62.3 Εγγραφή Μελών 
  Το υποψήφιο μέλος συμπληρώνει ειδικό Έντυπο Εγγραφής Μέλους στην
  Τοπική Οργάνωση του τόπου διαμονής του. Η αίτηση εξετάζεται από την
  οικεία Επαρχιακή Επιτροπή.
  Συμμετοχή στη διαδικασία εγγραφής μέλους έχουν ο Πρόεδρος και τα μέλη
  της Γραμματείας του Εκτελεστικού Γραφείου.
 62.4 Αποχώρηση Μέλους
  Έκαστο μέλος αποχωρεί από το Κόμμα:
   α) Όταν καταδεικνύει ρητά την επιθυμία του πως δεν επιθυμεί να
    είναι μέλος,
   β) Αποστείλει γραπτή επιστολή προς την οικεία Επαρχιακή
    Επιτροπή ή/και στο Γενικό Οργανωτικό Γραφείο,
   γ) Με δημόσια ανάρτηση ή δήλωση του,
   δ) Όταν με πράξεις ή/και ενέργειες του διαμηνύει ότι δεν θέλει να  
    είναι μέλος του κόμματος.
 
 62.5 Δικαιώματα Μέλους 
  Κάθε μέλος έχει δικαίωμα:
   α) Να ψηφίζει αιρετά όργανα του Κόμματος (άμεσα ή έμμεσα)
    όπως προνοεί το Καταστατικό.
   β) Να υποβάλλει υποψηφιότητα για εκλογή σε κομματικά Αξιώματα
    σε όλα τα επίπεδα της κομματικής δομής, όπως ορίζει το
    Καταστατικό.
   γ) Να διεκδικεί υποβολή υποψηφιότητας για πολιτειακά αξιώματα
    σύμφωνα με το Καταστατικό και τους Ειδικούς Κανονισμούς που
    ρυθμίζουν το θέμα τούτο.
   δ) Να ασκεί κριτική που να εξαντλείται μέσα στα πλαίσια της
    λειτουργίας των οργάνων του Κόμματος.
   ε) Να υποβάλλει στα αρμόδια όργανα εισηγήσεις και να συζητεί
    ελεύθερα  οποιοδήποτε θέμα που έχει σχέση με την πολιτική
    του Κόμματος μέσα στα πλαίσια των κομματικών διαδικασιών.
   στ) Να εκφράζει, να προωθεί και να υποστηρίζει, τυχόν
    διαφορετικές απόψεις του όσο αφορά την πολιτική ή τις
    ενέργειες του Κόμματος, είτε στα συλλογικά όργανα είτε
    δημόσια, νοουμένου ότι μετά που θα ληφθεί απόφαση ομόφωνα
    ή κατά πλειοψηφία από το αρμόδιο συλλογικό όργανο, το μέλος
    δεν δικαιούται με λόγο ή  ενέργειες να  υποσκάπτει ή να
    προβαίνει σε ενέργειες αντίθετες προς την απόφαση που
    λήφθηκε. Σε περίπτωση που ενεργεί αντίθετα, λαμβανομένης
    υπόψη και της μορφής και έντασης της αντίδρασης, το μέλος
    θεωρείται ότι είναι πειθαρχικά υπόλογο και σε περίπτωση
    καταδίκης, υπόκειται σε κυρώσεις.
 62.6 Υποχρεώσεις Μέλους 
  Κάθε μέλος έχει την υποχρέωση:
   α) Να σέβεται και να προωθεί τις Αρχές, την Ιδεολογία και το
    Πρόγραμμα του Κόμματος.
   β) Να συμμορφώνεται προς τις αποφάσεις και να τηρεί τη γραμμή
    του Κόμματος
   γ) Να παρακολουθεί ανελλιπώς τις συνεδρίες των οργάνων στα
    οποία  μετέχει και να λαμβάνει πρόθυμα μέρος στις διάφορες
    εκδηλώσεις του Κόμματος.
   δ) Να καταβάλλει την συνδρομή του στο Κόμμα.
   ε) Να φροντίζει ώστε να είναι εγγεγραμμένος στους Εκλογικούς
    Καταλόγους της Πολιτείας.

ΑΡΘΡΟ 55: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 55.1 Ύστερα από οδηγίες του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου, σύμπλεγμα Τοπικών
  Οργανώσεων, αποτελεί Περιφερειακή Οργάνωση. Κάθε Επαρχιακή Επιτροπή,
  σε συνεννόηση με το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο, χωρίζει την οικεία επαρχία
  της σε περιφέρειες. Κάθε περιφέρεια είναι ένας δήμος ή μια ενορία ή μια
  εκλογική περιφέρεια και στην ύπαιθρο μια ομάδα κοινοτήτων.
  Μέλη της μπορεί να είναι όλες οι Τοπικές Οργανώσεις μιας Περιφέρειας. Οι
  Πρόεδροι και οι Οργανωτικοί Γραμματείς των Τοπικών Οργανώσεων
  αποτελούν το Εκτελεστικό Σώμα της Περιφερειακής Οργάνωσης.
  Η Περιφερειακή Οργάνωση συνεδριάζει υπό την προεδρία του Εκπροσώπου
  των Περιφερειακών Τομέων/Οργανωτικό Συντονιστή Υπαίθρου και
  Δημαρχούμενων περιοχών, που εκλέγεται από τα μέλη της Περιφέρειας
  όπως ορίζει το άρθρο 52.1, τακτικά κάθε διμηνία και έκτακτα όταν το
  αποφασίσει η Επαρχιακή Επιτροπή. Οι αρμοδιότητες του Συντονιστή
  καθορίζονται με Κανονισμούς από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο
 55.2 Τις περιφέρειες κατά επαρχία ορίζει η οικεία Επαρχία σε συνεννόηση με το
  Γενικό Οργανωτικό Γραφείο.
 55.3 Αρμοδιότητες
  1) Συντονίζει τις δραστηριότητες των Τοπικών Οργανώσεων που
   περιλαμβάνονται στην περιφέρεια
  2) Θέτει περιφερειακούς στόχους για διεύρυνση του Κόμματος και
   αποτελεσματική διαφώτιση των μελών της.

ΑΡΘΡΟ 56: ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 
ΕΠΑΡΧΙΩΝ 
 56.1 Οι Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες Επαρχιών λειτουργούν
  σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος Καταστατικού.
 56.2 Ιδρύονται Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες κατά Επαρχία
  με εισήγηση του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
  Ομάδων και κατόπιν έγκρισης του Οργανωτικού Γραφείου, κατά Κλάδο ή
  Επάγγελμα όπου τα μέλη είναι πέραν των τριάκοντα (30). Το Εκτελεστικό
  Γραφείο δύναται να εγκρίνει σύσταση Κλαδικής Οργάνωσης με μικρότερο
  αριθμό μελών. Οι κατά επαρχία επάγγελμα Κλαδικές Οργανώσεις συνδέονται
  με τις αντίστοιχες Κλαδικές των άλλων Επαρχιακών και σχηματίζουν κατά
  επάγγελμα την Παγκύπρια Κλαδική Οργάνωση.
 56.3 Η Κλαδική Οργάνωση διοικείται από πενταμελή (5) Επιτροπή που
  αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα, το Βοηθό
  Γραμματέα και τον Ταμία.
 56.4 Υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, οι Πρόεδροι των
  Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων αποτελούν την
  Συντονιστική Επιτροπή των Κλαδικών Οργανώσεων (Σ.Ε.Κ.Ο) και έχουν την
  ευθύνη του συντονισμού των Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
  Ομάδων. Το έργο της Σ.Ε.Κ.Ο αναλαμβάνει πενταμελής Γραμματεία που
  εκλέγεται και έχει Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Αναπληρωτή
  Γραμματέα και Ταμία.
 56.5 Αρμοδιότητες
  α) Επιλαμβάνονται και προωθούν προβλήματα, ή αιτήματα μελών του
   Κλάδου δια του αρμοδίου οργάνου του Κόμματος.
  β) Μελετούν προβλήματα του Κλάδου και υποβάλλουν εισηγήσεις στο
   Κόμμα δια του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
   Ομάδων.
  γ) Οργανώνουν τα μέλη, τα στελέχη και τους οπαδούς του Κόμματος
   στους χώρους εργασίας και φροντίζουν δια την συστηματική
   διαφώτιση και εμπέδωση της Κομματικής Πολιτικής.
 56.6 Κατά παρόμοιο τρόπο λειτουργούν και οι Επιτροπές Συνταξιούχων.
 56.7 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί, που εγκρίνει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζουν τον τρόπο
  εκλογής και λειτουργίας όλων των Επιτροπών και Οργανώσεων του
  Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 57: TOΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 57.1 Η Τοπική Οργάνωση είναι η βασική πολιτική και οργανωτική μονάδα του
  Κόμματος. Καλύπτει και μια ενορία ή εκλογική περιφέρεια
  Ιδρύεται από την Επαρχιακή Επιτροπή ύστερα από έγκριση του Εκτελεστικού
  Γραφείου.  Δύναται να καλύπτει μια κοινότητα ή ομάδα κοινοτήτων ή ενορία ή
  εκλογική περιφέρεια και στις πόλεις  να καλύπτει την περιοχή που αναλογεί
  σε κάθε ένα εκλογικό Κέντρο.
 57.2 Αποτελείται τουλάχιστον από 10 μέλη. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το
  Εκτελεστικό Γραφείο δύναται να εγκρίνει σύσταση Τοπικής Οργάνωσης με
  μικρότερο αριθμό μελών.
  Η Τοπική Οργάνωση δέχεται μέλη που κατοικούν στην ίδια γεωγραφική
  περιφέρεια.

ΑΡΘΡΟ 58: ΤΟΠΙΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 58.1 Αποτελεί το ανώτατο όργανο της Τοπικής Οργάνωσης. Συγκροτείται από τα
  μέλη που έχουν εγγραφεί στο κεντρικό μητρώο μελών του Κόμματος
  τουλάχιστον εννέα (9) μήνες πριν τη διεξαγωγή της Παγκύπριας Εκλογικής
  Συνέλευσης και διενεργείται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του
  Κόμματος εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής της
  Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης.
  Εφορευτική Επιτροπή που ορίζεται από την Επαρχιακή Επιτροπή εποπτεύει
  την εκλογική διαδικασία. 
  Ειδικοί κανονισμοί που καθορίζονται από την Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν
  τα θέματα της υποβολής υποψηφιοτήτων και την εκλογική διαδικασία. Οι
  Γενικές Συνελεύσεις των Τοπικών Οργανώσεων διεξάγονται εντός έξι (6)
  μηνών μετά την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
 58.2 Σε περίπτωση που Προέδροι ή μέλη Τοπικών Επιτροπών δεν ανταποκρίνονται
  στα καθήκοντα τους και δεν υλοποιούν το πλάνο του Γενικού Οργανωτικού
  Γραφείου και τις αποφάσεις του Κόμματος, η οικεία Επαρχιακή Επιτροπή σε
  συνεννόηση με το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο και με έγκριση του
  Εκτελεστικού Γραφείου, αποφασίζει την πραγματοποίηση νέας Εκλογικής
  Συνέλευσης ή/και την αντικατάσταση τους.
 58.3 Αρμοδιότητες
  Εκλέγει τον Πρόεδρο και τα μέλη της Τοπικής  Επιτροπής για θητεία που
  διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.

ΑΡΘΡΟ 59: ΤΟΠΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 59.1 Συγκαλείται μια (1) φορά στην διάρκεια της θητείας της Επιτροπής ή όποτε
  αυτό κριθεί αναγκαίο και προβαίνει σε έλεγχο των πεπραγμένων της Τοπικής
  Επιτροπής, η οποία παρουσιάζει έκθεση δράσης. Μεριμνά για την περαιτέρω
  στελέχωση και δραστηριοποίηση της Τοπικής Επιτροπής.
  Συμμετέχουν όλα τα μέλη της Τοπικής Οργάνωσης που είναι εγγεγραμμένα
  στο κεντρικό μητρώο μελών του Κόμματος και έχουν τακτοποιημένη την
  οικονομική συνδρομή τους.

ΑΡΘΡΟ 60: ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 60.1 Εκλέγεται από την Τακτική Εκλογική Συνέλευση της Τοπικής Οργάνωσης για
  θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
  Αποτελείται από πέντε ως δεκαπέντε (5-15) μέλη ανάλογα με την
  αριθμητική δύναμη των μελών της Τοπικής Οργάνωσης.
  Καταρτίζεται εις Σώμα ως εξής:
  Αντιπρόεδρος, Γραμματέας Οργανωτικός Γραμματέας και Ταμίας. Τα υπόλοιπα
  μέλη είναι Σύμβουλοι. Συνεδριάζει τακτικά κάθε εβδομάδα και έκτακτα όταν
  κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο.
 60.2 Ο Πρόεδρος της  Τοπικής  Επιτροπής ΝΕΔΗΚ και η Πρόεδρος της Τοπικής
  Επιτροπής ΓΟΔΗΚ παρακάθονται στις συνεδρίες  της Τοπικής Επιτροπής του
  Κόμματος. Εξ οφίκιο μέλη με δικαίωμα ψήφου είναι οι Δήμαρχοι, Δημοτικοί
  Σύμβουλοι, Σχολικοί Έφοροι, Πρόεδρος και μέλη Κοινοτικών Συμβουλίων,
  νοουμένου ότι είναι μέλη του Κόμματος που κατοικούν στην οικεία Τοπική

  Γραφείο χωρίζει την Επαρχία της σε περιφέρειες. Κάθε περιφέρεια είναι ένας
  Δήμος ή Ενορία ή εκλογική περιφέρεια και στην Ύπαιθρο ομάδα κοινοτήτων.
  Του Επαρχιακού Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος της Επαρχιακής
  Επιτροπής.  Καλείται δε σε συνεδρία με απόφαση της Επαρχιακής Επιτροπής
  τακτικά κάθε τρεις (3) μήνες και έκτακτα όταν κριθεί αναγκαίο από τον
  Πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής ή όταν ζητηθεί από τη πλειοψηφία των
  μελών του.
 52.2 Αρμοδιότητες
  α) Συμβάλλει ουσιαστικά στην υλοποίηση των οργανωτικών
   προγραμμάτων εσωκομματικής επικοινωνίας που σχεδιάζει η
   Επαρχιακή Επιτροπή.
  β) Προβαίνει σε αξιολόγηση των πεπραγμένων και σε απολογισμό
   δράσης κατά Τοπική Οργάνωση και εκφράζει τις διαπιστώσεις, τα
   συμπεράσματα και τις εισηγήσεις της.
  γ) Επιλαμβάνεται ειδικών θεμάτων που παραπέμπονται προς αυτό από
   την Επαρχιακή Επιτροπή και υποβάλλει σχετικές εισηγήσεις.

ΑΡΘΡΟ 53: ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 53.1 Η Επαρχιακή Επιτροπή είναι είκοσι-εφταμελής (27). Εκλέγεται από την
  Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις
  (54) μήνες. Το Επαγγελματικό Οργανωτικό Στέλεχος κάθε επαρχίας
  συμμετέχει εξ οφίκιο μέλος της Επαρχιακής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου.
  Η εκλογή του Προέδρου της διεξάγεται χωριστά. Τα μέλη του Εκτελεστικού
  Γραφείου και της Γραμματείας του Εκτελεστικού Γραφείου δύνανται να
  παρακάθονται στις συνεδρίες της οικείας Επαρχιακής Επιτροπής.
 53.2 Οι Επαρχιακές Επιτροπές του Κόμματος υπό ομαλές συνθήκες είναι έξι (6),
  μια (1) σε κάθε Επαρχία της Κύπρου. Κατ’  εξαίρεση για λόγους οργανωτικούς
  και εφ΄ όσον συνεχίζεται η σημερινή έκρυθμη κατάσταση οι Επαρχιακές
  Επιτροπές είναι δώδεκα “12”.
  Επαρχιακή Επιτροπή Λευκωσίας
  Επαρχιακή Επιτροπή Μόρφου (Λευκωσίας)
  Επαρχιακή Επιτροπή Μόρφου (Λεμεσός)
  Επαρχιακή Επιτροπή Λεμεσού
  Επαρχιακή Επιτροπή Λάρνακας
  Επαρχιακή Επιτροπή Πάφου
  Επαρχιακή Επιτροπή  Αμμοχώστου (Λάρνακα)
  Επαρχιακή Επιτροπή Αμμοχώστου (Λεμεσός)
  Επαρχιακή Επιτροπή Αμμοχώστου (Λευκωσία)
  Επαρχιακή Επιτροπή Κερύνειας (Λευκωσία)
  Επαρχιακή Επιτροπή Κερύνειας (Λεμεσός)
  Επαρχιακή Επιτροπή Προσφύγων Πάφου (Μούτταλλος)
 53.3 Οι βουλευτές κάθε οικείας Επαρχίας είναι εξ οφίκιο  μέλη της Επαρχιακής
  Επιτροπής. Στις συνεδρίες παρακάθονται τα επαγγελματικά οργανωτικά
  στελέχη της επαρχίας, ο Πρόεδρος της ΝΕΔΗΚ και η Πρόεδρος της ΓΟΔΗΚ.Η
  Επαρχιακή Επιτροπή καταρτίζεται σε Σώμα ως εξής:
  Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Επαρχιακός Γραμματέας, Επαρχιακός
  Οργανωτικός Γραμματέας, Βοηθός Επαρχιακός Γραμματέας, Βοηθός
  Οργανωτικός Γραμματέας, Ταμίας, Γραμματέας Τύπου και Διαφώτισης,
  Γραμματέας Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων,
  Γραμματέας Αγροτικών Θεμάτων, και Γραμματέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
  Τα υπόλοιπα μέλη είναι Σύμβουλοι.
 53.4 Η Επαρχιακή Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά κάθε μήνα και έκτακτα κατά την
  κρίση του Προέδρου της ή της Εκτελεστικής Επιτροπής της, ή αν ζητηθεί
  τούτο από τα 2/5 των μελών της Επαρχιακής Επιτροπής.
 53.5 Αρμοδιότητες
  α) Η Επαρχιακή Επιτροπή εκπροσωπεί το Κόμμα στην Επαρχία της,
   καθοδηγεί και ελέγχει τις Τοπικές Οργανώσεις της περιοχής της και
   συντονίζει τη δράση τους, σύμφωνα με τις Αρχές του Κόμματος, τις
   Καταστατικές Διατάξεις και τις οδηγίες των αρμοδίων Κεντρικών

   Οργάνων.
  β) Φέρει την ευθύνη για την υλοποίηση του Γενικού Οργανωτικού
   Σχεδίου και των άλλων Προγραμμάτων του Κόμματος στην Επαρχία
   της και προΐσταται του Επαρχιακού επαγγελματικού προσωπικού μέσα
   στα πλαίσια των γενικών οδηγιών του Γενικού Διευθυντή για θέματα
   προσωπικού.
  γ) Συντάσσει και αποστέλλει στη Γενική Γραμματεία διμηνιαίες αναφορές
   για την κομματική δραστηριότητα της και τη γενική κατάσταση του
   Κόμματος στην Επαρχία της.
  δ) Μετέχει στη διαδικασία καθορισμού του κομματικού ψηφοδελτίου, για
   τις βουλευτικές, δημοτικές ή άλλες εκλογές ως ορίζουν οι Ειδικοί
   Κανονισμοί που ρυθμίζουν τα θέματα αυτά.
  ε) Παραπέμπει για εκδίκαση στο Πειθαρχικό Συμβούλιο υποθέσεις
   πειθαρχικών αδικημάτων των μελών σύμφωνα με τις διαδικασίες του
   άρθρου 62.1. Η παραπομπή υπόθεσης μέλους στο Πειθαρχικό
   Συμβούλιο συνοδεύεται πάντοτε από έγγραφο που δικαιολογεί την
   απόφαση παραπομπής.
  στ) Στα οικονομικά θέματα συμμορφώνεται με τις οδηγίες της Οικονομικής
   Επιτροπής.  Διατηρεί Επαρχιακό Ταμείο, το οποίο διαχειρίζεται
   υπεύθυνα υπό τον οικονομικό έλεγχο της Οικονομικής Επιτροπής.
   Πόροι του  ταμείου είναι τα έσοδα από διάφορες τοπικές εκδηλώσεις,
   λαχεία και εράνους και οι ειδικές τοπικές εισφορές των μελών και των
   φίλων του Κόμματος.  Τα έσοδα από τα δικαιώματα εγγραφής και οι
   ετήσιες συνδρομές των μελών κατατίθενται στο Κεντρικό Ταμείο του
   Κόμματος στη  Λευκωσία ή όπου αλλού ήθελε αποφασίσει η
   Οικονομική Επιτροπή. Επίσης, κατατίθενται στο Κεντρικό Ταμείο τα
   έσοδα από Παγκύπριες εκδηλώσεις του Κόμματος, των οποίων την
   πραγμάτωση προωθεί στην Επαρχία της.
  ζ) Ελέγχει κατά εξάμηνο τα Ταμεία των Τοπικών Οργανώσεων και
   αποστέλλει σχετική κατάσταση στην Οικονομική Επιτροπή στη
   Λευκωσία. 
  η) Με έγκριση του Εκτελεστικού Γραφείου καταρτίζει Συμβουλευτικό
   Συμβούλιο ή άλλες Επιτροπές για να υποβοηθηθεί στο έργο της.
  θ) Συμμορφώνεται προς τις εκάστοτε οδηγίες του Γενικού Οργανωτικού
   Γραμματέα του Κόμματος και βρίσκεται σε στενή συνεργασία και
   επικοινωνία με τα αρμόδια όργανα σε όλα τα θέματα.
 53.6 Οι επαρχιακοί αξιωματούχοι συμμετέχουν ως ισότιμα μέλη στα αντίστοιχα
  ειδικά κεντρικά γραφεία ή επιτροπές.
 53.7 Η Επαρχιακή Επιτροπή προΐσταται του Επαρχιακού Επαγγελματικού
  προσωπικού μέσα στα πλαίσια του οργανογράμματος και των Γενικών
  Οδηγιών του Γενικού Διευθυντή για θέματα προσωπικού.

ΑΡΘΡΟ 54: ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 54.1 Την Εκτελεστική Γραμματεία της Επαρχιακής Επιτροπής αποτελούν οι
  Αξιωματούχοι της Επαρχιακής Επιτροπής. Μετέχουν οι βουλευτές της
  Επαρχίας. Πρόεδρος είναι ο Πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής. Ο
  Πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής της ΝΕΔΗΚ και η Πρόεδρος της
  Επαρχιακής Επιτροπής της ΓΟΔΗΚ δύνανται να παρευρίσκονται στις
  συνεδριάσεις της Γραμματείας.
 54.2 Αρμοδιότητες
  Η Εκτελεστική Γραμματεία αντιμετωπίζει τις τρέχουσες εξελίξεις μέσα στα
  πλαίσια των αποφάσεων της Επαρχιακής Επιτροπής και υλοποιεί γενικά τις
  αποφάσεις της.
  Σε περίπτωση επείγουσας μορφής λαμβάνει αποφάσεις τις οποίες
  αναφέρει στην πρώτη επόμενη συνεδρία της Ολομέλειας της Επαρχιακής
  Επιτροπής για επικύρωση.

   την κανονική λειτουργία του λογιστηρίου του Κόμματος.
  θ) Υποβάλλει στην Κεντρική Επιτροπή στο τέλος κάθε οικονομικού έτους
   τους ελεγμένους λογαριασμούς του Κόμματος προς συζήτηση και
   έγκριση.
  ι) Παρουσιάζει στην Οικονομική Επιτροπή, σε συνεργασία με τον
   Οικονομικό Διαχειριστή, κατ’ έτος προϋπολογισμό για τους
   επόμενους δώδεκα (12) μήνες.
  ια) Συμμετέχει εξ οφίκιο μέλος στο Εκτελεστικό Γραφείο με δικαίωμα
   ψήφου

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΑΡΘΡΟ 48: ΔΟΜΗ - ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 
ΚΟΜΜΑΤΟΣ
Α. ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
 1. ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 2. ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 3. ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 4. ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ
 5. ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Ολομέλεια)
 6. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
 7. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 8. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 9. ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 10. ΤΟΠΙΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 11. ΤΟΠΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Β.   ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ
 1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 2. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 3. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 4. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 5. ΒΟΗΘΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 6. ΒΟΗΘΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 7. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ
  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
 8. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 9. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 10. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΑΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 11. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΩΤΙΣΗΣ
 12. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ – ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΘΡΟ 49: ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 49.1 Η Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση πραγματοποιείται κάθε πενήντα-τέσσερις
  (54) μήνες ταυτόχρονα με την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα μέλη της οικείας Επαρχιακής
  Οργάνωσης που έχουν εγγραφεί στο κεντρικό μητρώο μελών του Κόμματος
  τουλάχιστον εννιά (9) μήνες πριν την ημέρα της διεξαγωγής των εργασιών
  της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης.
 49.2 Η Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο και τα είκοσι-έξι (26)
  μέλη της Επαρχιακής Επιτροπής καθώς και τα αιρετά μέλη της Κεντρικής
  Επιτροπής που προέρχονται από την οικεία Επαρχιακή Οργάνωση.
 49.3 Την εκλογική διαδικασία εποπτεύει η Επαρχιακή Εφορευτική Επιτροπή που
  ορίζεται από την Επαρχιακή Επιτροπή υπό την ευθύνη και σε συνεννόηση με
  την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 50: ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 50.1 Το Τακτικό Επαρχιακό Συνέδριο συγκαλείται μια (1) φορά στην διάρκεια της
  θητείας των Επαρχιακών Συλλογικών Οργάνων κατόπιν σύγκλισης του από
  την Επαρχιακή Επιτροπή σε συνεννόηση με το Εκτελεστικό Γραφείο ή όποτε
  αυτό κριθεί αναγκαίο, και είναι το Ανώτατο Επαρχιακό Συλλογικό όργανο του
  Κόμματος στην κάθε επαρχία.
 50.2 Στο Τακτικό Επαρχιακό Συνέδριο γίνεται απολογισμός δράσης των
  επαρχιακών οργάνων και έλεγχος των πεπραγμένων τους από τη βάση του
  Κόμματος. Κατατίθεται έκθεση δράσης της Επαρχιακής Επιτροπής για την
  προηγούμενη θητεία και οικονομικός απολογισμός για την ίδια περίοδο.
 50.3 Σύνθεση 
  Στο Τακτικό Επαρχιακό Συνέδριο συμμετέχουν οι κεντρικοί αξιωματούχοι, οι
  Βουλευτές, οι Ευρωβουλευτές,  οι Υπουργοί και τα μέλη των κεντρικών
  συλλογικών οργάνων που είναι μέλη της οικείας Επαρχιακής Οργάνωσης, οι
  Πρόεδροι και τα μέλη των Επαρχιακών Επιτροπών, ΔΗΚΟ, ΓΟΔΗΚ και
  ΝΕΔΗΚ, οι Πρόεδροι των Τοπικών Επιτροπών, οι Πρόεδροι των Κλαδικών
  Επαρχιακών Επιτροπών και Επαγγελματικών Ομάδων, ένας αντιπρόσωπος
  από κάθε εκλογικό κέντρο, οι Δήμαρχοι, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι Σχολικοί
  Έφοροι, οι Πρόεδροι και τα μέλη των εκλεγμένων Κοινοτικών Συμβουλίων
  που είναι μέλη του Κόμματος, καθώς και οι πρώην κεντρικοί αξιωματούχοι,
  Βουλευτές, Ευρωβουλευτές, Υπουργοί, Πρόεδροι Επαρχιακών Επιτροπών
  ΔΗΚΟ, ΓΟΔΗΚ και ΝΕΔΗΚ, που είναι μέλη της οικείας Επαρχιακής
  Οργάνωσης.
  Οι Προσφυγικές Επαρχιακές Οργανώσεις καλούν σε συμμετοχή στο
  Επαρχιακό Συνέδριο όλα τα μέλη τους.
 50.4 Αρμοδιότητες 
  α) Λαμβάνει γνώση, συζητά και εγκρίνει την Έκθεση Δράσης της
   Επαρχιακής Επιτροπής για τη λήγουσα διετία.
  β) Λαμβάνει γνώση, συζητά και εγκρίνει τον Οικονομικό Απολογισμό της
   περασμένης διετίας.
 50.5 Ειδικοί Κανονισμοί 
  Ειδικοί Κανονισμοί που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν την
  οργάνωση, σύνθεση και λειτουργία του Τακτικού Επαρχιακού Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 51: ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 51.1 Το Έκτακτο Επαρχιακό Συνέδριο συγκαλείται ύστερα από απόφαση του
  Εκτελεστικού Γραφείου ή της Επαρχιακής Επιτροπής με έγκριση του
  Εκτελεστικού Γραφείου ή ύστερα από αίτηση των 2/5 των μελών του
  Κόμματος στην οικεία Επαρχία, με συγκεκριμένη ημερήσια διάταξη.
  Εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις περί του Τακτικού Επαρχιακού
  Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 52: ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 52.1 Το Επαρχιακό Συμβούλιο συγκροτείται από:
  α) Την Επαρχιακή Επιτροπή
  β) Τους Βουλευτές
  γ) Τους Δημάρχους, τους Δημοτικούς Συμβούλους και τους Σχολικούς
   Εφόρους
  δ) Τους Αντιπροσώπους της Επαρχιακής Οργάνωσης στην Κεντρική
   Επιτροπή.
  ε) Τον Πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής ΝΕΔΗΚ
  στ) Την Πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής ΓΟΔΗΚ
  ζ) Τους Εκπροσώπους των Περιφερειακών Τομέων/Συντονιστές
   Υπαίθρου και Δημαρχούμενων περιοχών οι οποίοι ορίζονται από το
   Γενικό Οργανωτικό Γραφείο σε συνεννόηση με την οικεία Επαρχιακή
   Επιτροπή.
  η) Τα επαγγελματικά οργανωτικά στελέχη 
  
  Η οικεία Επαρχιακή Επιτροπή σε συνεννόηση με το Γενικό Οργανωτικό

ΑΡΘΡΟ 38: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 38.1 Ο Γραμματέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή.
 38.2 Υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα χειρίζεται θέματα
  που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
 38.3 Υπό την εποπτεία ενός εκ των Αντιπροέδρων του Κόμματος συμμετέχει στη
  διαδικασία παραγωγής πολιτικής στον τομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΑΡΘΡΟ 39: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
 39.1 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων επιλέγεται/εκλέγεται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 39.2 Υπό την εποπτεία του Γενικού Γραμματέα διεκπεραιώνει τις αποφάσεις της
  Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων.
 39.3 Υπό την εποπτεία του Αντιπροέδρου του Κόμματος συμμετέχει στη
  διαδικασία παραγωγής πολιτικής.
 39.4 Υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα συμμετέχει στην
  υλοποίηση των οργανωτικών σχεδιασμών του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 40: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ  ΣΧΕΣΕΩΝ
 40.1 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων επιλέγεται/εκλέγεται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 40.2 Υπό την εποπτεία του Αναπληρωτή Προέδρου χειρίζεται τις σχέσεις του
  Κόμματος με Κόμματα, Οργανώσεις και Ομάδες του εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟ 41: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ/ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ
 41.1 Ο Γραμματέας Επικοινωνίας/Εκπρόσωπος Τύπου επιλέγεται/εκλέγεται από
  την Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου κατόπιν εισήγησης του
  Προέδρου του Κόμματος για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54)
  μήνες.
 41.2 Ετοιμάζει τις ανακοινώσεις του Κόμματος
 41.3 Έχει την ευθύνη παρακολούθησης των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ).
 41.4 Καταρτίζει προγράμματα εξωτερικής προβολής του Κόμματος, τα οποία,
  αφού εγκριθούν, προωθεί προς υλοποίηση σε συνεργασία της Επιτροπής
  Δημοσίων Σχέσεων και της Επιτροπής Πολιτικού Σχεδιασμού.
 41.5 Καταρτίζει προγράμματα εσωτερικής διαφώτισης, τα οποία, αφού εγκριθούν,
  προωθεί προς υλοποίηση με τη συνεργασία των αρμοδίων οργάνων του
  κόμματος (π.χ. Επαρχιακές Επιτροπές).
 41.5 Φέρει την ευθύνη των κομματικών εκδόσεων.
 41.6 Συμμετέχει στα διάφορα όργανα του Κόμματος ως ορίζει το Καταστατικό.
 
ΑΡΘΡΟ 42: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
 42.1 Ο Γραμματέας Κλαδικών Οργανώσεων επιλέγεται/εκλέγεται από την
  Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 42.2 Κάτω από την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα χειρίζεται όλα
  τα θέματα που αφορούν τις σχέσεις του Κόμματος με τις επαγγελματικές
  οργανώσεις των εργαζομένων (εργατών, υπαλλήλων, εκπαιδευτικών,
  οργανωμένων επιστημόνων κλπ.) και έχει την ευθύνη για την οργάνωση και
  λειτουργία κομματικών γενικών και κλαδικών οργανώσεων μέσα στις τάξεις
  του εργατικού κόσμου.
 42.3 Υπό την εποπτεία ενός εκ των Αντιπροέδρων του Κόμματος συμμετέχει στο
  σύστημα παραγωγής πολιτικής και ειδικότερα υποβάλλει εισηγήσεις για
  διαμόρφωση και προώθηση της εργατικής πολιτικής του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 43: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 43.1 Ο Γραμματέας Αγροτικών Θεμάτων εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή για
  θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 43.2 Κάτω από την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα χειρίζεται όλα
  τα θέματα που αφορούν τις σχέσεις του Κόμματος με τις αγροτικές
  οργανώσεις και έχει την ευθύνη για την οργάνωση και λειτουργία

  κομματικών οργανώσεων μέσα στις τάξεις του  αγροτικού κόσμου.
 43.3 Υπό την εποπτεία ενός εκ των Αντιπρόεδρων του Κόμματος συμμετέχει στο
  σύστημα παραγωγής πολιτικής και υποβάλλει εισηγήσεις για διαμόρφωση και
  προώθηση της αγροτικής πολιτικής του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 44: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ  ΘΕΜΑΤΩΝ
 44.1 Ο Γραμματέας Προσφυγικών Θεμάτων επιλέγεται/εκλέγεται από την
  Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 44.1 Αρμοδιότητες
  α) Υπό την εποπτεία  του Γενικού Γραμματέα χειρίζεται θέματα που
   αφορούν τις σχέσεις του Κόμματος με τη ΠΕΠ και τα προσφυγικά
   σωματεία στα πλαίσια της πολιτικής του Κόμματος.
  β) Επιλαμβάνεται των προσφυγικών και άλλων προβλημάτων των μελών
   και τα προωθεί προς τη λύση τους.

ΑΡΘΡΟ 45: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
 45.1 Ο Γραμματέας Θρησκευτικών Ομάδων επιλέγεται/εκλέγεται από την
  Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 45.2 Αρμοδιότητες 
  Υπό την εποπτεία του Γενικού Γραμματέα χειρίζεται θέματα που αφορούν τις
  σχέσεις του Κόμματος με τις θρησκευτικές ομάδες στα πλαίσια της πολιτικής
  του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 46: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 46.1 Η Κεντρική  Επιτροπή εκλέγει  ύστερα από πρόταση του Εκτελεστικού
  Γραφείου δύο (2) μέλη του Κόμματος ως Οικονομικούς Ελεγκτές του
  Κόμματος εκ των οποίων ο ένας είναι εγκεκριμένος ελεγκτής, για θητεία
  που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 46.2 Η θέση του Οικονομικού Ελεγκτή είναι ασυμβίβαστη με οποιονδήποτε άλλο
  κομματικό αξίωμα.
 46.3 Ελέγχουν την οικονομική διαχείριση των οργάνων και Επιτροπών του
  Κόμματος και καταθέτουν την έκθεση τους στην Κεντρική Επιτροπή και στο
  Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο αναφορικά με την προηγούμενη θητεία.

ΑΡΘΡΟ 47: ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 47.1 Ο Γενικός Διευθυντής του Κόμματος επιλέγεται/εκλέγεται, διορίζεται και
  παύεται από το Εκτελεστικό Γραφείο κατόπιν εισήγησης του Προέδρου.
 47.2 Αρμοδιότητες
  α) Προΐσταται διοικητικά της εσωτερικής λειτουργίας του Κόμματος και
   εποπτεύει το έργο του επαγγελματικού προσωπικού των Κεντρικών
   και Επαρχιακών γραφείων.
  β) Υπό την εποπτεία της Γραμματείας του Εκτελεστικού Γραφείου, έχει
   την ευθύνη θεμάτων που άπτονται του επαγγελματικού προσωπικού
   του Κόμματος.
  γ) Προτείνει στο Εκτελεστικό Γραφείο την δομή και το οργανόγραμμα του
   Κόμματος.
  δ) Δύναται να ανοίγει/κλείνει/λειτουργεί τραπεζικούς λογαριασμούς,
   ή/και να έχει δικαίωμα υπογραφής ή/και  να προβαίνει σε αιτήματα
   τραπεζικών διευκολύνσεων/δανεισμού εκ μέρους του Κόμματος,
   ΝΕΔΗΚ, ΓΟΔΗΚ, και των Επαρχιακών Επιτροπών σύμφωνα με το
   άρθρο 69.9.
  ε) Συμμετέχει εξ οφίκιο μέλος στην Οικονομική Επιτροπή με δικαίωμα
   ψήφου.
  στ) Εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή τη διενέργεια  πληρωμής
   των κομματικών δαπανών και υπογράφει τα εντάλματα πληρωμής.
  ζ) Εισηγείται, σε συνεργασία με τον Οικονομικό Διαχειριστή, προς την
   Οικονομική Επιτροπή, τον Ετήσιο Προϋπολογισμό Εσόδων και
   Δαπανών.
  η) Σε συνεργασία με την Οικονομική Επιτροπή του Κόμματος εποπτεύει

ΑΡΘΡΟ 65: ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
 65.1 Παραρτήματα Εξωτερικού
  α) Στα μεγάλα κέντρα του απόδημου Κυπριακού Ελληνισμού ή και αλλού,
   ιδρύονται Τοπικές Οργανώσεις - Παραρτήματα του Κόμματος.
  β) Λειτουργούν με βάση Καταστατικό που εγκρίνει ειδικά συγκαλούμενο
   Τοπικό Συνέδριο του Κόμματος και επικυρώνει το Εκτελεστικό
   Γραφείο.
 65.2 Φοιτητικές Οργανώσεις
  Στα διάφορα Πανεπιστήμια του Εξωτερικού ή Σχολές Τριτοβάθμιας
  Εκπαίδευσης του Εσωτερικού ιδρύονται και λειτουργούν Φοιτητικές
  Οργανώσεις του Κόμματος.

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ
ΑΡΘΡΟ 66: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 66.1 Υποεπιτροπή του Εκτελεστικού Γραφείου του Κόμματος εκ πέντε (5) μελών
  θα λειτουργεί σαν Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
  Τα πέντε (5) μέλη θα εκλέγονται στη πρώτη συνεδρία του Εκτελεστικού
  Γραφείου με μυστική ψηφοφορία και θα υπηρετούν καθ΄ όλη τη θητεία. Σε
  περίπτωση που θα κενωθεί θέση μέλους του Πειθαρχικού Συμβουλίου
  επιλέγεται άμεσα νέο μέλος.
  Εκάστη Επαρχιακή Επιτροπή δύναται να υποβάλει καταγγελία στο Γενικό
  Γραμματέα σχετικά  με παράπτωμα που αφορά μέλος του Κόμματος που
  εμπίπτει στη δική της δικαιοδοσία. Ο Γενικός Γραμματέας αφού διαπιστώσει
  ότι τα γεγονότα που αφορούν τη συγκεκριμένη περίπτωση μπορούν να
  στοιχειοθετήσουν υπόθεση που εμπίπτει  στις πρόνοιες των πιο κάτω
  πειθαρχικών αδικημάτων ετοιμάζει σχετική έκθεση και την παραπέμπει
  ενώπιον του Εκτελεστικού Γραφείου για εξέταση και λήψη απόφασης
  παραπομπής ή όχι σε πειθαρχική δίκη.
  Νοείται ότι το Εκτελεστικό Γραφείο δικαιούται αυτεπαγγέλτως να
  παραπέμπει στο Πειθαρχικό Συμβούλιο οποιαδήποτε καταγγελία κρίνει ότι
  πρέπει να τύχει πειθαρχικής διερεύνησης. Κατά τη λήψη της απόφασης του
  Εκτελεστικού Γραφείου δε μετέχουν στη διαδικασία τα μέλη του Πειθαρχικού
  Συμβουλίου.
 66.2 Νοείται ότι σε περιπτώσεις αυταπόδεικτου πειθαρχικού παράπτωματος το
  Εκτελεστικό Γραφείο δύναται να επιβάλει αυτεπάγγελτα οποιαδήποτε
  πειθαρχική ποινή.
 66.3 Οι αποφάσεις του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου μπορούν να
  εφεσιβληθούν από το ενδιαφερόμενο μέρος το αργότερο εντός τριάντα (30)
  ημερών από της κοινοποιήσεως σε αυτόν ή από της δημοσιεύσεως της
  απόφασης.
  Έφεση υποβάλλεται στην Κεντρική Επιτροπή της οποίας Υποεπιτροπή από
  έντεκα (11) μέλη ενεργεί σαν Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό  Συμβούλιο, και
  δύναται να ακυρώσει, να μειώσει, ή να επικυρώσει την ποινή.
  Τα έντεκα (11) μέλη θα καθορίζονται στην πρώτη συνεδρία της Κεντρικής
  Επιτροπής με μυστική ψηφοφορία και θα υπηρετούν καθ΄ όλη τη θητεία.
  Σε περίπτωση που θα κενωθεί θέση μέλους του Δευτεροβάθμιου
  Πειθαρχικού Συμβουλίου επιλέγεται άμεσα νέο μέλος.
 66.4 Σε περίπτωση που μέλος του πρωτοβάθμιου ή δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού
  Συμβουλίου έχει άμεση ή έμμεση σχέση με οποιονδήποτε κατηγορούμενο
  τότε το μέλος αυτό δεν θα λαμβάνει μέρος στη πειθαρχική διαδικασία.
 66.5 Πειθαρχικά Αδικήματα
   α) Η μη συμμόρφωση μέλους προς τις υποχρεώσεις του, που
    απορρέουν από το Καταστατικό και τις διατάξεις των
    Κανονισμών Λειτουργίας του Κόμματος.
   β) Η συμπεριφορά μέλους που μειώνει το ηθικό κύρος και θίγει
    την αξιοπρέπεια του Κόμματος.

   γ) Στάση και συμπεριφορά μέλους αντίθετη προς τις Αρχές, την
    Ιδεολογία, τις αποφάσεις και τις προγραμματικές επιδιώξεις του
    Κόμματος.
 66.6 Πειθαρχικές Ποινές
  Για τα πιο πάνω πειθαρχικά αδικήματα επιβάλλονται ανάλογα με τη
  σοβαρότητα του πειθαρχικού αδικήματος οι πιο κάτω ποινές:
   α) Σύσταση
   β) Προφορική επίπληξη
   γ) Γραπτή επιτίμηση
   δ) Προσωρινός αποκλεισμός από την κομματική ζωή
   ε) Καθαίρεση Αξιωματούχου από το Αξίωμα του
   στ) Προσωρινή Αποβολή
   ζ) Αποβολή

ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ
ΑΡΘΡΟ 67: ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ - ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
 67.1 Οι πολιτικές αποφάσεις του Κόμματος για την εκλογή Προέδρου της
  Δημοκρατίας λαμβάνονται από την Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος, που
  συνέρχεται μετά από πρόταση του Εκτελεστικού Γραφείου, είτε
  αυτεπάγγελτα.
 67.2 Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Κόμματος είναι μέλος της Βουλής τότε
  είναι ο υποψήφιος του Κόμματος στην εκλογή για ανάδειξη Προέδρου της
  Βουλής.
 67.3 Ειδικοί Κανονισμοί που ψηφίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν τη
  διαδικασία επιλογής κομματικού ή κομματικών υποψηφίων στη διεκδίκηση
  των Γενικών ή Αναπληρωματικών Βουλευτικών Εκλογών, των Ευρωεκλογών,
  των Δημοτικών Εκλογών ή της Εκλογής Κοινοτικών  Συμβουλίων.
 67.4 Όλοι οι υποψήφιοι Βουλευτές, Ευρωβουλευτές, Δήμαρχοι, Δημοτικοί
  Σύμβουλοι και άλλοι υποψήφιοι Κομματικών ή Κοινοτικών αξιωμάτων
  μπορούν να έχουν πρόσβαση για επιθεώρηση των μητρώων του Κόμματος
  βάση κανονισμών που θα εκδίδει το Εκτελεστικό Γραφείο.

ΜΕΡΟΣ ΕΝΝΑΤΟ 
ΑΡΘΡΟ 68: ΕΙΔΙΚΟΙ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
 68.1 Η Κεντρική Επιτροπή θεσπίζει Ειδικούς Κανονισμούς που ρυθμίζουν:
  α) Τη διαδικασία της υποβολής υποψηφιότητας και εκλογής
   Αξιωματούχων του Κόμματος από την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση
   ή άλλα ανώτερα όργανα του Κόμματος.
  β) Τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων του Κόμματος, Κεντρικών και
   Επαρχιακών.
  γ) Το διαχωρισμό των υπηρεσιών των Αξιωματούχων του Κόμματος σε
   δύο κατηγορίες. Στην κατηγορία όσων προσφέρουν τις υπηρεσίες τους
   άνευ αντιμισθίας και εκείνων που πράττουν τούτο έναντι αντιμισθίας,
   με αναφορά των συγκεκριμένων Αξιωματούχων που ανήκουν σε κάθε
   κατηγορία.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟ
ΑΡΘΡΟ 69: ΓΕΝΙΚΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
 69.1 Διαδικασία Αναφοράς
  Αναφορά οργάνου ή μέλους προς το Εκτελεστικό Γραφείο ή την Κεντρική
  Επιτροπή γίνεται πάντοτε δια του Γενικού Γραμματέα.

 69.2 Καταρτισμός Προσχεδίων Κανονισμών
  Τα προσχέδια όλων των Κανονισμών Λειτουργίας των διαφόρων Οργάνων ή
  Επιτροπών που προνοεί το Καταστατικό καταρτίζει το Εκτελεστικό Γραφείο
  με εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας, Ελέγχου και Κανονισμών και τα
  παραπέμπει για έγκριση στην Κεντρική Επιτροπή. 
 69.3 Τρόπος λήψης Αποφάσεων
  Όλες οι αποφάσεις των Συλλογικών Οργάνων που προνοούνται από το
  Καταστατικό λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία νοουμένου ότι δεν
  προβλέπεται διαφορετικά σε άλλο άρθρο του Καταστατικού. Σε περίπτωση
  ισοψηφίας ο προεδρεύων του συγκεκριμένου οργάνου έχει τη νικώσα ψήφο.
  Όταν ζητηθεί μυστική ψηφοφορία από το 25% των παρόντων συνέδρων σε
  οποιαδήποτε Συνέλευση ή οποιοδήποτε Συνέδριο, τότε αυτή διεξάγεται
  από πενταμελή (5) Εφορευτική Επιτροπή η οποία επιβλέπει τη διεξαγωγή
  της ψηφοφορίας και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων.
 69.4 Ασυμβίβαστη η κατοχή δύο κομματικών Αξιωμάτων
   α) Είναι ασυμβίβαστη η κατοχή δύο ή περισσότερων θέσεων
    αξιωματούχων σε Κεντρικό ή Επαρχιακό ή Τοπικό επίπεδο από
    το ίδιο πρόσωπο. Οιοσδήποτε αξιωματούχος ανεξάρτητα
    επιπέδου δικαιούται να κατέχει θέση ως απλό μέλος σε
    συλλογικό όργανο.
   β) Νοείται ότι τούτο δεν ισχύει όταν προνοείται καταστατικά ή
    συμμετοχή του φορέα ενός αξιώματος στα ανώτατα όργανα.
   γ) Η απ’ ευθείας εκλογή σε συλλογικό όργανο δεν αποτελεί
    ασυμβίβαστο με κομματικό αξίωμα.
    Το Εκτελεστικό Γραφείο καθορίζει ποια συγκεκριμένα αξιώματα
    είναι  ασυμβίβαστα.
 69.5 Κήρυξη θέσης Μέλους Συλλογικού Οργάνου (Κεντρικού ή Επαρχιακού) ως
  κενή και διαδικασία συμπλήρωσής της.
   α) Σε περίπτωση που μέλος συλλογικού οργάνου απουσιάζει
    αδικαιολόγητα πέρα από τρείς συνεχείς  συνεδρίες ή από δέκα
    (10) συνολικά αδικαιολόγητες συνεδρίες κατά τη διάρκεια της
    θητείας του , το όργανο δικαιούται να το απαλλάξει από τα
    καθήκοντα του και να κηρύξει τη θέση του κενή, αφού
    εξασφαλίσει προηγουμένως την έγκριση του Εκτελεστικού
    Γραφείου.
   β) Κενούμενες θέσεις  κατά τα ανωτέρω καταλαμβάνουν οι
    επιλαχόντες κατά την σειρά επιτυχίας κατά της εκλογής.
   γ) Σε περίπτωση μη κάλυψης θέσης από επιλαχόντες για τη
    συμπλήρωση της κενής θέσης, θα επιλέγει το όργανο ύστερα
    από έγκριση του Εκτελεστικού Γραφείου. 
 69.6 Θητεία Αξιωματούχων 
  Η θητεία των Αξιωματούχων που αναφέρονται στα διάφορα άρθρα του
  Καταστατικού, αρχίζει από την ημέρα της εκλογής τους και λήγει αμέσως
  μετά την εκλογή των νέων Αξιωματούχων από το αρμόδιο όργανο του
  Κόμματος και διαρκεί για 54 μήνες. Εξαιρούνται ο Κοινοβουλευτικός
  Εκπρόσωπος και ο Αναπληρωτής του, των οποίων η θητεία διαρκεί όσο και η
  βουλευτική θητεία τους , καθώς και ο Πρόεδρος και τα μέλη της Τοπικής
  Επιτροπής των οποίων η θητεία μπορεί να καθορίζεται από τις ετήσιες
  Τοπικές Γενικές Συνελεύσεις. 
 69.7 Έκπτωση Αξιωματούχων/Μελών
  Αξιωματούχος/Μέλος του Κόμματος εκπίπτει του αξιώματός του σε
  περίπτωση που με ενέργειες του βρίσκεται σε αντίθεση με αποφάσεις
  Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος, ύστερα από σχετική απόφαση του
  Εκτελεστικού Γραφείου δεόντως αιτιολογημένης, με δικαίωμα έφεσης στην
  Κεντρική Επιτροπή εντός τριάντα (30) ημερών.
 69.8 Τροποποίηση του Καταστατικού 
  Το Καταστατικό του Κόμματος μπορεί να τροποποιηθεί σε Τακτικό ή Έκτακτο
  Παγκύπριο Συνέδριο με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων που έχουν
  δικαίωμα ψήφου, δεδομένου ότι το σχέδιο τροποποιήσεων θα

  γνωστοποιηθεί τουλάχιστον ένα μήνα πριν το Συνέδριο σε όλα το όργανα και
  τους συνέδρους του Κόμματος.
 69.9 Πόροι του Κόμματος
  Πόροι του Κόμματος είναι η ετήσια κρατική χορηγία και οι ετήσιες συνδρομές
  των μελών, εισφορές, δωρεές, έσοδα εράνων, οργάνωσης λαχείων,
  χοροεσπερίδων, άλλων εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων που συνάδουν με
  τις αρχές πολιτικής δεοντολογίας.
  Το Κόμμα έχει εξουσία όπως: 
   α) Διορίζει τραπεζικούς ή/και άλλους οργανισμούς ως τραπεζίτες
    του και να προβαίνει στο άνοιγμα οποιουδήποτε λογαριασμού.
   β) Συναλλάττεται ή/και λαμβάνει τραπεζικές διευκολύνσεις ή/και
    υπηρεσίες σε δάνεια, τρεχούμενο ή/και οποιοδήποτε άλλο
    λογαριασμό ή/και σε οποιαδήποτε άλλη μορφή τραπεζικών
    πιστώσεων για οποιαδήποτε ποσά με ή χωρίς εξασφαλίσεις και
    κάτω από οποιουσδήποτε όρους 
   γ) Υποθηκεύει, καταθέτει, ενεχυριάζει ή/και άλλως πως
    προσφέρει ή/και διαθέτει οποιαδήποτε περιουσία του Κόμματος
    κινητή ή/και ακίνητη σαν εξασφάλιση οποιονδήποτε
    υφιστάμενων ή/και  μελλοντικών ή/και  υπό αίρεση
    υποχρεώσεων του Κόμματος, έναντι οποιουδήποτε τραπεζικού
    ή/και άλλου οργανισμού ή/και φυσικού ή/και νομικού
    προσώπου.
   δ) Προς το σκοπό υλοποίησης των πιο πάνω, ο εκάστοτε
    Διευθυντής του Κόμματος ή/και ο εκάστοτε Οικονομικός
    Διαχειριστής του Κόμματος ή/και οποιοσδήποτε πληρεξούσιος
    αντιπρόσωπος οποιουδήποτε από αυτούς, εξουσιοδοτούνται να
    προβαίνουν σε οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις ή/και στη
    συνομολόγηση οποιασδήποτε συμφωνίας υπογράφοντας προς
    τούτο κάθε αναγκαίο έγγραφο, δήλωση ή αίτηση ή/και να
    παρίστανται ενώπιον οποιασδήποτε αρχής για σκοπούς αγοράς
    ή/και πώλησης ή/και επιβάρυνσης οποιασδήποτε κινητής ή
    ακίνητης περιουσίας του Κόμματος.
 69.10 Ημερομηνία ισχύος του παρόντος Καταστατικού 
  Η ισχύς του Καταστατικού που ψηφίστηκε στις 6 Μαΐου 2018 αρχίζει από την
  ψήφισή του.
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΑΡΘΡΟ 1 : ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΕΜΒΛΗΜΑ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ
 1.1 Το Δημοκρατικό Κόμμα ιδρύθηκε στη Λευκωσία αρχικά ως παράταξη με την
  ονομασία Δημοκρατική Παράταξη, στις 12 Μαΐου 1976, με ιδρυτική διακήρυξη
  του Σπύρου Κυπριανού με στόχο τη στήριξη του εθνάρχη Μακαρίου και της
  πολιτικής του. Η παράταξη σύντομα μετασχηματίστηκε σε Κόμμα με την
  επωνυμία ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ.
 1.2 ΕΔΡΑ του Κόμματος είναι στην Λεωφ. Γρίβα Διγενή 50, 1080, στη Λευκωσία.
 1.3 ΕΜΒΛΗΜΑ του Κόμματος η αναμμένη δάδα.
 1.4 Η σφραγίδα του Κόμματος είναι κυκλική και στην περιφέρεια έχει την
  επιγραφή ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. Στο κέντρο έχει την
  αναμμένη δάδα, που τέμνει στο μέσο τη συντομογραφία του Κόμματος,
  ΔΗΚΟ, και το έτος ίδρυσής του, 1976.

ΑΡΘΡΟ 2 : ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ – ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 2.1 Ιδεολογία
  Το Δημοκρατικό Κόμμα εκφράζει τους πολίτες που πιστεύουν στις αρχές της
  Πολιτικής, Κοινωνικής και Οικονομικής Δημοκρατίας ως το σύστημα αρχών
  που προάγει και εξασφαλίζει καλύτερα την αρμονική κοινωνική συμβίωση,
  την κοινωνική συνοχή και την κοινωνική δημιουργία. Το Δημοκρατικό Κόμμα
  ασπάζεται την ιδεολογία και τη φιλοσοφία του ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ που
  εμπνέεται από ένα γενικότερο εθνικό και κοινωνικό όραμα και απορρίπτει τις
  γενικές και αόριστες ιδέες και τους αυθαίρετους αφορισμούς.
 2.2 Βασικοί σκοποί
  Βασικοί σκοποί του Δημοκρατικού Κόμματος είναι η συμβολή στον αγώνα για
  την απελευθέρωση της Κύπρου και η προώθηση θεσμών, προγραμμάτων και
  διαδικασιών, που εξασφαλίζουν απρόσκοπτη πρόοδο  και αρμονία στον
  πολιτικό και οικονομικό τομέα, μέσα σε μια κυρίαρχη, ανεξάρτητη και
  δημοκρατική πολιτεία με κατοχυρωμένα τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα
  όλων των νόμιμων πολιτών της. 
 2.3 Βασικοί στόχοι
  Οι βασικοί στόχοι του Δημοκρατικού Κόμματος πηγάζουν από  την όλη
  ιδεολογία και πολιτική φιλοσοφία του. Παράλληλα:
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα βρίσκεται σταθερά και με συνέπεια ενταγμένο
   στον ενδιάμεσο πολιτικό χώρο και υπηρετεί με ειλικρίνεια και χωρίς

   διακρίσεις το δημόσιο συμφέρον και το κοινωνικό σύνολο. Επιδιώκει τη
   συστηματική συνεργασία των δυνάμεων του χώρου στη βάση
   πολιτικοϊδεολογικών συγκλίσεων. Μόνιμος στόχος του Δημοκρατικού
   Κόμματος είναι η συνένωση των δυνάμεων του χώρου και η διεύρυνση
   της αποδοχής των αρχών και της πολιτικής φιλοσοφίας του
   ενδιάμεσου χώρου από την Κυπριακή κοινωνία Στόχος επίσης είναι η
   δημιουργία συνθηκών εθνικής συνεννόησης, πολιτικής συναντίληψης,
   κοινωνικής συναίνεσης και πολιτικής σταθερότητας στον τόπο.
  β) Το Δημοκρατικό Κόμμα επιδιώκει ενεργό και δημιουργική συμμετοχή
   σε Διεθνείς και  Ευρωπαϊκούς πολιτικοϊδεολογικούς και
   κο ι ν ο β ο υλ ε υ τ ι κο ύ ς  θ εσ μ ο ύ ς  κα ι  σ χ ή μ α τ α  σ τ η  β ά σ η
   πολιτικοϊδεολογικής ταύτισης ή συγγένειας.
 2.4 Θέσεις του Κόμματος αναφορικά με το Εθνικό θέμα
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα θεωρεί το Κυπριακό ως πρόβλημα εισβολής και
   κατοχής και αγωνίζεται για να επιτύχει με βάση τα ψηφίσματα και τις
   αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών και τις Συμφωνίες Κορυφής, τις
   αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
   και το Κοινοτικό (Ευρωπαϊκό) Κεκτημένο, δίκαιη, λειτουργική και
   βιώσιμη λύση. ΛΥΣΗ που θα εξασφαλίζει την πλήρη ανεξαρτησία, την
   κατοχύρωση της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας, και της
   ενότητας της χώρας, την αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων
   και των εποίκων και την κατοχύρωση του δικαιώματος επιστροφής
   όλων των προσφύγων στις εστίες και τις περιουσίες τους, κάτω από
   συνθήκες ασφάλειας και θα κατοχυρώνει τα ανθρώπινα δικαιώματα
   (όλων των νόμιμων κατοίκων της Κυπριακής Δημοκρατίας), τις
   βασικές ελευθερίες και τη διακρίβωση της τύχης ενός εκάστου των
   αγνοουμένων.
  β) Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει ότι στον αγώνα μας για φυσική και
   εθνική επιβίωση και δικαίωση, η ανεπιφύλακτη και στενή συνεργασία
   με την Ελληνική Κυβέρνηση είναι αναγκαία και απαραίτητη, και ότι, οι
   δεσμοί με την Ελλάδα, για λόγους ιστορικούς, φυλετικούς και
   εθνικούς, πρέπει να παραμένουν πάντοτε απαρασάλευτοι.
  γ) Το Δημοκρατικό Κόμμα εργάζεται για την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση της
   Κύπρου με στόχο την εφαρμογή των αρχών της δικαιοσύνης, των
   ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του Κοινοτικού Κεκτημένου και την
   ισότιμη και δημιουργική συμμετοχή της Κύπρου στους Ευρωπαϊκούς
   θεσμούς και γενικά στο Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. Παράλληλα εργάζεται
   για τη διαμόρφωση ενός συστήματος αρχών και αξιών στην Ευρωπαϊκή
   Ένωση που να την καθιστά ένωση λαών και πολιτισμών και όχι όργανο
   πολιτικών και οικονομικών κέντρων εξουσίας.
 2.5 Πολιτική Δημοκρατία
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει πως όλες οι πολιτικές εξουσίες πρέπει
   να πηγάζουν από το λαό και να ασκούνται υπεύθυνα για το καλό του
   λαού και σύμφωνα με την ανόθευτη θέλησή του.
  β) Η ολοκλήρωση της Πολιτικής Δημοκρατίας είναι αδιανόητη χωρίς την
   απαιτούμενη πολιτική αγωγή και ενημέρωση, χωρίς τη συμμετοχή
   όλων των ενηλίκων πολιτών στη διαδικασία λήψης σοβαρών
   αποφάσεων, χωρίς την παροχή ίσων ευκαιριών σε όσους πολίτες
   θέλουν να διεκδικήσουν πολιτικές θέσεις, από τις οποίες να μπορούν
   να συναγωνιστούν δημοκρατικά και  ελεύθερα, χωρίς να
   παρεμποδίζονται από οποιεσδήποτε προκαταλήψεις και εμπόδια.
   Η Πολιτική Δημοκρατία απαιτεί την ισότητα των πολιτών έναντι των
   νόμων και την ισοπολιτεία των νόμων έναντι όλων των πολιτών.
 2.6 Έμπρακτη Πολιτική Δημοκρατία 
  Το Δημοκρατικό Κόμμα θέλει τη δημοκρατία έμπρακτη και ουσιαστική, όπου
  τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των πολιτών να καθορίζονται δημοκρατικά,
  με συναίσθηση κοινωνικής ευθύνης και σύμφωνα με τις αρχές της
  δικαιοσύνης και της κοινωνικής αλληλεγγύης και όπου τα δικαιώματα των
  πολιτών να προστατεύονται αποτελεσματικά και να ασκούνται ελεύθερα.

 2.7 Ατομικές και Πολιτικές Ελευθερίες 
  Το Δημοκρατικό Κόμμα θέλει τα ανθρώπινα δικαιώματα απαραβίαστα και τις
  ατομικές και πολιτικές ελευθερίες κατοχυρωμένες με μηχανισμούς που να
  τις προστατεύουν από καταχραστές και σφετεριστές της εξουσίας και από
  πράξεις που δεν συνάδουν με το σύστημα των κοινωνικών αξιών του λαού ή
  τη δημοκρατικά εκφραζόμενη θέληση του λαού.
 2.8 Κοινωνική Δημοκρατία
  Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει ότι το κράτος και γενικά η πολιτεία καθώς και
  η ευρύτερη  κοινωνία έχουν υποχρέωση να εξασφαλίζουν σε όλους τους
  πολίτες συνθήκες ελεύθερης και αξιοπρεπούς διαβίωσης, σύμφωνα με τις
  αρχές της δικαιοσύνης, του ανθρωπισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης.
  Για το σκοπό αυτό υποστηρίζει τη χαλιναγώγηση της αυθαιρεσίας των
  ισχυρών κοινωνικών ομάδων, όπου, και όταν, εκδηλώνεται, την ενίσχυση των
  αδύνατων κοινωνικών ομάδων ή κατηγοριών ή στρωμάτων και την προστασία
  τους από την εγκατάλειψη, την κοινωνική περιθωριοποίηση, την άδικη
  μεταχείριση και την εκμετάλλευση, με απώτερο σκοπό την εξισορρόπηση
  των κοινωνικών και οικονομικών δικαιωμάτων και την αρμονική συμβίωση
  των πολιτών μέσα σε συνθήκες κοινωνικής συνοχής.
 2.9 Οικονομική Δημοκρατία
  Το Δημοκρατικό Κόμμα αποβλέπει στην εξάλειψη κάθε είδους οικονομικών
  φραγμών για την οικονομική προαγωγή των ατόμων και στη δημιουργία ίσων
  ευκαιριών εργασίας και οικονομικής προόδου για όλους τους πολίτες.
  Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει ότι η οικονομική δημοκρατία είναι ανέφικτη
  χωρίς την κατάργηση της κυρίαρχης  αυθαιρεσίας των οικονομικά ισχυρών,
  των μονοπωλίων, της ασυδοσίας του εγχώριου ή ξένου κεφαλαίου, της
  μονοπώλησης, της πληροφόρησης και των κάθε λογής προνομίων που είναι
  αντίθετα με τα συμφέροντα του λαού.  Το Δημοκρατικό Κόμμα θεωρεί επίσης
  αναγκαία την καθιέρωση ελέγχου και την επιβολή κυρώσεων για την κακή
  χρήση τεχνικών εφευρέσεων ή καινοτομιών από μέρους ισχυρών
  κοινωνικοοικονομικών παραγόντων.
  Το Δημοκρατικό Κόμμα θεωρεί το μικτό σύστημα οικονομίας, που συνδυάζει
  την ιδ ιωτική πρωτοβουλία με τον κρατικό σχεδιασμό,  ως το
  αποτελεσματικότερο οικονομικό σύστημα το οποίο διασφαλίζει την πρόοδο
  και την ανάπτυξη της Κύπρου και του λαού της, την δίκαιη κατανομή του
  εθνικού πλούτου και των οικονομικών βαρών και την προστασία των
  δικαιωμάτων των οικονομικά ασθενέστερων και μη προνομιούχων ομάδων
  του πληθυσμού.
 2.10 Δημοκρατική μεθόδευση
  Το Δημοκρατικό Κόμμα δεν υποστηρίζει δόγματα αλλά αρχές, που θα
  ενθαρρύνουν την αδιάκοπη αναζήτηση του καλύτερου και δικαιότερου
  τρόπου κοινωνικής συμβίωσης και συνεργασίας.
  Υποστηρίζει ότι ο ανοικτός και ελεύθερος διάλογος σαν μέσο έκφρασης των
  εκτιμήσεων και θέσεων του λαού, αποτελεί το πιο ορθό μέσο αναζήτησης
  τρόπων για πιο αρμονική  κοινωνική συμβίωση και συνεργασία.
  Επίσης υποστηρίζει ότι σε περίπτωση διαφωνίας ή διαφοράς το καλύτερο
  μέσο για εξεύρεση λύσης είναι οι νόμιμες και δημοκρατικές διαδικασίες.
 2.11 Κατευθυντήριες Οργανωτικές Γραμμές 
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα δεν είναι Κόμμα με μονολιθική οργάνωση. Η
   συνοχή του διατηρείται με την ισορροπημένη κατανομή της
   ενδοκομματικής δύναμης μεταξύ των μελών και αξιωματούχων του, με
   την προσήλωση στους σκοπούς και στη συλλογική προσπάθεια για την
   επίτευξη των σκοπών του Κόμματος.
  β) Οι δημοκρατικές αρχές διέπουν τόσο τη διαδικασία ανάδειξης
   αξιωματούχων όσο και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Γι’ αυτό:
   I.  Όλα τα όργανα είναι αιρετά και εκλέγονται με όσο το δυνατό πιο
    άμεσο τρόπο. Συγκεκριμένα όλα τα μέλη του Κόμματος, που
    είναι εγγεγραμμένα στο Κεντρικό Μητρώο Μελών, έχουν και
    ασκούν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και
    συνδιαμορφώνουν μέσα από συλλογικές διαδικασίες τις

    αποφάσεις και τις θέσεις του Κόμματος στα μείζονος σημασίας
    και ιδιαίτερης κρισιμότητας πολιτικά και κομματικά θέματα. Όλα
    τα μέλη του Κόμματος εκλέγουν όλους τους κεντρικούς
    αξιωματούχους και μέλη των κεντρικών συλλογικών οργάνων
    του Κόμματος, όλα τα μέλη των Επαρχιακών Οργανώσεων
    εκλέγουν όλους τους αξιωματούχους και τα μέλη των
    Επαρχιακών Συλλογικών Οργάνων και όλα τα μέλη της Τοπικής
    Οργάνωσης εκλέγουν όλους τους αξιωματούχους και όλα τα
    μέλη των τοπικών συλλογικών οργάνων.
   II. Οι εξουσίες που συγκεντρώνουν τα όργανα
    αλληλοϊσορροπούνται και αλληλοελέγχονται.
   III. Οι αποφάσεις λαμβάνονται από αρμόδια συλλογικά όργανα.
    --Επιδιώκεται η αποκέντρωση του συστήματος λήψης
    αποφάσεων και η εκχώρηση διακριτικής  εξουσίας στα
    κατώτερα συλλογικά αιρετά  όργανα.

ΑΡΘΡΟ 3: ΚΟΜΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ
 3.1 Επί θεμάτων μείζονος πολιτικής σημασίας ή ιδιαίτερης κομματικής
  κρισιμότητας πραγματοποιείται κομματικό δημοψήφισμα στο οποίο
  συμμετέχουν όλα τα μέλη του Κόμματος.
 3.2 
  Την πραγματοποίηση κομματικού δημοψηφίσματος αποφασίζει η Κεντρική
  Επιτροπή, η οποία καθορίζει το θέμα και τα ερωτήματα που θα τεθούν προς
  απάντηση στο δημοψήφισμα. Οι σχετικές αποφάσεις της Κεντρικής
  Επιτροπής λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών της.

ΑΡΘΡΟ 4: ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 4.1 Το Πολιτικό Πρόγραμμα του Κόμματος καθορίζεται με βάση τις πιο πάνω
  βασικές πολιτικές θέσεις και, εντός των πλαισίων αυτών, μπορεί να
  αναθεωρείται από καιρού εις καιρό από το Παγκύπριο Συνέδριο που έχει
  αποκλειστική αρμοδιότητα να συζητά και να εγκρίνει τους επί μέρους
  στόχους, τη μεθοδολογία, τρόπους και ενέργειες για την προώθηση της
  εφαρμογής του.
 4.2 Την ευθύνη για τη σύνταξη του προσχεδίου του προγράμματος έχει το
  Εκτελεστικό Γραφείο που το υποβάλλει στην Κεντρική Επιτροπή για έγκριση.
  Η Κεντρική Επιτροπή το παραπέμπει στο Παγκύπριο Συνέδριο για τελική
  έγκριση. Νοείται ότι σε όλα τα όργανα του Κόμματος δίνεται η δυνατότητα
  υποβολής απόψεων και εισηγήσεων για τον καταρτισμό του Πολιτικού
  Προγράμματος του Κόμματος.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΔΟΜΗ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

ΑΡΘΡΟ 5: ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 1. Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση
 2. Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο
 3. Έκτακτο ή Καταστατικό Συνέδριο 
 4. Παγκύπρια Συνδιάσκεψη
 5. Κεντρική Επιτροπή
 6. Πολιτικό Συμβούλιο
 7. Εκτελεστικό Γραφείο
 8. Γραμματεία Εκτελεστικού Γραφείου
 9. Κοινοβουλευτική Ομάδα
 10. Γενικό Οργανωτικό Γραφείο
 11. Οικονομική Επιτροπή

 12. Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες
 13. Επιτροπή Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ΑΡΘΡΟ 6: ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 6.1 Η Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση πραγματοποιείται κάθε πενήντα-τέσσερις
  (54) μήνες και εκλέγει τους κεντρικούς αξιωματούχους του Κόμματος
  (Πρόεδρο, Αναπληρωτή Πρόεδρο, τρεις (3) Αντιπροέδρους, Γενικό
  Γραμματέα, Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα), τα αιρετά μέλη του Εκτελεστικού
  Γραφείου (15) και τα μέλη της Κεντρική Επιτροπή.
 6.2 Πραγματοποιείται πενήντα-τέσσερις (54) μήνες μετά την προηγούμενη
  Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
 6.3 Όλα τα εγγεγραμμένα στο Κεντρικό Μητρώο Μελών μέλη του Κόμματος, που
  έχουν εγγραφεί τουλάχιστον εννέα (9) μήνες πριν την ημέρα διεξαγωγής της
  Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην
  ψηφοφορία, εφόσον έχουν τακτοποιημένες τις κομματικές τους
  υποχρεώσεις κατά την προσέλευση τους στην Εκλογική Συνέλευση.

  Κάλπες της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης λειτουργούν σε όλες τις
  επαρχίες, όπως θα ορίζεται από τους σχετικούς κανονισμούς. Οι εκλογικές
  διαδικασίες εποπτεύονται από κεντρική και επαρχιακές εφορευτικές
  επιτροπές όπως θα ορίζουν οι Κανονισμοί που εγκρίνονται από την Κεντρική
  Επιτροπή. Οι Επαρχιακές Εφορευτικές Επιτροπές υπόκεινται στην Κεντρική
  Εφορευτική Επιτροπή. Οι Πρόεδροι των Επαρχιακών εφορευτικών
  επιτροπών είναι μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.

  Οι κάλπες ανοίγουν και κλείνουν την ίδια ώρα σε όλες τις επαρχίες.

  Η Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο συλλογικό
  όργανο του Κόμματος σε θέματα εκλογικών διαδικασιών.

  Ο χρόνος διεξαγωγής της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης μπορεί να
  παραταθεί για περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, με
  απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, ύστερα από εισήγηση του Εκτελεστικού
  Γραφείου, για λόγους εξειδικευμένους που αφορούν τα πολιτικά πράγματα
  του τόπου ή που εξυπηρετούν τους σκοπούς και τις αρχές του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 7: ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 7.1 Το Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο είναι το ανώτατο και κυρίαρχο συλλογικό
  όργανο του Κόμματος στη διαμόρφωση των πολιτικών αποφάσεων και στη
  χάραξη στρατηγικής. Συνέρχεται μια (1) φορά στη διάρκεια της  θητείας των
  κεντρικών συλλογικών οργάνων του Κόμματος, κατόπιν σύγκλισης από την
  Κεντρική Επιτροπή του κόμματος ή όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο από την
  Κεντρική Επιτροπή.
 7.2 Προκηρύσσεται από την Κεντρική Επιτροπή η οποία καθορίζει την
  ημερομηνία διεξαγωγής του και εγκρίνει την ημερήσια διάταξη του.
  Ο χρόνος διεξαγωγής του μπορεί να αναβληθεί για περίοδο που δεν θα
  υπερβαίνει τους τρεις μήνες, με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, ύστερα
  από εισήγηση του Εκτελεστικού Γραφείου, για λόγους εξειδικευμένους που
  αφορούν τα πολιτικά πράγματα του τόπου ή που εξυπηρετούν τους σκοπούς
  και τις αρχές του  Κόμματος.
 7.3 Σύνθεση
  Στο Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο συμμετέχουν: Κεντρική Επιτροπή, Πολιτική
  Επιτροπή, 86 αντιπρόσωποι της ΝΕΔΗΚ, 86 αντιπρόσωποι της ΓΟΔΗΚ, 50
  αντιπρόσωποι των Κλαδικών Οργανώσεων, οι Πρόεδροι των Ομάδων
  Μελετών, δύο αντιπρόσωποι από κάθε Φοιτητική Οργάνωση, τα μέλη των
  Επαρχιακών Επιτροπών του Κόμματος, οι Πρόεδροι των Τοπικών Επιτροπών
  και ένας αντιπρόσωπος από κάθε εκλογικό κέντρο, πέντε αντιπρόσωποι από
  κάθε Κομματική Οργάνωση του εξωτερικού, οι Δήμαρχοι, οι Δημοτικοί
  Σύμβουλοι, οι Σχολικοί Έφοροι και οι εκλεγμένοι πρόεδροι και μέλη

  Κοινοτικών Συμβουλίων μέλη του Κόμματος, τρεις αντιπρόσωποι της
  Οικονομικής Επιτροπής, οι δύο οικονομικοί ελεγκτές.
  Συμμετέχουν επίσης: Πρώην Πρόεδροι της Δημοκρατίας που προέρχονται
  από το ΔΗΚΟ, εν ενεργεία υπουργοί, βουλευτές και ευρωβουλευτές, καθώς
  και όσοι διετέλεσαν αξιωματούχοι του Κόμματος που εκλέγηκαν από
  Παγκύπριο Συνέδριο (Πρόεδροι του Κόμματος, Αναπληρωτές Προέδροι,
  Αντιπρόεδροι, Γενικοί Γραμματείς, και Γενικοί Οργανωτικοί Γραμματείς)
  πρώην Υπουργοί, Βουλευτές και Ευρωβουλευτές του Κόμματος καθώς και οι
  πρώην Προέδροι και Γενικοί Γραμματείς της ΓΟΔΗΚ και της ΝΕΔΗΚ και
  πρώην Πρόεδροι Επαρχιακών Επιτροπών, οι Πρόεδροι και τα μέλη
  Διοικητικών Συμβουλίων Ημικρατικών Οργανισμών που είναι μέλη του
  Κόμματος
 7.4 Αρμοδιότητες
  Το Τακτικό Συνέδριο ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
  α) Λαμβάνει γνώση, συζητά και ψηφίζει:-
   I. Το Πολιτικό Πρόγραμμα του Κόμματος για την επόμενη θητεία.
   II. Την Έκθεση Δράσης της περασμένης θητείας, που καταθέτει ο
    Γενικός  Γραμματέας του Κόμματος.
  β) Καθορίζει τα γενικά πλαίσια της πολιτικής του Κόμματος.
  γ) Λαμβάνει γνώση και εγκρίνει τον Οικονομικό Απολογισμό της
   Οικονομικής Επιτροπής και την Έκθεση των Οικονομικών Ελεγκτών
   του Κόμματος.
  δ) Τροποποιεί το Καταστατικό σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις.
  ε) Έχει το τεκμήριο της αρμοδιότητας για οποιοδήποτε θέμα που δεν
   καθορίζει το Καταστατικό και περιβάλλεται με το κατάλοιπο εξουσίας
   που  δεν έχει ανατεθεί σε άλλο κομματικό όργανο.
 7.5 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί που ψηφίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν με βάση το
  Καταστατικό, θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Τακτικού Παγκυπρίου
  Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 8: ΕΚΤΑΚΤΟ Ή ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 8.1 Το Έκτακτο ή Καταστατικό Παγκύπριο Συνέδριο συγκαλείται εάν και εφ’ όσον
  κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο του Κόμματος ή την Κεντρική Επιτροπή και
  ασχολείται με ειδικά θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη του,
  που εξαγγέλλεται μαζί με τη σύγκλησή του.
 8.2 Στην οργάνωση και λειτουργία του Έκτακτου ή Καταστατικού Παγκυπρίου
  Συνεδρίου εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις περί Τακτικού
  Παγκυπρίου Συνεδρίου, με εξαίρεση τη χρονική περίοδο για έγκριση και
  κοινοποίηση στους συνέδρους των εγγράφων που θα τεθούν ενώπιον του
  Συνεδρίου, την οποία θα μπορεί να συντέμνει η Κεντρική Επιτροπή
  ανάλογα με την περίπτωση και εφ’ όσον συντρέχουν εξειδικευμένοι λόγοι.

ΑΡΘΡΟ 9: ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ
 9.1 Συγκαλείται με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής με στόχο την ενημέρωση
  και το συλλογικό προβληματισμό των στελεχών του Κόμματος καθώς και την
  ανάπτυξη διαλόγου του Κόμματος  με την ευρύτερη κοινωνία πάνω σε
  σημαντικά πολιτικά ζητήματα ή θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος. Η
  Κεντρική Επιτροπή ορίζει ειδική επιτροπή για τη διοργάνωση της.
 9.2 Η Κεντρική Επιτροπή καθορίζει τη σύνθεση της Συνδιάσκεψης και εγκρίνει
  την ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 10: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 10.1 Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ είναι το ανώτατο συλλογικό όργανο του Κόμματος
  που λειτουργεί μεταξύ δύο Τακτικών Παγκύπριων Συνεδρίων.
 10.2 Σύνθεση 
  Η Κεντρική Επιτροπή αποτελείται:
  α) Από τα μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου (ως το άρθρο 12)
  β) Από τα επτά (7) μέλη της Γενικής Γραμματείας της ΓΟΔΗΚ και τα

   έντεκα (11) μέλη της Γενικής Γραμματείας της ΝΕΔΗΚ, τον Πρόεδρο
   των Ομάδων Μελετών και τους Προέδρους των κομματικών
   παραρτημάτων εξωτερικού
  γ) Από 120 αιρετά μέλη, από τα οποία 20% τουλάχιστον είναι γυναίκες
   και 10% τουλάχιστον ανήκουν στη ΝΕΔΗΚ (συμπεριλαμβανομένων
   των επτά (7) μελών της Γραμματείας της ΓΟΔΗΚ και των έντεκα (11)
   μελών της Γραμματείας της ΝΕΔΗΚ) και τα οποία κατανέμονται στις
   Επαρχιακές Οργανώσεις του Κόμματος με βάση τον αριθμό ψήφων
   που πήρε η κάθε επαρχία στις αμέσως προηγούμενες βουλευτικές
   εκλογές στις οποίες το Κόμμα έλαβε μέρος αυτοδύναμα. Τα μέλη κάθε
   επαρχίας εκλέγονται από την οικεία Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση. Η
   κατανομή των εδρών κατά επαρχιακή οργάνωση και των θέσεων που
   διεκδικούνται από γυναίκες και εκπροσώπους της ΝΕΔΗΚ καθορίζεται
   από την Κεντρική Επιτροπή με τους σχετικούς κανονισμούς. Η εκλογή
   γίνεται με βάση κανονισμούς που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή.
  δ) Όλους τους αξιωματούχους που επιλέγονται/εκλέγονται σύμφωνα με
   τα άρθρα 10.7
  ε) Από τους Προέδρους της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων, της
   Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων και της Ομάδας Μελετών.
  στ) Από πέντε (5) εκπροσώπους του Φοιτητικού Κινήματος, που είναι
   μέλη του κόμματος.
 10.3 Η εκλογή των αιρετών μελών της Κεντρικής Επιτροπής γίνεται από τις
  Επαρχιακές Εκλογικές Συνελεύσεις. Η κατανομή των εδρών κατά Επαρχιακή
  Οργάνωση και των θέσεων που διεκδικούνται από γυναίκες και εκπροσώπους
  της ΝΕΔΗΚ καθορίζεται από την Κεντρική Επιτροπή με τους σχετικούς
  κανονισμούς.
 10.4 Ο Γενικός Γραμματέας και ο Βοηθός Γενικός Γραμματέας  φροντίζουν για την
  τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων και των παρουσιών της Κεντρικής
  Επιτροπής και κυκλοφορούν τα  πρακτικά ανάμεσα στα μέλη της Κεντρικής
  Επιτροπής όχι αργότερα από 15 μέρες μετά τη συνεδρία. 
  Η Κεντρική Επιτροπή δύναται να αποφασίσει τη μη περίληψη θεμάτων στα
  πρακτικά με πλειοψηφία όχι μικρότερη από 3/5 των παρόντων.
 10.5 Η Κεντρική Επιτροπή συνέρχεται τουλάχιστον μια (1) φορά την τριμηνία.
  Συγκαλείται από το Εκτελεστικό  Γραφείο, υπό την ευθύνη του Γενικού
  Γραμματέα.
  α) Η Κεντρική Επιτροπή μπορεί να συγκληθεί εκτάκτως από τον Πρόεδρο
   ή το Εκτελεστικό Γραφείο ή με γραπτή αίτηση υπογεγραμμένη από το
   25% τουλάχιστον των μελών της, που να παραθέτει κατά τρόπο
   συγκεκριμένο το θέμα ή τα θέματα για το οποίο/οποία ζητείται η
   έκτακτη σύγκλησή της.
  β) Η Κεντρική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα το
   ήμισυ  τουλάχιστον των εν ενεργεία μελών της. Σε περίπτωση μη
   συμπλήρωσης του ως άνω αριθμού, η συνεδρία αναβάλλεται για μια
   ώρα, οπότε τα παρόντα μέλη εφ’ όσον αντιπροσωπεύουν το 1/3
   τουλάχιστον των εν ενεργεία μελών της, αποτελούν απαρτία.
  γ) Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία, εκτός των
   αποφάσεων για τις οποίες απαιτείται μεγαλύτερος αριθμός ψήφων
   σύμφωνα με τις πρόνοιες άλλων άρθρων του Καταστατικού. Η
   ψηφοφορία διεξάγεται δι’ ανατάσεως της χειρός εκτός αν ζητηθεί
   διαφορετικά από το 25% των παρόντων μελών, οπότε διεξάγεται
   μυστική.
 10.6 Αρμοδιότητες
  α) Η Κεντρική Επιτροπή προκηρύσσει  την Παγκύπρια Εκλογική
   Συνέλευση και καθορίζει την ημερομηνία διεξαγωγής των εργασιών
   της, την εκλογική διαδικασία και κάθε άλλο εκλογικό κανονισμό. Με
   ειδικούς κανονισμούς καθορίζει τη διαδικασία υποβολής
   υποψηφιοτήτων και διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη των
   κεντρικών αξιωματούχων, των μελών των κεντρικών συλλογικών
   οργάνων και των επαρχιακών και τοπικών συλλογικών οργάνων, που

   εκλέγονται από την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
  β) Προκηρύσσει επίσης το Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο, καθορίζει την
   ημερομηνία διεξαγωγής των εργασιών του και εγκρίνει την ημερήσια
   διάταξή του. Μελετά και εγκρίνει όλα τα έγγραφα που θα κατατεθούν
   στο Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο, τουλάχιστον ένα μήνα πριν την
   πραγματοποίηση του και φροντίζει για την κυκλοφορία του
   προσυνεδριακού υλικού  διά του Γενικού Γραμματέα προς τις
   Επαρχιακές Επιτροπές και άλλες οργανώσεις ή τμήματα του Κόμματος.
  γ) Εγκρίνει και παραπέμπει στο Παγκύπριο Τακτικό Συνέδριο το Πολιτικό
   Πρόγραμμα του Κόμματος και την Έκθεση Δράσης.
  δ) Μελετά και εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων και δαπανών
   του Κόμματος. 
  ε) Λαμβάνει γνώση της γενικής οικονομικής κατάστασης του Κόμματος
   με αναφορά του αρμόδιου οικονομικού διαχειριστή, ο οποίος εισηγείται
   στο Εκτελεστικό Γραφείο τους συνεργάτες του.
  στ) Ενόψει του Τακτικού Παγκύπριου Συνεδρίου λαμβάνει γνώση της
   οικονομικής κατάστασης και διαχείρισης των οικονομικών του
   Κόμματος της προηγηθείσας διετίας με την κατάθεση της έκθεσης των
   οικονομικών ελεγκτών του Κόμματος που παραπέμπεται στο Τακτικό
   Παγκύπριο Συνέδριο. Ενόψει Τακτικού Παγκύπριου Συνεδρίου
   εξετάζει τους εγκεκριμένους λογαριασμούς του Κόμματος με βάση
   την έκθεση των ελεγκτών και εγκρίνει ή απορρίπτει τους
   λογαριασμούς.
  ζ) Εγκρίνει τους εσωτερικούς κανονισμούς οι οποίοι ρυθμίζουν την
   οργάνωση και λειτουργία των Συλλογικών οργάνων ή επιτροπών του
   Κόμματος , κεντρικών, επαρχιακών ή τοπικών. 
  η) Εγκρίνει την κομματική λειτουργία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.
  θ) Καθορίζει το ύψος του δικαιώματος εγγραφής και της ετήσιας
   συνδρομής των μελών.
  ι) Θεσπίζει ειδικούς κανονισμούς που ρυθμίζουν:
   I. Τη διαδικασία της υποβολής υποψηφιότητας και εκλογής
    αξιωματούχων του Κόμματος που εκλέγονται από ανώτερα
    συλλογικά όργανα του Κόμματος. 
   II. Τη διαδικασία επιλογής κομματικού ή κομματικών υποψηφίων
    στη διεκδίκηση των γενικών ή Αναπληρωματικών βουλευτικών
    εκλογών, Ευρωεκλογών, των δημοτικών εκλογών ή της εκλογής
    προέδρων και μελών Κοινοτικών Συμβουλίων καθώς και μελών
    Σχολικών Εφοριών.
   III. Τη διαδικασία προκήρυξης και διεξαγωγής του κομματικού
    δημοψηφίσματος.
  Ια) Επιλέγει/εκλέγει ενδεκαμελή (11) υποεπιτροπή της Κεντρικής
   Επιτροπής απαρτιζόμενη από Πρόεδρο και δέκα μέλη, η οποία ενεργεί
   ως δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
  Ιβ) Επιλέγει/εκλέγει το βουλευτή που θα διεκδικήσει το αξίωμα του
   Προέδρου της Βουλής, σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Κόμματος
   δεν είναι βουλευτής ή δεν επιθυμεί να διεκδικήσει τη θέση.
  Ιγ) Επικυρώνει την εκλογή του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του
   Κόμματος και του Αναπληρωτή του.
  Ιδ) Επιλέγει/εκλέγει τα πέντε (5) μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας,
   Ελέγχου και  Κανονισμών.
  Ιε) Επικυρώνει την επιλογή του Προέδρου της Ομάδας Μελετών.
 10.7 Επιλέγει/εκλέγει τους πιο κάτω Αξιωματούχους του Κόμματος οι οποίοι
  συμμετέχουν στην Κεντρική Επιτροπή ως εξ οφίκια μέλη με δικαίωμα
  ψήφου:
  1) Τους Βοηθούς Γενικούς Γραμματείς
  2) Τους Βοηθούς Γενικούς Οργανωτικούς Γραμματείς
  3) Το Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων
  4) Το Γραμματέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  5) Το Γραμματέα Αγροτικών Θεμάτων

  6) Το Γραμματέα Προσφυγικών Θεμάτων
  7) Το Γραμματέα Πολιτιστικών Θεμάτων
  8) Το Γραμματέα Αθλητισμού
  9) Το Γραμματέα Θρησκευτικών Ομάδων
  10) Το Γραμματέα Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Θεμάτων
  Τα καθήκοντα/αρμοδιότητές τους, εφ’ όσον  δεν προβλέπονται από το
  Καταστατικό, εγκρίνονται από την Κεντρική Επιτροπή.
 10.8 Πληρώνει με εκλογή τις  θέσεις του Αναπληρωτή Προέδρου, Αντιπροέδρων,
  Γενικού Γραμματέα και του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, σε περίπτωση
  κατά την οποία καθίστανται κενές για οποιοδήποτε λόγο.
 10.9 Κάθε χρόνο η Κεντρική Επιτροπή  ορίζει ειδική συνεδρία  λογοδοσίας των
  αξιωματούχων του Κόμματος. 

ΑΡΘΡΟ 11: ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 11.1 Στο Πολιτικό Συμβούλιο μετέχουν όλοι οι πρώην υπουργοί και βουλευτές
  μέλη του Κόμματος και άλλα πρόσωπα μετά από σχετική εισήγηση του
  Προέδρου του Κόμματος στη Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου.
 11.2 Συνεδριάζει τακτικά και αναλύει τα πολιτικά δρώμενα και την επικαιρότητα.
 11.3 Το Πολιτικό Συμβούλιο έχει καθαρά συμβουλευτικό χαρακτήρα και μετά από
  κάθε συνεδρία αποστέλλει στον Πρόεδρο του Κόμματος έκθεση εισηγήσεων
  και απόψεων.
 11.4 Το Πολιτικό Συμβούλιο τελεί υπό την εποπτεία του Προέδρου του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 12: ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
 12.1 Το Εκτελεστικό Γραφείο είναι το Εκτελεστικό Όργανο της Κεντρικής
  Επιτροπής και γενικότερα του Κόμματος.
 12.2 Σύνθεση 
  Στο Εκτελεστικό Γραφείο συμμετέχουν:
  α) Ο Πρόεδρος, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος, οι τρεις (3) Αντιπροέδροι, ο
   Γενικός Γραμματέας, ο Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας.
  β) Δεκαπέντε (15) αιρετά μέλη που εκλέγονται από την Παγκύπρια
   Εκλογική Συνέλευση. Τρία από τα μέλη αυτά είναι γυναίκες.
  γ) Πρώην Πρόεδροι του Κόμματος
  δ) Οι Πρόεδροι της ΝΕΔΗΚ και της ΓΟΔΗΚ
  ε) Οι υπουργοί που συμμετέχουν στην κυβέρνηση εκ μέρους του
   Κόμματος.
  στ) Τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος και οι
   Ευρωβουλευτές του Κόμματος.
  ζ) Οι Πρόεδροι των Επαρχιακών Επιτροπών του Κόμματος (ένας ανά
   γεωγραφική επαρχία).
  η) Ο Οικονομικός Διαχειριστής του Κόμματος
  θ) Ο Γενικός Διευθυντής του Κόμματος, ως εξ οφίκιο Μέλος με δικαίωμα
   ψήφου.
  ι) Η Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου δύναται να καλεί μέχρι και 3
   άτομα να παρακάθονται στο Εκτελεστικό χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 12.3 Αποτυχών υποψήφιος στις εκλογές για την ανάδειξη προέδρου του
  Κόμματος ο οποίος συγκεντρώνει πάνω από το 30% των ψήφων, συμμετέχει
  στο Εκτελεστικό Γραφείο ως πλήρες μέλος.
 12.4 Σε Ειδικές Συνεδρίες παρίστανται για σκοπούς ενημέρωσης και συντονισμού
  και άλλοι αξιωματούχοι του Κόμματος που θα προσκαλούνται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 12.5 Λειτουργία 
  α) Το Εκτελεστικό Γραφείο συγκαλείται το αργότερο τριάντα (30) ημέρες
   μετά την εκλογή των αιρετών μελών του και συνεδριάζει τακτικά
   τουλάχιστον μια (1) φορά τον μήνα και έκτακτα όταν κληθεί από τον
   Πρόεδρο ή από τα 3/5 των μελών του.
  β) Τα μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου αναλαμβάνουν συγκεκριμένους
   τομείς  ευθύνης. 
  γ) Βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά συν ένα μέλη του. Οι

   αποφάσεις λαμβάνονται  με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών
   του.
  δ) Γενικά θέματα λειτουργίας του ρυθμίζονται με Ειδικό Κανονισμό που
   θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή. 
 12.6 Αρμοδιότητες
  Το Εκτελεστικό Γραφείο ασκεί τις πιο κάτω αρμοδιότητες:
  α) Μελετά τις διαμορφούμενες εκάστοτε πολιτικές ή άλλες καταστάσεις
   και εξελίξεις και αντιμετωπίζει τα προκύπτοντα θέματα.
  β) Εκτιμά τη γενική κατάσταση και λαμβάνει αποφάσεις για την
   κομματική γραμμή μέσα στα πλαίσια των αρχών του Κόμματος.
  γ) Αποφασίζει για την ένταξη στα συλλογικά όργανα του Κόμματος
   άλλων στελεχών που προσχωρούν στο Κόμμα.
  δ) Ετοιμάζει  και υποβάλλει κάθε τρίμηνο προς την Κεντρική Επιτροπή
   Ειδική Πολιτική Έκθεση πάνω στην πολιτική κατάσταση, με βάση την 
   οποία αυτή προβαίνει στις εκτιμήσεις ή και λαμβάνει  τις αποφάσεις
   της.
  ε) Προτείνει στην Κεντρική Επιτροπή τα ονόματα των δύο Ελεγκτών του
   Κόμματος.
  στ) Συγκαλεί σε συνεννόηση με τις Επαρχιακές Επιτροπές τα τακτικά ή
   έκτακτα Επαρχιακά Συνέδρια.
  ζ) Καταρτίζει το προσχέδιο του Πολιτικού Προγράμματος του Κόμματος
   και το υποβάλλει στην Κεντρική Επιτροπή.
  η) Επιλέγει/εκλέγει τους πιο κάτω αξιωματούχους του Κόμματος: 
   I. Τον Οικονομικό Διαχειριστή του Κόμματος και τα μέλη της
   Οικονομικής Επιτροπής
   II. Τον Πρόεδρο και τα μέλη της Ομάδας Μελετών
   III. Επικυρώνει τα εννιά (9) πρόσωπα που στελεχώνουν το Γενικό
    Οργανωτικό Γραφείο
   IV. Τον Πρόεδρο και τα μέλη Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων
   V. Τον Πρόεδρο και τα μέλη Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων
   VI. Τον Γενικό Διευθυντή του Κόμματος
  θ) Καταρτίζει με  βάση εισηγήσεις της Επιτροπής Δεοντολογίας, Ελέγχου
   και Κανονισμών, τα προσχέδια των Κανονισμών που προνοούνται από
   τα διάφορα άρθρα του Καταστατικού και τα παραπέμπει στην Κεντρική
   Επιτροπή για ψήφιση.
  ι) Εισηγείται στην Κεντρική Επιτροπή τη σύσταση οποιασδήποτε
   Επιτροπής ή Επιτροπών με συμβουλευτική ιδιότητα που δεν
   προβλέπονται από το καταστατικό για την αποδοτική λειτουργία του
   κομματικού μηχανισμού.
  ια) Κατόπιν εισήγησης του Γενικού Διευθυντή του Κόμματος, εγκρίνει την
   δομή και το οργανόγραμμα του Κόμματος.
  ιβ) Δύναται να καλέσει Αξιωματούχους του Κόμματος που δεν είναι μέλη
   του Εκτελεστικού Γραφείου να παραστούν σε συνεδρία που μελετά
   θέματα της αρμοδιότητάς τους.
  ιγ) Λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή
  ιδ) Επιλέγει/εκλέγει πενταμελή (5) υποεπιτροπή του Εκτελεστικού
   Γραφείου, με Πρόεδρο και τέσσερα (4) μέλη η οποία ενεργεί σαν
   πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
   Η πειθαρχική εξουσία του Εκτελεστικού Γραφείου διά της
   πενταμελούς υποεπιτροπής του ασκείται αφού διοριστεί «ερευνών
   λειτουργός» (εκτός των Οργάνων του Κόμματος αλλά μέλος του
   Κόμματος) για διερεύνηση των γεγονότων και για υποβολή έκθεσης.
   Νοείται ότι παρέχεται το δικαίωμα ακροάσεως του μέλους εφ’ όσον η
   έρευνα διεκπεραιωθεί. 
 12.7 Επιβάλλει αυτεπάγγελτα πειθαρχική ποινή σε περιπτώσεις αυταπόδεικτου
  πειθαρχικού παραπτώματος.
 12.8 Το Εκτελεστικό Γραφείο φροντίζει για τη συγκρότηση και λειτουργία ειδικών
  επιτροπών εργασίας που θα αφορούν θέματα ανάλογα με τα υπουργεία της
  κυβέρνησης ή/και αντίστοιχες Επιτροπές της Βουλής.

 12.9 Η υλοποίηση και εφαρμογή των αποφάσεων του Εκτελεστικού Γραφείου
  μπορεί να ανατεθεί στη Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου.
 12.10 Το Εκτελεστικό Γραφείο επιλέγει τα κομματικά  μέλη που εκπροσωπούν το
  Κόμμα σε εξωκομματικούς οργανισμούς ή επιτροπές.
 12.11 Το Εκτελεστικό Γραφείο σε συνεργασία με το Γενικό Διευθυντή του
  Κόμματος ορίζει τις έμμισθες θέσεις του Κόμματος, διορίζει και παύει το
  έμμισθο προσωπικό και ορίζει και αναθεωρεί την αντιμισθία του με βάση την
  κείμενη νομοθεσία και τις ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις

ΑΡΘΡΟ 13: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
 13.1 Η Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον
  Αναπληρωτή Πρόεδρο, τους τρεις (3) Αντιπροέδρους, το Γενικό Γραμματέα,
  το Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα, τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο, τον
  Αναπληρωτή Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο και δύο (2) από τα αιρετά μέλη
  του Εκτελεστικού Γραφείου που ορίζονται από την ολομέλεια του Σώματος
  και διαχειρίζεται πάνω σε καθημερινή βάση θέματα κομματικής πολιτικής,
  οργανωτικής ανάπτυξης και γενικότερης πολιτικής και κομματικής δράσης.
  Στην Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου παρακάθεται και ο Γραμματέας
  Επικοινωνίας/Εκπρόσωπος Τύπου χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 13.2 Αρμοδιότητες
  α) Επιλέγει/εκλέγει τον Γραμματέα Επικοινωνίας/Εκπρόσωπο Τύπου
   κατόπιν εισήγησης του Προέδρου του Κόμματος.
  β) Σε συνεργασία με τον Γενικό Διευθυντή του Κόμματος έχει την ευθύνη
   θεμάτων που άπτονται του επαγγελματικού προσωπικού του
   Κόμματος.
  γ) Επιλέγει/εκλέγει τον Υπεύθυνο Προσωπικών Δεδομένων.

ΑΡΘΡΟ 14: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
 14.1 Οι βουλευτές του Κόμματος αποτελούν την Κοινοβουλευτική Ομάδα του.
 14.2 Αρμοδιότητες
  α) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα έχει την ευθύνη της προβολής και
   εφαρμογής της πολιτικής του Κόμματος στα πλαίσια της Βουλής των
   Αντιπροσώπων.
  β) Ενεργεί τόσο μέσα, όσο και έξω από τη Βουλή για την προώθηση των
   αρχών και των αποφάσεων του Κόμματος και αγωνίζεται για την
   υπεράσπιση και εξασφάλιση των συμφερόντων του λαού μας.
  γ) Δραστηριοποιείται  σε συνεργασία με τα αρμόδια όργανα του Κόμματος
   για την επισήμανση, προώθηση και επίλυση των συμφερόντων του
   λαού.
  δ) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα δύναται για σκοπούς διευκόλυνσης της
   στην εκπλήρωση των καθηκόντων της, να διορίσει σε συνεννόηση με
   το Γενικό Γραμματέα, έμμισθο Γραμματέα, καθορίζοντας ταυτόχρονα
   τους όρους εργοδότησης του και τα καθήκοντά του.
  ε) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα συνεδριάζει τακτικά κάθε εβδομάδα και
   έκτακτα όταν παρίσταται ανάγκη.
  στ) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα επιλέγει δυο (2) εκ των Κοινοβουλευτικών
   Συνεργατών ως Γραμματείς της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.
  ζ) Λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή
 14.3 Ειδικός Κανονισμός
  Ειδικός Κανονισμός, που ετοιμάζει η Κοινοβουλευτική Ομάδα και ψηφίζει
  η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει την οργάνωση και λειτουργία της Ομάδας.

ΑΡΘΡΟ 15: ΓΕΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
 15.1 Το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο είναι υπεύθυνο για την οργάνωση του
  Κόμματος και καταρτίζει το Γενικό Οργανωτικό Σχέδιο.
 15.2 Του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου προΐσταται ο Γενικός Οργανωτικός
  Γραμματέας. 
 15.3 Απαρτίζεται από τον Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα, τους δυο (2) Βοηθούς
  Γενικούς Οργανωτικούς Γραμματείς και τους έξι (6) Γενικούς Επαρχιακούς

  Οργανωτικούς Διοικητικών Επαρχιών.
 15.4 Όπου κριθεί αναγκαίο καλούνται να παρακαθίσουν σε συνεδρίες του Γενικού
  Οργανωτικού Γραφείου και άλλοι αξιωματούχοι.
 15.5 Τα μέλη του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου επικυρώνονται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 15.6 Βρίσκεται σε στενή επαφή με τις Επαρχιακές Επιτροπές και τα Παραρτήματα
  του Εξωτερικού και συντονίζει τις ενέργειες και δραστηριότητες τους στον
  οργανωτικό τομέα.
 15.7 Ελέγχει την πρόοδο προς υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.
 15.8 Τηρεί υπό την εποπτεία του Προέδρου του Κόμματος και με τη συνεργασία
  του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, το Κεντρικό Μητρώο Μελών του
  Κόμματος και ελέγχει την κανονική  τήρηση των Επαρχιακών Μητρώων
  Μελών από τις Επαρχιακές Επιτροπές και των Μητρώων Μελών  των Τοπικών
  Οργανώσεων από τις αντίστοιχες Τοπικές Επιτροπές, της ΝΕΔΗΚ και της
  ΓΟΔΗΚ.
 15.9 Διενεργεί και εποπτεύει τις εκλογές για την ανάδειξη της ηγεσίας της
  ΝΕΔΗΚ και της ΓΟΔΗΚ, για τις οποίες έχει την ευθύνη τήρησης του
  μητρώου.
 15.10 Κανένα μέλος του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου δεν μπορεί να διεκδίκηση
  πολιτειακό αξίωμα εκτός και αν παραιτηθεί από την θέση του τουλάχιστον
  δυο (2) χρόνια πριν τις εκλογές τις οποίες προτίθεται να διεκδικήσει, εκτός
  και αν το Εκτελεστικό Γραφείο δώσει σχετική άδεια κατόπιν γραπτού
  αιτήματος.
 15.11 Το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 16: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ
 16.1 Η Επιτροπή Δεοντολογίας, Ελέγχου και Κανονισμών απαρτίζεται από πέντε
  (5) μέλη που επιλέγονται/εκλέγονται από την Κεντρική Επιτροπή.
 16.2 Καταρτίζει κώδικα Δεοντολογίας και εισηγείται κανονισμούς που ρυθμίζουν
  την κομματική συμπεριφορά και δράση καθώς και τη λειτουργία όλων των
  οργάνων του Κόμματος.
 16.3 Παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση του Καταστατικού, του Κώδικα
  Δεοντολογίας και των Κανονισμών.

ΑΡΘΡΟ 17: ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 17.1 Με πρωτοβουλία του Εκτελεστικού Γραφείου, συγκροτούνται Επιτροπές με
  ευθύνη την εξέταση θεμάτων που αφορούν την πολιτική, εκπαιδευτική,
  κοινωνική, οικονομική, πολιτιστική και αθλητική δραστηριότητα της
  Κυβέρνησης ή και άλλων φορέων εξουσίας, όπως και άλλες πτυχές της
  ζωής  του  τόπου .  Με δ ική  τους  πρωτοβουλία  να  εκφράζουν
  απόψεις/εισηγήσεις στο Εκτελεστικό Γραφείο για οποιοδήποτε από τα
  θέματα αυτά.
 17.2 Στις Επιτροπές  μετέχουν εξ οφίκιο οι βουλευτές  που εκπροσωπούν το
  Κόμμα στις αντίστοιχες Επιτροπές της Βουλής. Τα λοιπά μέλη των Επιτροπών
  επιλέγει/εκλέγει το Εκτελεστικό Γραφείο.
 17.3 Την εποπτεία  και συντονισμό του έργου τους θα έχει ο Αναπληρωτής
  Πρόεδρος του Κόμματος ή οι Αντιπρόεδροι του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 18: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
 18.1 Τα μέλη της Επιτροπής Αναθεώρησης και Εκσυγχρονισμού της Κυπριακής
  Νομοθεσίας επιλέγονται/εκλέγονται από το Εκτελεστικό Γραφείο κατόπιν
  εισήγησης της Γραμματείας του.
 18.2 Τελεί υπό την εποπτεία του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου ή του
  Αναπληρωτή Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου και βρίσκεται σε στενή
  συνεργασία με τους βουλευτές και κοινοβουλευτικούς συνεργάτες.
 18.3 Είναι υπεύθυνο για την μελέτη του Νομοθετικού πλαισίου του κράτους με

  στόχο την επισήμανση αδυναμιών και την τροποποίηση τους στην
  κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού  και της βελτίωσης της λειτουργικότητας
  του προς όφελος των πολιτών.

ΑΡΘΡΟ 19: ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
 19.1 Στο Σύστημα Παραγωγής Πολιτικής συμμετέχουν οι Βουλευτές, τα Μέλη του
  Εκτελεστικού Γραφείου και της Κεντρικής Επιτροπής, οι Κοινοβουλευτικοί
  Συνεργάτες και τα μέλη της Επιτροπής Πολιτικού Σχεδιασμού και των
  Ομάδων Μελετών.
 19.2 Άλλα στελέχη καθώς και μέλη με ειδική τεχνοκρατική κατάρτιση
  συνδράμουν την όλη προσπάθεια.
 19.3 Βασικός σκοπός είναι η επεξεργασία και ο καταρτισμός μελετών και
  προτάσεων για διαμόρφωση πολιτικής θέσης από το Κόμμα και τη χάραξη της
  κομματικής γραμμής σε διάφορους τομείς πολιτικής.
 19.4 Το συντονισμό και την εποπτεία του Συστήματος Παραγωγής Πολιτικής έχει
  ένας εκ των Αντιπροέδρων του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 20: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 20.1 Η Οικονομική Επιτροπή, κάτω από την εποπτεία του Εκτελεστικού Γραφείου
  και με τη συντονιστική ευθύνη του Οικονομικού Διαχειριστή του Κόμματος,
  είναι υπεύθυνη για την οικονομική διαχείριση του Κόμματος, την
  κατάστρωση και υλοποίηση προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης του
  Κόμματος και τον έλεγχο ομαλής τήρησης των οικονομικών λογαριασμών και
  λογιστικών βιβλίων του Κόμματος σε  Παγκύπρια κλίμακα.
 20.2 Η Επιτροπή είναι δεκαπενταμελής (15), με δικαίωμα της Κεντρικής Επιτροπής
  να αυξομειώνει τα μέλη της.  Η θητεία της διαρκεί για πενήντα-τέσσερις (54)
  μήνες.
  Οι Πρόεδροι των Επαρχιακών Οικονομικών Επιτροπών ή οι επαρχιακοί ταμίες
  είναι εξ οφίκιο μέλη της.
 20.3 Αρμοδιότητες 
  α) Καταρτίζει τον Ετήσιο Προϋπολογισμό Εσόδων και Δαπανών του
   Κόμματος και τον καταθέτει προς έγκριση στην Κεντρική Επιτροπή
   προς την οποία είναι υπόλογη.
  β) Σε συνεργασία με τον Οικονομικό διαχειριστή του Κόμματος, τους
   αξιωματούχους της ηγεσίας και άλλα αρμόδια κομματικά όργανα
   προγραμματίζει και υλοποιεί προγράμματα για την εξασφάλιση
   οικονομικών πόρων και ενίσχυση του Ταμείου του Κόμματος
  γ) Εποπτεύει την κανονική λειτουργία  του Λογιστηρίου του Κόμματος και
   ασκεί έλεγχο στην οικονομική διαχείριση σε όλα τα επίπεδα του
   Κόμματος.
  δ) Εξουσιοδοτεί τη διενέργεια των κομματικών δαπανών με βάση
   σχετικές εκάστοτε εισηγήσεις του Γενικού Διευθυντή του Κόμματος.
  ε) Υποβάλλει στο Εκτελεστικό Γραφείο κατά τρίμηνο, ή όταν της ζητηθεί,
‘   Έκθεση για την οικονομική κατάσταση του Κόμματος’.
  στ) Υποβάλλει στο τέλος κάθε οικονομικού έτους στην Κεντρική Επιτροπή
   τους ελεγμένους λογαριασμούς του Κόμματος προς συζήτηση και
   έγκριση.
  ζ) Παρουσιάζει κατ’ έτος προϋπολογισμό για τους επόμενους δώδεκα
   (12) μήνες.
  η) Με εισήγηση του Γενικού Διευθυντή ή/και του Οικονομικού
   Διαχειριστή δύναται να ανοίγει/κλείνει/λειτουργεί τραπεζικούς
   λογαριασμούς, ή/και να έχει δικαίωμα υπογραφής ή/και  να προβαίνει
   σε αιτήματα τραπεζικών διευκολύνσεων/δανεισμού εκ μέρους του
   Κόμματος, ΝΕΔΗΚ, ΓΟΔΗΚ, και των Επαρχιακών Επιτροπών σύμφωνα
   με το άρθρο 69.9.
 20.4 Ειδικός  Κανονισμός

  Ειδικός Κανονισμός που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει την
  οργάνωση και λειτουργία της.

ΑΡΘΡΟ 21: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
 21.1 Η  Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων χειρίζεται τις διεθνείς σχέσεις του Κόμματος
  υπό την άμεση εποπτεία του Αναπληρωτή Προέδρου  του  Κόμματος.
 21.2 Η Επιτροπή είναι πενταμελής (5), με δικαίωμα της Κεντρικής Επιτροπής να
  αυξομειώνει τα μέλη της.  Επιλέγεται/εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή
  για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 21.3 Κάθε χρόνο υποβάλλει στο Εκτελεστικό γραφείο Έκθεση Δράσης που
  καλύπτει τις δραστηριότητές της κατά την περίοδο αυτή.
 21.4 Η Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων συμμετέχει τόσο στο σύστημα  παραγωγής
  πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.
 21.5 Της Επιτροπής προΐσταται ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων, ο
  οποίος επιλέγεται/εκλέγεται από το Εκτελεστικό Γραφείο και είναι εξ οφίκιο
  μέλος της Κεντρικής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου.
 21.6 Ειδικός  Κανονισμός
  Ειδικός Κανονισμός που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει τη
  λειτουργία της.

ΑΡΘΡΟ 22: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΣΧΕΣΕΩΝ  
 22.1 Η Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων είναι πενταμελής (5) με δικαίωμα της
  Κεντρικής Επιτροπής να αυξομειώνει τον αριθμό των μελών της. Ο Πρόεδρος
  και τα τέσσερα μέλη επιλέγονται/εκλέγονται από το Εκτελεστικό Γραφείο για
  θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 22.2 Κάθε εξάμηνο υποβάλλει στο Εκτελεστικό Γραφείο Έκθεση Δράσης που
  καλύπτει τις δραστηριότητες κατά την περίοδο αυτή.
 22.3 Η Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων χειρίζεται τις δημόσιες σχέσεις του
  Κόμματος υπό την εποπτεία του Προέδρου του Κόμματος και του Γενικού
  Γραμματέα.
 22.4 Η Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων συμμετέχει τόσο στο σύστημα παραγωγής
  πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.
 22.5 Της Επιτροπής προΐσταται ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων ο
  οποίος επιλέγεται/εκλέγεται από το Εκτελεστικό Γραφείο και είναι εξ οφίκιο
  μέλος της Κεντρικής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου.
 22.6 Ειδικός Κανονισμός
  Ειδικός Κανονισμός που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει τη
  λειτουργία της.

ΑΡΘΡΟ 23: ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
 23.1 Ιδρύονται Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες κατά επαρχία
  με εισήγηση του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
  Ομάδων, κατά κλάδον ή επάγγελμα όπου τα μέλη είναι πέραν των τριάκοντα
  Οι κατά επαρχία επάγγελμα Κλαδικές Οργανώσεις συνδέονται με τις
  αντίστοιχες Κλαδικές των άλλων Επαρχιακών και σχηματίζουν κατά
  επάγγελμα την Παγκύπρια Κλαδική Οργάνωση.
 23.2 Η Κλαδική Οργάνωση διοικείται από πενταμελή (5) Επιτροπή που
  αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα, το Βοηθό
  Γραμματέα και τον Ταμία.
 23.3 Οι Πρόεδροι των Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων
  αποτελούν την Συντονιστική Επιτροπή των Κλαδικών Οργανώσεων
  (Σ.Ε.Κ.Ο.)  και έχουν την ευθύνη του συντονισμού των Κλαδικών
  Οργανώσεων. Το έργο της ΣΕΚΟ αναλαμβάνει πενταμελής Γραμματεία που
  εκλέγεται και έχει πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Αναπληρωτή
  Γραμματέα και Ταμία.
 23.4 Αρμοδιότητες Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων 
  α) Επιλαμβάνονται και προωθούν προβλήματα, ή αιτήματα μελών του
   Κλάδου διά του αρμοδίου οργάνου του Κόμματος.
  β) Μελετούν προβλήματα του Κλάδου και υποβάλλουν εισηγήσεις στο
   Κόμμα διά του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών

   Ομάδων.
  γ) Οργανώνουν τα μέλη, τα στελέχη και τους οπαδούς του Κόμματος
   στους χώρους εργασίας και φροντίζουν για τη συστηματική
   διαφώτιση και εμπέδωση της Κομματικής πολιτικής.
 23.5 Οι Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες συμμετέχουν τόσο στο
  σύστημα παραγωγής πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών
  προγραμμάτων του Κόμματος.
 23.6 Οι Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες τελούν υπό την
  εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου.
 23.7 Κατά παρόμοιο τρόπο λειτουργούν και οι Επιτροπές Συνταξιούχων.
 23.8 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί, που εγκρίνει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζουν τον τρόπο
  εκλογής και λειτουργίας όλων των Κλαδικών Επιτροπών και Οργανώσεων
  του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 24: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
 24.1 Η σύνθεση και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Πολιτικού Σχεδιασμού
  καθορίζονται από το Εκτελεστικό Γραφείο.
 24.2 Η Επιτροπή Πολιτικού Σχεδιασμού συμμετέχει τόσο στο σύστημα παραγωγής
  πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 25: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 25.1 Η Επιτροπή Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι υπεύθυνη για την Οργάνωση της
  Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Κόμματος στις Δημαρχούμενες περιοχές και στα
  Κοινοτικά Συμβούλια.
 25.2 Σε συνεργασία με το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο, υπό την εποπτεία του
  Προέδρου του Κόμματος, καταρτίζει τα ψηφοδέλτια του Κόμματος στις
  Δημοτικές και Κοινοτικές εκλογές.
 25.3 Της Επιτροπής Τοπικής Αυτοδιοίκησης προΐσταται ο Γραμματέας Τοπικής
  Αυτοδιοίκησης ο οποίος επιλέγεται/εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή
  της οποίας είναι εξ οφίκιο μέλος με δικαίωμα ψήφου.
 25.4 Συμμετέχουν οι Δήμαρχοι, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι Σχολικοί Έφοροι και οι
  εκλεγμένοι Πρόεδροι Κοινοτικών Συμβουλίων μέλη του Κόμματος.
 25.5 Τελεί υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου.
 25.6 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί που ψηφίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζουν, θέματα
  οργάνωσης και λειτουργίας της Επιτροπής Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΑΡΘΡΟ 26: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
 26.1 Η Επιτροπή Διαρκούς Διαβούλευσης με τους Πολίτες είναι υπεύθυνη για την
  διαμόρφωση και διαχείριση συστήματος συνεχούς επικοινωνίας με τους
  πολίτες, μέσω της διεξαγωγής ερευνών  και μελετών για πολιτικά,
  ανθρωπιστικά και κοινωνικά θέματα και για προτάσεις του Κόμματος που
  αφορούν σημαντικά ζητήματα που τους απασχολούν.
 26.2 Την σύνθεση της Επιτροπής αποφασίζει η Γραμματεία του Εκτελεστικού
  Γραφείου.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΑΡΘΡΟ 27: ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
  1. Πρόεδρος
  2. Αναπληρωτής Πρόεδρος
  3. Αντιπρόεδροι
  4. Γενικός Γραμματέας
  5. Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας
  6. Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος

  7. Μέλος Εκτελεστικού Γραφείου
  8. Πρόεδρος ΓΟΔΗΚ
  9. Πρόεδρος ΝΕΔΗΚ
  10. Μέλος Κεντρικής Επιτροπής
  11. Άλλοι Αξιωματούχοι

ΑΡΘΡΟ 28: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 28.1 Ο Πρόεδρος του Κόμματος εκλέγεται, άμεσα από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση,  και η θητεία του διαρκεί μέχρι την εκλογή νέου Προέδρου.
  Πρόεδρος εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει το 50% συν μία ψήφο
  του συνόλου των έγκυρων ψήφων. Αν η πρώτη ψηφοφορία δεν αναδείξει
  Πρόεδρο, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την πρώτη Κυριακή μετά την
  Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση, μεταξύ των δύο επικρατέστερων
  υποψηφίων.
 28.2 Σε περίπτωση κένωσης της θέσης του Προέδρου του Κόμματος για
  υπολειπόμενη θητεία μικρότερη των έξι (6) μηνών τα  καθήκοντα αυτού ασκεί
  ο Αναπληρωτής Πρόεδρος. Αν η θέση του Προέδρου του Κόμματος κενωθεί
  ενώ υπολείπεται θητεία πέραν των έξι μηνών, συγκαλείται Έκτακτη
  Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση, ειδικώς προς τούτο συγκαλούμενη, για την
  εκλογή νέου Προέδρου εντός του επόμενου εξαμήνου από την κένωση της
  θέσης.
 28.3 Αρμοδιότητες
  α) Ο Πρόεδρος του Κόμματος εκπροσωπεί και εκφράζει το Κόμμα.
  β) Προΐσταται και έχει τη γενική εποπτεία και τον έλεγχο του Κόμματος
   σε όλους του τομείς.
  γ) Προεδρεύει όλων των Κεντρικών Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος
   ή οποιασδήποτε Επιτροπής σε συνεδρία της οποίας λαμβάνει μέρος.
  δ) Μετέχει στη διαδικασία εκλογής του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου
   και του Αναπληρωτή του ως ορίζεται στο Καταστατικό.
  ε) Υπογράφει όλα τα έγγραφα του Κόμματος.
  στ) Δύναται να εκχωρεί προσωρινά μέρος των εξουσιών του στον
   Αναπληρωτή  Πρόεδρο του Κόμματος.
  ζ) Τον Πρόεδρο του Κόμματος όταν κωλύεται ή απουσιάζει
   αντιπροσωπεύει ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Κόμματος. Ο
   Πρόεδρος του Κόμματος λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 29: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 29.1 Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος εκλέγεται  από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση.
 29.2 Είναι μέλος των Ανωτάτων Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος.
 29.3 Αναπληρεί τον Πρόεδρο όταν κωλύεται ή απουσιάζει, στην άσκηση των
  συνήθων καθηκόντων του ή όπως προβλέπεται στο άρθρο 25(2).
 29.4 Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 30: ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 30.1 Οι Αντιπρόεδροι είναι τρεις (3) και εκλέγονται από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση μέσα από κοινό ψηφοδέλτιο. Σε περίπτωση κενής θέσης
  Αντιπροέδρου, τότε η Κεντρική Επιτροπή εκλέγει μετά από υποβολή
  υποψηφιοτήτων, νέο Αντιπρόεδρο.
 30.2 Ο κάθε ένας εξ αυτών αναλαμβάνει ξεχωριστό τομέα ευθύνης, όπως αυτοί
  καθορίζονται από το Εκτελεστικό Γραφείο. Η επιλογή γίνεται με βάση την
  σειρά εκλογής.
 30.3 Είναι μέλη των  Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος όπως προβλέπεται από
  το Καταστατικό.
 30.4 Καθήκοντα
  α) Βοηθούν τον Πρόεδρο και Αναπληρωτή Πρόεδρο στην εκτέλεση των
   καθηκόντων τους για την ομαλή λειτουργία του Κόμματος.
  β) Αναλαμβάνουν την ευθύνη εποπτείας και συντονισμού του
   συστήματος παραγωγής πολιτικής, την ευθύνη του συντονισμού της

   διαμόρφωσης του κυβερνητικού προγράμματος του Κόμματος και τον
   συντονισμό της Επιτροπής Πολιτικών Συμβούλων. Ενημερώνουν με
   τακτικές εκθέσεις/αναφορές το Εκτελεστικό Γραφείο και την Κεντρική
   Επιτροπή.
 30.5 Οι Αντιπρόεδροι λογοδοτούν στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 31: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 31.1 Ο Γενικός Γραμματέας του Κόμματος εκλέγεται από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση.
 31.2 Αρμοδιότητες: 
  α) Συγκαλεί τις συνεδρίες των Κεντρικών Συλλογικών Οργάνων του
   Κόμματος κοινοποιώντας έγκαιρα την ημερήσια διάταξη κάθε
   συνεδρίας μαζί με τα σχετικά έγγραφα εργασίας ως ορίζει το
   Καταστατικό και οι Ειδικοί Κανονισμοί.
  β) Σε συνεργασία με τους Βοηθούς Γενικούς Γραμματείς φέρει την
   ευθύνη τήρησης  των  βιβλίων  Πρακτικών των συνεδριάσεων των
   Κεντρικών Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος.
  γ) Έχει την εποπτεία των Ομάδων Μελετών και του Πολιτικού
   Σχεδιασμού.
  δ) Γνωστοποιεί τις αποφάσεις των Ανώτερων Καθοδηγητικών Οργάνων
   του Κόμματος προς τα ιεραρχικά υφιστάμενά  του κομματικά όργανα
   και ελέγχει την εφαρμογή τους.
  ε) Καταθέτει στο Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο την Έκθεση Δράσης του
   Κόμματος.
  στ) Προσυπογράφει κατά κανόνα τα εξερχόμενα έγγραφα του Κόμματος.
  ζ) Υποβάλλει  προς τα αρμόδια  όργανα   προτάσεις για λήψη
   αποφάσεων πάνω σε  τρέχοντα σοβαρά θέματα.
  η) Συγκροτεί σε συνεργασία με το Εκτελεστικό Γραφείο, Επιτροπές
   Εργασίας με συμβουλευτική ιδιότητα, με σκοπό την πλαισίωση και
   υποβοήθηση υπευθύνων Αξιωματούχων στην εκτέλεση του έργου
   τους. 
  θ) Ο Γενικός Γραμματέας βοηθείται στο έργο του από τους Βοηθούς
   Γενικούς Γραμματείς.
 31.3 Ο Γενικός Γραμματέας λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή

ΑΡΘΡΟ 32: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 32.1 Ο Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας  εκλέγεται από την  Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση.
 32.2 Η θέση του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα είναι επαγγελματική κατόπιν
  εκλογής. Δεν μπορεί να διεκδικήσει οποιοδήποτε πολιτειακό αξίωμα, εκτός
  και αν παραιτηθεί δυο (2) χρόνια πριν τις πολιτειακές εκλογές στις οποίες
  προτίθεται να διεκδικήσει.
 32.3. Αρμοδιότητες
  α) Είναι υπεύθυνος για την οργάνωση του Κόμματος. Καταρτίζει το
   Γενικό Οργανωτικό Σχέδιο, το οποίο, μετά την έγκριση του από την
   Κεντρική Επιτροπή, προωθεί δια των αρμοδίων κομματικών 
οργάνων
   προς υλοποίηση.
  β) Βρίσκεται σε στενή επαφή με τις Επαρχιακές Επιτροπές και τα
   Παραρτήματα του Εξωτερικού και συντονίζει τις ενέργειες και
   δραστηριότητες τους στον οργανωτικό τομέα.
  γ) Επισκέπτεται τις Επαρχίες και παρακολουθεί και ελέγχει την πρόοδο
   προς υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του Κόμματος.
  δ) Ενημερώνει το Εκτελεστικό Γραφείο και υποβάλλει τακτικά Έκθεση
   προς την Κεντρική Επιτροπή για την πρόοδο και τα αποτελέσματα
   υλοποίησης του Γενικού Οργανωτικού Σχεδίου και των Ειδικών
   Οργανωτικών Προγραμμάτων. 
  ε) Προΐσταται τις λειτουργίας του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου. 
  στ) Με εισήγηση του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, το Εκτελεστικό

   Γραφείο επικυρώνει τα εννιά (9) πρόσωπα που στελεχώνουν το
   Οργανωτικό Γραφείο. 
   Το Οργανωτικό Γραφείο υπόκειται πλήρως στις αρμοδιότητες του
   Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα.
 32.4 O Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 33: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
 33.1 Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Κόμματος είναι μέλος της Βουλής,
  αυτοδικαίως προεδρεύει της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και ασκεί καθήκοντα
  Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου.
 33.2 Εάν ο Πρόεδρος του Κόμματος αναδειχθεί Πρόεδρος της Βουλής πράγμα
  που θα τον κωλύει να ασκεί τα καθήκοντα του Κοινοβουλευτικού
  Εκπροσώπου ή για οποιοδήποτε λόγο δεν επιθυμεί να κατέχει τη θέση του
  Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου, ή εάν δεν είναι μέλος της Βουλής, η
  Κοινοβουλευτική Ομάδα σε συνεδρία της υπό την προεδρία του, εκλέγει τον
  Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο.  Την εκλογή του Εκπροσώπου επικυρώνει η
  Κεντρική Επιτροπή.
 33.3 Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος υποβάλλει κάθε τρίμηνο ή όταν του
  ζητηθεί από το Εκτελεστικό Γραφείο Έκθεση Δράσης της Ομάδας.
 33.4 Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος εκφράζει τις θέσεις του Κόμματος στην
  Βουλή και συντονίζει το έργο των βουλευτών.
 33.5 Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος καλεί σε συνεδρία την Ομάδα τακτικά κάθε
  εβδομάδα και έκτακτα όταν παρίσταται ανάγκη.

ΑΡΘΡΟ 34: ΜΕΛΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
 Ως το Άρθρο 12 ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 35: ΒΟΗΘΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
 35.1 Οι Βοηθοί Γενικοί Γραμματείς είναι δυο (2) και επιλέγονται/εκλέγονται από
  την Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 35.2 Συμμετέχουν εξ οφίκιο μέλη στην Κεντρική Επιτροπή με δικαίωμα ψήφου.
 35.3 Μετέχουν στα συλλογικά όργανα του Κόμματος,  όπως προνοεί το
  Καταστατικό.
 35.4 Αρμοδιότητες
  α) Βοηθούν το Γενικό Γραμματέα στην προετοιμασία και τη λειτουργία
   των συλλογικών οργάνων του Κόμματος.
  β) Ειδικότερα ασκούν καθήκοντα που τους κατανέμει το Εκτελεστικό
   Γραφείο ύστερα από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 36: ΒΟΗΘΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΙ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
 36.1 Οι  Βοηθοί  Γενικοί  Οργανωτικοί  Γραμματείς είναι  δύο (2)  και
  επιλέγονται/εκλέγονται από την Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί
  54 μήνες.
 36.2 Συμμετέχουν εξ οφίκιο μέλη στην Κεντρική Επιτροπή με δικαίωμα ψήφου.
 36.3 Μετέχουν στα συλλογικά όργανα του Κόμματος,  όπως προνοεί το
  Καταστατικό.
 36.4 Αρμοδιότητες 
  α) Βοηθούν το Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα για την εύρυθμη λειτουργία
   του οργανωτικού μηχανισμού του Κόμματος. Αντικαθιστούν το Γενικό
   Οργανωτικό  Γραμματέα σε περίπτωση απουσίας.
  β) Ειδικότερα, ασκούν καθήκοντα που τους αναθέτει το Εκτελεστικό
   Γραφείο ύστερα από εισήγηση του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 37: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
 37.1 Ο Αναπληρωτής Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος εκλέγεται από την
  Κοινοβουλευτική Ομάδα και αναπληρώνει τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο
  όταν απουσιάζει ή όταν κωλύεται. Την εκλογή του επικυρώνει η Κεντρική
  Επιτροπή.

   στ) Να  ψηφίζει τους υποψήφιους του Κόμματος σε κάθε εκλογή σε
    δημόσιο αξίωμα.
   ζ) Να μην είναι μέλος άλλου Κόμματος.
 62.7 Κομματική Ταυτότητα
   α) Η εγκεκριμένη αίτηση υποψηφίου μέλους, προωθείται από την
    Επαρχιακή Επιτροπή ή τη Γραμματεία του Εκτελεστικού
    Γραφείου προς το Τμήμα έκδοσης ταυτοτήτων στα Κεντρικά
    Γραφεία για την καταγραφή  του μέλους στο Κεντρικό Μητρώο
    και την έκδοση της κομματικής του ταυτότητας.
   β) Η διαδικασία έκδοσης της κομματικής ταυτότητας
    συμπληρώνεται το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες από την
    παράδοση των στοιχείων στο τμήμα ταυτοτήτων στη Λευκωσία.
    Η ταυτότητα παραδίδεται στην οικεία Επαρχιακή Επιτροπή, η
    οποία και τη διαβιβάζει αμέσως στην ενδιαφερόμενη Τοπική
    Οργάνωση για να παραδοθεί στο νέο μέλος.
   γ) Η όλη διαδικασία εγγραφής μέλους και έκδοσης της ταυτότητας
    του και παράδοσης της στο νέο μέλος διεξάγεται με τον
    ταχύτερο δυνατό ρυθμό και σε καμιά περίπτωση δεν διαρκεί
    πέραν των δύο μηνών.
   δ) Η ανανέωση της Κομματικής ταυτότητας γίνεται δια της
    πληρωμής της ετήσιας συνδρομής.

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

ΑΡΘΡΟ 63: ΝΕΟΛΑΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 63.1 Η ΝΕΔΗΚ αποβλέπει στην κινητοποίηση και πολιτικοποίηση των νέων και
  αξιοποίηση της προσφοράς τους στη ζωή του τόπου μας.
  Αποτελεί την ανανεωτική δύναμη στον αγώνα προώθησης  και πραγμάτωσης
  των αρχών και των στόχων του Κόμματος.
 63.2 Διατηρεί Τμήματα Φοιτητικής Νεολαίας, Εργαζόμενης Νεολαίας και άλλα. 
 63.3 Η ΝΕΔΗΚ είναι αναπόσπαστο μέρος του Κόμματος και βρίσκεται σε συνεχή
  πολιτική συνεργασία με τα συλλογικά όργανα του Κόμματος, πάντοτε κάτω
  από την άμεση εποπτεία του Κόμματος.
 63.4 Η οικονομική διαχείριση και ο έλεγχος γίνεται από το Γενικό Διευθυντή του
  Κόμματος σε συνεργασία με τον Οικονομικό Διαχειριστή του Κόμματος.
 63.5 Μέλη της ΝΕΔΗΚ είναι οι νέοι, μέλη του Κόμματος, ηλικίας από 18-30 ετών.
  Κατά την ημέρα της εκλογικής συνέλευσης δικαίωμα ψήφου έχουν όσοι
  έχουν οικονομικά τακτοποιημένες τις υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με τις
  πρόνοιες του Άρθρου 62.3. Για άτομα 12-18 ετών που επιθυμούν να
  εγγραφούν στην ΝΕΔΗΚ, τηρείται ξεχωριστό μητρώο υπό την εποπτεία του
  Γενικού Οργανωτικού Γραφείου.
 63.6 Την ευθύνη φύλαξης και τήρησης του μητρώου έχει το Γενικό Οργανωτικό
  Γραφείο του Κόμματος.
 63.7 Κανένας εν ενεργεία αξιωματούχος της ΝΕΔΗΚ δεν μπορεί να υπερβαίνει το
  τριαντακοστό (30) έτος της ηλικίας του εκτός και αν διανύει θητεία στην
  οποία εξελέγη και ήταν κάτω των τριάντα (30) ετών.
 63.8 Ο Πρόεδρος, τα μέλη της Γραμματείας και οι Επαρχιακοί Αξιωματούχοι της
  οργάνωσης, εκλέγονται από το Παγκύπριο Συνέδριο της Οργάνωσης το
  οποίο διενεργείται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του Κόμματος το
  αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής της
  Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης και η θητεία τους διαρκεί
  πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 63.9 Η διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη της ηγεσίας της ΝΕΔΗΚ
  διενεργείται και εποπτεύεται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του
  Κόμματος.

 63.10 Ο Πρόεδρος της ΝΕΔΗΚ προεδρεύει της Γενικής Γραμματείας και του
  Κεντρικού Συμβουλίου της ΝΕΔΗΚ.  Έχει την ευθύνη οργάνωσης και
  διοίκησης της ΝΕΔΗΚ και προώθησης των σκοπών και επιδιώξεων της, σε
  συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη των συλλογικών οργάνων της των οποίων
  προεδρεύει.
 63.11 Ο Πρόεδρος της ΝΕΔΗΚ συμμετέχει στο Εκτελεστικό Γραφείο του Κόμματος
  και επίσης, μαζί με τα μέλη της Γενικής Γραμματείας, στην Κεντρική Επιτροπή
  του Κόμματος.
 63.12 Το Καταστατικό της ΝΕΔΗΚ αντανακλά στις διατάξεις του το περιεχόμενο
  του παρόντος άρθρου. Το Καταστατικό του Κόμματος υπερισχύει
  οποιασδήποτε άλλης πρόνοιας του Καταστατικού της ΝΕΔΗΚ σε περίπτωση
  αμφιλεγόμενης και συγκρουόμενης ερμηνείας οποιασδήποτε διάταξης.
 63.13 Το Καταστατικό της ΝΕΔΗΚ υπόκειται στην έγκριση και επικύρωση της
  Κεντρικής Επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 64: ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ  ΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ  ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 64.1 Σκοπός της ΓΟΔΗΚ είναι η προσέλευση των Κυπρίων γυναικών στις τάξεις
  του Δημοκρατικού Κόμματος και η εργασία και συμβολή τους στον αγώνα για
  ανέλιξη της Κύπριας γυναίκας στον πολιτικό,  στον πολιτιστικό και στον
  κοινωνικό τομέα καθώς και η διασφάλιση για τις γυναίκες ισότητα
  δικαιωμάτων και ευκαιριών, πάντοτε μέσα στα πλαίσια του όλου Κομματικού
  μηχανισμού και σύμφωνα με τις καταστατικές αρχές και την πολιτική γραμμή
  του Κόμματος.
 64.2 Η ΓΟΔΗΚ είναι  τμήμα αναπόσπαστο του  Κόμματος και βρίσκεται σε συνεχή
  πολιτική συνεργασία με τα συλλογικά όργανα του Κόμματος. Διατηρεί
  διοικητική και οργανωτική αυτοτέλεια, πάντοτε κάτω από την άμεση εποπτεία
  του Κόμματος.
 64.3 Η οικονομική διαχείριση και ο έλεγχος γίνονται από το Γενικό Διευθυντή του
  Κόμματος σε συνεργασία με τον Οικονομικό Διαχειριστή του Κόμματος.
 64.4 Η ΓΟΔΗΚ παρουσιάζει τις θέσεις και απόψεις του Κόμματος σε θέματα που
  αφορούν ειδικά τη γυναίκα.
 64.5 Μέλη της ΓΟΔΗΚ είναι όλες οι γυναίκες  μέλη του Κόμματος.
  Για την εγγραφή τους ως μελών εφαρμόζονται οι πρόνοιες του Άρθρου 62.3.
  Τα ονόματα των γυναικών μελών του Κόμματος καταχωρούνται στο Κεντρικό
  Μητρώο Μελών του Κόμματος.
 64.6 Την ευθύνη φύλαξης και τήρησης του μητρώου έχει το Γενικό Οργανωτικό
  Γραφείο του Κόμματος. Το μητρώο μελών περιλαμβάνει τις γυναίκες μέλη
  του Κόμματος και δεν διατηρείται παράλληλα άλλο μητρώο από την ίδια
  Οργάνωση.
 64.7 Η Πρόεδρος και τα μέλη της ΓΟΔΗΚ εκλέγονται από το Παγκύπριο Συνέδριο
  της Οργάνωσης, το οποίο διενεργείται και εποπτεύεται από το Γενικό
  Οργανωτικό Γραφείο του Κόμματος. Η εκλογή της ηγεσίας γίνεται εντός έξι
  (6) μηνών από την ημερομηνία της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης και η
  θητεία τους διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 64.8 Η διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη της ηγεσίας της ΓΟΔΗΚ
  διενεργείται και εποπτεύεται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του
  κόμματος.
 64.9 Η Πρόεδρος της ΓΟΔΗΚ συμμετέχει στο Εκτελεστικό Γραφείο του Κόμματος
  και επίσης, μαζί με τα μέλη της Γενικής Γραμματείας της, στην Κεντρική
  Επιτροπή.
 64.10 Το Καταστατικό της ΓΟΔΗΚ  αντανακλά στις διατάξεις του το περιεχόμενο
  του παρόντος άρθρου. Το Καταστατικό του Κόμματος υπερισχύει
  οποιασδήποτε άλλης πρόνοιας του Καταστατικού της ΓΟΔΗΚ σε περίπτωση
  αμφιλεγόμενης και συγκρουόμενης ερμηνείας οποιασδήποτε διάταξης.
 64.11 Το Καταστατικό της ΓΟΔΗΚ υπόκειται στην έγκριση και επικύρωση της
  Κεντρικής Επιτροπής.

  Επιτροπή.
 60.3 Αρμοδιότητες
  Η Τοπική Επιτροπή εργάζεται για:
   α) Την υλοποίηση των Αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.
   β) Την προώθηση των θέσεων και απόψεων του Κόμματος μέσα
    στον κόσμο  της περιοχής της.
   γ) Τη διεύρυνση του Κόμματος με την προσχώρηση νέων μελών.
   δ) Την ανάληψη πρωτοβουλιών με στόχο την αύξηση της επιρροής
    του Κόμματος στην περιοχή ευθύνης της.
   ε) Την κινητοποίηση και συμμετοχή των μελών στις γενικές
    κομματικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις.
   στ) Την διεκπεραίωση των οδηγιών ή καθηκόντων που της
    ανατίθενται από  αρμόδια κομματικά όργανα.
   ζ) Την είσπραξη συνδρομών και διαφώτιση των μελών της Τοπικής
    Οργάνωσης.
   η) Την ενημέρωση και διαφώτιση των μελών της περιοχής της για
    τις θέσεις του Κόμματος πάνω στις διαμορφούμενες νέες
    εξελίξεις. 
 60.4 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν την
  οργάνωση και λειτουργία των Επαρχιακών οργάνων του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 61: ΤΟΠΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 61.1 Το Τοπικό Συμβούλιο συγκροτείται από:
   α) Την Τοπική Επιτροπή
   β) Τους αντιπροσώπους κάθε εκλογικού κέντρου της περιφέρειας
    της Τοπικής Επιτροπής.
   γ) Μέλη  οργανωμένων συνόλων που εγκρίνει η Επαρχιακή
    Επιτροπή  μετά από συνεννόηση  με την Τοπική Επιτροπή.
 61.2 Του Τοπικού Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος της Τοπικής Επιτροπής ή
  εκπρόσωπος της Επαρχιακής Επιτροπής.  Καλείται σε συνεδρία με απόφαση
  της Τοπικής Επιτροπής τακτικά κάθε δύο (2) μήνες και έκτακτα όταν κριθεί
  αναγκαίο από τον Πρόεδρο της Τοπικής Επιτροπής ή την Επαρχιακή Επιτροπή
  ή όταν ζητηθεί από την πλειοψηφία των μελών του.
 61.3 Αρμοδιότητες
   α) Συμβάλλει ουσιαστικά στην υλοποίηση των οργανωτικών
    προγραμμάτων που σχεδιάζει η Τοπική Επιτροπή μέσα στα
    πλαίσια των οδηγιών της Επαρχιακής Επιτροπής.
   β) Αξιολογεί τα αποτελέσματα της Κομματικής δουλειάς και
    εκφράζει τις διαπιστώσεις, τα συμπεράσματα και τις εισηγήσεις
    του.
   γ) Επιλαμβάνεται ειδικών θεμάτων που παραπέμπονται προς αυτό
    από τη Τοπική Επιτροπή ή την Επαρχιακή Επιτροπή και
    υποβάλλει σχετικές εισηγήσεις.

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΑΡΘΡΟ 62: ΜΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
 62.1 Προσόντα Εγγραφής
   α) Κάθε Κύπριος, κάτοικος της Κύπρου, μπορεί να εγγραφεί μέλος
    του Κόμματος, εάν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας
    του, δεν ανήκει ή δεν υποστηρίζει άλλο πολιτικό σχηματισμό και
    δηλώσει αποδοχή των Αρχών της Ιδεολογίας και του
    Καταστατικού του Κόμματος.
   β) Με απόφαση του Εκτελεστικού Γραφείου είναι δυνατό, Κύπριοι
    μη μόνιμοι κάτοικοι της Κύπρου, καθώς  και αλλοδαποί μόνιμοι
    κάτοικοι της Κύπρου να εγγραφούν μέλη του Κόμματος.

 62.2 Μητρώα Μελών 
  Τα μέλη εγγράφονται στα ακόλουθα Μητρώα: 
  1) Μητρώο Μελών Τοπικής Οργάνωσης.
  2) Μητρώο Μελών Επαρχιακής Οργάνωσης.
  3) Κεντρικό Μητρώο Μελών.
 62.3 Εγγραφή Μελών 
  Το υποψήφιο μέλος συμπληρώνει ειδικό Έντυπο Εγγραφής Μέλους στην
  Τοπική Οργάνωση του τόπου διαμονής του. Η αίτηση εξετάζεται από την
  οικεία Επαρχιακή Επιτροπή.
  Συμμετοχή στη διαδικασία εγγραφής μέλους έχουν ο Πρόεδρος και τα μέλη
  της Γραμματείας του Εκτελεστικού Γραφείου.
 62.4 Αποχώρηση Μέλους
  Έκαστο μέλος αποχωρεί από το Κόμμα:
   α) Όταν καταδεικνύει ρητά την επιθυμία του πως δεν επιθυμεί να
    είναι μέλος,
   β) Αποστείλει γραπτή επιστολή προς την οικεία Επαρχιακή
    Επιτροπή ή/και στο Γενικό Οργανωτικό Γραφείο,
   γ) Με δημόσια ανάρτηση ή δήλωση του,
   δ) Όταν με πράξεις ή/και ενέργειες του διαμηνύει ότι δεν θέλει να  
    είναι μέλος του κόμματος.
 
 62.5 Δικαιώματα Μέλους 
  Κάθε μέλος έχει δικαίωμα:
   α) Να ψηφίζει αιρετά όργανα του Κόμματος (άμεσα ή έμμεσα)
    όπως προνοεί το Καταστατικό.
   β) Να υποβάλλει υποψηφιότητα για εκλογή σε κομματικά Αξιώματα
    σε όλα τα επίπεδα της κομματικής δομής, όπως ορίζει το
    Καταστατικό.
   γ) Να διεκδικεί υποβολή υποψηφιότητας για πολιτειακά αξιώματα
    σύμφωνα με το Καταστατικό και τους Ειδικούς Κανονισμούς που
    ρυθμίζουν το θέμα τούτο.
   δ) Να ασκεί κριτική που να εξαντλείται μέσα στα πλαίσια της
    λειτουργίας των οργάνων του Κόμματος.
   ε) Να υποβάλλει στα αρμόδια όργανα εισηγήσεις και να συζητεί
    ελεύθερα  οποιοδήποτε θέμα που έχει σχέση με την πολιτική
    του Κόμματος μέσα στα πλαίσια των κομματικών διαδικασιών.
   στ) Να εκφράζει, να προωθεί και να υποστηρίζει, τυχόν
    διαφορετικές απόψεις του όσο αφορά την πολιτική ή τις
    ενέργειες του Κόμματος, είτε στα συλλογικά όργανα είτε
    δημόσια, νοουμένου ότι μετά που θα ληφθεί απόφαση ομόφωνα
    ή κατά πλειοψηφία από το αρμόδιο συλλογικό όργανο, το μέλος
    δεν δικαιούται με λόγο ή  ενέργειες να  υποσκάπτει ή να
    προβαίνει σε ενέργειες αντίθετες προς την απόφαση που
    λήφθηκε. Σε περίπτωση που ενεργεί αντίθετα, λαμβανομένης
    υπόψη και της μορφής και έντασης της αντίδρασης, το μέλος
    θεωρείται ότι είναι πειθαρχικά υπόλογο και σε περίπτωση
    καταδίκης, υπόκειται σε κυρώσεις.
 62.6 Υποχρεώσεις Μέλους 
  Κάθε μέλος έχει την υποχρέωση:
   α) Να σέβεται και να προωθεί τις Αρχές, την Ιδεολογία και το
    Πρόγραμμα του Κόμματος.
   β) Να συμμορφώνεται προς τις αποφάσεις και να τηρεί τη γραμμή
    του Κόμματος
   γ) Να παρακολουθεί ανελλιπώς τις συνεδρίες των οργάνων στα
    οποία  μετέχει και να λαμβάνει πρόθυμα μέρος στις διάφορες
    εκδηλώσεις του Κόμματος.
   δ) Να καταβάλλει την συνδρομή του στο Κόμμα.
   ε) Να φροντίζει ώστε να είναι εγγεγραμμένος στους Εκλογικούς
    Καταλόγους της Πολιτείας.

ΑΡΘΡΟ 55: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 55.1 Ύστερα από οδηγίες του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου, σύμπλεγμα Τοπικών
  Οργανώσεων, αποτελεί Περιφερειακή Οργάνωση. Κάθε Επαρχιακή Επιτροπή,
  σε συνεννόηση με το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο, χωρίζει την οικεία επαρχία
  της σε περιφέρειες. Κάθε περιφέρεια είναι ένας δήμος ή μια ενορία ή μια
  εκλογική περιφέρεια και στην ύπαιθρο μια ομάδα κοινοτήτων.
  Μέλη της μπορεί να είναι όλες οι Τοπικές Οργανώσεις μιας Περιφέρειας. Οι
  Πρόεδροι και οι Οργανωτικοί Γραμματείς των Τοπικών Οργανώσεων
  αποτελούν το Εκτελεστικό Σώμα της Περιφερειακής Οργάνωσης.
  Η Περιφερειακή Οργάνωση συνεδριάζει υπό την προεδρία του Εκπροσώπου
  των Περιφερειακών Τομέων/Οργανωτικό Συντονιστή Υπαίθρου και
  Δημαρχούμενων περιοχών, που εκλέγεται από τα μέλη της Περιφέρειας
  όπως ορίζει το άρθρο 52.1, τακτικά κάθε διμηνία και έκτακτα όταν το
  αποφασίσει η Επαρχιακή Επιτροπή. Οι αρμοδιότητες του Συντονιστή
  καθορίζονται με Κανονισμούς από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο
 55.2 Τις περιφέρειες κατά επαρχία ορίζει η οικεία Επαρχία σε συνεννόηση με το
  Γενικό Οργανωτικό Γραφείο.
 55.3 Αρμοδιότητες
  1) Συντονίζει τις δραστηριότητες των Τοπικών Οργανώσεων που
   περιλαμβάνονται στην περιφέρεια
  2) Θέτει περιφερειακούς στόχους για διεύρυνση του Κόμματος και
   αποτελεσματική διαφώτιση των μελών της.

ΑΡΘΡΟ 56: ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 
ΕΠΑΡΧΙΩΝ 
 56.1 Οι Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες Επαρχιών λειτουργούν
  σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος Καταστατικού.
 56.2 Ιδρύονται Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες κατά Επαρχία
  με εισήγηση του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
  Ομάδων και κατόπιν έγκρισης του Οργανωτικού Γραφείου, κατά Κλάδο ή
  Επάγγελμα όπου τα μέλη είναι πέραν των τριάκοντα (30). Το Εκτελεστικό
  Γραφείο δύναται να εγκρίνει σύσταση Κλαδικής Οργάνωσης με μικρότερο
  αριθμό μελών. Οι κατά επαρχία επάγγελμα Κλαδικές Οργανώσεις συνδέονται
  με τις αντίστοιχες Κλαδικές των άλλων Επαρχιακών και σχηματίζουν κατά
  επάγγελμα την Παγκύπρια Κλαδική Οργάνωση.
 56.3 Η Κλαδική Οργάνωση διοικείται από πενταμελή (5) Επιτροπή που
  αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα, το Βοηθό
  Γραμματέα και τον Ταμία.
 56.4 Υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, οι Πρόεδροι των
  Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων αποτελούν την
  Συντονιστική Επιτροπή των Κλαδικών Οργανώσεων (Σ.Ε.Κ.Ο) και έχουν την
  ευθύνη του συντονισμού των Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
  Ομάδων. Το έργο της Σ.Ε.Κ.Ο αναλαμβάνει πενταμελής Γραμματεία που
  εκλέγεται και έχει Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Αναπληρωτή
  Γραμματέα και Ταμία.
 56.5 Αρμοδιότητες
  α) Επιλαμβάνονται και προωθούν προβλήματα, ή αιτήματα μελών του
   Κλάδου δια του αρμοδίου οργάνου του Κόμματος.
  β) Μελετούν προβλήματα του Κλάδου και υποβάλλουν εισηγήσεις στο
   Κόμμα δια του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
   Ομάδων.
  γ) Οργανώνουν τα μέλη, τα στελέχη και τους οπαδούς του Κόμματος
   στους χώρους εργασίας και φροντίζουν δια την συστηματική
   διαφώτιση και εμπέδωση της Κομματικής Πολιτικής.
 56.6 Κατά παρόμοιο τρόπο λειτουργούν και οι Επιτροπές Συνταξιούχων.
 56.7 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί, που εγκρίνει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζουν τον τρόπο
  εκλογής και λειτουργίας όλων των Επιτροπών και Οργανώσεων του
  Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 57: TOΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 57.1 Η Τοπική Οργάνωση είναι η βασική πολιτική και οργανωτική μονάδα του
  Κόμματος. Καλύπτει και μια ενορία ή εκλογική περιφέρεια
  Ιδρύεται από την Επαρχιακή Επιτροπή ύστερα από έγκριση του Εκτελεστικού
  Γραφείου.  Δύναται να καλύπτει μια κοινότητα ή ομάδα κοινοτήτων ή ενορία ή
  εκλογική περιφέρεια και στις πόλεις  να καλύπτει την περιοχή που αναλογεί
  σε κάθε ένα εκλογικό Κέντρο.
 57.2 Αποτελείται τουλάχιστον από 10 μέλη. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το
  Εκτελεστικό Γραφείο δύναται να εγκρίνει σύσταση Τοπικής Οργάνωσης με
  μικρότερο αριθμό μελών.
  Η Τοπική Οργάνωση δέχεται μέλη που κατοικούν στην ίδια γεωγραφική
  περιφέρεια.

ΑΡΘΡΟ 58: ΤΟΠΙΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 58.1 Αποτελεί το ανώτατο όργανο της Τοπικής Οργάνωσης. Συγκροτείται από τα
  μέλη που έχουν εγγραφεί στο κεντρικό μητρώο μελών του Κόμματος
  τουλάχιστον εννέα (9) μήνες πριν τη διεξαγωγή της Παγκύπριας Εκλογικής
  Συνέλευσης και διενεργείται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του
  Κόμματος εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής της
  Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης.
  Εφορευτική Επιτροπή που ορίζεται από την Επαρχιακή Επιτροπή εποπτεύει
  την εκλογική διαδικασία. 
  Ειδικοί κανονισμοί που καθορίζονται από την Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν
  τα θέματα της υποβολής υποψηφιοτήτων και την εκλογική διαδικασία. Οι
  Γενικές Συνελεύσεις των Τοπικών Οργανώσεων διεξάγονται εντός έξι (6)
  μηνών μετά την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
 58.2 Σε περίπτωση που Προέδροι ή μέλη Τοπικών Επιτροπών δεν ανταποκρίνονται
  στα καθήκοντα τους και δεν υλοποιούν το πλάνο του Γενικού Οργανωτικού
  Γραφείου και τις αποφάσεις του Κόμματος, η οικεία Επαρχιακή Επιτροπή σε
  συνεννόηση με το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο και με έγκριση του
  Εκτελεστικού Γραφείου, αποφασίζει την πραγματοποίηση νέας Εκλογικής
  Συνέλευσης ή/και την αντικατάσταση τους.
 58.3 Αρμοδιότητες
  Εκλέγει τον Πρόεδρο και τα μέλη της Τοπικής  Επιτροπής για θητεία που
  διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.

ΑΡΘΡΟ 59: ΤΟΠΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 59.1 Συγκαλείται μια (1) φορά στην διάρκεια της θητείας της Επιτροπής ή όποτε
  αυτό κριθεί αναγκαίο και προβαίνει σε έλεγχο των πεπραγμένων της Τοπικής
  Επιτροπής, η οποία παρουσιάζει έκθεση δράσης. Μεριμνά για την περαιτέρω
  στελέχωση και δραστηριοποίηση της Τοπικής Επιτροπής.
  Συμμετέχουν όλα τα μέλη της Τοπικής Οργάνωσης που είναι εγγεγραμμένα
  στο κεντρικό μητρώο μελών του Κόμματος και έχουν τακτοποιημένη την
  οικονομική συνδρομή τους.

ΑΡΘΡΟ 60: ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 60.1 Εκλέγεται από την Τακτική Εκλογική Συνέλευση της Τοπικής Οργάνωσης για
  θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
  Αποτελείται από πέντε ως δεκαπέντε (5-15) μέλη ανάλογα με την
  αριθμητική δύναμη των μελών της Τοπικής Οργάνωσης.
  Καταρτίζεται εις Σώμα ως εξής:
  Αντιπρόεδρος, Γραμματέας Οργανωτικός Γραμματέας και Ταμίας. Τα υπόλοιπα
  μέλη είναι Σύμβουλοι. Συνεδριάζει τακτικά κάθε εβδομάδα και έκτακτα όταν
  κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο.
 60.2 Ο Πρόεδρος της  Τοπικής  Επιτροπής ΝΕΔΗΚ και η Πρόεδρος της Τοπικής
  Επιτροπής ΓΟΔΗΚ παρακάθονται στις συνεδρίες  της Τοπικής Επιτροπής του
  Κόμματος. Εξ οφίκιο μέλη με δικαίωμα ψήφου είναι οι Δήμαρχοι, Δημοτικοί
  Σύμβουλοι, Σχολικοί Έφοροι, Πρόεδρος και μέλη Κοινοτικών Συμβουλίων,
  νοουμένου ότι είναι μέλη του Κόμματος που κατοικούν στην οικεία Τοπική

  Γραφείο χωρίζει την Επαρχία της σε περιφέρειες. Κάθε περιφέρεια είναι ένας
  Δήμος ή Ενορία ή εκλογική περιφέρεια και στην Ύπαιθρο ομάδα κοινοτήτων.
  Του Επαρχιακού Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος της Επαρχιακής
  Επιτροπής.  Καλείται δε σε συνεδρία με απόφαση της Επαρχιακής Επιτροπής
  τακτικά κάθε τρεις (3) μήνες και έκτακτα όταν κριθεί αναγκαίο από τον
  Πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής ή όταν ζητηθεί από τη πλειοψηφία των
  μελών του.
 52.2 Αρμοδιότητες
  α) Συμβάλλει ουσιαστικά στην υλοποίηση των οργανωτικών
   προγραμμάτων εσωκομματικής επικοινωνίας που σχεδιάζει η
   Επαρχιακή Επιτροπή.
  β) Προβαίνει σε αξιολόγηση των πεπραγμένων και σε απολογισμό
   δράσης κατά Τοπική Οργάνωση και εκφράζει τις διαπιστώσεις, τα
   συμπεράσματα και τις εισηγήσεις της.
  γ) Επιλαμβάνεται ειδικών θεμάτων που παραπέμπονται προς αυτό από
   την Επαρχιακή Επιτροπή και υποβάλλει σχετικές εισηγήσεις.

ΑΡΘΡΟ 53: ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 53.1 Η Επαρχιακή Επιτροπή είναι είκοσι-εφταμελής (27). Εκλέγεται από την
  Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις
  (54) μήνες. Το Επαγγελματικό Οργανωτικό Στέλεχος κάθε επαρχίας
  συμμετέχει εξ οφίκιο μέλος της Επαρχιακής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου.
  Η εκλογή του Προέδρου της διεξάγεται χωριστά. Τα μέλη του Εκτελεστικού
  Γραφείου και της Γραμματείας του Εκτελεστικού Γραφείου δύνανται να
  παρακάθονται στις συνεδρίες της οικείας Επαρχιακής Επιτροπής.
 53.2 Οι Επαρχιακές Επιτροπές του Κόμματος υπό ομαλές συνθήκες είναι έξι (6),
  μια (1) σε κάθε Επαρχία της Κύπρου. Κατ’  εξαίρεση για λόγους οργανωτικούς
  και εφ΄ όσον συνεχίζεται η σημερινή έκρυθμη κατάσταση οι Επαρχιακές
  Επιτροπές είναι δώδεκα “12”.
  Επαρχιακή Επιτροπή Λευκωσίας
  Επαρχιακή Επιτροπή Μόρφου (Λευκωσίας)
  Επαρχιακή Επιτροπή Μόρφου (Λεμεσός)
  Επαρχιακή Επιτροπή Λεμεσού
  Επαρχιακή Επιτροπή Λάρνακας
  Επαρχιακή Επιτροπή Πάφου
  Επαρχιακή Επιτροπή  Αμμοχώστου (Λάρνακα)
  Επαρχιακή Επιτροπή Αμμοχώστου (Λεμεσός)
  Επαρχιακή Επιτροπή Αμμοχώστου (Λευκωσία)
  Επαρχιακή Επιτροπή Κερύνειας (Λευκωσία)
  Επαρχιακή Επιτροπή Κερύνειας (Λεμεσός)
  Επαρχιακή Επιτροπή Προσφύγων Πάφου (Μούτταλλος)
 53.3 Οι βουλευτές κάθε οικείας Επαρχίας είναι εξ οφίκιο  μέλη της Επαρχιακής
  Επιτροπής. Στις συνεδρίες παρακάθονται τα επαγγελματικά οργανωτικά
  στελέχη της επαρχίας, ο Πρόεδρος της ΝΕΔΗΚ και η Πρόεδρος της ΓΟΔΗΚ.Η
  Επαρχιακή Επιτροπή καταρτίζεται σε Σώμα ως εξής:
  Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Επαρχιακός Γραμματέας, Επαρχιακός
  Οργανωτικός Γραμματέας, Βοηθός Επαρχιακός Γραμματέας, Βοηθός
  Οργανωτικός Γραμματέας, Ταμίας, Γραμματέας Τύπου και Διαφώτισης,
  Γραμματέας Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων,
  Γραμματέας Αγροτικών Θεμάτων, και Γραμματέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
  Τα υπόλοιπα μέλη είναι Σύμβουλοι.
 53.4 Η Επαρχιακή Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά κάθε μήνα και έκτακτα κατά την
  κρίση του Προέδρου της ή της Εκτελεστικής Επιτροπής της, ή αν ζητηθεί
  τούτο από τα 2/5 των μελών της Επαρχιακής Επιτροπής.
 53.5 Αρμοδιότητες
  α) Η Επαρχιακή Επιτροπή εκπροσωπεί το Κόμμα στην Επαρχία της,
   καθοδηγεί και ελέγχει τις Τοπικές Οργανώσεις της περιοχής της και
   συντονίζει τη δράση τους, σύμφωνα με τις Αρχές του Κόμματος, τις
   Καταστατικές Διατάξεις και τις οδηγίες των αρμοδίων Κεντρικών

   Οργάνων.
  β) Φέρει την ευθύνη για την υλοποίηση του Γενικού Οργανωτικού
   Σχεδίου και των άλλων Προγραμμάτων του Κόμματος στην Επαρχία
   της και προΐσταται του Επαρχιακού επαγγελματικού προσωπικού μέσα
   στα πλαίσια των γενικών οδηγιών του Γενικού Διευθυντή για θέματα
   προσωπικού.
  γ) Συντάσσει και αποστέλλει στη Γενική Γραμματεία διμηνιαίες αναφορές
   για την κομματική δραστηριότητα της και τη γενική κατάσταση του
   Κόμματος στην Επαρχία της.
  δ) Μετέχει στη διαδικασία καθορισμού του κομματικού ψηφοδελτίου, για
   τις βουλευτικές, δημοτικές ή άλλες εκλογές ως ορίζουν οι Ειδικοί
   Κανονισμοί που ρυθμίζουν τα θέματα αυτά.
  ε) Παραπέμπει για εκδίκαση στο Πειθαρχικό Συμβούλιο υποθέσεις
   πειθαρχικών αδικημάτων των μελών σύμφωνα με τις διαδικασίες του
   άρθρου 62.1. Η παραπομπή υπόθεσης μέλους στο Πειθαρχικό
   Συμβούλιο συνοδεύεται πάντοτε από έγγραφο που δικαιολογεί την
   απόφαση παραπομπής.
  στ) Στα οικονομικά θέματα συμμορφώνεται με τις οδηγίες της Οικονομικής
   Επιτροπής.  Διατηρεί Επαρχιακό Ταμείο, το οποίο διαχειρίζεται
   υπεύθυνα υπό τον οικονομικό έλεγχο της Οικονομικής Επιτροπής.
   Πόροι του  ταμείου είναι τα έσοδα από διάφορες τοπικές εκδηλώσεις,
   λαχεία και εράνους και οι ειδικές τοπικές εισφορές των μελών και των
   φίλων του Κόμματος.  Τα έσοδα από τα δικαιώματα εγγραφής και οι
   ετήσιες συνδρομές των μελών κατατίθενται στο Κεντρικό Ταμείο του
   Κόμματος στη  Λευκωσία ή όπου αλλού ήθελε αποφασίσει η
   Οικονομική Επιτροπή. Επίσης, κατατίθενται στο Κεντρικό Ταμείο τα
   έσοδα από Παγκύπριες εκδηλώσεις του Κόμματος, των οποίων την
   πραγμάτωση προωθεί στην Επαρχία της.
  ζ) Ελέγχει κατά εξάμηνο τα Ταμεία των Τοπικών Οργανώσεων και
   αποστέλλει σχετική κατάσταση στην Οικονομική Επιτροπή στη
   Λευκωσία. 
  η) Με έγκριση του Εκτελεστικού Γραφείου καταρτίζει Συμβουλευτικό
   Συμβούλιο ή άλλες Επιτροπές για να υποβοηθηθεί στο έργο της.
  θ) Συμμορφώνεται προς τις εκάστοτε οδηγίες του Γενικού Οργανωτικού
   Γραμματέα του Κόμματος και βρίσκεται σε στενή συνεργασία και
   επικοινωνία με τα αρμόδια όργανα σε όλα τα θέματα.
 53.6 Οι επαρχιακοί αξιωματούχοι συμμετέχουν ως ισότιμα μέλη στα αντίστοιχα
  ειδικά κεντρικά γραφεία ή επιτροπές.
 53.7 Η Επαρχιακή Επιτροπή προΐσταται του Επαρχιακού Επαγγελματικού
  προσωπικού μέσα στα πλαίσια του οργανογράμματος και των Γενικών
  Οδηγιών του Γενικού Διευθυντή για θέματα προσωπικού.

ΑΡΘΡΟ 54: ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 54.1 Την Εκτελεστική Γραμματεία της Επαρχιακής Επιτροπής αποτελούν οι
  Αξιωματούχοι της Επαρχιακής Επιτροπής. Μετέχουν οι βουλευτές της
  Επαρχίας. Πρόεδρος είναι ο Πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής. Ο
  Πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής της ΝΕΔΗΚ και η Πρόεδρος της
  Επαρχιακής Επιτροπής της ΓΟΔΗΚ δύνανται να παρευρίσκονται στις
  συνεδριάσεις της Γραμματείας.
 54.2 Αρμοδιότητες
  Η Εκτελεστική Γραμματεία αντιμετωπίζει τις τρέχουσες εξελίξεις μέσα στα
  πλαίσια των αποφάσεων της Επαρχιακής Επιτροπής και υλοποιεί γενικά τις
  αποφάσεις της.
  Σε περίπτωση επείγουσας μορφής λαμβάνει αποφάσεις τις οποίες
  αναφέρει στην πρώτη επόμενη συνεδρία της Ολομέλειας της Επαρχιακής
  Επιτροπής για επικύρωση.

   την κανονική λειτουργία του λογιστηρίου του Κόμματος.
  θ) Υποβάλλει στην Κεντρική Επιτροπή στο τέλος κάθε οικονομικού έτους
   τους ελεγμένους λογαριασμούς του Κόμματος προς συζήτηση και
   έγκριση.
  ι) Παρουσιάζει στην Οικονομική Επιτροπή, σε συνεργασία με τον
   Οικονομικό Διαχειριστή, κατ’ έτος προϋπολογισμό για τους
   επόμενους δώδεκα (12) μήνες.
  ια) Συμμετέχει εξ οφίκιο μέλος στο Εκτελεστικό Γραφείο με δικαίωμα
   ψήφου

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΑΡΘΡΟ 48: ΔΟΜΗ - ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 
ΚΟΜΜΑΤΟΣ
Α. ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
 1. ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 2. ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 3. ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 4. ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ
 5. ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Ολομέλεια)
 6. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
 7. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 8. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 9. ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 10. ΤΟΠΙΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 11. ΤΟΠΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Β.   ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ
 1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 2. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 3. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 4. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 5. ΒΟΗΘΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 6. ΒΟΗΘΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 7. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ
  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
 8. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 9. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 10. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΑΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 11. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΩΤΙΣΗΣ
 12. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ – ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΘΡΟ 49: ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 49.1 Η Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση πραγματοποιείται κάθε πενήντα-τέσσερις
  (54) μήνες ταυτόχρονα με την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα μέλη της οικείας Επαρχιακής
  Οργάνωσης που έχουν εγγραφεί στο κεντρικό μητρώο μελών του Κόμματος
  τουλάχιστον εννιά (9) μήνες πριν την ημέρα της διεξαγωγής των εργασιών
  της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης.
 49.2 Η Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο και τα είκοσι-έξι (26)
  μέλη της Επαρχιακής Επιτροπής καθώς και τα αιρετά μέλη της Κεντρικής
  Επιτροπής που προέρχονται από την οικεία Επαρχιακή Οργάνωση.
 49.3 Την εκλογική διαδικασία εποπτεύει η Επαρχιακή Εφορευτική Επιτροπή που
  ορίζεται από την Επαρχιακή Επιτροπή υπό την ευθύνη και σε συνεννόηση με
  την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 50: ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 50.1 Το Τακτικό Επαρχιακό Συνέδριο συγκαλείται μια (1) φορά στην διάρκεια της
  θητείας των Επαρχιακών Συλλογικών Οργάνων κατόπιν σύγκλισης του από
  την Επαρχιακή Επιτροπή σε συνεννόηση με το Εκτελεστικό Γραφείο ή όποτε
  αυτό κριθεί αναγκαίο, και είναι το Ανώτατο Επαρχιακό Συλλογικό όργανο του
  Κόμματος στην κάθε επαρχία.
 50.2 Στο Τακτικό Επαρχιακό Συνέδριο γίνεται απολογισμός δράσης των
  επαρχιακών οργάνων και έλεγχος των πεπραγμένων τους από τη βάση του
  Κόμματος. Κατατίθεται έκθεση δράσης της Επαρχιακής Επιτροπής για την
  προηγούμενη θητεία και οικονομικός απολογισμός για την ίδια περίοδο.
 50.3 Σύνθεση 
  Στο Τακτικό Επαρχιακό Συνέδριο συμμετέχουν οι κεντρικοί αξιωματούχοι, οι
  Βουλευτές, οι Ευρωβουλευτές,  οι Υπουργοί και τα μέλη των κεντρικών
  συλλογικών οργάνων που είναι μέλη της οικείας Επαρχιακής Οργάνωσης, οι
  Πρόεδροι και τα μέλη των Επαρχιακών Επιτροπών, ΔΗΚΟ, ΓΟΔΗΚ και
  ΝΕΔΗΚ, οι Πρόεδροι των Τοπικών Επιτροπών, οι Πρόεδροι των Κλαδικών
  Επαρχιακών Επιτροπών και Επαγγελματικών Ομάδων, ένας αντιπρόσωπος
  από κάθε εκλογικό κέντρο, οι Δήμαρχοι, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι Σχολικοί
  Έφοροι, οι Πρόεδροι και τα μέλη των εκλεγμένων Κοινοτικών Συμβουλίων
  που είναι μέλη του Κόμματος, καθώς και οι πρώην κεντρικοί αξιωματούχοι,
  Βουλευτές, Ευρωβουλευτές, Υπουργοί, Πρόεδροι Επαρχιακών Επιτροπών
  ΔΗΚΟ, ΓΟΔΗΚ και ΝΕΔΗΚ, που είναι μέλη της οικείας Επαρχιακής
  Οργάνωσης.
  Οι Προσφυγικές Επαρχιακές Οργανώσεις καλούν σε συμμετοχή στο
  Επαρχιακό Συνέδριο όλα τα μέλη τους.
 50.4 Αρμοδιότητες 
  α) Λαμβάνει γνώση, συζητά και εγκρίνει την Έκθεση Δράσης της
   Επαρχιακής Επιτροπής για τη λήγουσα διετία.
  β) Λαμβάνει γνώση, συζητά και εγκρίνει τον Οικονομικό Απολογισμό της
   περασμένης διετίας.
 50.5 Ειδικοί Κανονισμοί 
  Ειδικοί Κανονισμοί που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν την
  οργάνωση, σύνθεση και λειτουργία του Τακτικού Επαρχιακού Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 51: ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 51.1 Το Έκτακτο Επαρχιακό Συνέδριο συγκαλείται ύστερα από απόφαση του
  Εκτελεστικού Γραφείου ή της Επαρχιακής Επιτροπής με έγκριση του
  Εκτελεστικού Γραφείου ή ύστερα από αίτηση των 2/5 των μελών του
  Κόμματος στην οικεία Επαρχία, με συγκεκριμένη ημερήσια διάταξη.
  Εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις περί του Τακτικού Επαρχιακού
  Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 52: ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 52.1 Το Επαρχιακό Συμβούλιο συγκροτείται από:
  α) Την Επαρχιακή Επιτροπή
  β) Τους Βουλευτές
  γ) Τους Δημάρχους, τους Δημοτικούς Συμβούλους και τους Σχολικούς
   Εφόρους
  δ) Τους Αντιπροσώπους της Επαρχιακής Οργάνωσης στην Κεντρική
   Επιτροπή.
  ε) Τον Πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής ΝΕΔΗΚ
  στ) Την Πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής ΓΟΔΗΚ
  ζ) Τους Εκπροσώπους των Περιφερειακών Τομέων/Συντονιστές
   Υπαίθρου και Δημαρχούμενων περιοχών οι οποίοι ορίζονται από το
   Γενικό Οργανωτικό Γραφείο σε συνεννόηση με την οικεία Επαρχιακή
   Επιτροπή.
  η) Τα επαγγελματικά οργανωτικά στελέχη 
  
  Η οικεία Επαρχιακή Επιτροπή σε συνεννόηση με το Γενικό Οργανωτικό

ΑΡΘΡΟ 38: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 38.1 Ο Γραμματέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή.
 38.2 Υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα χειρίζεται θέματα
  που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
 38.3 Υπό την εποπτεία ενός εκ των Αντιπροέδρων του Κόμματος συμμετέχει στη
  διαδικασία παραγωγής πολιτικής στον τομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΑΡΘΡΟ 39: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
 39.1 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων επιλέγεται/εκλέγεται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 39.2 Υπό την εποπτεία του Γενικού Γραμματέα διεκπεραιώνει τις αποφάσεις της
  Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων.
 39.3 Υπό την εποπτεία του Αντιπροέδρου του Κόμματος συμμετέχει στη
  διαδικασία παραγωγής πολιτικής.
 39.4 Υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα συμμετέχει στην
  υλοποίηση των οργανωτικών σχεδιασμών του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 40: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ  ΣΧΕΣΕΩΝ
 40.1 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων επιλέγεται/εκλέγεται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 40.2 Υπό την εποπτεία του Αναπληρωτή Προέδρου χειρίζεται τις σχέσεις του
  Κόμματος με Κόμματα, Οργανώσεις και Ομάδες του εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟ 41: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ/ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ
 41.1 Ο Γραμματέας Επικοινωνίας/Εκπρόσωπος Τύπου επιλέγεται/εκλέγεται από
  την Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου κατόπιν εισήγησης του
  Προέδρου του Κόμματος για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54)
  μήνες.
 41.2 Ετοιμάζει τις ανακοινώσεις του Κόμματος
 41.3 Έχει την ευθύνη παρακολούθησης των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ).
 41.4 Καταρτίζει προγράμματα εξωτερικής προβολής του Κόμματος, τα οποία,
  αφού εγκριθούν, προωθεί προς υλοποίηση σε συνεργασία της Επιτροπής
  Δημοσίων Σχέσεων και της Επιτροπής Πολιτικού Σχεδιασμού.
 41.5 Καταρτίζει προγράμματα εσωτερικής διαφώτισης, τα οποία, αφού εγκριθούν,
  προωθεί προς υλοποίηση με τη συνεργασία των αρμοδίων οργάνων του
  κόμματος (π.χ. Επαρχιακές Επιτροπές).
 41.5 Φέρει την ευθύνη των κομματικών εκδόσεων.
 41.6 Συμμετέχει στα διάφορα όργανα του Κόμματος ως ορίζει το Καταστατικό.
 
ΑΡΘΡΟ 42: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
 42.1 Ο Γραμματέας Κλαδικών Οργανώσεων επιλέγεται/εκλέγεται από την
  Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 42.2 Κάτω από την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα χειρίζεται όλα
  τα θέματα που αφορούν τις σχέσεις του Κόμματος με τις επαγγελματικές
  οργανώσεις των εργαζομένων (εργατών, υπαλλήλων, εκπαιδευτικών,
  οργανωμένων επιστημόνων κλπ.) και έχει την ευθύνη για την οργάνωση και
  λειτουργία κομματικών γενικών και κλαδικών οργανώσεων μέσα στις τάξεις
  του εργατικού κόσμου.
 42.3 Υπό την εποπτεία ενός εκ των Αντιπροέδρων του Κόμματος συμμετέχει στο
  σύστημα παραγωγής πολιτικής και ειδικότερα υποβάλλει εισηγήσεις για
  διαμόρφωση και προώθηση της εργατικής πολιτικής του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 43: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 43.1 Ο Γραμματέας Αγροτικών Θεμάτων εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή για
  θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 43.2 Κάτω από την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα χειρίζεται όλα
  τα θέματα που αφορούν τις σχέσεις του Κόμματος με τις αγροτικές
  οργανώσεις και έχει την ευθύνη για την οργάνωση και λειτουργία

  κομματικών οργανώσεων μέσα στις τάξεις του  αγροτικού κόσμου.
 43.3 Υπό την εποπτεία ενός εκ των Αντιπρόεδρων του Κόμματος συμμετέχει στο
  σύστημα παραγωγής πολιτικής και υποβάλλει εισηγήσεις για διαμόρφωση και
  προώθηση της αγροτικής πολιτικής του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 44: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ  ΘΕΜΑΤΩΝ
 44.1 Ο Γραμματέας Προσφυγικών Θεμάτων επιλέγεται/εκλέγεται από την
  Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 44.1 Αρμοδιότητες
  α) Υπό την εποπτεία  του Γενικού Γραμματέα χειρίζεται θέματα που
   αφορούν τις σχέσεις του Κόμματος με τη ΠΕΠ και τα προσφυγικά
   σωματεία στα πλαίσια της πολιτικής του Κόμματος.
  β) Επιλαμβάνεται των προσφυγικών και άλλων προβλημάτων των μελών
   και τα προωθεί προς τη λύση τους.

ΑΡΘΡΟ 45: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
 45.1 Ο Γραμματέας Θρησκευτικών Ομάδων επιλέγεται/εκλέγεται από την
  Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 45.2 Αρμοδιότητες 
  Υπό την εποπτεία του Γενικού Γραμματέα χειρίζεται θέματα που αφορούν τις
  σχέσεις του Κόμματος με τις θρησκευτικές ομάδες στα πλαίσια της πολιτικής
  του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 46: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 46.1 Η Κεντρική  Επιτροπή εκλέγει  ύστερα από πρόταση του Εκτελεστικού
  Γραφείου δύο (2) μέλη του Κόμματος ως Οικονομικούς Ελεγκτές του
  Κόμματος εκ των οποίων ο ένας είναι εγκεκριμένος ελεγκτής, για θητεία
  που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 46.2 Η θέση του Οικονομικού Ελεγκτή είναι ασυμβίβαστη με οποιονδήποτε άλλο
  κομματικό αξίωμα.
 46.3 Ελέγχουν την οικονομική διαχείριση των οργάνων και Επιτροπών του
  Κόμματος και καταθέτουν την έκθεση τους στην Κεντρική Επιτροπή και στο
  Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο αναφορικά με την προηγούμενη θητεία.

ΑΡΘΡΟ 47: ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 47.1 Ο Γενικός Διευθυντής του Κόμματος επιλέγεται/εκλέγεται, διορίζεται και
  παύεται από το Εκτελεστικό Γραφείο κατόπιν εισήγησης του Προέδρου.
 47.2 Αρμοδιότητες
  α) Προΐσταται διοικητικά της εσωτερικής λειτουργίας του Κόμματος και
   εποπτεύει το έργο του επαγγελματικού προσωπικού των Κεντρικών
   και Επαρχιακών γραφείων.
  β) Υπό την εποπτεία της Γραμματείας του Εκτελεστικού Γραφείου, έχει
   την ευθύνη θεμάτων που άπτονται του επαγγελματικού προσωπικού
   του Κόμματος.
  γ) Προτείνει στο Εκτελεστικό Γραφείο την δομή και το οργανόγραμμα του
   Κόμματος.
  δ) Δύναται να ανοίγει/κλείνει/λειτουργεί τραπεζικούς λογαριασμούς,
   ή/και να έχει δικαίωμα υπογραφής ή/και  να προβαίνει σε αιτήματα
   τραπεζικών διευκολύνσεων/δανεισμού εκ μέρους του Κόμματος,
   ΝΕΔΗΚ, ΓΟΔΗΚ, και των Επαρχιακών Επιτροπών σύμφωνα με το
   άρθρο 69.9.
  ε) Συμμετέχει εξ οφίκιο μέλος στην Οικονομική Επιτροπή με δικαίωμα
   ψήφου.
  στ) Εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή τη διενέργεια  πληρωμής
   των κομματικών δαπανών και υπογράφει τα εντάλματα πληρωμής.
  ζ) Εισηγείται, σε συνεργασία με τον Οικονομικό Διαχειριστή, προς την
   Οικονομική Επιτροπή, τον Ετήσιο Προϋπολογισμό Εσόδων και
   Δαπανών.
  η) Σε συνεργασία με την Οικονομική Επιτροπή του Κόμματος εποπτεύει

ΑΡΘΡΟ 65: ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
 65.1 Παραρτήματα Εξωτερικού
  α) Στα μεγάλα κέντρα του απόδημου Κυπριακού Ελληνισμού ή και αλλού,
   ιδρύονται Τοπικές Οργανώσεις - Παραρτήματα του Κόμματος.
  β) Λειτουργούν με βάση Καταστατικό που εγκρίνει ειδικά συγκαλούμενο
   Τοπικό Συνέδριο του Κόμματος και επικυρώνει το Εκτελεστικό
   Γραφείο.
 65.2 Φοιτητικές Οργανώσεις
  Στα διάφορα Πανεπιστήμια του Εξωτερικού ή Σχολές Τριτοβάθμιας
  Εκπαίδευσης του Εσωτερικού ιδρύονται και λειτουργούν Φοιτητικές
  Οργανώσεις του Κόμματος.

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ
ΑΡΘΡΟ 66: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 66.1 Υποεπιτροπή του Εκτελεστικού Γραφείου του Κόμματος εκ πέντε (5) μελών
  θα λειτουργεί σαν Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
  Τα πέντε (5) μέλη θα εκλέγονται στη πρώτη συνεδρία του Εκτελεστικού
  Γραφείου με μυστική ψηφοφορία και θα υπηρετούν καθ΄ όλη τη θητεία. Σε
  περίπτωση που θα κενωθεί θέση μέλους του Πειθαρχικού Συμβουλίου
  επιλέγεται άμεσα νέο μέλος.
  Εκάστη Επαρχιακή Επιτροπή δύναται να υποβάλει καταγγελία στο Γενικό
  Γραμματέα σχετικά  με παράπτωμα που αφορά μέλος του Κόμματος που
  εμπίπτει στη δική της δικαιοδοσία. Ο Γενικός Γραμματέας αφού διαπιστώσει
  ότι τα γεγονότα που αφορούν τη συγκεκριμένη περίπτωση μπορούν να
  στοιχειοθετήσουν υπόθεση που εμπίπτει  στις πρόνοιες των πιο κάτω
  πειθαρχικών αδικημάτων ετοιμάζει σχετική έκθεση και την παραπέμπει
  ενώπιον του Εκτελεστικού Γραφείου για εξέταση και λήψη απόφασης
  παραπομπής ή όχι σε πειθαρχική δίκη.
  Νοείται ότι το Εκτελεστικό Γραφείο δικαιούται αυτεπαγγέλτως να
  παραπέμπει στο Πειθαρχικό Συμβούλιο οποιαδήποτε καταγγελία κρίνει ότι
  πρέπει να τύχει πειθαρχικής διερεύνησης. Κατά τη λήψη της απόφασης του
  Εκτελεστικού Γραφείου δε μετέχουν στη διαδικασία τα μέλη του Πειθαρχικού
  Συμβουλίου.
 66.2 Νοείται ότι σε περιπτώσεις αυταπόδεικτου πειθαρχικού παράπτωματος το
  Εκτελεστικό Γραφείο δύναται να επιβάλει αυτεπάγγελτα οποιαδήποτε
  πειθαρχική ποινή.
 66.3 Οι αποφάσεις του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου μπορούν να
  εφεσιβληθούν από το ενδιαφερόμενο μέρος το αργότερο εντός τριάντα (30)
  ημερών από της κοινοποιήσεως σε αυτόν ή από της δημοσιεύσεως της
  απόφασης.
  Έφεση υποβάλλεται στην Κεντρική Επιτροπή της οποίας Υποεπιτροπή από
  έντεκα (11) μέλη ενεργεί σαν Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό  Συμβούλιο, και
  δύναται να ακυρώσει, να μειώσει, ή να επικυρώσει την ποινή.
  Τα έντεκα (11) μέλη θα καθορίζονται στην πρώτη συνεδρία της Κεντρικής
  Επιτροπής με μυστική ψηφοφορία και θα υπηρετούν καθ΄ όλη τη θητεία.
  Σε περίπτωση που θα κενωθεί θέση μέλους του Δευτεροβάθμιου
  Πειθαρχικού Συμβουλίου επιλέγεται άμεσα νέο μέλος.
 66.4 Σε περίπτωση που μέλος του πρωτοβάθμιου ή δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού
  Συμβουλίου έχει άμεση ή έμμεση σχέση με οποιονδήποτε κατηγορούμενο
  τότε το μέλος αυτό δεν θα λαμβάνει μέρος στη πειθαρχική διαδικασία.
 66.5 Πειθαρχικά Αδικήματα
   α) Η μη συμμόρφωση μέλους προς τις υποχρεώσεις του, που
    απορρέουν από το Καταστατικό και τις διατάξεις των
    Κανονισμών Λειτουργίας του Κόμματος.
   β) Η συμπεριφορά μέλους που μειώνει το ηθικό κύρος και θίγει
    την αξιοπρέπεια του Κόμματος.

   γ) Στάση και συμπεριφορά μέλους αντίθετη προς τις Αρχές, την
    Ιδεολογία, τις αποφάσεις και τις προγραμματικές επιδιώξεις του
    Κόμματος.
 66.6 Πειθαρχικές Ποινές
  Για τα πιο πάνω πειθαρχικά αδικήματα επιβάλλονται ανάλογα με τη
  σοβαρότητα του πειθαρχικού αδικήματος οι πιο κάτω ποινές:
   α) Σύσταση
   β) Προφορική επίπληξη
   γ) Γραπτή επιτίμηση
   δ) Προσωρινός αποκλεισμός από την κομματική ζωή
   ε) Καθαίρεση Αξιωματούχου από το Αξίωμα του
   στ) Προσωρινή Αποβολή
   ζ) Αποβολή

ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ
ΑΡΘΡΟ 67: ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ - ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
 67.1 Οι πολιτικές αποφάσεις του Κόμματος για την εκλογή Προέδρου της
  Δημοκρατίας λαμβάνονται από την Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος, που
  συνέρχεται μετά από πρόταση του Εκτελεστικού Γραφείου, είτε
  αυτεπάγγελτα.
 67.2 Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Κόμματος είναι μέλος της Βουλής τότε
  είναι ο υποψήφιος του Κόμματος στην εκλογή για ανάδειξη Προέδρου της
  Βουλής.
 67.3 Ειδικοί Κανονισμοί που ψηφίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν τη
  διαδικασία επιλογής κομματικού ή κομματικών υποψηφίων στη διεκδίκηση
  των Γενικών ή Αναπληρωματικών Βουλευτικών Εκλογών, των Ευρωεκλογών,
  των Δημοτικών Εκλογών ή της Εκλογής Κοινοτικών  Συμβουλίων.
 67.4 Όλοι οι υποψήφιοι Βουλευτές, Ευρωβουλευτές, Δήμαρχοι, Δημοτικοί
  Σύμβουλοι και άλλοι υποψήφιοι Κομματικών ή Κοινοτικών αξιωμάτων
  μπορούν να έχουν πρόσβαση για επιθεώρηση των μητρώων του Κόμματος
  βάση κανονισμών που θα εκδίδει το Εκτελεστικό Γραφείο.

ΜΕΡΟΣ ΕΝΝΑΤΟ 
ΑΡΘΡΟ 68: ΕΙΔΙΚΟΙ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
 68.1 Η Κεντρική Επιτροπή θεσπίζει Ειδικούς Κανονισμούς που ρυθμίζουν:
  α) Τη διαδικασία της υποβολής υποψηφιότητας και εκλογής
   Αξιωματούχων του Κόμματος από την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση
   ή άλλα ανώτερα όργανα του Κόμματος.
  β) Τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων του Κόμματος, Κεντρικών και
   Επαρχιακών.
  γ) Το διαχωρισμό των υπηρεσιών των Αξιωματούχων του Κόμματος σε
   δύο κατηγορίες. Στην κατηγορία όσων προσφέρουν τις υπηρεσίες τους
   άνευ αντιμισθίας και εκείνων που πράττουν τούτο έναντι αντιμισθίας,
   με αναφορά των συγκεκριμένων Αξιωματούχων που ανήκουν σε κάθε
   κατηγορία.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟ
ΑΡΘΡΟ 69: ΓΕΝΙΚΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
 69.1 Διαδικασία Αναφοράς
  Αναφορά οργάνου ή μέλους προς το Εκτελεστικό Γραφείο ή την Κεντρική
  Επιτροπή γίνεται πάντοτε δια του Γενικού Γραμματέα.

 69.2 Καταρτισμός Προσχεδίων Κανονισμών
  Τα προσχέδια όλων των Κανονισμών Λειτουργίας των διαφόρων Οργάνων ή
  Επιτροπών που προνοεί το Καταστατικό καταρτίζει το Εκτελεστικό Γραφείο
  με εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας, Ελέγχου και Κανονισμών και τα
  παραπέμπει για έγκριση στην Κεντρική Επιτροπή. 
 69.3 Τρόπος λήψης Αποφάσεων
  Όλες οι αποφάσεις των Συλλογικών Οργάνων που προνοούνται από το
  Καταστατικό λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία νοουμένου ότι δεν
  προβλέπεται διαφορετικά σε άλλο άρθρο του Καταστατικού. Σε περίπτωση
  ισοψηφίας ο προεδρεύων του συγκεκριμένου οργάνου έχει τη νικώσα ψήφο.
  Όταν ζητηθεί μυστική ψηφοφορία από το 25% των παρόντων συνέδρων σε
  οποιαδήποτε Συνέλευση ή οποιοδήποτε Συνέδριο, τότε αυτή διεξάγεται
  από πενταμελή (5) Εφορευτική Επιτροπή η οποία επιβλέπει τη διεξαγωγή
  της ψηφοφορίας και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων.
 69.4 Ασυμβίβαστη η κατοχή δύο κομματικών Αξιωμάτων
   α) Είναι ασυμβίβαστη η κατοχή δύο ή περισσότερων θέσεων
    αξιωματούχων σε Κεντρικό ή Επαρχιακό ή Τοπικό επίπεδο από
    το ίδιο πρόσωπο. Οιοσδήποτε αξιωματούχος ανεξάρτητα
    επιπέδου δικαιούται να κατέχει θέση ως απλό μέλος σε
    συλλογικό όργανο.
   β) Νοείται ότι τούτο δεν ισχύει όταν προνοείται καταστατικά ή
    συμμετοχή του φορέα ενός αξιώματος στα ανώτατα όργανα.
   γ) Η απ’ ευθείας εκλογή σε συλλογικό όργανο δεν αποτελεί
    ασυμβίβαστο με κομματικό αξίωμα.
    Το Εκτελεστικό Γραφείο καθορίζει ποια συγκεκριμένα αξιώματα
    είναι  ασυμβίβαστα.
 69.5 Κήρυξη θέσης Μέλους Συλλογικού Οργάνου (Κεντρικού ή Επαρχιακού) ως
  κενή και διαδικασία συμπλήρωσής της.
   α) Σε περίπτωση που μέλος συλλογικού οργάνου απουσιάζει
    αδικαιολόγητα πέρα από τρείς συνεχείς  συνεδρίες ή από δέκα
    (10) συνολικά αδικαιολόγητες συνεδρίες κατά τη διάρκεια της
    θητείας του , το όργανο δικαιούται να το απαλλάξει από τα
    καθήκοντα του και να κηρύξει τη θέση του κενή, αφού
    εξασφαλίσει προηγουμένως την έγκριση του Εκτελεστικού
    Γραφείου.
   β) Κενούμενες θέσεις  κατά τα ανωτέρω καταλαμβάνουν οι
    επιλαχόντες κατά την σειρά επιτυχίας κατά της εκλογής.
   γ) Σε περίπτωση μη κάλυψης θέσης από επιλαχόντες για τη
    συμπλήρωση της κενής θέσης, θα επιλέγει το όργανο ύστερα
    από έγκριση του Εκτελεστικού Γραφείου. 
 69.6 Θητεία Αξιωματούχων 
  Η θητεία των Αξιωματούχων που αναφέρονται στα διάφορα άρθρα του
  Καταστατικού, αρχίζει από την ημέρα της εκλογής τους και λήγει αμέσως
  μετά την εκλογή των νέων Αξιωματούχων από το αρμόδιο όργανο του
  Κόμματος και διαρκεί για 54 μήνες. Εξαιρούνται ο Κοινοβουλευτικός
  Εκπρόσωπος και ο Αναπληρωτής του, των οποίων η θητεία διαρκεί όσο και η
  βουλευτική θητεία τους , καθώς και ο Πρόεδρος και τα μέλη της Τοπικής
  Επιτροπής των οποίων η θητεία μπορεί να καθορίζεται από τις ετήσιες
  Τοπικές Γενικές Συνελεύσεις. 
 69.7 Έκπτωση Αξιωματούχων/Μελών
  Αξιωματούχος/Μέλος του Κόμματος εκπίπτει του αξιώματός του σε
  περίπτωση που με ενέργειες του βρίσκεται σε αντίθεση με αποφάσεις
  Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος, ύστερα από σχετική απόφαση του
  Εκτελεστικού Γραφείου δεόντως αιτιολογημένης, με δικαίωμα έφεσης στην
  Κεντρική Επιτροπή εντός τριάντα (30) ημερών.
 69.8 Τροποποίηση του Καταστατικού 
  Το Καταστατικό του Κόμματος μπορεί να τροποποιηθεί σε Τακτικό ή Έκτακτο
  Παγκύπριο Συνέδριο με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων που έχουν
  δικαίωμα ψήφου, δεδομένου ότι το σχέδιο τροποποιήσεων θα

  γνωστοποιηθεί τουλάχιστον ένα μήνα πριν το Συνέδριο σε όλα το όργανα και
  τους συνέδρους του Κόμματος.
 69.9 Πόροι του Κόμματος
  Πόροι του Κόμματος είναι η ετήσια κρατική χορηγία και οι ετήσιες συνδρομές
  των μελών, εισφορές, δωρεές, έσοδα εράνων, οργάνωσης λαχείων,
  χοροεσπερίδων, άλλων εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων που συνάδουν με
  τις αρχές πολιτικής δεοντολογίας.
  Το Κόμμα έχει εξουσία όπως: 
   α) Διορίζει τραπεζικούς ή/και άλλους οργανισμούς ως τραπεζίτες
    του και να προβαίνει στο άνοιγμα οποιουδήποτε λογαριασμού.
   β) Συναλλάττεται ή/και λαμβάνει τραπεζικές διευκολύνσεις ή/και
    υπηρεσίες σε δάνεια, τρεχούμενο ή/και οποιοδήποτε άλλο
    λογαριασμό ή/και σε οποιαδήποτε άλλη μορφή τραπεζικών
    πιστώσεων για οποιαδήποτε ποσά με ή χωρίς εξασφαλίσεις και
    κάτω από οποιουσδήποτε όρους 
   γ) Υποθηκεύει, καταθέτει, ενεχυριάζει ή/και άλλως πως
    προσφέρει ή/και διαθέτει οποιαδήποτε περιουσία του Κόμματος
    κινητή ή/και ακίνητη σαν εξασφάλιση οποιονδήποτε
    υφιστάμενων ή/και  μελλοντικών ή/και  υπό αίρεση
    υποχρεώσεων του Κόμματος, έναντι οποιουδήποτε τραπεζικού
    ή/και άλλου οργανισμού ή/και φυσικού ή/και νομικού
    προσώπου.
   δ) Προς το σκοπό υλοποίησης των πιο πάνω, ο εκάστοτε
    Διευθυντής του Κόμματος ή/και ο εκάστοτε Οικονομικός
    Διαχειριστής του Κόμματος ή/και οποιοσδήποτε πληρεξούσιος
    αντιπρόσωπος οποιουδήποτε από αυτούς, εξουσιοδοτούνται να
    προβαίνουν σε οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις ή/και στη
    συνομολόγηση οποιασδήποτε συμφωνίας υπογράφοντας προς
    τούτο κάθε αναγκαίο έγγραφο, δήλωση ή αίτηση ή/και να
    παρίστανται ενώπιον οποιασδήποτε αρχής για σκοπούς αγοράς
    ή/και πώλησης ή/και επιβάρυνσης οποιασδήποτε κινητής ή
    ακίνητης περιουσίας του Κόμματος.
 69.10 Ημερομηνία ισχύος του παρόντος Καταστατικού 
  Η ισχύς του Καταστατικού που ψηφίστηκε στις 6 Μαΐου 2018 αρχίζει από την
  ψήφισή του.
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΑΡΘΡΟ 1 : ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΕΜΒΛΗΜΑ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ
 1.1 Το Δημοκρατικό Κόμμα ιδρύθηκε στη Λευκωσία αρχικά ως παράταξη με την
  ονομασία Δημοκρατική Παράταξη, στις 12 Μαΐου 1976, με ιδρυτική διακήρυξη
  του Σπύρου Κυπριανού με στόχο τη στήριξη του εθνάρχη Μακαρίου και της
  πολιτικής του. Η παράταξη σύντομα μετασχηματίστηκε σε Κόμμα με την
  επωνυμία ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ.
 1.2 ΕΔΡΑ του Κόμματος είναι στην Λεωφ. Γρίβα Διγενή 50, 1080, στη Λευκωσία.
 1.3 ΕΜΒΛΗΜΑ του Κόμματος η αναμμένη δάδα.
 1.4 Η σφραγίδα του Κόμματος είναι κυκλική και στην περιφέρεια έχει την
  επιγραφή ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. Στο κέντρο έχει την
  αναμμένη δάδα, που τέμνει στο μέσο τη συντομογραφία του Κόμματος,
  ΔΗΚΟ, και το έτος ίδρυσής του, 1976.

ΑΡΘΡΟ 2 : ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ – ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 2.1 Ιδεολογία
  Το Δημοκρατικό Κόμμα εκφράζει τους πολίτες που πιστεύουν στις αρχές της
  Πολιτικής, Κοινωνικής και Οικονομικής Δημοκρατίας ως το σύστημα αρχών
  που προάγει και εξασφαλίζει καλύτερα την αρμονική κοινωνική συμβίωση,
  την κοινωνική συνοχή και την κοινωνική δημιουργία. Το Δημοκρατικό Κόμμα
  ασπάζεται την ιδεολογία και τη φιλοσοφία του ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ που
  εμπνέεται από ένα γενικότερο εθνικό και κοινωνικό όραμα και απορρίπτει τις
  γενικές και αόριστες ιδέες και τους αυθαίρετους αφορισμούς.
 2.2 Βασικοί σκοποί
  Βασικοί σκοποί του Δημοκρατικού Κόμματος είναι η συμβολή στον αγώνα για
  την απελευθέρωση της Κύπρου και η προώθηση θεσμών, προγραμμάτων και
  διαδικασιών, που εξασφαλίζουν απρόσκοπτη πρόοδο  και αρμονία στον
  πολιτικό και οικονομικό τομέα, μέσα σε μια κυρίαρχη, ανεξάρτητη και
  δημοκρατική πολιτεία με κατοχυρωμένα τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα
  όλων των νόμιμων πολιτών της. 
 2.3 Βασικοί στόχοι
  Οι βασικοί στόχοι του Δημοκρατικού Κόμματος πηγάζουν από  την όλη
  ιδεολογία και πολιτική φιλοσοφία του. Παράλληλα:
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα βρίσκεται σταθερά και με συνέπεια ενταγμένο
   στον ενδιάμεσο πολιτικό χώρο και υπηρετεί με ειλικρίνεια και χωρίς

   διακρίσεις το δημόσιο συμφέρον και το κοινωνικό σύνολο. Επιδιώκει τη
   συστηματική συνεργασία των δυνάμεων του χώρου στη βάση
   πολιτικοϊδεολογικών συγκλίσεων. Μόνιμος στόχος του Δημοκρατικού
   Κόμματος είναι η συνένωση των δυνάμεων του χώρου και η διεύρυνση
   της αποδοχής των αρχών και της πολιτικής φιλοσοφίας του
   ενδιάμεσου χώρου από την Κυπριακή κοινωνία Στόχος επίσης είναι η
   δημιουργία συνθηκών εθνικής συνεννόησης, πολιτικής συναντίληψης,
   κοινωνικής συναίνεσης και πολιτικής σταθερότητας στον τόπο.
  β) Το Δημοκρατικό Κόμμα επιδιώκει ενεργό και δημιουργική συμμετοχή
   σε Διεθνείς και  Ευρωπαϊκούς πολιτικοϊδεολογικούς και
   κο ι ν ο β ο υλ ε υ τ ι κο ύ ς  θ εσ μ ο ύ ς  κα ι  σ χ ή μ α τ α  σ τ η  β ά σ η
   πολιτικοϊδεολογικής ταύτισης ή συγγένειας.
 2.4 Θέσεις του Κόμματος αναφορικά με το Εθνικό θέμα
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα θεωρεί το Κυπριακό ως πρόβλημα εισβολής και
   κατοχής και αγωνίζεται για να επιτύχει με βάση τα ψηφίσματα και τις
   αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών και τις Συμφωνίες Κορυφής, τις
   αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
   και το Κοινοτικό (Ευρωπαϊκό) Κεκτημένο, δίκαιη, λειτουργική και
   βιώσιμη λύση. ΛΥΣΗ που θα εξασφαλίζει την πλήρη ανεξαρτησία, την
   κατοχύρωση της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας, και της
   ενότητας της χώρας, την αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων
   και των εποίκων και την κατοχύρωση του δικαιώματος επιστροφής
   όλων των προσφύγων στις εστίες και τις περιουσίες τους, κάτω από
   συνθήκες ασφάλειας και θα κατοχυρώνει τα ανθρώπινα δικαιώματα
   (όλων των νόμιμων κατοίκων της Κυπριακής Δημοκρατίας), τις
   βασικές ελευθερίες και τη διακρίβωση της τύχης ενός εκάστου των
   αγνοουμένων.
  β) Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει ότι στον αγώνα μας για φυσική και
   εθνική επιβίωση και δικαίωση, η ανεπιφύλακτη και στενή συνεργασία
   με την Ελληνική Κυβέρνηση είναι αναγκαία και απαραίτητη, και ότι, οι
   δεσμοί με την Ελλάδα, για λόγους ιστορικούς, φυλετικούς και
   εθνικούς, πρέπει να παραμένουν πάντοτε απαρασάλευτοι.
  γ) Το Δημοκρατικό Κόμμα εργάζεται για την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση της
   Κύπρου με στόχο την εφαρμογή των αρχών της δικαιοσύνης, των
   ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του Κοινοτικού Κεκτημένου και την
   ισότιμη και δημιουργική συμμετοχή της Κύπρου στους Ευρωπαϊκούς
   θεσμούς και γενικά στο Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. Παράλληλα εργάζεται
   για τη διαμόρφωση ενός συστήματος αρχών και αξιών στην Ευρωπαϊκή
   Ένωση που να την καθιστά ένωση λαών και πολιτισμών και όχι όργανο
   πολιτικών και οικονομικών κέντρων εξουσίας.
 2.5 Πολιτική Δημοκρατία
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει πως όλες οι πολιτικές εξουσίες πρέπει
   να πηγάζουν από το λαό και να ασκούνται υπεύθυνα για το καλό του
   λαού και σύμφωνα με την ανόθευτη θέλησή του.
  β) Η ολοκλήρωση της Πολιτικής Δημοκρατίας είναι αδιανόητη χωρίς την
   απαιτούμενη πολιτική αγωγή και ενημέρωση, χωρίς τη συμμετοχή
   όλων των ενηλίκων πολιτών στη διαδικασία λήψης σοβαρών
   αποφάσεων, χωρίς την παροχή ίσων ευκαιριών σε όσους πολίτες
   θέλουν να διεκδικήσουν πολιτικές θέσεις, από τις οποίες να μπορούν
   να συναγωνιστούν δημοκρατικά και  ελεύθερα, χωρίς να
   παρεμποδίζονται από οποιεσδήποτε προκαταλήψεις και εμπόδια.
   Η Πολιτική Δημοκρατία απαιτεί την ισότητα των πολιτών έναντι των
   νόμων και την ισοπολιτεία των νόμων έναντι όλων των πολιτών.
 2.6 Έμπρακτη Πολιτική Δημοκρατία 
  Το Δημοκρατικό Κόμμα θέλει τη δημοκρατία έμπρακτη και ουσιαστική, όπου
  τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των πολιτών να καθορίζονται δημοκρατικά,
  με συναίσθηση κοινωνικής ευθύνης και σύμφωνα με τις αρχές της
  δικαιοσύνης και της κοινωνικής αλληλεγγύης και όπου τα δικαιώματα των
  πολιτών να προστατεύονται αποτελεσματικά και να ασκούνται ελεύθερα.

 2.7 Ατομικές και Πολιτικές Ελευθερίες 
  Το Δημοκρατικό Κόμμα θέλει τα ανθρώπινα δικαιώματα απαραβίαστα και τις
  ατομικές και πολιτικές ελευθερίες κατοχυρωμένες με μηχανισμούς που να
  τις προστατεύουν από καταχραστές και σφετεριστές της εξουσίας και από
  πράξεις που δεν συνάδουν με το σύστημα των κοινωνικών αξιών του λαού ή
  τη δημοκρατικά εκφραζόμενη θέληση του λαού.
 2.8 Κοινωνική Δημοκρατία
  Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει ότι το κράτος και γενικά η πολιτεία καθώς και
  η ευρύτερη  κοινωνία έχουν υποχρέωση να εξασφαλίζουν σε όλους τους
  πολίτες συνθήκες ελεύθερης και αξιοπρεπούς διαβίωσης, σύμφωνα με τις
  αρχές της δικαιοσύνης, του ανθρωπισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης.
  Για το σκοπό αυτό υποστηρίζει τη χαλιναγώγηση της αυθαιρεσίας των
  ισχυρών κοινωνικών ομάδων, όπου, και όταν, εκδηλώνεται, την ενίσχυση των
  αδύνατων κοινωνικών ομάδων ή κατηγοριών ή στρωμάτων και την προστασία
  τους από την εγκατάλειψη, την κοινωνική περιθωριοποίηση, την άδικη
  μεταχείριση και την εκμετάλλευση, με απώτερο σκοπό την εξισορρόπηση
  των κοινωνικών και οικονομικών δικαιωμάτων και την αρμονική συμβίωση
  των πολιτών μέσα σε συνθήκες κοινωνικής συνοχής.
 2.9 Οικονομική Δημοκρατία
  Το Δημοκρατικό Κόμμα αποβλέπει στην εξάλειψη κάθε είδους οικονομικών
  φραγμών για την οικονομική προαγωγή των ατόμων και στη δημιουργία ίσων
  ευκαιριών εργασίας και οικονομικής προόδου για όλους τους πολίτες.
  Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει ότι η οικονομική δημοκρατία είναι ανέφικτη
  χωρίς την κατάργηση της κυρίαρχης  αυθαιρεσίας των οικονομικά ισχυρών,
  των μονοπωλίων, της ασυδοσίας του εγχώριου ή ξένου κεφαλαίου, της
  μονοπώλησης, της πληροφόρησης και των κάθε λογής προνομίων που είναι
  αντίθετα με τα συμφέροντα του λαού.  Το Δημοκρατικό Κόμμα θεωρεί επίσης
  αναγκαία την καθιέρωση ελέγχου και την επιβολή κυρώσεων για την κακή
  χρήση τεχνικών εφευρέσεων ή καινοτομιών από μέρους ισχυρών
  κοινωνικοοικονομικών παραγόντων.
  Το Δημοκρατικό Κόμμα θεωρεί το μικτό σύστημα οικονομίας, που συνδυάζει
  την ιδ ιωτική πρωτοβουλία με τον κρατικό σχεδιασμό,  ως το
  αποτελεσματικότερο οικονομικό σύστημα το οποίο διασφαλίζει την πρόοδο
  και την ανάπτυξη της Κύπρου και του λαού της, την δίκαιη κατανομή του
  εθνικού πλούτου και των οικονομικών βαρών και την προστασία των
  δικαιωμάτων των οικονομικά ασθενέστερων και μη προνομιούχων ομάδων
  του πληθυσμού.
 2.10 Δημοκρατική μεθόδευση
  Το Δημοκρατικό Κόμμα δεν υποστηρίζει δόγματα αλλά αρχές, που θα
  ενθαρρύνουν την αδιάκοπη αναζήτηση του καλύτερου και δικαιότερου
  τρόπου κοινωνικής συμβίωσης και συνεργασίας.
  Υποστηρίζει ότι ο ανοικτός και ελεύθερος διάλογος σαν μέσο έκφρασης των
  εκτιμήσεων και θέσεων του λαού, αποτελεί το πιο ορθό μέσο αναζήτησης
  τρόπων για πιο αρμονική  κοινωνική συμβίωση και συνεργασία.
  Επίσης υποστηρίζει ότι σε περίπτωση διαφωνίας ή διαφοράς το καλύτερο
  μέσο για εξεύρεση λύσης είναι οι νόμιμες και δημοκρατικές διαδικασίες.
 2.11 Κατευθυντήριες Οργανωτικές Γραμμές 
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα δεν είναι Κόμμα με μονολιθική οργάνωση. Η
   συνοχή του διατηρείται με την ισορροπημένη κατανομή της
   ενδοκομματικής δύναμης μεταξύ των μελών και αξιωματούχων του, με
   την προσήλωση στους σκοπούς και στη συλλογική προσπάθεια για την
   επίτευξη των σκοπών του Κόμματος.
  β) Οι δημοκρατικές αρχές διέπουν τόσο τη διαδικασία ανάδειξης
   αξιωματούχων όσο και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Γι’ αυτό:
   I.  Όλα τα όργανα είναι αιρετά και εκλέγονται με όσο το δυνατό πιο
    άμεσο τρόπο. Συγκεκριμένα όλα τα μέλη του Κόμματος, που
    είναι εγγεγραμμένα στο Κεντρικό Μητρώο Μελών, έχουν και
    ασκούν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και
    συνδιαμορφώνουν μέσα από συλλογικές διαδικασίες τις

    αποφάσεις και τις θέσεις του Κόμματος στα μείζονος σημασίας
    και ιδιαίτερης κρισιμότητας πολιτικά και κομματικά θέματα. Όλα
    τα μέλη του Κόμματος εκλέγουν όλους τους κεντρικούς
    αξιωματούχους και μέλη των κεντρικών συλλογικών οργάνων
    του Κόμματος, όλα τα μέλη των Επαρχιακών Οργανώσεων
    εκλέγουν όλους τους αξιωματούχους και τα μέλη των
    Επαρχιακών Συλλογικών Οργάνων και όλα τα μέλη της Τοπικής
    Οργάνωσης εκλέγουν όλους τους αξιωματούχους και όλα τα
    μέλη των τοπικών συλλογικών οργάνων.
   II. Οι εξουσίες που συγκεντρώνουν τα όργανα
    αλληλοϊσορροπούνται και αλληλοελέγχονται.
   III. Οι αποφάσεις λαμβάνονται από αρμόδια συλλογικά όργανα.
    --Επιδιώκεται η αποκέντρωση του συστήματος λήψης
    αποφάσεων και η εκχώρηση διακριτικής  εξουσίας στα
    κατώτερα συλλογικά αιρετά  όργανα.

ΑΡΘΡΟ 3: ΚΟΜΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ
 3.1 Επί θεμάτων μείζονος πολιτικής σημασίας ή ιδιαίτερης κομματικής
  κρισιμότητας πραγματοποιείται κομματικό δημοψήφισμα στο οποίο
  συμμετέχουν όλα τα μέλη του Κόμματος.
 3.2 
  Την πραγματοποίηση κομματικού δημοψηφίσματος αποφασίζει η Κεντρική
  Επιτροπή, η οποία καθορίζει το θέμα και τα ερωτήματα που θα τεθούν προς
  απάντηση στο δημοψήφισμα. Οι σχετικές αποφάσεις της Κεντρικής
  Επιτροπής λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών της.

ΑΡΘΡΟ 4: ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 4.1 Το Πολιτικό Πρόγραμμα του Κόμματος καθορίζεται με βάση τις πιο πάνω
  βασικές πολιτικές θέσεις και, εντός των πλαισίων αυτών, μπορεί να
  αναθεωρείται από καιρού εις καιρό από το Παγκύπριο Συνέδριο που έχει
  αποκλειστική αρμοδιότητα να συζητά και να εγκρίνει τους επί μέρους
  στόχους, τη μεθοδολογία, τρόπους και ενέργειες για την προώθηση της
  εφαρμογής του.
 4.2 Την ευθύνη για τη σύνταξη του προσχεδίου του προγράμματος έχει το
  Εκτελεστικό Γραφείο που το υποβάλλει στην Κεντρική Επιτροπή για έγκριση.
  Η Κεντρική Επιτροπή το παραπέμπει στο Παγκύπριο Συνέδριο για τελική
  έγκριση. Νοείται ότι σε όλα τα όργανα του Κόμματος δίνεται η δυνατότητα
  υποβολής απόψεων και εισηγήσεων για τον καταρτισμό του Πολιτικού
  Προγράμματος του Κόμματος.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΔΟΜΗ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

ΑΡΘΡΟ 5: ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 1. Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση
 2. Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο
 3. Έκτακτο ή Καταστατικό Συνέδριο 
 4. Παγκύπρια Συνδιάσκεψη
 5. Κεντρική Επιτροπή
 6. Πολιτικό Συμβούλιο
 7. Εκτελεστικό Γραφείο
 8. Γραμματεία Εκτελεστικού Γραφείου
 9. Κοινοβουλευτική Ομάδα
 10. Γενικό Οργανωτικό Γραφείο
 11. Οικονομική Επιτροπή

 12. Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες
 13. Επιτροπή Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ΑΡΘΡΟ 6: ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 6.1 Η Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση πραγματοποιείται κάθε πενήντα-τέσσερις
  (54) μήνες και εκλέγει τους κεντρικούς αξιωματούχους του Κόμματος
  (Πρόεδρο, Αναπληρωτή Πρόεδρο, τρεις (3) Αντιπροέδρους, Γενικό
  Γραμματέα, Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα), τα αιρετά μέλη του Εκτελεστικού
  Γραφείου (15) και τα μέλη της Κεντρική Επιτροπή.
 6.2 Πραγματοποιείται πενήντα-τέσσερις (54) μήνες μετά την προηγούμενη
  Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
 6.3 Όλα τα εγγεγραμμένα στο Κεντρικό Μητρώο Μελών μέλη του Κόμματος, που
  έχουν εγγραφεί τουλάχιστον εννέα (9) μήνες πριν την ημέρα διεξαγωγής της
  Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην
  ψηφοφορία, εφόσον έχουν τακτοποιημένες τις κομματικές τους
  υποχρεώσεις κατά την προσέλευση τους στην Εκλογική Συνέλευση.

  Κάλπες της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης λειτουργούν σε όλες τις
  επαρχίες, όπως θα ορίζεται από τους σχετικούς κανονισμούς. Οι εκλογικές
  διαδικασίες εποπτεύονται από κεντρική και επαρχιακές εφορευτικές
  επιτροπές όπως θα ορίζουν οι Κανονισμοί που εγκρίνονται από την Κεντρική
  Επιτροπή. Οι Επαρχιακές Εφορευτικές Επιτροπές υπόκεινται στην Κεντρική
  Εφορευτική Επιτροπή. Οι Πρόεδροι των Επαρχιακών εφορευτικών
  επιτροπών είναι μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.

  Οι κάλπες ανοίγουν και κλείνουν την ίδια ώρα σε όλες τις επαρχίες.

  Η Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο συλλογικό
  όργανο του Κόμματος σε θέματα εκλογικών διαδικασιών.

  Ο χρόνος διεξαγωγής της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης μπορεί να
  παραταθεί για περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, με
  απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, ύστερα από εισήγηση του Εκτελεστικού
  Γραφείου, για λόγους εξειδικευμένους που αφορούν τα πολιτικά πράγματα
  του τόπου ή που εξυπηρετούν τους σκοπούς και τις αρχές του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 7: ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 7.1 Το Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο είναι το ανώτατο και κυρίαρχο συλλογικό
  όργανο του Κόμματος στη διαμόρφωση των πολιτικών αποφάσεων και στη
  χάραξη στρατηγικής. Συνέρχεται μια (1) φορά στη διάρκεια της  θητείας των
  κεντρικών συλλογικών οργάνων του Κόμματος, κατόπιν σύγκλισης από την
  Κεντρική Επιτροπή του κόμματος ή όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο από την
  Κεντρική Επιτροπή.
 7.2 Προκηρύσσεται από την Κεντρική Επιτροπή η οποία καθορίζει την
  ημερομηνία διεξαγωγής του και εγκρίνει την ημερήσια διάταξη του.
  Ο χρόνος διεξαγωγής του μπορεί να αναβληθεί για περίοδο που δεν θα
  υπερβαίνει τους τρεις μήνες, με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, ύστερα
  από εισήγηση του Εκτελεστικού Γραφείου, για λόγους εξειδικευμένους που
  αφορούν τα πολιτικά πράγματα του τόπου ή που εξυπηρετούν τους σκοπούς
  και τις αρχές του  Κόμματος.
 7.3 Σύνθεση
  Στο Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο συμμετέχουν: Κεντρική Επιτροπή, Πολιτική
  Επιτροπή, 86 αντιπρόσωποι της ΝΕΔΗΚ, 86 αντιπρόσωποι της ΓΟΔΗΚ, 50
  αντιπρόσωποι των Κλαδικών Οργανώσεων, οι Πρόεδροι των Ομάδων
  Μελετών, δύο αντιπρόσωποι από κάθε Φοιτητική Οργάνωση, τα μέλη των
  Επαρχιακών Επιτροπών του Κόμματος, οι Πρόεδροι των Τοπικών Επιτροπών
  και ένας αντιπρόσωπος από κάθε εκλογικό κέντρο, πέντε αντιπρόσωποι από
  κάθε Κομματική Οργάνωση του εξωτερικού, οι Δήμαρχοι, οι Δημοτικοί
  Σύμβουλοι, οι Σχολικοί Έφοροι και οι εκλεγμένοι πρόεδροι και μέλη

  Κοινοτικών Συμβουλίων μέλη του Κόμματος, τρεις αντιπρόσωποι της
  Οικονομικής Επιτροπής, οι δύο οικονομικοί ελεγκτές.
  Συμμετέχουν επίσης: Πρώην Πρόεδροι της Δημοκρατίας που προέρχονται
  από το ΔΗΚΟ, εν ενεργεία υπουργοί, βουλευτές και ευρωβουλευτές, καθώς
  και όσοι διετέλεσαν αξιωματούχοι του Κόμματος που εκλέγηκαν από
  Παγκύπριο Συνέδριο (Πρόεδροι του Κόμματος, Αναπληρωτές Προέδροι,
  Αντιπρόεδροι, Γενικοί Γραμματείς, και Γενικοί Οργανωτικοί Γραμματείς)
  πρώην Υπουργοί, Βουλευτές και Ευρωβουλευτές του Κόμματος καθώς και οι
  πρώην Προέδροι και Γενικοί Γραμματείς της ΓΟΔΗΚ και της ΝΕΔΗΚ και
  πρώην Πρόεδροι Επαρχιακών Επιτροπών, οι Πρόεδροι και τα μέλη
  Διοικητικών Συμβουλίων Ημικρατικών Οργανισμών που είναι μέλη του
  Κόμματος
 7.4 Αρμοδιότητες
  Το Τακτικό Συνέδριο ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
  α) Λαμβάνει γνώση, συζητά και ψηφίζει:-
   I. Το Πολιτικό Πρόγραμμα του Κόμματος για την επόμενη θητεία.
   II. Την Έκθεση Δράσης της περασμένης θητείας, που καταθέτει ο
    Γενικός  Γραμματέας του Κόμματος.
  β) Καθορίζει τα γενικά πλαίσια της πολιτικής του Κόμματος.
  γ) Λαμβάνει γνώση και εγκρίνει τον Οικονομικό Απολογισμό της
   Οικονομικής Επιτροπής και την Έκθεση των Οικονομικών Ελεγκτών
   του Κόμματος.
  δ) Τροποποιεί το Καταστατικό σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις.
  ε) Έχει το τεκμήριο της αρμοδιότητας για οποιοδήποτε θέμα που δεν
   καθορίζει το Καταστατικό και περιβάλλεται με το κατάλοιπο εξουσίας
   που  δεν έχει ανατεθεί σε άλλο κομματικό όργανο.
 7.5 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί που ψηφίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν με βάση το
  Καταστατικό, θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Τακτικού Παγκυπρίου
  Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 8: ΕΚΤΑΚΤΟ Ή ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 8.1 Το Έκτακτο ή Καταστατικό Παγκύπριο Συνέδριο συγκαλείται εάν και εφ’ όσον
  κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο του Κόμματος ή την Κεντρική Επιτροπή και
  ασχολείται με ειδικά θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη του,
  που εξαγγέλλεται μαζί με τη σύγκλησή του.
 8.2 Στην οργάνωση και λειτουργία του Έκτακτου ή Καταστατικού Παγκυπρίου
  Συνεδρίου εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις περί Τακτικού
  Παγκυπρίου Συνεδρίου, με εξαίρεση τη χρονική περίοδο για έγκριση και
  κοινοποίηση στους συνέδρους των εγγράφων που θα τεθούν ενώπιον του
  Συνεδρίου, την οποία θα μπορεί να συντέμνει η Κεντρική Επιτροπή
  ανάλογα με την περίπτωση και εφ’ όσον συντρέχουν εξειδικευμένοι λόγοι.

ΑΡΘΡΟ 9: ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ
 9.1 Συγκαλείται με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής με στόχο την ενημέρωση
  και το συλλογικό προβληματισμό των στελεχών του Κόμματος καθώς και την
  ανάπτυξη διαλόγου του Κόμματος  με την ευρύτερη κοινωνία πάνω σε
  σημαντικά πολιτικά ζητήματα ή θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος. Η
  Κεντρική Επιτροπή ορίζει ειδική επιτροπή για τη διοργάνωση της.
 9.2 Η Κεντρική Επιτροπή καθορίζει τη σύνθεση της Συνδιάσκεψης και εγκρίνει
  την ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 10: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 10.1 Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ είναι το ανώτατο συλλογικό όργανο του Κόμματος
  που λειτουργεί μεταξύ δύο Τακτικών Παγκύπριων Συνεδρίων.
 10.2 Σύνθεση 
  Η Κεντρική Επιτροπή αποτελείται:
  α) Από τα μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου (ως το άρθρο 12)
  β) Από τα επτά (7) μέλη της Γενικής Γραμματείας της ΓΟΔΗΚ και τα

   έντεκα (11) μέλη της Γενικής Γραμματείας της ΝΕΔΗΚ, τον Πρόεδρο
   των Ομάδων Μελετών και τους Προέδρους των κομματικών
   παραρτημάτων εξωτερικού
  γ) Από 120 αιρετά μέλη, από τα οποία 20% τουλάχιστον είναι γυναίκες
   και 10% τουλάχιστον ανήκουν στη ΝΕΔΗΚ (συμπεριλαμβανομένων
   των επτά (7) μελών της Γραμματείας της ΓΟΔΗΚ και των έντεκα (11)
   μελών της Γραμματείας της ΝΕΔΗΚ) και τα οποία κατανέμονται στις
   Επαρχιακές Οργανώσεις του Κόμματος με βάση τον αριθμό ψήφων
   που πήρε η κάθε επαρχία στις αμέσως προηγούμενες βουλευτικές
   εκλογές στις οποίες το Κόμμα έλαβε μέρος αυτοδύναμα. Τα μέλη κάθε
   επαρχίας εκλέγονται από την οικεία Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση. Η
   κατανομή των εδρών κατά επαρχιακή οργάνωση και των θέσεων που
   διεκδικούνται από γυναίκες και εκπροσώπους της ΝΕΔΗΚ καθορίζεται
   από την Κεντρική Επιτροπή με τους σχετικούς κανονισμούς. Η εκλογή
   γίνεται με βάση κανονισμούς που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή.
  δ) Όλους τους αξιωματούχους που επιλέγονται/εκλέγονται σύμφωνα με
   τα άρθρα 10.7
  ε) Από τους Προέδρους της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων, της
   Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων και της Ομάδας Μελετών.
  στ) Από πέντε (5) εκπροσώπους του Φοιτητικού Κινήματος, που είναι
   μέλη του κόμματος.
 10.3 Η εκλογή των αιρετών μελών της Κεντρικής Επιτροπής γίνεται από τις
  Επαρχιακές Εκλογικές Συνελεύσεις. Η κατανομή των εδρών κατά Επαρχιακή
  Οργάνωση και των θέσεων που διεκδικούνται από γυναίκες και εκπροσώπους
  της ΝΕΔΗΚ καθορίζεται από την Κεντρική Επιτροπή με τους σχετικούς
  κανονισμούς.
 10.4 Ο Γενικός Γραμματέας και ο Βοηθός Γενικός Γραμματέας  φροντίζουν για την
  τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων και των παρουσιών της Κεντρικής
  Επιτροπής και κυκλοφορούν τα  πρακτικά ανάμεσα στα μέλη της Κεντρικής
  Επιτροπής όχι αργότερα από 15 μέρες μετά τη συνεδρία. 
  Η Κεντρική Επιτροπή δύναται να αποφασίσει τη μη περίληψη θεμάτων στα
  πρακτικά με πλειοψηφία όχι μικρότερη από 3/5 των παρόντων.
 10.5 Η Κεντρική Επιτροπή συνέρχεται τουλάχιστον μια (1) φορά την τριμηνία.
  Συγκαλείται από το Εκτελεστικό  Γραφείο, υπό την ευθύνη του Γενικού
  Γραμματέα.
  α) Η Κεντρική Επιτροπή μπορεί να συγκληθεί εκτάκτως από τον Πρόεδρο
   ή το Εκτελεστικό Γραφείο ή με γραπτή αίτηση υπογεγραμμένη από το
   25% τουλάχιστον των μελών της, που να παραθέτει κατά τρόπο
   συγκεκριμένο το θέμα ή τα θέματα για το οποίο/οποία ζητείται η
   έκτακτη σύγκλησή της.
  β) Η Κεντρική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα το
   ήμισυ  τουλάχιστον των εν ενεργεία μελών της. Σε περίπτωση μη
   συμπλήρωσης του ως άνω αριθμού, η συνεδρία αναβάλλεται για μια
   ώρα, οπότε τα παρόντα μέλη εφ’ όσον αντιπροσωπεύουν το 1/3
   τουλάχιστον των εν ενεργεία μελών της, αποτελούν απαρτία.
  γ) Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία, εκτός των
   αποφάσεων για τις οποίες απαιτείται μεγαλύτερος αριθμός ψήφων
   σύμφωνα με τις πρόνοιες άλλων άρθρων του Καταστατικού. Η
   ψηφοφορία διεξάγεται δι’ ανατάσεως της χειρός εκτός αν ζητηθεί
   διαφορετικά από το 25% των παρόντων μελών, οπότε διεξάγεται
   μυστική.
 10.6 Αρμοδιότητες
  α) Η Κεντρική Επιτροπή προκηρύσσει  την Παγκύπρια Εκλογική
   Συνέλευση και καθορίζει την ημερομηνία διεξαγωγής των εργασιών
   της, την εκλογική διαδικασία και κάθε άλλο εκλογικό κανονισμό. Με
   ειδικούς κανονισμούς καθορίζει τη διαδικασία υποβολής
   υποψηφιοτήτων και διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη των
   κεντρικών αξιωματούχων, των μελών των κεντρικών συλλογικών
   οργάνων και των επαρχιακών και τοπικών συλλογικών οργάνων, που

   εκλέγονται από την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
  β) Προκηρύσσει επίσης το Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο, καθορίζει την
   ημερομηνία διεξαγωγής των εργασιών του και εγκρίνει την ημερήσια
   διάταξή του. Μελετά και εγκρίνει όλα τα έγγραφα που θα κατατεθούν
   στο Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο, τουλάχιστον ένα μήνα πριν την
   πραγματοποίηση του και φροντίζει για την κυκλοφορία του
   προσυνεδριακού υλικού  διά του Γενικού Γραμματέα προς τις
   Επαρχιακές Επιτροπές και άλλες οργανώσεις ή τμήματα του Κόμματος.
  γ) Εγκρίνει και παραπέμπει στο Παγκύπριο Τακτικό Συνέδριο το Πολιτικό
   Πρόγραμμα του Κόμματος και την Έκθεση Δράσης.
  δ) Μελετά και εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων και δαπανών
   του Κόμματος. 
  ε) Λαμβάνει γνώση της γενικής οικονομικής κατάστασης του Κόμματος
   με αναφορά του αρμόδιου οικονομικού διαχειριστή, ο οποίος εισηγείται
   στο Εκτελεστικό Γραφείο τους συνεργάτες του.
  στ) Ενόψει του Τακτικού Παγκύπριου Συνεδρίου λαμβάνει γνώση της
   οικονομικής κατάστασης και διαχείρισης των οικονομικών του
   Κόμματος της προηγηθείσας διετίας με την κατάθεση της έκθεσης των
   οικονομικών ελεγκτών του Κόμματος που παραπέμπεται στο Τακτικό
   Παγκύπριο Συνέδριο. Ενόψει Τακτικού Παγκύπριου Συνεδρίου
   εξετάζει τους εγκεκριμένους λογαριασμούς του Κόμματος με βάση
   την έκθεση των ελεγκτών και εγκρίνει ή απορρίπτει τους
   λογαριασμούς.
  ζ) Εγκρίνει τους εσωτερικούς κανονισμούς οι οποίοι ρυθμίζουν την
   οργάνωση και λειτουργία των Συλλογικών οργάνων ή επιτροπών του
   Κόμματος , κεντρικών, επαρχιακών ή τοπικών. 
  η) Εγκρίνει την κομματική λειτουργία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.
  θ) Καθορίζει το ύψος του δικαιώματος εγγραφής και της ετήσιας
   συνδρομής των μελών.
  ι) Θεσπίζει ειδικούς κανονισμούς που ρυθμίζουν:
   I. Τη διαδικασία της υποβολής υποψηφιότητας και εκλογής
    αξιωματούχων του Κόμματος που εκλέγονται από ανώτερα
    συλλογικά όργανα του Κόμματος. 
   II. Τη διαδικασία επιλογής κομματικού ή κομματικών υποψηφίων
    στη διεκδίκηση των γενικών ή Αναπληρωματικών βουλευτικών
    εκλογών, Ευρωεκλογών, των δημοτικών εκλογών ή της εκλογής
    προέδρων και μελών Κοινοτικών Συμβουλίων καθώς και μελών
    Σχολικών Εφοριών.
   III. Τη διαδικασία προκήρυξης και διεξαγωγής του κομματικού
    δημοψηφίσματος.
  Ια) Επιλέγει/εκλέγει ενδεκαμελή (11) υποεπιτροπή της Κεντρικής
   Επιτροπής απαρτιζόμενη από Πρόεδρο και δέκα μέλη, η οποία ενεργεί
   ως δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
  Ιβ) Επιλέγει/εκλέγει το βουλευτή που θα διεκδικήσει το αξίωμα του
   Προέδρου της Βουλής, σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Κόμματος
   δεν είναι βουλευτής ή δεν επιθυμεί να διεκδικήσει τη θέση.
  Ιγ) Επικυρώνει την εκλογή του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του
   Κόμματος και του Αναπληρωτή του.
  Ιδ) Επιλέγει/εκλέγει τα πέντε (5) μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας,
   Ελέγχου και  Κανονισμών.
  Ιε) Επικυρώνει την επιλογή του Προέδρου της Ομάδας Μελετών.
 10.7 Επιλέγει/εκλέγει τους πιο κάτω Αξιωματούχους του Κόμματος οι οποίοι
  συμμετέχουν στην Κεντρική Επιτροπή ως εξ οφίκια μέλη με δικαίωμα
  ψήφου:
  1) Τους Βοηθούς Γενικούς Γραμματείς
  2) Τους Βοηθούς Γενικούς Οργανωτικούς Γραμματείς
  3) Το Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων
  4) Το Γραμματέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  5) Το Γραμματέα Αγροτικών Θεμάτων

  6) Το Γραμματέα Προσφυγικών Θεμάτων
  7) Το Γραμματέα Πολιτιστικών Θεμάτων
  8) Το Γραμματέα Αθλητισμού
  9) Το Γραμματέα Θρησκευτικών Ομάδων
  10) Το Γραμματέα Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Θεμάτων
  Τα καθήκοντα/αρμοδιότητές τους, εφ’ όσον  δεν προβλέπονται από το
  Καταστατικό, εγκρίνονται από την Κεντρική Επιτροπή.
 10.8 Πληρώνει με εκλογή τις  θέσεις του Αναπληρωτή Προέδρου, Αντιπροέδρων,
  Γενικού Γραμματέα και του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, σε περίπτωση
  κατά την οποία καθίστανται κενές για οποιοδήποτε λόγο.
 10.9 Κάθε χρόνο η Κεντρική Επιτροπή  ορίζει ειδική συνεδρία  λογοδοσίας των
  αξιωματούχων του Κόμματος. 

ΑΡΘΡΟ 11: ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 11.1 Στο Πολιτικό Συμβούλιο μετέχουν όλοι οι πρώην υπουργοί και βουλευτές
  μέλη του Κόμματος και άλλα πρόσωπα μετά από σχετική εισήγηση του
  Προέδρου του Κόμματος στη Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου.
 11.2 Συνεδριάζει τακτικά και αναλύει τα πολιτικά δρώμενα και την επικαιρότητα.
 11.3 Το Πολιτικό Συμβούλιο έχει καθαρά συμβουλευτικό χαρακτήρα και μετά από
  κάθε συνεδρία αποστέλλει στον Πρόεδρο του Κόμματος έκθεση εισηγήσεων
  και απόψεων.
 11.4 Το Πολιτικό Συμβούλιο τελεί υπό την εποπτεία του Προέδρου του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 12: ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
 12.1 Το Εκτελεστικό Γραφείο είναι το Εκτελεστικό Όργανο της Κεντρικής
  Επιτροπής και γενικότερα του Κόμματος.
 12.2 Σύνθεση 
  Στο Εκτελεστικό Γραφείο συμμετέχουν:
  α) Ο Πρόεδρος, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος, οι τρεις (3) Αντιπροέδροι, ο
   Γενικός Γραμματέας, ο Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας.
  β) Δεκαπέντε (15) αιρετά μέλη που εκλέγονται από την Παγκύπρια
   Εκλογική Συνέλευση. Τρία από τα μέλη αυτά είναι γυναίκες.
  γ) Πρώην Πρόεδροι του Κόμματος
  δ) Οι Πρόεδροι της ΝΕΔΗΚ και της ΓΟΔΗΚ
  ε) Οι υπουργοί που συμμετέχουν στην κυβέρνηση εκ μέρους του
   Κόμματος.
  στ) Τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος και οι
   Ευρωβουλευτές του Κόμματος.
  ζ) Οι Πρόεδροι των Επαρχιακών Επιτροπών του Κόμματος (ένας ανά
   γεωγραφική επαρχία).
  η) Ο Οικονομικός Διαχειριστής του Κόμματος
  θ) Ο Γενικός Διευθυντής του Κόμματος, ως εξ οφίκιο Μέλος με δικαίωμα
   ψήφου.
  ι) Η Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου δύναται να καλεί μέχρι και 3
   άτομα να παρακάθονται στο Εκτελεστικό χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 12.3 Αποτυχών υποψήφιος στις εκλογές για την ανάδειξη προέδρου του
  Κόμματος ο οποίος συγκεντρώνει πάνω από το 30% των ψήφων, συμμετέχει
  στο Εκτελεστικό Γραφείο ως πλήρες μέλος.
 12.4 Σε Ειδικές Συνεδρίες παρίστανται για σκοπούς ενημέρωσης και συντονισμού
  και άλλοι αξιωματούχοι του Κόμματος που θα προσκαλούνται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 12.5 Λειτουργία 
  α) Το Εκτελεστικό Γραφείο συγκαλείται το αργότερο τριάντα (30) ημέρες
   μετά την εκλογή των αιρετών μελών του και συνεδριάζει τακτικά
   τουλάχιστον μια (1) φορά τον μήνα και έκτακτα όταν κληθεί από τον
   Πρόεδρο ή από τα 3/5 των μελών του.
  β) Τα μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου αναλαμβάνουν συγκεκριμένους
   τομείς  ευθύνης. 
  γ) Βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά συν ένα μέλη του. Οι

   αποφάσεις λαμβάνονται  με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών
   του.
  δ) Γενικά θέματα λειτουργίας του ρυθμίζονται με Ειδικό Κανονισμό που
   θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή. 
 12.6 Αρμοδιότητες
  Το Εκτελεστικό Γραφείο ασκεί τις πιο κάτω αρμοδιότητες:
  α) Μελετά τις διαμορφούμενες εκάστοτε πολιτικές ή άλλες καταστάσεις
   και εξελίξεις και αντιμετωπίζει τα προκύπτοντα θέματα.
  β) Εκτιμά τη γενική κατάσταση και λαμβάνει αποφάσεις για την
   κομματική γραμμή μέσα στα πλαίσια των αρχών του Κόμματος.
  γ) Αποφασίζει για την ένταξη στα συλλογικά όργανα του Κόμματος
   άλλων στελεχών που προσχωρούν στο Κόμμα.
  δ) Ετοιμάζει  και υποβάλλει κάθε τρίμηνο προς την Κεντρική Επιτροπή
   Ειδική Πολιτική Έκθεση πάνω στην πολιτική κατάσταση, με βάση την 
   οποία αυτή προβαίνει στις εκτιμήσεις ή και λαμβάνει  τις αποφάσεις
   της.
  ε) Προτείνει στην Κεντρική Επιτροπή τα ονόματα των δύο Ελεγκτών του
   Κόμματος.
  στ) Συγκαλεί σε συνεννόηση με τις Επαρχιακές Επιτροπές τα τακτικά ή
   έκτακτα Επαρχιακά Συνέδρια.
  ζ) Καταρτίζει το προσχέδιο του Πολιτικού Προγράμματος του Κόμματος
   και το υποβάλλει στην Κεντρική Επιτροπή.
  η) Επιλέγει/εκλέγει τους πιο κάτω αξιωματούχους του Κόμματος: 
   I. Τον Οικονομικό Διαχειριστή του Κόμματος και τα μέλη της
   Οικονομικής Επιτροπής
   II. Τον Πρόεδρο και τα μέλη της Ομάδας Μελετών
   III. Επικυρώνει τα εννιά (9) πρόσωπα που στελεχώνουν το Γενικό
    Οργανωτικό Γραφείο
   IV. Τον Πρόεδρο και τα μέλη Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων
   V. Τον Πρόεδρο και τα μέλη Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων
   VI. Τον Γενικό Διευθυντή του Κόμματος
  θ) Καταρτίζει με  βάση εισηγήσεις της Επιτροπής Δεοντολογίας, Ελέγχου
   και Κανονισμών, τα προσχέδια των Κανονισμών που προνοούνται από
   τα διάφορα άρθρα του Καταστατικού και τα παραπέμπει στην Κεντρική
   Επιτροπή για ψήφιση.
  ι) Εισηγείται στην Κεντρική Επιτροπή τη σύσταση οποιασδήποτε
   Επιτροπής ή Επιτροπών με συμβουλευτική ιδιότητα που δεν
   προβλέπονται από το καταστατικό για την αποδοτική λειτουργία του
   κομματικού μηχανισμού.
  ια) Κατόπιν εισήγησης του Γενικού Διευθυντή του Κόμματος, εγκρίνει την
   δομή και το οργανόγραμμα του Κόμματος.
  ιβ) Δύναται να καλέσει Αξιωματούχους του Κόμματος που δεν είναι μέλη
   του Εκτελεστικού Γραφείου να παραστούν σε συνεδρία που μελετά
   θέματα της αρμοδιότητάς τους.
  ιγ) Λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή
  ιδ) Επιλέγει/εκλέγει πενταμελή (5) υποεπιτροπή του Εκτελεστικού
   Γραφείου, με Πρόεδρο και τέσσερα (4) μέλη η οποία ενεργεί σαν
   πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
   Η πειθαρχική εξουσία του Εκτελεστικού Γραφείου διά της
   πενταμελούς υποεπιτροπής του ασκείται αφού διοριστεί «ερευνών
   λειτουργός» (εκτός των Οργάνων του Κόμματος αλλά μέλος του
   Κόμματος) για διερεύνηση των γεγονότων και για υποβολή έκθεσης.
   Νοείται ότι παρέχεται το δικαίωμα ακροάσεως του μέλους εφ’ όσον η
   έρευνα διεκπεραιωθεί. 
 12.7 Επιβάλλει αυτεπάγγελτα πειθαρχική ποινή σε περιπτώσεις αυταπόδεικτου
  πειθαρχικού παραπτώματος.
 12.8 Το Εκτελεστικό Γραφείο φροντίζει για τη συγκρότηση και λειτουργία ειδικών
  επιτροπών εργασίας που θα αφορούν θέματα ανάλογα με τα υπουργεία της
  κυβέρνησης ή/και αντίστοιχες Επιτροπές της Βουλής.

 12.9 Η υλοποίηση και εφαρμογή των αποφάσεων του Εκτελεστικού Γραφείου
  μπορεί να ανατεθεί στη Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου.
 12.10 Το Εκτελεστικό Γραφείο επιλέγει τα κομματικά  μέλη που εκπροσωπούν το
  Κόμμα σε εξωκομματικούς οργανισμούς ή επιτροπές.
 12.11 Το Εκτελεστικό Γραφείο σε συνεργασία με το Γενικό Διευθυντή του
  Κόμματος ορίζει τις έμμισθες θέσεις του Κόμματος, διορίζει και παύει το
  έμμισθο προσωπικό και ορίζει και αναθεωρεί την αντιμισθία του με βάση την
  κείμενη νομοθεσία και τις ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις

ΑΡΘΡΟ 13: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
 13.1 Η Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον
  Αναπληρωτή Πρόεδρο, τους τρεις (3) Αντιπροέδρους, το Γενικό Γραμματέα,
  το Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα, τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο, τον
  Αναπληρωτή Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο και δύο (2) από τα αιρετά μέλη
  του Εκτελεστικού Γραφείου που ορίζονται από την ολομέλεια του Σώματος
  και διαχειρίζεται πάνω σε καθημερινή βάση θέματα κομματικής πολιτικής,
  οργανωτικής ανάπτυξης και γενικότερης πολιτικής και κομματικής δράσης.
  Στην Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου παρακάθεται και ο Γραμματέας
  Επικοινωνίας/Εκπρόσωπος Τύπου χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 13.2 Αρμοδιότητες
  α) Επιλέγει/εκλέγει τον Γραμματέα Επικοινωνίας/Εκπρόσωπο Τύπου
   κατόπιν εισήγησης του Προέδρου του Κόμματος.
  β) Σε συνεργασία με τον Γενικό Διευθυντή του Κόμματος έχει την ευθύνη
   θεμάτων που άπτονται του επαγγελματικού προσωπικού του
   Κόμματος.
  γ) Επιλέγει/εκλέγει τον Υπεύθυνο Προσωπικών Δεδομένων.

ΑΡΘΡΟ 14: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
 14.1 Οι βουλευτές του Κόμματος αποτελούν την Κοινοβουλευτική Ομάδα του.
 14.2 Αρμοδιότητες
  α) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα έχει την ευθύνη της προβολής και
   εφαρμογής της πολιτικής του Κόμματος στα πλαίσια της Βουλής των
   Αντιπροσώπων.
  β) Ενεργεί τόσο μέσα, όσο και έξω από τη Βουλή για την προώθηση των
   αρχών και των αποφάσεων του Κόμματος και αγωνίζεται για την
   υπεράσπιση και εξασφάλιση των συμφερόντων του λαού μας.
  γ) Δραστηριοποιείται  σε συνεργασία με τα αρμόδια όργανα του Κόμματος
   για την επισήμανση, προώθηση και επίλυση των συμφερόντων του
   λαού.
  δ) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα δύναται για σκοπούς διευκόλυνσης της
   στην εκπλήρωση των καθηκόντων της, να διορίσει σε συνεννόηση με
   το Γενικό Γραμματέα, έμμισθο Γραμματέα, καθορίζοντας ταυτόχρονα
   τους όρους εργοδότησης του και τα καθήκοντά του.
  ε) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα συνεδριάζει τακτικά κάθε εβδομάδα και
   έκτακτα όταν παρίσταται ανάγκη.
  στ) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα επιλέγει δυο (2) εκ των Κοινοβουλευτικών
   Συνεργατών ως Γραμματείς της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.
  ζ) Λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή
 14.3 Ειδικός Κανονισμός
  Ειδικός Κανονισμός, που ετοιμάζει η Κοινοβουλευτική Ομάδα και ψηφίζει
  η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει την οργάνωση και λειτουργία της Ομάδας.

ΑΡΘΡΟ 15: ΓΕΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
 15.1 Το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο είναι υπεύθυνο για την οργάνωση του
  Κόμματος και καταρτίζει το Γενικό Οργανωτικό Σχέδιο.
 15.2 Του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου προΐσταται ο Γενικός Οργανωτικός
  Γραμματέας. 
 15.3 Απαρτίζεται από τον Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα, τους δυο (2) Βοηθούς
  Γενικούς Οργανωτικούς Γραμματείς και τους έξι (6) Γενικούς Επαρχιακούς

  Οργανωτικούς Διοικητικών Επαρχιών.
 15.4 Όπου κριθεί αναγκαίο καλούνται να παρακαθίσουν σε συνεδρίες του Γενικού
  Οργανωτικού Γραφείου και άλλοι αξιωματούχοι.
 15.5 Τα μέλη του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου επικυρώνονται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 15.6 Βρίσκεται σε στενή επαφή με τις Επαρχιακές Επιτροπές και τα Παραρτήματα
  του Εξωτερικού και συντονίζει τις ενέργειες και δραστηριότητες τους στον
  οργανωτικό τομέα.
 15.7 Ελέγχει την πρόοδο προς υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.
 15.8 Τηρεί υπό την εποπτεία του Προέδρου του Κόμματος και με τη συνεργασία
  του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, το Κεντρικό Μητρώο Μελών του
  Κόμματος και ελέγχει την κανονική  τήρηση των Επαρχιακών Μητρώων
  Μελών από τις Επαρχιακές Επιτροπές και των Μητρώων Μελών  των Τοπικών
  Οργανώσεων από τις αντίστοιχες Τοπικές Επιτροπές, της ΝΕΔΗΚ και της
  ΓΟΔΗΚ.
 15.9 Διενεργεί και εποπτεύει τις εκλογές για την ανάδειξη της ηγεσίας της
  ΝΕΔΗΚ και της ΓΟΔΗΚ, για τις οποίες έχει την ευθύνη τήρησης του
  μητρώου.
 15.10 Κανένα μέλος του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου δεν μπορεί να διεκδίκηση
  πολιτειακό αξίωμα εκτός και αν παραιτηθεί από την θέση του τουλάχιστον
  δυο (2) χρόνια πριν τις εκλογές τις οποίες προτίθεται να διεκδικήσει, εκτός
  και αν το Εκτελεστικό Γραφείο δώσει σχετική άδεια κατόπιν γραπτού
  αιτήματος.
 15.11 Το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 16: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ
 16.1 Η Επιτροπή Δεοντολογίας, Ελέγχου και Κανονισμών απαρτίζεται από πέντε
  (5) μέλη που επιλέγονται/εκλέγονται από την Κεντρική Επιτροπή.
 16.2 Καταρτίζει κώδικα Δεοντολογίας και εισηγείται κανονισμούς που ρυθμίζουν
  την κομματική συμπεριφορά και δράση καθώς και τη λειτουργία όλων των
  οργάνων του Κόμματος.
 16.3 Παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση του Καταστατικού, του Κώδικα
  Δεοντολογίας και των Κανονισμών.

ΑΡΘΡΟ 17: ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 17.1 Με πρωτοβουλία του Εκτελεστικού Γραφείου, συγκροτούνται Επιτροπές με
  ευθύνη την εξέταση θεμάτων που αφορούν την πολιτική, εκπαιδευτική,
  κοινωνική, οικονομική, πολιτιστική και αθλητική δραστηριότητα της
  Κυβέρνησης ή και άλλων φορέων εξουσίας, όπως και άλλες πτυχές της
  ζωής  του  τόπου .  Με δ ική  τους  πρωτοβουλία  να  εκφράζουν
  απόψεις/εισηγήσεις στο Εκτελεστικό Γραφείο για οποιοδήποτε από τα
  θέματα αυτά.
 17.2 Στις Επιτροπές  μετέχουν εξ οφίκιο οι βουλευτές  που εκπροσωπούν το
  Κόμμα στις αντίστοιχες Επιτροπές της Βουλής. Τα λοιπά μέλη των Επιτροπών
  επιλέγει/εκλέγει το Εκτελεστικό Γραφείο.
 17.3 Την εποπτεία  και συντονισμό του έργου τους θα έχει ο Αναπληρωτής
  Πρόεδρος του Κόμματος ή οι Αντιπρόεδροι του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 18: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
 18.1 Τα μέλη της Επιτροπής Αναθεώρησης και Εκσυγχρονισμού της Κυπριακής
  Νομοθεσίας επιλέγονται/εκλέγονται από το Εκτελεστικό Γραφείο κατόπιν
  εισήγησης της Γραμματείας του.
 18.2 Τελεί υπό την εποπτεία του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου ή του
  Αναπληρωτή Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου και βρίσκεται σε στενή
  συνεργασία με τους βουλευτές και κοινοβουλευτικούς συνεργάτες.
 18.3 Είναι υπεύθυνο για την μελέτη του Νομοθετικού πλαισίου του κράτους με

  στόχο την επισήμανση αδυναμιών και την τροποποίηση τους στην
  κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού  και της βελτίωσης της λειτουργικότητας
  του προς όφελος των πολιτών.

ΑΡΘΡΟ 19: ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
 19.1 Στο Σύστημα Παραγωγής Πολιτικής συμμετέχουν οι Βουλευτές, τα Μέλη του
  Εκτελεστικού Γραφείου και της Κεντρικής Επιτροπής, οι Κοινοβουλευτικοί
  Συνεργάτες και τα μέλη της Επιτροπής Πολιτικού Σχεδιασμού και των
  Ομάδων Μελετών.
 19.2 Άλλα στελέχη καθώς και μέλη με ειδική τεχνοκρατική κατάρτιση
  συνδράμουν την όλη προσπάθεια.
 19.3 Βασικός σκοπός είναι η επεξεργασία και ο καταρτισμός μελετών και
  προτάσεων για διαμόρφωση πολιτικής θέσης από το Κόμμα και τη χάραξη της
  κομματικής γραμμής σε διάφορους τομείς πολιτικής.
 19.4 Το συντονισμό και την εποπτεία του Συστήματος Παραγωγής Πολιτικής έχει
  ένας εκ των Αντιπροέδρων του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 20: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 20.1 Η Οικονομική Επιτροπή, κάτω από την εποπτεία του Εκτελεστικού Γραφείου
  και με τη συντονιστική ευθύνη του Οικονομικού Διαχειριστή του Κόμματος,
  είναι υπεύθυνη για την οικονομική διαχείριση του Κόμματος, την
  κατάστρωση και υλοποίηση προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης του
  Κόμματος και τον έλεγχο ομαλής τήρησης των οικονομικών λογαριασμών και
  λογιστικών βιβλίων του Κόμματος σε  Παγκύπρια κλίμακα.
 20.2 Η Επιτροπή είναι δεκαπενταμελής (15), με δικαίωμα της Κεντρικής Επιτροπής
  να αυξομειώνει τα μέλη της.  Η θητεία της διαρκεί για πενήντα-τέσσερις (54)
  μήνες.
  Οι Πρόεδροι των Επαρχιακών Οικονομικών Επιτροπών ή οι επαρχιακοί ταμίες
  είναι εξ οφίκιο μέλη της.
 20.3 Αρμοδιότητες 
  α) Καταρτίζει τον Ετήσιο Προϋπολογισμό Εσόδων και Δαπανών του
   Κόμματος και τον καταθέτει προς έγκριση στην Κεντρική Επιτροπή
   προς την οποία είναι υπόλογη.
  β) Σε συνεργασία με τον Οικονομικό διαχειριστή του Κόμματος, τους
   αξιωματούχους της ηγεσίας και άλλα αρμόδια κομματικά όργανα
   προγραμματίζει και υλοποιεί προγράμματα για την εξασφάλιση
   οικονομικών πόρων και ενίσχυση του Ταμείου του Κόμματος
  γ) Εποπτεύει την κανονική λειτουργία  του Λογιστηρίου του Κόμματος και
   ασκεί έλεγχο στην οικονομική διαχείριση σε όλα τα επίπεδα του
   Κόμματος.
  δ) Εξουσιοδοτεί τη διενέργεια των κομματικών δαπανών με βάση
   σχετικές εκάστοτε εισηγήσεις του Γενικού Διευθυντή του Κόμματος.
  ε) Υποβάλλει στο Εκτελεστικό Γραφείο κατά τρίμηνο, ή όταν της ζητηθεί,
‘   Έκθεση για την οικονομική κατάσταση του Κόμματος’.
  στ) Υποβάλλει στο τέλος κάθε οικονομικού έτους στην Κεντρική Επιτροπή
   τους ελεγμένους λογαριασμούς του Κόμματος προς συζήτηση και
   έγκριση.
  ζ) Παρουσιάζει κατ’ έτος προϋπολογισμό για τους επόμενους δώδεκα
   (12) μήνες.
  η) Με εισήγηση του Γενικού Διευθυντή ή/και του Οικονομικού
   Διαχειριστή δύναται να ανοίγει/κλείνει/λειτουργεί τραπεζικούς
   λογαριασμούς, ή/και να έχει δικαίωμα υπογραφής ή/και  να προβαίνει
   σε αιτήματα τραπεζικών διευκολύνσεων/δανεισμού εκ μέρους του
   Κόμματος, ΝΕΔΗΚ, ΓΟΔΗΚ, και των Επαρχιακών Επιτροπών σύμφωνα
   με το άρθρο 69.9.
 20.4 Ειδικός  Κανονισμός

  Ειδικός Κανονισμός που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει την
  οργάνωση και λειτουργία της.

ΑΡΘΡΟ 21: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
 21.1 Η  Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων χειρίζεται τις διεθνείς σχέσεις του Κόμματος
  υπό την άμεση εποπτεία του Αναπληρωτή Προέδρου  του  Κόμματος.
 21.2 Η Επιτροπή είναι πενταμελής (5), με δικαίωμα της Κεντρικής Επιτροπής να
  αυξομειώνει τα μέλη της.  Επιλέγεται/εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή
  για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 21.3 Κάθε χρόνο υποβάλλει στο Εκτελεστικό γραφείο Έκθεση Δράσης που
  καλύπτει τις δραστηριότητές της κατά την περίοδο αυτή.
 21.4 Η Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων συμμετέχει τόσο στο σύστημα  παραγωγής
  πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.
 21.5 Της Επιτροπής προΐσταται ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων, ο
  οποίος επιλέγεται/εκλέγεται από το Εκτελεστικό Γραφείο και είναι εξ οφίκιο
  μέλος της Κεντρικής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου.
 21.6 Ειδικός  Κανονισμός
  Ειδικός Κανονισμός που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει τη
  λειτουργία της.

ΑΡΘΡΟ 22: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΣΧΕΣΕΩΝ  
 22.1 Η Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων είναι πενταμελής (5) με δικαίωμα της
  Κεντρικής Επιτροπής να αυξομειώνει τον αριθμό των μελών της. Ο Πρόεδρος
  και τα τέσσερα μέλη επιλέγονται/εκλέγονται από το Εκτελεστικό Γραφείο για
  θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 22.2 Κάθε εξάμηνο υποβάλλει στο Εκτελεστικό Γραφείο Έκθεση Δράσης που
  καλύπτει τις δραστηριότητες κατά την περίοδο αυτή.
 22.3 Η Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων χειρίζεται τις δημόσιες σχέσεις του
  Κόμματος υπό την εποπτεία του Προέδρου του Κόμματος και του Γενικού
  Γραμματέα.
 22.4 Η Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων συμμετέχει τόσο στο σύστημα παραγωγής
  πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.
 22.5 Της Επιτροπής προΐσταται ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων ο
  οποίος επιλέγεται/εκλέγεται από το Εκτελεστικό Γραφείο και είναι εξ οφίκιο
  μέλος της Κεντρικής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου.
 22.6 Ειδικός Κανονισμός
  Ειδικός Κανονισμός που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει τη
  λειτουργία της.

ΑΡΘΡΟ 23: ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
 23.1 Ιδρύονται Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες κατά επαρχία
  με εισήγηση του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
  Ομάδων, κατά κλάδον ή επάγγελμα όπου τα μέλη είναι πέραν των τριάκοντα
  Οι κατά επαρχία επάγγελμα Κλαδικές Οργανώσεις συνδέονται με τις
  αντίστοιχες Κλαδικές των άλλων Επαρχιακών και σχηματίζουν κατά
  επάγγελμα την Παγκύπρια Κλαδική Οργάνωση.
 23.2 Η Κλαδική Οργάνωση διοικείται από πενταμελή (5) Επιτροπή που
  αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα, το Βοηθό
  Γραμματέα και τον Ταμία.
 23.3 Οι Πρόεδροι των Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων
  αποτελούν την Συντονιστική Επιτροπή των Κλαδικών Οργανώσεων
  (Σ.Ε.Κ.Ο.)  και έχουν την ευθύνη του συντονισμού των Κλαδικών
  Οργανώσεων. Το έργο της ΣΕΚΟ αναλαμβάνει πενταμελής Γραμματεία που
  εκλέγεται και έχει πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Αναπληρωτή
  Γραμματέα και Ταμία.
 23.4 Αρμοδιότητες Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων 
  α) Επιλαμβάνονται και προωθούν προβλήματα, ή αιτήματα μελών του
   Κλάδου διά του αρμοδίου οργάνου του Κόμματος.
  β) Μελετούν προβλήματα του Κλάδου και υποβάλλουν εισηγήσεις στο
   Κόμμα διά του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών

   Ομάδων.
  γ) Οργανώνουν τα μέλη, τα στελέχη και τους οπαδούς του Κόμματος
   στους χώρους εργασίας και φροντίζουν για τη συστηματική
   διαφώτιση και εμπέδωση της Κομματικής πολιτικής.
 23.5 Οι Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες συμμετέχουν τόσο στο
  σύστημα παραγωγής πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών
  προγραμμάτων του Κόμματος.
 23.6 Οι Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες τελούν υπό την
  εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου.
 23.7 Κατά παρόμοιο τρόπο λειτουργούν και οι Επιτροπές Συνταξιούχων.
 23.8 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί, που εγκρίνει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζουν τον τρόπο
  εκλογής και λειτουργίας όλων των Κλαδικών Επιτροπών και Οργανώσεων
  του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 24: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
 24.1 Η σύνθεση και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Πολιτικού Σχεδιασμού
  καθορίζονται από το Εκτελεστικό Γραφείο.
 24.2 Η Επιτροπή Πολιτικού Σχεδιασμού συμμετέχει τόσο στο σύστημα παραγωγής
  πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 25: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 25.1 Η Επιτροπή Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι υπεύθυνη για την Οργάνωση της
  Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Κόμματος στις Δημαρχούμενες περιοχές και στα
  Κοινοτικά Συμβούλια.
 25.2 Σε συνεργασία με το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο, υπό την εποπτεία του
  Προέδρου του Κόμματος, καταρτίζει τα ψηφοδέλτια του Κόμματος στις
  Δημοτικές και Κοινοτικές εκλογές.
 25.3 Της Επιτροπής Τοπικής Αυτοδιοίκησης προΐσταται ο Γραμματέας Τοπικής
  Αυτοδιοίκησης ο οποίος επιλέγεται/εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή
  της οποίας είναι εξ οφίκιο μέλος με δικαίωμα ψήφου.
 25.4 Συμμετέχουν οι Δήμαρχοι, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι Σχολικοί Έφοροι και οι
  εκλεγμένοι Πρόεδροι Κοινοτικών Συμβουλίων μέλη του Κόμματος.
 25.5 Τελεί υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου.
 25.6 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί που ψηφίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζουν, θέματα
  οργάνωσης και λειτουργίας της Επιτροπής Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΑΡΘΡΟ 26: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
 26.1 Η Επιτροπή Διαρκούς Διαβούλευσης με τους Πολίτες είναι υπεύθυνη για την
  διαμόρφωση και διαχείριση συστήματος συνεχούς επικοινωνίας με τους
  πολίτες, μέσω της διεξαγωγής ερευνών  και μελετών για πολιτικά,
  ανθρωπιστικά και κοινωνικά θέματα και για προτάσεις του Κόμματος που
  αφορούν σημαντικά ζητήματα που τους απασχολούν.
 26.2 Την σύνθεση της Επιτροπής αποφασίζει η Γραμματεία του Εκτελεστικού
  Γραφείου.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΑΡΘΡΟ 27: ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
  1. Πρόεδρος
  2. Αναπληρωτής Πρόεδρος
  3. Αντιπρόεδροι
  4. Γενικός Γραμματέας
  5. Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας
  6. Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος

  7. Μέλος Εκτελεστικού Γραφείου
  8. Πρόεδρος ΓΟΔΗΚ
  9. Πρόεδρος ΝΕΔΗΚ
  10. Μέλος Κεντρικής Επιτροπής
  11. Άλλοι Αξιωματούχοι

ΑΡΘΡΟ 28: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 28.1 Ο Πρόεδρος του Κόμματος εκλέγεται, άμεσα από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση,  και η θητεία του διαρκεί μέχρι την εκλογή νέου Προέδρου.
  Πρόεδρος εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει το 50% συν μία ψήφο
  του συνόλου των έγκυρων ψήφων. Αν η πρώτη ψηφοφορία δεν αναδείξει
  Πρόεδρο, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την πρώτη Κυριακή μετά την
  Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση, μεταξύ των δύο επικρατέστερων
  υποψηφίων.
 28.2 Σε περίπτωση κένωσης της θέσης του Προέδρου του Κόμματος για
  υπολειπόμενη θητεία μικρότερη των έξι (6) μηνών τα  καθήκοντα αυτού ασκεί
  ο Αναπληρωτής Πρόεδρος. Αν η θέση του Προέδρου του Κόμματος κενωθεί
  ενώ υπολείπεται θητεία πέραν των έξι μηνών, συγκαλείται Έκτακτη
  Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση, ειδικώς προς τούτο συγκαλούμενη, για την
  εκλογή νέου Προέδρου εντός του επόμενου εξαμήνου από την κένωση της
  θέσης.
 28.3 Αρμοδιότητες
  α) Ο Πρόεδρος του Κόμματος εκπροσωπεί και εκφράζει το Κόμμα.
  β) Προΐσταται και έχει τη γενική εποπτεία και τον έλεγχο του Κόμματος
   σε όλους του τομείς.
  γ) Προεδρεύει όλων των Κεντρικών Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος
   ή οποιασδήποτε Επιτροπής σε συνεδρία της οποίας λαμβάνει μέρος.
  δ) Μετέχει στη διαδικασία εκλογής του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου
   και του Αναπληρωτή του ως ορίζεται στο Καταστατικό.
  ε) Υπογράφει όλα τα έγγραφα του Κόμματος.
  στ) Δύναται να εκχωρεί προσωρινά μέρος των εξουσιών του στον
   Αναπληρωτή  Πρόεδρο του Κόμματος.
  ζ) Τον Πρόεδρο του Κόμματος όταν κωλύεται ή απουσιάζει
   αντιπροσωπεύει ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Κόμματος. Ο
   Πρόεδρος του Κόμματος λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 29: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 29.1 Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος εκλέγεται  από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση.
 29.2 Είναι μέλος των Ανωτάτων Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος.
 29.3 Αναπληρεί τον Πρόεδρο όταν κωλύεται ή απουσιάζει, στην άσκηση των
  συνήθων καθηκόντων του ή όπως προβλέπεται στο άρθρο 25(2).
 29.4 Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 30: ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 30.1 Οι Αντιπρόεδροι είναι τρεις (3) και εκλέγονται από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση μέσα από κοινό ψηφοδέλτιο. Σε περίπτωση κενής θέσης
  Αντιπροέδρου, τότε η Κεντρική Επιτροπή εκλέγει μετά από υποβολή
  υποψηφιοτήτων, νέο Αντιπρόεδρο.
 30.2 Ο κάθε ένας εξ αυτών αναλαμβάνει ξεχωριστό τομέα ευθύνης, όπως αυτοί
  καθορίζονται από το Εκτελεστικό Γραφείο. Η επιλογή γίνεται με βάση την
  σειρά εκλογής.
 30.3 Είναι μέλη των  Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος όπως προβλέπεται από
  το Καταστατικό.
 30.4 Καθήκοντα
  α) Βοηθούν τον Πρόεδρο και Αναπληρωτή Πρόεδρο στην εκτέλεση των
   καθηκόντων τους για την ομαλή λειτουργία του Κόμματος.
  β) Αναλαμβάνουν την ευθύνη εποπτείας και συντονισμού του
   συστήματος παραγωγής πολιτικής, την ευθύνη του συντονισμού της

   διαμόρφωσης του κυβερνητικού προγράμματος του Κόμματος και τον
   συντονισμό της Επιτροπής Πολιτικών Συμβούλων. Ενημερώνουν με
   τακτικές εκθέσεις/αναφορές το Εκτελεστικό Γραφείο και την Κεντρική
   Επιτροπή.
 30.5 Οι Αντιπρόεδροι λογοδοτούν στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 31: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 31.1 Ο Γενικός Γραμματέας του Κόμματος εκλέγεται από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση.
 31.2 Αρμοδιότητες: 
  α) Συγκαλεί τις συνεδρίες των Κεντρικών Συλλογικών Οργάνων του
   Κόμματος κοινοποιώντας έγκαιρα την ημερήσια διάταξη κάθε
   συνεδρίας μαζί με τα σχετικά έγγραφα εργασίας ως ορίζει το
   Καταστατικό και οι Ειδικοί Κανονισμοί.
  β) Σε συνεργασία με τους Βοηθούς Γενικούς Γραμματείς φέρει την
   ευθύνη τήρησης  των  βιβλίων  Πρακτικών των συνεδριάσεων των
   Κεντρικών Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος.
  γ) Έχει την εποπτεία των Ομάδων Μελετών και του Πολιτικού
   Σχεδιασμού.
  δ) Γνωστοποιεί τις αποφάσεις των Ανώτερων Καθοδηγητικών Οργάνων
   του Κόμματος προς τα ιεραρχικά υφιστάμενά  του κομματικά όργανα
   και ελέγχει την εφαρμογή τους.
  ε) Καταθέτει στο Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο την Έκθεση Δράσης του
   Κόμματος.
  στ) Προσυπογράφει κατά κανόνα τα εξερχόμενα έγγραφα του Κόμματος.
  ζ) Υποβάλλει  προς τα αρμόδια  όργανα   προτάσεις για λήψη
   αποφάσεων πάνω σε  τρέχοντα σοβαρά θέματα.
  η) Συγκροτεί σε συνεργασία με το Εκτελεστικό Γραφείο, Επιτροπές
   Εργασίας με συμβουλευτική ιδιότητα, με σκοπό την πλαισίωση και
   υποβοήθηση υπευθύνων Αξιωματούχων στην εκτέλεση του έργου
   τους. 
  θ) Ο Γενικός Γραμματέας βοηθείται στο έργο του από τους Βοηθούς
   Γενικούς Γραμματείς.
 31.3 Ο Γενικός Γραμματέας λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή

ΑΡΘΡΟ 32: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 32.1 Ο Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας  εκλέγεται από την  Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση.
 32.2 Η θέση του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα είναι επαγγελματική κατόπιν
  εκλογής. Δεν μπορεί να διεκδικήσει οποιοδήποτε πολιτειακό αξίωμα, εκτός
  και αν παραιτηθεί δυο (2) χρόνια πριν τις πολιτειακές εκλογές στις οποίες
  προτίθεται να διεκδικήσει.
 32.3. Αρμοδιότητες
  α) Είναι υπεύθυνος για την οργάνωση του Κόμματος. Καταρτίζει το
   Γενικό Οργανωτικό Σχέδιο, το οποίο, μετά την έγκριση του από την
   Κεντρική Επιτροπή, προωθεί δια των αρμοδίων κομματικών 
οργάνων
   προς υλοποίηση.
  β) Βρίσκεται σε στενή επαφή με τις Επαρχιακές Επιτροπές και τα
   Παραρτήματα του Εξωτερικού και συντονίζει τις ενέργειες και
   δραστηριότητες τους στον οργανωτικό τομέα.
  γ) Επισκέπτεται τις Επαρχίες και παρακολουθεί και ελέγχει την πρόοδο
   προς υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του Κόμματος.
  δ) Ενημερώνει το Εκτελεστικό Γραφείο και υποβάλλει τακτικά Έκθεση
   προς την Κεντρική Επιτροπή για την πρόοδο και τα αποτελέσματα
   υλοποίησης του Γενικού Οργανωτικού Σχεδίου και των Ειδικών
   Οργανωτικών Προγραμμάτων. 
  ε) Προΐσταται τις λειτουργίας του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου. 
  στ) Με εισήγηση του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, το Εκτελεστικό

   Γραφείο επικυρώνει τα εννιά (9) πρόσωπα που στελεχώνουν το
   Οργανωτικό Γραφείο. 
   Το Οργανωτικό Γραφείο υπόκειται πλήρως στις αρμοδιότητες του
   Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα.
 32.4 O Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 33: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
 33.1 Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Κόμματος είναι μέλος της Βουλής,
  αυτοδικαίως προεδρεύει της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και ασκεί καθήκοντα
  Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου.
 33.2 Εάν ο Πρόεδρος του Κόμματος αναδειχθεί Πρόεδρος της Βουλής πράγμα
  που θα τον κωλύει να ασκεί τα καθήκοντα του Κοινοβουλευτικού
  Εκπροσώπου ή για οποιοδήποτε λόγο δεν επιθυμεί να κατέχει τη θέση του
  Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου, ή εάν δεν είναι μέλος της Βουλής, η
  Κοινοβουλευτική Ομάδα σε συνεδρία της υπό την προεδρία του, εκλέγει τον
  Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο.  Την εκλογή του Εκπροσώπου επικυρώνει η
  Κεντρική Επιτροπή.
 33.3 Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος υποβάλλει κάθε τρίμηνο ή όταν του
  ζητηθεί από το Εκτελεστικό Γραφείο Έκθεση Δράσης της Ομάδας.
 33.4 Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος εκφράζει τις θέσεις του Κόμματος στην
  Βουλή και συντονίζει το έργο των βουλευτών.
 33.5 Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος καλεί σε συνεδρία την Ομάδα τακτικά κάθε
  εβδομάδα και έκτακτα όταν παρίσταται ανάγκη.

ΑΡΘΡΟ 34: ΜΕΛΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
 Ως το Άρθρο 12 ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 35: ΒΟΗΘΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
 35.1 Οι Βοηθοί Γενικοί Γραμματείς είναι δυο (2) και επιλέγονται/εκλέγονται από
  την Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 35.2 Συμμετέχουν εξ οφίκιο μέλη στην Κεντρική Επιτροπή με δικαίωμα ψήφου.
 35.3 Μετέχουν στα συλλογικά όργανα του Κόμματος,  όπως προνοεί το
  Καταστατικό.
 35.4 Αρμοδιότητες
  α) Βοηθούν το Γενικό Γραμματέα στην προετοιμασία και τη λειτουργία
   των συλλογικών οργάνων του Κόμματος.
  β) Ειδικότερα ασκούν καθήκοντα που τους κατανέμει το Εκτελεστικό
   Γραφείο ύστερα από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 36: ΒΟΗΘΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΙ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
 36.1 Οι  Βοηθοί  Γενικοί  Οργανωτικοί  Γραμματείς είναι  δύο (2)  και
  επιλέγονται/εκλέγονται από την Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί
  54 μήνες.
 36.2 Συμμετέχουν εξ οφίκιο μέλη στην Κεντρική Επιτροπή με δικαίωμα ψήφου.
 36.3 Μετέχουν στα συλλογικά όργανα του Κόμματος,  όπως προνοεί το
  Καταστατικό.
 36.4 Αρμοδιότητες 
  α) Βοηθούν το Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα για την εύρυθμη λειτουργία
   του οργανωτικού μηχανισμού του Κόμματος. Αντικαθιστούν το Γενικό
   Οργανωτικό  Γραμματέα σε περίπτωση απουσίας.
  β) Ειδικότερα, ασκούν καθήκοντα που τους αναθέτει το Εκτελεστικό
   Γραφείο ύστερα από εισήγηση του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 37: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
 37.1 Ο Αναπληρωτής Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος εκλέγεται από την
  Κοινοβουλευτική Ομάδα και αναπληρώνει τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο
  όταν απουσιάζει ή όταν κωλύεται. Την εκλογή του επικυρώνει η Κεντρική
  Επιτροπή.

   στ) Να  ψηφίζει τους υποψήφιους του Κόμματος σε κάθε εκλογή σε
    δημόσιο αξίωμα.
   ζ) Να μην είναι μέλος άλλου Κόμματος.
 62.7 Κομματική Ταυτότητα
   α) Η εγκεκριμένη αίτηση υποψηφίου μέλους, προωθείται από την
    Επαρχιακή Επιτροπή ή τη Γραμματεία του Εκτελεστικού
    Γραφείου προς το Τμήμα έκδοσης ταυτοτήτων στα Κεντρικά
    Γραφεία για την καταγραφή  του μέλους στο Κεντρικό Μητρώο
    και την έκδοση της κομματικής του ταυτότητας.
   β) Η διαδικασία έκδοσης της κομματικής ταυτότητας
    συμπληρώνεται το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες από την
    παράδοση των στοιχείων στο τμήμα ταυτοτήτων στη Λευκωσία.
    Η ταυτότητα παραδίδεται στην οικεία Επαρχιακή Επιτροπή, η
    οποία και τη διαβιβάζει αμέσως στην ενδιαφερόμενη Τοπική
    Οργάνωση για να παραδοθεί στο νέο μέλος.
   γ) Η όλη διαδικασία εγγραφής μέλους και έκδοσης της ταυτότητας
    του και παράδοσης της στο νέο μέλος διεξάγεται με τον
    ταχύτερο δυνατό ρυθμό και σε καμιά περίπτωση δεν διαρκεί
    πέραν των δύο μηνών.
   δ) Η ανανέωση της Κομματικής ταυτότητας γίνεται δια της
    πληρωμής της ετήσιας συνδρομής.

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

ΑΡΘΡΟ 63: ΝΕΟΛΑΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 63.1 Η ΝΕΔΗΚ αποβλέπει στην κινητοποίηση και πολιτικοποίηση των νέων και
  αξιοποίηση της προσφοράς τους στη ζωή του τόπου μας.
  Αποτελεί την ανανεωτική δύναμη στον αγώνα προώθησης  και πραγμάτωσης
  των αρχών και των στόχων του Κόμματος.
 63.2 Διατηρεί Τμήματα Φοιτητικής Νεολαίας, Εργαζόμενης Νεολαίας και άλλα. 
 63.3 Η ΝΕΔΗΚ είναι αναπόσπαστο μέρος του Κόμματος και βρίσκεται σε συνεχή
  πολιτική συνεργασία με τα συλλογικά όργανα του Κόμματος, πάντοτε κάτω
  από την άμεση εποπτεία του Κόμματος.
 63.4 Η οικονομική διαχείριση και ο έλεγχος γίνεται από το Γενικό Διευθυντή του
  Κόμματος σε συνεργασία με τον Οικονομικό Διαχειριστή του Κόμματος.
 63.5 Μέλη της ΝΕΔΗΚ είναι οι νέοι, μέλη του Κόμματος, ηλικίας από 18-30 ετών.
  Κατά την ημέρα της εκλογικής συνέλευσης δικαίωμα ψήφου έχουν όσοι
  έχουν οικονομικά τακτοποιημένες τις υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με τις
  πρόνοιες του Άρθρου 62.3. Για άτομα 12-18 ετών που επιθυμούν να
  εγγραφούν στην ΝΕΔΗΚ, τηρείται ξεχωριστό μητρώο υπό την εποπτεία του
  Γενικού Οργανωτικού Γραφείου.
 63.6 Την ευθύνη φύλαξης και τήρησης του μητρώου έχει το Γενικό Οργανωτικό
  Γραφείο του Κόμματος.
 63.7 Κανένας εν ενεργεία αξιωματούχος της ΝΕΔΗΚ δεν μπορεί να υπερβαίνει το
  τριαντακοστό (30) έτος της ηλικίας του εκτός και αν διανύει θητεία στην
  οποία εξελέγη και ήταν κάτω των τριάντα (30) ετών.
 63.8 Ο Πρόεδρος, τα μέλη της Γραμματείας και οι Επαρχιακοί Αξιωματούχοι της
  οργάνωσης, εκλέγονται από το Παγκύπριο Συνέδριο της Οργάνωσης το
  οποίο διενεργείται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του Κόμματος το
  αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής της
  Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης και η θητεία τους διαρκεί
  πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 63.9 Η διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη της ηγεσίας της ΝΕΔΗΚ
  διενεργείται και εποπτεύεται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του
  Κόμματος.

 63.10 Ο Πρόεδρος της ΝΕΔΗΚ προεδρεύει της Γενικής Γραμματείας και του
  Κεντρικού Συμβουλίου της ΝΕΔΗΚ.  Έχει την ευθύνη οργάνωσης και
  διοίκησης της ΝΕΔΗΚ και προώθησης των σκοπών και επιδιώξεων της, σε
  συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη των συλλογικών οργάνων της των οποίων
  προεδρεύει.
 63.11 Ο Πρόεδρος της ΝΕΔΗΚ συμμετέχει στο Εκτελεστικό Γραφείο του Κόμματος
  και επίσης, μαζί με τα μέλη της Γενικής Γραμματείας, στην Κεντρική Επιτροπή
  του Κόμματος.
 63.12 Το Καταστατικό της ΝΕΔΗΚ αντανακλά στις διατάξεις του το περιεχόμενο
  του παρόντος άρθρου. Το Καταστατικό του Κόμματος υπερισχύει
  οποιασδήποτε άλλης πρόνοιας του Καταστατικού της ΝΕΔΗΚ σε περίπτωση
  αμφιλεγόμενης και συγκρουόμενης ερμηνείας οποιασδήποτε διάταξης.
 63.13 Το Καταστατικό της ΝΕΔΗΚ υπόκειται στην έγκριση και επικύρωση της
  Κεντρικής Επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 64: ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ  ΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ  ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 64.1 Σκοπός της ΓΟΔΗΚ είναι η προσέλευση των Κυπρίων γυναικών στις τάξεις
  του Δημοκρατικού Κόμματος και η εργασία και συμβολή τους στον αγώνα για
  ανέλιξη της Κύπριας γυναίκας στον πολιτικό,  στον πολιτιστικό και στον
  κοινωνικό τομέα καθώς και η διασφάλιση για τις γυναίκες ισότητα
  δικαιωμάτων και ευκαιριών, πάντοτε μέσα στα πλαίσια του όλου Κομματικού
  μηχανισμού και σύμφωνα με τις καταστατικές αρχές και την πολιτική γραμμή
  του Κόμματος.
 64.2 Η ΓΟΔΗΚ είναι  τμήμα αναπόσπαστο του  Κόμματος και βρίσκεται σε συνεχή
  πολιτική συνεργασία με τα συλλογικά όργανα του Κόμματος. Διατηρεί
  διοικητική και οργανωτική αυτοτέλεια, πάντοτε κάτω από την άμεση εποπτεία
  του Κόμματος.
 64.3 Η οικονομική διαχείριση και ο έλεγχος γίνονται από το Γενικό Διευθυντή του
  Κόμματος σε συνεργασία με τον Οικονομικό Διαχειριστή του Κόμματος.
 64.4 Η ΓΟΔΗΚ παρουσιάζει τις θέσεις και απόψεις του Κόμματος σε θέματα που
  αφορούν ειδικά τη γυναίκα.
 64.5 Μέλη της ΓΟΔΗΚ είναι όλες οι γυναίκες  μέλη του Κόμματος.
  Για την εγγραφή τους ως μελών εφαρμόζονται οι πρόνοιες του Άρθρου 62.3.
  Τα ονόματα των γυναικών μελών του Κόμματος καταχωρούνται στο Κεντρικό
  Μητρώο Μελών του Κόμματος.
 64.6 Την ευθύνη φύλαξης και τήρησης του μητρώου έχει το Γενικό Οργανωτικό
  Γραφείο του Κόμματος. Το μητρώο μελών περιλαμβάνει τις γυναίκες μέλη
  του Κόμματος και δεν διατηρείται παράλληλα άλλο μητρώο από την ίδια
  Οργάνωση.
 64.7 Η Πρόεδρος και τα μέλη της ΓΟΔΗΚ εκλέγονται από το Παγκύπριο Συνέδριο
  της Οργάνωσης, το οποίο διενεργείται και εποπτεύεται από το Γενικό
  Οργανωτικό Γραφείο του Κόμματος. Η εκλογή της ηγεσίας γίνεται εντός έξι
  (6) μηνών από την ημερομηνία της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης και η
  θητεία τους διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 64.8 Η διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη της ηγεσίας της ΓΟΔΗΚ
  διενεργείται και εποπτεύεται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του
  κόμματος.
 64.9 Η Πρόεδρος της ΓΟΔΗΚ συμμετέχει στο Εκτελεστικό Γραφείο του Κόμματος
  και επίσης, μαζί με τα μέλη της Γενικής Γραμματείας της, στην Κεντρική
  Επιτροπή.
 64.10 Το Καταστατικό της ΓΟΔΗΚ  αντανακλά στις διατάξεις του το περιεχόμενο
  του παρόντος άρθρου. Το Καταστατικό του Κόμματος υπερισχύει
  οποιασδήποτε άλλης πρόνοιας του Καταστατικού της ΓΟΔΗΚ σε περίπτωση
  αμφιλεγόμενης και συγκρουόμενης ερμηνείας οποιασδήποτε διάταξης.
 64.11 Το Καταστατικό της ΓΟΔΗΚ υπόκειται στην έγκριση και επικύρωση της
  Κεντρικής Επιτροπής.

  Επιτροπή.
 60.3 Αρμοδιότητες
  Η Τοπική Επιτροπή εργάζεται για:
   α) Την υλοποίηση των Αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.
   β) Την προώθηση των θέσεων και απόψεων του Κόμματος μέσα
    στον κόσμο  της περιοχής της.
   γ) Τη διεύρυνση του Κόμματος με την προσχώρηση νέων μελών.
   δ) Την ανάληψη πρωτοβουλιών με στόχο την αύξηση της επιρροής
    του Κόμματος στην περιοχή ευθύνης της.
   ε) Την κινητοποίηση και συμμετοχή των μελών στις γενικές
    κομματικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις.
   στ) Την διεκπεραίωση των οδηγιών ή καθηκόντων που της
    ανατίθενται από  αρμόδια κομματικά όργανα.
   ζ) Την είσπραξη συνδρομών και διαφώτιση των μελών της Τοπικής
    Οργάνωσης.
   η) Την ενημέρωση και διαφώτιση των μελών της περιοχής της για
    τις θέσεις του Κόμματος πάνω στις διαμορφούμενες νέες
    εξελίξεις. 
 60.4 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν την
  οργάνωση και λειτουργία των Επαρχιακών οργάνων του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 61: ΤΟΠΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 61.1 Το Τοπικό Συμβούλιο συγκροτείται από:
   α) Την Τοπική Επιτροπή
   β) Τους αντιπροσώπους κάθε εκλογικού κέντρου της περιφέρειας
    της Τοπικής Επιτροπής.
   γ) Μέλη  οργανωμένων συνόλων που εγκρίνει η Επαρχιακή
    Επιτροπή  μετά από συνεννόηση  με την Τοπική Επιτροπή.
 61.2 Του Τοπικού Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος της Τοπικής Επιτροπής ή
  εκπρόσωπος της Επαρχιακής Επιτροπής.  Καλείται σε συνεδρία με απόφαση
  της Τοπικής Επιτροπής τακτικά κάθε δύο (2) μήνες και έκτακτα όταν κριθεί
  αναγκαίο από τον Πρόεδρο της Τοπικής Επιτροπής ή την Επαρχιακή Επιτροπή
  ή όταν ζητηθεί από την πλειοψηφία των μελών του.
 61.3 Αρμοδιότητες
   α) Συμβάλλει ουσιαστικά στην υλοποίηση των οργανωτικών
    προγραμμάτων που σχεδιάζει η Τοπική Επιτροπή μέσα στα
    πλαίσια των οδηγιών της Επαρχιακής Επιτροπής.
   β) Αξιολογεί τα αποτελέσματα της Κομματικής δουλειάς και
    εκφράζει τις διαπιστώσεις, τα συμπεράσματα και τις εισηγήσεις
    του.
   γ) Επιλαμβάνεται ειδικών θεμάτων που παραπέμπονται προς αυτό
    από τη Τοπική Επιτροπή ή την Επαρχιακή Επιτροπή και
    υποβάλλει σχετικές εισηγήσεις.

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΑΡΘΡΟ 62: ΜΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
 62.1 Προσόντα Εγγραφής
   α) Κάθε Κύπριος, κάτοικος της Κύπρου, μπορεί να εγγραφεί μέλος
    του Κόμματος, εάν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας
    του, δεν ανήκει ή δεν υποστηρίζει άλλο πολιτικό σχηματισμό και
    δηλώσει αποδοχή των Αρχών της Ιδεολογίας και του
    Καταστατικού του Κόμματος.
   β) Με απόφαση του Εκτελεστικού Γραφείου είναι δυνατό, Κύπριοι
    μη μόνιμοι κάτοικοι της Κύπρου, καθώς  και αλλοδαποί μόνιμοι
    κάτοικοι της Κύπρου να εγγραφούν μέλη του Κόμματος.

 62.2 Μητρώα Μελών 
  Τα μέλη εγγράφονται στα ακόλουθα Μητρώα: 
  1) Μητρώο Μελών Τοπικής Οργάνωσης.
  2) Μητρώο Μελών Επαρχιακής Οργάνωσης.
  3) Κεντρικό Μητρώο Μελών.
 62.3 Εγγραφή Μελών 
  Το υποψήφιο μέλος συμπληρώνει ειδικό Έντυπο Εγγραφής Μέλους στην
  Τοπική Οργάνωση του τόπου διαμονής του. Η αίτηση εξετάζεται από την
  οικεία Επαρχιακή Επιτροπή.
  Συμμετοχή στη διαδικασία εγγραφής μέλους έχουν ο Πρόεδρος και τα μέλη
  της Γραμματείας του Εκτελεστικού Γραφείου.
 62.4 Αποχώρηση Μέλους
  Έκαστο μέλος αποχωρεί από το Κόμμα:
   α) Όταν καταδεικνύει ρητά την επιθυμία του πως δεν επιθυμεί να
    είναι μέλος,
   β) Αποστείλει γραπτή επιστολή προς την οικεία Επαρχιακή
    Επιτροπή ή/και στο Γενικό Οργανωτικό Γραφείο,
   γ) Με δημόσια ανάρτηση ή δήλωση του,
   δ) Όταν με πράξεις ή/και ενέργειες του διαμηνύει ότι δεν θέλει να  
    είναι μέλος του κόμματος.
 
 62.5 Δικαιώματα Μέλους 
  Κάθε μέλος έχει δικαίωμα:
   α) Να ψηφίζει αιρετά όργανα του Κόμματος (άμεσα ή έμμεσα)
    όπως προνοεί το Καταστατικό.
   β) Να υποβάλλει υποψηφιότητα για εκλογή σε κομματικά Αξιώματα
    σε όλα τα επίπεδα της κομματικής δομής, όπως ορίζει το
    Καταστατικό.
   γ) Να διεκδικεί υποβολή υποψηφιότητας για πολιτειακά αξιώματα
    σύμφωνα με το Καταστατικό και τους Ειδικούς Κανονισμούς που
    ρυθμίζουν το θέμα τούτο.
   δ) Να ασκεί κριτική που να εξαντλείται μέσα στα πλαίσια της
    λειτουργίας των οργάνων του Κόμματος.
   ε) Να υποβάλλει στα αρμόδια όργανα εισηγήσεις και να συζητεί
    ελεύθερα  οποιοδήποτε θέμα που έχει σχέση με την πολιτική
    του Κόμματος μέσα στα πλαίσια των κομματικών διαδικασιών.
   στ) Να εκφράζει, να προωθεί και να υποστηρίζει, τυχόν
    διαφορετικές απόψεις του όσο αφορά την πολιτική ή τις
    ενέργειες του Κόμματος, είτε στα συλλογικά όργανα είτε
    δημόσια, νοουμένου ότι μετά που θα ληφθεί απόφαση ομόφωνα
    ή κατά πλειοψηφία από το αρμόδιο συλλογικό όργανο, το μέλος
    δεν δικαιούται με λόγο ή  ενέργειες να  υποσκάπτει ή να
    προβαίνει σε ενέργειες αντίθετες προς την απόφαση που
    λήφθηκε. Σε περίπτωση που ενεργεί αντίθετα, λαμβανομένης
    υπόψη και της μορφής και έντασης της αντίδρασης, το μέλος
    θεωρείται ότι είναι πειθαρχικά υπόλογο και σε περίπτωση
    καταδίκης, υπόκειται σε κυρώσεις.
 62.6 Υποχρεώσεις Μέλους 
  Κάθε μέλος έχει την υποχρέωση:
   α) Να σέβεται και να προωθεί τις Αρχές, την Ιδεολογία και το
    Πρόγραμμα του Κόμματος.
   β) Να συμμορφώνεται προς τις αποφάσεις και να τηρεί τη γραμμή
    του Κόμματος
   γ) Να παρακολουθεί ανελλιπώς τις συνεδρίες των οργάνων στα
    οποία  μετέχει και να λαμβάνει πρόθυμα μέρος στις διάφορες
    εκδηλώσεις του Κόμματος.
   δ) Να καταβάλλει την συνδρομή του στο Κόμμα.
   ε) Να φροντίζει ώστε να είναι εγγεγραμμένος στους Εκλογικούς
    Καταλόγους της Πολιτείας.

ΑΡΘΡΟ 55: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 55.1 Ύστερα από οδηγίες του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου, σύμπλεγμα Τοπικών
  Οργανώσεων, αποτελεί Περιφερειακή Οργάνωση. Κάθε Επαρχιακή Επιτροπή,
  σε συνεννόηση με το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο, χωρίζει την οικεία επαρχία
  της σε περιφέρειες. Κάθε περιφέρεια είναι ένας δήμος ή μια ενορία ή μια
  εκλογική περιφέρεια και στην ύπαιθρο μια ομάδα κοινοτήτων.
  Μέλη της μπορεί να είναι όλες οι Τοπικές Οργανώσεις μιας Περιφέρειας. Οι
  Πρόεδροι και οι Οργανωτικοί Γραμματείς των Τοπικών Οργανώσεων
  αποτελούν το Εκτελεστικό Σώμα της Περιφερειακής Οργάνωσης.
  Η Περιφερειακή Οργάνωση συνεδριάζει υπό την προεδρία του Εκπροσώπου
  των Περιφερειακών Τομέων/Οργανωτικό Συντονιστή Υπαίθρου και
  Δημαρχούμενων περιοχών, που εκλέγεται από τα μέλη της Περιφέρειας
  όπως ορίζει το άρθρο 52.1, τακτικά κάθε διμηνία και έκτακτα όταν το
  αποφασίσει η Επαρχιακή Επιτροπή. Οι αρμοδιότητες του Συντονιστή
  καθορίζονται με Κανονισμούς από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο
 55.2 Τις περιφέρειες κατά επαρχία ορίζει η οικεία Επαρχία σε συνεννόηση με το
  Γενικό Οργανωτικό Γραφείο.
 55.3 Αρμοδιότητες
  1) Συντονίζει τις δραστηριότητες των Τοπικών Οργανώσεων που
   περιλαμβάνονται στην περιφέρεια
  2) Θέτει περιφερειακούς στόχους για διεύρυνση του Κόμματος και
   αποτελεσματική διαφώτιση των μελών της.

ΑΡΘΡΟ 56: ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 
ΕΠΑΡΧΙΩΝ 
 56.1 Οι Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες Επαρχιών λειτουργούν
  σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος Καταστατικού.
 56.2 Ιδρύονται Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες κατά Επαρχία
  με εισήγηση του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
  Ομάδων και κατόπιν έγκρισης του Οργανωτικού Γραφείου, κατά Κλάδο ή
  Επάγγελμα όπου τα μέλη είναι πέραν των τριάκοντα (30). Το Εκτελεστικό
  Γραφείο δύναται να εγκρίνει σύσταση Κλαδικής Οργάνωσης με μικρότερο
  αριθμό μελών. Οι κατά επαρχία επάγγελμα Κλαδικές Οργανώσεις συνδέονται
  με τις αντίστοιχες Κλαδικές των άλλων Επαρχιακών και σχηματίζουν κατά
  επάγγελμα την Παγκύπρια Κλαδική Οργάνωση.
 56.3 Η Κλαδική Οργάνωση διοικείται από πενταμελή (5) Επιτροπή που
  αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα, το Βοηθό
  Γραμματέα και τον Ταμία.
 56.4 Υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, οι Πρόεδροι των
  Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων αποτελούν την
  Συντονιστική Επιτροπή των Κλαδικών Οργανώσεων (Σ.Ε.Κ.Ο) και έχουν την
  ευθύνη του συντονισμού των Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
  Ομάδων. Το έργο της Σ.Ε.Κ.Ο αναλαμβάνει πενταμελής Γραμματεία που
  εκλέγεται και έχει Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Αναπληρωτή
  Γραμματέα και Ταμία.
 56.5 Αρμοδιότητες
  α) Επιλαμβάνονται και προωθούν προβλήματα, ή αιτήματα μελών του
   Κλάδου δια του αρμοδίου οργάνου του Κόμματος.
  β) Μελετούν προβλήματα του Κλάδου και υποβάλλουν εισηγήσεις στο
   Κόμμα δια του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
   Ομάδων.
  γ) Οργανώνουν τα μέλη, τα στελέχη και τους οπαδούς του Κόμματος
   στους χώρους εργασίας και φροντίζουν δια την συστηματική
   διαφώτιση και εμπέδωση της Κομματικής Πολιτικής.
 56.6 Κατά παρόμοιο τρόπο λειτουργούν και οι Επιτροπές Συνταξιούχων.
 56.7 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί, που εγκρίνει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζουν τον τρόπο
  εκλογής και λειτουργίας όλων των Επιτροπών και Οργανώσεων του
  Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 57: TOΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 57.1 Η Τοπική Οργάνωση είναι η βασική πολιτική και οργανωτική μονάδα του
  Κόμματος. Καλύπτει και μια ενορία ή εκλογική περιφέρεια
  Ιδρύεται από την Επαρχιακή Επιτροπή ύστερα από έγκριση του Εκτελεστικού
  Γραφείου.  Δύναται να καλύπτει μια κοινότητα ή ομάδα κοινοτήτων ή ενορία ή
  εκλογική περιφέρεια και στις πόλεις  να καλύπτει την περιοχή που αναλογεί
  σε κάθε ένα εκλογικό Κέντρο.
 57.2 Αποτελείται τουλάχιστον από 10 μέλη. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το
  Εκτελεστικό Γραφείο δύναται να εγκρίνει σύσταση Τοπικής Οργάνωσης με
  μικρότερο αριθμό μελών.
  Η Τοπική Οργάνωση δέχεται μέλη που κατοικούν στην ίδια γεωγραφική
  περιφέρεια.

ΑΡΘΡΟ 58: ΤΟΠΙΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 58.1 Αποτελεί το ανώτατο όργανο της Τοπικής Οργάνωσης. Συγκροτείται από τα
  μέλη που έχουν εγγραφεί στο κεντρικό μητρώο μελών του Κόμματος
  τουλάχιστον εννέα (9) μήνες πριν τη διεξαγωγή της Παγκύπριας Εκλογικής
  Συνέλευσης και διενεργείται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του
  Κόμματος εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής της
  Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης.
  Εφορευτική Επιτροπή που ορίζεται από την Επαρχιακή Επιτροπή εποπτεύει
  την εκλογική διαδικασία. 
  Ειδικοί κανονισμοί που καθορίζονται από την Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν
  τα θέματα της υποβολής υποψηφιοτήτων και την εκλογική διαδικασία. Οι
  Γενικές Συνελεύσεις των Τοπικών Οργανώσεων διεξάγονται εντός έξι (6)
  μηνών μετά την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
 58.2 Σε περίπτωση που Προέδροι ή μέλη Τοπικών Επιτροπών δεν ανταποκρίνονται
  στα καθήκοντα τους και δεν υλοποιούν το πλάνο του Γενικού Οργανωτικού
  Γραφείου και τις αποφάσεις του Κόμματος, η οικεία Επαρχιακή Επιτροπή σε
  συνεννόηση με το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο και με έγκριση του
  Εκτελεστικού Γραφείου, αποφασίζει την πραγματοποίηση νέας Εκλογικής
  Συνέλευσης ή/και την αντικατάσταση τους.
 58.3 Αρμοδιότητες
  Εκλέγει τον Πρόεδρο και τα μέλη της Τοπικής  Επιτροπής για θητεία που
  διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.

ΑΡΘΡΟ 59: ΤΟΠΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 59.1 Συγκαλείται μια (1) φορά στην διάρκεια της θητείας της Επιτροπής ή όποτε
  αυτό κριθεί αναγκαίο και προβαίνει σε έλεγχο των πεπραγμένων της Τοπικής
  Επιτροπής, η οποία παρουσιάζει έκθεση δράσης. Μεριμνά για την περαιτέρω
  στελέχωση και δραστηριοποίηση της Τοπικής Επιτροπής.
  Συμμετέχουν όλα τα μέλη της Τοπικής Οργάνωσης που είναι εγγεγραμμένα
  στο κεντρικό μητρώο μελών του Κόμματος και έχουν τακτοποιημένη την
  οικονομική συνδρομή τους.

ΑΡΘΡΟ 60: ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 60.1 Εκλέγεται από την Τακτική Εκλογική Συνέλευση της Τοπικής Οργάνωσης για
  θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
  Αποτελείται από πέντε ως δεκαπέντε (5-15) μέλη ανάλογα με την
  αριθμητική δύναμη των μελών της Τοπικής Οργάνωσης.
  Καταρτίζεται εις Σώμα ως εξής:
  Αντιπρόεδρος, Γραμματέας Οργανωτικός Γραμματέας και Ταμίας. Τα υπόλοιπα
  μέλη είναι Σύμβουλοι. Συνεδριάζει τακτικά κάθε εβδομάδα και έκτακτα όταν
  κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο.
 60.2 Ο Πρόεδρος της  Τοπικής  Επιτροπής ΝΕΔΗΚ και η Πρόεδρος της Τοπικής
  Επιτροπής ΓΟΔΗΚ παρακάθονται στις συνεδρίες  της Τοπικής Επιτροπής του
  Κόμματος. Εξ οφίκιο μέλη με δικαίωμα ψήφου είναι οι Δήμαρχοι, Δημοτικοί
  Σύμβουλοι, Σχολικοί Έφοροι, Πρόεδρος και μέλη Κοινοτικών Συμβουλίων,
  νοουμένου ότι είναι μέλη του Κόμματος που κατοικούν στην οικεία Τοπική

  Γραφείο χωρίζει την Επαρχία της σε περιφέρειες. Κάθε περιφέρεια είναι ένας
  Δήμος ή Ενορία ή εκλογική περιφέρεια και στην Ύπαιθρο ομάδα κοινοτήτων.
  Του Επαρχιακού Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος της Επαρχιακής
  Επιτροπής.  Καλείται δε σε συνεδρία με απόφαση της Επαρχιακής Επιτροπής
  τακτικά κάθε τρεις (3) μήνες και έκτακτα όταν κριθεί αναγκαίο από τον
  Πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής ή όταν ζητηθεί από τη πλειοψηφία των
  μελών του.
 52.2 Αρμοδιότητες
  α) Συμβάλλει ουσιαστικά στην υλοποίηση των οργανωτικών
   προγραμμάτων εσωκομματικής επικοινωνίας που σχεδιάζει η
   Επαρχιακή Επιτροπή.
  β) Προβαίνει σε αξιολόγηση των πεπραγμένων και σε απολογισμό
   δράσης κατά Τοπική Οργάνωση και εκφράζει τις διαπιστώσεις, τα
   συμπεράσματα και τις εισηγήσεις της.
  γ) Επιλαμβάνεται ειδικών θεμάτων που παραπέμπονται προς αυτό από
   την Επαρχιακή Επιτροπή και υποβάλλει σχετικές εισηγήσεις.

ΑΡΘΡΟ 53: ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 53.1 Η Επαρχιακή Επιτροπή είναι είκοσι-εφταμελής (27). Εκλέγεται από την
  Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις
  (54) μήνες. Το Επαγγελματικό Οργανωτικό Στέλεχος κάθε επαρχίας
  συμμετέχει εξ οφίκιο μέλος της Επαρχιακής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου.
  Η εκλογή του Προέδρου της διεξάγεται χωριστά. Τα μέλη του Εκτελεστικού
  Γραφείου και της Γραμματείας του Εκτελεστικού Γραφείου δύνανται να
  παρακάθονται στις συνεδρίες της οικείας Επαρχιακής Επιτροπής.
 53.2 Οι Επαρχιακές Επιτροπές του Κόμματος υπό ομαλές συνθήκες είναι έξι (6),
  μια (1) σε κάθε Επαρχία της Κύπρου. Κατ’  εξαίρεση για λόγους οργανωτικούς
  και εφ΄ όσον συνεχίζεται η σημερινή έκρυθμη κατάσταση οι Επαρχιακές
  Επιτροπές είναι δώδεκα “12”.
  Επαρχιακή Επιτροπή Λευκωσίας
  Επαρχιακή Επιτροπή Μόρφου (Λευκωσίας)
  Επαρχιακή Επιτροπή Μόρφου (Λεμεσός)
  Επαρχιακή Επιτροπή Λεμεσού
  Επαρχιακή Επιτροπή Λάρνακας
  Επαρχιακή Επιτροπή Πάφου
  Επαρχιακή Επιτροπή  Αμμοχώστου (Λάρνακα)
  Επαρχιακή Επιτροπή Αμμοχώστου (Λεμεσός)
  Επαρχιακή Επιτροπή Αμμοχώστου (Λευκωσία)
  Επαρχιακή Επιτροπή Κερύνειας (Λευκωσία)
  Επαρχιακή Επιτροπή Κερύνειας (Λεμεσός)
  Επαρχιακή Επιτροπή Προσφύγων Πάφου (Μούτταλλος)
 53.3 Οι βουλευτές κάθε οικείας Επαρχίας είναι εξ οφίκιο  μέλη της Επαρχιακής
  Επιτροπής. Στις συνεδρίες παρακάθονται τα επαγγελματικά οργανωτικά
  στελέχη της επαρχίας, ο Πρόεδρος της ΝΕΔΗΚ και η Πρόεδρος της ΓΟΔΗΚ.Η
  Επαρχιακή Επιτροπή καταρτίζεται σε Σώμα ως εξής:
  Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Επαρχιακός Γραμματέας, Επαρχιακός
  Οργανωτικός Γραμματέας, Βοηθός Επαρχιακός Γραμματέας, Βοηθός
  Οργανωτικός Γραμματέας, Ταμίας, Γραμματέας Τύπου και Διαφώτισης,
  Γραμματέας Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων,
  Γραμματέας Αγροτικών Θεμάτων, και Γραμματέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
  Τα υπόλοιπα μέλη είναι Σύμβουλοι.
 53.4 Η Επαρχιακή Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά κάθε μήνα και έκτακτα κατά την
  κρίση του Προέδρου της ή της Εκτελεστικής Επιτροπής της, ή αν ζητηθεί
  τούτο από τα 2/5 των μελών της Επαρχιακής Επιτροπής.
 53.5 Αρμοδιότητες
  α) Η Επαρχιακή Επιτροπή εκπροσωπεί το Κόμμα στην Επαρχία της,
   καθοδηγεί και ελέγχει τις Τοπικές Οργανώσεις της περιοχής της και
   συντονίζει τη δράση τους, σύμφωνα με τις Αρχές του Κόμματος, τις
   Καταστατικές Διατάξεις και τις οδηγίες των αρμοδίων Κεντρικών

   Οργάνων.
  β) Φέρει την ευθύνη για την υλοποίηση του Γενικού Οργανωτικού
   Σχεδίου και των άλλων Προγραμμάτων του Κόμματος στην Επαρχία
   της και προΐσταται του Επαρχιακού επαγγελματικού προσωπικού μέσα
   στα πλαίσια των γενικών οδηγιών του Γενικού Διευθυντή για θέματα
   προσωπικού.
  γ) Συντάσσει και αποστέλλει στη Γενική Γραμματεία διμηνιαίες αναφορές
   για την κομματική δραστηριότητα της και τη γενική κατάσταση του
   Κόμματος στην Επαρχία της.
  δ) Μετέχει στη διαδικασία καθορισμού του κομματικού ψηφοδελτίου, για
   τις βουλευτικές, δημοτικές ή άλλες εκλογές ως ορίζουν οι Ειδικοί
   Κανονισμοί που ρυθμίζουν τα θέματα αυτά.
  ε) Παραπέμπει για εκδίκαση στο Πειθαρχικό Συμβούλιο υποθέσεις
   πειθαρχικών αδικημάτων των μελών σύμφωνα με τις διαδικασίες του
   άρθρου 62.1. Η παραπομπή υπόθεσης μέλους στο Πειθαρχικό
   Συμβούλιο συνοδεύεται πάντοτε από έγγραφο που δικαιολογεί την
   απόφαση παραπομπής.
  στ) Στα οικονομικά θέματα συμμορφώνεται με τις οδηγίες της Οικονομικής
   Επιτροπής.  Διατηρεί Επαρχιακό Ταμείο, το οποίο διαχειρίζεται
   υπεύθυνα υπό τον οικονομικό έλεγχο της Οικονομικής Επιτροπής.
   Πόροι του  ταμείου είναι τα έσοδα από διάφορες τοπικές εκδηλώσεις,
   λαχεία και εράνους και οι ειδικές τοπικές εισφορές των μελών και των
   φίλων του Κόμματος.  Τα έσοδα από τα δικαιώματα εγγραφής και οι
   ετήσιες συνδρομές των μελών κατατίθενται στο Κεντρικό Ταμείο του
   Κόμματος στη  Λευκωσία ή όπου αλλού ήθελε αποφασίσει η
   Οικονομική Επιτροπή. Επίσης, κατατίθενται στο Κεντρικό Ταμείο τα
   έσοδα από Παγκύπριες εκδηλώσεις του Κόμματος, των οποίων την
   πραγμάτωση προωθεί στην Επαρχία της.
  ζ) Ελέγχει κατά εξάμηνο τα Ταμεία των Τοπικών Οργανώσεων και
   αποστέλλει σχετική κατάσταση στην Οικονομική Επιτροπή στη
   Λευκωσία. 
  η) Με έγκριση του Εκτελεστικού Γραφείου καταρτίζει Συμβουλευτικό
   Συμβούλιο ή άλλες Επιτροπές για να υποβοηθηθεί στο έργο της.
  θ) Συμμορφώνεται προς τις εκάστοτε οδηγίες του Γενικού Οργανωτικού
   Γραμματέα του Κόμματος και βρίσκεται σε στενή συνεργασία και
   επικοινωνία με τα αρμόδια όργανα σε όλα τα θέματα.
 53.6 Οι επαρχιακοί αξιωματούχοι συμμετέχουν ως ισότιμα μέλη στα αντίστοιχα
  ειδικά κεντρικά γραφεία ή επιτροπές.
 53.7 Η Επαρχιακή Επιτροπή προΐσταται του Επαρχιακού Επαγγελματικού
  προσωπικού μέσα στα πλαίσια του οργανογράμματος και των Γενικών
  Οδηγιών του Γενικού Διευθυντή για θέματα προσωπικού.

ΑΡΘΡΟ 54: ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 54.1 Την Εκτελεστική Γραμματεία της Επαρχιακής Επιτροπής αποτελούν οι
  Αξιωματούχοι της Επαρχιακής Επιτροπής. Μετέχουν οι βουλευτές της
  Επαρχίας. Πρόεδρος είναι ο Πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής. Ο
  Πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής της ΝΕΔΗΚ και η Πρόεδρος της
  Επαρχιακής Επιτροπής της ΓΟΔΗΚ δύνανται να παρευρίσκονται στις
  συνεδριάσεις της Γραμματείας.
 54.2 Αρμοδιότητες
  Η Εκτελεστική Γραμματεία αντιμετωπίζει τις τρέχουσες εξελίξεις μέσα στα
  πλαίσια των αποφάσεων της Επαρχιακής Επιτροπής και υλοποιεί γενικά τις
  αποφάσεις της.
  Σε περίπτωση επείγουσας μορφής λαμβάνει αποφάσεις τις οποίες
  αναφέρει στην πρώτη επόμενη συνεδρία της Ολομέλειας της Επαρχιακής
  Επιτροπής για επικύρωση.

   την κανονική λειτουργία του λογιστηρίου του Κόμματος.
  θ) Υποβάλλει στην Κεντρική Επιτροπή στο τέλος κάθε οικονομικού έτους
   τους ελεγμένους λογαριασμούς του Κόμματος προς συζήτηση και
   έγκριση.
  ι) Παρουσιάζει στην Οικονομική Επιτροπή, σε συνεργασία με τον
   Οικονομικό Διαχειριστή, κατ’ έτος προϋπολογισμό για τους
   επόμενους δώδεκα (12) μήνες.
  ια) Συμμετέχει εξ οφίκιο μέλος στο Εκτελεστικό Γραφείο με δικαίωμα
   ψήφου

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΑΡΘΡΟ 48: ΔΟΜΗ - ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 
ΚΟΜΜΑΤΟΣ
Α. ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
 1. ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 2. ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 3. ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 4. ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ
 5. ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Ολομέλεια)
 6. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
 7. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 8. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 9. ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 10. ΤΟΠΙΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 11. ΤΟΠΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Β.   ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ
 1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 2. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 3. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 4. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 5. ΒΟΗΘΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 6. ΒΟΗΘΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 7. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ
  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
 8. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 9. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 10. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΑΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 11. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΩΤΙΣΗΣ
 12. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ – ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΘΡΟ 49: ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 49.1 Η Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση πραγματοποιείται κάθε πενήντα-τέσσερις
  (54) μήνες ταυτόχρονα με την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα μέλη της οικείας Επαρχιακής
  Οργάνωσης που έχουν εγγραφεί στο κεντρικό μητρώο μελών του Κόμματος
  τουλάχιστον εννιά (9) μήνες πριν την ημέρα της διεξαγωγής των εργασιών
  της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης.
 49.2 Η Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο και τα είκοσι-έξι (26)
  μέλη της Επαρχιακής Επιτροπής καθώς και τα αιρετά μέλη της Κεντρικής
  Επιτροπής που προέρχονται από την οικεία Επαρχιακή Οργάνωση.
 49.3 Την εκλογική διαδικασία εποπτεύει η Επαρχιακή Εφορευτική Επιτροπή που
  ορίζεται από την Επαρχιακή Επιτροπή υπό την ευθύνη και σε συνεννόηση με
  την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 50: ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 50.1 Το Τακτικό Επαρχιακό Συνέδριο συγκαλείται μια (1) φορά στην διάρκεια της
  θητείας των Επαρχιακών Συλλογικών Οργάνων κατόπιν σύγκλισης του από
  την Επαρχιακή Επιτροπή σε συνεννόηση με το Εκτελεστικό Γραφείο ή όποτε
  αυτό κριθεί αναγκαίο, και είναι το Ανώτατο Επαρχιακό Συλλογικό όργανο του
  Κόμματος στην κάθε επαρχία.
 50.2 Στο Τακτικό Επαρχιακό Συνέδριο γίνεται απολογισμός δράσης των
  επαρχιακών οργάνων και έλεγχος των πεπραγμένων τους από τη βάση του
  Κόμματος. Κατατίθεται έκθεση δράσης της Επαρχιακής Επιτροπής για την
  προηγούμενη θητεία και οικονομικός απολογισμός για την ίδια περίοδο.
 50.3 Σύνθεση 
  Στο Τακτικό Επαρχιακό Συνέδριο συμμετέχουν οι κεντρικοί αξιωματούχοι, οι
  Βουλευτές, οι Ευρωβουλευτές,  οι Υπουργοί και τα μέλη των κεντρικών
  συλλογικών οργάνων που είναι μέλη της οικείας Επαρχιακής Οργάνωσης, οι
  Πρόεδροι και τα μέλη των Επαρχιακών Επιτροπών, ΔΗΚΟ, ΓΟΔΗΚ και
  ΝΕΔΗΚ, οι Πρόεδροι των Τοπικών Επιτροπών, οι Πρόεδροι των Κλαδικών
  Επαρχιακών Επιτροπών και Επαγγελματικών Ομάδων, ένας αντιπρόσωπος
  από κάθε εκλογικό κέντρο, οι Δήμαρχοι, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι Σχολικοί
  Έφοροι, οι Πρόεδροι και τα μέλη των εκλεγμένων Κοινοτικών Συμβουλίων
  που είναι μέλη του Κόμματος, καθώς και οι πρώην κεντρικοί αξιωματούχοι,
  Βουλευτές, Ευρωβουλευτές, Υπουργοί, Πρόεδροι Επαρχιακών Επιτροπών
  ΔΗΚΟ, ΓΟΔΗΚ και ΝΕΔΗΚ, που είναι μέλη της οικείας Επαρχιακής
  Οργάνωσης.
  Οι Προσφυγικές Επαρχιακές Οργανώσεις καλούν σε συμμετοχή στο
  Επαρχιακό Συνέδριο όλα τα μέλη τους.
 50.4 Αρμοδιότητες 
  α) Λαμβάνει γνώση, συζητά και εγκρίνει την Έκθεση Δράσης της
   Επαρχιακής Επιτροπής για τη λήγουσα διετία.
  β) Λαμβάνει γνώση, συζητά και εγκρίνει τον Οικονομικό Απολογισμό της
   περασμένης διετίας.
 50.5 Ειδικοί Κανονισμοί 
  Ειδικοί Κανονισμοί που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν την
  οργάνωση, σύνθεση και λειτουργία του Τακτικού Επαρχιακού Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 51: ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 51.1 Το Έκτακτο Επαρχιακό Συνέδριο συγκαλείται ύστερα από απόφαση του
  Εκτελεστικού Γραφείου ή της Επαρχιακής Επιτροπής με έγκριση του
  Εκτελεστικού Γραφείου ή ύστερα από αίτηση των 2/5 των μελών του
  Κόμματος στην οικεία Επαρχία, με συγκεκριμένη ημερήσια διάταξη.
  Εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις περί του Τακτικού Επαρχιακού
  Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 52: ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 52.1 Το Επαρχιακό Συμβούλιο συγκροτείται από:
  α) Την Επαρχιακή Επιτροπή
  β) Τους Βουλευτές
  γ) Τους Δημάρχους, τους Δημοτικούς Συμβούλους και τους Σχολικούς
   Εφόρους
  δ) Τους Αντιπροσώπους της Επαρχιακής Οργάνωσης στην Κεντρική
   Επιτροπή.
  ε) Τον Πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής ΝΕΔΗΚ
  στ) Την Πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής ΓΟΔΗΚ
  ζ) Τους Εκπροσώπους των Περιφερειακών Τομέων/Συντονιστές
   Υπαίθρου και Δημαρχούμενων περιοχών οι οποίοι ορίζονται από το
   Γενικό Οργανωτικό Γραφείο σε συνεννόηση με την οικεία Επαρχιακή
   Επιτροπή.
  η) Τα επαγγελματικά οργανωτικά στελέχη 
  
  Η οικεία Επαρχιακή Επιτροπή σε συνεννόηση με το Γενικό Οργανωτικό

ΑΡΘΡΟ 38: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 38.1 Ο Γραμματέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή.
 38.2 Υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα χειρίζεται θέματα
  που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
 38.3 Υπό την εποπτεία ενός εκ των Αντιπροέδρων του Κόμματος συμμετέχει στη
  διαδικασία παραγωγής πολιτικής στον τομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΑΡΘΡΟ 39: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
 39.1 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων επιλέγεται/εκλέγεται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 39.2 Υπό την εποπτεία του Γενικού Γραμματέα διεκπεραιώνει τις αποφάσεις της
  Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων.
 39.3 Υπό την εποπτεία του Αντιπροέδρου του Κόμματος συμμετέχει στη
  διαδικασία παραγωγής πολιτικής.
 39.4 Υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα συμμετέχει στην
  υλοποίηση των οργανωτικών σχεδιασμών του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 40: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ  ΣΧΕΣΕΩΝ
 40.1 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων επιλέγεται/εκλέγεται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 40.2 Υπό την εποπτεία του Αναπληρωτή Προέδρου χειρίζεται τις σχέσεις του
  Κόμματος με Κόμματα, Οργανώσεις και Ομάδες του εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟ 41: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ/ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ
 41.1 Ο Γραμματέας Επικοινωνίας/Εκπρόσωπος Τύπου επιλέγεται/εκλέγεται από
  την Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου κατόπιν εισήγησης του
  Προέδρου του Κόμματος για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54)
  μήνες.
 41.2 Ετοιμάζει τις ανακοινώσεις του Κόμματος
 41.3 Έχει την ευθύνη παρακολούθησης των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ).
 41.4 Καταρτίζει προγράμματα εξωτερικής προβολής του Κόμματος, τα οποία,
  αφού εγκριθούν, προωθεί προς υλοποίηση σε συνεργασία της Επιτροπής
  Δημοσίων Σχέσεων και της Επιτροπής Πολιτικού Σχεδιασμού.
 41.5 Καταρτίζει προγράμματα εσωτερικής διαφώτισης, τα οποία, αφού εγκριθούν,
  προωθεί προς υλοποίηση με τη συνεργασία των αρμοδίων οργάνων του
  κόμματος (π.χ. Επαρχιακές Επιτροπές).
 41.5 Φέρει την ευθύνη των κομματικών εκδόσεων.
 41.6 Συμμετέχει στα διάφορα όργανα του Κόμματος ως ορίζει το Καταστατικό.
 
ΑΡΘΡΟ 42: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
 42.1 Ο Γραμματέας Κλαδικών Οργανώσεων επιλέγεται/εκλέγεται από την
  Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 42.2 Κάτω από την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα χειρίζεται όλα
  τα θέματα που αφορούν τις σχέσεις του Κόμματος με τις επαγγελματικές
  οργανώσεις των εργαζομένων (εργατών, υπαλλήλων, εκπαιδευτικών,
  οργανωμένων επιστημόνων κλπ.) και έχει την ευθύνη για την οργάνωση και
  λειτουργία κομματικών γενικών και κλαδικών οργανώσεων μέσα στις τάξεις
  του εργατικού κόσμου.
 42.3 Υπό την εποπτεία ενός εκ των Αντιπροέδρων του Κόμματος συμμετέχει στο
  σύστημα παραγωγής πολιτικής και ειδικότερα υποβάλλει εισηγήσεις για
  διαμόρφωση και προώθηση της εργατικής πολιτικής του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 43: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 43.1 Ο Γραμματέας Αγροτικών Θεμάτων εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή για
  θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 43.2 Κάτω από την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα χειρίζεται όλα
  τα θέματα που αφορούν τις σχέσεις του Κόμματος με τις αγροτικές
  οργανώσεις και έχει την ευθύνη για την οργάνωση και λειτουργία

  κομματικών οργανώσεων μέσα στις τάξεις του  αγροτικού κόσμου.
 43.3 Υπό την εποπτεία ενός εκ των Αντιπρόεδρων του Κόμματος συμμετέχει στο
  σύστημα παραγωγής πολιτικής και υποβάλλει εισηγήσεις για διαμόρφωση και
  προώθηση της αγροτικής πολιτικής του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 44: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ  ΘΕΜΑΤΩΝ
 44.1 Ο Γραμματέας Προσφυγικών Θεμάτων επιλέγεται/εκλέγεται από την
  Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 44.1 Αρμοδιότητες
  α) Υπό την εποπτεία  του Γενικού Γραμματέα χειρίζεται θέματα που
   αφορούν τις σχέσεις του Κόμματος με τη ΠΕΠ και τα προσφυγικά
   σωματεία στα πλαίσια της πολιτικής του Κόμματος.
  β) Επιλαμβάνεται των προσφυγικών και άλλων προβλημάτων των μελών
   και τα προωθεί προς τη λύση τους.

ΑΡΘΡΟ 45: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
 45.1 Ο Γραμματέας Θρησκευτικών Ομάδων επιλέγεται/εκλέγεται από την
  Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 45.2 Αρμοδιότητες 
  Υπό την εποπτεία του Γενικού Γραμματέα χειρίζεται θέματα που αφορούν τις
  σχέσεις του Κόμματος με τις θρησκευτικές ομάδες στα πλαίσια της πολιτικής
  του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 46: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 46.1 Η Κεντρική  Επιτροπή εκλέγει  ύστερα από πρόταση του Εκτελεστικού
  Γραφείου δύο (2) μέλη του Κόμματος ως Οικονομικούς Ελεγκτές του
  Κόμματος εκ των οποίων ο ένας είναι εγκεκριμένος ελεγκτής, για θητεία
  που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 46.2 Η θέση του Οικονομικού Ελεγκτή είναι ασυμβίβαστη με οποιονδήποτε άλλο
  κομματικό αξίωμα.
 46.3 Ελέγχουν την οικονομική διαχείριση των οργάνων και Επιτροπών του
  Κόμματος και καταθέτουν την έκθεση τους στην Κεντρική Επιτροπή και στο
  Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο αναφορικά με την προηγούμενη θητεία.

ΑΡΘΡΟ 47: ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 47.1 Ο Γενικός Διευθυντής του Κόμματος επιλέγεται/εκλέγεται, διορίζεται και
  παύεται από το Εκτελεστικό Γραφείο κατόπιν εισήγησης του Προέδρου.
 47.2 Αρμοδιότητες
  α) Προΐσταται διοικητικά της εσωτερικής λειτουργίας του Κόμματος και
   εποπτεύει το έργο του επαγγελματικού προσωπικού των Κεντρικών
   και Επαρχιακών γραφείων.
  β) Υπό την εποπτεία της Γραμματείας του Εκτελεστικού Γραφείου, έχει
   την ευθύνη θεμάτων που άπτονται του επαγγελματικού προσωπικού
   του Κόμματος.
  γ) Προτείνει στο Εκτελεστικό Γραφείο την δομή και το οργανόγραμμα του
   Κόμματος.
  δ) Δύναται να ανοίγει/κλείνει/λειτουργεί τραπεζικούς λογαριασμούς,
   ή/και να έχει δικαίωμα υπογραφής ή/και  να προβαίνει σε αιτήματα
   τραπεζικών διευκολύνσεων/δανεισμού εκ μέρους του Κόμματος,
   ΝΕΔΗΚ, ΓΟΔΗΚ, και των Επαρχιακών Επιτροπών σύμφωνα με το
   άρθρο 69.9.
  ε) Συμμετέχει εξ οφίκιο μέλος στην Οικονομική Επιτροπή με δικαίωμα
   ψήφου.
  στ) Εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή τη διενέργεια  πληρωμής
   των κομματικών δαπανών και υπογράφει τα εντάλματα πληρωμής.
  ζ) Εισηγείται, σε συνεργασία με τον Οικονομικό Διαχειριστή, προς την
   Οικονομική Επιτροπή, τον Ετήσιο Προϋπολογισμό Εσόδων και
   Δαπανών.
  η) Σε συνεργασία με την Οικονομική Επιτροπή του Κόμματος εποπτεύει

ΑΡΘΡΟ 65: ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
 65.1 Παραρτήματα Εξωτερικού
  α) Στα μεγάλα κέντρα του απόδημου Κυπριακού Ελληνισμού ή και αλλού,
   ιδρύονται Τοπικές Οργανώσεις - Παραρτήματα του Κόμματος.
  β) Λειτουργούν με βάση Καταστατικό που εγκρίνει ειδικά συγκαλούμενο
   Τοπικό Συνέδριο του Κόμματος και επικυρώνει το Εκτελεστικό
   Γραφείο.
 65.2 Φοιτητικές Οργανώσεις
  Στα διάφορα Πανεπιστήμια του Εξωτερικού ή Σχολές Τριτοβάθμιας
  Εκπαίδευσης του Εσωτερικού ιδρύονται και λειτουργούν Φοιτητικές
  Οργανώσεις του Κόμματος.

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ
ΑΡΘΡΟ 66: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 66.1 Υποεπιτροπή του Εκτελεστικού Γραφείου του Κόμματος εκ πέντε (5) μελών
  θα λειτουργεί σαν Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
  Τα πέντε (5) μέλη θα εκλέγονται στη πρώτη συνεδρία του Εκτελεστικού
  Γραφείου με μυστική ψηφοφορία και θα υπηρετούν καθ΄ όλη τη θητεία. Σε
  περίπτωση που θα κενωθεί θέση μέλους του Πειθαρχικού Συμβουλίου
  επιλέγεται άμεσα νέο μέλος.
  Εκάστη Επαρχιακή Επιτροπή δύναται να υποβάλει καταγγελία στο Γενικό
  Γραμματέα σχετικά  με παράπτωμα που αφορά μέλος του Κόμματος που
  εμπίπτει στη δική της δικαιοδοσία. Ο Γενικός Γραμματέας αφού διαπιστώσει
  ότι τα γεγονότα που αφορούν τη συγκεκριμένη περίπτωση μπορούν να
  στοιχειοθετήσουν υπόθεση που εμπίπτει  στις πρόνοιες των πιο κάτω
  πειθαρχικών αδικημάτων ετοιμάζει σχετική έκθεση και την παραπέμπει
  ενώπιον του Εκτελεστικού Γραφείου για εξέταση και λήψη απόφασης
  παραπομπής ή όχι σε πειθαρχική δίκη.
  Νοείται ότι το Εκτελεστικό Γραφείο δικαιούται αυτεπαγγέλτως να
  παραπέμπει στο Πειθαρχικό Συμβούλιο οποιαδήποτε καταγγελία κρίνει ότι
  πρέπει να τύχει πειθαρχικής διερεύνησης. Κατά τη λήψη της απόφασης του
  Εκτελεστικού Γραφείου δε μετέχουν στη διαδικασία τα μέλη του Πειθαρχικού
  Συμβουλίου.
 66.2 Νοείται ότι σε περιπτώσεις αυταπόδεικτου πειθαρχικού παράπτωματος το
  Εκτελεστικό Γραφείο δύναται να επιβάλει αυτεπάγγελτα οποιαδήποτε
  πειθαρχική ποινή.
 66.3 Οι αποφάσεις του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου μπορούν να
  εφεσιβληθούν από το ενδιαφερόμενο μέρος το αργότερο εντός τριάντα (30)
  ημερών από της κοινοποιήσεως σε αυτόν ή από της δημοσιεύσεως της
  απόφασης.
  Έφεση υποβάλλεται στην Κεντρική Επιτροπή της οποίας Υποεπιτροπή από
  έντεκα (11) μέλη ενεργεί σαν Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό  Συμβούλιο, και
  δύναται να ακυρώσει, να μειώσει, ή να επικυρώσει την ποινή.
  Τα έντεκα (11) μέλη θα καθορίζονται στην πρώτη συνεδρία της Κεντρικής
  Επιτροπής με μυστική ψηφοφορία και θα υπηρετούν καθ΄ όλη τη θητεία.
  Σε περίπτωση που θα κενωθεί θέση μέλους του Δευτεροβάθμιου
  Πειθαρχικού Συμβουλίου επιλέγεται άμεσα νέο μέλος.
 66.4 Σε περίπτωση που μέλος του πρωτοβάθμιου ή δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού
  Συμβουλίου έχει άμεση ή έμμεση σχέση με οποιονδήποτε κατηγορούμενο
  τότε το μέλος αυτό δεν θα λαμβάνει μέρος στη πειθαρχική διαδικασία.
 66.5 Πειθαρχικά Αδικήματα
   α) Η μη συμμόρφωση μέλους προς τις υποχρεώσεις του, που
    απορρέουν από το Καταστατικό και τις διατάξεις των
    Κανονισμών Λειτουργίας του Κόμματος.
   β) Η συμπεριφορά μέλους που μειώνει το ηθικό κύρος και θίγει
    την αξιοπρέπεια του Κόμματος.

   γ) Στάση και συμπεριφορά μέλους αντίθετη προς τις Αρχές, την
    Ιδεολογία, τις αποφάσεις και τις προγραμματικές επιδιώξεις του
    Κόμματος.
 66.6 Πειθαρχικές Ποινές
  Για τα πιο πάνω πειθαρχικά αδικήματα επιβάλλονται ανάλογα με τη
  σοβαρότητα του πειθαρχικού αδικήματος οι πιο κάτω ποινές:
   α) Σύσταση
   β) Προφορική επίπληξη
   γ) Γραπτή επιτίμηση
   δ) Προσωρινός αποκλεισμός από την κομματική ζωή
   ε) Καθαίρεση Αξιωματούχου από το Αξίωμα του
   στ) Προσωρινή Αποβολή
   ζ) Αποβολή

ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ
ΑΡΘΡΟ 67: ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ - ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
 67.1 Οι πολιτικές αποφάσεις του Κόμματος για την εκλογή Προέδρου της
  Δημοκρατίας λαμβάνονται από την Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος, που
  συνέρχεται μετά από πρόταση του Εκτελεστικού Γραφείου, είτε
  αυτεπάγγελτα.
 67.2 Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Κόμματος είναι μέλος της Βουλής τότε
  είναι ο υποψήφιος του Κόμματος στην εκλογή για ανάδειξη Προέδρου της
  Βουλής.
 67.3 Ειδικοί Κανονισμοί που ψηφίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν τη
  διαδικασία επιλογής κομματικού ή κομματικών υποψηφίων στη διεκδίκηση
  των Γενικών ή Αναπληρωματικών Βουλευτικών Εκλογών, των Ευρωεκλογών,
  των Δημοτικών Εκλογών ή της Εκλογής Κοινοτικών  Συμβουλίων.
 67.4 Όλοι οι υποψήφιοι Βουλευτές, Ευρωβουλευτές, Δήμαρχοι, Δημοτικοί
  Σύμβουλοι και άλλοι υποψήφιοι Κομματικών ή Κοινοτικών αξιωμάτων
  μπορούν να έχουν πρόσβαση για επιθεώρηση των μητρώων του Κόμματος
  βάση κανονισμών που θα εκδίδει το Εκτελεστικό Γραφείο.

ΜΕΡΟΣ ΕΝΝΑΤΟ 
ΑΡΘΡΟ 68: ΕΙΔΙΚΟΙ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
 68.1 Η Κεντρική Επιτροπή θεσπίζει Ειδικούς Κανονισμούς που ρυθμίζουν:
  α) Τη διαδικασία της υποβολής υποψηφιότητας και εκλογής
   Αξιωματούχων του Κόμματος από την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση
   ή άλλα ανώτερα όργανα του Κόμματος.
  β) Τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων του Κόμματος, Κεντρικών και
   Επαρχιακών.
  γ) Το διαχωρισμό των υπηρεσιών των Αξιωματούχων του Κόμματος σε
   δύο κατηγορίες. Στην κατηγορία όσων προσφέρουν τις υπηρεσίες τους
   άνευ αντιμισθίας και εκείνων που πράττουν τούτο έναντι αντιμισθίας,
   με αναφορά των συγκεκριμένων Αξιωματούχων που ανήκουν σε κάθε
   κατηγορία.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟ
ΑΡΘΡΟ 69: ΓΕΝΙΚΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
 69.1 Διαδικασία Αναφοράς
  Αναφορά οργάνου ή μέλους προς το Εκτελεστικό Γραφείο ή την Κεντρική
  Επιτροπή γίνεται πάντοτε δια του Γενικού Γραμματέα.

 69.2 Καταρτισμός Προσχεδίων Κανονισμών
  Τα προσχέδια όλων των Κανονισμών Λειτουργίας των διαφόρων Οργάνων ή
  Επιτροπών που προνοεί το Καταστατικό καταρτίζει το Εκτελεστικό Γραφείο
  με εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας, Ελέγχου και Κανονισμών και τα
  παραπέμπει για έγκριση στην Κεντρική Επιτροπή. 
 69.3 Τρόπος λήψης Αποφάσεων
  Όλες οι αποφάσεις των Συλλογικών Οργάνων που προνοούνται από το
  Καταστατικό λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία νοουμένου ότι δεν
  προβλέπεται διαφορετικά σε άλλο άρθρο του Καταστατικού. Σε περίπτωση
  ισοψηφίας ο προεδρεύων του συγκεκριμένου οργάνου έχει τη νικώσα ψήφο.
  Όταν ζητηθεί μυστική ψηφοφορία από το 25% των παρόντων συνέδρων σε
  οποιαδήποτε Συνέλευση ή οποιοδήποτε Συνέδριο, τότε αυτή διεξάγεται
  από πενταμελή (5) Εφορευτική Επιτροπή η οποία επιβλέπει τη διεξαγωγή
  της ψηφοφορίας και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων.
 69.4 Ασυμβίβαστη η κατοχή δύο κομματικών Αξιωμάτων
   α) Είναι ασυμβίβαστη η κατοχή δύο ή περισσότερων θέσεων
    αξιωματούχων σε Κεντρικό ή Επαρχιακό ή Τοπικό επίπεδο από
    το ίδιο πρόσωπο. Οιοσδήποτε αξιωματούχος ανεξάρτητα
    επιπέδου δικαιούται να κατέχει θέση ως απλό μέλος σε
    συλλογικό όργανο.
   β) Νοείται ότι τούτο δεν ισχύει όταν προνοείται καταστατικά ή
    συμμετοχή του φορέα ενός αξιώματος στα ανώτατα όργανα.
   γ) Η απ’ ευθείας εκλογή σε συλλογικό όργανο δεν αποτελεί
    ασυμβίβαστο με κομματικό αξίωμα.
    Το Εκτελεστικό Γραφείο καθορίζει ποια συγκεκριμένα αξιώματα
    είναι  ασυμβίβαστα.
 69.5 Κήρυξη θέσης Μέλους Συλλογικού Οργάνου (Κεντρικού ή Επαρχιακού) ως
  κενή και διαδικασία συμπλήρωσής της.
   α) Σε περίπτωση που μέλος συλλογικού οργάνου απουσιάζει
    αδικαιολόγητα πέρα από τρείς συνεχείς  συνεδρίες ή από δέκα
    (10) συνολικά αδικαιολόγητες συνεδρίες κατά τη διάρκεια της
    θητείας του , το όργανο δικαιούται να το απαλλάξει από τα
    καθήκοντα του και να κηρύξει τη θέση του κενή, αφού
    εξασφαλίσει προηγουμένως την έγκριση του Εκτελεστικού
    Γραφείου.
   β) Κενούμενες θέσεις  κατά τα ανωτέρω καταλαμβάνουν οι
    επιλαχόντες κατά την σειρά επιτυχίας κατά της εκλογής.
   γ) Σε περίπτωση μη κάλυψης θέσης από επιλαχόντες για τη
    συμπλήρωση της κενής θέσης, θα επιλέγει το όργανο ύστερα
    από έγκριση του Εκτελεστικού Γραφείου. 
 69.6 Θητεία Αξιωματούχων 
  Η θητεία των Αξιωματούχων που αναφέρονται στα διάφορα άρθρα του
  Καταστατικού, αρχίζει από την ημέρα της εκλογής τους και λήγει αμέσως
  μετά την εκλογή των νέων Αξιωματούχων από το αρμόδιο όργανο του
  Κόμματος και διαρκεί για 54 μήνες. Εξαιρούνται ο Κοινοβουλευτικός
  Εκπρόσωπος και ο Αναπληρωτής του, των οποίων η θητεία διαρκεί όσο και η
  βουλευτική θητεία τους , καθώς και ο Πρόεδρος και τα μέλη της Τοπικής
  Επιτροπής των οποίων η θητεία μπορεί να καθορίζεται από τις ετήσιες
  Τοπικές Γενικές Συνελεύσεις. 
 69.7 Έκπτωση Αξιωματούχων/Μελών
  Αξιωματούχος/Μέλος του Κόμματος εκπίπτει του αξιώματός του σε
  περίπτωση που με ενέργειες του βρίσκεται σε αντίθεση με αποφάσεις
  Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος, ύστερα από σχετική απόφαση του
  Εκτελεστικού Γραφείου δεόντως αιτιολογημένης, με δικαίωμα έφεσης στην
  Κεντρική Επιτροπή εντός τριάντα (30) ημερών.
 69.8 Τροποποίηση του Καταστατικού 
  Το Καταστατικό του Κόμματος μπορεί να τροποποιηθεί σε Τακτικό ή Έκτακτο
  Παγκύπριο Συνέδριο με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων που έχουν
  δικαίωμα ψήφου, δεδομένου ότι το σχέδιο τροποποιήσεων θα

  γνωστοποιηθεί τουλάχιστον ένα μήνα πριν το Συνέδριο σε όλα το όργανα και
  τους συνέδρους του Κόμματος.
 69.9 Πόροι του Κόμματος
  Πόροι του Κόμματος είναι η ετήσια κρατική χορηγία και οι ετήσιες συνδρομές
  των μελών, εισφορές, δωρεές, έσοδα εράνων, οργάνωσης λαχείων,
  χοροεσπερίδων, άλλων εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων που συνάδουν με
  τις αρχές πολιτικής δεοντολογίας.
  Το Κόμμα έχει εξουσία όπως: 
   α) Διορίζει τραπεζικούς ή/και άλλους οργανισμούς ως τραπεζίτες
    του και να προβαίνει στο άνοιγμα οποιουδήποτε λογαριασμού.
   β) Συναλλάττεται ή/και λαμβάνει τραπεζικές διευκολύνσεις ή/και
    υπηρεσίες σε δάνεια, τρεχούμενο ή/και οποιοδήποτε άλλο
    λογαριασμό ή/και σε οποιαδήποτε άλλη μορφή τραπεζικών
    πιστώσεων για οποιαδήποτε ποσά με ή χωρίς εξασφαλίσεις και
    κάτω από οποιουσδήποτε όρους 
   γ) Υποθηκεύει, καταθέτει, ενεχυριάζει ή/και άλλως πως
    προσφέρει ή/και διαθέτει οποιαδήποτε περιουσία του Κόμματος
    κινητή ή/και ακίνητη σαν εξασφάλιση οποιονδήποτε
    υφιστάμενων ή/και  μελλοντικών ή/και  υπό αίρεση
    υποχρεώσεων του Κόμματος, έναντι οποιουδήποτε τραπεζικού
    ή/και άλλου οργανισμού ή/και φυσικού ή/και νομικού
    προσώπου.
   δ) Προς το σκοπό υλοποίησης των πιο πάνω, ο εκάστοτε
    Διευθυντής του Κόμματος ή/και ο εκάστοτε Οικονομικός
    Διαχειριστής του Κόμματος ή/και οποιοσδήποτε πληρεξούσιος
    αντιπρόσωπος οποιουδήποτε από αυτούς, εξουσιοδοτούνται να
    προβαίνουν σε οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις ή/και στη
    συνομολόγηση οποιασδήποτε συμφωνίας υπογράφοντας προς
    τούτο κάθε αναγκαίο έγγραφο, δήλωση ή αίτηση ή/και να
    παρίστανται ενώπιον οποιασδήποτε αρχής για σκοπούς αγοράς
    ή/και πώλησης ή/και επιβάρυνσης οποιασδήποτε κινητής ή
    ακίνητης περιουσίας του Κόμματος.
 69.10 Ημερομηνία ισχύος του παρόντος Καταστατικού 
  Η ισχύς του Καταστατικού που ψηφίστηκε στις 6 Μαΐου 2018 αρχίζει από την
  ψήφισή του.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
ΜΑΪΟΣ 2018

14



ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 
ΑΡΘΡΟ 1: ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΕΜΒΛΗΜΑ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ 5

ΑΡΘΡΟ 2: ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ – ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ 5

ΑΡΘΡΟ 3: ΚΟΜΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ 8

ΑΡΘΡΟ 4: ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 8

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΔΟΜΗ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ 8

ΑΡΘΡΟ 5: ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ 8

ΑΡΘΡΟ 6: ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 9

ΑΡΘΡΟ 7: ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 9

ΑΡΘΡΟ 8: ΕΚΤΑΚΤΟ Ή ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 10

ΑΡΘΡΟ 9: ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ 10

ΑΡΘΡΟ 10: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 10

ΑΡΘΡΟ 11: ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 13

ΑΡΘΡΟ 12: ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 13

ΑΡΘΡΟ 13: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 15

ΑΡΘΡΟ 14: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 15

ΑΡΘΡΟ 15: ΓΕΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 16

ΑΡΘΡΟ 16: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ 16

ΑΡΘΡΟ 17: ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 16

ΑΡΘΡΟ 18: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 16

ΑΡΘΡΟ 19: ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 17

ΑΡΘΡΟ 20: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 17

ΑΡΘΡΟ 21: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 18

ΑΡΘΡΟ 22: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ   18

ΑΡΘΡΟ 23: ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 18

ΑΡΘΡΟ 24: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 19

ΑΡΘΡΟ 25: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 19

ΑΡΘΡΟ 26: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 19

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 

ΑΡΘΡΟ 27: ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ 19

ΑΡΘΡΟ 28: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ 20

ΑΡΘΡΟ 29: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 20

ΑΡΘΡΟ 30: ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ 20

ΑΡΘΡΟ 31: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 21

ΑΡΘΡΟ 32: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 21

ΑΡΘΡΟ 33: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 22

ΑΡΘΡΟ 34: ΜΕΛΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 22

ΑΡΘΡΟ 35: ΒΟΗΘΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ 22

ΑΡΘΡΟ 36: ΒΟΗΘΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ 22

ΑΡΘΡΟ 37: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 22

ΑΡΘΡΟ 38: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 23

ΑΡΘΡΟ 39: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 23

ΑΡΘΡΟ 40: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 23

ΑΡΘΡΟ 41: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ/ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ 23

ΑΡΘΡΟ 42: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 23

ΑΡΘΡΟ 43: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 23

ΑΡΘΡΟ 44: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 24

ΑΡΘΡΟ 45: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 24

ΑΡΘΡΟ 46: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ 24

ΑΡΘΡΟ 47: ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ 24

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 

ΑΡΘΡΟ 48: ΔΟΜΗ - ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ 25

ΑΡΘΡΟ 49: ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 25

ΑΡΘΡΟ 50: ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 26

ΑΡΘΡΟ 51: ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 26

ΑΡΘΡΟ 52: ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 26

ΑΡΘΡΟ 53: ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 27

ΑΡΘΡΟ 54: ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 28

ΑΡΘΡΟ 55: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 29

ΑΡΘΡΟ 56: ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΠΑΡΧΙΩΝ  29

ΑΡΘΡΟ 57: TOΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 30

ΑΡΘΡΟ 58: ΤΟΠΙΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 30

ΑΡΘΡΟ 59: ΤΟΠΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 30

ΑΡΘΡΟ 60: ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 30

ΑΡΘΡΟ 61: ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 31

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ 

ΑΡΘΡΟ 62: ΜΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 31

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ       ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ 33

ΑΡΘΡΟ 63: ΝΕΟΛΑΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ  ΚΟΜΜΑΤΟΣ 33

ΑΡΘΡΟ 64: ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ 34

ΑΡΘΡΟ 65: ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 35

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ 

ΑΡΘΡΟ 66: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 35

ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ 

ΑΡΘΡΟ 67: ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ - ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 36

ΜΕΡΟΣ ΕΝΝΑΤΟ  
ΑΡΘΡΟ 68: ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 36

ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟ 

ΑΡΘΡΟ 69: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 36 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΑΡΘΡΟ 1 : ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΕΜΒΛΗΜΑ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ
 1.1 Το Δημοκρατικό Κόμμα ιδρύθηκε στη Λευκωσία αρχικά ως παράταξη με την
  ονομασία Δημοκρατική Παράταξη, στις 12 Μαΐου 1976, με ιδρυτική διακήρυξη
  του Σπύρου Κυπριανού με στόχο τη στήριξη του εθνάρχη Μακαρίου και της
  πολιτικής του. Η παράταξη σύντομα μετασχηματίστηκε σε Κόμμα με την
  επωνυμία ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ.
 1.2 ΕΔΡΑ του Κόμματος είναι στην Λεωφ. Γρίβα Διγενή 50, 1080, στη Λευκωσία.
 1.3 ΕΜΒΛΗΜΑ του Κόμματος η αναμμένη δάδα.
 1.4 Η σφραγίδα του Κόμματος είναι κυκλική και στην περιφέρεια έχει την
  επιγραφή ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. Στο κέντρο έχει την
  αναμμένη δάδα, που τέμνει στο μέσο τη συντομογραφία του Κόμματος,
  ΔΗΚΟ, και το έτος ίδρυσής του, 1976.

ΑΡΘΡΟ 2 : ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ – ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 2.1 Ιδεολογία
  Το Δημοκρατικό Κόμμα εκφράζει τους πολίτες που πιστεύουν στις αρχές της
  Πολιτικής, Κοινωνικής και Οικονομικής Δημοκρατίας ως το σύστημα αρχών
  που προάγει και εξασφαλίζει καλύτερα την αρμονική κοινωνική συμβίωση,
  την κοινωνική συνοχή και την κοινωνική δημιουργία. Το Δημοκρατικό Κόμμα
  ασπάζεται την ιδεολογία και τη φιλοσοφία του ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ που
  εμπνέεται από ένα γενικότερο εθνικό και κοινωνικό όραμα και απορρίπτει τις
  γενικές και αόριστες ιδέες και τους αυθαίρετους αφορισμούς.
 2.2 Βασικοί σκοποί
  Βασικοί σκοποί του Δημοκρατικού Κόμματος είναι η συμβολή στον αγώνα για
  την απελευθέρωση της Κύπρου και η προώθηση θεσμών, προγραμμάτων και
  διαδικασιών, που εξασφαλίζουν απρόσκοπτη πρόοδο  και αρμονία στον
  πολιτικό και οικονομικό τομέα, μέσα σε μια κυρίαρχη, ανεξάρτητη και
  δημοκρατική πολιτεία με κατοχυρωμένα τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα
  όλων των νόμιμων πολιτών της. 
 2.3 Βασικοί στόχοι
  Οι βασικοί στόχοι του Δημοκρατικού Κόμματος πηγάζουν από  την όλη
  ιδεολογία και πολιτική φιλοσοφία του. Παράλληλα:
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα βρίσκεται σταθερά και με συνέπεια ενταγμένο
   στον ενδιάμεσο πολιτικό χώρο και υπηρετεί με ειλικρίνεια και χωρίς

   διακρίσεις το δημόσιο συμφέρον και το κοινωνικό σύνολο. Επιδιώκει τη
   συστηματική συνεργασία των δυνάμεων του χώρου στη βάση
   πολιτικοϊδεολογικών συγκλίσεων. Μόνιμος στόχος του Δημοκρατικού
   Κόμματος είναι η συνένωση των δυνάμεων του χώρου και η διεύρυνση
   της αποδοχής των αρχών και της πολιτικής φιλοσοφίας του
   ενδιάμεσου χώρου από την Κυπριακή κοινωνία Στόχος επίσης είναι η
   δημιουργία συνθηκών εθνικής συνεννόησης, πολιτικής συναντίληψης,
   κοινωνικής συναίνεσης και πολιτικής σταθερότητας στον τόπο.
  β) Το Δημοκρατικό Κόμμα επιδιώκει ενεργό και δημιουργική συμμετοχή
   σε Διεθνείς και  Ευρωπαϊκούς πολιτικοϊδεολογικούς και
   κο ι ν ο β ο υλ ε υ τ ι κο ύ ς  θ εσ μ ο ύ ς  κα ι  σ χ ή μ α τ α  σ τ η  β ά σ η
   πολιτικοϊδεολογικής ταύτισης ή συγγένειας.
 2.4 Θέσεις του Κόμματος αναφορικά με το Εθνικό θέμα
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα θεωρεί το Κυπριακό ως πρόβλημα εισβολής και
   κατοχής και αγωνίζεται για να επιτύχει με βάση τα ψηφίσματα και τις
   αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών και τις Συμφωνίες Κορυφής, τις
   αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
   και το Κοινοτικό (Ευρωπαϊκό) Κεκτημένο, δίκαιη, λειτουργική και
   βιώσιμη λύση. ΛΥΣΗ που θα εξασφαλίζει την πλήρη ανεξαρτησία, την
   κατοχύρωση της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας, και της
   ενότητας της χώρας, την αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων
   και των εποίκων και την κατοχύρωση του δικαιώματος επιστροφής
   όλων των προσφύγων στις εστίες και τις περιουσίες τους, κάτω από
   συνθήκες ασφάλειας και θα κατοχυρώνει τα ανθρώπινα δικαιώματα
   (όλων των νόμιμων κατοίκων της Κυπριακής Δημοκρατίας), τις
   βασικές ελευθερίες και τη διακρίβωση της τύχης ενός εκάστου των
   αγνοουμένων.
  β) Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει ότι στον αγώνα μας για φυσική και
   εθνική επιβίωση και δικαίωση, η ανεπιφύλακτη και στενή συνεργασία
   με την Ελληνική Κυβέρνηση είναι αναγκαία και απαραίτητη, και ότι, οι
   δεσμοί με την Ελλάδα, για λόγους ιστορικούς, φυλετικούς και
   εθνικούς, πρέπει να παραμένουν πάντοτε απαρασάλευτοι.
  γ) Το Δημοκρατικό Κόμμα εργάζεται για την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση της
   Κύπρου με στόχο την εφαρμογή των αρχών της δικαιοσύνης, των
   ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του Κοινοτικού Κεκτημένου και την
   ισότιμη και δημιουργική συμμετοχή της Κύπρου στους Ευρωπαϊκούς
   θεσμούς και γενικά στο Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. Παράλληλα εργάζεται
   για τη διαμόρφωση ενός συστήματος αρχών και αξιών στην Ευρωπαϊκή
   Ένωση που να την καθιστά ένωση λαών και πολιτισμών και όχι όργανο
   πολιτικών και οικονομικών κέντρων εξουσίας.
 2.5 Πολιτική Δημοκρατία
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει πως όλες οι πολιτικές εξουσίες πρέπει
   να πηγάζουν από το λαό και να ασκούνται υπεύθυνα για το καλό του
   λαού και σύμφωνα με την ανόθευτη θέλησή του.
  β) Η ολοκλήρωση της Πολιτικής Δημοκρατίας είναι αδιανόητη χωρίς την
   απαιτούμενη πολιτική αγωγή και ενημέρωση, χωρίς τη συμμετοχή
   όλων των ενηλίκων πολιτών στη διαδικασία λήψης σοβαρών
   αποφάσεων, χωρίς την παροχή ίσων ευκαιριών σε όσους πολίτες
   θέλουν να διεκδικήσουν πολιτικές θέσεις, από τις οποίες να μπορούν
   να συναγωνιστούν δημοκρατικά και  ελεύθερα, χωρίς να
   παρεμποδίζονται από οποιεσδήποτε προκαταλήψεις και εμπόδια.
   Η Πολιτική Δημοκρατία απαιτεί την ισότητα των πολιτών έναντι των
   νόμων και την ισοπολιτεία των νόμων έναντι όλων των πολιτών.
 2.6 Έμπρακτη Πολιτική Δημοκρατία 
  Το Δημοκρατικό Κόμμα θέλει τη δημοκρατία έμπρακτη και ουσιαστική, όπου
  τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των πολιτών να καθορίζονται δημοκρατικά,
  με συναίσθηση κοινωνικής ευθύνης και σύμφωνα με τις αρχές της
  δικαιοσύνης και της κοινωνικής αλληλεγγύης και όπου τα δικαιώματα των
  πολιτών να προστατεύονται αποτελεσματικά και να ασκούνται ελεύθερα.

 2.7 Ατομικές και Πολιτικές Ελευθερίες 
  Το Δημοκρατικό Κόμμα θέλει τα ανθρώπινα δικαιώματα απαραβίαστα και τις
  ατομικές και πολιτικές ελευθερίες κατοχυρωμένες με μηχανισμούς που να
  τις προστατεύουν από καταχραστές και σφετεριστές της εξουσίας και από
  πράξεις που δεν συνάδουν με το σύστημα των κοινωνικών αξιών του λαού ή
  τη δημοκρατικά εκφραζόμενη θέληση του λαού.
 2.8 Κοινωνική Δημοκρατία
  Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει ότι το κράτος και γενικά η πολιτεία καθώς και
  η ευρύτερη  κοινωνία έχουν υποχρέωση να εξασφαλίζουν σε όλους τους
  πολίτες συνθήκες ελεύθερης και αξιοπρεπούς διαβίωσης, σύμφωνα με τις
  αρχές της δικαιοσύνης, του ανθρωπισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης.
  Για το σκοπό αυτό υποστηρίζει τη χαλιναγώγηση της αυθαιρεσίας των
  ισχυρών κοινωνικών ομάδων, όπου, και όταν, εκδηλώνεται, την ενίσχυση των
  αδύνατων κοινωνικών ομάδων ή κατηγοριών ή στρωμάτων και την προστασία
  τους από την εγκατάλειψη, την κοινωνική περιθωριοποίηση, την άδικη
  μεταχείριση και την εκμετάλλευση, με απώτερο σκοπό την εξισορρόπηση
  των κοινωνικών και οικονομικών δικαιωμάτων και την αρμονική συμβίωση
  των πολιτών μέσα σε συνθήκες κοινωνικής συνοχής.
 2.9 Οικονομική Δημοκρατία
  Το Δημοκρατικό Κόμμα αποβλέπει στην εξάλειψη κάθε είδους οικονομικών
  φραγμών για την οικονομική προαγωγή των ατόμων και στη δημιουργία ίσων
  ευκαιριών εργασίας και οικονομικής προόδου για όλους τους πολίτες.
  Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει ότι η οικονομική δημοκρατία είναι ανέφικτη
  χωρίς την κατάργηση της κυρίαρχης  αυθαιρεσίας των οικονομικά ισχυρών,
  των μονοπωλίων, της ασυδοσίας του εγχώριου ή ξένου κεφαλαίου, της
  μονοπώλησης, της πληροφόρησης και των κάθε λογής προνομίων που είναι
  αντίθετα με τα συμφέροντα του λαού.  Το Δημοκρατικό Κόμμα θεωρεί επίσης
  αναγκαία την καθιέρωση ελέγχου και την επιβολή κυρώσεων για την κακή
  χρήση τεχνικών εφευρέσεων ή καινοτομιών από μέρους ισχυρών
  κοινωνικοοικονομικών παραγόντων.
  Το Δημοκρατικό Κόμμα θεωρεί το μικτό σύστημα οικονομίας, που συνδυάζει
  την ιδ ιωτική πρωτοβουλία με τον κρατικό σχεδιασμό,  ως το
  αποτελεσματικότερο οικονομικό σύστημα το οποίο διασφαλίζει την πρόοδο
  και την ανάπτυξη της Κύπρου και του λαού της, την δίκαιη κατανομή του
  εθνικού πλούτου και των οικονομικών βαρών και την προστασία των
  δικαιωμάτων των οικονομικά ασθενέστερων και μη προνομιούχων ομάδων
  του πληθυσμού.
 2.10 Δημοκρατική μεθόδευση
  Το Δημοκρατικό Κόμμα δεν υποστηρίζει δόγματα αλλά αρχές, που θα
  ενθαρρύνουν την αδιάκοπη αναζήτηση του καλύτερου και δικαιότερου
  τρόπου κοινωνικής συμβίωσης και συνεργασίας.
  Υποστηρίζει ότι ο ανοικτός και ελεύθερος διάλογος σαν μέσο έκφρασης των
  εκτιμήσεων και θέσεων του λαού, αποτελεί το πιο ορθό μέσο αναζήτησης
  τρόπων για πιο αρμονική  κοινωνική συμβίωση και συνεργασία.
  Επίσης υποστηρίζει ότι σε περίπτωση διαφωνίας ή διαφοράς το καλύτερο
  μέσο για εξεύρεση λύσης είναι οι νόμιμες και δημοκρατικές διαδικασίες.
 2.11 Κατευθυντήριες Οργανωτικές Γραμμές 
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα δεν είναι Κόμμα με μονολιθική οργάνωση. Η
   συνοχή του διατηρείται με την ισορροπημένη κατανομή της
   ενδοκομματικής δύναμης μεταξύ των μελών και αξιωματούχων του, με
   την προσήλωση στους σκοπούς και στη συλλογική προσπάθεια για την
   επίτευξη των σκοπών του Κόμματος.
  β) Οι δημοκρατικές αρχές διέπουν τόσο τη διαδικασία ανάδειξης
   αξιωματούχων όσο και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Γι’ αυτό:
   I.  Όλα τα όργανα είναι αιρετά και εκλέγονται με όσο το δυνατό πιο
    άμεσο τρόπο. Συγκεκριμένα όλα τα μέλη του Κόμματος, που
    είναι εγγεγραμμένα στο Κεντρικό Μητρώο Μελών, έχουν και
    ασκούν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και
    συνδιαμορφώνουν μέσα από συλλογικές διαδικασίες τις

    αποφάσεις και τις θέσεις του Κόμματος στα μείζονος σημασίας
    και ιδιαίτερης κρισιμότητας πολιτικά και κομματικά θέματα. Όλα
    τα μέλη του Κόμματος εκλέγουν όλους τους κεντρικούς
    αξιωματούχους και μέλη των κεντρικών συλλογικών οργάνων
    του Κόμματος, όλα τα μέλη των Επαρχιακών Οργανώσεων
    εκλέγουν όλους τους αξιωματούχους και τα μέλη των
    Επαρχιακών Συλλογικών Οργάνων και όλα τα μέλη της Τοπικής
    Οργάνωσης εκλέγουν όλους τους αξιωματούχους και όλα τα
    μέλη των τοπικών συλλογικών οργάνων.
   II. Οι εξουσίες που συγκεντρώνουν τα όργανα
    αλληλοϊσορροπούνται και αλληλοελέγχονται.
   III. Οι αποφάσεις λαμβάνονται από αρμόδια συλλογικά όργανα.
    --Επιδιώκεται η αποκέντρωση του συστήματος λήψης
    αποφάσεων και η εκχώρηση διακριτικής  εξουσίας στα
    κατώτερα συλλογικά αιρετά  όργανα.

ΑΡΘΡΟ 3: ΚΟΜΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ
 3.1 Επί θεμάτων μείζονος πολιτικής σημασίας ή ιδιαίτερης κομματικής
  κρισιμότητας πραγματοποιείται κομματικό δημοψήφισμα στο οποίο
  συμμετέχουν όλα τα μέλη του Κόμματος.
 3.2 
  Την πραγματοποίηση κομματικού δημοψηφίσματος αποφασίζει η Κεντρική
  Επιτροπή, η οποία καθορίζει το θέμα και τα ερωτήματα που θα τεθούν προς
  απάντηση στο δημοψήφισμα. Οι σχετικές αποφάσεις της Κεντρικής
  Επιτροπής λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών της.

ΑΡΘΡΟ 4: ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 4.1 Το Πολιτικό Πρόγραμμα του Κόμματος καθορίζεται με βάση τις πιο πάνω
  βασικές πολιτικές θέσεις και, εντός των πλαισίων αυτών, μπορεί να
  αναθεωρείται από καιρού εις καιρό από το Παγκύπριο Συνέδριο που έχει
  αποκλειστική αρμοδιότητα να συζητά και να εγκρίνει τους επί μέρους
  στόχους, τη μεθοδολογία, τρόπους και ενέργειες για την προώθηση της
  εφαρμογής του.
 4.2 Την ευθύνη για τη σύνταξη του προσχεδίου του προγράμματος έχει το
  Εκτελεστικό Γραφείο που το υποβάλλει στην Κεντρική Επιτροπή για έγκριση.
  Η Κεντρική Επιτροπή το παραπέμπει στο Παγκύπριο Συνέδριο για τελική
  έγκριση. Νοείται ότι σε όλα τα όργανα του Κόμματος δίνεται η δυνατότητα
  υποβολής απόψεων και εισηγήσεων για τον καταρτισμό του Πολιτικού
  Προγράμματος του Κόμματος.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΔΟΜΗ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

ΑΡΘΡΟ 5: ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 1. Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση
 2. Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο
 3. Έκτακτο ή Καταστατικό Συνέδριο 
 4. Παγκύπρια Συνδιάσκεψη
 5. Κεντρική Επιτροπή
 6. Πολιτικό Συμβούλιο
 7. Εκτελεστικό Γραφείο
 8. Γραμματεία Εκτελεστικού Γραφείου
 9. Κοινοβουλευτική Ομάδα
 10. Γενικό Οργανωτικό Γραφείο
 11. Οικονομική Επιτροπή

 12. Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες
 13. Επιτροπή Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ΑΡΘΡΟ 6: ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 6.1 Η Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση πραγματοποιείται κάθε πενήντα-τέσσερις
  (54) μήνες και εκλέγει τους κεντρικούς αξιωματούχους του Κόμματος
  (Πρόεδρο, Αναπληρωτή Πρόεδρο, τρεις (3) Αντιπροέδρους, Γενικό
  Γραμματέα, Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα), τα αιρετά μέλη του Εκτελεστικού
  Γραφείου (15) και τα μέλη της Κεντρική Επιτροπή.
 6.2 Πραγματοποιείται πενήντα-τέσσερις (54) μήνες μετά την προηγούμενη
  Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
 6.3 Όλα τα εγγεγραμμένα στο Κεντρικό Μητρώο Μελών μέλη του Κόμματος, που
  έχουν εγγραφεί τουλάχιστον εννέα (9) μήνες πριν την ημέρα διεξαγωγής της
  Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην
  ψηφοφορία, εφόσον έχουν τακτοποιημένες τις κομματικές τους
  υποχρεώσεις κατά την προσέλευση τους στην Εκλογική Συνέλευση.

  Κάλπες της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης λειτουργούν σε όλες τις
  επαρχίες, όπως θα ορίζεται από τους σχετικούς κανονισμούς. Οι εκλογικές
  διαδικασίες εποπτεύονται από κεντρική και επαρχιακές εφορευτικές
  επιτροπές όπως θα ορίζουν οι Κανονισμοί που εγκρίνονται από την Κεντρική
  Επιτροπή. Οι Επαρχιακές Εφορευτικές Επιτροπές υπόκεινται στην Κεντρική
  Εφορευτική Επιτροπή. Οι Πρόεδροι των Επαρχιακών εφορευτικών
  επιτροπών είναι μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.

  Οι κάλπες ανοίγουν και κλείνουν την ίδια ώρα σε όλες τις επαρχίες.

  Η Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο συλλογικό
  όργανο του Κόμματος σε θέματα εκλογικών διαδικασιών.

  Ο χρόνος διεξαγωγής της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης μπορεί να
  παραταθεί για περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, με
  απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, ύστερα από εισήγηση του Εκτελεστικού
  Γραφείου, για λόγους εξειδικευμένους που αφορούν τα πολιτικά πράγματα
  του τόπου ή που εξυπηρετούν τους σκοπούς και τις αρχές του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 7: ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 7.1 Το Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο είναι το ανώτατο και κυρίαρχο συλλογικό
  όργανο του Κόμματος στη διαμόρφωση των πολιτικών αποφάσεων και στη
  χάραξη στρατηγικής. Συνέρχεται μια (1) φορά στη διάρκεια της  θητείας των
  κεντρικών συλλογικών οργάνων του Κόμματος, κατόπιν σύγκλισης από την
  Κεντρική Επιτροπή του κόμματος ή όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο από την
  Κεντρική Επιτροπή.
 7.2 Προκηρύσσεται από την Κεντρική Επιτροπή η οποία καθορίζει την
  ημερομηνία διεξαγωγής του και εγκρίνει την ημερήσια διάταξη του.
  Ο χρόνος διεξαγωγής του μπορεί να αναβληθεί για περίοδο που δεν θα
  υπερβαίνει τους τρεις μήνες, με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, ύστερα
  από εισήγηση του Εκτελεστικού Γραφείου, για λόγους εξειδικευμένους που
  αφορούν τα πολιτικά πράγματα του τόπου ή που εξυπηρετούν τους σκοπούς
  και τις αρχές του  Κόμματος.
 7.3 Σύνθεση
  Στο Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο συμμετέχουν: Κεντρική Επιτροπή, Πολιτική
  Επιτροπή, 86 αντιπρόσωποι της ΝΕΔΗΚ, 86 αντιπρόσωποι της ΓΟΔΗΚ, 50
  αντιπρόσωποι των Κλαδικών Οργανώσεων, οι Πρόεδροι των Ομάδων
  Μελετών, δύο αντιπρόσωποι από κάθε Φοιτητική Οργάνωση, τα μέλη των
  Επαρχιακών Επιτροπών του Κόμματος, οι Πρόεδροι των Τοπικών Επιτροπών
  και ένας αντιπρόσωπος από κάθε εκλογικό κέντρο, πέντε αντιπρόσωποι από
  κάθε Κομματική Οργάνωση του εξωτερικού, οι Δήμαρχοι, οι Δημοτικοί
  Σύμβουλοι, οι Σχολικοί Έφοροι και οι εκλεγμένοι πρόεδροι και μέλη

  Κοινοτικών Συμβουλίων μέλη του Κόμματος, τρεις αντιπρόσωποι της
  Οικονομικής Επιτροπής, οι δύο οικονομικοί ελεγκτές.
  Συμμετέχουν επίσης: Πρώην Πρόεδροι της Δημοκρατίας που προέρχονται
  από το ΔΗΚΟ, εν ενεργεία υπουργοί, βουλευτές και ευρωβουλευτές, καθώς
  και όσοι διετέλεσαν αξιωματούχοι του Κόμματος που εκλέγηκαν από
  Παγκύπριο Συνέδριο (Πρόεδροι του Κόμματος, Αναπληρωτές Προέδροι,
  Αντιπρόεδροι, Γενικοί Γραμματείς, και Γενικοί Οργανωτικοί Γραμματείς)
  πρώην Υπουργοί, Βουλευτές και Ευρωβουλευτές του Κόμματος καθώς και οι
  πρώην Προέδροι και Γενικοί Γραμματείς της ΓΟΔΗΚ και της ΝΕΔΗΚ και
  πρώην Πρόεδροι Επαρχιακών Επιτροπών, οι Πρόεδροι και τα μέλη
  Διοικητικών Συμβουλίων Ημικρατικών Οργανισμών που είναι μέλη του
  Κόμματος
 7.4 Αρμοδιότητες
  Το Τακτικό Συνέδριο ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
  α) Λαμβάνει γνώση, συζητά και ψηφίζει:-
   I. Το Πολιτικό Πρόγραμμα του Κόμματος για την επόμενη θητεία.
   II. Την Έκθεση Δράσης της περασμένης θητείας, που καταθέτει ο
    Γενικός  Γραμματέας του Κόμματος.
  β) Καθορίζει τα γενικά πλαίσια της πολιτικής του Κόμματος.
  γ) Λαμβάνει γνώση και εγκρίνει τον Οικονομικό Απολογισμό της
   Οικονομικής Επιτροπής και την Έκθεση των Οικονομικών Ελεγκτών
   του Κόμματος.
  δ) Τροποποιεί το Καταστατικό σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις.
  ε) Έχει το τεκμήριο της αρμοδιότητας για οποιοδήποτε θέμα που δεν
   καθορίζει το Καταστατικό και περιβάλλεται με το κατάλοιπο εξουσίας
   που  δεν έχει ανατεθεί σε άλλο κομματικό όργανο.
 7.5 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί που ψηφίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν με βάση το
  Καταστατικό, θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Τακτικού Παγκυπρίου
  Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 8: ΕΚΤΑΚΤΟ Ή ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 8.1 Το Έκτακτο ή Καταστατικό Παγκύπριο Συνέδριο συγκαλείται εάν και εφ’ όσον
  κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο του Κόμματος ή την Κεντρική Επιτροπή και
  ασχολείται με ειδικά θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη του,
  που εξαγγέλλεται μαζί με τη σύγκλησή του.
 8.2 Στην οργάνωση και λειτουργία του Έκτακτου ή Καταστατικού Παγκυπρίου
  Συνεδρίου εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις περί Τακτικού
  Παγκυπρίου Συνεδρίου, με εξαίρεση τη χρονική περίοδο για έγκριση και
  κοινοποίηση στους συνέδρους των εγγράφων που θα τεθούν ενώπιον του
  Συνεδρίου, την οποία θα μπορεί να συντέμνει η Κεντρική Επιτροπή
  ανάλογα με την περίπτωση και εφ’ όσον συντρέχουν εξειδικευμένοι λόγοι.

ΑΡΘΡΟ 9: ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ
 9.1 Συγκαλείται με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής με στόχο την ενημέρωση
  και το συλλογικό προβληματισμό των στελεχών του Κόμματος καθώς και την
  ανάπτυξη διαλόγου του Κόμματος  με την ευρύτερη κοινωνία πάνω σε
  σημαντικά πολιτικά ζητήματα ή θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος. Η
  Κεντρική Επιτροπή ορίζει ειδική επιτροπή για τη διοργάνωση της.
 9.2 Η Κεντρική Επιτροπή καθορίζει τη σύνθεση της Συνδιάσκεψης και εγκρίνει
  την ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 10: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 10.1 Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ είναι το ανώτατο συλλογικό όργανο του Κόμματος
  που λειτουργεί μεταξύ δύο Τακτικών Παγκύπριων Συνεδρίων.
 10.2 Σύνθεση 
  Η Κεντρική Επιτροπή αποτελείται:
  α) Από τα μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου (ως το άρθρο 12)
  β) Από τα επτά (7) μέλη της Γενικής Γραμματείας της ΓΟΔΗΚ και τα

   έντεκα (11) μέλη της Γενικής Γραμματείας της ΝΕΔΗΚ, τον Πρόεδρο
   των Ομάδων Μελετών και τους Προέδρους των κομματικών
   παραρτημάτων εξωτερικού
  γ) Από 120 αιρετά μέλη, από τα οποία 20% τουλάχιστον είναι γυναίκες
   και 10% τουλάχιστον ανήκουν στη ΝΕΔΗΚ (συμπεριλαμβανομένων
   των επτά (7) μελών της Γραμματείας της ΓΟΔΗΚ και των έντεκα (11)
   μελών της Γραμματείας της ΝΕΔΗΚ) και τα οποία κατανέμονται στις
   Επαρχιακές Οργανώσεις του Κόμματος με βάση τον αριθμό ψήφων
   που πήρε η κάθε επαρχία στις αμέσως προηγούμενες βουλευτικές
   εκλογές στις οποίες το Κόμμα έλαβε μέρος αυτοδύναμα. Τα μέλη κάθε
   επαρχίας εκλέγονται από την οικεία Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση. Η
   κατανομή των εδρών κατά επαρχιακή οργάνωση και των θέσεων που
   διεκδικούνται από γυναίκες και εκπροσώπους της ΝΕΔΗΚ καθορίζεται
   από την Κεντρική Επιτροπή με τους σχετικούς κανονισμούς. Η εκλογή
   γίνεται με βάση κανονισμούς που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή.
  δ) Όλους τους αξιωματούχους που επιλέγονται/εκλέγονται σύμφωνα με
   τα άρθρα 10.7
  ε) Από τους Προέδρους της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων, της
   Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων και της Ομάδας Μελετών.
  στ) Από πέντε (5) εκπροσώπους του Φοιτητικού Κινήματος, που είναι
   μέλη του κόμματος.
 10.3 Η εκλογή των αιρετών μελών της Κεντρικής Επιτροπής γίνεται από τις
  Επαρχιακές Εκλογικές Συνελεύσεις. Η κατανομή των εδρών κατά Επαρχιακή
  Οργάνωση και των θέσεων που διεκδικούνται από γυναίκες και εκπροσώπους
  της ΝΕΔΗΚ καθορίζεται από την Κεντρική Επιτροπή με τους σχετικούς
  κανονισμούς.
 10.4 Ο Γενικός Γραμματέας και ο Βοηθός Γενικός Γραμματέας  φροντίζουν για την
  τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων και των παρουσιών της Κεντρικής
  Επιτροπής και κυκλοφορούν τα  πρακτικά ανάμεσα στα μέλη της Κεντρικής
  Επιτροπής όχι αργότερα από 15 μέρες μετά τη συνεδρία. 
  Η Κεντρική Επιτροπή δύναται να αποφασίσει τη μη περίληψη θεμάτων στα
  πρακτικά με πλειοψηφία όχι μικρότερη από 3/5 των παρόντων.
 10.5 Η Κεντρική Επιτροπή συνέρχεται τουλάχιστον μια (1) φορά την τριμηνία.
  Συγκαλείται από το Εκτελεστικό  Γραφείο, υπό την ευθύνη του Γενικού
  Γραμματέα.
  α) Η Κεντρική Επιτροπή μπορεί να συγκληθεί εκτάκτως από τον Πρόεδρο
   ή το Εκτελεστικό Γραφείο ή με γραπτή αίτηση υπογεγραμμένη από το
   25% τουλάχιστον των μελών της, που να παραθέτει κατά τρόπο
   συγκεκριμένο το θέμα ή τα θέματα για το οποίο/οποία ζητείται η
   έκτακτη σύγκλησή της.
  β) Η Κεντρική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα το
   ήμισυ  τουλάχιστον των εν ενεργεία μελών της. Σε περίπτωση μη
   συμπλήρωσης του ως άνω αριθμού, η συνεδρία αναβάλλεται για μια
   ώρα, οπότε τα παρόντα μέλη εφ’ όσον αντιπροσωπεύουν το 1/3
   τουλάχιστον των εν ενεργεία μελών της, αποτελούν απαρτία.
  γ) Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία, εκτός των
   αποφάσεων για τις οποίες απαιτείται μεγαλύτερος αριθμός ψήφων
   σύμφωνα με τις πρόνοιες άλλων άρθρων του Καταστατικού. Η
   ψηφοφορία διεξάγεται δι’ ανατάσεως της χειρός εκτός αν ζητηθεί
   διαφορετικά από το 25% των παρόντων μελών, οπότε διεξάγεται
   μυστική.
 10.6 Αρμοδιότητες
  α) Η Κεντρική Επιτροπή προκηρύσσει  την Παγκύπρια Εκλογική
   Συνέλευση και καθορίζει την ημερομηνία διεξαγωγής των εργασιών
   της, την εκλογική διαδικασία και κάθε άλλο εκλογικό κανονισμό. Με
   ειδικούς κανονισμούς καθορίζει τη διαδικασία υποβολής
   υποψηφιοτήτων και διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη των
   κεντρικών αξιωματούχων, των μελών των κεντρικών συλλογικών
   οργάνων και των επαρχιακών και τοπικών συλλογικών οργάνων, που

   εκλέγονται από την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
  β) Προκηρύσσει επίσης το Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο, καθορίζει την
   ημερομηνία διεξαγωγής των εργασιών του και εγκρίνει την ημερήσια
   διάταξή του. Μελετά και εγκρίνει όλα τα έγγραφα που θα κατατεθούν
   στο Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο, τουλάχιστον ένα μήνα πριν την
   πραγματοποίηση του και φροντίζει για την κυκλοφορία του
   προσυνεδριακού υλικού  διά του Γενικού Γραμματέα προς τις
   Επαρχιακές Επιτροπές και άλλες οργανώσεις ή τμήματα του Κόμματος.
  γ) Εγκρίνει και παραπέμπει στο Παγκύπριο Τακτικό Συνέδριο το Πολιτικό
   Πρόγραμμα του Κόμματος και την Έκθεση Δράσης.
  δ) Μελετά και εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων και δαπανών
   του Κόμματος. 
  ε) Λαμβάνει γνώση της γενικής οικονομικής κατάστασης του Κόμματος
   με αναφορά του αρμόδιου οικονομικού διαχειριστή, ο οποίος εισηγείται
   στο Εκτελεστικό Γραφείο τους συνεργάτες του.
  στ) Ενόψει του Τακτικού Παγκύπριου Συνεδρίου λαμβάνει γνώση της
   οικονομικής κατάστασης και διαχείρισης των οικονομικών του
   Κόμματος της προηγηθείσας διετίας με την κατάθεση της έκθεσης των
   οικονομικών ελεγκτών του Κόμματος που παραπέμπεται στο Τακτικό
   Παγκύπριο Συνέδριο. Ενόψει Τακτικού Παγκύπριου Συνεδρίου
   εξετάζει τους εγκεκριμένους λογαριασμούς του Κόμματος με βάση
   την έκθεση των ελεγκτών και εγκρίνει ή απορρίπτει τους
   λογαριασμούς.
  ζ) Εγκρίνει τους εσωτερικούς κανονισμούς οι οποίοι ρυθμίζουν την
   οργάνωση και λειτουργία των Συλλογικών οργάνων ή επιτροπών του
   Κόμματος , κεντρικών, επαρχιακών ή τοπικών. 
  η) Εγκρίνει την κομματική λειτουργία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.
  θ) Καθορίζει το ύψος του δικαιώματος εγγραφής και της ετήσιας
   συνδρομής των μελών.
  ι) Θεσπίζει ειδικούς κανονισμούς που ρυθμίζουν:
   I. Τη διαδικασία της υποβολής υποψηφιότητας και εκλογής
    αξιωματούχων του Κόμματος που εκλέγονται από ανώτερα
    συλλογικά όργανα του Κόμματος. 
   II. Τη διαδικασία επιλογής κομματικού ή κομματικών υποψηφίων
    στη διεκδίκηση των γενικών ή Αναπληρωματικών βουλευτικών
    εκλογών, Ευρωεκλογών, των δημοτικών εκλογών ή της εκλογής
    προέδρων και μελών Κοινοτικών Συμβουλίων καθώς και μελών
    Σχολικών Εφοριών.
   III. Τη διαδικασία προκήρυξης και διεξαγωγής του κομματικού
    δημοψηφίσματος.
  Ια) Επιλέγει/εκλέγει ενδεκαμελή (11) υποεπιτροπή της Κεντρικής
   Επιτροπής απαρτιζόμενη από Πρόεδρο και δέκα μέλη, η οποία ενεργεί
   ως δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
  Ιβ) Επιλέγει/εκλέγει το βουλευτή που θα διεκδικήσει το αξίωμα του
   Προέδρου της Βουλής, σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Κόμματος
   δεν είναι βουλευτής ή δεν επιθυμεί να διεκδικήσει τη θέση.
  Ιγ) Επικυρώνει την εκλογή του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του
   Κόμματος και του Αναπληρωτή του.
  Ιδ) Επιλέγει/εκλέγει τα πέντε (5) μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας,
   Ελέγχου και  Κανονισμών.
  Ιε) Επικυρώνει την επιλογή του Προέδρου της Ομάδας Μελετών.
 10.7 Επιλέγει/εκλέγει τους πιο κάτω Αξιωματούχους του Κόμματος οι οποίοι
  συμμετέχουν στην Κεντρική Επιτροπή ως εξ οφίκια μέλη με δικαίωμα
  ψήφου:
  1) Τους Βοηθούς Γενικούς Γραμματείς
  2) Τους Βοηθούς Γενικούς Οργανωτικούς Γραμματείς
  3) Το Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων
  4) Το Γραμματέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  5) Το Γραμματέα Αγροτικών Θεμάτων

  6) Το Γραμματέα Προσφυγικών Θεμάτων
  7) Το Γραμματέα Πολιτιστικών Θεμάτων
  8) Το Γραμματέα Αθλητισμού
  9) Το Γραμματέα Θρησκευτικών Ομάδων
  10) Το Γραμματέα Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Θεμάτων
  Τα καθήκοντα/αρμοδιότητές τους, εφ’ όσον  δεν προβλέπονται από το
  Καταστατικό, εγκρίνονται από την Κεντρική Επιτροπή.
 10.8 Πληρώνει με εκλογή τις  θέσεις του Αναπληρωτή Προέδρου, Αντιπροέδρων,
  Γενικού Γραμματέα και του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, σε περίπτωση
  κατά την οποία καθίστανται κενές για οποιοδήποτε λόγο.
 10.9 Κάθε χρόνο η Κεντρική Επιτροπή  ορίζει ειδική συνεδρία  λογοδοσίας των
  αξιωματούχων του Κόμματος. 

ΑΡΘΡΟ 11: ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 11.1 Στο Πολιτικό Συμβούλιο μετέχουν όλοι οι πρώην υπουργοί και βουλευτές
  μέλη του Κόμματος και άλλα πρόσωπα μετά από σχετική εισήγηση του
  Προέδρου του Κόμματος στη Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου.
 11.2 Συνεδριάζει τακτικά και αναλύει τα πολιτικά δρώμενα και την επικαιρότητα.
 11.3 Το Πολιτικό Συμβούλιο έχει καθαρά συμβουλευτικό χαρακτήρα και μετά από
  κάθε συνεδρία αποστέλλει στον Πρόεδρο του Κόμματος έκθεση εισηγήσεων
  και απόψεων.
 11.4 Το Πολιτικό Συμβούλιο τελεί υπό την εποπτεία του Προέδρου του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 12: ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
 12.1 Το Εκτελεστικό Γραφείο είναι το Εκτελεστικό Όργανο της Κεντρικής
  Επιτροπής και γενικότερα του Κόμματος.
 12.2 Σύνθεση 
  Στο Εκτελεστικό Γραφείο συμμετέχουν:
  α) Ο Πρόεδρος, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος, οι τρεις (3) Αντιπροέδροι, ο
   Γενικός Γραμματέας, ο Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας.
  β) Δεκαπέντε (15) αιρετά μέλη που εκλέγονται από την Παγκύπρια
   Εκλογική Συνέλευση. Τρία από τα μέλη αυτά είναι γυναίκες.
  γ) Πρώην Πρόεδροι του Κόμματος
  δ) Οι Πρόεδροι της ΝΕΔΗΚ και της ΓΟΔΗΚ
  ε) Οι υπουργοί που συμμετέχουν στην κυβέρνηση εκ μέρους του
   Κόμματος.
  στ) Τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος και οι
   Ευρωβουλευτές του Κόμματος.
  ζ) Οι Πρόεδροι των Επαρχιακών Επιτροπών του Κόμματος (ένας ανά
   γεωγραφική επαρχία).
  η) Ο Οικονομικός Διαχειριστής του Κόμματος
  θ) Ο Γενικός Διευθυντής του Κόμματος, ως εξ οφίκιο Μέλος με δικαίωμα
   ψήφου.
  ι) Η Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου δύναται να καλεί μέχρι και 3
   άτομα να παρακάθονται στο Εκτελεστικό χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 12.3 Αποτυχών υποψήφιος στις εκλογές για την ανάδειξη προέδρου του
  Κόμματος ο οποίος συγκεντρώνει πάνω από το 30% των ψήφων, συμμετέχει
  στο Εκτελεστικό Γραφείο ως πλήρες μέλος.
 12.4 Σε Ειδικές Συνεδρίες παρίστανται για σκοπούς ενημέρωσης και συντονισμού
  και άλλοι αξιωματούχοι του Κόμματος που θα προσκαλούνται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 12.5 Λειτουργία 
  α) Το Εκτελεστικό Γραφείο συγκαλείται το αργότερο τριάντα (30) ημέρες
   μετά την εκλογή των αιρετών μελών του και συνεδριάζει τακτικά
   τουλάχιστον μια (1) φορά τον μήνα και έκτακτα όταν κληθεί από τον
   Πρόεδρο ή από τα 3/5 των μελών του.
  β) Τα μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου αναλαμβάνουν συγκεκριμένους
   τομείς  ευθύνης. 
  γ) Βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά συν ένα μέλη του. Οι

   αποφάσεις λαμβάνονται  με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών
   του.
  δ) Γενικά θέματα λειτουργίας του ρυθμίζονται με Ειδικό Κανονισμό που
   θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή. 
 12.6 Αρμοδιότητες
  Το Εκτελεστικό Γραφείο ασκεί τις πιο κάτω αρμοδιότητες:
  α) Μελετά τις διαμορφούμενες εκάστοτε πολιτικές ή άλλες καταστάσεις
   και εξελίξεις και αντιμετωπίζει τα προκύπτοντα θέματα.
  β) Εκτιμά τη γενική κατάσταση και λαμβάνει αποφάσεις για την
   κομματική γραμμή μέσα στα πλαίσια των αρχών του Κόμματος.
  γ) Αποφασίζει για την ένταξη στα συλλογικά όργανα του Κόμματος
   άλλων στελεχών που προσχωρούν στο Κόμμα.
  δ) Ετοιμάζει  και υποβάλλει κάθε τρίμηνο προς την Κεντρική Επιτροπή
   Ειδική Πολιτική Έκθεση πάνω στην πολιτική κατάσταση, με βάση την 
   οποία αυτή προβαίνει στις εκτιμήσεις ή και λαμβάνει  τις αποφάσεις
   της.
  ε) Προτείνει στην Κεντρική Επιτροπή τα ονόματα των δύο Ελεγκτών του
   Κόμματος.
  στ) Συγκαλεί σε συνεννόηση με τις Επαρχιακές Επιτροπές τα τακτικά ή
   έκτακτα Επαρχιακά Συνέδρια.
  ζ) Καταρτίζει το προσχέδιο του Πολιτικού Προγράμματος του Κόμματος
   και το υποβάλλει στην Κεντρική Επιτροπή.
  η) Επιλέγει/εκλέγει τους πιο κάτω αξιωματούχους του Κόμματος: 
   I. Τον Οικονομικό Διαχειριστή του Κόμματος και τα μέλη της
   Οικονομικής Επιτροπής
   II. Τον Πρόεδρο και τα μέλη της Ομάδας Μελετών
   III. Επικυρώνει τα εννιά (9) πρόσωπα που στελεχώνουν το Γενικό
    Οργανωτικό Γραφείο
   IV. Τον Πρόεδρο και τα μέλη Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων
   V. Τον Πρόεδρο και τα μέλη Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων
   VI. Τον Γενικό Διευθυντή του Κόμματος
  θ) Καταρτίζει με  βάση εισηγήσεις της Επιτροπής Δεοντολογίας, Ελέγχου
   και Κανονισμών, τα προσχέδια των Κανονισμών που προνοούνται από
   τα διάφορα άρθρα του Καταστατικού και τα παραπέμπει στην Κεντρική
   Επιτροπή για ψήφιση.
  ι) Εισηγείται στην Κεντρική Επιτροπή τη σύσταση οποιασδήποτε
   Επιτροπής ή Επιτροπών με συμβουλευτική ιδιότητα που δεν
   προβλέπονται από το καταστατικό για την αποδοτική λειτουργία του
   κομματικού μηχανισμού.
  ια) Κατόπιν εισήγησης του Γενικού Διευθυντή του Κόμματος, εγκρίνει την
   δομή και το οργανόγραμμα του Κόμματος.
  ιβ) Δύναται να καλέσει Αξιωματούχους του Κόμματος που δεν είναι μέλη
   του Εκτελεστικού Γραφείου να παραστούν σε συνεδρία που μελετά
   θέματα της αρμοδιότητάς τους.
  ιγ) Λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή
  ιδ) Επιλέγει/εκλέγει πενταμελή (5) υποεπιτροπή του Εκτελεστικού
   Γραφείου, με Πρόεδρο και τέσσερα (4) μέλη η οποία ενεργεί σαν
   πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
   Η πειθαρχική εξουσία του Εκτελεστικού Γραφείου διά της
   πενταμελούς υποεπιτροπής του ασκείται αφού διοριστεί «ερευνών
   λειτουργός» (εκτός των Οργάνων του Κόμματος αλλά μέλος του
   Κόμματος) για διερεύνηση των γεγονότων και για υποβολή έκθεσης.
   Νοείται ότι παρέχεται το δικαίωμα ακροάσεως του μέλους εφ’ όσον η
   έρευνα διεκπεραιωθεί. 
 12.7 Επιβάλλει αυτεπάγγελτα πειθαρχική ποινή σε περιπτώσεις αυταπόδεικτου
  πειθαρχικού παραπτώματος.
 12.8 Το Εκτελεστικό Γραφείο φροντίζει για τη συγκρότηση και λειτουργία ειδικών
  επιτροπών εργασίας που θα αφορούν θέματα ανάλογα με τα υπουργεία της
  κυβέρνησης ή/και αντίστοιχες Επιτροπές της Βουλής.

 12.9 Η υλοποίηση και εφαρμογή των αποφάσεων του Εκτελεστικού Γραφείου
  μπορεί να ανατεθεί στη Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου.
 12.10 Το Εκτελεστικό Γραφείο επιλέγει τα κομματικά  μέλη που εκπροσωπούν το
  Κόμμα σε εξωκομματικούς οργανισμούς ή επιτροπές.
 12.11 Το Εκτελεστικό Γραφείο σε συνεργασία με το Γενικό Διευθυντή του
  Κόμματος ορίζει τις έμμισθες θέσεις του Κόμματος, διορίζει και παύει το
  έμμισθο προσωπικό και ορίζει και αναθεωρεί την αντιμισθία του με βάση την
  κείμενη νομοθεσία και τις ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις

ΑΡΘΡΟ 13: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
 13.1 Η Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον
  Αναπληρωτή Πρόεδρο, τους τρεις (3) Αντιπροέδρους, το Γενικό Γραμματέα,
  το Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα, τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο, τον
  Αναπληρωτή Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο και δύο (2) από τα αιρετά μέλη
  του Εκτελεστικού Γραφείου που ορίζονται από την ολομέλεια του Σώματος
  και διαχειρίζεται πάνω σε καθημερινή βάση θέματα κομματικής πολιτικής,
  οργανωτικής ανάπτυξης και γενικότερης πολιτικής και κομματικής δράσης.
  Στην Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου παρακάθεται και ο Γραμματέας
  Επικοινωνίας/Εκπρόσωπος Τύπου χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 13.2 Αρμοδιότητες
  α) Επιλέγει/εκλέγει τον Γραμματέα Επικοινωνίας/Εκπρόσωπο Τύπου
   κατόπιν εισήγησης του Προέδρου του Κόμματος.
  β) Σε συνεργασία με τον Γενικό Διευθυντή του Κόμματος έχει την ευθύνη
   θεμάτων που άπτονται του επαγγελματικού προσωπικού του
   Κόμματος.
  γ) Επιλέγει/εκλέγει τον Υπεύθυνο Προσωπικών Δεδομένων.

ΑΡΘΡΟ 14: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
 14.1 Οι βουλευτές του Κόμματος αποτελούν την Κοινοβουλευτική Ομάδα του.
 14.2 Αρμοδιότητες
  α) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα έχει την ευθύνη της προβολής και
   εφαρμογής της πολιτικής του Κόμματος στα πλαίσια της Βουλής των
   Αντιπροσώπων.
  β) Ενεργεί τόσο μέσα, όσο και έξω από τη Βουλή για την προώθηση των
   αρχών και των αποφάσεων του Κόμματος και αγωνίζεται για την
   υπεράσπιση και εξασφάλιση των συμφερόντων του λαού μας.
  γ) Δραστηριοποιείται  σε συνεργασία με τα αρμόδια όργανα του Κόμματος
   για την επισήμανση, προώθηση και επίλυση των συμφερόντων του
   λαού.
  δ) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα δύναται για σκοπούς διευκόλυνσης της
   στην εκπλήρωση των καθηκόντων της, να διορίσει σε συνεννόηση με
   το Γενικό Γραμματέα, έμμισθο Γραμματέα, καθορίζοντας ταυτόχρονα
   τους όρους εργοδότησης του και τα καθήκοντά του.
  ε) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα συνεδριάζει τακτικά κάθε εβδομάδα και
   έκτακτα όταν παρίσταται ανάγκη.
  στ) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα επιλέγει δυο (2) εκ των Κοινοβουλευτικών
   Συνεργατών ως Γραμματείς της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.
  ζ) Λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή
 14.3 Ειδικός Κανονισμός
  Ειδικός Κανονισμός, που ετοιμάζει η Κοινοβουλευτική Ομάδα και ψηφίζει
  η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει την οργάνωση και λειτουργία της Ομάδας.

ΑΡΘΡΟ 15: ΓΕΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
 15.1 Το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο είναι υπεύθυνο για την οργάνωση του
  Κόμματος και καταρτίζει το Γενικό Οργανωτικό Σχέδιο.
 15.2 Του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου προΐσταται ο Γενικός Οργανωτικός
  Γραμματέας. 
 15.3 Απαρτίζεται από τον Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα, τους δυο (2) Βοηθούς
  Γενικούς Οργανωτικούς Γραμματείς και τους έξι (6) Γενικούς Επαρχιακούς

  Οργανωτικούς Διοικητικών Επαρχιών.
 15.4 Όπου κριθεί αναγκαίο καλούνται να παρακαθίσουν σε συνεδρίες του Γενικού
  Οργανωτικού Γραφείου και άλλοι αξιωματούχοι.
 15.5 Τα μέλη του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου επικυρώνονται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 15.6 Βρίσκεται σε στενή επαφή με τις Επαρχιακές Επιτροπές και τα Παραρτήματα
  του Εξωτερικού και συντονίζει τις ενέργειες και δραστηριότητες τους στον
  οργανωτικό τομέα.
 15.7 Ελέγχει την πρόοδο προς υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.
 15.8 Τηρεί υπό την εποπτεία του Προέδρου του Κόμματος και με τη συνεργασία
  του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, το Κεντρικό Μητρώο Μελών του
  Κόμματος και ελέγχει την κανονική  τήρηση των Επαρχιακών Μητρώων
  Μελών από τις Επαρχιακές Επιτροπές και των Μητρώων Μελών  των Τοπικών
  Οργανώσεων από τις αντίστοιχες Τοπικές Επιτροπές, της ΝΕΔΗΚ και της
  ΓΟΔΗΚ.
 15.9 Διενεργεί και εποπτεύει τις εκλογές για την ανάδειξη της ηγεσίας της
  ΝΕΔΗΚ και της ΓΟΔΗΚ, για τις οποίες έχει την ευθύνη τήρησης του
  μητρώου.
 15.10 Κανένα μέλος του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου δεν μπορεί να διεκδίκηση
  πολιτειακό αξίωμα εκτός και αν παραιτηθεί από την θέση του τουλάχιστον
  δυο (2) χρόνια πριν τις εκλογές τις οποίες προτίθεται να διεκδικήσει, εκτός
  και αν το Εκτελεστικό Γραφείο δώσει σχετική άδεια κατόπιν γραπτού
  αιτήματος.
 15.11 Το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 16: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ
 16.1 Η Επιτροπή Δεοντολογίας, Ελέγχου και Κανονισμών απαρτίζεται από πέντε
  (5) μέλη που επιλέγονται/εκλέγονται από την Κεντρική Επιτροπή.
 16.2 Καταρτίζει κώδικα Δεοντολογίας και εισηγείται κανονισμούς που ρυθμίζουν
  την κομματική συμπεριφορά και δράση καθώς και τη λειτουργία όλων των
  οργάνων του Κόμματος.
 16.3 Παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση του Καταστατικού, του Κώδικα
  Δεοντολογίας και των Κανονισμών.

ΑΡΘΡΟ 17: ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 17.1 Με πρωτοβουλία του Εκτελεστικού Γραφείου, συγκροτούνται Επιτροπές με
  ευθύνη την εξέταση θεμάτων που αφορούν την πολιτική, εκπαιδευτική,
  κοινωνική, οικονομική, πολιτιστική και αθλητική δραστηριότητα της
  Κυβέρνησης ή και άλλων φορέων εξουσίας, όπως και άλλες πτυχές της
  ζωής  του  τόπου .  Με δ ική  τους  πρωτοβουλία  να  εκφράζουν
  απόψεις/εισηγήσεις στο Εκτελεστικό Γραφείο για οποιοδήποτε από τα
  θέματα αυτά.
 17.2 Στις Επιτροπές  μετέχουν εξ οφίκιο οι βουλευτές  που εκπροσωπούν το
  Κόμμα στις αντίστοιχες Επιτροπές της Βουλής. Τα λοιπά μέλη των Επιτροπών
  επιλέγει/εκλέγει το Εκτελεστικό Γραφείο.
 17.3 Την εποπτεία  και συντονισμό του έργου τους θα έχει ο Αναπληρωτής
  Πρόεδρος του Κόμματος ή οι Αντιπρόεδροι του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 18: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
 18.1 Τα μέλη της Επιτροπής Αναθεώρησης και Εκσυγχρονισμού της Κυπριακής
  Νομοθεσίας επιλέγονται/εκλέγονται από το Εκτελεστικό Γραφείο κατόπιν
  εισήγησης της Γραμματείας του.
 18.2 Τελεί υπό την εποπτεία του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου ή του
  Αναπληρωτή Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου και βρίσκεται σε στενή
  συνεργασία με τους βουλευτές και κοινοβουλευτικούς συνεργάτες.
 18.3 Είναι υπεύθυνο για την μελέτη του Νομοθετικού πλαισίου του κράτους με

  στόχο την επισήμανση αδυναμιών και την τροποποίηση τους στην
  κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού  και της βελτίωσης της λειτουργικότητας
  του προς όφελος των πολιτών.

ΑΡΘΡΟ 19: ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
 19.1 Στο Σύστημα Παραγωγής Πολιτικής συμμετέχουν οι Βουλευτές, τα Μέλη του
  Εκτελεστικού Γραφείου και της Κεντρικής Επιτροπής, οι Κοινοβουλευτικοί
  Συνεργάτες και τα μέλη της Επιτροπής Πολιτικού Σχεδιασμού και των
  Ομάδων Μελετών.
 19.2 Άλλα στελέχη καθώς και μέλη με ειδική τεχνοκρατική κατάρτιση
  συνδράμουν την όλη προσπάθεια.
 19.3 Βασικός σκοπός είναι η επεξεργασία και ο καταρτισμός μελετών και
  προτάσεων για διαμόρφωση πολιτικής θέσης από το Κόμμα και τη χάραξη της
  κομματικής γραμμής σε διάφορους τομείς πολιτικής.
 19.4 Το συντονισμό και την εποπτεία του Συστήματος Παραγωγής Πολιτικής έχει
  ένας εκ των Αντιπροέδρων του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 20: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 20.1 Η Οικονομική Επιτροπή, κάτω από την εποπτεία του Εκτελεστικού Γραφείου
  και με τη συντονιστική ευθύνη του Οικονομικού Διαχειριστή του Κόμματος,
  είναι υπεύθυνη για την οικονομική διαχείριση του Κόμματος, την
  κατάστρωση και υλοποίηση προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης του
  Κόμματος και τον έλεγχο ομαλής τήρησης των οικονομικών λογαριασμών και
  λογιστικών βιβλίων του Κόμματος σε  Παγκύπρια κλίμακα.
 20.2 Η Επιτροπή είναι δεκαπενταμελής (15), με δικαίωμα της Κεντρικής Επιτροπής
  να αυξομειώνει τα μέλη της.  Η θητεία της διαρκεί για πενήντα-τέσσερις (54)
  μήνες.
  Οι Πρόεδροι των Επαρχιακών Οικονομικών Επιτροπών ή οι επαρχιακοί ταμίες
  είναι εξ οφίκιο μέλη της.
 20.3 Αρμοδιότητες 
  α) Καταρτίζει τον Ετήσιο Προϋπολογισμό Εσόδων και Δαπανών του
   Κόμματος και τον καταθέτει προς έγκριση στην Κεντρική Επιτροπή
   προς την οποία είναι υπόλογη.
  β) Σε συνεργασία με τον Οικονομικό διαχειριστή του Κόμματος, τους
   αξιωματούχους της ηγεσίας και άλλα αρμόδια κομματικά όργανα
   προγραμματίζει και υλοποιεί προγράμματα για την εξασφάλιση
   οικονομικών πόρων και ενίσχυση του Ταμείου του Κόμματος
  γ) Εποπτεύει την κανονική λειτουργία  του Λογιστηρίου του Κόμματος και
   ασκεί έλεγχο στην οικονομική διαχείριση σε όλα τα επίπεδα του
   Κόμματος.
  δ) Εξουσιοδοτεί τη διενέργεια των κομματικών δαπανών με βάση
   σχετικές εκάστοτε εισηγήσεις του Γενικού Διευθυντή του Κόμματος.
  ε) Υποβάλλει στο Εκτελεστικό Γραφείο κατά τρίμηνο, ή όταν της ζητηθεί,
‘   Έκθεση για την οικονομική κατάσταση του Κόμματος’.
  στ) Υποβάλλει στο τέλος κάθε οικονομικού έτους στην Κεντρική Επιτροπή
   τους ελεγμένους λογαριασμούς του Κόμματος προς συζήτηση και
   έγκριση.
  ζ) Παρουσιάζει κατ’ έτος προϋπολογισμό για τους επόμενους δώδεκα
   (12) μήνες.
  η) Με εισήγηση του Γενικού Διευθυντή ή/και του Οικονομικού
   Διαχειριστή δύναται να ανοίγει/κλείνει/λειτουργεί τραπεζικούς
   λογαριασμούς, ή/και να έχει δικαίωμα υπογραφής ή/και  να προβαίνει
   σε αιτήματα τραπεζικών διευκολύνσεων/δανεισμού εκ μέρους του
   Κόμματος, ΝΕΔΗΚ, ΓΟΔΗΚ, και των Επαρχιακών Επιτροπών σύμφωνα
   με το άρθρο 69.9.
 20.4 Ειδικός  Κανονισμός

  Ειδικός Κανονισμός που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει την
  οργάνωση και λειτουργία της.

ΑΡΘΡΟ 21: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
 21.1 Η  Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων χειρίζεται τις διεθνείς σχέσεις του Κόμματος
  υπό την άμεση εποπτεία του Αναπληρωτή Προέδρου  του  Κόμματος.
 21.2 Η Επιτροπή είναι πενταμελής (5), με δικαίωμα της Κεντρικής Επιτροπής να
  αυξομειώνει τα μέλη της.  Επιλέγεται/εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή
  για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 21.3 Κάθε χρόνο υποβάλλει στο Εκτελεστικό γραφείο Έκθεση Δράσης που
  καλύπτει τις δραστηριότητές της κατά την περίοδο αυτή.
 21.4 Η Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων συμμετέχει τόσο στο σύστημα  παραγωγής
  πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.
 21.5 Της Επιτροπής προΐσταται ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων, ο
  οποίος επιλέγεται/εκλέγεται από το Εκτελεστικό Γραφείο και είναι εξ οφίκιο
  μέλος της Κεντρικής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου.
 21.6 Ειδικός  Κανονισμός
  Ειδικός Κανονισμός που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει τη
  λειτουργία της.

ΑΡΘΡΟ 22: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΣΧΕΣΕΩΝ  
 22.1 Η Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων είναι πενταμελής (5) με δικαίωμα της
  Κεντρικής Επιτροπής να αυξομειώνει τον αριθμό των μελών της. Ο Πρόεδρος
  και τα τέσσερα μέλη επιλέγονται/εκλέγονται από το Εκτελεστικό Γραφείο για
  θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 22.2 Κάθε εξάμηνο υποβάλλει στο Εκτελεστικό Γραφείο Έκθεση Δράσης που
  καλύπτει τις δραστηριότητες κατά την περίοδο αυτή.
 22.3 Η Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων χειρίζεται τις δημόσιες σχέσεις του
  Κόμματος υπό την εποπτεία του Προέδρου του Κόμματος και του Γενικού
  Γραμματέα.
 22.4 Η Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων συμμετέχει τόσο στο σύστημα παραγωγής
  πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.
 22.5 Της Επιτροπής προΐσταται ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων ο
  οποίος επιλέγεται/εκλέγεται από το Εκτελεστικό Γραφείο και είναι εξ οφίκιο
  μέλος της Κεντρικής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου.
 22.6 Ειδικός Κανονισμός
  Ειδικός Κανονισμός που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει τη
  λειτουργία της.

ΑΡΘΡΟ 23: ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
 23.1 Ιδρύονται Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες κατά επαρχία
  με εισήγηση του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
  Ομάδων, κατά κλάδον ή επάγγελμα όπου τα μέλη είναι πέραν των τριάκοντα
  Οι κατά επαρχία επάγγελμα Κλαδικές Οργανώσεις συνδέονται με τις
  αντίστοιχες Κλαδικές των άλλων Επαρχιακών και σχηματίζουν κατά
  επάγγελμα την Παγκύπρια Κλαδική Οργάνωση.
 23.2 Η Κλαδική Οργάνωση διοικείται από πενταμελή (5) Επιτροπή που
  αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα, το Βοηθό
  Γραμματέα και τον Ταμία.
 23.3 Οι Πρόεδροι των Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων
  αποτελούν την Συντονιστική Επιτροπή των Κλαδικών Οργανώσεων
  (Σ.Ε.Κ.Ο.)  και έχουν την ευθύνη του συντονισμού των Κλαδικών
  Οργανώσεων. Το έργο της ΣΕΚΟ αναλαμβάνει πενταμελής Γραμματεία που
  εκλέγεται και έχει πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Αναπληρωτή
  Γραμματέα και Ταμία.
 23.4 Αρμοδιότητες Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων 
  α) Επιλαμβάνονται και προωθούν προβλήματα, ή αιτήματα μελών του
   Κλάδου διά του αρμοδίου οργάνου του Κόμματος.
  β) Μελετούν προβλήματα του Κλάδου και υποβάλλουν εισηγήσεις στο
   Κόμμα διά του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών

   Ομάδων.
  γ) Οργανώνουν τα μέλη, τα στελέχη και τους οπαδούς του Κόμματος
   στους χώρους εργασίας και φροντίζουν για τη συστηματική
   διαφώτιση και εμπέδωση της Κομματικής πολιτικής.
 23.5 Οι Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες συμμετέχουν τόσο στο
  σύστημα παραγωγής πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών
  προγραμμάτων του Κόμματος.
 23.6 Οι Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες τελούν υπό την
  εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου.
 23.7 Κατά παρόμοιο τρόπο λειτουργούν και οι Επιτροπές Συνταξιούχων.
 23.8 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί, που εγκρίνει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζουν τον τρόπο
  εκλογής και λειτουργίας όλων των Κλαδικών Επιτροπών και Οργανώσεων
  του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 24: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
 24.1 Η σύνθεση και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Πολιτικού Σχεδιασμού
  καθορίζονται από το Εκτελεστικό Γραφείο.
 24.2 Η Επιτροπή Πολιτικού Σχεδιασμού συμμετέχει τόσο στο σύστημα παραγωγής
  πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 25: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 25.1 Η Επιτροπή Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι υπεύθυνη για την Οργάνωση της
  Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Κόμματος στις Δημαρχούμενες περιοχές και στα
  Κοινοτικά Συμβούλια.
 25.2 Σε συνεργασία με το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο, υπό την εποπτεία του
  Προέδρου του Κόμματος, καταρτίζει τα ψηφοδέλτια του Κόμματος στις
  Δημοτικές και Κοινοτικές εκλογές.
 25.3 Της Επιτροπής Τοπικής Αυτοδιοίκησης προΐσταται ο Γραμματέας Τοπικής
  Αυτοδιοίκησης ο οποίος επιλέγεται/εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή
  της οποίας είναι εξ οφίκιο μέλος με δικαίωμα ψήφου.
 25.4 Συμμετέχουν οι Δήμαρχοι, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι Σχολικοί Έφοροι και οι
  εκλεγμένοι Πρόεδροι Κοινοτικών Συμβουλίων μέλη του Κόμματος.
 25.5 Τελεί υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου.
 25.6 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί που ψηφίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζουν, θέματα
  οργάνωσης και λειτουργίας της Επιτροπής Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΑΡΘΡΟ 26: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
 26.1 Η Επιτροπή Διαρκούς Διαβούλευσης με τους Πολίτες είναι υπεύθυνη για την
  διαμόρφωση και διαχείριση συστήματος συνεχούς επικοινωνίας με τους
  πολίτες, μέσω της διεξαγωγής ερευνών  και μελετών για πολιτικά,
  ανθρωπιστικά και κοινωνικά θέματα και για προτάσεις του Κόμματος που
  αφορούν σημαντικά ζητήματα που τους απασχολούν.
 26.2 Την σύνθεση της Επιτροπής αποφασίζει η Γραμματεία του Εκτελεστικού
  Γραφείου.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΑΡΘΡΟ 27: ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
  1. Πρόεδρος
  2. Αναπληρωτής Πρόεδρος
  3. Αντιπρόεδροι
  4. Γενικός Γραμματέας
  5. Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας
  6. Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος

  7. Μέλος Εκτελεστικού Γραφείου
  8. Πρόεδρος ΓΟΔΗΚ
  9. Πρόεδρος ΝΕΔΗΚ
  10. Μέλος Κεντρικής Επιτροπής
  11. Άλλοι Αξιωματούχοι

ΑΡΘΡΟ 28: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 28.1 Ο Πρόεδρος του Κόμματος εκλέγεται, άμεσα από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση,  και η θητεία του διαρκεί μέχρι την εκλογή νέου Προέδρου.
  Πρόεδρος εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει το 50% συν μία ψήφο
  του συνόλου των έγκυρων ψήφων. Αν η πρώτη ψηφοφορία δεν αναδείξει
  Πρόεδρο, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την πρώτη Κυριακή μετά την
  Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση, μεταξύ των δύο επικρατέστερων
  υποψηφίων.
 28.2 Σε περίπτωση κένωσης της θέσης του Προέδρου του Κόμματος για
  υπολειπόμενη θητεία μικρότερη των έξι (6) μηνών τα  καθήκοντα αυτού ασκεί
  ο Αναπληρωτής Πρόεδρος. Αν η θέση του Προέδρου του Κόμματος κενωθεί
  ενώ υπολείπεται θητεία πέραν των έξι μηνών, συγκαλείται Έκτακτη
  Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση, ειδικώς προς τούτο συγκαλούμενη, για την
  εκλογή νέου Προέδρου εντός του επόμενου εξαμήνου από την κένωση της
  θέσης.
 28.3 Αρμοδιότητες
  α) Ο Πρόεδρος του Κόμματος εκπροσωπεί και εκφράζει το Κόμμα.
  β) Προΐσταται και έχει τη γενική εποπτεία και τον έλεγχο του Κόμματος
   σε όλους του τομείς.
  γ) Προεδρεύει όλων των Κεντρικών Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος
   ή οποιασδήποτε Επιτροπής σε συνεδρία της οποίας λαμβάνει μέρος.
  δ) Μετέχει στη διαδικασία εκλογής του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου
   και του Αναπληρωτή του ως ορίζεται στο Καταστατικό.
  ε) Υπογράφει όλα τα έγγραφα του Κόμματος.
  στ) Δύναται να εκχωρεί προσωρινά μέρος των εξουσιών του στον
   Αναπληρωτή  Πρόεδρο του Κόμματος.
  ζ) Τον Πρόεδρο του Κόμματος όταν κωλύεται ή απουσιάζει
   αντιπροσωπεύει ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Κόμματος. Ο
   Πρόεδρος του Κόμματος λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 29: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 29.1 Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος εκλέγεται  από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση.
 29.2 Είναι μέλος των Ανωτάτων Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος.
 29.3 Αναπληρεί τον Πρόεδρο όταν κωλύεται ή απουσιάζει, στην άσκηση των
  συνήθων καθηκόντων του ή όπως προβλέπεται στο άρθρο 25(2).
 29.4 Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 30: ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 30.1 Οι Αντιπρόεδροι είναι τρεις (3) και εκλέγονται από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση μέσα από κοινό ψηφοδέλτιο. Σε περίπτωση κενής θέσης
  Αντιπροέδρου, τότε η Κεντρική Επιτροπή εκλέγει μετά από υποβολή
  υποψηφιοτήτων, νέο Αντιπρόεδρο.
 30.2 Ο κάθε ένας εξ αυτών αναλαμβάνει ξεχωριστό τομέα ευθύνης, όπως αυτοί
  καθορίζονται από το Εκτελεστικό Γραφείο. Η επιλογή γίνεται με βάση την
  σειρά εκλογής.
 30.3 Είναι μέλη των  Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος όπως προβλέπεται από
  το Καταστατικό.
 30.4 Καθήκοντα
  α) Βοηθούν τον Πρόεδρο και Αναπληρωτή Πρόεδρο στην εκτέλεση των
   καθηκόντων τους για την ομαλή λειτουργία του Κόμματος.
  β) Αναλαμβάνουν την ευθύνη εποπτείας και συντονισμού του
   συστήματος παραγωγής πολιτικής, την ευθύνη του συντονισμού της

   διαμόρφωσης του κυβερνητικού προγράμματος του Κόμματος και τον
   συντονισμό της Επιτροπής Πολιτικών Συμβούλων. Ενημερώνουν με
   τακτικές εκθέσεις/αναφορές το Εκτελεστικό Γραφείο και την Κεντρική
   Επιτροπή.
 30.5 Οι Αντιπρόεδροι λογοδοτούν στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 31: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 31.1 Ο Γενικός Γραμματέας του Κόμματος εκλέγεται από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση.
 31.2 Αρμοδιότητες: 
  α) Συγκαλεί τις συνεδρίες των Κεντρικών Συλλογικών Οργάνων του
   Κόμματος κοινοποιώντας έγκαιρα την ημερήσια διάταξη κάθε
   συνεδρίας μαζί με τα σχετικά έγγραφα εργασίας ως ορίζει το
   Καταστατικό και οι Ειδικοί Κανονισμοί.
  β) Σε συνεργασία με τους Βοηθούς Γενικούς Γραμματείς φέρει την
   ευθύνη τήρησης  των  βιβλίων  Πρακτικών των συνεδριάσεων των
   Κεντρικών Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος.
  γ) Έχει την εποπτεία των Ομάδων Μελετών και του Πολιτικού
   Σχεδιασμού.
  δ) Γνωστοποιεί τις αποφάσεις των Ανώτερων Καθοδηγητικών Οργάνων
   του Κόμματος προς τα ιεραρχικά υφιστάμενά  του κομματικά όργανα
   και ελέγχει την εφαρμογή τους.
  ε) Καταθέτει στο Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο την Έκθεση Δράσης του
   Κόμματος.
  στ) Προσυπογράφει κατά κανόνα τα εξερχόμενα έγγραφα του Κόμματος.
  ζ) Υποβάλλει  προς τα αρμόδια  όργανα   προτάσεις για λήψη
   αποφάσεων πάνω σε  τρέχοντα σοβαρά θέματα.
  η) Συγκροτεί σε συνεργασία με το Εκτελεστικό Γραφείο, Επιτροπές
   Εργασίας με συμβουλευτική ιδιότητα, με σκοπό την πλαισίωση και
   υποβοήθηση υπευθύνων Αξιωματούχων στην εκτέλεση του έργου
   τους. 
  θ) Ο Γενικός Γραμματέας βοηθείται στο έργο του από τους Βοηθούς
   Γενικούς Γραμματείς.
 31.3 Ο Γενικός Γραμματέας λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή

ΑΡΘΡΟ 32: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 32.1 Ο Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας  εκλέγεται από την  Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση.
 32.2 Η θέση του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα είναι επαγγελματική κατόπιν
  εκλογής. Δεν μπορεί να διεκδικήσει οποιοδήποτε πολιτειακό αξίωμα, εκτός
  και αν παραιτηθεί δυο (2) χρόνια πριν τις πολιτειακές εκλογές στις οποίες
  προτίθεται να διεκδικήσει.
 32.3. Αρμοδιότητες
  α) Είναι υπεύθυνος για την οργάνωση του Κόμματος. Καταρτίζει το
   Γενικό Οργανωτικό Σχέδιο, το οποίο, μετά την έγκριση του από την
   Κεντρική Επιτροπή, προωθεί δια των αρμοδίων κομματικών 
οργάνων
   προς υλοποίηση.
  β) Βρίσκεται σε στενή επαφή με τις Επαρχιακές Επιτροπές και τα
   Παραρτήματα του Εξωτερικού και συντονίζει τις ενέργειες και
   δραστηριότητες τους στον οργανωτικό τομέα.
  γ) Επισκέπτεται τις Επαρχίες και παρακολουθεί και ελέγχει την πρόοδο
   προς υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του Κόμματος.
  δ) Ενημερώνει το Εκτελεστικό Γραφείο και υποβάλλει τακτικά Έκθεση
   προς την Κεντρική Επιτροπή για την πρόοδο και τα αποτελέσματα
   υλοποίησης του Γενικού Οργανωτικού Σχεδίου και των Ειδικών
   Οργανωτικών Προγραμμάτων. 
  ε) Προΐσταται τις λειτουργίας του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου. 
  στ) Με εισήγηση του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, το Εκτελεστικό

   Γραφείο επικυρώνει τα εννιά (9) πρόσωπα που στελεχώνουν το
   Οργανωτικό Γραφείο. 
   Το Οργανωτικό Γραφείο υπόκειται πλήρως στις αρμοδιότητες του
   Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα.
 32.4 O Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 33: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
 33.1 Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Κόμματος είναι μέλος της Βουλής,
  αυτοδικαίως προεδρεύει της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και ασκεί καθήκοντα
  Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου.
 33.2 Εάν ο Πρόεδρος του Κόμματος αναδειχθεί Πρόεδρος της Βουλής πράγμα
  που θα τον κωλύει να ασκεί τα καθήκοντα του Κοινοβουλευτικού
  Εκπροσώπου ή για οποιοδήποτε λόγο δεν επιθυμεί να κατέχει τη θέση του
  Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου, ή εάν δεν είναι μέλος της Βουλής, η
  Κοινοβουλευτική Ομάδα σε συνεδρία της υπό την προεδρία του, εκλέγει τον
  Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο.  Την εκλογή του Εκπροσώπου επικυρώνει η
  Κεντρική Επιτροπή.
 33.3 Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος υποβάλλει κάθε τρίμηνο ή όταν του
  ζητηθεί από το Εκτελεστικό Γραφείο Έκθεση Δράσης της Ομάδας.
 33.4 Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος εκφράζει τις θέσεις του Κόμματος στην
  Βουλή και συντονίζει το έργο των βουλευτών.
 33.5 Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος καλεί σε συνεδρία την Ομάδα τακτικά κάθε
  εβδομάδα και έκτακτα όταν παρίσταται ανάγκη.

ΑΡΘΡΟ 34: ΜΕΛΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
 Ως το Άρθρο 12 ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 35: ΒΟΗΘΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
 35.1 Οι Βοηθοί Γενικοί Γραμματείς είναι δυο (2) και επιλέγονται/εκλέγονται από
  την Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 35.2 Συμμετέχουν εξ οφίκιο μέλη στην Κεντρική Επιτροπή με δικαίωμα ψήφου.
 35.3 Μετέχουν στα συλλογικά όργανα του Κόμματος,  όπως προνοεί το
  Καταστατικό.
 35.4 Αρμοδιότητες
  α) Βοηθούν το Γενικό Γραμματέα στην προετοιμασία και τη λειτουργία
   των συλλογικών οργάνων του Κόμματος.
  β) Ειδικότερα ασκούν καθήκοντα που τους κατανέμει το Εκτελεστικό
   Γραφείο ύστερα από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 36: ΒΟΗΘΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΙ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
 36.1 Οι  Βοηθοί  Γενικοί  Οργανωτικοί  Γραμματείς είναι  δύο (2)  και
  επιλέγονται/εκλέγονται από την Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί
  54 μήνες.
 36.2 Συμμετέχουν εξ οφίκιο μέλη στην Κεντρική Επιτροπή με δικαίωμα ψήφου.
 36.3 Μετέχουν στα συλλογικά όργανα του Κόμματος,  όπως προνοεί το
  Καταστατικό.
 36.4 Αρμοδιότητες 
  α) Βοηθούν το Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα για την εύρυθμη λειτουργία
   του οργανωτικού μηχανισμού του Κόμματος. Αντικαθιστούν το Γενικό
   Οργανωτικό  Γραμματέα σε περίπτωση απουσίας.
  β) Ειδικότερα, ασκούν καθήκοντα που τους αναθέτει το Εκτελεστικό
   Γραφείο ύστερα από εισήγηση του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 37: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
 37.1 Ο Αναπληρωτής Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος εκλέγεται από την
  Κοινοβουλευτική Ομάδα και αναπληρώνει τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο
  όταν απουσιάζει ή όταν κωλύεται. Την εκλογή του επικυρώνει η Κεντρική
  Επιτροπή.

   στ) Να  ψηφίζει τους υποψήφιους του Κόμματος σε κάθε εκλογή σε
    δημόσιο αξίωμα.
   ζ) Να μην είναι μέλος άλλου Κόμματος.
 62.7 Κομματική Ταυτότητα
   α) Η εγκεκριμένη αίτηση υποψηφίου μέλους, προωθείται από την
    Επαρχιακή Επιτροπή ή τη Γραμματεία του Εκτελεστικού
    Γραφείου προς το Τμήμα έκδοσης ταυτοτήτων στα Κεντρικά
    Γραφεία για την καταγραφή  του μέλους στο Κεντρικό Μητρώο
    και την έκδοση της κομματικής του ταυτότητας.
   β) Η διαδικασία έκδοσης της κομματικής ταυτότητας
    συμπληρώνεται το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες από την
    παράδοση των στοιχείων στο τμήμα ταυτοτήτων στη Λευκωσία.
    Η ταυτότητα παραδίδεται στην οικεία Επαρχιακή Επιτροπή, η
    οποία και τη διαβιβάζει αμέσως στην ενδιαφερόμενη Τοπική
    Οργάνωση για να παραδοθεί στο νέο μέλος.
   γ) Η όλη διαδικασία εγγραφής μέλους και έκδοσης της ταυτότητας
    του και παράδοσης της στο νέο μέλος διεξάγεται με τον
    ταχύτερο δυνατό ρυθμό και σε καμιά περίπτωση δεν διαρκεί
    πέραν των δύο μηνών.
   δ) Η ανανέωση της Κομματικής ταυτότητας γίνεται δια της
    πληρωμής της ετήσιας συνδρομής.

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

ΑΡΘΡΟ 63: ΝΕΟΛΑΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 63.1 Η ΝΕΔΗΚ αποβλέπει στην κινητοποίηση και πολιτικοποίηση των νέων και
  αξιοποίηση της προσφοράς τους στη ζωή του τόπου μας.
  Αποτελεί την ανανεωτική δύναμη στον αγώνα προώθησης  και πραγμάτωσης
  των αρχών και των στόχων του Κόμματος.
 63.2 Διατηρεί Τμήματα Φοιτητικής Νεολαίας, Εργαζόμενης Νεολαίας και άλλα. 
 63.3 Η ΝΕΔΗΚ είναι αναπόσπαστο μέρος του Κόμματος και βρίσκεται σε συνεχή
  πολιτική συνεργασία με τα συλλογικά όργανα του Κόμματος, πάντοτε κάτω
  από την άμεση εποπτεία του Κόμματος.
 63.4 Η οικονομική διαχείριση και ο έλεγχος γίνεται από το Γενικό Διευθυντή του
  Κόμματος σε συνεργασία με τον Οικονομικό Διαχειριστή του Κόμματος.
 63.5 Μέλη της ΝΕΔΗΚ είναι οι νέοι, μέλη του Κόμματος, ηλικίας από 18-30 ετών.
  Κατά την ημέρα της εκλογικής συνέλευσης δικαίωμα ψήφου έχουν όσοι
  έχουν οικονομικά τακτοποιημένες τις υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με τις
  πρόνοιες του Άρθρου 62.3. Για άτομα 12-18 ετών που επιθυμούν να
  εγγραφούν στην ΝΕΔΗΚ, τηρείται ξεχωριστό μητρώο υπό την εποπτεία του
  Γενικού Οργανωτικού Γραφείου.
 63.6 Την ευθύνη φύλαξης και τήρησης του μητρώου έχει το Γενικό Οργανωτικό
  Γραφείο του Κόμματος.
 63.7 Κανένας εν ενεργεία αξιωματούχος της ΝΕΔΗΚ δεν μπορεί να υπερβαίνει το
  τριαντακοστό (30) έτος της ηλικίας του εκτός και αν διανύει θητεία στην
  οποία εξελέγη και ήταν κάτω των τριάντα (30) ετών.
 63.8 Ο Πρόεδρος, τα μέλη της Γραμματείας και οι Επαρχιακοί Αξιωματούχοι της
  οργάνωσης, εκλέγονται από το Παγκύπριο Συνέδριο της Οργάνωσης το
  οποίο διενεργείται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του Κόμματος το
  αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής της
  Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης και η θητεία τους διαρκεί
  πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 63.9 Η διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη της ηγεσίας της ΝΕΔΗΚ
  διενεργείται και εποπτεύεται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του
  Κόμματος.

 63.10 Ο Πρόεδρος της ΝΕΔΗΚ προεδρεύει της Γενικής Γραμματείας και του
  Κεντρικού Συμβουλίου της ΝΕΔΗΚ.  Έχει την ευθύνη οργάνωσης και
  διοίκησης της ΝΕΔΗΚ και προώθησης των σκοπών και επιδιώξεων της, σε
  συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη των συλλογικών οργάνων της των οποίων
  προεδρεύει.
 63.11 Ο Πρόεδρος της ΝΕΔΗΚ συμμετέχει στο Εκτελεστικό Γραφείο του Κόμματος
  και επίσης, μαζί με τα μέλη της Γενικής Γραμματείας, στην Κεντρική Επιτροπή
  του Κόμματος.
 63.12 Το Καταστατικό της ΝΕΔΗΚ αντανακλά στις διατάξεις του το περιεχόμενο
  του παρόντος άρθρου. Το Καταστατικό του Κόμματος υπερισχύει
  οποιασδήποτε άλλης πρόνοιας του Καταστατικού της ΝΕΔΗΚ σε περίπτωση
  αμφιλεγόμενης και συγκρουόμενης ερμηνείας οποιασδήποτε διάταξης.
 63.13 Το Καταστατικό της ΝΕΔΗΚ υπόκειται στην έγκριση και επικύρωση της
  Κεντρικής Επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 64: ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ  ΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ  ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 64.1 Σκοπός της ΓΟΔΗΚ είναι η προσέλευση των Κυπρίων γυναικών στις τάξεις
  του Δημοκρατικού Κόμματος και η εργασία και συμβολή τους στον αγώνα για
  ανέλιξη της Κύπριας γυναίκας στον πολιτικό,  στον πολιτιστικό και στον
  κοινωνικό τομέα καθώς και η διασφάλιση για τις γυναίκες ισότητα
  δικαιωμάτων και ευκαιριών, πάντοτε μέσα στα πλαίσια του όλου Κομματικού
  μηχανισμού και σύμφωνα με τις καταστατικές αρχές και την πολιτική γραμμή
  του Κόμματος.
 64.2 Η ΓΟΔΗΚ είναι  τμήμα αναπόσπαστο του  Κόμματος και βρίσκεται σε συνεχή
  πολιτική συνεργασία με τα συλλογικά όργανα του Κόμματος. Διατηρεί
  διοικητική και οργανωτική αυτοτέλεια, πάντοτε κάτω από την άμεση εποπτεία
  του Κόμματος.
 64.3 Η οικονομική διαχείριση και ο έλεγχος γίνονται από το Γενικό Διευθυντή του
  Κόμματος σε συνεργασία με τον Οικονομικό Διαχειριστή του Κόμματος.
 64.4 Η ΓΟΔΗΚ παρουσιάζει τις θέσεις και απόψεις του Κόμματος σε θέματα που
  αφορούν ειδικά τη γυναίκα.
 64.5 Μέλη της ΓΟΔΗΚ είναι όλες οι γυναίκες  μέλη του Κόμματος.
  Για την εγγραφή τους ως μελών εφαρμόζονται οι πρόνοιες του Άρθρου 62.3.
  Τα ονόματα των γυναικών μελών του Κόμματος καταχωρούνται στο Κεντρικό
  Μητρώο Μελών του Κόμματος.
 64.6 Την ευθύνη φύλαξης και τήρησης του μητρώου έχει το Γενικό Οργανωτικό
  Γραφείο του Κόμματος. Το μητρώο μελών περιλαμβάνει τις γυναίκες μέλη
  του Κόμματος και δεν διατηρείται παράλληλα άλλο μητρώο από την ίδια
  Οργάνωση.
 64.7 Η Πρόεδρος και τα μέλη της ΓΟΔΗΚ εκλέγονται από το Παγκύπριο Συνέδριο
  της Οργάνωσης, το οποίο διενεργείται και εποπτεύεται από το Γενικό
  Οργανωτικό Γραφείο του Κόμματος. Η εκλογή της ηγεσίας γίνεται εντός έξι
  (6) μηνών από την ημερομηνία της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης και η
  θητεία τους διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 64.8 Η διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη της ηγεσίας της ΓΟΔΗΚ
  διενεργείται και εποπτεύεται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του
  κόμματος.
 64.9 Η Πρόεδρος της ΓΟΔΗΚ συμμετέχει στο Εκτελεστικό Γραφείο του Κόμματος
  και επίσης, μαζί με τα μέλη της Γενικής Γραμματείας της, στην Κεντρική
  Επιτροπή.
 64.10 Το Καταστατικό της ΓΟΔΗΚ  αντανακλά στις διατάξεις του το περιεχόμενο
  του παρόντος άρθρου. Το Καταστατικό του Κόμματος υπερισχύει
  οποιασδήποτε άλλης πρόνοιας του Καταστατικού της ΓΟΔΗΚ σε περίπτωση
  αμφιλεγόμενης και συγκρουόμενης ερμηνείας οποιασδήποτε διάταξης.
 64.11 Το Καταστατικό της ΓΟΔΗΚ υπόκειται στην έγκριση και επικύρωση της
  Κεντρικής Επιτροπής.

  Επιτροπή.
 60.3 Αρμοδιότητες
  Η Τοπική Επιτροπή εργάζεται για:
   α) Την υλοποίηση των Αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.
   β) Την προώθηση των θέσεων και απόψεων του Κόμματος μέσα
    στον κόσμο  της περιοχής της.
   γ) Τη διεύρυνση του Κόμματος με την προσχώρηση νέων μελών.
   δ) Την ανάληψη πρωτοβουλιών με στόχο την αύξηση της επιρροής
    του Κόμματος στην περιοχή ευθύνης της.
   ε) Την κινητοποίηση και συμμετοχή των μελών στις γενικές
    κομματικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις.
   στ) Την διεκπεραίωση των οδηγιών ή καθηκόντων που της
    ανατίθενται από  αρμόδια κομματικά όργανα.
   ζ) Την είσπραξη συνδρομών και διαφώτιση των μελών της Τοπικής
    Οργάνωσης.
   η) Την ενημέρωση και διαφώτιση των μελών της περιοχής της για
    τις θέσεις του Κόμματος πάνω στις διαμορφούμενες νέες
    εξελίξεις. 
 60.4 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν την
  οργάνωση και λειτουργία των Επαρχιακών οργάνων του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 61: ΤΟΠΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 61.1 Το Τοπικό Συμβούλιο συγκροτείται από:
   α) Την Τοπική Επιτροπή
   β) Τους αντιπροσώπους κάθε εκλογικού κέντρου της περιφέρειας
    της Τοπικής Επιτροπής.
   γ) Μέλη  οργανωμένων συνόλων που εγκρίνει η Επαρχιακή
    Επιτροπή  μετά από συνεννόηση  με την Τοπική Επιτροπή.
 61.2 Του Τοπικού Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος της Τοπικής Επιτροπής ή
  εκπρόσωπος της Επαρχιακής Επιτροπής.  Καλείται σε συνεδρία με απόφαση
  της Τοπικής Επιτροπής τακτικά κάθε δύο (2) μήνες και έκτακτα όταν κριθεί
  αναγκαίο από τον Πρόεδρο της Τοπικής Επιτροπής ή την Επαρχιακή Επιτροπή
  ή όταν ζητηθεί από την πλειοψηφία των μελών του.
 61.3 Αρμοδιότητες
   α) Συμβάλλει ουσιαστικά στην υλοποίηση των οργανωτικών
    προγραμμάτων που σχεδιάζει η Τοπική Επιτροπή μέσα στα
    πλαίσια των οδηγιών της Επαρχιακής Επιτροπής.
   β) Αξιολογεί τα αποτελέσματα της Κομματικής δουλειάς και
    εκφράζει τις διαπιστώσεις, τα συμπεράσματα και τις εισηγήσεις
    του.
   γ) Επιλαμβάνεται ειδικών θεμάτων που παραπέμπονται προς αυτό
    από τη Τοπική Επιτροπή ή την Επαρχιακή Επιτροπή και
    υποβάλλει σχετικές εισηγήσεις.

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΑΡΘΡΟ 62: ΜΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
 62.1 Προσόντα Εγγραφής
   α) Κάθε Κύπριος, κάτοικος της Κύπρου, μπορεί να εγγραφεί μέλος
    του Κόμματος, εάν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας
    του, δεν ανήκει ή δεν υποστηρίζει άλλο πολιτικό σχηματισμό και
    δηλώσει αποδοχή των Αρχών της Ιδεολογίας και του
    Καταστατικού του Κόμματος.
   β) Με απόφαση του Εκτελεστικού Γραφείου είναι δυνατό, Κύπριοι
    μη μόνιμοι κάτοικοι της Κύπρου, καθώς  και αλλοδαποί μόνιμοι
    κάτοικοι της Κύπρου να εγγραφούν μέλη του Κόμματος.

 62.2 Μητρώα Μελών 
  Τα μέλη εγγράφονται στα ακόλουθα Μητρώα: 
  1) Μητρώο Μελών Τοπικής Οργάνωσης.
  2) Μητρώο Μελών Επαρχιακής Οργάνωσης.
  3) Κεντρικό Μητρώο Μελών.
 62.3 Εγγραφή Μελών 
  Το υποψήφιο μέλος συμπληρώνει ειδικό Έντυπο Εγγραφής Μέλους στην
  Τοπική Οργάνωση του τόπου διαμονής του. Η αίτηση εξετάζεται από την
  οικεία Επαρχιακή Επιτροπή.
  Συμμετοχή στη διαδικασία εγγραφής μέλους έχουν ο Πρόεδρος και τα μέλη
  της Γραμματείας του Εκτελεστικού Γραφείου.
 62.4 Αποχώρηση Μέλους
  Έκαστο μέλος αποχωρεί από το Κόμμα:
   α) Όταν καταδεικνύει ρητά την επιθυμία του πως δεν επιθυμεί να
    είναι μέλος,
   β) Αποστείλει γραπτή επιστολή προς την οικεία Επαρχιακή
    Επιτροπή ή/και στο Γενικό Οργανωτικό Γραφείο,
   γ) Με δημόσια ανάρτηση ή δήλωση του,
   δ) Όταν με πράξεις ή/και ενέργειες του διαμηνύει ότι δεν θέλει να  
    είναι μέλος του κόμματος.
 
 62.5 Δικαιώματα Μέλους 
  Κάθε μέλος έχει δικαίωμα:
   α) Να ψηφίζει αιρετά όργανα του Κόμματος (άμεσα ή έμμεσα)
    όπως προνοεί το Καταστατικό.
   β) Να υποβάλλει υποψηφιότητα για εκλογή σε κομματικά Αξιώματα
    σε όλα τα επίπεδα της κομματικής δομής, όπως ορίζει το
    Καταστατικό.
   γ) Να διεκδικεί υποβολή υποψηφιότητας για πολιτειακά αξιώματα
    σύμφωνα με το Καταστατικό και τους Ειδικούς Κανονισμούς που
    ρυθμίζουν το θέμα τούτο.
   δ) Να ασκεί κριτική που να εξαντλείται μέσα στα πλαίσια της
    λειτουργίας των οργάνων του Κόμματος.
   ε) Να υποβάλλει στα αρμόδια όργανα εισηγήσεις και να συζητεί
    ελεύθερα  οποιοδήποτε θέμα που έχει σχέση με την πολιτική
    του Κόμματος μέσα στα πλαίσια των κομματικών διαδικασιών.
   στ) Να εκφράζει, να προωθεί και να υποστηρίζει, τυχόν
    διαφορετικές απόψεις του όσο αφορά την πολιτική ή τις
    ενέργειες του Κόμματος, είτε στα συλλογικά όργανα είτε
    δημόσια, νοουμένου ότι μετά που θα ληφθεί απόφαση ομόφωνα
    ή κατά πλειοψηφία από το αρμόδιο συλλογικό όργανο, το μέλος
    δεν δικαιούται με λόγο ή  ενέργειες να  υποσκάπτει ή να
    προβαίνει σε ενέργειες αντίθετες προς την απόφαση που
    λήφθηκε. Σε περίπτωση που ενεργεί αντίθετα, λαμβανομένης
    υπόψη και της μορφής και έντασης της αντίδρασης, το μέλος
    θεωρείται ότι είναι πειθαρχικά υπόλογο και σε περίπτωση
    καταδίκης, υπόκειται σε κυρώσεις.
 62.6 Υποχρεώσεις Μέλους 
  Κάθε μέλος έχει την υποχρέωση:
   α) Να σέβεται και να προωθεί τις Αρχές, την Ιδεολογία και το
    Πρόγραμμα του Κόμματος.
   β) Να συμμορφώνεται προς τις αποφάσεις και να τηρεί τη γραμμή
    του Κόμματος
   γ) Να παρακολουθεί ανελλιπώς τις συνεδρίες των οργάνων στα
    οποία  μετέχει και να λαμβάνει πρόθυμα μέρος στις διάφορες
    εκδηλώσεις του Κόμματος.
   δ) Να καταβάλλει την συνδρομή του στο Κόμμα.
   ε) Να φροντίζει ώστε να είναι εγγεγραμμένος στους Εκλογικούς
    Καταλόγους της Πολιτείας.

ΑΡΘΡΟ 55: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 55.1 Ύστερα από οδηγίες του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου, σύμπλεγμα Τοπικών
  Οργανώσεων, αποτελεί Περιφερειακή Οργάνωση. Κάθε Επαρχιακή Επιτροπή,
  σε συνεννόηση με το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο, χωρίζει την οικεία επαρχία
  της σε περιφέρειες. Κάθε περιφέρεια είναι ένας δήμος ή μια ενορία ή μια
  εκλογική περιφέρεια και στην ύπαιθρο μια ομάδα κοινοτήτων.
  Μέλη της μπορεί να είναι όλες οι Τοπικές Οργανώσεις μιας Περιφέρειας. Οι
  Πρόεδροι και οι Οργανωτικοί Γραμματείς των Τοπικών Οργανώσεων
  αποτελούν το Εκτελεστικό Σώμα της Περιφερειακής Οργάνωσης.
  Η Περιφερειακή Οργάνωση συνεδριάζει υπό την προεδρία του Εκπροσώπου
  των Περιφερειακών Τομέων/Οργανωτικό Συντονιστή Υπαίθρου και
  Δημαρχούμενων περιοχών, που εκλέγεται από τα μέλη της Περιφέρειας
  όπως ορίζει το άρθρο 52.1, τακτικά κάθε διμηνία και έκτακτα όταν το
  αποφασίσει η Επαρχιακή Επιτροπή. Οι αρμοδιότητες του Συντονιστή
  καθορίζονται με Κανονισμούς από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο
 55.2 Τις περιφέρειες κατά επαρχία ορίζει η οικεία Επαρχία σε συνεννόηση με το
  Γενικό Οργανωτικό Γραφείο.
 55.3 Αρμοδιότητες
  1) Συντονίζει τις δραστηριότητες των Τοπικών Οργανώσεων που
   περιλαμβάνονται στην περιφέρεια
  2) Θέτει περιφερειακούς στόχους για διεύρυνση του Κόμματος και
   αποτελεσματική διαφώτιση των μελών της.

ΑΡΘΡΟ 56: ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 
ΕΠΑΡΧΙΩΝ 
 56.1 Οι Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες Επαρχιών λειτουργούν
  σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος Καταστατικού.
 56.2 Ιδρύονται Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες κατά Επαρχία
  με εισήγηση του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
  Ομάδων και κατόπιν έγκρισης του Οργανωτικού Γραφείου, κατά Κλάδο ή
  Επάγγελμα όπου τα μέλη είναι πέραν των τριάκοντα (30). Το Εκτελεστικό
  Γραφείο δύναται να εγκρίνει σύσταση Κλαδικής Οργάνωσης με μικρότερο
  αριθμό μελών. Οι κατά επαρχία επάγγελμα Κλαδικές Οργανώσεις συνδέονται
  με τις αντίστοιχες Κλαδικές των άλλων Επαρχιακών και σχηματίζουν κατά
  επάγγελμα την Παγκύπρια Κλαδική Οργάνωση.
 56.3 Η Κλαδική Οργάνωση διοικείται από πενταμελή (5) Επιτροπή που
  αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα, το Βοηθό
  Γραμματέα και τον Ταμία.
 56.4 Υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, οι Πρόεδροι των
  Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων αποτελούν την
  Συντονιστική Επιτροπή των Κλαδικών Οργανώσεων (Σ.Ε.Κ.Ο) και έχουν την
  ευθύνη του συντονισμού των Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
  Ομάδων. Το έργο της Σ.Ε.Κ.Ο αναλαμβάνει πενταμελής Γραμματεία που
  εκλέγεται και έχει Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Αναπληρωτή
  Γραμματέα και Ταμία.
 56.5 Αρμοδιότητες
  α) Επιλαμβάνονται και προωθούν προβλήματα, ή αιτήματα μελών του
   Κλάδου δια του αρμοδίου οργάνου του Κόμματος.
  β) Μελετούν προβλήματα του Κλάδου και υποβάλλουν εισηγήσεις στο
   Κόμμα δια του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
   Ομάδων.
  γ) Οργανώνουν τα μέλη, τα στελέχη και τους οπαδούς του Κόμματος
   στους χώρους εργασίας και φροντίζουν δια την συστηματική
   διαφώτιση και εμπέδωση της Κομματικής Πολιτικής.
 56.6 Κατά παρόμοιο τρόπο λειτουργούν και οι Επιτροπές Συνταξιούχων.
 56.7 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί, που εγκρίνει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζουν τον τρόπο
  εκλογής και λειτουργίας όλων των Επιτροπών και Οργανώσεων του
  Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 57: TOΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 57.1 Η Τοπική Οργάνωση είναι η βασική πολιτική και οργανωτική μονάδα του
  Κόμματος. Καλύπτει και μια ενορία ή εκλογική περιφέρεια
  Ιδρύεται από την Επαρχιακή Επιτροπή ύστερα από έγκριση του Εκτελεστικού
  Γραφείου.  Δύναται να καλύπτει μια κοινότητα ή ομάδα κοινοτήτων ή ενορία ή
  εκλογική περιφέρεια και στις πόλεις  να καλύπτει την περιοχή που αναλογεί
  σε κάθε ένα εκλογικό Κέντρο.
 57.2 Αποτελείται τουλάχιστον από 10 μέλη. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το
  Εκτελεστικό Γραφείο δύναται να εγκρίνει σύσταση Τοπικής Οργάνωσης με
  μικρότερο αριθμό μελών.
  Η Τοπική Οργάνωση δέχεται μέλη που κατοικούν στην ίδια γεωγραφική
  περιφέρεια.

ΑΡΘΡΟ 58: ΤΟΠΙΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 58.1 Αποτελεί το ανώτατο όργανο της Τοπικής Οργάνωσης. Συγκροτείται από τα
  μέλη που έχουν εγγραφεί στο κεντρικό μητρώο μελών του Κόμματος
  τουλάχιστον εννέα (9) μήνες πριν τη διεξαγωγή της Παγκύπριας Εκλογικής
  Συνέλευσης και διενεργείται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του
  Κόμματος εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής της
  Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης.
  Εφορευτική Επιτροπή που ορίζεται από την Επαρχιακή Επιτροπή εποπτεύει
  την εκλογική διαδικασία. 
  Ειδικοί κανονισμοί που καθορίζονται από την Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν
  τα θέματα της υποβολής υποψηφιοτήτων και την εκλογική διαδικασία. Οι
  Γενικές Συνελεύσεις των Τοπικών Οργανώσεων διεξάγονται εντός έξι (6)
  μηνών μετά την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
 58.2 Σε περίπτωση που Προέδροι ή μέλη Τοπικών Επιτροπών δεν ανταποκρίνονται
  στα καθήκοντα τους και δεν υλοποιούν το πλάνο του Γενικού Οργανωτικού
  Γραφείου και τις αποφάσεις του Κόμματος, η οικεία Επαρχιακή Επιτροπή σε
  συνεννόηση με το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο και με έγκριση του
  Εκτελεστικού Γραφείου, αποφασίζει την πραγματοποίηση νέας Εκλογικής
  Συνέλευσης ή/και την αντικατάσταση τους.
 58.3 Αρμοδιότητες
  Εκλέγει τον Πρόεδρο και τα μέλη της Τοπικής  Επιτροπής για θητεία που
  διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.

ΑΡΘΡΟ 59: ΤΟΠΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 59.1 Συγκαλείται μια (1) φορά στην διάρκεια της θητείας της Επιτροπής ή όποτε
  αυτό κριθεί αναγκαίο και προβαίνει σε έλεγχο των πεπραγμένων της Τοπικής
  Επιτροπής, η οποία παρουσιάζει έκθεση δράσης. Μεριμνά για την περαιτέρω
  στελέχωση και δραστηριοποίηση της Τοπικής Επιτροπής.
  Συμμετέχουν όλα τα μέλη της Τοπικής Οργάνωσης που είναι εγγεγραμμένα
  στο κεντρικό μητρώο μελών του Κόμματος και έχουν τακτοποιημένη την
  οικονομική συνδρομή τους.

ΑΡΘΡΟ 60: ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 60.1 Εκλέγεται από την Τακτική Εκλογική Συνέλευση της Τοπικής Οργάνωσης για
  θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
  Αποτελείται από πέντε ως δεκαπέντε (5-15) μέλη ανάλογα με την
  αριθμητική δύναμη των μελών της Τοπικής Οργάνωσης.
  Καταρτίζεται εις Σώμα ως εξής:
  Αντιπρόεδρος, Γραμματέας Οργανωτικός Γραμματέας και Ταμίας. Τα υπόλοιπα
  μέλη είναι Σύμβουλοι. Συνεδριάζει τακτικά κάθε εβδομάδα και έκτακτα όταν
  κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο.
 60.2 Ο Πρόεδρος της  Τοπικής  Επιτροπής ΝΕΔΗΚ και η Πρόεδρος της Τοπικής
  Επιτροπής ΓΟΔΗΚ παρακάθονται στις συνεδρίες  της Τοπικής Επιτροπής του
  Κόμματος. Εξ οφίκιο μέλη με δικαίωμα ψήφου είναι οι Δήμαρχοι, Δημοτικοί
  Σύμβουλοι, Σχολικοί Έφοροι, Πρόεδρος και μέλη Κοινοτικών Συμβουλίων,
  νοουμένου ότι είναι μέλη του Κόμματος που κατοικούν στην οικεία Τοπική

  Γραφείο χωρίζει την Επαρχία της σε περιφέρειες. Κάθε περιφέρεια είναι ένας
  Δήμος ή Ενορία ή εκλογική περιφέρεια και στην Ύπαιθρο ομάδα κοινοτήτων.
  Του Επαρχιακού Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος της Επαρχιακής
  Επιτροπής.  Καλείται δε σε συνεδρία με απόφαση της Επαρχιακής Επιτροπής
  τακτικά κάθε τρεις (3) μήνες και έκτακτα όταν κριθεί αναγκαίο από τον
  Πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής ή όταν ζητηθεί από τη πλειοψηφία των
  μελών του.
 52.2 Αρμοδιότητες
  α) Συμβάλλει ουσιαστικά στην υλοποίηση των οργανωτικών
   προγραμμάτων εσωκομματικής επικοινωνίας που σχεδιάζει η
   Επαρχιακή Επιτροπή.
  β) Προβαίνει σε αξιολόγηση των πεπραγμένων και σε απολογισμό
   δράσης κατά Τοπική Οργάνωση και εκφράζει τις διαπιστώσεις, τα
   συμπεράσματα και τις εισηγήσεις της.
  γ) Επιλαμβάνεται ειδικών θεμάτων που παραπέμπονται προς αυτό από
   την Επαρχιακή Επιτροπή και υποβάλλει σχετικές εισηγήσεις.

ΑΡΘΡΟ 53: ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 53.1 Η Επαρχιακή Επιτροπή είναι είκοσι-εφταμελής (27). Εκλέγεται από την
  Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις
  (54) μήνες. Το Επαγγελματικό Οργανωτικό Στέλεχος κάθε επαρχίας
  συμμετέχει εξ οφίκιο μέλος της Επαρχιακής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου.
  Η εκλογή του Προέδρου της διεξάγεται χωριστά. Τα μέλη του Εκτελεστικού
  Γραφείου και της Γραμματείας του Εκτελεστικού Γραφείου δύνανται να
  παρακάθονται στις συνεδρίες της οικείας Επαρχιακής Επιτροπής.
 53.2 Οι Επαρχιακές Επιτροπές του Κόμματος υπό ομαλές συνθήκες είναι έξι (6),
  μια (1) σε κάθε Επαρχία της Κύπρου. Κατ’  εξαίρεση για λόγους οργανωτικούς
  και εφ΄ όσον συνεχίζεται η σημερινή έκρυθμη κατάσταση οι Επαρχιακές
  Επιτροπές είναι δώδεκα “12”.
  Επαρχιακή Επιτροπή Λευκωσίας
  Επαρχιακή Επιτροπή Μόρφου (Λευκωσίας)
  Επαρχιακή Επιτροπή Μόρφου (Λεμεσός)
  Επαρχιακή Επιτροπή Λεμεσού
  Επαρχιακή Επιτροπή Λάρνακας
  Επαρχιακή Επιτροπή Πάφου
  Επαρχιακή Επιτροπή  Αμμοχώστου (Λάρνακα)
  Επαρχιακή Επιτροπή Αμμοχώστου (Λεμεσός)
  Επαρχιακή Επιτροπή Αμμοχώστου (Λευκωσία)
  Επαρχιακή Επιτροπή Κερύνειας (Λευκωσία)
  Επαρχιακή Επιτροπή Κερύνειας (Λεμεσός)
  Επαρχιακή Επιτροπή Προσφύγων Πάφου (Μούτταλλος)
 53.3 Οι βουλευτές κάθε οικείας Επαρχίας είναι εξ οφίκιο  μέλη της Επαρχιακής
  Επιτροπής. Στις συνεδρίες παρακάθονται τα επαγγελματικά οργανωτικά
  στελέχη της επαρχίας, ο Πρόεδρος της ΝΕΔΗΚ και η Πρόεδρος της ΓΟΔΗΚ.Η
  Επαρχιακή Επιτροπή καταρτίζεται σε Σώμα ως εξής:
  Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Επαρχιακός Γραμματέας, Επαρχιακός
  Οργανωτικός Γραμματέας, Βοηθός Επαρχιακός Γραμματέας, Βοηθός
  Οργανωτικός Γραμματέας, Ταμίας, Γραμματέας Τύπου και Διαφώτισης,
  Γραμματέας Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων,
  Γραμματέας Αγροτικών Θεμάτων, και Γραμματέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
  Τα υπόλοιπα μέλη είναι Σύμβουλοι.
 53.4 Η Επαρχιακή Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά κάθε μήνα και έκτακτα κατά την
  κρίση του Προέδρου της ή της Εκτελεστικής Επιτροπής της, ή αν ζητηθεί
  τούτο από τα 2/5 των μελών της Επαρχιακής Επιτροπής.
 53.5 Αρμοδιότητες
  α) Η Επαρχιακή Επιτροπή εκπροσωπεί το Κόμμα στην Επαρχία της,
   καθοδηγεί και ελέγχει τις Τοπικές Οργανώσεις της περιοχής της και
   συντονίζει τη δράση τους, σύμφωνα με τις Αρχές του Κόμματος, τις
   Καταστατικές Διατάξεις και τις οδηγίες των αρμοδίων Κεντρικών

   Οργάνων.
  β) Φέρει την ευθύνη για την υλοποίηση του Γενικού Οργανωτικού
   Σχεδίου και των άλλων Προγραμμάτων του Κόμματος στην Επαρχία
   της και προΐσταται του Επαρχιακού επαγγελματικού προσωπικού μέσα
   στα πλαίσια των γενικών οδηγιών του Γενικού Διευθυντή για θέματα
   προσωπικού.
  γ) Συντάσσει και αποστέλλει στη Γενική Γραμματεία διμηνιαίες αναφορές
   για την κομματική δραστηριότητα της και τη γενική κατάσταση του
   Κόμματος στην Επαρχία της.
  δ) Μετέχει στη διαδικασία καθορισμού του κομματικού ψηφοδελτίου, για
   τις βουλευτικές, δημοτικές ή άλλες εκλογές ως ορίζουν οι Ειδικοί
   Κανονισμοί που ρυθμίζουν τα θέματα αυτά.
  ε) Παραπέμπει για εκδίκαση στο Πειθαρχικό Συμβούλιο υποθέσεις
   πειθαρχικών αδικημάτων των μελών σύμφωνα με τις διαδικασίες του
   άρθρου 62.1. Η παραπομπή υπόθεσης μέλους στο Πειθαρχικό
   Συμβούλιο συνοδεύεται πάντοτε από έγγραφο που δικαιολογεί την
   απόφαση παραπομπής.
  στ) Στα οικονομικά θέματα συμμορφώνεται με τις οδηγίες της Οικονομικής
   Επιτροπής.  Διατηρεί Επαρχιακό Ταμείο, το οποίο διαχειρίζεται
   υπεύθυνα υπό τον οικονομικό έλεγχο της Οικονομικής Επιτροπής.
   Πόροι του  ταμείου είναι τα έσοδα από διάφορες τοπικές εκδηλώσεις,
   λαχεία και εράνους και οι ειδικές τοπικές εισφορές των μελών και των
   φίλων του Κόμματος.  Τα έσοδα από τα δικαιώματα εγγραφής και οι
   ετήσιες συνδρομές των μελών κατατίθενται στο Κεντρικό Ταμείο του
   Κόμματος στη  Λευκωσία ή όπου αλλού ήθελε αποφασίσει η
   Οικονομική Επιτροπή. Επίσης, κατατίθενται στο Κεντρικό Ταμείο τα
   έσοδα από Παγκύπριες εκδηλώσεις του Κόμματος, των οποίων την
   πραγμάτωση προωθεί στην Επαρχία της.
  ζ) Ελέγχει κατά εξάμηνο τα Ταμεία των Τοπικών Οργανώσεων και
   αποστέλλει σχετική κατάσταση στην Οικονομική Επιτροπή στη
   Λευκωσία. 
  η) Με έγκριση του Εκτελεστικού Γραφείου καταρτίζει Συμβουλευτικό
   Συμβούλιο ή άλλες Επιτροπές για να υποβοηθηθεί στο έργο της.
  θ) Συμμορφώνεται προς τις εκάστοτε οδηγίες του Γενικού Οργανωτικού
   Γραμματέα του Κόμματος και βρίσκεται σε στενή συνεργασία και
   επικοινωνία με τα αρμόδια όργανα σε όλα τα θέματα.
 53.6 Οι επαρχιακοί αξιωματούχοι συμμετέχουν ως ισότιμα μέλη στα αντίστοιχα
  ειδικά κεντρικά γραφεία ή επιτροπές.
 53.7 Η Επαρχιακή Επιτροπή προΐσταται του Επαρχιακού Επαγγελματικού
  προσωπικού μέσα στα πλαίσια του οργανογράμματος και των Γενικών
  Οδηγιών του Γενικού Διευθυντή για θέματα προσωπικού.

ΑΡΘΡΟ 54: ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 54.1 Την Εκτελεστική Γραμματεία της Επαρχιακής Επιτροπής αποτελούν οι
  Αξιωματούχοι της Επαρχιακής Επιτροπής. Μετέχουν οι βουλευτές της
  Επαρχίας. Πρόεδρος είναι ο Πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής. Ο
  Πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής της ΝΕΔΗΚ και η Πρόεδρος της
  Επαρχιακής Επιτροπής της ΓΟΔΗΚ δύνανται να παρευρίσκονται στις
  συνεδριάσεις της Γραμματείας.
 54.2 Αρμοδιότητες
  Η Εκτελεστική Γραμματεία αντιμετωπίζει τις τρέχουσες εξελίξεις μέσα στα
  πλαίσια των αποφάσεων της Επαρχιακής Επιτροπής και υλοποιεί γενικά τις
  αποφάσεις της.
  Σε περίπτωση επείγουσας μορφής λαμβάνει αποφάσεις τις οποίες
  αναφέρει στην πρώτη επόμενη συνεδρία της Ολομέλειας της Επαρχιακής
  Επιτροπής για επικύρωση.

   την κανονική λειτουργία του λογιστηρίου του Κόμματος.
  θ) Υποβάλλει στην Κεντρική Επιτροπή στο τέλος κάθε οικονομικού έτους
   τους ελεγμένους λογαριασμούς του Κόμματος προς συζήτηση και
   έγκριση.
  ι) Παρουσιάζει στην Οικονομική Επιτροπή, σε συνεργασία με τον
   Οικονομικό Διαχειριστή, κατ’ έτος προϋπολογισμό για τους
   επόμενους δώδεκα (12) μήνες.
  ια) Συμμετέχει εξ οφίκιο μέλος στο Εκτελεστικό Γραφείο με δικαίωμα
   ψήφου

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΑΡΘΡΟ 48: ΔΟΜΗ - ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 
ΚΟΜΜΑΤΟΣ
Α. ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
 1. ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 2. ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 3. ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 4. ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ
 5. ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Ολομέλεια)
 6. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
 7. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 8. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 9. ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 10. ΤΟΠΙΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 11. ΤΟΠΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Β.   ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ
 1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 2. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 3. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 4. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 5. ΒΟΗΘΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 6. ΒΟΗΘΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 7. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ
  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
 8. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 9. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 10. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΑΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 11. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΩΤΙΣΗΣ
 12. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ – ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΘΡΟ 49: ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 49.1 Η Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση πραγματοποιείται κάθε πενήντα-τέσσερις
  (54) μήνες ταυτόχρονα με την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα μέλη της οικείας Επαρχιακής
  Οργάνωσης που έχουν εγγραφεί στο κεντρικό μητρώο μελών του Κόμματος
  τουλάχιστον εννιά (9) μήνες πριν την ημέρα της διεξαγωγής των εργασιών
  της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης.
 49.2 Η Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο και τα είκοσι-έξι (26)
  μέλη της Επαρχιακής Επιτροπής καθώς και τα αιρετά μέλη της Κεντρικής
  Επιτροπής που προέρχονται από την οικεία Επαρχιακή Οργάνωση.
 49.3 Την εκλογική διαδικασία εποπτεύει η Επαρχιακή Εφορευτική Επιτροπή που
  ορίζεται από την Επαρχιακή Επιτροπή υπό την ευθύνη και σε συνεννόηση με
  την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 50: ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 50.1 Το Τακτικό Επαρχιακό Συνέδριο συγκαλείται μια (1) φορά στην διάρκεια της
  θητείας των Επαρχιακών Συλλογικών Οργάνων κατόπιν σύγκλισης του από
  την Επαρχιακή Επιτροπή σε συνεννόηση με το Εκτελεστικό Γραφείο ή όποτε
  αυτό κριθεί αναγκαίο, και είναι το Ανώτατο Επαρχιακό Συλλογικό όργανο του
  Κόμματος στην κάθε επαρχία.
 50.2 Στο Τακτικό Επαρχιακό Συνέδριο γίνεται απολογισμός δράσης των
  επαρχιακών οργάνων και έλεγχος των πεπραγμένων τους από τη βάση του
  Κόμματος. Κατατίθεται έκθεση δράσης της Επαρχιακής Επιτροπής για την
  προηγούμενη θητεία και οικονομικός απολογισμός για την ίδια περίοδο.
 50.3 Σύνθεση 
  Στο Τακτικό Επαρχιακό Συνέδριο συμμετέχουν οι κεντρικοί αξιωματούχοι, οι
  Βουλευτές, οι Ευρωβουλευτές,  οι Υπουργοί και τα μέλη των κεντρικών
  συλλογικών οργάνων που είναι μέλη της οικείας Επαρχιακής Οργάνωσης, οι
  Πρόεδροι και τα μέλη των Επαρχιακών Επιτροπών, ΔΗΚΟ, ΓΟΔΗΚ και
  ΝΕΔΗΚ, οι Πρόεδροι των Τοπικών Επιτροπών, οι Πρόεδροι των Κλαδικών
  Επαρχιακών Επιτροπών και Επαγγελματικών Ομάδων, ένας αντιπρόσωπος
  από κάθε εκλογικό κέντρο, οι Δήμαρχοι, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι Σχολικοί
  Έφοροι, οι Πρόεδροι και τα μέλη των εκλεγμένων Κοινοτικών Συμβουλίων
  που είναι μέλη του Κόμματος, καθώς και οι πρώην κεντρικοί αξιωματούχοι,
  Βουλευτές, Ευρωβουλευτές, Υπουργοί, Πρόεδροι Επαρχιακών Επιτροπών
  ΔΗΚΟ, ΓΟΔΗΚ και ΝΕΔΗΚ, που είναι μέλη της οικείας Επαρχιακής
  Οργάνωσης.
  Οι Προσφυγικές Επαρχιακές Οργανώσεις καλούν σε συμμετοχή στο
  Επαρχιακό Συνέδριο όλα τα μέλη τους.
 50.4 Αρμοδιότητες 
  α) Λαμβάνει γνώση, συζητά και εγκρίνει την Έκθεση Δράσης της
   Επαρχιακής Επιτροπής για τη λήγουσα διετία.
  β) Λαμβάνει γνώση, συζητά και εγκρίνει τον Οικονομικό Απολογισμό της
   περασμένης διετίας.
 50.5 Ειδικοί Κανονισμοί 
  Ειδικοί Κανονισμοί που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν την
  οργάνωση, σύνθεση και λειτουργία του Τακτικού Επαρχιακού Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 51: ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 51.1 Το Έκτακτο Επαρχιακό Συνέδριο συγκαλείται ύστερα από απόφαση του
  Εκτελεστικού Γραφείου ή της Επαρχιακής Επιτροπής με έγκριση του
  Εκτελεστικού Γραφείου ή ύστερα από αίτηση των 2/5 των μελών του
  Κόμματος στην οικεία Επαρχία, με συγκεκριμένη ημερήσια διάταξη.
  Εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις περί του Τακτικού Επαρχιακού
  Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 52: ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 52.1 Το Επαρχιακό Συμβούλιο συγκροτείται από:
  α) Την Επαρχιακή Επιτροπή
  β) Τους Βουλευτές
  γ) Τους Δημάρχους, τους Δημοτικούς Συμβούλους και τους Σχολικούς
   Εφόρους
  δ) Τους Αντιπροσώπους της Επαρχιακής Οργάνωσης στην Κεντρική
   Επιτροπή.
  ε) Τον Πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής ΝΕΔΗΚ
  στ) Την Πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής ΓΟΔΗΚ
  ζ) Τους Εκπροσώπους των Περιφερειακών Τομέων/Συντονιστές
   Υπαίθρου και Δημαρχούμενων περιοχών οι οποίοι ορίζονται από το
   Γενικό Οργανωτικό Γραφείο σε συνεννόηση με την οικεία Επαρχιακή
   Επιτροπή.
  η) Τα επαγγελματικά οργανωτικά στελέχη 
  
  Η οικεία Επαρχιακή Επιτροπή σε συνεννόηση με το Γενικό Οργανωτικό

ΑΡΘΡΟ 38: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 38.1 Ο Γραμματέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή.
 38.2 Υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα χειρίζεται θέματα
  που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
 38.3 Υπό την εποπτεία ενός εκ των Αντιπροέδρων του Κόμματος συμμετέχει στη
  διαδικασία παραγωγής πολιτικής στον τομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΑΡΘΡΟ 39: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
 39.1 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων επιλέγεται/εκλέγεται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 39.2 Υπό την εποπτεία του Γενικού Γραμματέα διεκπεραιώνει τις αποφάσεις της
  Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων.
 39.3 Υπό την εποπτεία του Αντιπροέδρου του Κόμματος συμμετέχει στη
  διαδικασία παραγωγής πολιτικής.
 39.4 Υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα συμμετέχει στην
  υλοποίηση των οργανωτικών σχεδιασμών του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 40: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ  ΣΧΕΣΕΩΝ
 40.1 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων επιλέγεται/εκλέγεται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 40.2 Υπό την εποπτεία του Αναπληρωτή Προέδρου χειρίζεται τις σχέσεις του
  Κόμματος με Κόμματα, Οργανώσεις και Ομάδες του εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟ 41: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ/ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ
 41.1 Ο Γραμματέας Επικοινωνίας/Εκπρόσωπος Τύπου επιλέγεται/εκλέγεται από
  την Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου κατόπιν εισήγησης του
  Προέδρου του Κόμματος για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54)
  μήνες.
 41.2 Ετοιμάζει τις ανακοινώσεις του Κόμματος
 41.3 Έχει την ευθύνη παρακολούθησης των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ).
 41.4 Καταρτίζει προγράμματα εξωτερικής προβολής του Κόμματος, τα οποία,
  αφού εγκριθούν, προωθεί προς υλοποίηση σε συνεργασία της Επιτροπής
  Δημοσίων Σχέσεων και της Επιτροπής Πολιτικού Σχεδιασμού.
 41.5 Καταρτίζει προγράμματα εσωτερικής διαφώτισης, τα οποία, αφού εγκριθούν,
  προωθεί προς υλοποίηση με τη συνεργασία των αρμοδίων οργάνων του
  κόμματος (π.χ. Επαρχιακές Επιτροπές).
 41.5 Φέρει την ευθύνη των κομματικών εκδόσεων.
 41.6 Συμμετέχει στα διάφορα όργανα του Κόμματος ως ορίζει το Καταστατικό.
 
ΑΡΘΡΟ 42: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
 42.1 Ο Γραμματέας Κλαδικών Οργανώσεων επιλέγεται/εκλέγεται από την
  Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 42.2 Κάτω από την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα χειρίζεται όλα
  τα θέματα που αφορούν τις σχέσεις του Κόμματος με τις επαγγελματικές
  οργανώσεις των εργαζομένων (εργατών, υπαλλήλων, εκπαιδευτικών,
  οργανωμένων επιστημόνων κλπ.) και έχει την ευθύνη για την οργάνωση και
  λειτουργία κομματικών γενικών και κλαδικών οργανώσεων μέσα στις τάξεις
  του εργατικού κόσμου.
 42.3 Υπό την εποπτεία ενός εκ των Αντιπροέδρων του Κόμματος συμμετέχει στο
  σύστημα παραγωγής πολιτικής και ειδικότερα υποβάλλει εισηγήσεις για
  διαμόρφωση και προώθηση της εργατικής πολιτικής του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 43: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 43.1 Ο Γραμματέας Αγροτικών Θεμάτων εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή για
  θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 43.2 Κάτω από την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα χειρίζεται όλα
  τα θέματα που αφορούν τις σχέσεις του Κόμματος με τις αγροτικές
  οργανώσεις και έχει την ευθύνη για την οργάνωση και λειτουργία

  κομματικών οργανώσεων μέσα στις τάξεις του  αγροτικού κόσμου.
 43.3 Υπό την εποπτεία ενός εκ των Αντιπρόεδρων του Κόμματος συμμετέχει στο
  σύστημα παραγωγής πολιτικής και υποβάλλει εισηγήσεις για διαμόρφωση και
  προώθηση της αγροτικής πολιτικής του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 44: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ  ΘΕΜΑΤΩΝ
 44.1 Ο Γραμματέας Προσφυγικών Θεμάτων επιλέγεται/εκλέγεται από την
  Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 44.1 Αρμοδιότητες
  α) Υπό την εποπτεία  του Γενικού Γραμματέα χειρίζεται θέματα που
   αφορούν τις σχέσεις του Κόμματος με τη ΠΕΠ και τα προσφυγικά
   σωματεία στα πλαίσια της πολιτικής του Κόμματος.
  β) Επιλαμβάνεται των προσφυγικών και άλλων προβλημάτων των μελών
   και τα προωθεί προς τη λύση τους.

ΑΡΘΡΟ 45: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
 45.1 Ο Γραμματέας Θρησκευτικών Ομάδων επιλέγεται/εκλέγεται από την
  Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 45.2 Αρμοδιότητες 
  Υπό την εποπτεία του Γενικού Γραμματέα χειρίζεται θέματα που αφορούν τις
  σχέσεις του Κόμματος με τις θρησκευτικές ομάδες στα πλαίσια της πολιτικής
  του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 46: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 46.1 Η Κεντρική  Επιτροπή εκλέγει  ύστερα από πρόταση του Εκτελεστικού
  Γραφείου δύο (2) μέλη του Κόμματος ως Οικονομικούς Ελεγκτές του
  Κόμματος εκ των οποίων ο ένας είναι εγκεκριμένος ελεγκτής, για θητεία
  που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 46.2 Η θέση του Οικονομικού Ελεγκτή είναι ασυμβίβαστη με οποιονδήποτε άλλο
  κομματικό αξίωμα.
 46.3 Ελέγχουν την οικονομική διαχείριση των οργάνων και Επιτροπών του
  Κόμματος και καταθέτουν την έκθεση τους στην Κεντρική Επιτροπή και στο
  Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο αναφορικά με την προηγούμενη θητεία.

ΑΡΘΡΟ 47: ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 47.1 Ο Γενικός Διευθυντής του Κόμματος επιλέγεται/εκλέγεται, διορίζεται και
  παύεται από το Εκτελεστικό Γραφείο κατόπιν εισήγησης του Προέδρου.
 47.2 Αρμοδιότητες
  α) Προΐσταται διοικητικά της εσωτερικής λειτουργίας του Κόμματος και
   εποπτεύει το έργο του επαγγελματικού προσωπικού των Κεντρικών
   και Επαρχιακών γραφείων.
  β) Υπό την εποπτεία της Γραμματείας του Εκτελεστικού Γραφείου, έχει
   την ευθύνη θεμάτων που άπτονται του επαγγελματικού προσωπικού
   του Κόμματος.
  γ) Προτείνει στο Εκτελεστικό Γραφείο την δομή και το οργανόγραμμα του
   Κόμματος.
  δ) Δύναται να ανοίγει/κλείνει/λειτουργεί τραπεζικούς λογαριασμούς,
   ή/και να έχει δικαίωμα υπογραφής ή/και  να προβαίνει σε αιτήματα
   τραπεζικών διευκολύνσεων/δανεισμού εκ μέρους του Κόμματος,
   ΝΕΔΗΚ, ΓΟΔΗΚ, και των Επαρχιακών Επιτροπών σύμφωνα με το
   άρθρο 69.9.
  ε) Συμμετέχει εξ οφίκιο μέλος στην Οικονομική Επιτροπή με δικαίωμα
   ψήφου.
  στ) Εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή τη διενέργεια  πληρωμής
   των κομματικών δαπανών και υπογράφει τα εντάλματα πληρωμής.
  ζ) Εισηγείται, σε συνεργασία με τον Οικονομικό Διαχειριστή, προς την
   Οικονομική Επιτροπή, τον Ετήσιο Προϋπολογισμό Εσόδων και
   Δαπανών.
  η) Σε συνεργασία με την Οικονομική Επιτροπή του Κόμματος εποπτεύει

ΑΡΘΡΟ 65: ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
 65.1 Παραρτήματα Εξωτερικού
  α) Στα μεγάλα κέντρα του απόδημου Κυπριακού Ελληνισμού ή και αλλού,
   ιδρύονται Τοπικές Οργανώσεις - Παραρτήματα του Κόμματος.
  β) Λειτουργούν με βάση Καταστατικό που εγκρίνει ειδικά συγκαλούμενο
   Τοπικό Συνέδριο του Κόμματος και επικυρώνει το Εκτελεστικό
   Γραφείο.
 65.2 Φοιτητικές Οργανώσεις
  Στα διάφορα Πανεπιστήμια του Εξωτερικού ή Σχολές Τριτοβάθμιας
  Εκπαίδευσης του Εσωτερικού ιδρύονται και λειτουργούν Φοιτητικές
  Οργανώσεις του Κόμματος.

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ
ΑΡΘΡΟ 66: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 66.1 Υποεπιτροπή του Εκτελεστικού Γραφείου του Κόμματος εκ πέντε (5) μελών
  θα λειτουργεί σαν Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
  Τα πέντε (5) μέλη θα εκλέγονται στη πρώτη συνεδρία του Εκτελεστικού
  Γραφείου με μυστική ψηφοφορία και θα υπηρετούν καθ΄ όλη τη θητεία. Σε
  περίπτωση που θα κενωθεί θέση μέλους του Πειθαρχικού Συμβουλίου
  επιλέγεται άμεσα νέο μέλος.
  Εκάστη Επαρχιακή Επιτροπή δύναται να υποβάλει καταγγελία στο Γενικό
  Γραμματέα σχετικά  με παράπτωμα που αφορά μέλος του Κόμματος που
  εμπίπτει στη δική της δικαιοδοσία. Ο Γενικός Γραμματέας αφού διαπιστώσει
  ότι τα γεγονότα που αφορούν τη συγκεκριμένη περίπτωση μπορούν να
  στοιχειοθετήσουν υπόθεση που εμπίπτει  στις πρόνοιες των πιο κάτω
  πειθαρχικών αδικημάτων ετοιμάζει σχετική έκθεση και την παραπέμπει
  ενώπιον του Εκτελεστικού Γραφείου για εξέταση και λήψη απόφασης
  παραπομπής ή όχι σε πειθαρχική δίκη.
  Νοείται ότι το Εκτελεστικό Γραφείο δικαιούται αυτεπαγγέλτως να
  παραπέμπει στο Πειθαρχικό Συμβούλιο οποιαδήποτε καταγγελία κρίνει ότι
  πρέπει να τύχει πειθαρχικής διερεύνησης. Κατά τη λήψη της απόφασης του
  Εκτελεστικού Γραφείου δε μετέχουν στη διαδικασία τα μέλη του Πειθαρχικού
  Συμβουλίου.
 66.2 Νοείται ότι σε περιπτώσεις αυταπόδεικτου πειθαρχικού παράπτωματος το
  Εκτελεστικό Γραφείο δύναται να επιβάλει αυτεπάγγελτα οποιαδήποτε
  πειθαρχική ποινή.
 66.3 Οι αποφάσεις του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου μπορούν να
  εφεσιβληθούν από το ενδιαφερόμενο μέρος το αργότερο εντός τριάντα (30)
  ημερών από της κοινοποιήσεως σε αυτόν ή από της δημοσιεύσεως της
  απόφασης.
  Έφεση υποβάλλεται στην Κεντρική Επιτροπή της οποίας Υποεπιτροπή από
  έντεκα (11) μέλη ενεργεί σαν Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό  Συμβούλιο, και
  δύναται να ακυρώσει, να μειώσει, ή να επικυρώσει την ποινή.
  Τα έντεκα (11) μέλη θα καθορίζονται στην πρώτη συνεδρία της Κεντρικής
  Επιτροπής με μυστική ψηφοφορία και θα υπηρετούν καθ΄ όλη τη θητεία.
  Σε περίπτωση που θα κενωθεί θέση μέλους του Δευτεροβάθμιου
  Πειθαρχικού Συμβουλίου επιλέγεται άμεσα νέο μέλος.
 66.4 Σε περίπτωση που μέλος του πρωτοβάθμιου ή δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού
  Συμβουλίου έχει άμεση ή έμμεση σχέση με οποιονδήποτε κατηγορούμενο
  τότε το μέλος αυτό δεν θα λαμβάνει μέρος στη πειθαρχική διαδικασία.
 66.5 Πειθαρχικά Αδικήματα
   α) Η μη συμμόρφωση μέλους προς τις υποχρεώσεις του, που
    απορρέουν από το Καταστατικό και τις διατάξεις των
    Κανονισμών Λειτουργίας του Κόμματος.
   β) Η συμπεριφορά μέλους που μειώνει το ηθικό κύρος και θίγει
    την αξιοπρέπεια του Κόμματος.

   γ) Στάση και συμπεριφορά μέλους αντίθετη προς τις Αρχές, την
    Ιδεολογία, τις αποφάσεις και τις προγραμματικές επιδιώξεις του
    Κόμματος.
 66.6 Πειθαρχικές Ποινές
  Για τα πιο πάνω πειθαρχικά αδικήματα επιβάλλονται ανάλογα με τη
  σοβαρότητα του πειθαρχικού αδικήματος οι πιο κάτω ποινές:
   α) Σύσταση
   β) Προφορική επίπληξη
   γ) Γραπτή επιτίμηση
   δ) Προσωρινός αποκλεισμός από την κομματική ζωή
   ε) Καθαίρεση Αξιωματούχου από το Αξίωμα του
   στ) Προσωρινή Αποβολή
   ζ) Αποβολή

ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ
ΑΡΘΡΟ 67: ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ - ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
 67.1 Οι πολιτικές αποφάσεις του Κόμματος για την εκλογή Προέδρου της
  Δημοκρατίας λαμβάνονται από την Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος, που
  συνέρχεται μετά από πρόταση του Εκτελεστικού Γραφείου, είτε
  αυτεπάγγελτα.
 67.2 Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Κόμματος είναι μέλος της Βουλής τότε
  είναι ο υποψήφιος του Κόμματος στην εκλογή για ανάδειξη Προέδρου της
  Βουλής.
 67.3 Ειδικοί Κανονισμοί που ψηφίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν τη
  διαδικασία επιλογής κομματικού ή κομματικών υποψηφίων στη διεκδίκηση
  των Γενικών ή Αναπληρωματικών Βουλευτικών Εκλογών, των Ευρωεκλογών,
  των Δημοτικών Εκλογών ή της Εκλογής Κοινοτικών  Συμβουλίων.
 67.4 Όλοι οι υποψήφιοι Βουλευτές, Ευρωβουλευτές, Δήμαρχοι, Δημοτικοί
  Σύμβουλοι και άλλοι υποψήφιοι Κομματικών ή Κοινοτικών αξιωμάτων
  μπορούν να έχουν πρόσβαση για επιθεώρηση των μητρώων του Κόμματος
  βάση κανονισμών που θα εκδίδει το Εκτελεστικό Γραφείο.

ΜΕΡΟΣ ΕΝΝΑΤΟ 
ΑΡΘΡΟ 68: ΕΙΔΙΚΟΙ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
 68.1 Η Κεντρική Επιτροπή θεσπίζει Ειδικούς Κανονισμούς που ρυθμίζουν:
  α) Τη διαδικασία της υποβολής υποψηφιότητας και εκλογής
   Αξιωματούχων του Κόμματος από την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση
   ή άλλα ανώτερα όργανα του Κόμματος.
  β) Τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων του Κόμματος, Κεντρικών και
   Επαρχιακών.
  γ) Το διαχωρισμό των υπηρεσιών των Αξιωματούχων του Κόμματος σε
   δύο κατηγορίες. Στην κατηγορία όσων προσφέρουν τις υπηρεσίες τους
   άνευ αντιμισθίας και εκείνων που πράττουν τούτο έναντι αντιμισθίας,
   με αναφορά των συγκεκριμένων Αξιωματούχων που ανήκουν σε κάθε
   κατηγορία.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟ
ΑΡΘΡΟ 69: ΓΕΝΙΚΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
 69.1 Διαδικασία Αναφοράς
  Αναφορά οργάνου ή μέλους προς το Εκτελεστικό Γραφείο ή την Κεντρική
  Επιτροπή γίνεται πάντοτε δια του Γενικού Γραμματέα.

 69.2 Καταρτισμός Προσχεδίων Κανονισμών
  Τα προσχέδια όλων των Κανονισμών Λειτουργίας των διαφόρων Οργάνων ή
  Επιτροπών που προνοεί το Καταστατικό καταρτίζει το Εκτελεστικό Γραφείο
  με εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας, Ελέγχου και Κανονισμών και τα
  παραπέμπει για έγκριση στην Κεντρική Επιτροπή. 
 69.3 Τρόπος λήψης Αποφάσεων
  Όλες οι αποφάσεις των Συλλογικών Οργάνων που προνοούνται από το
  Καταστατικό λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία νοουμένου ότι δεν
  προβλέπεται διαφορετικά σε άλλο άρθρο του Καταστατικού. Σε περίπτωση
  ισοψηφίας ο προεδρεύων του συγκεκριμένου οργάνου έχει τη νικώσα ψήφο.
  Όταν ζητηθεί μυστική ψηφοφορία από το 25% των παρόντων συνέδρων σε
  οποιαδήποτε Συνέλευση ή οποιοδήποτε Συνέδριο, τότε αυτή διεξάγεται
  από πενταμελή (5) Εφορευτική Επιτροπή η οποία επιβλέπει τη διεξαγωγή
  της ψηφοφορίας και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων.
 69.4 Ασυμβίβαστη η κατοχή δύο κομματικών Αξιωμάτων
   α) Είναι ασυμβίβαστη η κατοχή δύο ή περισσότερων θέσεων
    αξιωματούχων σε Κεντρικό ή Επαρχιακό ή Τοπικό επίπεδο από
    το ίδιο πρόσωπο. Οιοσδήποτε αξιωματούχος ανεξάρτητα
    επιπέδου δικαιούται να κατέχει θέση ως απλό μέλος σε
    συλλογικό όργανο.
   β) Νοείται ότι τούτο δεν ισχύει όταν προνοείται καταστατικά ή
    συμμετοχή του φορέα ενός αξιώματος στα ανώτατα όργανα.
   γ) Η απ’ ευθείας εκλογή σε συλλογικό όργανο δεν αποτελεί
    ασυμβίβαστο με κομματικό αξίωμα.
    Το Εκτελεστικό Γραφείο καθορίζει ποια συγκεκριμένα αξιώματα
    είναι  ασυμβίβαστα.
 69.5 Κήρυξη θέσης Μέλους Συλλογικού Οργάνου (Κεντρικού ή Επαρχιακού) ως
  κενή και διαδικασία συμπλήρωσής της.
   α) Σε περίπτωση που μέλος συλλογικού οργάνου απουσιάζει
    αδικαιολόγητα πέρα από τρείς συνεχείς  συνεδρίες ή από δέκα
    (10) συνολικά αδικαιολόγητες συνεδρίες κατά τη διάρκεια της
    θητείας του , το όργανο δικαιούται να το απαλλάξει από τα
    καθήκοντα του και να κηρύξει τη θέση του κενή, αφού
    εξασφαλίσει προηγουμένως την έγκριση του Εκτελεστικού
    Γραφείου.
   β) Κενούμενες θέσεις  κατά τα ανωτέρω καταλαμβάνουν οι
    επιλαχόντες κατά την σειρά επιτυχίας κατά της εκλογής.
   γ) Σε περίπτωση μη κάλυψης θέσης από επιλαχόντες για τη
    συμπλήρωση της κενής θέσης, θα επιλέγει το όργανο ύστερα
    από έγκριση του Εκτελεστικού Γραφείου. 
 69.6 Θητεία Αξιωματούχων 
  Η θητεία των Αξιωματούχων που αναφέρονται στα διάφορα άρθρα του
  Καταστατικού, αρχίζει από την ημέρα της εκλογής τους και λήγει αμέσως
  μετά την εκλογή των νέων Αξιωματούχων από το αρμόδιο όργανο του
  Κόμματος και διαρκεί για 54 μήνες. Εξαιρούνται ο Κοινοβουλευτικός
  Εκπρόσωπος και ο Αναπληρωτής του, των οποίων η θητεία διαρκεί όσο και η
  βουλευτική θητεία τους , καθώς και ο Πρόεδρος και τα μέλη της Τοπικής
  Επιτροπής των οποίων η θητεία μπορεί να καθορίζεται από τις ετήσιες
  Τοπικές Γενικές Συνελεύσεις. 
 69.7 Έκπτωση Αξιωματούχων/Μελών
  Αξιωματούχος/Μέλος του Κόμματος εκπίπτει του αξιώματός του σε
  περίπτωση που με ενέργειες του βρίσκεται σε αντίθεση με αποφάσεις
  Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος, ύστερα από σχετική απόφαση του
  Εκτελεστικού Γραφείου δεόντως αιτιολογημένης, με δικαίωμα έφεσης στην
  Κεντρική Επιτροπή εντός τριάντα (30) ημερών.
 69.8 Τροποποίηση του Καταστατικού 
  Το Καταστατικό του Κόμματος μπορεί να τροποποιηθεί σε Τακτικό ή Έκτακτο
  Παγκύπριο Συνέδριο με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων που έχουν
  δικαίωμα ψήφου, δεδομένου ότι το σχέδιο τροποποιήσεων θα

  γνωστοποιηθεί τουλάχιστον ένα μήνα πριν το Συνέδριο σε όλα το όργανα και
  τους συνέδρους του Κόμματος.
 69.9 Πόροι του Κόμματος
  Πόροι του Κόμματος είναι η ετήσια κρατική χορηγία και οι ετήσιες συνδρομές
  των μελών, εισφορές, δωρεές, έσοδα εράνων, οργάνωσης λαχείων,
  χοροεσπερίδων, άλλων εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων που συνάδουν με
  τις αρχές πολιτικής δεοντολογίας.
  Το Κόμμα έχει εξουσία όπως: 
   α) Διορίζει τραπεζικούς ή/και άλλους οργανισμούς ως τραπεζίτες
    του και να προβαίνει στο άνοιγμα οποιουδήποτε λογαριασμού.
   β) Συναλλάττεται ή/και λαμβάνει τραπεζικές διευκολύνσεις ή/και
    υπηρεσίες σε δάνεια, τρεχούμενο ή/και οποιοδήποτε άλλο
    λογαριασμό ή/και σε οποιαδήποτε άλλη μορφή τραπεζικών
    πιστώσεων για οποιαδήποτε ποσά με ή χωρίς εξασφαλίσεις και
    κάτω από οποιουσδήποτε όρους 
   γ) Υποθηκεύει, καταθέτει, ενεχυριάζει ή/και άλλως πως
    προσφέρει ή/και διαθέτει οποιαδήποτε περιουσία του Κόμματος
    κινητή ή/και ακίνητη σαν εξασφάλιση οποιονδήποτε
    υφιστάμενων ή/και  μελλοντικών ή/και  υπό αίρεση
    υποχρεώσεων του Κόμματος, έναντι οποιουδήποτε τραπεζικού
    ή/και άλλου οργανισμού ή/και φυσικού ή/και νομικού
    προσώπου.
   δ) Προς το σκοπό υλοποίησης των πιο πάνω, ο εκάστοτε
    Διευθυντής του Κόμματος ή/και ο εκάστοτε Οικονομικός
    Διαχειριστής του Κόμματος ή/και οποιοσδήποτε πληρεξούσιος
    αντιπρόσωπος οποιουδήποτε από αυτούς, εξουσιοδοτούνται να
    προβαίνουν σε οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις ή/και στη
    συνομολόγηση οποιασδήποτε συμφωνίας υπογράφοντας προς
    τούτο κάθε αναγκαίο έγγραφο, δήλωση ή αίτηση ή/και να
    παρίστανται ενώπιον οποιασδήποτε αρχής για σκοπούς αγοράς
    ή/και πώλησης ή/και επιβάρυνσης οποιασδήποτε κινητής ή
    ακίνητης περιουσίας του Κόμματος.
 69.10 Ημερομηνία ισχύος του παρόντος Καταστατικού 
  Η ισχύς του Καταστατικού που ψηφίστηκε στις 6 Μαΐου 2018 αρχίζει από την
  ψήφισή του.
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΑΡΘΡΟ 1 : ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΕΜΒΛΗΜΑ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ
 1.1 Το Δημοκρατικό Κόμμα ιδρύθηκε στη Λευκωσία αρχικά ως παράταξη με την
  ονομασία Δημοκρατική Παράταξη, στις 12 Μαΐου 1976, με ιδρυτική διακήρυξη
  του Σπύρου Κυπριανού με στόχο τη στήριξη του εθνάρχη Μακαρίου και της
  πολιτικής του. Η παράταξη σύντομα μετασχηματίστηκε σε Κόμμα με την
  επωνυμία ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ.
 1.2 ΕΔΡΑ του Κόμματος είναι στην Λεωφ. Γρίβα Διγενή 50, 1080, στη Λευκωσία.
 1.3 ΕΜΒΛΗΜΑ του Κόμματος η αναμμένη δάδα.
 1.4 Η σφραγίδα του Κόμματος είναι κυκλική και στην περιφέρεια έχει την
  επιγραφή ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. Στο κέντρο έχει την
  αναμμένη δάδα, που τέμνει στο μέσο τη συντομογραφία του Κόμματος,
  ΔΗΚΟ, και το έτος ίδρυσής του, 1976.

ΑΡΘΡΟ 2 : ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ – ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 2.1 Ιδεολογία
  Το Δημοκρατικό Κόμμα εκφράζει τους πολίτες που πιστεύουν στις αρχές της
  Πολιτικής, Κοινωνικής και Οικονομικής Δημοκρατίας ως το σύστημα αρχών
  που προάγει και εξασφαλίζει καλύτερα την αρμονική κοινωνική συμβίωση,
  την κοινωνική συνοχή και την κοινωνική δημιουργία. Το Δημοκρατικό Κόμμα
  ασπάζεται την ιδεολογία και τη φιλοσοφία του ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ που
  εμπνέεται από ένα γενικότερο εθνικό και κοινωνικό όραμα και απορρίπτει τις
  γενικές και αόριστες ιδέες και τους αυθαίρετους αφορισμούς.
 2.2 Βασικοί σκοποί
  Βασικοί σκοποί του Δημοκρατικού Κόμματος είναι η συμβολή στον αγώνα για
  την απελευθέρωση της Κύπρου και η προώθηση θεσμών, προγραμμάτων και
  διαδικασιών, που εξασφαλίζουν απρόσκοπτη πρόοδο  και αρμονία στον
  πολιτικό και οικονομικό τομέα, μέσα σε μια κυρίαρχη, ανεξάρτητη και
  δημοκρατική πολιτεία με κατοχυρωμένα τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα
  όλων των νόμιμων πολιτών της. 
 2.3 Βασικοί στόχοι
  Οι βασικοί στόχοι του Δημοκρατικού Κόμματος πηγάζουν από  την όλη
  ιδεολογία και πολιτική φιλοσοφία του. Παράλληλα:
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα βρίσκεται σταθερά και με συνέπεια ενταγμένο
   στον ενδιάμεσο πολιτικό χώρο και υπηρετεί με ειλικρίνεια και χωρίς

   διακρίσεις το δημόσιο συμφέρον και το κοινωνικό σύνολο. Επιδιώκει τη
   συστηματική συνεργασία των δυνάμεων του χώρου στη βάση
   πολιτικοϊδεολογικών συγκλίσεων. Μόνιμος στόχος του Δημοκρατικού
   Κόμματος είναι η συνένωση των δυνάμεων του χώρου και η διεύρυνση
   της αποδοχής των αρχών και της πολιτικής φιλοσοφίας του
   ενδιάμεσου χώρου από την Κυπριακή κοινωνία Στόχος επίσης είναι η
   δημιουργία συνθηκών εθνικής συνεννόησης, πολιτικής συναντίληψης,
   κοινωνικής συναίνεσης και πολιτικής σταθερότητας στον τόπο.
  β) Το Δημοκρατικό Κόμμα επιδιώκει ενεργό και δημιουργική συμμετοχή
   σε Διεθνείς και  Ευρωπαϊκούς πολιτικοϊδεολογικούς και
   κο ι ν ο β ο υλ ε υ τ ι κο ύ ς  θ εσ μ ο ύ ς  κα ι  σ χ ή μ α τ α  σ τ η  β ά σ η
   πολιτικοϊδεολογικής ταύτισης ή συγγένειας.
 2.4 Θέσεις του Κόμματος αναφορικά με το Εθνικό θέμα
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα θεωρεί το Κυπριακό ως πρόβλημα εισβολής και
   κατοχής και αγωνίζεται για να επιτύχει με βάση τα ψηφίσματα και τις
   αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών και τις Συμφωνίες Κορυφής, τις
   αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
   και το Κοινοτικό (Ευρωπαϊκό) Κεκτημένο, δίκαιη, λειτουργική και
   βιώσιμη λύση. ΛΥΣΗ που θα εξασφαλίζει την πλήρη ανεξαρτησία, την
   κατοχύρωση της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας, και της
   ενότητας της χώρας, την αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων
   και των εποίκων και την κατοχύρωση του δικαιώματος επιστροφής
   όλων των προσφύγων στις εστίες και τις περιουσίες τους, κάτω από
   συνθήκες ασφάλειας και θα κατοχυρώνει τα ανθρώπινα δικαιώματα
   (όλων των νόμιμων κατοίκων της Κυπριακής Δημοκρατίας), τις
   βασικές ελευθερίες και τη διακρίβωση της τύχης ενός εκάστου των
   αγνοουμένων.
  β) Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει ότι στον αγώνα μας για φυσική και
   εθνική επιβίωση και δικαίωση, η ανεπιφύλακτη και στενή συνεργασία
   με την Ελληνική Κυβέρνηση είναι αναγκαία και απαραίτητη, και ότι, οι
   δεσμοί με την Ελλάδα, για λόγους ιστορικούς, φυλετικούς και
   εθνικούς, πρέπει να παραμένουν πάντοτε απαρασάλευτοι.
  γ) Το Δημοκρατικό Κόμμα εργάζεται για την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση της
   Κύπρου με στόχο την εφαρμογή των αρχών της δικαιοσύνης, των
   ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του Κοινοτικού Κεκτημένου και την
   ισότιμη και δημιουργική συμμετοχή της Κύπρου στους Ευρωπαϊκούς
   θεσμούς και γενικά στο Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. Παράλληλα εργάζεται
   για τη διαμόρφωση ενός συστήματος αρχών και αξιών στην Ευρωπαϊκή
   Ένωση που να την καθιστά ένωση λαών και πολιτισμών και όχι όργανο
   πολιτικών και οικονομικών κέντρων εξουσίας.
 2.5 Πολιτική Δημοκρατία
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει πως όλες οι πολιτικές εξουσίες πρέπει
   να πηγάζουν από το λαό και να ασκούνται υπεύθυνα για το καλό του
   λαού και σύμφωνα με την ανόθευτη θέλησή του.
  β) Η ολοκλήρωση της Πολιτικής Δημοκρατίας είναι αδιανόητη χωρίς την
   απαιτούμενη πολιτική αγωγή και ενημέρωση, χωρίς τη συμμετοχή
   όλων των ενηλίκων πολιτών στη διαδικασία λήψης σοβαρών
   αποφάσεων, χωρίς την παροχή ίσων ευκαιριών σε όσους πολίτες
   θέλουν να διεκδικήσουν πολιτικές θέσεις, από τις οποίες να μπορούν
   να συναγωνιστούν δημοκρατικά και  ελεύθερα, χωρίς να
   παρεμποδίζονται από οποιεσδήποτε προκαταλήψεις και εμπόδια.
   Η Πολιτική Δημοκρατία απαιτεί την ισότητα των πολιτών έναντι των
   νόμων και την ισοπολιτεία των νόμων έναντι όλων των πολιτών.
 2.6 Έμπρακτη Πολιτική Δημοκρατία 
  Το Δημοκρατικό Κόμμα θέλει τη δημοκρατία έμπρακτη και ουσιαστική, όπου
  τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των πολιτών να καθορίζονται δημοκρατικά,
  με συναίσθηση κοινωνικής ευθύνης και σύμφωνα με τις αρχές της
  δικαιοσύνης και της κοινωνικής αλληλεγγύης και όπου τα δικαιώματα των
  πολιτών να προστατεύονται αποτελεσματικά και να ασκούνται ελεύθερα.

 2.7 Ατομικές και Πολιτικές Ελευθερίες 
  Το Δημοκρατικό Κόμμα θέλει τα ανθρώπινα δικαιώματα απαραβίαστα και τις
  ατομικές και πολιτικές ελευθερίες κατοχυρωμένες με μηχανισμούς που να
  τις προστατεύουν από καταχραστές και σφετεριστές της εξουσίας και από
  πράξεις που δεν συνάδουν με το σύστημα των κοινωνικών αξιών του λαού ή
  τη δημοκρατικά εκφραζόμενη θέληση του λαού.
 2.8 Κοινωνική Δημοκρατία
  Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει ότι το κράτος και γενικά η πολιτεία καθώς και
  η ευρύτερη  κοινωνία έχουν υποχρέωση να εξασφαλίζουν σε όλους τους
  πολίτες συνθήκες ελεύθερης και αξιοπρεπούς διαβίωσης, σύμφωνα με τις
  αρχές της δικαιοσύνης, του ανθρωπισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης.
  Για το σκοπό αυτό υποστηρίζει τη χαλιναγώγηση της αυθαιρεσίας των
  ισχυρών κοινωνικών ομάδων, όπου, και όταν, εκδηλώνεται, την ενίσχυση των
  αδύνατων κοινωνικών ομάδων ή κατηγοριών ή στρωμάτων και την προστασία
  τους από την εγκατάλειψη, την κοινωνική περιθωριοποίηση, την άδικη
  μεταχείριση και την εκμετάλλευση, με απώτερο σκοπό την εξισορρόπηση
  των κοινωνικών και οικονομικών δικαιωμάτων και την αρμονική συμβίωση
  των πολιτών μέσα σε συνθήκες κοινωνικής συνοχής.
 2.9 Οικονομική Δημοκρατία
  Το Δημοκρατικό Κόμμα αποβλέπει στην εξάλειψη κάθε είδους οικονομικών
  φραγμών για την οικονομική προαγωγή των ατόμων και στη δημιουργία ίσων
  ευκαιριών εργασίας και οικονομικής προόδου για όλους τους πολίτες.
  Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει ότι η οικονομική δημοκρατία είναι ανέφικτη
  χωρίς την κατάργηση της κυρίαρχης  αυθαιρεσίας των οικονομικά ισχυρών,
  των μονοπωλίων, της ασυδοσίας του εγχώριου ή ξένου κεφαλαίου, της
  μονοπώλησης, της πληροφόρησης και των κάθε λογής προνομίων που είναι
  αντίθετα με τα συμφέροντα του λαού.  Το Δημοκρατικό Κόμμα θεωρεί επίσης
  αναγκαία την καθιέρωση ελέγχου και την επιβολή κυρώσεων για την κακή
  χρήση τεχνικών εφευρέσεων ή καινοτομιών από μέρους ισχυρών
  κοινωνικοοικονομικών παραγόντων.
  Το Δημοκρατικό Κόμμα θεωρεί το μικτό σύστημα οικονομίας, που συνδυάζει
  την ιδ ιωτική πρωτοβουλία με τον κρατικό σχεδιασμό,  ως το
  αποτελεσματικότερο οικονομικό σύστημα το οποίο διασφαλίζει την πρόοδο
  και την ανάπτυξη της Κύπρου και του λαού της, την δίκαιη κατανομή του
  εθνικού πλούτου και των οικονομικών βαρών και την προστασία των
  δικαιωμάτων των οικονομικά ασθενέστερων και μη προνομιούχων ομάδων
  του πληθυσμού.
 2.10 Δημοκρατική μεθόδευση
  Το Δημοκρατικό Κόμμα δεν υποστηρίζει δόγματα αλλά αρχές, που θα
  ενθαρρύνουν την αδιάκοπη αναζήτηση του καλύτερου και δικαιότερου
  τρόπου κοινωνικής συμβίωσης και συνεργασίας.
  Υποστηρίζει ότι ο ανοικτός και ελεύθερος διάλογος σαν μέσο έκφρασης των
  εκτιμήσεων και θέσεων του λαού, αποτελεί το πιο ορθό μέσο αναζήτησης
  τρόπων για πιο αρμονική  κοινωνική συμβίωση και συνεργασία.
  Επίσης υποστηρίζει ότι σε περίπτωση διαφωνίας ή διαφοράς το καλύτερο
  μέσο για εξεύρεση λύσης είναι οι νόμιμες και δημοκρατικές διαδικασίες.
 2.11 Κατευθυντήριες Οργανωτικές Γραμμές 
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα δεν είναι Κόμμα με μονολιθική οργάνωση. Η
   συνοχή του διατηρείται με την ισορροπημένη κατανομή της
   ενδοκομματικής δύναμης μεταξύ των μελών και αξιωματούχων του, με
   την προσήλωση στους σκοπούς και στη συλλογική προσπάθεια για την
   επίτευξη των σκοπών του Κόμματος.
  β) Οι δημοκρατικές αρχές διέπουν τόσο τη διαδικασία ανάδειξης
   αξιωματούχων όσο και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Γι’ αυτό:
   I.  Όλα τα όργανα είναι αιρετά και εκλέγονται με όσο το δυνατό πιο
    άμεσο τρόπο. Συγκεκριμένα όλα τα μέλη του Κόμματος, που
    είναι εγγεγραμμένα στο Κεντρικό Μητρώο Μελών, έχουν και
    ασκούν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και
    συνδιαμορφώνουν μέσα από συλλογικές διαδικασίες τις

    αποφάσεις και τις θέσεις του Κόμματος στα μείζονος σημασίας
    και ιδιαίτερης κρισιμότητας πολιτικά και κομματικά θέματα. Όλα
    τα μέλη του Κόμματος εκλέγουν όλους τους κεντρικούς
    αξιωματούχους και μέλη των κεντρικών συλλογικών οργάνων
    του Κόμματος, όλα τα μέλη των Επαρχιακών Οργανώσεων
    εκλέγουν όλους τους αξιωματούχους και τα μέλη των
    Επαρχιακών Συλλογικών Οργάνων και όλα τα μέλη της Τοπικής
    Οργάνωσης εκλέγουν όλους τους αξιωματούχους και όλα τα
    μέλη των τοπικών συλλογικών οργάνων.
   II. Οι εξουσίες που συγκεντρώνουν τα όργανα
    αλληλοϊσορροπούνται και αλληλοελέγχονται.
   III. Οι αποφάσεις λαμβάνονται από αρμόδια συλλογικά όργανα.
    --Επιδιώκεται η αποκέντρωση του συστήματος λήψης
    αποφάσεων και η εκχώρηση διακριτικής  εξουσίας στα
    κατώτερα συλλογικά αιρετά  όργανα.

ΑΡΘΡΟ 3: ΚΟΜΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ
 3.1 Επί θεμάτων μείζονος πολιτικής σημασίας ή ιδιαίτερης κομματικής
  κρισιμότητας πραγματοποιείται κομματικό δημοψήφισμα στο οποίο
  συμμετέχουν όλα τα μέλη του Κόμματος.
 3.2 
  Την πραγματοποίηση κομματικού δημοψηφίσματος αποφασίζει η Κεντρική
  Επιτροπή, η οποία καθορίζει το θέμα και τα ερωτήματα που θα τεθούν προς
  απάντηση στο δημοψήφισμα. Οι σχετικές αποφάσεις της Κεντρικής
  Επιτροπής λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών της.

ΑΡΘΡΟ 4: ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 4.1 Το Πολιτικό Πρόγραμμα του Κόμματος καθορίζεται με βάση τις πιο πάνω
  βασικές πολιτικές θέσεις και, εντός των πλαισίων αυτών, μπορεί να
  αναθεωρείται από καιρού εις καιρό από το Παγκύπριο Συνέδριο που έχει
  αποκλειστική αρμοδιότητα να συζητά και να εγκρίνει τους επί μέρους
  στόχους, τη μεθοδολογία, τρόπους και ενέργειες για την προώθηση της
  εφαρμογής του.
 4.2 Την ευθύνη για τη σύνταξη του προσχεδίου του προγράμματος έχει το
  Εκτελεστικό Γραφείο που το υποβάλλει στην Κεντρική Επιτροπή για έγκριση.
  Η Κεντρική Επιτροπή το παραπέμπει στο Παγκύπριο Συνέδριο για τελική
  έγκριση. Νοείται ότι σε όλα τα όργανα του Κόμματος δίνεται η δυνατότητα
  υποβολής απόψεων και εισηγήσεων για τον καταρτισμό του Πολιτικού
  Προγράμματος του Κόμματος.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΔΟΜΗ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

ΑΡΘΡΟ 5: ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 1. Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση
 2. Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο
 3. Έκτακτο ή Καταστατικό Συνέδριο 
 4. Παγκύπρια Συνδιάσκεψη
 5. Κεντρική Επιτροπή
 6. Πολιτικό Συμβούλιο
 7. Εκτελεστικό Γραφείο
 8. Γραμματεία Εκτελεστικού Γραφείου
 9. Κοινοβουλευτική Ομάδα
 10. Γενικό Οργανωτικό Γραφείο
 11. Οικονομική Επιτροπή

 12. Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες
 13. Επιτροπή Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ΑΡΘΡΟ 6: ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 6.1 Η Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση πραγματοποιείται κάθε πενήντα-τέσσερις
  (54) μήνες και εκλέγει τους κεντρικούς αξιωματούχους του Κόμματος
  (Πρόεδρο, Αναπληρωτή Πρόεδρο, τρεις (3) Αντιπροέδρους, Γενικό
  Γραμματέα, Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα), τα αιρετά μέλη του Εκτελεστικού
  Γραφείου (15) και τα μέλη της Κεντρική Επιτροπή.
 6.2 Πραγματοποιείται πενήντα-τέσσερις (54) μήνες μετά την προηγούμενη
  Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
 6.3 Όλα τα εγγεγραμμένα στο Κεντρικό Μητρώο Μελών μέλη του Κόμματος, που
  έχουν εγγραφεί τουλάχιστον εννέα (9) μήνες πριν την ημέρα διεξαγωγής της
  Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην
  ψηφοφορία, εφόσον έχουν τακτοποιημένες τις κομματικές τους
  υποχρεώσεις κατά την προσέλευση τους στην Εκλογική Συνέλευση.

  Κάλπες της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης λειτουργούν σε όλες τις
  επαρχίες, όπως θα ορίζεται από τους σχετικούς κανονισμούς. Οι εκλογικές
  διαδικασίες εποπτεύονται από κεντρική και επαρχιακές εφορευτικές
  επιτροπές όπως θα ορίζουν οι Κανονισμοί που εγκρίνονται από την Κεντρική
  Επιτροπή. Οι Επαρχιακές Εφορευτικές Επιτροπές υπόκεινται στην Κεντρική
  Εφορευτική Επιτροπή. Οι Πρόεδροι των Επαρχιακών εφορευτικών
  επιτροπών είναι μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.

  Οι κάλπες ανοίγουν και κλείνουν την ίδια ώρα σε όλες τις επαρχίες.

  Η Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο συλλογικό
  όργανο του Κόμματος σε θέματα εκλογικών διαδικασιών.

  Ο χρόνος διεξαγωγής της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης μπορεί να
  παραταθεί για περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, με
  απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, ύστερα από εισήγηση του Εκτελεστικού
  Γραφείου, για λόγους εξειδικευμένους που αφορούν τα πολιτικά πράγματα
  του τόπου ή που εξυπηρετούν τους σκοπούς και τις αρχές του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 7: ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 7.1 Το Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο είναι το ανώτατο και κυρίαρχο συλλογικό
  όργανο του Κόμματος στη διαμόρφωση των πολιτικών αποφάσεων και στη
  χάραξη στρατηγικής. Συνέρχεται μια (1) φορά στη διάρκεια της  θητείας των
  κεντρικών συλλογικών οργάνων του Κόμματος, κατόπιν σύγκλισης από την
  Κεντρική Επιτροπή του κόμματος ή όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο από την
  Κεντρική Επιτροπή.
 7.2 Προκηρύσσεται από την Κεντρική Επιτροπή η οποία καθορίζει την
  ημερομηνία διεξαγωγής του και εγκρίνει την ημερήσια διάταξη του.
  Ο χρόνος διεξαγωγής του μπορεί να αναβληθεί για περίοδο που δεν θα
  υπερβαίνει τους τρεις μήνες, με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, ύστερα
  από εισήγηση του Εκτελεστικού Γραφείου, για λόγους εξειδικευμένους που
  αφορούν τα πολιτικά πράγματα του τόπου ή που εξυπηρετούν τους σκοπούς
  και τις αρχές του  Κόμματος.
 7.3 Σύνθεση
  Στο Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο συμμετέχουν: Κεντρική Επιτροπή, Πολιτική
  Επιτροπή, 86 αντιπρόσωποι της ΝΕΔΗΚ, 86 αντιπρόσωποι της ΓΟΔΗΚ, 50
  αντιπρόσωποι των Κλαδικών Οργανώσεων, οι Πρόεδροι των Ομάδων
  Μελετών, δύο αντιπρόσωποι από κάθε Φοιτητική Οργάνωση, τα μέλη των
  Επαρχιακών Επιτροπών του Κόμματος, οι Πρόεδροι των Τοπικών Επιτροπών
  και ένας αντιπρόσωπος από κάθε εκλογικό κέντρο, πέντε αντιπρόσωποι από
  κάθε Κομματική Οργάνωση του εξωτερικού, οι Δήμαρχοι, οι Δημοτικοί
  Σύμβουλοι, οι Σχολικοί Έφοροι και οι εκλεγμένοι πρόεδροι και μέλη

  Κοινοτικών Συμβουλίων μέλη του Κόμματος, τρεις αντιπρόσωποι της
  Οικονομικής Επιτροπής, οι δύο οικονομικοί ελεγκτές.
  Συμμετέχουν επίσης: Πρώην Πρόεδροι της Δημοκρατίας που προέρχονται
  από το ΔΗΚΟ, εν ενεργεία υπουργοί, βουλευτές και ευρωβουλευτές, καθώς
  και όσοι διετέλεσαν αξιωματούχοι του Κόμματος που εκλέγηκαν από
  Παγκύπριο Συνέδριο (Πρόεδροι του Κόμματος, Αναπληρωτές Προέδροι,
  Αντιπρόεδροι, Γενικοί Γραμματείς, και Γενικοί Οργανωτικοί Γραμματείς)
  πρώην Υπουργοί, Βουλευτές και Ευρωβουλευτές του Κόμματος καθώς και οι
  πρώην Προέδροι και Γενικοί Γραμματείς της ΓΟΔΗΚ και της ΝΕΔΗΚ και
  πρώην Πρόεδροι Επαρχιακών Επιτροπών, οι Πρόεδροι και τα μέλη
  Διοικητικών Συμβουλίων Ημικρατικών Οργανισμών που είναι μέλη του
  Κόμματος
 7.4 Αρμοδιότητες
  Το Τακτικό Συνέδριο ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
  α) Λαμβάνει γνώση, συζητά και ψηφίζει:-
   I. Το Πολιτικό Πρόγραμμα του Κόμματος για την επόμενη θητεία.
   II. Την Έκθεση Δράσης της περασμένης θητείας, που καταθέτει ο
    Γενικός  Γραμματέας του Κόμματος.
  β) Καθορίζει τα γενικά πλαίσια της πολιτικής του Κόμματος.
  γ) Λαμβάνει γνώση και εγκρίνει τον Οικονομικό Απολογισμό της
   Οικονομικής Επιτροπής και την Έκθεση των Οικονομικών Ελεγκτών
   του Κόμματος.
  δ) Τροποποιεί το Καταστατικό σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις.
  ε) Έχει το τεκμήριο της αρμοδιότητας για οποιοδήποτε θέμα που δεν
   καθορίζει το Καταστατικό και περιβάλλεται με το κατάλοιπο εξουσίας
   που  δεν έχει ανατεθεί σε άλλο κομματικό όργανο.
 7.5 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί που ψηφίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν με βάση το
  Καταστατικό, θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Τακτικού Παγκυπρίου
  Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 8: ΕΚΤΑΚΤΟ Ή ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 8.1 Το Έκτακτο ή Καταστατικό Παγκύπριο Συνέδριο συγκαλείται εάν και εφ’ όσον
  κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο του Κόμματος ή την Κεντρική Επιτροπή και
  ασχολείται με ειδικά θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη του,
  που εξαγγέλλεται μαζί με τη σύγκλησή του.
 8.2 Στην οργάνωση και λειτουργία του Έκτακτου ή Καταστατικού Παγκυπρίου
  Συνεδρίου εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις περί Τακτικού
  Παγκυπρίου Συνεδρίου, με εξαίρεση τη χρονική περίοδο για έγκριση και
  κοινοποίηση στους συνέδρους των εγγράφων που θα τεθούν ενώπιον του
  Συνεδρίου, την οποία θα μπορεί να συντέμνει η Κεντρική Επιτροπή
  ανάλογα με την περίπτωση και εφ’ όσον συντρέχουν εξειδικευμένοι λόγοι.

ΑΡΘΡΟ 9: ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ
 9.1 Συγκαλείται με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής με στόχο την ενημέρωση
  και το συλλογικό προβληματισμό των στελεχών του Κόμματος καθώς και την
  ανάπτυξη διαλόγου του Κόμματος  με την ευρύτερη κοινωνία πάνω σε
  σημαντικά πολιτικά ζητήματα ή θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος. Η
  Κεντρική Επιτροπή ορίζει ειδική επιτροπή για τη διοργάνωση της.
 9.2 Η Κεντρική Επιτροπή καθορίζει τη σύνθεση της Συνδιάσκεψης και εγκρίνει
  την ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 10: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 10.1 Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ είναι το ανώτατο συλλογικό όργανο του Κόμματος
  που λειτουργεί μεταξύ δύο Τακτικών Παγκύπριων Συνεδρίων.
 10.2 Σύνθεση 
  Η Κεντρική Επιτροπή αποτελείται:
  α) Από τα μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου (ως το άρθρο 12)
  β) Από τα επτά (7) μέλη της Γενικής Γραμματείας της ΓΟΔΗΚ και τα

   έντεκα (11) μέλη της Γενικής Γραμματείας της ΝΕΔΗΚ, τον Πρόεδρο
   των Ομάδων Μελετών και τους Προέδρους των κομματικών
   παραρτημάτων εξωτερικού
  γ) Από 120 αιρετά μέλη, από τα οποία 20% τουλάχιστον είναι γυναίκες
   και 10% τουλάχιστον ανήκουν στη ΝΕΔΗΚ (συμπεριλαμβανομένων
   των επτά (7) μελών της Γραμματείας της ΓΟΔΗΚ και των έντεκα (11)
   μελών της Γραμματείας της ΝΕΔΗΚ) και τα οποία κατανέμονται στις
   Επαρχιακές Οργανώσεις του Κόμματος με βάση τον αριθμό ψήφων
   που πήρε η κάθε επαρχία στις αμέσως προηγούμενες βουλευτικές
   εκλογές στις οποίες το Κόμμα έλαβε μέρος αυτοδύναμα. Τα μέλη κάθε
   επαρχίας εκλέγονται από την οικεία Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση. Η
   κατανομή των εδρών κατά επαρχιακή οργάνωση και των θέσεων που
   διεκδικούνται από γυναίκες και εκπροσώπους της ΝΕΔΗΚ καθορίζεται
   από την Κεντρική Επιτροπή με τους σχετικούς κανονισμούς. Η εκλογή
   γίνεται με βάση κανονισμούς που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή.
  δ) Όλους τους αξιωματούχους που επιλέγονται/εκλέγονται σύμφωνα με
   τα άρθρα 10.7
  ε) Από τους Προέδρους της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων, της
   Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων και της Ομάδας Μελετών.
  στ) Από πέντε (5) εκπροσώπους του Φοιτητικού Κινήματος, που είναι
   μέλη του κόμματος.
 10.3 Η εκλογή των αιρετών μελών της Κεντρικής Επιτροπής γίνεται από τις
  Επαρχιακές Εκλογικές Συνελεύσεις. Η κατανομή των εδρών κατά Επαρχιακή
  Οργάνωση και των θέσεων που διεκδικούνται από γυναίκες και εκπροσώπους
  της ΝΕΔΗΚ καθορίζεται από την Κεντρική Επιτροπή με τους σχετικούς
  κανονισμούς.
 10.4 Ο Γενικός Γραμματέας και ο Βοηθός Γενικός Γραμματέας  φροντίζουν για την
  τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων και των παρουσιών της Κεντρικής
  Επιτροπής και κυκλοφορούν τα  πρακτικά ανάμεσα στα μέλη της Κεντρικής
  Επιτροπής όχι αργότερα από 15 μέρες μετά τη συνεδρία. 
  Η Κεντρική Επιτροπή δύναται να αποφασίσει τη μη περίληψη θεμάτων στα
  πρακτικά με πλειοψηφία όχι μικρότερη από 3/5 των παρόντων.
 10.5 Η Κεντρική Επιτροπή συνέρχεται τουλάχιστον μια (1) φορά την τριμηνία.
  Συγκαλείται από το Εκτελεστικό  Γραφείο, υπό την ευθύνη του Γενικού
  Γραμματέα.
  α) Η Κεντρική Επιτροπή μπορεί να συγκληθεί εκτάκτως από τον Πρόεδρο
   ή το Εκτελεστικό Γραφείο ή με γραπτή αίτηση υπογεγραμμένη από το
   25% τουλάχιστον των μελών της, που να παραθέτει κατά τρόπο
   συγκεκριμένο το θέμα ή τα θέματα για το οποίο/οποία ζητείται η
   έκτακτη σύγκλησή της.
  β) Η Κεντρική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα το
   ήμισυ  τουλάχιστον των εν ενεργεία μελών της. Σε περίπτωση μη
   συμπλήρωσης του ως άνω αριθμού, η συνεδρία αναβάλλεται για μια
   ώρα, οπότε τα παρόντα μέλη εφ’ όσον αντιπροσωπεύουν το 1/3
   τουλάχιστον των εν ενεργεία μελών της, αποτελούν απαρτία.
  γ) Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία, εκτός των
   αποφάσεων για τις οποίες απαιτείται μεγαλύτερος αριθμός ψήφων
   σύμφωνα με τις πρόνοιες άλλων άρθρων του Καταστατικού. Η
   ψηφοφορία διεξάγεται δι’ ανατάσεως της χειρός εκτός αν ζητηθεί
   διαφορετικά από το 25% των παρόντων μελών, οπότε διεξάγεται
   μυστική.
 10.6 Αρμοδιότητες
  α) Η Κεντρική Επιτροπή προκηρύσσει  την Παγκύπρια Εκλογική
   Συνέλευση και καθορίζει την ημερομηνία διεξαγωγής των εργασιών
   της, την εκλογική διαδικασία και κάθε άλλο εκλογικό κανονισμό. Με
   ειδικούς κανονισμούς καθορίζει τη διαδικασία υποβολής
   υποψηφιοτήτων και διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη των
   κεντρικών αξιωματούχων, των μελών των κεντρικών συλλογικών
   οργάνων και των επαρχιακών και τοπικών συλλογικών οργάνων, που

   εκλέγονται από την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
  β) Προκηρύσσει επίσης το Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο, καθορίζει την
   ημερομηνία διεξαγωγής των εργασιών του και εγκρίνει την ημερήσια
   διάταξή του. Μελετά και εγκρίνει όλα τα έγγραφα που θα κατατεθούν
   στο Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο, τουλάχιστον ένα μήνα πριν την
   πραγματοποίηση του και φροντίζει για την κυκλοφορία του
   προσυνεδριακού υλικού  διά του Γενικού Γραμματέα προς τις
   Επαρχιακές Επιτροπές και άλλες οργανώσεις ή τμήματα του Κόμματος.
  γ) Εγκρίνει και παραπέμπει στο Παγκύπριο Τακτικό Συνέδριο το Πολιτικό
   Πρόγραμμα του Κόμματος και την Έκθεση Δράσης.
  δ) Μελετά και εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων και δαπανών
   του Κόμματος. 
  ε) Λαμβάνει γνώση της γενικής οικονομικής κατάστασης του Κόμματος
   με αναφορά του αρμόδιου οικονομικού διαχειριστή, ο οποίος εισηγείται
   στο Εκτελεστικό Γραφείο τους συνεργάτες του.
  στ) Ενόψει του Τακτικού Παγκύπριου Συνεδρίου λαμβάνει γνώση της
   οικονομικής κατάστασης και διαχείρισης των οικονομικών του
   Κόμματος της προηγηθείσας διετίας με την κατάθεση της έκθεσης των
   οικονομικών ελεγκτών του Κόμματος που παραπέμπεται στο Τακτικό
   Παγκύπριο Συνέδριο. Ενόψει Τακτικού Παγκύπριου Συνεδρίου
   εξετάζει τους εγκεκριμένους λογαριασμούς του Κόμματος με βάση
   την έκθεση των ελεγκτών και εγκρίνει ή απορρίπτει τους
   λογαριασμούς.
  ζ) Εγκρίνει τους εσωτερικούς κανονισμούς οι οποίοι ρυθμίζουν την
   οργάνωση και λειτουργία των Συλλογικών οργάνων ή επιτροπών του
   Κόμματος , κεντρικών, επαρχιακών ή τοπικών. 
  η) Εγκρίνει την κομματική λειτουργία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.
  θ) Καθορίζει το ύψος του δικαιώματος εγγραφής και της ετήσιας
   συνδρομής των μελών.
  ι) Θεσπίζει ειδικούς κανονισμούς που ρυθμίζουν:
   I. Τη διαδικασία της υποβολής υποψηφιότητας και εκλογής
    αξιωματούχων του Κόμματος που εκλέγονται από ανώτερα
    συλλογικά όργανα του Κόμματος. 
   II. Τη διαδικασία επιλογής κομματικού ή κομματικών υποψηφίων
    στη διεκδίκηση των γενικών ή Αναπληρωματικών βουλευτικών
    εκλογών, Ευρωεκλογών, των δημοτικών εκλογών ή της εκλογής
    προέδρων και μελών Κοινοτικών Συμβουλίων καθώς και μελών
    Σχολικών Εφοριών.
   III. Τη διαδικασία προκήρυξης και διεξαγωγής του κομματικού
    δημοψηφίσματος.
  Ια) Επιλέγει/εκλέγει ενδεκαμελή (11) υποεπιτροπή της Κεντρικής
   Επιτροπής απαρτιζόμενη από Πρόεδρο και δέκα μέλη, η οποία ενεργεί
   ως δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
  Ιβ) Επιλέγει/εκλέγει το βουλευτή που θα διεκδικήσει το αξίωμα του
   Προέδρου της Βουλής, σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Κόμματος
   δεν είναι βουλευτής ή δεν επιθυμεί να διεκδικήσει τη θέση.
  Ιγ) Επικυρώνει την εκλογή του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του
   Κόμματος και του Αναπληρωτή του.
  Ιδ) Επιλέγει/εκλέγει τα πέντε (5) μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας,
   Ελέγχου και  Κανονισμών.
  Ιε) Επικυρώνει την επιλογή του Προέδρου της Ομάδας Μελετών.
 10.7 Επιλέγει/εκλέγει τους πιο κάτω Αξιωματούχους του Κόμματος οι οποίοι
  συμμετέχουν στην Κεντρική Επιτροπή ως εξ οφίκια μέλη με δικαίωμα
  ψήφου:
  1) Τους Βοηθούς Γενικούς Γραμματείς
  2) Τους Βοηθούς Γενικούς Οργανωτικούς Γραμματείς
  3) Το Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων
  4) Το Γραμματέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  5) Το Γραμματέα Αγροτικών Θεμάτων

  6) Το Γραμματέα Προσφυγικών Θεμάτων
  7) Το Γραμματέα Πολιτιστικών Θεμάτων
  8) Το Γραμματέα Αθλητισμού
  9) Το Γραμματέα Θρησκευτικών Ομάδων
  10) Το Γραμματέα Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Θεμάτων
  Τα καθήκοντα/αρμοδιότητές τους, εφ’ όσον  δεν προβλέπονται από το
  Καταστατικό, εγκρίνονται από την Κεντρική Επιτροπή.
 10.8 Πληρώνει με εκλογή τις  θέσεις του Αναπληρωτή Προέδρου, Αντιπροέδρων,
  Γενικού Γραμματέα και του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, σε περίπτωση
  κατά την οποία καθίστανται κενές για οποιοδήποτε λόγο.
 10.9 Κάθε χρόνο η Κεντρική Επιτροπή  ορίζει ειδική συνεδρία  λογοδοσίας των
  αξιωματούχων του Κόμματος. 

ΑΡΘΡΟ 11: ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 11.1 Στο Πολιτικό Συμβούλιο μετέχουν όλοι οι πρώην υπουργοί και βουλευτές
  μέλη του Κόμματος και άλλα πρόσωπα μετά από σχετική εισήγηση του
  Προέδρου του Κόμματος στη Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου.
 11.2 Συνεδριάζει τακτικά και αναλύει τα πολιτικά δρώμενα και την επικαιρότητα.
 11.3 Το Πολιτικό Συμβούλιο έχει καθαρά συμβουλευτικό χαρακτήρα και μετά από
  κάθε συνεδρία αποστέλλει στον Πρόεδρο του Κόμματος έκθεση εισηγήσεων
  και απόψεων.
 11.4 Το Πολιτικό Συμβούλιο τελεί υπό την εποπτεία του Προέδρου του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 12: ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
 12.1 Το Εκτελεστικό Γραφείο είναι το Εκτελεστικό Όργανο της Κεντρικής
  Επιτροπής και γενικότερα του Κόμματος.
 12.2 Σύνθεση 
  Στο Εκτελεστικό Γραφείο συμμετέχουν:
  α) Ο Πρόεδρος, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος, οι τρεις (3) Αντιπροέδροι, ο
   Γενικός Γραμματέας, ο Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας.
  β) Δεκαπέντε (15) αιρετά μέλη που εκλέγονται από την Παγκύπρια
   Εκλογική Συνέλευση. Τρία από τα μέλη αυτά είναι γυναίκες.
  γ) Πρώην Πρόεδροι του Κόμματος
  δ) Οι Πρόεδροι της ΝΕΔΗΚ και της ΓΟΔΗΚ
  ε) Οι υπουργοί που συμμετέχουν στην κυβέρνηση εκ μέρους του
   Κόμματος.
  στ) Τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος και οι
   Ευρωβουλευτές του Κόμματος.
  ζ) Οι Πρόεδροι των Επαρχιακών Επιτροπών του Κόμματος (ένας ανά
   γεωγραφική επαρχία).
  η) Ο Οικονομικός Διαχειριστής του Κόμματος
  θ) Ο Γενικός Διευθυντής του Κόμματος, ως εξ οφίκιο Μέλος με δικαίωμα
   ψήφου.
  ι) Η Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου δύναται να καλεί μέχρι και 3
   άτομα να παρακάθονται στο Εκτελεστικό χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 12.3 Αποτυχών υποψήφιος στις εκλογές για την ανάδειξη προέδρου του
  Κόμματος ο οποίος συγκεντρώνει πάνω από το 30% των ψήφων, συμμετέχει
  στο Εκτελεστικό Γραφείο ως πλήρες μέλος.
 12.4 Σε Ειδικές Συνεδρίες παρίστανται για σκοπούς ενημέρωσης και συντονισμού
  και άλλοι αξιωματούχοι του Κόμματος που θα προσκαλούνται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 12.5 Λειτουργία 
  α) Το Εκτελεστικό Γραφείο συγκαλείται το αργότερο τριάντα (30) ημέρες
   μετά την εκλογή των αιρετών μελών του και συνεδριάζει τακτικά
   τουλάχιστον μια (1) φορά τον μήνα και έκτακτα όταν κληθεί από τον
   Πρόεδρο ή από τα 3/5 των μελών του.
  β) Τα μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου αναλαμβάνουν συγκεκριμένους
   τομείς  ευθύνης. 
  γ) Βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά συν ένα μέλη του. Οι

   αποφάσεις λαμβάνονται  με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών
   του.
  δ) Γενικά θέματα λειτουργίας του ρυθμίζονται με Ειδικό Κανονισμό που
   θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή. 
 12.6 Αρμοδιότητες
  Το Εκτελεστικό Γραφείο ασκεί τις πιο κάτω αρμοδιότητες:
  α) Μελετά τις διαμορφούμενες εκάστοτε πολιτικές ή άλλες καταστάσεις
   και εξελίξεις και αντιμετωπίζει τα προκύπτοντα θέματα.
  β) Εκτιμά τη γενική κατάσταση και λαμβάνει αποφάσεις για την
   κομματική γραμμή μέσα στα πλαίσια των αρχών του Κόμματος.
  γ) Αποφασίζει για την ένταξη στα συλλογικά όργανα του Κόμματος
   άλλων στελεχών που προσχωρούν στο Κόμμα.
  δ) Ετοιμάζει  και υποβάλλει κάθε τρίμηνο προς την Κεντρική Επιτροπή
   Ειδική Πολιτική Έκθεση πάνω στην πολιτική κατάσταση, με βάση την 
   οποία αυτή προβαίνει στις εκτιμήσεις ή και λαμβάνει  τις αποφάσεις
   της.
  ε) Προτείνει στην Κεντρική Επιτροπή τα ονόματα των δύο Ελεγκτών του
   Κόμματος.
  στ) Συγκαλεί σε συνεννόηση με τις Επαρχιακές Επιτροπές τα τακτικά ή
   έκτακτα Επαρχιακά Συνέδρια.
  ζ) Καταρτίζει το προσχέδιο του Πολιτικού Προγράμματος του Κόμματος
   και το υποβάλλει στην Κεντρική Επιτροπή.
  η) Επιλέγει/εκλέγει τους πιο κάτω αξιωματούχους του Κόμματος: 
   I. Τον Οικονομικό Διαχειριστή του Κόμματος και τα μέλη της
   Οικονομικής Επιτροπής
   II. Τον Πρόεδρο και τα μέλη της Ομάδας Μελετών
   III. Επικυρώνει τα εννιά (9) πρόσωπα που στελεχώνουν το Γενικό
    Οργανωτικό Γραφείο
   IV. Τον Πρόεδρο και τα μέλη Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων
   V. Τον Πρόεδρο και τα μέλη Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων
   VI. Τον Γενικό Διευθυντή του Κόμματος
  θ) Καταρτίζει με  βάση εισηγήσεις της Επιτροπής Δεοντολογίας, Ελέγχου
   και Κανονισμών, τα προσχέδια των Κανονισμών που προνοούνται από
   τα διάφορα άρθρα του Καταστατικού και τα παραπέμπει στην Κεντρική
   Επιτροπή για ψήφιση.
  ι) Εισηγείται στην Κεντρική Επιτροπή τη σύσταση οποιασδήποτε
   Επιτροπής ή Επιτροπών με συμβουλευτική ιδιότητα που δεν
   προβλέπονται από το καταστατικό για την αποδοτική λειτουργία του
   κομματικού μηχανισμού.
  ια) Κατόπιν εισήγησης του Γενικού Διευθυντή του Κόμματος, εγκρίνει την
   δομή και το οργανόγραμμα του Κόμματος.
  ιβ) Δύναται να καλέσει Αξιωματούχους του Κόμματος που δεν είναι μέλη
   του Εκτελεστικού Γραφείου να παραστούν σε συνεδρία που μελετά
   θέματα της αρμοδιότητάς τους.
  ιγ) Λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή
  ιδ) Επιλέγει/εκλέγει πενταμελή (5) υποεπιτροπή του Εκτελεστικού
   Γραφείου, με Πρόεδρο και τέσσερα (4) μέλη η οποία ενεργεί σαν
   πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
   Η πειθαρχική εξουσία του Εκτελεστικού Γραφείου διά της
   πενταμελούς υποεπιτροπής του ασκείται αφού διοριστεί «ερευνών
   λειτουργός» (εκτός των Οργάνων του Κόμματος αλλά μέλος του
   Κόμματος) για διερεύνηση των γεγονότων και για υποβολή έκθεσης.
   Νοείται ότι παρέχεται το δικαίωμα ακροάσεως του μέλους εφ’ όσον η
   έρευνα διεκπεραιωθεί. 
 12.7 Επιβάλλει αυτεπάγγελτα πειθαρχική ποινή σε περιπτώσεις αυταπόδεικτου
  πειθαρχικού παραπτώματος.
 12.8 Το Εκτελεστικό Γραφείο φροντίζει για τη συγκρότηση και λειτουργία ειδικών
  επιτροπών εργασίας που θα αφορούν θέματα ανάλογα με τα υπουργεία της
  κυβέρνησης ή/και αντίστοιχες Επιτροπές της Βουλής.

 12.9 Η υλοποίηση και εφαρμογή των αποφάσεων του Εκτελεστικού Γραφείου
  μπορεί να ανατεθεί στη Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου.
 12.10 Το Εκτελεστικό Γραφείο επιλέγει τα κομματικά  μέλη που εκπροσωπούν το
  Κόμμα σε εξωκομματικούς οργανισμούς ή επιτροπές.
 12.11 Το Εκτελεστικό Γραφείο σε συνεργασία με το Γενικό Διευθυντή του
  Κόμματος ορίζει τις έμμισθες θέσεις του Κόμματος, διορίζει και παύει το
  έμμισθο προσωπικό και ορίζει και αναθεωρεί την αντιμισθία του με βάση την
  κείμενη νομοθεσία και τις ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις

ΑΡΘΡΟ 13: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
 13.1 Η Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον
  Αναπληρωτή Πρόεδρο, τους τρεις (3) Αντιπροέδρους, το Γενικό Γραμματέα,
  το Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα, τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο, τον
  Αναπληρωτή Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο και δύο (2) από τα αιρετά μέλη
  του Εκτελεστικού Γραφείου που ορίζονται από την ολομέλεια του Σώματος
  και διαχειρίζεται πάνω σε καθημερινή βάση θέματα κομματικής πολιτικής,
  οργανωτικής ανάπτυξης και γενικότερης πολιτικής και κομματικής δράσης.
  Στην Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου παρακάθεται και ο Γραμματέας
  Επικοινωνίας/Εκπρόσωπος Τύπου χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 13.2 Αρμοδιότητες
  α) Επιλέγει/εκλέγει τον Γραμματέα Επικοινωνίας/Εκπρόσωπο Τύπου
   κατόπιν εισήγησης του Προέδρου του Κόμματος.
  β) Σε συνεργασία με τον Γενικό Διευθυντή του Κόμματος έχει την ευθύνη
   θεμάτων που άπτονται του επαγγελματικού προσωπικού του
   Κόμματος.
  γ) Επιλέγει/εκλέγει τον Υπεύθυνο Προσωπικών Δεδομένων.

ΑΡΘΡΟ 14: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
 14.1 Οι βουλευτές του Κόμματος αποτελούν την Κοινοβουλευτική Ομάδα του.
 14.2 Αρμοδιότητες
  α) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα έχει την ευθύνη της προβολής και
   εφαρμογής της πολιτικής του Κόμματος στα πλαίσια της Βουλής των
   Αντιπροσώπων.
  β) Ενεργεί τόσο μέσα, όσο και έξω από τη Βουλή για την προώθηση των
   αρχών και των αποφάσεων του Κόμματος και αγωνίζεται για την
   υπεράσπιση και εξασφάλιση των συμφερόντων του λαού μας.
  γ) Δραστηριοποιείται  σε συνεργασία με τα αρμόδια όργανα του Κόμματος
   για την επισήμανση, προώθηση και επίλυση των συμφερόντων του
   λαού.
  δ) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα δύναται για σκοπούς διευκόλυνσης της
   στην εκπλήρωση των καθηκόντων της, να διορίσει σε συνεννόηση με
   το Γενικό Γραμματέα, έμμισθο Γραμματέα, καθορίζοντας ταυτόχρονα
   τους όρους εργοδότησης του και τα καθήκοντά του.
  ε) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα συνεδριάζει τακτικά κάθε εβδομάδα και
   έκτακτα όταν παρίσταται ανάγκη.
  στ) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα επιλέγει δυο (2) εκ των Κοινοβουλευτικών
   Συνεργατών ως Γραμματείς της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.
  ζ) Λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή
 14.3 Ειδικός Κανονισμός
  Ειδικός Κανονισμός, που ετοιμάζει η Κοινοβουλευτική Ομάδα και ψηφίζει
  η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει την οργάνωση και λειτουργία της Ομάδας.

ΑΡΘΡΟ 15: ΓΕΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
 15.1 Το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο είναι υπεύθυνο για την οργάνωση του
  Κόμματος και καταρτίζει το Γενικό Οργανωτικό Σχέδιο.
 15.2 Του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου προΐσταται ο Γενικός Οργανωτικός
  Γραμματέας. 
 15.3 Απαρτίζεται από τον Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα, τους δυο (2) Βοηθούς
  Γενικούς Οργανωτικούς Γραμματείς και τους έξι (6) Γενικούς Επαρχιακούς

  Οργανωτικούς Διοικητικών Επαρχιών.
 15.4 Όπου κριθεί αναγκαίο καλούνται να παρακαθίσουν σε συνεδρίες του Γενικού
  Οργανωτικού Γραφείου και άλλοι αξιωματούχοι.
 15.5 Τα μέλη του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου επικυρώνονται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 15.6 Βρίσκεται σε στενή επαφή με τις Επαρχιακές Επιτροπές και τα Παραρτήματα
  του Εξωτερικού και συντονίζει τις ενέργειες και δραστηριότητες τους στον
  οργανωτικό τομέα.
 15.7 Ελέγχει την πρόοδο προς υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.
 15.8 Τηρεί υπό την εποπτεία του Προέδρου του Κόμματος και με τη συνεργασία
  του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, το Κεντρικό Μητρώο Μελών του
  Κόμματος και ελέγχει την κανονική  τήρηση των Επαρχιακών Μητρώων
  Μελών από τις Επαρχιακές Επιτροπές και των Μητρώων Μελών  των Τοπικών
  Οργανώσεων από τις αντίστοιχες Τοπικές Επιτροπές, της ΝΕΔΗΚ και της
  ΓΟΔΗΚ.
 15.9 Διενεργεί και εποπτεύει τις εκλογές για την ανάδειξη της ηγεσίας της
  ΝΕΔΗΚ και της ΓΟΔΗΚ, για τις οποίες έχει την ευθύνη τήρησης του
  μητρώου.
 15.10 Κανένα μέλος του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου δεν μπορεί να διεκδίκηση
  πολιτειακό αξίωμα εκτός και αν παραιτηθεί από την θέση του τουλάχιστον
  δυο (2) χρόνια πριν τις εκλογές τις οποίες προτίθεται να διεκδικήσει, εκτός
  και αν το Εκτελεστικό Γραφείο δώσει σχετική άδεια κατόπιν γραπτού
  αιτήματος.
 15.11 Το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 16: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ
 16.1 Η Επιτροπή Δεοντολογίας, Ελέγχου και Κανονισμών απαρτίζεται από πέντε
  (5) μέλη που επιλέγονται/εκλέγονται από την Κεντρική Επιτροπή.
 16.2 Καταρτίζει κώδικα Δεοντολογίας και εισηγείται κανονισμούς που ρυθμίζουν
  την κομματική συμπεριφορά και δράση καθώς και τη λειτουργία όλων των
  οργάνων του Κόμματος.
 16.3 Παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση του Καταστατικού, του Κώδικα
  Δεοντολογίας και των Κανονισμών.

ΑΡΘΡΟ 17: ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 17.1 Με πρωτοβουλία του Εκτελεστικού Γραφείου, συγκροτούνται Επιτροπές με
  ευθύνη την εξέταση θεμάτων που αφορούν την πολιτική, εκπαιδευτική,
  κοινωνική, οικονομική, πολιτιστική και αθλητική δραστηριότητα της
  Κυβέρνησης ή και άλλων φορέων εξουσίας, όπως και άλλες πτυχές της
  ζωής  του  τόπου .  Με δ ική  τους  πρωτοβουλία  να  εκφράζουν
  απόψεις/εισηγήσεις στο Εκτελεστικό Γραφείο για οποιοδήποτε από τα
  θέματα αυτά.
 17.2 Στις Επιτροπές  μετέχουν εξ οφίκιο οι βουλευτές  που εκπροσωπούν το
  Κόμμα στις αντίστοιχες Επιτροπές της Βουλής. Τα λοιπά μέλη των Επιτροπών
  επιλέγει/εκλέγει το Εκτελεστικό Γραφείο.
 17.3 Την εποπτεία  και συντονισμό του έργου τους θα έχει ο Αναπληρωτής
  Πρόεδρος του Κόμματος ή οι Αντιπρόεδροι του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 18: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
 18.1 Τα μέλη της Επιτροπής Αναθεώρησης και Εκσυγχρονισμού της Κυπριακής
  Νομοθεσίας επιλέγονται/εκλέγονται από το Εκτελεστικό Γραφείο κατόπιν
  εισήγησης της Γραμματείας του.
 18.2 Τελεί υπό την εποπτεία του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου ή του
  Αναπληρωτή Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου και βρίσκεται σε στενή
  συνεργασία με τους βουλευτές και κοινοβουλευτικούς συνεργάτες.
 18.3 Είναι υπεύθυνο για την μελέτη του Νομοθετικού πλαισίου του κράτους με

  στόχο την επισήμανση αδυναμιών και την τροποποίηση τους στην
  κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού  και της βελτίωσης της λειτουργικότητας
  του προς όφελος των πολιτών.

ΑΡΘΡΟ 19: ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
 19.1 Στο Σύστημα Παραγωγής Πολιτικής συμμετέχουν οι Βουλευτές, τα Μέλη του
  Εκτελεστικού Γραφείου και της Κεντρικής Επιτροπής, οι Κοινοβουλευτικοί
  Συνεργάτες και τα μέλη της Επιτροπής Πολιτικού Σχεδιασμού και των
  Ομάδων Μελετών.
 19.2 Άλλα στελέχη καθώς και μέλη με ειδική τεχνοκρατική κατάρτιση
  συνδράμουν την όλη προσπάθεια.
 19.3 Βασικός σκοπός είναι η επεξεργασία και ο καταρτισμός μελετών και
  προτάσεων για διαμόρφωση πολιτικής θέσης από το Κόμμα και τη χάραξη της
  κομματικής γραμμής σε διάφορους τομείς πολιτικής.
 19.4 Το συντονισμό και την εποπτεία του Συστήματος Παραγωγής Πολιτικής έχει
  ένας εκ των Αντιπροέδρων του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 20: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 20.1 Η Οικονομική Επιτροπή, κάτω από την εποπτεία του Εκτελεστικού Γραφείου
  και με τη συντονιστική ευθύνη του Οικονομικού Διαχειριστή του Κόμματος,
  είναι υπεύθυνη για την οικονομική διαχείριση του Κόμματος, την
  κατάστρωση και υλοποίηση προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης του
  Κόμματος και τον έλεγχο ομαλής τήρησης των οικονομικών λογαριασμών και
  λογιστικών βιβλίων του Κόμματος σε  Παγκύπρια κλίμακα.
 20.2 Η Επιτροπή είναι δεκαπενταμελής (15), με δικαίωμα της Κεντρικής Επιτροπής
  να αυξομειώνει τα μέλη της.  Η θητεία της διαρκεί για πενήντα-τέσσερις (54)
  μήνες.
  Οι Πρόεδροι των Επαρχιακών Οικονομικών Επιτροπών ή οι επαρχιακοί ταμίες
  είναι εξ οφίκιο μέλη της.
 20.3 Αρμοδιότητες 
  α) Καταρτίζει τον Ετήσιο Προϋπολογισμό Εσόδων και Δαπανών του
   Κόμματος και τον καταθέτει προς έγκριση στην Κεντρική Επιτροπή
   προς την οποία είναι υπόλογη.
  β) Σε συνεργασία με τον Οικονομικό διαχειριστή του Κόμματος, τους
   αξιωματούχους της ηγεσίας και άλλα αρμόδια κομματικά όργανα
   προγραμματίζει και υλοποιεί προγράμματα για την εξασφάλιση
   οικονομικών πόρων και ενίσχυση του Ταμείου του Κόμματος
  γ) Εποπτεύει την κανονική λειτουργία  του Λογιστηρίου του Κόμματος και
   ασκεί έλεγχο στην οικονομική διαχείριση σε όλα τα επίπεδα του
   Κόμματος.
  δ) Εξουσιοδοτεί τη διενέργεια των κομματικών δαπανών με βάση
   σχετικές εκάστοτε εισηγήσεις του Γενικού Διευθυντή του Κόμματος.
  ε) Υποβάλλει στο Εκτελεστικό Γραφείο κατά τρίμηνο, ή όταν της ζητηθεί,
‘   Έκθεση για την οικονομική κατάσταση του Κόμματος’.
  στ) Υποβάλλει στο τέλος κάθε οικονομικού έτους στην Κεντρική Επιτροπή
   τους ελεγμένους λογαριασμούς του Κόμματος προς συζήτηση και
   έγκριση.
  ζ) Παρουσιάζει κατ’ έτος προϋπολογισμό για τους επόμενους δώδεκα
   (12) μήνες.
  η) Με εισήγηση του Γενικού Διευθυντή ή/και του Οικονομικού
   Διαχειριστή δύναται να ανοίγει/κλείνει/λειτουργεί τραπεζικούς
   λογαριασμούς, ή/και να έχει δικαίωμα υπογραφής ή/και  να προβαίνει
   σε αιτήματα τραπεζικών διευκολύνσεων/δανεισμού εκ μέρους του
   Κόμματος, ΝΕΔΗΚ, ΓΟΔΗΚ, και των Επαρχιακών Επιτροπών σύμφωνα
   με το άρθρο 69.9.
 20.4 Ειδικός  Κανονισμός

  Ειδικός Κανονισμός που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει την
  οργάνωση και λειτουργία της.

ΑΡΘΡΟ 21: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
 21.1 Η  Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων χειρίζεται τις διεθνείς σχέσεις του Κόμματος
  υπό την άμεση εποπτεία του Αναπληρωτή Προέδρου  του  Κόμματος.
 21.2 Η Επιτροπή είναι πενταμελής (5), με δικαίωμα της Κεντρικής Επιτροπής να
  αυξομειώνει τα μέλη της.  Επιλέγεται/εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή
  για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 21.3 Κάθε χρόνο υποβάλλει στο Εκτελεστικό γραφείο Έκθεση Δράσης που
  καλύπτει τις δραστηριότητές της κατά την περίοδο αυτή.
 21.4 Η Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων συμμετέχει τόσο στο σύστημα  παραγωγής
  πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.
 21.5 Της Επιτροπής προΐσταται ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων, ο
  οποίος επιλέγεται/εκλέγεται από το Εκτελεστικό Γραφείο και είναι εξ οφίκιο
  μέλος της Κεντρικής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου.
 21.6 Ειδικός  Κανονισμός
  Ειδικός Κανονισμός που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει τη
  λειτουργία της.

ΑΡΘΡΟ 22: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΣΧΕΣΕΩΝ  
 22.1 Η Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων είναι πενταμελής (5) με δικαίωμα της
  Κεντρικής Επιτροπής να αυξομειώνει τον αριθμό των μελών της. Ο Πρόεδρος
  και τα τέσσερα μέλη επιλέγονται/εκλέγονται από το Εκτελεστικό Γραφείο για
  θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 22.2 Κάθε εξάμηνο υποβάλλει στο Εκτελεστικό Γραφείο Έκθεση Δράσης που
  καλύπτει τις δραστηριότητες κατά την περίοδο αυτή.
 22.3 Η Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων χειρίζεται τις δημόσιες σχέσεις του
  Κόμματος υπό την εποπτεία του Προέδρου του Κόμματος και του Γενικού
  Γραμματέα.
 22.4 Η Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων συμμετέχει τόσο στο σύστημα παραγωγής
  πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.
 22.5 Της Επιτροπής προΐσταται ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων ο
  οποίος επιλέγεται/εκλέγεται από το Εκτελεστικό Γραφείο και είναι εξ οφίκιο
  μέλος της Κεντρικής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου.
 22.6 Ειδικός Κανονισμός
  Ειδικός Κανονισμός που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει τη
  λειτουργία της.

ΑΡΘΡΟ 23: ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
 23.1 Ιδρύονται Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες κατά επαρχία
  με εισήγηση του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
  Ομάδων, κατά κλάδον ή επάγγελμα όπου τα μέλη είναι πέραν των τριάκοντα
  Οι κατά επαρχία επάγγελμα Κλαδικές Οργανώσεις συνδέονται με τις
  αντίστοιχες Κλαδικές των άλλων Επαρχιακών και σχηματίζουν κατά
  επάγγελμα την Παγκύπρια Κλαδική Οργάνωση.
 23.2 Η Κλαδική Οργάνωση διοικείται από πενταμελή (5) Επιτροπή που
  αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα, το Βοηθό
  Γραμματέα και τον Ταμία.
 23.3 Οι Πρόεδροι των Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων
  αποτελούν την Συντονιστική Επιτροπή των Κλαδικών Οργανώσεων
  (Σ.Ε.Κ.Ο.)  και έχουν την ευθύνη του συντονισμού των Κλαδικών
  Οργανώσεων. Το έργο της ΣΕΚΟ αναλαμβάνει πενταμελής Γραμματεία που
  εκλέγεται και έχει πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Αναπληρωτή
  Γραμματέα και Ταμία.
 23.4 Αρμοδιότητες Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων 
  α) Επιλαμβάνονται και προωθούν προβλήματα, ή αιτήματα μελών του
   Κλάδου διά του αρμοδίου οργάνου του Κόμματος.
  β) Μελετούν προβλήματα του Κλάδου και υποβάλλουν εισηγήσεις στο
   Κόμμα διά του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών

   Ομάδων.
  γ) Οργανώνουν τα μέλη, τα στελέχη και τους οπαδούς του Κόμματος
   στους χώρους εργασίας και φροντίζουν για τη συστηματική
   διαφώτιση και εμπέδωση της Κομματικής πολιτικής.
 23.5 Οι Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες συμμετέχουν τόσο στο
  σύστημα παραγωγής πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών
  προγραμμάτων του Κόμματος.
 23.6 Οι Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες τελούν υπό την
  εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου.
 23.7 Κατά παρόμοιο τρόπο λειτουργούν και οι Επιτροπές Συνταξιούχων.
 23.8 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί, που εγκρίνει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζουν τον τρόπο
  εκλογής και λειτουργίας όλων των Κλαδικών Επιτροπών και Οργανώσεων
  του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 24: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
 24.1 Η σύνθεση και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Πολιτικού Σχεδιασμού
  καθορίζονται από το Εκτελεστικό Γραφείο.
 24.2 Η Επιτροπή Πολιτικού Σχεδιασμού συμμετέχει τόσο στο σύστημα παραγωγής
  πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 25: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 25.1 Η Επιτροπή Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι υπεύθυνη για την Οργάνωση της
  Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Κόμματος στις Δημαρχούμενες περιοχές και στα
  Κοινοτικά Συμβούλια.
 25.2 Σε συνεργασία με το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο, υπό την εποπτεία του
  Προέδρου του Κόμματος, καταρτίζει τα ψηφοδέλτια του Κόμματος στις
  Δημοτικές και Κοινοτικές εκλογές.
 25.3 Της Επιτροπής Τοπικής Αυτοδιοίκησης προΐσταται ο Γραμματέας Τοπικής
  Αυτοδιοίκησης ο οποίος επιλέγεται/εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή
  της οποίας είναι εξ οφίκιο μέλος με δικαίωμα ψήφου.
 25.4 Συμμετέχουν οι Δήμαρχοι, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι Σχολικοί Έφοροι και οι
  εκλεγμένοι Πρόεδροι Κοινοτικών Συμβουλίων μέλη του Κόμματος.
 25.5 Τελεί υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου.
 25.6 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί που ψηφίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζουν, θέματα
  οργάνωσης και λειτουργίας της Επιτροπής Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΑΡΘΡΟ 26: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
 26.1 Η Επιτροπή Διαρκούς Διαβούλευσης με τους Πολίτες είναι υπεύθυνη για την
  διαμόρφωση και διαχείριση συστήματος συνεχούς επικοινωνίας με τους
  πολίτες, μέσω της διεξαγωγής ερευνών  και μελετών για πολιτικά,
  ανθρωπιστικά και κοινωνικά θέματα και για προτάσεις του Κόμματος που
  αφορούν σημαντικά ζητήματα που τους απασχολούν.
 26.2 Την σύνθεση της Επιτροπής αποφασίζει η Γραμματεία του Εκτελεστικού
  Γραφείου.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΑΡΘΡΟ 27: ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
  1. Πρόεδρος
  2. Αναπληρωτής Πρόεδρος
  3. Αντιπρόεδροι
  4. Γενικός Γραμματέας
  5. Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας
  6. Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος

  7. Μέλος Εκτελεστικού Γραφείου
  8. Πρόεδρος ΓΟΔΗΚ
  9. Πρόεδρος ΝΕΔΗΚ
  10. Μέλος Κεντρικής Επιτροπής
  11. Άλλοι Αξιωματούχοι

ΑΡΘΡΟ 28: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 28.1 Ο Πρόεδρος του Κόμματος εκλέγεται, άμεσα από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση,  και η θητεία του διαρκεί μέχρι την εκλογή νέου Προέδρου.
  Πρόεδρος εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει το 50% συν μία ψήφο
  του συνόλου των έγκυρων ψήφων. Αν η πρώτη ψηφοφορία δεν αναδείξει
  Πρόεδρο, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την πρώτη Κυριακή μετά την
  Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση, μεταξύ των δύο επικρατέστερων
  υποψηφίων.
 28.2 Σε περίπτωση κένωσης της θέσης του Προέδρου του Κόμματος για
  υπολειπόμενη θητεία μικρότερη των έξι (6) μηνών τα  καθήκοντα αυτού ασκεί
  ο Αναπληρωτής Πρόεδρος. Αν η θέση του Προέδρου του Κόμματος κενωθεί
  ενώ υπολείπεται θητεία πέραν των έξι μηνών, συγκαλείται Έκτακτη
  Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση, ειδικώς προς τούτο συγκαλούμενη, για την
  εκλογή νέου Προέδρου εντός του επόμενου εξαμήνου από την κένωση της
  θέσης.
 28.3 Αρμοδιότητες
  α) Ο Πρόεδρος του Κόμματος εκπροσωπεί και εκφράζει το Κόμμα.
  β) Προΐσταται και έχει τη γενική εποπτεία και τον έλεγχο του Κόμματος
   σε όλους του τομείς.
  γ) Προεδρεύει όλων των Κεντρικών Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος
   ή οποιασδήποτε Επιτροπής σε συνεδρία της οποίας λαμβάνει μέρος.
  δ) Μετέχει στη διαδικασία εκλογής του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου
   και του Αναπληρωτή του ως ορίζεται στο Καταστατικό.
  ε) Υπογράφει όλα τα έγγραφα του Κόμματος.
  στ) Δύναται να εκχωρεί προσωρινά μέρος των εξουσιών του στον
   Αναπληρωτή  Πρόεδρο του Κόμματος.
  ζ) Τον Πρόεδρο του Κόμματος όταν κωλύεται ή απουσιάζει
   αντιπροσωπεύει ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Κόμματος. Ο
   Πρόεδρος του Κόμματος λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 29: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 29.1 Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος εκλέγεται  από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση.
 29.2 Είναι μέλος των Ανωτάτων Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος.
 29.3 Αναπληρεί τον Πρόεδρο όταν κωλύεται ή απουσιάζει, στην άσκηση των
  συνήθων καθηκόντων του ή όπως προβλέπεται στο άρθρο 25(2).
 29.4 Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 30: ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 30.1 Οι Αντιπρόεδροι είναι τρεις (3) και εκλέγονται από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση μέσα από κοινό ψηφοδέλτιο. Σε περίπτωση κενής θέσης
  Αντιπροέδρου, τότε η Κεντρική Επιτροπή εκλέγει μετά από υποβολή
  υποψηφιοτήτων, νέο Αντιπρόεδρο.
 30.2 Ο κάθε ένας εξ αυτών αναλαμβάνει ξεχωριστό τομέα ευθύνης, όπως αυτοί
  καθορίζονται από το Εκτελεστικό Γραφείο. Η επιλογή γίνεται με βάση την
  σειρά εκλογής.
 30.3 Είναι μέλη των  Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος όπως προβλέπεται από
  το Καταστατικό.
 30.4 Καθήκοντα
  α) Βοηθούν τον Πρόεδρο και Αναπληρωτή Πρόεδρο στην εκτέλεση των
   καθηκόντων τους για την ομαλή λειτουργία του Κόμματος.
  β) Αναλαμβάνουν την ευθύνη εποπτείας και συντονισμού του
   συστήματος παραγωγής πολιτικής, την ευθύνη του συντονισμού της

   διαμόρφωσης του κυβερνητικού προγράμματος του Κόμματος και τον
   συντονισμό της Επιτροπής Πολιτικών Συμβούλων. Ενημερώνουν με
   τακτικές εκθέσεις/αναφορές το Εκτελεστικό Γραφείο και την Κεντρική
   Επιτροπή.
 30.5 Οι Αντιπρόεδροι λογοδοτούν στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 31: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 31.1 Ο Γενικός Γραμματέας του Κόμματος εκλέγεται από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση.
 31.2 Αρμοδιότητες: 
  α) Συγκαλεί τις συνεδρίες των Κεντρικών Συλλογικών Οργάνων του
   Κόμματος κοινοποιώντας έγκαιρα την ημερήσια διάταξη κάθε
   συνεδρίας μαζί με τα σχετικά έγγραφα εργασίας ως ορίζει το
   Καταστατικό και οι Ειδικοί Κανονισμοί.
  β) Σε συνεργασία με τους Βοηθούς Γενικούς Γραμματείς φέρει την
   ευθύνη τήρησης  των  βιβλίων  Πρακτικών των συνεδριάσεων των
   Κεντρικών Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος.
  γ) Έχει την εποπτεία των Ομάδων Μελετών και του Πολιτικού
   Σχεδιασμού.
  δ) Γνωστοποιεί τις αποφάσεις των Ανώτερων Καθοδηγητικών Οργάνων
   του Κόμματος προς τα ιεραρχικά υφιστάμενά  του κομματικά όργανα
   και ελέγχει την εφαρμογή τους.
  ε) Καταθέτει στο Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο την Έκθεση Δράσης του
   Κόμματος.
  στ) Προσυπογράφει κατά κανόνα τα εξερχόμενα έγγραφα του Κόμματος.
  ζ) Υποβάλλει  προς τα αρμόδια  όργανα   προτάσεις για λήψη
   αποφάσεων πάνω σε  τρέχοντα σοβαρά θέματα.
  η) Συγκροτεί σε συνεργασία με το Εκτελεστικό Γραφείο, Επιτροπές
   Εργασίας με συμβουλευτική ιδιότητα, με σκοπό την πλαισίωση και
   υποβοήθηση υπευθύνων Αξιωματούχων στην εκτέλεση του έργου
   τους. 
  θ) Ο Γενικός Γραμματέας βοηθείται στο έργο του από τους Βοηθούς
   Γενικούς Γραμματείς.
 31.3 Ο Γενικός Γραμματέας λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή

ΑΡΘΡΟ 32: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 32.1 Ο Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας  εκλέγεται από την  Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση.
 32.2 Η θέση του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα είναι επαγγελματική κατόπιν
  εκλογής. Δεν μπορεί να διεκδικήσει οποιοδήποτε πολιτειακό αξίωμα, εκτός
  και αν παραιτηθεί δυο (2) χρόνια πριν τις πολιτειακές εκλογές στις οποίες
  προτίθεται να διεκδικήσει.
 32.3. Αρμοδιότητες
  α) Είναι υπεύθυνος για την οργάνωση του Κόμματος. Καταρτίζει το
   Γενικό Οργανωτικό Σχέδιο, το οποίο, μετά την έγκριση του από την
   Κεντρική Επιτροπή, προωθεί δια των αρμοδίων κομματικών 
οργάνων
   προς υλοποίηση.
  β) Βρίσκεται σε στενή επαφή με τις Επαρχιακές Επιτροπές και τα
   Παραρτήματα του Εξωτερικού και συντονίζει τις ενέργειες και
   δραστηριότητες τους στον οργανωτικό τομέα.
  γ) Επισκέπτεται τις Επαρχίες και παρακολουθεί και ελέγχει την πρόοδο
   προς υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του Κόμματος.
  δ) Ενημερώνει το Εκτελεστικό Γραφείο και υποβάλλει τακτικά Έκθεση
   προς την Κεντρική Επιτροπή για την πρόοδο και τα αποτελέσματα
   υλοποίησης του Γενικού Οργανωτικού Σχεδίου και των Ειδικών
   Οργανωτικών Προγραμμάτων. 
  ε) Προΐσταται τις λειτουργίας του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου. 
  στ) Με εισήγηση του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, το Εκτελεστικό

   Γραφείο επικυρώνει τα εννιά (9) πρόσωπα που στελεχώνουν το
   Οργανωτικό Γραφείο. 
   Το Οργανωτικό Γραφείο υπόκειται πλήρως στις αρμοδιότητες του
   Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα.
 32.4 O Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 33: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
 33.1 Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Κόμματος είναι μέλος της Βουλής,
  αυτοδικαίως προεδρεύει της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και ασκεί καθήκοντα
  Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου.
 33.2 Εάν ο Πρόεδρος του Κόμματος αναδειχθεί Πρόεδρος της Βουλής πράγμα
  που θα τον κωλύει να ασκεί τα καθήκοντα του Κοινοβουλευτικού
  Εκπροσώπου ή για οποιοδήποτε λόγο δεν επιθυμεί να κατέχει τη θέση του
  Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου, ή εάν δεν είναι μέλος της Βουλής, η
  Κοινοβουλευτική Ομάδα σε συνεδρία της υπό την προεδρία του, εκλέγει τον
  Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο.  Την εκλογή του Εκπροσώπου επικυρώνει η
  Κεντρική Επιτροπή.
 33.3 Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος υποβάλλει κάθε τρίμηνο ή όταν του
  ζητηθεί από το Εκτελεστικό Γραφείο Έκθεση Δράσης της Ομάδας.
 33.4 Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος εκφράζει τις θέσεις του Κόμματος στην
  Βουλή και συντονίζει το έργο των βουλευτών.
 33.5 Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος καλεί σε συνεδρία την Ομάδα τακτικά κάθε
  εβδομάδα και έκτακτα όταν παρίσταται ανάγκη.

ΑΡΘΡΟ 34: ΜΕΛΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
 Ως το Άρθρο 12 ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 35: ΒΟΗΘΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
 35.1 Οι Βοηθοί Γενικοί Γραμματείς είναι δυο (2) και επιλέγονται/εκλέγονται από
  την Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 35.2 Συμμετέχουν εξ οφίκιο μέλη στην Κεντρική Επιτροπή με δικαίωμα ψήφου.
 35.3 Μετέχουν στα συλλογικά όργανα του Κόμματος,  όπως προνοεί το
  Καταστατικό.
 35.4 Αρμοδιότητες
  α) Βοηθούν το Γενικό Γραμματέα στην προετοιμασία και τη λειτουργία
   των συλλογικών οργάνων του Κόμματος.
  β) Ειδικότερα ασκούν καθήκοντα που τους κατανέμει το Εκτελεστικό
   Γραφείο ύστερα από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 36: ΒΟΗΘΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΙ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
 36.1 Οι  Βοηθοί  Γενικοί  Οργανωτικοί  Γραμματείς είναι  δύο (2)  και
  επιλέγονται/εκλέγονται από την Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί
  54 μήνες.
 36.2 Συμμετέχουν εξ οφίκιο μέλη στην Κεντρική Επιτροπή με δικαίωμα ψήφου.
 36.3 Μετέχουν στα συλλογικά όργανα του Κόμματος,  όπως προνοεί το
  Καταστατικό.
 36.4 Αρμοδιότητες 
  α) Βοηθούν το Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα για την εύρυθμη λειτουργία
   του οργανωτικού μηχανισμού του Κόμματος. Αντικαθιστούν το Γενικό
   Οργανωτικό  Γραμματέα σε περίπτωση απουσίας.
  β) Ειδικότερα, ασκούν καθήκοντα που τους αναθέτει το Εκτελεστικό
   Γραφείο ύστερα από εισήγηση του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 37: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
 37.1 Ο Αναπληρωτής Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος εκλέγεται από την
  Κοινοβουλευτική Ομάδα και αναπληρώνει τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο
  όταν απουσιάζει ή όταν κωλύεται. Την εκλογή του επικυρώνει η Κεντρική
  Επιτροπή.

   στ) Να  ψηφίζει τους υποψήφιους του Κόμματος σε κάθε εκλογή σε
    δημόσιο αξίωμα.
   ζ) Να μην είναι μέλος άλλου Κόμματος.
 62.7 Κομματική Ταυτότητα
   α) Η εγκεκριμένη αίτηση υποψηφίου μέλους, προωθείται από την
    Επαρχιακή Επιτροπή ή τη Γραμματεία του Εκτελεστικού
    Γραφείου προς το Τμήμα έκδοσης ταυτοτήτων στα Κεντρικά
    Γραφεία για την καταγραφή  του μέλους στο Κεντρικό Μητρώο
    και την έκδοση της κομματικής του ταυτότητας.
   β) Η διαδικασία έκδοσης της κομματικής ταυτότητας
    συμπληρώνεται το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες από την
    παράδοση των στοιχείων στο τμήμα ταυτοτήτων στη Λευκωσία.
    Η ταυτότητα παραδίδεται στην οικεία Επαρχιακή Επιτροπή, η
    οποία και τη διαβιβάζει αμέσως στην ενδιαφερόμενη Τοπική
    Οργάνωση για να παραδοθεί στο νέο μέλος.
   γ) Η όλη διαδικασία εγγραφής μέλους και έκδοσης της ταυτότητας
    του και παράδοσης της στο νέο μέλος διεξάγεται με τον
    ταχύτερο δυνατό ρυθμό και σε καμιά περίπτωση δεν διαρκεί
    πέραν των δύο μηνών.
   δ) Η ανανέωση της Κομματικής ταυτότητας γίνεται δια της
    πληρωμής της ετήσιας συνδρομής.

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

ΑΡΘΡΟ 63: ΝΕΟΛΑΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 63.1 Η ΝΕΔΗΚ αποβλέπει στην κινητοποίηση και πολιτικοποίηση των νέων και
  αξιοποίηση της προσφοράς τους στη ζωή του τόπου μας.
  Αποτελεί την ανανεωτική δύναμη στον αγώνα προώθησης  και πραγμάτωσης
  των αρχών και των στόχων του Κόμματος.
 63.2 Διατηρεί Τμήματα Φοιτητικής Νεολαίας, Εργαζόμενης Νεολαίας και άλλα. 
 63.3 Η ΝΕΔΗΚ είναι αναπόσπαστο μέρος του Κόμματος και βρίσκεται σε συνεχή
  πολιτική συνεργασία με τα συλλογικά όργανα του Κόμματος, πάντοτε κάτω
  από την άμεση εποπτεία του Κόμματος.
 63.4 Η οικονομική διαχείριση και ο έλεγχος γίνεται από το Γενικό Διευθυντή του
  Κόμματος σε συνεργασία με τον Οικονομικό Διαχειριστή του Κόμματος.
 63.5 Μέλη της ΝΕΔΗΚ είναι οι νέοι, μέλη του Κόμματος, ηλικίας από 18-30 ετών.
  Κατά την ημέρα της εκλογικής συνέλευσης δικαίωμα ψήφου έχουν όσοι
  έχουν οικονομικά τακτοποιημένες τις υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με τις
  πρόνοιες του Άρθρου 62.3. Για άτομα 12-18 ετών που επιθυμούν να
  εγγραφούν στην ΝΕΔΗΚ, τηρείται ξεχωριστό μητρώο υπό την εποπτεία του
  Γενικού Οργανωτικού Γραφείου.
 63.6 Την ευθύνη φύλαξης και τήρησης του μητρώου έχει το Γενικό Οργανωτικό
  Γραφείο του Κόμματος.
 63.7 Κανένας εν ενεργεία αξιωματούχος της ΝΕΔΗΚ δεν μπορεί να υπερβαίνει το
  τριαντακοστό (30) έτος της ηλικίας του εκτός και αν διανύει θητεία στην
  οποία εξελέγη και ήταν κάτω των τριάντα (30) ετών.
 63.8 Ο Πρόεδρος, τα μέλη της Γραμματείας και οι Επαρχιακοί Αξιωματούχοι της
  οργάνωσης, εκλέγονται από το Παγκύπριο Συνέδριο της Οργάνωσης το
  οποίο διενεργείται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του Κόμματος το
  αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής της
  Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης και η θητεία τους διαρκεί
  πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 63.9 Η διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη της ηγεσίας της ΝΕΔΗΚ
  διενεργείται και εποπτεύεται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του
  Κόμματος.

 63.10 Ο Πρόεδρος της ΝΕΔΗΚ προεδρεύει της Γενικής Γραμματείας και του
  Κεντρικού Συμβουλίου της ΝΕΔΗΚ.  Έχει την ευθύνη οργάνωσης και
  διοίκησης της ΝΕΔΗΚ και προώθησης των σκοπών και επιδιώξεων της, σε
  συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη των συλλογικών οργάνων της των οποίων
  προεδρεύει.
 63.11 Ο Πρόεδρος της ΝΕΔΗΚ συμμετέχει στο Εκτελεστικό Γραφείο του Κόμματος
  και επίσης, μαζί με τα μέλη της Γενικής Γραμματείας, στην Κεντρική Επιτροπή
  του Κόμματος.
 63.12 Το Καταστατικό της ΝΕΔΗΚ αντανακλά στις διατάξεις του το περιεχόμενο
  του παρόντος άρθρου. Το Καταστατικό του Κόμματος υπερισχύει
  οποιασδήποτε άλλης πρόνοιας του Καταστατικού της ΝΕΔΗΚ σε περίπτωση
  αμφιλεγόμενης και συγκρουόμενης ερμηνείας οποιασδήποτε διάταξης.
 63.13 Το Καταστατικό της ΝΕΔΗΚ υπόκειται στην έγκριση και επικύρωση της
  Κεντρικής Επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 64: ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ  ΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ  ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 64.1 Σκοπός της ΓΟΔΗΚ είναι η προσέλευση των Κυπρίων γυναικών στις τάξεις
  του Δημοκρατικού Κόμματος και η εργασία και συμβολή τους στον αγώνα για
  ανέλιξη της Κύπριας γυναίκας στον πολιτικό,  στον πολιτιστικό και στον
  κοινωνικό τομέα καθώς και η διασφάλιση για τις γυναίκες ισότητα
  δικαιωμάτων και ευκαιριών, πάντοτε μέσα στα πλαίσια του όλου Κομματικού
  μηχανισμού και σύμφωνα με τις καταστατικές αρχές και την πολιτική γραμμή
  του Κόμματος.
 64.2 Η ΓΟΔΗΚ είναι  τμήμα αναπόσπαστο του  Κόμματος και βρίσκεται σε συνεχή
  πολιτική συνεργασία με τα συλλογικά όργανα του Κόμματος. Διατηρεί
  διοικητική και οργανωτική αυτοτέλεια, πάντοτε κάτω από την άμεση εποπτεία
  του Κόμματος.
 64.3 Η οικονομική διαχείριση και ο έλεγχος γίνονται από το Γενικό Διευθυντή του
  Κόμματος σε συνεργασία με τον Οικονομικό Διαχειριστή του Κόμματος.
 64.4 Η ΓΟΔΗΚ παρουσιάζει τις θέσεις και απόψεις του Κόμματος σε θέματα που
  αφορούν ειδικά τη γυναίκα.
 64.5 Μέλη της ΓΟΔΗΚ είναι όλες οι γυναίκες  μέλη του Κόμματος.
  Για την εγγραφή τους ως μελών εφαρμόζονται οι πρόνοιες του Άρθρου 62.3.
  Τα ονόματα των γυναικών μελών του Κόμματος καταχωρούνται στο Κεντρικό
  Μητρώο Μελών του Κόμματος.
 64.6 Την ευθύνη φύλαξης και τήρησης του μητρώου έχει το Γενικό Οργανωτικό
  Γραφείο του Κόμματος. Το μητρώο μελών περιλαμβάνει τις γυναίκες μέλη
  του Κόμματος και δεν διατηρείται παράλληλα άλλο μητρώο από την ίδια
  Οργάνωση.
 64.7 Η Πρόεδρος και τα μέλη της ΓΟΔΗΚ εκλέγονται από το Παγκύπριο Συνέδριο
  της Οργάνωσης, το οποίο διενεργείται και εποπτεύεται από το Γενικό
  Οργανωτικό Γραφείο του Κόμματος. Η εκλογή της ηγεσίας γίνεται εντός έξι
  (6) μηνών από την ημερομηνία της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης και η
  θητεία τους διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 64.8 Η διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη της ηγεσίας της ΓΟΔΗΚ
  διενεργείται και εποπτεύεται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του
  κόμματος.
 64.9 Η Πρόεδρος της ΓΟΔΗΚ συμμετέχει στο Εκτελεστικό Γραφείο του Κόμματος
  και επίσης, μαζί με τα μέλη της Γενικής Γραμματείας της, στην Κεντρική
  Επιτροπή.
 64.10 Το Καταστατικό της ΓΟΔΗΚ  αντανακλά στις διατάξεις του το περιεχόμενο
  του παρόντος άρθρου. Το Καταστατικό του Κόμματος υπερισχύει
  οποιασδήποτε άλλης πρόνοιας του Καταστατικού της ΓΟΔΗΚ σε περίπτωση
  αμφιλεγόμενης και συγκρουόμενης ερμηνείας οποιασδήποτε διάταξης.
 64.11 Το Καταστατικό της ΓΟΔΗΚ υπόκειται στην έγκριση και επικύρωση της
  Κεντρικής Επιτροπής.

  Επιτροπή.
 60.3 Αρμοδιότητες
  Η Τοπική Επιτροπή εργάζεται για:
   α) Την υλοποίηση των Αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.
   β) Την προώθηση των θέσεων και απόψεων του Κόμματος μέσα
    στον κόσμο  της περιοχής της.
   γ) Τη διεύρυνση του Κόμματος με την προσχώρηση νέων μελών.
   δ) Την ανάληψη πρωτοβουλιών με στόχο την αύξηση της επιρροής
    του Κόμματος στην περιοχή ευθύνης της.
   ε) Την κινητοποίηση και συμμετοχή των μελών στις γενικές
    κομματικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις.
   στ) Την διεκπεραίωση των οδηγιών ή καθηκόντων που της
    ανατίθενται από  αρμόδια κομματικά όργανα.
   ζ) Την είσπραξη συνδρομών και διαφώτιση των μελών της Τοπικής
    Οργάνωσης.
   η) Την ενημέρωση και διαφώτιση των μελών της περιοχής της για
    τις θέσεις του Κόμματος πάνω στις διαμορφούμενες νέες
    εξελίξεις. 
 60.4 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν την
  οργάνωση και λειτουργία των Επαρχιακών οργάνων του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 61: ΤΟΠΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 61.1 Το Τοπικό Συμβούλιο συγκροτείται από:
   α) Την Τοπική Επιτροπή
   β) Τους αντιπροσώπους κάθε εκλογικού κέντρου της περιφέρειας
    της Τοπικής Επιτροπής.
   γ) Μέλη  οργανωμένων συνόλων που εγκρίνει η Επαρχιακή
    Επιτροπή  μετά από συνεννόηση  με την Τοπική Επιτροπή.
 61.2 Του Τοπικού Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος της Τοπικής Επιτροπής ή
  εκπρόσωπος της Επαρχιακής Επιτροπής.  Καλείται σε συνεδρία με απόφαση
  της Τοπικής Επιτροπής τακτικά κάθε δύο (2) μήνες και έκτακτα όταν κριθεί
  αναγκαίο από τον Πρόεδρο της Τοπικής Επιτροπής ή την Επαρχιακή Επιτροπή
  ή όταν ζητηθεί από την πλειοψηφία των μελών του.
 61.3 Αρμοδιότητες
   α) Συμβάλλει ουσιαστικά στην υλοποίηση των οργανωτικών
    προγραμμάτων που σχεδιάζει η Τοπική Επιτροπή μέσα στα
    πλαίσια των οδηγιών της Επαρχιακής Επιτροπής.
   β) Αξιολογεί τα αποτελέσματα της Κομματικής δουλειάς και
    εκφράζει τις διαπιστώσεις, τα συμπεράσματα και τις εισηγήσεις
    του.
   γ) Επιλαμβάνεται ειδικών θεμάτων που παραπέμπονται προς αυτό
    από τη Τοπική Επιτροπή ή την Επαρχιακή Επιτροπή και
    υποβάλλει σχετικές εισηγήσεις.

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΑΡΘΡΟ 62: ΜΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
 62.1 Προσόντα Εγγραφής
   α) Κάθε Κύπριος, κάτοικος της Κύπρου, μπορεί να εγγραφεί μέλος
    του Κόμματος, εάν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας
    του, δεν ανήκει ή δεν υποστηρίζει άλλο πολιτικό σχηματισμό και
    δηλώσει αποδοχή των Αρχών της Ιδεολογίας και του
    Καταστατικού του Κόμματος.
   β) Με απόφαση του Εκτελεστικού Γραφείου είναι δυνατό, Κύπριοι
    μη μόνιμοι κάτοικοι της Κύπρου, καθώς  και αλλοδαποί μόνιμοι
    κάτοικοι της Κύπρου να εγγραφούν μέλη του Κόμματος.

 62.2 Μητρώα Μελών 
  Τα μέλη εγγράφονται στα ακόλουθα Μητρώα: 
  1) Μητρώο Μελών Τοπικής Οργάνωσης.
  2) Μητρώο Μελών Επαρχιακής Οργάνωσης.
  3) Κεντρικό Μητρώο Μελών.
 62.3 Εγγραφή Μελών 
  Το υποψήφιο μέλος συμπληρώνει ειδικό Έντυπο Εγγραφής Μέλους στην
  Τοπική Οργάνωση του τόπου διαμονής του. Η αίτηση εξετάζεται από την
  οικεία Επαρχιακή Επιτροπή.
  Συμμετοχή στη διαδικασία εγγραφής μέλους έχουν ο Πρόεδρος και τα μέλη
  της Γραμματείας του Εκτελεστικού Γραφείου.
 62.4 Αποχώρηση Μέλους
  Έκαστο μέλος αποχωρεί από το Κόμμα:
   α) Όταν καταδεικνύει ρητά την επιθυμία του πως δεν επιθυμεί να
    είναι μέλος,
   β) Αποστείλει γραπτή επιστολή προς την οικεία Επαρχιακή
    Επιτροπή ή/και στο Γενικό Οργανωτικό Γραφείο,
   γ) Με δημόσια ανάρτηση ή δήλωση του,
   δ) Όταν με πράξεις ή/και ενέργειες του διαμηνύει ότι δεν θέλει να  
    είναι μέλος του κόμματος.
 
 62.5 Δικαιώματα Μέλους 
  Κάθε μέλος έχει δικαίωμα:
   α) Να ψηφίζει αιρετά όργανα του Κόμματος (άμεσα ή έμμεσα)
    όπως προνοεί το Καταστατικό.
   β) Να υποβάλλει υποψηφιότητα για εκλογή σε κομματικά Αξιώματα
    σε όλα τα επίπεδα της κομματικής δομής, όπως ορίζει το
    Καταστατικό.
   γ) Να διεκδικεί υποβολή υποψηφιότητας για πολιτειακά αξιώματα
    σύμφωνα με το Καταστατικό και τους Ειδικούς Κανονισμούς που
    ρυθμίζουν το θέμα τούτο.
   δ) Να ασκεί κριτική που να εξαντλείται μέσα στα πλαίσια της
    λειτουργίας των οργάνων του Κόμματος.
   ε) Να υποβάλλει στα αρμόδια όργανα εισηγήσεις και να συζητεί
    ελεύθερα  οποιοδήποτε θέμα που έχει σχέση με την πολιτική
    του Κόμματος μέσα στα πλαίσια των κομματικών διαδικασιών.
   στ) Να εκφράζει, να προωθεί και να υποστηρίζει, τυχόν
    διαφορετικές απόψεις του όσο αφορά την πολιτική ή τις
    ενέργειες του Κόμματος, είτε στα συλλογικά όργανα είτε
    δημόσια, νοουμένου ότι μετά που θα ληφθεί απόφαση ομόφωνα
    ή κατά πλειοψηφία από το αρμόδιο συλλογικό όργανο, το μέλος
    δεν δικαιούται με λόγο ή  ενέργειες να  υποσκάπτει ή να
    προβαίνει σε ενέργειες αντίθετες προς την απόφαση που
    λήφθηκε. Σε περίπτωση που ενεργεί αντίθετα, λαμβανομένης
    υπόψη και της μορφής και έντασης της αντίδρασης, το μέλος
    θεωρείται ότι είναι πειθαρχικά υπόλογο και σε περίπτωση
    καταδίκης, υπόκειται σε κυρώσεις.
 62.6 Υποχρεώσεις Μέλους 
  Κάθε μέλος έχει την υποχρέωση:
   α) Να σέβεται και να προωθεί τις Αρχές, την Ιδεολογία και το
    Πρόγραμμα του Κόμματος.
   β) Να συμμορφώνεται προς τις αποφάσεις και να τηρεί τη γραμμή
    του Κόμματος
   γ) Να παρακολουθεί ανελλιπώς τις συνεδρίες των οργάνων στα
    οποία  μετέχει και να λαμβάνει πρόθυμα μέρος στις διάφορες
    εκδηλώσεις του Κόμματος.
   δ) Να καταβάλλει την συνδρομή του στο Κόμμα.
   ε) Να φροντίζει ώστε να είναι εγγεγραμμένος στους Εκλογικούς
    Καταλόγους της Πολιτείας.

ΑΡΘΡΟ 55: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 55.1 Ύστερα από οδηγίες του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου, σύμπλεγμα Τοπικών
  Οργανώσεων, αποτελεί Περιφερειακή Οργάνωση. Κάθε Επαρχιακή Επιτροπή,
  σε συνεννόηση με το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο, χωρίζει την οικεία επαρχία
  της σε περιφέρειες. Κάθε περιφέρεια είναι ένας δήμος ή μια ενορία ή μια
  εκλογική περιφέρεια και στην ύπαιθρο μια ομάδα κοινοτήτων.
  Μέλη της μπορεί να είναι όλες οι Τοπικές Οργανώσεις μιας Περιφέρειας. Οι
  Πρόεδροι και οι Οργανωτικοί Γραμματείς των Τοπικών Οργανώσεων
  αποτελούν το Εκτελεστικό Σώμα της Περιφερειακής Οργάνωσης.
  Η Περιφερειακή Οργάνωση συνεδριάζει υπό την προεδρία του Εκπροσώπου
  των Περιφερειακών Τομέων/Οργανωτικό Συντονιστή Υπαίθρου και
  Δημαρχούμενων περιοχών, που εκλέγεται από τα μέλη της Περιφέρειας
  όπως ορίζει το άρθρο 52.1, τακτικά κάθε διμηνία και έκτακτα όταν το
  αποφασίσει η Επαρχιακή Επιτροπή. Οι αρμοδιότητες του Συντονιστή
  καθορίζονται με Κανονισμούς από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο
 55.2 Τις περιφέρειες κατά επαρχία ορίζει η οικεία Επαρχία σε συνεννόηση με το
  Γενικό Οργανωτικό Γραφείο.
 55.3 Αρμοδιότητες
  1) Συντονίζει τις δραστηριότητες των Τοπικών Οργανώσεων που
   περιλαμβάνονται στην περιφέρεια
  2) Θέτει περιφερειακούς στόχους για διεύρυνση του Κόμματος και
   αποτελεσματική διαφώτιση των μελών της.

ΑΡΘΡΟ 56: ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 
ΕΠΑΡΧΙΩΝ 
 56.1 Οι Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες Επαρχιών λειτουργούν
  σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος Καταστατικού.
 56.2 Ιδρύονται Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες κατά Επαρχία
  με εισήγηση του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
  Ομάδων και κατόπιν έγκρισης του Οργανωτικού Γραφείου, κατά Κλάδο ή
  Επάγγελμα όπου τα μέλη είναι πέραν των τριάκοντα (30). Το Εκτελεστικό
  Γραφείο δύναται να εγκρίνει σύσταση Κλαδικής Οργάνωσης με μικρότερο
  αριθμό μελών. Οι κατά επαρχία επάγγελμα Κλαδικές Οργανώσεις συνδέονται
  με τις αντίστοιχες Κλαδικές των άλλων Επαρχιακών και σχηματίζουν κατά
  επάγγελμα την Παγκύπρια Κλαδική Οργάνωση.
 56.3 Η Κλαδική Οργάνωση διοικείται από πενταμελή (5) Επιτροπή που
  αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα, το Βοηθό
  Γραμματέα και τον Ταμία.
 56.4 Υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, οι Πρόεδροι των
  Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων αποτελούν την
  Συντονιστική Επιτροπή των Κλαδικών Οργανώσεων (Σ.Ε.Κ.Ο) και έχουν την
  ευθύνη του συντονισμού των Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
  Ομάδων. Το έργο της Σ.Ε.Κ.Ο αναλαμβάνει πενταμελής Γραμματεία που
  εκλέγεται και έχει Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Αναπληρωτή
  Γραμματέα και Ταμία.
 56.5 Αρμοδιότητες
  α) Επιλαμβάνονται και προωθούν προβλήματα, ή αιτήματα μελών του
   Κλάδου δια του αρμοδίου οργάνου του Κόμματος.
  β) Μελετούν προβλήματα του Κλάδου και υποβάλλουν εισηγήσεις στο
   Κόμμα δια του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
   Ομάδων.
  γ) Οργανώνουν τα μέλη, τα στελέχη και τους οπαδούς του Κόμματος
   στους χώρους εργασίας και φροντίζουν δια την συστηματική
   διαφώτιση και εμπέδωση της Κομματικής Πολιτικής.
 56.6 Κατά παρόμοιο τρόπο λειτουργούν και οι Επιτροπές Συνταξιούχων.
 56.7 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί, που εγκρίνει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζουν τον τρόπο
  εκλογής και λειτουργίας όλων των Επιτροπών και Οργανώσεων του
  Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 57: TOΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 57.1 Η Τοπική Οργάνωση είναι η βασική πολιτική και οργανωτική μονάδα του
  Κόμματος. Καλύπτει και μια ενορία ή εκλογική περιφέρεια
  Ιδρύεται από την Επαρχιακή Επιτροπή ύστερα από έγκριση του Εκτελεστικού
  Γραφείου.  Δύναται να καλύπτει μια κοινότητα ή ομάδα κοινοτήτων ή ενορία ή
  εκλογική περιφέρεια και στις πόλεις  να καλύπτει την περιοχή που αναλογεί
  σε κάθε ένα εκλογικό Κέντρο.
 57.2 Αποτελείται τουλάχιστον από 10 μέλη. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το
  Εκτελεστικό Γραφείο δύναται να εγκρίνει σύσταση Τοπικής Οργάνωσης με
  μικρότερο αριθμό μελών.
  Η Τοπική Οργάνωση δέχεται μέλη που κατοικούν στην ίδια γεωγραφική
  περιφέρεια.

ΑΡΘΡΟ 58: ΤΟΠΙΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 58.1 Αποτελεί το ανώτατο όργανο της Τοπικής Οργάνωσης. Συγκροτείται από τα
  μέλη που έχουν εγγραφεί στο κεντρικό μητρώο μελών του Κόμματος
  τουλάχιστον εννέα (9) μήνες πριν τη διεξαγωγή της Παγκύπριας Εκλογικής
  Συνέλευσης και διενεργείται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του
  Κόμματος εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής της
  Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης.
  Εφορευτική Επιτροπή που ορίζεται από την Επαρχιακή Επιτροπή εποπτεύει
  την εκλογική διαδικασία. 
  Ειδικοί κανονισμοί που καθορίζονται από την Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν
  τα θέματα της υποβολής υποψηφιοτήτων και την εκλογική διαδικασία. Οι
  Γενικές Συνελεύσεις των Τοπικών Οργανώσεων διεξάγονται εντός έξι (6)
  μηνών μετά την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
 58.2 Σε περίπτωση που Προέδροι ή μέλη Τοπικών Επιτροπών δεν ανταποκρίνονται
  στα καθήκοντα τους και δεν υλοποιούν το πλάνο του Γενικού Οργανωτικού
  Γραφείου και τις αποφάσεις του Κόμματος, η οικεία Επαρχιακή Επιτροπή σε
  συνεννόηση με το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο και με έγκριση του
  Εκτελεστικού Γραφείου, αποφασίζει την πραγματοποίηση νέας Εκλογικής
  Συνέλευσης ή/και την αντικατάσταση τους.
 58.3 Αρμοδιότητες
  Εκλέγει τον Πρόεδρο και τα μέλη της Τοπικής  Επιτροπής για θητεία που
  διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.

ΑΡΘΡΟ 59: ΤΟΠΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 59.1 Συγκαλείται μια (1) φορά στην διάρκεια της θητείας της Επιτροπής ή όποτε
  αυτό κριθεί αναγκαίο και προβαίνει σε έλεγχο των πεπραγμένων της Τοπικής
  Επιτροπής, η οποία παρουσιάζει έκθεση δράσης. Μεριμνά για την περαιτέρω
  στελέχωση και δραστηριοποίηση της Τοπικής Επιτροπής.
  Συμμετέχουν όλα τα μέλη της Τοπικής Οργάνωσης που είναι εγγεγραμμένα
  στο κεντρικό μητρώο μελών του Κόμματος και έχουν τακτοποιημένη την
  οικονομική συνδρομή τους.

ΑΡΘΡΟ 60: ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 60.1 Εκλέγεται από την Τακτική Εκλογική Συνέλευση της Τοπικής Οργάνωσης για
  θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
  Αποτελείται από πέντε ως δεκαπέντε (5-15) μέλη ανάλογα με την
  αριθμητική δύναμη των μελών της Τοπικής Οργάνωσης.
  Καταρτίζεται εις Σώμα ως εξής:
  Αντιπρόεδρος, Γραμματέας Οργανωτικός Γραμματέας και Ταμίας. Τα υπόλοιπα
  μέλη είναι Σύμβουλοι. Συνεδριάζει τακτικά κάθε εβδομάδα και έκτακτα όταν
  κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο.
 60.2 Ο Πρόεδρος της  Τοπικής  Επιτροπής ΝΕΔΗΚ και η Πρόεδρος της Τοπικής
  Επιτροπής ΓΟΔΗΚ παρακάθονται στις συνεδρίες  της Τοπικής Επιτροπής του
  Κόμματος. Εξ οφίκιο μέλη με δικαίωμα ψήφου είναι οι Δήμαρχοι, Δημοτικοί
  Σύμβουλοι, Σχολικοί Έφοροι, Πρόεδρος και μέλη Κοινοτικών Συμβουλίων,
  νοουμένου ότι είναι μέλη του Κόμματος που κατοικούν στην οικεία Τοπική

  Γραφείο χωρίζει την Επαρχία της σε περιφέρειες. Κάθε περιφέρεια είναι ένας
  Δήμος ή Ενορία ή εκλογική περιφέρεια και στην Ύπαιθρο ομάδα κοινοτήτων.
  Του Επαρχιακού Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος της Επαρχιακής
  Επιτροπής.  Καλείται δε σε συνεδρία με απόφαση της Επαρχιακής Επιτροπής
  τακτικά κάθε τρεις (3) μήνες και έκτακτα όταν κριθεί αναγκαίο από τον
  Πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής ή όταν ζητηθεί από τη πλειοψηφία των
  μελών του.
 52.2 Αρμοδιότητες
  α) Συμβάλλει ουσιαστικά στην υλοποίηση των οργανωτικών
   προγραμμάτων εσωκομματικής επικοινωνίας που σχεδιάζει η
   Επαρχιακή Επιτροπή.
  β) Προβαίνει σε αξιολόγηση των πεπραγμένων και σε απολογισμό
   δράσης κατά Τοπική Οργάνωση και εκφράζει τις διαπιστώσεις, τα
   συμπεράσματα και τις εισηγήσεις της.
  γ) Επιλαμβάνεται ειδικών θεμάτων που παραπέμπονται προς αυτό από
   την Επαρχιακή Επιτροπή και υποβάλλει σχετικές εισηγήσεις.

ΑΡΘΡΟ 53: ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 53.1 Η Επαρχιακή Επιτροπή είναι είκοσι-εφταμελής (27). Εκλέγεται από την
  Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις
  (54) μήνες. Το Επαγγελματικό Οργανωτικό Στέλεχος κάθε επαρχίας
  συμμετέχει εξ οφίκιο μέλος της Επαρχιακής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου.
  Η εκλογή του Προέδρου της διεξάγεται χωριστά. Τα μέλη του Εκτελεστικού
  Γραφείου και της Γραμματείας του Εκτελεστικού Γραφείου δύνανται να
  παρακάθονται στις συνεδρίες της οικείας Επαρχιακής Επιτροπής.
 53.2 Οι Επαρχιακές Επιτροπές του Κόμματος υπό ομαλές συνθήκες είναι έξι (6),
  μια (1) σε κάθε Επαρχία της Κύπρου. Κατ’  εξαίρεση για λόγους οργανωτικούς
  και εφ΄ όσον συνεχίζεται η σημερινή έκρυθμη κατάσταση οι Επαρχιακές
  Επιτροπές είναι δώδεκα “12”.
  Επαρχιακή Επιτροπή Λευκωσίας
  Επαρχιακή Επιτροπή Μόρφου (Λευκωσίας)
  Επαρχιακή Επιτροπή Μόρφου (Λεμεσός)
  Επαρχιακή Επιτροπή Λεμεσού
  Επαρχιακή Επιτροπή Λάρνακας
  Επαρχιακή Επιτροπή Πάφου
  Επαρχιακή Επιτροπή  Αμμοχώστου (Λάρνακα)
  Επαρχιακή Επιτροπή Αμμοχώστου (Λεμεσός)
  Επαρχιακή Επιτροπή Αμμοχώστου (Λευκωσία)
  Επαρχιακή Επιτροπή Κερύνειας (Λευκωσία)
  Επαρχιακή Επιτροπή Κερύνειας (Λεμεσός)
  Επαρχιακή Επιτροπή Προσφύγων Πάφου (Μούτταλλος)
 53.3 Οι βουλευτές κάθε οικείας Επαρχίας είναι εξ οφίκιο  μέλη της Επαρχιακής
  Επιτροπής. Στις συνεδρίες παρακάθονται τα επαγγελματικά οργανωτικά
  στελέχη της επαρχίας, ο Πρόεδρος της ΝΕΔΗΚ και η Πρόεδρος της ΓΟΔΗΚ.Η
  Επαρχιακή Επιτροπή καταρτίζεται σε Σώμα ως εξής:
  Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Επαρχιακός Γραμματέας, Επαρχιακός
  Οργανωτικός Γραμματέας, Βοηθός Επαρχιακός Γραμματέας, Βοηθός
  Οργανωτικός Γραμματέας, Ταμίας, Γραμματέας Τύπου και Διαφώτισης,
  Γραμματέας Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων,
  Γραμματέας Αγροτικών Θεμάτων, και Γραμματέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
  Τα υπόλοιπα μέλη είναι Σύμβουλοι.
 53.4 Η Επαρχιακή Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά κάθε μήνα και έκτακτα κατά την
  κρίση του Προέδρου της ή της Εκτελεστικής Επιτροπής της, ή αν ζητηθεί
  τούτο από τα 2/5 των μελών της Επαρχιακής Επιτροπής.
 53.5 Αρμοδιότητες
  α) Η Επαρχιακή Επιτροπή εκπροσωπεί το Κόμμα στην Επαρχία της,
   καθοδηγεί και ελέγχει τις Τοπικές Οργανώσεις της περιοχής της και
   συντονίζει τη δράση τους, σύμφωνα με τις Αρχές του Κόμματος, τις
   Καταστατικές Διατάξεις και τις οδηγίες των αρμοδίων Κεντρικών

   Οργάνων.
  β) Φέρει την ευθύνη για την υλοποίηση του Γενικού Οργανωτικού
   Σχεδίου και των άλλων Προγραμμάτων του Κόμματος στην Επαρχία
   της και προΐσταται του Επαρχιακού επαγγελματικού προσωπικού μέσα
   στα πλαίσια των γενικών οδηγιών του Γενικού Διευθυντή για θέματα
   προσωπικού.
  γ) Συντάσσει και αποστέλλει στη Γενική Γραμματεία διμηνιαίες αναφορές
   για την κομματική δραστηριότητα της και τη γενική κατάσταση του
   Κόμματος στην Επαρχία της.
  δ) Μετέχει στη διαδικασία καθορισμού του κομματικού ψηφοδελτίου, για
   τις βουλευτικές, δημοτικές ή άλλες εκλογές ως ορίζουν οι Ειδικοί
   Κανονισμοί που ρυθμίζουν τα θέματα αυτά.
  ε) Παραπέμπει για εκδίκαση στο Πειθαρχικό Συμβούλιο υποθέσεις
   πειθαρχικών αδικημάτων των μελών σύμφωνα με τις διαδικασίες του
   άρθρου 62.1. Η παραπομπή υπόθεσης μέλους στο Πειθαρχικό
   Συμβούλιο συνοδεύεται πάντοτε από έγγραφο που δικαιολογεί την
   απόφαση παραπομπής.
  στ) Στα οικονομικά θέματα συμμορφώνεται με τις οδηγίες της Οικονομικής
   Επιτροπής.  Διατηρεί Επαρχιακό Ταμείο, το οποίο διαχειρίζεται
   υπεύθυνα υπό τον οικονομικό έλεγχο της Οικονομικής Επιτροπής.
   Πόροι του  ταμείου είναι τα έσοδα από διάφορες τοπικές εκδηλώσεις,
   λαχεία και εράνους και οι ειδικές τοπικές εισφορές των μελών και των
   φίλων του Κόμματος.  Τα έσοδα από τα δικαιώματα εγγραφής και οι
   ετήσιες συνδρομές των μελών κατατίθενται στο Κεντρικό Ταμείο του
   Κόμματος στη  Λευκωσία ή όπου αλλού ήθελε αποφασίσει η
   Οικονομική Επιτροπή. Επίσης, κατατίθενται στο Κεντρικό Ταμείο τα
   έσοδα από Παγκύπριες εκδηλώσεις του Κόμματος, των οποίων την
   πραγμάτωση προωθεί στην Επαρχία της.
  ζ) Ελέγχει κατά εξάμηνο τα Ταμεία των Τοπικών Οργανώσεων και
   αποστέλλει σχετική κατάσταση στην Οικονομική Επιτροπή στη
   Λευκωσία. 
  η) Με έγκριση του Εκτελεστικού Γραφείου καταρτίζει Συμβουλευτικό
   Συμβούλιο ή άλλες Επιτροπές για να υποβοηθηθεί στο έργο της.
  θ) Συμμορφώνεται προς τις εκάστοτε οδηγίες του Γενικού Οργανωτικού
   Γραμματέα του Κόμματος και βρίσκεται σε στενή συνεργασία και
   επικοινωνία με τα αρμόδια όργανα σε όλα τα θέματα.
 53.6 Οι επαρχιακοί αξιωματούχοι συμμετέχουν ως ισότιμα μέλη στα αντίστοιχα
  ειδικά κεντρικά γραφεία ή επιτροπές.
 53.7 Η Επαρχιακή Επιτροπή προΐσταται του Επαρχιακού Επαγγελματικού
  προσωπικού μέσα στα πλαίσια του οργανογράμματος και των Γενικών
  Οδηγιών του Γενικού Διευθυντή για θέματα προσωπικού.

ΑΡΘΡΟ 54: ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 54.1 Την Εκτελεστική Γραμματεία της Επαρχιακής Επιτροπής αποτελούν οι
  Αξιωματούχοι της Επαρχιακής Επιτροπής. Μετέχουν οι βουλευτές της
  Επαρχίας. Πρόεδρος είναι ο Πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής. Ο
  Πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής της ΝΕΔΗΚ και η Πρόεδρος της
  Επαρχιακής Επιτροπής της ΓΟΔΗΚ δύνανται να παρευρίσκονται στις
  συνεδριάσεις της Γραμματείας.
 54.2 Αρμοδιότητες
  Η Εκτελεστική Γραμματεία αντιμετωπίζει τις τρέχουσες εξελίξεις μέσα στα
  πλαίσια των αποφάσεων της Επαρχιακής Επιτροπής και υλοποιεί γενικά τις
  αποφάσεις της.
  Σε περίπτωση επείγουσας μορφής λαμβάνει αποφάσεις τις οποίες
  αναφέρει στην πρώτη επόμενη συνεδρία της Ολομέλειας της Επαρχιακής
  Επιτροπής για επικύρωση.

   την κανονική λειτουργία του λογιστηρίου του Κόμματος.
  θ) Υποβάλλει στην Κεντρική Επιτροπή στο τέλος κάθε οικονομικού έτους
   τους ελεγμένους λογαριασμούς του Κόμματος προς συζήτηση και
   έγκριση.
  ι) Παρουσιάζει στην Οικονομική Επιτροπή, σε συνεργασία με τον
   Οικονομικό Διαχειριστή, κατ’ έτος προϋπολογισμό για τους
   επόμενους δώδεκα (12) μήνες.
  ια) Συμμετέχει εξ οφίκιο μέλος στο Εκτελεστικό Γραφείο με δικαίωμα
   ψήφου

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΑΡΘΡΟ 48: ΔΟΜΗ - ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 
ΚΟΜΜΑΤΟΣ
Α. ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
 1. ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 2. ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 3. ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 4. ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ
 5. ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Ολομέλεια)
 6. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
 7. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 8. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 9. ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 10. ΤΟΠΙΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 11. ΤΟΠΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Β.   ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ
 1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 2. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 3. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 4. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 5. ΒΟΗΘΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 6. ΒΟΗΘΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 7. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ
  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
 8. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 9. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 10. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΑΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 11. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΩΤΙΣΗΣ
 12. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ – ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΘΡΟ 49: ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 49.1 Η Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση πραγματοποιείται κάθε πενήντα-τέσσερις
  (54) μήνες ταυτόχρονα με την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα μέλη της οικείας Επαρχιακής
  Οργάνωσης που έχουν εγγραφεί στο κεντρικό μητρώο μελών του Κόμματος
  τουλάχιστον εννιά (9) μήνες πριν την ημέρα της διεξαγωγής των εργασιών
  της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης.
 49.2 Η Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο και τα είκοσι-έξι (26)
  μέλη της Επαρχιακής Επιτροπής καθώς και τα αιρετά μέλη της Κεντρικής
  Επιτροπής που προέρχονται από την οικεία Επαρχιακή Οργάνωση.
 49.3 Την εκλογική διαδικασία εποπτεύει η Επαρχιακή Εφορευτική Επιτροπή που
  ορίζεται από την Επαρχιακή Επιτροπή υπό την ευθύνη και σε συνεννόηση με
  την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 50: ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 50.1 Το Τακτικό Επαρχιακό Συνέδριο συγκαλείται μια (1) φορά στην διάρκεια της
  θητείας των Επαρχιακών Συλλογικών Οργάνων κατόπιν σύγκλισης του από
  την Επαρχιακή Επιτροπή σε συνεννόηση με το Εκτελεστικό Γραφείο ή όποτε
  αυτό κριθεί αναγκαίο, και είναι το Ανώτατο Επαρχιακό Συλλογικό όργανο του
  Κόμματος στην κάθε επαρχία.
 50.2 Στο Τακτικό Επαρχιακό Συνέδριο γίνεται απολογισμός δράσης των
  επαρχιακών οργάνων και έλεγχος των πεπραγμένων τους από τη βάση του
  Κόμματος. Κατατίθεται έκθεση δράσης της Επαρχιακής Επιτροπής για την
  προηγούμενη θητεία και οικονομικός απολογισμός για την ίδια περίοδο.
 50.3 Σύνθεση 
  Στο Τακτικό Επαρχιακό Συνέδριο συμμετέχουν οι κεντρικοί αξιωματούχοι, οι
  Βουλευτές, οι Ευρωβουλευτές,  οι Υπουργοί και τα μέλη των κεντρικών
  συλλογικών οργάνων που είναι μέλη της οικείας Επαρχιακής Οργάνωσης, οι
  Πρόεδροι και τα μέλη των Επαρχιακών Επιτροπών, ΔΗΚΟ, ΓΟΔΗΚ και
  ΝΕΔΗΚ, οι Πρόεδροι των Τοπικών Επιτροπών, οι Πρόεδροι των Κλαδικών
  Επαρχιακών Επιτροπών και Επαγγελματικών Ομάδων, ένας αντιπρόσωπος
  από κάθε εκλογικό κέντρο, οι Δήμαρχοι, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι Σχολικοί
  Έφοροι, οι Πρόεδροι και τα μέλη των εκλεγμένων Κοινοτικών Συμβουλίων
  που είναι μέλη του Κόμματος, καθώς και οι πρώην κεντρικοί αξιωματούχοι,
  Βουλευτές, Ευρωβουλευτές, Υπουργοί, Πρόεδροι Επαρχιακών Επιτροπών
  ΔΗΚΟ, ΓΟΔΗΚ και ΝΕΔΗΚ, που είναι μέλη της οικείας Επαρχιακής
  Οργάνωσης.
  Οι Προσφυγικές Επαρχιακές Οργανώσεις καλούν σε συμμετοχή στο
  Επαρχιακό Συνέδριο όλα τα μέλη τους.
 50.4 Αρμοδιότητες 
  α) Λαμβάνει γνώση, συζητά και εγκρίνει την Έκθεση Δράσης της
   Επαρχιακής Επιτροπής για τη λήγουσα διετία.
  β) Λαμβάνει γνώση, συζητά και εγκρίνει τον Οικονομικό Απολογισμό της
   περασμένης διετίας.
 50.5 Ειδικοί Κανονισμοί 
  Ειδικοί Κανονισμοί που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν την
  οργάνωση, σύνθεση και λειτουργία του Τακτικού Επαρχιακού Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 51: ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 51.1 Το Έκτακτο Επαρχιακό Συνέδριο συγκαλείται ύστερα από απόφαση του
  Εκτελεστικού Γραφείου ή της Επαρχιακής Επιτροπής με έγκριση του
  Εκτελεστικού Γραφείου ή ύστερα από αίτηση των 2/5 των μελών του
  Κόμματος στην οικεία Επαρχία, με συγκεκριμένη ημερήσια διάταξη.
  Εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις περί του Τακτικού Επαρχιακού
  Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 52: ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 52.1 Το Επαρχιακό Συμβούλιο συγκροτείται από:
  α) Την Επαρχιακή Επιτροπή
  β) Τους Βουλευτές
  γ) Τους Δημάρχους, τους Δημοτικούς Συμβούλους και τους Σχολικούς
   Εφόρους
  δ) Τους Αντιπροσώπους της Επαρχιακής Οργάνωσης στην Κεντρική
   Επιτροπή.
  ε) Τον Πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής ΝΕΔΗΚ
  στ) Την Πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής ΓΟΔΗΚ
  ζ) Τους Εκπροσώπους των Περιφερειακών Τομέων/Συντονιστές
   Υπαίθρου και Δημαρχούμενων περιοχών οι οποίοι ορίζονται από το
   Γενικό Οργανωτικό Γραφείο σε συνεννόηση με την οικεία Επαρχιακή
   Επιτροπή.
  η) Τα επαγγελματικά οργανωτικά στελέχη 
  
  Η οικεία Επαρχιακή Επιτροπή σε συνεννόηση με το Γενικό Οργανωτικό

ΑΡΘΡΟ 38: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 38.1 Ο Γραμματέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή.
 38.2 Υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα χειρίζεται θέματα
  που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
 38.3 Υπό την εποπτεία ενός εκ των Αντιπροέδρων του Κόμματος συμμετέχει στη
  διαδικασία παραγωγής πολιτικής στον τομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΑΡΘΡΟ 39: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
 39.1 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων επιλέγεται/εκλέγεται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 39.2 Υπό την εποπτεία του Γενικού Γραμματέα διεκπεραιώνει τις αποφάσεις της
  Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων.
 39.3 Υπό την εποπτεία του Αντιπροέδρου του Κόμματος συμμετέχει στη
  διαδικασία παραγωγής πολιτικής.
 39.4 Υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα συμμετέχει στην
  υλοποίηση των οργανωτικών σχεδιασμών του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 40: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ  ΣΧΕΣΕΩΝ
 40.1 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων επιλέγεται/εκλέγεται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 40.2 Υπό την εποπτεία του Αναπληρωτή Προέδρου χειρίζεται τις σχέσεις του
  Κόμματος με Κόμματα, Οργανώσεις και Ομάδες του εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟ 41: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ/ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ
 41.1 Ο Γραμματέας Επικοινωνίας/Εκπρόσωπος Τύπου επιλέγεται/εκλέγεται από
  την Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου κατόπιν εισήγησης του
  Προέδρου του Κόμματος για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54)
  μήνες.
 41.2 Ετοιμάζει τις ανακοινώσεις του Κόμματος
 41.3 Έχει την ευθύνη παρακολούθησης των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ).
 41.4 Καταρτίζει προγράμματα εξωτερικής προβολής του Κόμματος, τα οποία,
  αφού εγκριθούν, προωθεί προς υλοποίηση σε συνεργασία της Επιτροπής
  Δημοσίων Σχέσεων και της Επιτροπής Πολιτικού Σχεδιασμού.
 41.5 Καταρτίζει προγράμματα εσωτερικής διαφώτισης, τα οποία, αφού εγκριθούν,
  προωθεί προς υλοποίηση με τη συνεργασία των αρμοδίων οργάνων του
  κόμματος (π.χ. Επαρχιακές Επιτροπές).
 41.5 Φέρει την ευθύνη των κομματικών εκδόσεων.
 41.6 Συμμετέχει στα διάφορα όργανα του Κόμματος ως ορίζει το Καταστατικό.
 
ΑΡΘΡΟ 42: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
 42.1 Ο Γραμματέας Κλαδικών Οργανώσεων επιλέγεται/εκλέγεται από την
  Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 42.2 Κάτω από την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα χειρίζεται όλα
  τα θέματα που αφορούν τις σχέσεις του Κόμματος με τις επαγγελματικές
  οργανώσεις των εργαζομένων (εργατών, υπαλλήλων, εκπαιδευτικών,
  οργανωμένων επιστημόνων κλπ.) και έχει την ευθύνη για την οργάνωση και
  λειτουργία κομματικών γενικών και κλαδικών οργανώσεων μέσα στις τάξεις
  του εργατικού κόσμου.
 42.3 Υπό την εποπτεία ενός εκ των Αντιπροέδρων του Κόμματος συμμετέχει στο
  σύστημα παραγωγής πολιτικής και ειδικότερα υποβάλλει εισηγήσεις για
  διαμόρφωση και προώθηση της εργατικής πολιτικής του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 43: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 43.1 Ο Γραμματέας Αγροτικών Θεμάτων εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή για
  θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 43.2 Κάτω από την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα χειρίζεται όλα
  τα θέματα που αφορούν τις σχέσεις του Κόμματος με τις αγροτικές
  οργανώσεις και έχει την ευθύνη για την οργάνωση και λειτουργία

  κομματικών οργανώσεων μέσα στις τάξεις του  αγροτικού κόσμου.
 43.3 Υπό την εποπτεία ενός εκ των Αντιπρόεδρων του Κόμματος συμμετέχει στο
  σύστημα παραγωγής πολιτικής και υποβάλλει εισηγήσεις για διαμόρφωση και
  προώθηση της αγροτικής πολιτικής του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 44: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ  ΘΕΜΑΤΩΝ
 44.1 Ο Γραμματέας Προσφυγικών Θεμάτων επιλέγεται/εκλέγεται από την
  Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 44.1 Αρμοδιότητες
  α) Υπό την εποπτεία  του Γενικού Γραμματέα χειρίζεται θέματα που
   αφορούν τις σχέσεις του Κόμματος με τη ΠΕΠ και τα προσφυγικά
   σωματεία στα πλαίσια της πολιτικής του Κόμματος.
  β) Επιλαμβάνεται των προσφυγικών και άλλων προβλημάτων των μελών
   και τα προωθεί προς τη λύση τους.

ΑΡΘΡΟ 45: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
 45.1 Ο Γραμματέας Θρησκευτικών Ομάδων επιλέγεται/εκλέγεται από την
  Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 45.2 Αρμοδιότητες 
  Υπό την εποπτεία του Γενικού Γραμματέα χειρίζεται θέματα που αφορούν τις
  σχέσεις του Κόμματος με τις θρησκευτικές ομάδες στα πλαίσια της πολιτικής
  του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 46: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 46.1 Η Κεντρική  Επιτροπή εκλέγει  ύστερα από πρόταση του Εκτελεστικού
  Γραφείου δύο (2) μέλη του Κόμματος ως Οικονομικούς Ελεγκτές του
  Κόμματος εκ των οποίων ο ένας είναι εγκεκριμένος ελεγκτής, για θητεία
  που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 46.2 Η θέση του Οικονομικού Ελεγκτή είναι ασυμβίβαστη με οποιονδήποτε άλλο
  κομματικό αξίωμα.
 46.3 Ελέγχουν την οικονομική διαχείριση των οργάνων και Επιτροπών του
  Κόμματος και καταθέτουν την έκθεση τους στην Κεντρική Επιτροπή και στο
  Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο αναφορικά με την προηγούμενη θητεία.

ΑΡΘΡΟ 47: ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 47.1 Ο Γενικός Διευθυντής του Κόμματος επιλέγεται/εκλέγεται, διορίζεται και
  παύεται από το Εκτελεστικό Γραφείο κατόπιν εισήγησης του Προέδρου.
 47.2 Αρμοδιότητες
  α) Προΐσταται διοικητικά της εσωτερικής λειτουργίας του Κόμματος και
   εποπτεύει το έργο του επαγγελματικού προσωπικού των Κεντρικών
   και Επαρχιακών γραφείων.
  β) Υπό την εποπτεία της Γραμματείας του Εκτελεστικού Γραφείου, έχει
   την ευθύνη θεμάτων που άπτονται του επαγγελματικού προσωπικού
   του Κόμματος.
  γ) Προτείνει στο Εκτελεστικό Γραφείο την δομή και το οργανόγραμμα του
   Κόμματος.
  δ) Δύναται να ανοίγει/κλείνει/λειτουργεί τραπεζικούς λογαριασμούς,
   ή/και να έχει δικαίωμα υπογραφής ή/και  να προβαίνει σε αιτήματα
   τραπεζικών διευκολύνσεων/δανεισμού εκ μέρους του Κόμματος,
   ΝΕΔΗΚ, ΓΟΔΗΚ, και των Επαρχιακών Επιτροπών σύμφωνα με το
   άρθρο 69.9.
  ε) Συμμετέχει εξ οφίκιο μέλος στην Οικονομική Επιτροπή με δικαίωμα
   ψήφου.
  στ) Εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή τη διενέργεια  πληρωμής
   των κομματικών δαπανών και υπογράφει τα εντάλματα πληρωμής.
  ζ) Εισηγείται, σε συνεργασία με τον Οικονομικό Διαχειριστή, προς την
   Οικονομική Επιτροπή, τον Ετήσιο Προϋπολογισμό Εσόδων και
   Δαπανών.
  η) Σε συνεργασία με την Οικονομική Επιτροπή του Κόμματος εποπτεύει

ΑΡΘΡΟ 65: ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
 65.1 Παραρτήματα Εξωτερικού
  α) Στα μεγάλα κέντρα του απόδημου Κυπριακού Ελληνισμού ή και αλλού,
   ιδρύονται Τοπικές Οργανώσεις - Παραρτήματα του Κόμματος.
  β) Λειτουργούν με βάση Καταστατικό που εγκρίνει ειδικά συγκαλούμενο
   Τοπικό Συνέδριο του Κόμματος και επικυρώνει το Εκτελεστικό
   Γραφείο.
 65.2 Φοιτητικές Οργανώσεις
  Στα διάφορα Πανεπιστήμια του Εξωτερικού ή Σχολές Τριτοβάθμιας
  Εκπαίδευσης του Εσωτερικού ιδρύονται και λειτουργούν Φοιτητικές
  Οργανώσεις του Κόμματος.

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ
ΑΡΘΡΟ 66: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 66.1 Υποεπιτροπή του Εκτελεστικού Γραφείου του Κόμματος εκ πέντε (5) μελών
  θα λειτουργεί σαν Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
  Τα πέντε (5) μέλη θα εκλέγονται στη πρώτη συνεδρία του Εκτελεστικού
  Γραφείου με μυστική ψηφοφορία και θα υπηρετούν καθ΄ όλη τη θητεία. Σε
  περίπτωση που θα κενωθεί θέση μέλους του Πειθαρχικού Συμβουλίου
  επιλέγεται άμεσα νέο μέλος.
  Εκάστη Επαρχιακή Επιτροπή δύναται να υποβάλει καταγγελία στο Γενικό
  Γραμματέα σχετικά  με παράπτωμα που αφορά μέλος του Κόμματος που
  εμπίπτει στη δική της δικαιοδοσία. Ο Γενικός Γραμματέας αφού διαπιστώσει
  ότι τα γεγονότα που αφορούν τη συγκεκριμένη περίπτωση μπορούν να
  στοιχειοθετήσουν υπόθεση που εμπίπτει  στις πρόνοιες των πιο κάτω
  πειθαρχικών αδικημάτων ετοιμάζει σχετική έκθεση και την παραπέμπει
  ενώπιον του Εκτελεστικού Γραφείου για εξέταση και λήψη απόφασης
  παραπομπής ή όχι σε πειθαρχική δίκη.
  Νοείται ότι το Εκτελεστικό Γραφείο δικαιούται αυτεπαγγέλτως να
  παραπέμπει στο Πειθαρχικό Συμβούλιο οποιαδήποτε καταγγελία κρίνει ότι
  πρέπει να τύχει πειθαρχικής διερεύνησης. Κατά τη λήψη της απόφασης του
  Εκτελεστικού Γραφείου δε μετέχουν στη διαδικασία τα μέλη του Πειθαρχικού
  Συμβουλίου.
 66.2 Νοείται ότι σε περιπτώσεις αυταπόδεικτου πειθαρχικού παράπτωματος το
  Εκτελεστικό Γραφείο δύναται να επιβάλει αυτεπάγγελτα οποιαδήποτε
  πειθαρχική ποινή.
 66.3 Οι αποφάσεις του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου μπορούν να
  εφεσιβληθούν από το ενδιαφερόμενο μέρος το αργότερο εντός τριάντα (30)
  ημερών από της κοινοποιήσεως σε αυτόν ή από της δημοσιεύσεως της
  απόφασης.
  Έφεση υποβάλλεται στην Κεντρική Επιτροπή της οποίας Υποεπιτροπή από
  έντεκα (11) μέλη ενεργεί σαν Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό  Συμβούλιο, και
  δύναται να ακυρώσει, να μειώσει, ή να επικυρώσει την ποινή.
  Τα έντεκα (11) μέλη θα καθορίζονται στην πρώτη συνεδρία της Κεντρικής
  Επιτροπής με μυστική ψηφοφορία και θα υπηρετούν καθ΄ όλη τη θητεία.
  Σε περίπτωση που θα κενωθεί θέση μέλους του Δευτεροβάθμιου
  Πειθαρχικού Συμβουλίου επιλέγεται άμεσα νέο μέλος.
 66.4 Σε περίπτωση που μέλος του πρωτοβάθμιου ή δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού
  Συμβουλίου έχει άμεση ή έμμεση σχέση με οποιονδήποτε κατηγορούμενο
  τότε το μέλος αυτό δεν θα λαμβάνει μέρος στη πειθαρχική διαδικασία.
 66.5 Πειθαρχικά Αδικήματα
   α) Η μη συμμόρφωση μέλους προς τις υποχρεώσεις του, που
    απορρέουν από το Καταστατικό και τις διατάξεις των
    Κανονισμών Λειτουργίας του Κόμματος.
   β) Η συμπεριφορά μέλους που μειώνει το ηθικό κύρος και θίγει
    την αξιοπρέπεια του Κόμματος.

   γ) Στάση και συμπεριφορά μέλους αντίθετη προς τις Αρχές, την
    Ιδεολογία, τις αποφάσεις και τις προγραμματικές επιδιώξεις του
    Κόμματος.
 66.6 Πειθαρχικές Ποινές
  Για τα πιο πάνω πειθαρχικά αδικήματα επιβάλλονται ανάλογα με τη
  σοβαρότητα του πειθαρχικού αδικήματος οι πιο κάτω ποινές:
   α) Σύσταση
   β) Προφορική επίπληξη
   γ) Γραπτή επιτίμηση
   δ) Προσωρινός αποκλεισμός από την κομματική ζωή
   ε) Καθαίρεση Αξιωματούχου από το Αξίωμα του
   στ) Προσωρινή Αποβολή
   ζ) Αποβολή

ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ
ΑΡΘΡΟ 67: ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ - ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
 67.1 Οι πολιτικές αποφάσεις του Κόμματος για την εκλογή Προέδρου της
  Δημοκρατίας λαμβάνονται από την Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος, που
  συνέρχεται μετά από πρόταση του Εκτελεστικού Γραφείου, είτε
  αυτεπάγγελτα.
 67.2 Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Κόμματος είναι μέλος της Βουλής τότε
  είναι ο υποψήφιος του Κόμματος στην εκλογή για ανάδειξη Προέδρου της
  Βουλής.
 67.3 Ειδικοί Κανονισμοί που ψηφίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν τη
  διαδικασία επιλογής κομματικού ή κομματικών υποψηφίων στη διεκδίκηση
  των Γενικών ή Αναπληρωματικών Βουλευτικών Εκλογών, των Ευρωεκλογών,
  των Δημοτικών Εκλογών ή της Εκλογής Κοινοτικών  Συμβουλίων.
 67.4 Όλοι οι υποψήφιοι Βουλευτές, Ευρωβουλευτές, Δήμαρχοι, Δημοτικοί
  Σύμβουλοι και άλλοι υποψήφιοι Κομματικών ή Κοινοτικών αξιωμάτων
  μπορούν να έχουν πρόσβαση για επιθεώρηση των μητρώων του Κόμματος
  βάση κανονισμών που θα εκδίδει το Εκτελεστικό Γραφείο.

ΜΕΡΟΣ ΕΝΝΑΤΟ 
ΑΡΘΡΟ 68: ΕΙΔΙΚΟΙ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
 68.1 Η Κεντρική Επιτροπή θεσπίζει Ειδικούς Κανονισμούς που ρυθμίζουν:
  α) Τη διαδικασία της υποβολής υποψηφιότητας και εκλογής
   Αξιωματούχων του Κόμματος από την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση
   ή άλλα ανώτερα όργανα του Κόμματος.
  β) Τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων του Κόμματος, Κεντρικών και
   Επαρχιακών.
  γ) Το διαχωρισμό των υπηρεσιών των Αξιωματούχων του Κόμματος σε
   δύο κατηγορίες. Στην κατηγορία όσων προσφέρουν τις υπηρεσίες τους
   άνευ αντιμισθίας και εκείνων που πράττουν τούτο έναντι αντιμισθίας,
   με αναφορά των συγκεκριμένων Αξιωματούχων που ανήκουν σε κάθε
   κατηγορία.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟ
ΑΡΘΡΟ 69: ΓΕΝΙΚΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
 69.1 Διαδικασία Αναφοράς
  Αναφορά οργάνου ή μέλους προς το Εκτελεστικό Γραφείο ή την Κεντρική
  Επιτροπή γίνεται πάντοτε δια του Γενικού Γραμματέα.

 69.2 Καταρτισμός Προσχεδίων Κανονισμών
  Τα προσχέδια όλων των Κανονισμών Λειτουργίας των διαφόρων Οργάνων ή
  Επιτροπών που προνοεί το Καταστατικό καταρτίζει το Εκτελεστικό Γραφείο
  με εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας, Ελέγχου και Κανονισμών και τα
  παραπέμπει για έγκριση στην Κεντρική Επιτροπή. 
 69.3 Τρόπος λήψης Αποφάσεων
  Όλες οι αποφάσεις των Συλλογικών Οργάνων που προνοούνται από το
  Καταστατικό λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία νοουμένου ότι δεν
  προβλέπεται διαφορετικά σε άλλο άρθρο του Καταστατικού. Σε περίπτωση
  ισοψηφίας ο προεδρεύων του συγκεκριμένου οργάνου έχει τη νικώσα ψήφο.
  Όταν ζητηθεί μυστική ψηφοφορία από το 25% των παρόντων συνέδρων σε
  οποιαδήποτε Συνέλευση ή οποιοδήποτε Συνέδριο, τότε αυτή διεξάγεται
  από πενταμελή (5) Εφορευτική Επιτροπή η οποία επιβλέπει τη διεξαγωγή
  της ψηφοφορίας και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων.
 69.4 Ασυμβίβαστη η κατοχή δύο κομματικών Αξιωμάτων
   α) Είναι ασυμβίβαστη η κατοχή δύο ή περισσότερων θέσεων
    αξιωματούχων σε Κεντρικό ή Επαρχιακό ή Τοπικό επίπεδο από
    το ίδιο πρόσωπο. Οιοσδήποτε αξιωματούχος ανεξάρτητα
    επιπέδου δικαιούται να κατέχει θέση ως απλό μέλος σε
    συλλογικό όργανο.
   β) Νοείται ότι τούτο δεν ισχύει όταν προνοείται καταστατικά ή
    συμμετοχή του φορέα ενός αξιώματος στα ανώτατα όργανα.
   γ) Η απ’ ευθείας εκλογή σε συλλογικό όργανο δεν αποτελεί
    ασυμβίβαστο με κομματικό αξίωμα.
    Το Εκτελεστικό Γραφείο καθορίζει ποια συγκεκριμένα αξιώματα
    είναι  ασυμβίβαστα.
 69.5 Κήρυξη θέσης Μέλους Συλλογικού Οργάνου (Κεντρικού ή Επαρχιακού) ως
  κενή και διαδικασία συμπλήρωσής της.
   α) Σε περίπτωση που μέλος συλλογικού οργάνου απουσιάζει
    αδικαιολόγητα πέρα από τρείς συνεχείς  συνεδρίες ή από δέκα
    (10) συνολικά αδικαιολόγητες συνεδρίες κατά τη διάρκεια της
    θητείας του , το όργανο δικαιούται να το απαλλάξει από τα
    καθήκοντα του και να κηρύξει τη θέση του κενή, αφού
    εξασφαλίσει προηγουμένως την έγκριση του Εκτελεστικού
    Γραφείου.
   β) Κενούμενες θέσεις  κατά τα ανωτέρω καταλαμβάνουν οι
    επιλαχόντες κατά την σειρά επιτυχίας κατά της εκλογής.
   γ) Σε περίπτωση μη κάλυψης θέσης από επιλαχόντες για τη
    συμπλήρωση της κενής θέσης, θα επιλέγει το όργανο ύστερα
    από έγκριση του Εκτελεστικού Γραφείου. 
 69.6 Θητεία Αξιωματούχων 
  Η θητεία των Αξιωματούχων που αναφέρονται στα διάφορα άρθρα του
  Καταστατικού, αρχίζει από την ημέρα της εκλογής τους και λήγει αμέσως
  μετά την εκλογή των νέων Αξιωματούχων από το αρμόδιο όργανο του
  Κόμματος και διαρκεί για 54 μήνες. Εξαιρούνται ο Κοινοβουλευτικός
  Εκπρόσωπος και ο Αναπληρωτής του, των οποίων η θητεία διαρκεί όσο και η
  βουλευτική θητεία τους , καθώς και ο Πρόεδρος και τα μέλη της Τοπικής
  Επιτροπής των οποίων η θητεία μπορεί να καθορίζεται από τις ετήσιες
  Τοπικές Γενικές Συνελεύσεις. 
 69.7 Έκπτωση Αξιωματούχων/Μελών
  Αξιωματούχος/Μέλος του Κόμματος εκπίπτει του αξιώματός του σε
  περίπτωση που με ενέργειες του βρίσκεται σε αντίθεση με αποφάσεις
  Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος, ύστερα από σχετική απόφαση του
  Εκτελεστικού Γραφείου δεόντως αιτιολογημένης, με δικαίωμα έφεσης στην
  Κεντρική Επιτροπή εντός τριάντα (30) ημερών.
 69.8 Τροποποίηση του Καταστατικού 
  Το Καταστατικό του Κόμματος μπορεί να τροποποιηθεί σε Τακτικό ή Έκτακτο
  Παγκύπριο Συνέδριο με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων που έχουν
  δικαίωμα ψήφου, δεδομένου ότι το σχέδιο τροποποιήσεων θα

  γνωστοποιηθεί τουλάχιστον ένα μήνα πριν το Συνέδριο σε όλα το όργανα και
  τους συνέδρους του Κόμματος.
 69.9 Πόροι του Κόμματος
  Πόροι του Κόμματος είναι η ετήσια κρατική χορηγία και οι ετήσιες συνδρομές
  των μελών, εισφορές, δωρεές, έσοδα εράνων, οργάνωσης λαχείων,
  χοροεσπερίδων, άλλων εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων που συνάδουν με
  τις αρχές πολιτικής δεοντολογίας.
  Το Κόμμα έχει εξουσία όπως: 
   α) Διορίζει τραπεζικούς ή/και άλλους οργανισμούς ως τραπεζίτες
    του και να προβαίνει στο άνοιγμα οποιουδήποτε λογαριασμού.
   β) Συναλλάττεται ή/και λαμβάνει τραπεζικές διευκολύνσεις ή/και
    υπηρεσίες σε δάνεια, τρεχούμενο ή/και οποιοδήποτε άλλο
    λογαριασμό ή/και σε οποιαδήποτε άλλη μορφή τραπεζικών
    πιστώσεων για οποιαδήποτε ποσά με ή χωρίς εξασφαλίσεις και
    κάτω από οποιουσδήποτε όρους 
   γ) Υποθηκεύει, καταθέτει, ενεχυριάζει ή/και άλλως πως
    προσφέρει ή/και διαθέτει οποιαδήποτε περιουσία του Κόμματος
    κινητή ή/και ακίνητη σαν εξασφάλιση οποιονδήποτε
    υφιστάμενων ή/και  μελλοντικών ή/και  υπό αίρεση
    υποχρεώσεων του Κόμματος, έναντι οποιουδήποτε τραπεζικού
    ή/και άλλου οργανισμού ή/και φυσικού ή/και νομικού
    προσώπου.
   δ) Προς το σκοπό υλοποίησης των πιο πάνω, ο εκάστοτε
    Διευθυντής του Κόμματος ή/και ο εκάστοτε Οικονομικός
    Διαχειριστής του Κόμματος ή/και οποιοσδήποτε πληρεξούσιος
    αντιπρόσωπος οποιουδήποτε από αυτούς, εξουσιοδοτούνται να
    προβαίνουν σε οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις ή/και στη
    συνομολόγηση οποιασδήποτε συμφωνίας υπογράφοντας προς
    τούτο κάθε αναγκαίο έγγραφο, δήλωση ή αίτηση ή/και να
    παρίστανται ενώπιον οποιασδήποτε αρχής για σκοπούς αγοράς
    ή/και πώλησης ή/και επιβάρυνσης οποιασδήποτε κινητής ή
    ακίνητης περιουσίας του Κόμματος.
 69.10 Ημερομηνία ισχύος του παρόντος Καταστατικού 
  Η ισχύς του Καταστατικού που ψηφίστηκε στις 6 Μαΐου 2018 αρχίζει από την
  ψήφισή του.
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΑΡΘΡΟ 1 : ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΕΜΒΛΗΜΑ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ
 1.1 Το Δημοκρατικό Κόμμα ιδρύθηκε στη Λευκωσία αρχικά ως παράταξη με την
  ονομασία Δημοκρατική Παράταξη, στις 12 Μαΐου 1976, με ιδρυτική διακήρυξη
  του Σπύρου Κυπριανού με στόχο τη στήριξη του εθνάρχη Μακαρίου και της
  πολιτικής του. Η παράταξη σύντομα μετασχηματίστηκε σε Κόμμα με την
  επωνυμία ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ.
 1.2 ΕΔΡΑ του Κόμματος είναι στην Λεωφ. Γρίβα Διγενή 50, 1080, στη Λευκωσία.
 1.3 ΕΜΒΛΗΜΑ του Κόμματος η αναμμένη δάδα.
 1.4 Η σφραγίδα του Κόμματος είναι κυκλική και στην περιφέρεια έχει την
  επιγραφή ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. Στο κέντρο έχει την
  αναμμένη δάδα, που τέμνει στο μέσο τη συντομογραφία του Κόμματος,
  ΔΗΚΟ, και το έτος ίδρυσής του, 1976.

ΑΡΘΡΟ 2 : ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ – ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 2.1 Ιδεολογία
  Το Δημοκρατικό Κόμμα εκφράζει τους πολίτες που πιστεύουν στις αρχές της
  Πολιτικής, Κοινωνικής και Οικονομικής Δημοκρατίας ως το σύστημα αρχών
  που προάγει και εξασφαλίζει καλύτερα την αρμονική κοινωνική συμβίωση,
  την κοινωνική συνοχή και την κοινωνική δημιουργία. Το Δημοκρατικό Κόμμα
  ασπάζεται την ιδεολογία και τη φιλοσοφία του ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ που
  εμπνέεται από ένα γενικότερο εθνικό και κοινωνικό όραμα και απορρίπτει τις
  γενικές και αόριστες ιδέες και τους αυθαίρετους αφορισμούς.
 2.2 Βασικοί σκοποί
  Βασικοί σκοποί του Δημοκρατικού Κόμματος είναι η συμβολή στον αγώνα για
  την απελευθέρωση της Κύπρου και η προώθηση θεσμών, προγραμμάτων και
  διαδικασιών, που εξασφαλίζουν απρόσκοπτη πρόοδο  και αρμονία στον
  πολιτικό και οικονομικό τομέα, μέσα σε μια κυρίαρχη, ανεξάρτητη και
  δημοκρατική πολιτεία με κατοχυρωμένα τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα
  όλων των νόμιμων πολιτών της. 
 2.3 Βασικοί στόχοι
  Οι βασικοί στόχοι του Δημοκρατικού Κόμματος πηγάζουν από  την όλη
  ιδεολογία και πολιτική φιλοσοφία του. Παράλληλα:
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα βρίσκεται σταθερά και με συνέπεια ενταγμένο
   στον ενδιάμεσο πολιτικό χώρο και υπηρετεί με ειλικρίνεια και χωρίς

   διακρίσεις το δημόσιο συμφέρον και το κοινωνικό σύνολο. Επιδιώκει τη
   συστηματική συνεργασία των δυνάμεων του χώρου στη βάση
   πολιτικοϊδεολογικών συγκλίσεων. Μόνιμος στόχος του Δημοκρατικού
   Κόμματος είναι η συνένωση των δυνάμεων του χώρου και η διεύρυνση
   της αποδοχής των αρχών και της πολιτικής φιλοσοφίας του
   ενδιάμεσου χώρου από την Κυπριακή κοινωνία Στόχος επίσης είναι η
   δημιουργία συνθηκών εθνικής συνεννόησης, πολιτικής συναντίληψης,
   κοινωνικής συναίνεσης και πολιτικής σταθερότητας στον τόπο.
  β) Το Δημοκρατικό Κόμμα επιδιώκει ενεργό και δημιουργική συμμετοχή
   σε Διεθνείς και  Ευρωπαϊκούς πολιτικοϊδεολογικούς και
   κο ι ν ο β ο υλ ε υ τ ι κο ύ ς  θ εσ μ ο ύ ς  κα ι  σ χ ή μ α τ α  σ τ η  β ά σ η
   πολιτικοϊδεολογικής ταύτισης ή συγγένειας.
 2.4 Θέσεις του Κόμματος αναφορικά με το Εθνικό θέμα
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα θεωρεί το Κυπριακό ως πρόβλημα εισβολής και
   κατοχής και αγωνίζεται για να επιτύχει με βάση τα ψηφίσματα και τις
   αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών και τις Συμφωνίες Κορυφής, τις
   αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
   και το Κοινοτικό (Ευρωπαϊκό) Κεκτημένο, δίκαιη, λειτουργική και
   βιώσιμη λύση. ΛΥΣΗ που θα εξασφαλίζει την πλήρη ανεξαρτησία, την
   κατοχύρωση της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας, και της
   ενότητας της χώρας, την αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων
   και των εποίκων και την κατοχύρωση του δικαιώματος επιστροφής
   όλων των προσφύγων στις εστίες και τις περιουσίες τους, κάτω από
   συνθήκες ασφάλειας και θα κατοχυρώνει τα ανθρώπινα δικαιώματα
   (όλων των νόμιμων κατοίκων της Κυπριακής Δημοκρατίας), τις
   βασικές ελευθερίες και τη διακρίβωση της τύχης ενός εκάστου των
   αγνοουμένων.
  β) Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει ότι στον αγώνα μας για φυσική και
   εθνική επιβίωση και δικαίωση, η ανεπιφύλακτη και στενή συνεργασία
   με την Ελληνική Κυβέρνηση είναι αναγκαία και απαραίτητη, και ότι, οι
   δεσμοί με την Ελλάδα, για λόγους ιστορικούς, φυλετικούς και
   εθνικούς, πρέπει να παραμένουν πάντοτε απαρασάλευτοι.
  γ) Το Δημοκρατικό Κόμμα εργάζεται για την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση της
   Κύπρου με στόχο την εφαρμογή των αρχών της δικαιοσύνης, των
   ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του Κοινοτικού Κεκτημένου και την
   ισότιμη και δημιουργική συμμετοχή της Κύπρου στους Ευρωπαϊκούς
   θεσμούς και γενικά στο Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. Παράλληλα εργάζεται
   για τη διαμόρφωση ενός συστήματος αρχών και αξιών στην Ευρωπαϊκή
   Ένωση που να την καθιστά ένωση λαών και πολιτισμών και όχι όργανο
   πολιτικών και οικονομικών κέντρων εξουσίας.
 2.5 Πολιτική Δημοκρατία
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει πως όλες οι πολιτικές εξουσίες πρέπει
   να πηγάζουν από το λαό και να ασκούνται υπεύθυνα για το καλό του
   λαού και σύμφωνα με την ανόθευτη θέλησή του.
  β) Η ολοκλήρωση της Πολιτικής Δημοκρατίας είναι αδιανόητη χωρίς την
   απαιτούμενη πολιτική αγωγή και ενημέρωση, χωρίς τη συμμετοχή
   όλων των ενηλίκων πολιτών στη διαδικασία λήψης σοβαρών
   αποφάσεων, χωρίς την παροχή ίσων ευκαιριών σε όσους πολίτες
   θέλουν να διεκδικήσουν πολιτικές θέσεις, από τις οποίες να μπορούν
   να συναγωνιστούν δημοκρατικά και  ελεύθερα, χωρίς να
   παρεμποδίζονται από οποιεσδήποτε προκαταλήψεις και εμπόδια.
   Η Πολιτική Δημοκρατία απαιτεί την ισότητα των πολιτών έναντι των
   νόμων και την ισοπολιτεία των νόμων έναντι όλων των πολιτών.
 2.6 Έμπρακτη Πολιτική Δημοκρατία 
  Το Δημοκρατικό Κόμμα θέλει τη δημοκρατία έμπρακτη και ουσιαστική, όπου
  τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των πολιτών να καθορίζονται δημοκρατικά,
  με συναίσθηση κοινωνικής ευθύνης και σύμφωνα με τις αρχές της
  δικαιοσύνης και της κοινωνικής αλληλεγγύης και όπου τα δικαιώματα των
  πολιτών να προστατεύονται αποτελεσματικά και να ασκούνται ελεύθερα.

 2.7 Ατομικές και Πολιτικές Ελευθερίες 
  Το Δημοκρατικό Κόμμα θέλει τα ανθρώπινα δικαιώματα απαραβίαστα και τις
  ατομικές και πολιτικές ελευθερίες κατοχυρωμένες με μηχανισμούς που να
  τις προστατεύουν από καταχραστές και σφετεριστές της εξουσίας και από
  πράξεις που δεν συνάδουν με το σύστημα των κοινωνικών αξιών του λαού ή
  τη δημοκρατικά εκφραζόμενη θέληση του λαού.
 2.8 Κοινωνική Δημοκρατία
  Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει ότι το κράτος και γενικά η πολιτεία καθώς και
  η ευρύτερη  κοινωνία έχουν υποχρέωση να εξασφαλίζουν σε όλους τους
  πολίτες συνθήκες ελεύθερης και αξιοπρεπούς διαβίωσης, σύμφωνα με τις
  αρχές της δικαιοσύνης, του ανθρωπισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης.
  Για το σκοπό αυτό υποστηρίζει τη χαλιναγώγηση της αυθαιρεσίας των
  ισχυρών κοινωνικών ομάδων, όπου, και όταν, εκδηλώνεται, την ενίσχυση των
  αδύνατων κοινωνικών ομάδων ή κατηγοριών ή στρωμάτων και την προστασία
  τους από την εγκατάλειψη, την κοινωνική περιθωριοποίηση, την άδικη
  μεταχείριση και την εκμετάλλευση, με απώτερο σκοπό την εξισορρόπηση
  των κοινωνικών και οικονομικών δικαιωμάτων και την αρμονική συμβίωση
  των πολιτών μέσα σε συνθήκες κοινωνικής συνοχής.
 2.9 Οικονομική Δημοκρατία
  Το Δημοκρατικό Κόμμα αποβλέπει στην εξάλειψη κάθε είδους οικονομικών
  φραγμών για την οικονομική προαγωγή των ατόμων και στη δημιουργία ίσων
  ευκαιριών εργασίας και οικονομικής προόδου για όλους τους πολίτες.
  Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει ότι η οικονομική δημοκρατία είναι ανέφικτη
  χωρίς την κατάργηση της κυρίαρχης  αυθαιρεσίας των οικονομικά ισχυρών,
  των μονοπωλίων, της ασυδοσίας του εγχώριου ή ξένου κεφαλαίου, της
  μονοπώλησης, της πληροφόρησης και των κάθε λογής προνομίων που είναι
  αντίθετα με τα συμφέροντα του λαού.  Το Δημοκρατικό Κόμμα θεωρεί επίσης
  αναγκαία την καθιέρωση ελέγχου και την επιβολή κυρώσεων για την κακή
  χρήση τεχνικών εφευρέσεων ή καινοτομιών από μέρους ισχυρών
  κοινωνικοοικονομικών παραγόντων.
  Το Δημοκρατικό Κόμμα θεωρεί το μικτό σύστημα οικονομίας, που συνδυάζει
  την ιδ ιωτική πρωτοβουλία με τον κρατικό σχεδιασμό,  ως το
  αποτελεσματικότερο οικονομικό σύστημα το οποίο διασφαλίζει την πρόοδο
  και την ανάπτυξη της Κύπρου και του λαού της, την δίκαιη κατανομή του
  εθνικού πλούτου και των οικονομικών βαρών και την προστασία των
  δικαιωμάτων των οικονομικά ασθενέστερων και μη προνομιούχων ομάδων
  του πληθυσμού.
 2.10 Δημοκρατική μεθόδευση
  Το Δημοκρατικό Κόμμα δεν υποστηρίζει δόγματα αλλά αρχές, που θα
  ενθαρρύνουν την αδιάκοπη αναζήτηση του καλύτερου και δικαιότερου
  τρόπου κοινωνικής συμβίωσης και συνεργασίας.
  Υποστηρίζει ότι ο ανοικτός και ελεύθερος διάλογος σαν μέσο έκφρασης των
  εκτιμήσεων και θέσεων του λαού, αποτελεί το πιο ορθό μέσο αναζήτησης
  τρόπων για πιο αρμονική  κοινωνική συμβίωση και συνεργασία.
  Επίσης υποστηρίζει ότι σε περίπτωση διαφωνίας ή διαφοράς το καλύτερο
  μέσο για εξεύρεση λύσης είναι οι νόμιμες και δημοκρατικές διαδικασίες.
 2.11 Κατευθυντήριες Οργανωτικές Γραμμές 
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα δεν είναι Κόμμα με μονολιθική οργάνωση. Η
   συνοχή του διατηρείται με την ισορροπημένη κατανομή της
   ενδοκομματικής δύναμης μεταξύ των μελών και αξιωματούχων του, με
   την προσήλωση στους σκοπούς και στη συλλογική προσπάθεια για την
   επίτευξη των σκοπών του Κόμματος.
  β) Οι δημοκρατικές αρχές διέπουν τόσο τη διαδικασία ανάδειξης
   αξιωματούχων όσο και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Γι’ αυτό:
   I.  Όλα τα όργανα είναι αιρετά και εκλέγονται με όσο το δυνατό πιο
    άμεσο τρόπο. Συγκεκριμένα όλα τα μέλη του Κόμματος, που
    είναι εγγεγραμμένα στο Κεντρικό Μητρώο Μελών, έχουν και
    ασκούν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και
    συνδιαμορφώνουν μέσα από συλλογικές διαδικασίες τις

    αποφάσεις και τις θέσεις του Κόμματος στα μείζονος σημασίας
    και ιδιαίτερης κρισιμότητας πολιτικά και κομματικά θέματα. Όλα
    τα μέλη του Κόμματος εκλέγουν όλους τους κεντρικούς
    αξιωματούχους και μέλη των κεντρικών συλλογικών οργάνων
    του Κόμματος, όλα τα μέλη των Επαρχιακών Οργανώσεων
    εκλέγουν όλους τους αξιωματούχους και τα μέλη των
    Επαρχιακών Συλλογικών Οργάνων και όλα τα μέλη της Τοπικής
    Οργάνωσης εκλέγουν όλους τους αξιωματούχους και όλα τα
    μέλη των τοπικών συλλογικών οργάνων.
   II. Οι εξουσίες που συγκεντρώνουν τα όργανα
    αλληλοϊσορροπούνται και αλληλοελέγχονται.
   III. Οι αποφάσεις λαμβάνονται από αρμόδια συλλογικά όργανα.
    --Επιδιώκεται η αποκέντρωση του συστήματος λήψης
    αποφάσεων και η εκχώρηση διακριτικής  εξουσίας στα
    κατώτερα συλλογικά αιρετά  όργανα.

ΑΡΘΡΟ 3: ΚΟΜΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ
 3.1 Επί θεμάτων μείζονος πολιτικής σημασίας ή ιδιαίτερης κομματικής
  κρισιμότητας πραγματοποιείται κομματικό δημοψήφισμα στο οποίο
  συμμετέχουν όλα τα μέλη του Κόμματος.
 3.2 
  Την πραγματοποίηση κομματικού δημοψηφίσματος αποφασίζει η Κεντρική
  Επιτροπή, η οποία καθορίζει το θέμα και τα ερωτήματα που θα τεθούν προς
  απάντηση στο δημοψήφισμα. Οι σχετικές αποφάσεις της Κεντρικής
  Επιτροπής λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών της.

ΑΡΘΡΟ 4: ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 4.1 Το Πολιτικό Πρόγραμμα του Κόμματος καθορίζεται με βάση τις πιο πάνω
  βασικές πολιτικές θέσεις και, εντός των πλαισίων αυτών, μπορεί να
  αναθεωρείται από καιρού εις καιρό από το Παγκύπριο Συνέδριο που έχει
  αποκλειστική αρμοδιότητα να συζητά και να εγκρίνει τους επί μέρους
  στόχους, τη μεθοδολογία, τρόπους και ενέργειες για την προώθηση της
  εφαρμογής του.
 4.2 Την ευθύνη για τη σύνταξη του προσχεδίου του προγράμματος έχει το
  Εκτελεστικό Γραφείο που το υποβάλλει στην Κεντρική Επιτροπή για έγκριση.
  Η Κεντρική Επιτροπή το παραπέμπει στο Παγκύπριο Συνέδριο για τελική
  έγκριση. Νοείται ότι σε όλα τα όργανα του Κόμματος δίνεται η δυνατότητα
  υποβολής απόψεων και εισηγήσεων για τον καταρτισμό του Πολιτικού
  Προγράμματος του Κόμματος.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΔΟΜΗ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

ΑΡΘΡΟ 5: ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 1. Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση
 2. Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο
 3. Έκτακτο ή Καταστατικό Συνέδριο 
 4. Παγκύπρια Συνδιάσκεψη
 5. Κεντρική Επιτροπή
 6. Πολιτικό Συμβούλιο
 7. Εκτελεστικό Γραφείο
 8. Γραμματεία Εκτελεστικού Γραφείου
 9. Κοινοβουλευτική Ομάδα
 10. Γενικό Οργανωτικό Γραφείο
 11. Οικονομική Επιτροπή

 12. Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες
 13. Επιτροπή Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ΑΡΘΡΟ 6: ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 6.1 Η Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση πραγματοποιείται κάθε πενήντα-τέσσερις
  (54) μήνες και εκλέγει τους κεντρικούς αξιωματούχους του Κόμματος
  (Πρόεδρο, Αναπληρωτή Πρόεδρο, τρεις (3) Αντιπροέδρους, Γενικό
  Γραμματέα, Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα), τα αιρετά μέλη του Εκτελεστικού
  Γραφείου (15) και τα μέλη της Κεντρική Επιτροπή.
 6.2 Πραγματοποιείται πενήντα-τέσσερις (54) μήνες μετά την προηγούμενη
  Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
 6.3 Όλα τα εγγεγραμμένα στο Κεντρικό Μητρώο Μελών μέλη του Κόμματος, που
  έχουν εγγραφεί τουλάχιστον εννέα (9) μήνες πριν την ημέρα διεξαγωγής της
  Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην
  ψηφοφορία, εφόσον έχουν τακτοποιημένες τις κομματικές τους
  υποχρεώσεις κατά την προσέλευση τους στην Εκλογική Συνέλευση.

  Κάλπες της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης λειτουργούν σε όλες τις
  επαρχίες, όπως θα ορίζεται από τους σχετικούς κανονισμούς. Οι εκλογικές
  διαδικασίες εποπτεύονται από κεντρική και επαρχιακές εφορευτικές
  επιτροπές όπως θα ορίζουν οι Κανονισμοί που εγκρίνονται από την Κεντρική
  Επιτροπή. Οι Επαρχιακές Εφορευτικές Επιτροπές υπόκεινται στην Κεντρική
  Εφορευτική Επιτροπή. Οι Πρόεδροι των Επαρχιακών εφορευτικών
  επιτροπών είναι μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.

  Οι κάλπες ανοίγουν και κλείνουν την ίδια ώρα σε όλες τις επαρχίες.

  Η Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο συλλογικό
  όργανο του Κόμματος σε θέματα εκλογικών διαδικασιών.

  Ο χρόνος διεξαγωγής της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης μπορεί να
  παραταθεί για περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, με
  απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, ύστερα από εισήγηση του Εκτελεστικού
  Γραφείου, για λόγους εξειδικευμένους που αφορούν τα πολιτικά πράγματα
  του τόπου ή που εξυπηρετούν τους σκοπούς και τις αρχές του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 7: ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 7.1 Το Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο είναι το ανώτατο και κυρίαρχο συλλογικό
  όργανο του Κόμματος στη διαμόρφωση των πολιτικών αποφάσεων και στη
  χάραξη στρατηγικής. Συνέρχεται μια (1) φορά στη διάρκεια της  θητείας των
  κεντρικών συλλογικών οργάνων του Κόμματος, κατόπιν σύγκλισης από την
  Κεντρική Επιτροπή του κόμματος ή όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο από την
  Κεντρική Επιτροπή.
 7.2 Προκηρύσσεται από την Κεντρική Επιτροπή η οποία καθορίζει την
  ημερομηνία διεξαγωγής του και εγκρίνει την ημερήσια διάταξη του.
  Ο χρόνος διεξαγωγής του μπορεί να αναβληθεί για περίοδο που δεν θα
  υπερβαίνει τους τρεις μήνες, με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, ύστερα
  από εισήγηση του Εκτελεστικού Γραφείου, για λόγους εξειδικευμένους που
  αφορούν τα πολιτικά πράγματα του τόπου ή που εξυπηρετούν τους σκοπούς
  και τις αρχές του  Κόμματος.
 7.3 Σύνθεση
  Στο Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο συμμετέχουν: Κεντρική Επιτροπή, Πολιτική
  Επιτροπή, 86 αντιπρόσωποι της ΝΕΔΗΚ, 86 αντιπρόσωποι της ΓΟΔΗΚ, 50
  αντιπρόσωποι των Κλαδικών Οργανώσεων, οι Πρόεδροι των Ομάδων
  Μελετών, δύο αντιπρόσωποι από κάθε Φοιτητική Οργάνωση, τα μέλη των
  Επαρχιακών Επιτροπών του Κόμματος, οι Πρόεδροι των Τοπικών Επιτροπών
  και ένας αντιπρόσωπος από κάθε εκλογικό κέντρο, πέντε αντιπρόσωποι από
  κάθε Κομματική Οργάνωση του εξωτερικού, οι Δήμαρχοι, οι Δημοτικοί
  Σύμβουλοι, οι Σχολικοί Έφοροι και οι εκλεγμένοι πρόεδροι και μέλη

  Κοινοτικών Συμβουλίων μέλη του Κόμματος, τρεις αντιπρόσωποι της
  Οικονομικής Επιτροπής, οι δύο οικονομικοί ελεγκτές.
  Συμμετέχουν επίσης: Πρώην Πρόεδροι της Δημοκρατίας που προέρχονται
  από το ΔΗΚΟ, εν ενεργεία υπουργοί, βουλευτές και ευρωβουλευτές, καθώς
  και όσοι διετέλεσαν αξιωματούχοι του Κόμματος που εκλέγηκαν από
  Παγκύπριο Συνέδριο (Πρόεδροι του Κόμματος, Αναπληρωτές Προέδροι,
  Αντιπρόεδροι, Γενικοί Γραμματείς, και Γενικοί Οργανωτικοί Γραμματείς)
  πρώην Υπουργοί, Βουλευτές και Ευρωβουλευτές του Κόμματος καθώς και οι
  πρώην Προέδροι και Γενικοί Γραμματείς της ΓΟΔΗΚ και της ΝΕΔΗΚ και
  πρώην Πρόεδροι Επαρχιακών Επιτροπών, οι Πρόεδροι και τα μέλη
  Διοικητικών Συμβουλίων Ημικρατικών Οργανισμών που είναι μέλη του
  Κόμματος
 7.4 Αρμοδιότητες
  Το Τακτικό Συνέδριο ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
  α) Λαμβάνει γνώση, συζητά και ψηφίζει:-
   I. Το Πολιτικό Πρόγραμμα του Κόμματος για την επόμενη θητεία.
   II. Την Έκθεση Δράσης της περασμένης θητείας, που καταθέτει ο
    Γενικός  Γραμματέας του Κόμματος.
  β) Καθορίζει τα γενικά πλαίσια της πολιτικής του Κόμματος.
  γ) Λαμβάνει γνώση και εγκρίνει τον Οικονομικό Απολογισμό της
   Οικονομικής Επιτροπής και την Έκθεση των Οικονομικών Ελεγκτών
   του Κόμματος.
  δ) Τροποποιεί το Καταστατικό σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις.
  ε) Έχει το τεκμήριο της αρμοδιότητας για οποιοδήποτε θέμα που δεν
   καθορίζει το Καταστατικό και περιβάλλεται με το κατάλοιπο εξουσίας
   που  δεν έχει ανατεθεί σε άλλο κομματικό όργανο.
 7.5 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί που ψηφίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν με βάση το
  Καταστατικό, θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Τακτικού Παγκυπρίου
  Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 8: ΕΚΤΑΚΤΟ Ή ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 8.1 Το Έκτακτο ή Καταστατικό Παγκύπριο Συνέδριο συγκαλείται εάν και εφ’ όσον
  κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο του Κόμματος ή την Κεντρική Επιτροπή και
  ασχολείται με ειδικά θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη του,
  που εξαγγέλλεται μαζί με τη σύγκλησή του.
 8.2 Στην οργάνωση και λειτουργία του Έκτακτου ή Καταστατικού Παγκυπρίου
  Συνεδρίου εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις περί Τακτικού
  Παγκυπρίου Συνεδρίου, με εξαίρεση τη χρονική περίοδο για έγκριση και
  κοινοποίηση στους συνέδρους των εγγράφων που θα τεθούν ενώπιον του
  Συνεδρίου, την οποία θα μπορεί να συντέμνει η Κεντρική Επιτροπή
  ανάλογα με την περίπτωση και εφ’ όσον συντρέχουν εξειδικευμένοι λόγοι.

ΑΡΘΡΟ 9: ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ
 9.1 Συγκαλείται με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής με στόχο την ενημέρωση
  και το συλλογικό προβληματισμό των στελεχών του Κόμματος καθώς και την
  ανάπτυξη διαλόγου του Κόμματος  με την ευρύτερη κοινωνία πάνω σε
  σημαντικά πολιτικά ζητήματα ή θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος. Η
  Κεντρική Επιτροπή ορίζει ειδική επιτροπή για τη διοργάνωση της.
 9.2 Η Κεντρική Επιτροπή καθορίζει τη σύνθεση της Συνδιάσκεψης και εγκρίνει
  την ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 10: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 10.1 Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ είναι το ανώτατο συλλογικό όργανο του Κόμματος
  που λειτουργεί μεταξύ δύο Τακτικών Παγκύπριων Συνεδρίων.
 10.2 Σύνθεση 
  Η Κεντρική Επιτροπή αποτελείται:
  α) Από τα μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου (ως το άρθρο 12)
  β) Από τα επτά (7) μέλη της Γενικής Γραμματείας της ΓΟΔΗΚ και τα

   έντεκα (11) μέλη της Γενικής Γραμματείας της ΝΕΔΗΚ, τον Πρόεδρο
   των Ομάδων Μελετών και τους Προέδρους των κομματικών
   παραρτημάτων εξωτερικού
  γ) Από 120 αιρετά μέλη, από τα οποία 20% τουλάχιστον είναι γυναίκες
   και 10% τουλάχιστον ανήκουν στη ΝΕΔΗΚ (συμπεριλαμβανομένων
   των επτά (7) μελών της Γραμματείας της ΓΟΔΗΚ και των έντεκα (11)
   μελών της Γραμματείας της ΝΕΔΗΚ) και τα οποία κατανέμονται στις
   Επαρχιακές Οργανώσεις του Κόμματος με βάση τον αριθμό ψήφων
   που πήρε η κάθε επαρχία στις αμέσως προηγούμενες βουλευτικές
   εκλογές στις οποίες το Κόμμα έλαβε μέρος αυτοδύναμα. Τα μέλη κάθε
   επαρχίας εκλέγονται από την οικεία Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση. Η
   κατανομή των εδρών κατά επαρχιακή οργάνωση και των θέσεων που
   διεκδικούνται από γυναίκες και εκπροσώπους της ΝΕΔΗΚ καθορίζεται
   από την Κεντρική Επιτροπή με τους σχετικούς κανονισμούς. Η εκλογή
   γίνεται με βάση κανονισμούς που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή.
  δ) Όλους τους αξιωματούχους που επιλέγονται/εκλέγονται σύμφωνα με
   τα άρθρα 10.7
  ε) Από τους Προέδρους της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων, της
   Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων και της Ομάδας Μελετών.
  στ) Από πέντε (5) εκπροσώπους του Φοιτητικού Κινήματος, που είναι
   μέλη του κόμματος.
 10.3 Η εκλογή των αιρετών μελών της Κεντρικής Επιτροπής γίνεται από τις
  Επαρχιακές Εκλογικές Συνελεύσεις. Η κατανομή των εδρών κατά Επαρχιακή
  Οργάνωση και των θέσεων που διεκδικούνται από γυναίκες και εκπροσώπους
  της ΝΕΔΗΚ καθορίζεται από την Κεντρική Επιτροπή με τους σχετικούς
  κανονισμούς.
 10.4 Ο Γενικός Γραμματέας και ο Βοηθός Γενικός Γραμματέας  φροντίζουν για την
  τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων και των παρουσιών της Κεντρικής
  Επιτροπής και κυκλοφορούν τα  πρακτικά ανάμεσα στα μέλη της Κεντρικής
  Επιτροπής όχι αργότερα από 15 μέρες μετά τη συνεδρία. 
  Η Κεντρική Επιτροπή δύναται να αποφασίσει τη μη περίληψη θεμάτων στα
  πρακτικά με πλειοψηφία όχι μικρότερη από 3/5 των παρόντων.
 10.5 Η Κεντρική Επιτροπή συνέρχεται τουλάχιστον μια (1) φορά την τριμηνία.
  Συγκαλείται από το Εκτελεστικό  Γραφείο, υπό την ευθύνη του Γενικού
  Γραμματέα.
  α) Η Κεντρική Επιτροπή μπορεί να συγκληθεί εκτάκτως από τον Πρόεδρο
   ή το Εκτελεστικό Γραφείο ή με γραπτή αίτηση υπογεγραμμένη από το
   25% τουλάχιστον των μελών της, που να παραθέτει κατά τρόπο
   συγκεκριμένο το θέμα ή τα θέματα για το οποίο/οποία ζητείται η
   έκτακτη σύγκλησή της.
  β) Η Κεντρική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα το
   ήμισυ  τουλάχιστον των εν ενεργεία μελών της. Σε περίπτωση μη
   συμπλήρωσης του ως άνω αριθμού, η συνεδρία αναβάλλεται για μια
   ώρα, οπότε τα παρόντα μέλη εφ’ όσον αντιπροσωπεύουν το 1/3
   τουλάχιστον των εν ενεργεία μελών της, αποτελούν απαρτία.
  γ) Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία, εκτός των
   αποφάσεων για τις οποίες απαιτείται μεγαλύτερος αριθμός ψήφων
   σύμφωνα με τις πρόνοιες άλλων άρθρων του Καταστατικού. Η
   ψηφοφορία διεξάγεται δι’ ανατάσεως της χειρός εκτός αν ζητηθεί
   διαφορετικά από το 25% των παρόντων μελών, οπότε διεξάγεται
   μυστική.
 10.6 Αρμοδιότητες
  α) Η Κεντρική Επιτροπή προκηρύσσει  την Παγκύπρια Εκλογική
   Συνέλευση και καθορίζει την ημερομηνία διεξαγωγής των εργασιών
   της, την εκλογική διαδικασία και κάθε άλλο εκλογικό κανονισμό. Με
   ειδικούς κανονισμούς καθορίζει τη διαδικασία υποβολής
   υποψηφιοτήτων και διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη των
   κεντρικών αξιωματούχων, των μελών των κεντρικών συλλογικών
   οργάνων και των επαρχιακών και τοπικών συλλογικών οργάνων, που

   εκλέγονται από την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
  β) Προκηρύσσει επίσης το Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο, καθορίζει την
   ημερομηνία διεξαγωγής των εργασιών του και εγκρίνει την ημερήσια
   διάταξή του. Μελετά και εγκρίνει όλα τα έγγραφα που θα κατατεθούν
   στο Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο, τουλάχιστον ένα μήνα πριν την
   πραγματοποίηση του και φροντίζει για την κυκλοφορία του
   προσυνεδριακού υλικού  διά του Γενικού Γραμματέα προς τις
   Επαρχιακές Επιτροπές και άλλες οργανώσεις ή τμήματα του Κόμματος.
  γ) Εγκρίνει και παραπέμπει στο Παγκύπριο Τακτικό Συνέδριο το Πολιτικό
   Πρόγραμμα του Κόμματος και την Έκθεση Δράσης.
  δ) Μελετά και εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων και δαπανών
   του Κόμματος. 
  ε) Λαμβάνει γνώση της γενικής οικονομικής κατάστασης του Κόμματος
   με αναφορά του αρμόδιου οικονομικού διαχειριστή, ο οποίος εισηγείται
   στο Εκτελεστικό Γραφείο τους συνεργάτες του.
  στ) Ενόψει του Τακτικού Παγκύπριου Συνεδρίου λαμβάνει γνώση της
   οικονομικής κατάστασης και διαχείρισης των οικονομικών του
   Κόμματος της προηγηθείσας διετίας με την κατάθεση της έκθεσης των
   οικονομικών ελεγκτών του Κόμματος που παραπέμπεται στο Τακτικό
   Παγκύπριο Συνέδριο. Ενόψει Τακτικού Παγκύπριου Συνεδρίου
   εξετάζει τους εγκεκριμένους λογαριασμούς του Κόμματος με βάση
   την έκθεση των ελεγκτών και εγκρίνει ή απορρίπτει τους
   λογαριασμούς.
  ζ) Εγκρίνει τους εσωτερικούς κανονισμούς οι οποίοι ρυθμίζουν την
   οργάνωση και λειτουργία των Συλλογικών οργάνων ή επιτροπών του
   Κόμματος , κεντρικών, επαρχιακών ή τοπικών. 
  η) Εγκρίνει την κομματική λειτουργία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.
  θ) Καθορίζει το ύψος του δικαιώματος εγγραφής και της ετήσιας
   συνδρομής των μελών.
  ι) Θεσπίζει ειδικούς κανονισμούς που ρυθμίζουν:
   I. Τη διαδικασία της υποβολής υποψηφιότητας και εκλογής
    αξιωματούχων του Κόμματος που εκλέγονται από ανώτερα
    συλλογικά όργανα του Κόμματος. 
   II. Τη διαδικασία επιλογής κομματικού ή κομματικών υποψηφίων
    στη διεκδίκηση των γενικών ή Αναπληρωματικών βουλευτικών
    εκλογών, Ευρωεκλογών, των δημοτικών εκλογών ή της εκλογής
    προέδρων και μελών Κοινοτικών Συμβουλίων καθώς και μελών
    Σχολικών Εφοριών.
   III. Τη διαδικασία προκήρυξης και διεξαγωγής του κομματικού
    δημοψηφίσματος.
  Ια) Επιλέγει/εκλέγει ενδεκαμελή (11) υποεπιτροπή της Κεντρικής
   Επιτροπής απαρτιζόμενη από Πρόεδρο και δέκα μέλη, η οποία ενεργεί
   ως δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
  Ιβ) Επιλέγει/εκλέγει το βουλευτή που θα διεκδικήσει το αξίωμα του
   Προέδρου της Βουλής, σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Κόμματος
   δεν είναι βουλευτής ή δεν επιθυμεί να διεκδικήσει τη θέση.
  Ιγ) Επικυρώνει την εκλογή του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του
   Κόμματος και του Αναπληρωτή του.
  Ιδ) Επιλέγει/εκλέγει τα πέντε (5) μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας,
   Ελέγχου και  Κανονισμών.
  Ιε) Επικυρώνει την επιλογή του Προέδρου της Ομάδας Μελετών.
 10.7 Επιλέγει/εκλέγει τους πιο κάτω Αξιωματούχους του Κόμματος οι οποίοι
  συμμετέχουν στην Κεντρική Επιτροπή ως εξ οφίκια μέλη με δικαίωμα
  ψήφου:
  1) Τους Βοηθούς Γενικούς Γραμματείς
  2) Τους Βοηθούς Γενικούς Οργανωτικούς Γραμματείς
  3) Το Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων
  4) Το Γραμματέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  5) Το Γραμματέα Αγροτικών Θεμάτων

  6) Το Γραμματέα Προσφυγικών Θεμάτων
  7) Το Γραμματέα Πολιτιστικών Θεμάτων
  8) Το Γραμματέα Αθλητισμού
  9) Το Γραμματέα Θρησκευτικών Ομάδων
  10) Το Γραμματέα Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Θεμάτων
  Τα καθήκοντα/αρμοδιότητές τους, εφ’ όσον  δεν προβλέπονται από το
  Καταστατικό, εγκρίνονται από την Κεντρική Επιτροπή.
 10.8 Πληρώνει με εκλογή τις  θέσεις του Αναπληρωτή Προέδρου, Αντιπροέδρων,
  Γενικού Γραμματέα και του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, σε περίπτωση
  κατά την οποία καθίστανται κενές για οποιοδήποτε λόγο.
 10.9 Κάθε χρόνο η Κεντρική Επιτροπή  ορίζει ειδική συνεδρία  λογοδοσίας των
  αξιωματούχων του Κόμματος. 

ΑΡΘΡΟ 11: ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 11.1 Στο Πολιτικό Συμβούλιο μετέχουν όλοι οι πρώην υπουργοί και βουλευτές
  μέλη του Κόμματος και άλλα πρόσωπα μετά από σχετική εισήγηση του
  Προέδρου του Κόμματος στη Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου.
 11.2 Συνεδριάζει τακτικά και αναλύει τα πολιτικά δρώμενα και την επικαιρότητα.
 11.3 Το Πολιτικό Συμβούλιο έχει καθαρά συμβουλευτικό χαρακτήρα και μετά από
  κάθε συνεδρία αποστέλλει στον Πρόεδρο του Κόμματος έκθεση εισηγήσεων
  και απόψεων.
 11.4 Το Πολιτικό Συμβούλιο τελεί υπό την εποπτεία του Προέδρου του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 12: ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
 12.1 Το Εκτελεστικό Γραφείο είναι το Εκτελεστικό Όργανο της Κεντρικής
  Επιτροπής και γενικότερα του Κόμματος.
 12.2 Σύνθεση 
  Στο Εκτελεστικό Γραφείο συμμετέχουν:
  α) Ο Πρόεδρος, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος, οι τρεις (3) Αντιπροέδροι, ο
   Γενικός Γραμματέας, ο Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας.
  β) Δεκαπέντε (15) αιρετά μέλη που εκλέγονται από την Παγκύπρια
   Εκλογική Συνέλευση. Τρία από τα μέλη αυτά είναι γυναίκες.
  γ) Πρώην Πρόεδροι του Κόμματος
  δ) Οι Πρόεδροι της ΝΕΔΗΚ και της ΓΟΔΗΚ
  ε) Οι υπουργοί που συμμετέχουν στην κυβέρνηση εκ μέρους του
   Κόμματος.
  στ) Τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος και οι
   Ευρωβουλευτές του Κόμματος.
  ζ) Οι Πρόεδροι των Επαρχιακών Επιτροπών του Κόμματος (ένας ανά
   γεωγραφική επαρχία).
  η) Ο Οικονομικός Διαχειριστής του Κόμματος
  θ) Ο Γενικός Διευθυντής του Κόμματος, ως εξ οφίκιο Μέλος με δικαίωμα
   ψήφου.
  ι) Η Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου δύναται να καλεί μέχρι και 3
   άτομα να παρακάθονται στο Εκτελεστικό χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 12.3 Αποτυχών υποψήφιος στις εκλογές για την ανάδειξη προέδρου του
  Κόμματος ο οποίος συγκεντρώνει πάνω από το 30% των ψήφων, συμμετέχει
  στο Εκτελεστικό Γραφείο ως πλήρες μέλος.
 12.4 Σε Ειδικές Συνεδρίες παρίστανται για σκοπούς ενημέρωσης και συντονισμού
  και άλλοι αξιωματούχοι του Κόμματος που θα προσκαλούνται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 12.5 Λειτουργία 
  α) Το Εκτελεστικό Γραφείο συγκαλείται το αργότερο τριάντα (30) ημέρες
   μετά την εκλογή των αιρετών μελών του και συνεδριάζει τακτικά
   τουλάχιστον μια (1) φορά τον μήνα και έκτακτα όταν κληθεί από τον
   Πρόεδρο ή από τα 3/5 των μελών του.
  β) Τα μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου αναλαμβάνουν συγκεκριμένους
   τομείς  ευθύνης. 
  γ) Βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά συν ένα μέλη του. Οι

   αποφάσεις λαμβάνονται  με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών
   του.
  δ) Γενικά θέματα λειτουργίας του ρυθμίζονται με Ειδικό Κανονισμό που
   θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή. 
 12.6 Αρμοδιότητες
  Το Εκτελεστικό Γραφείο ασκεί τις πιο κάτω αρμοδιότητες:
  α) Μελετά τις διαμορφούμενες εκάστοτε πολιτικές ή άλλες καταστάσεις
   και εξελίξεις και αντιμετωπίζει τα προκύπτοντα θέματα.
  β) Εκτιμά τη γενική κατάσταση και λαμβάνει αποφάσεις για την
   κομματική γραμμή μέσα στα πλαίσια των αρχών του Κόμματος.
  γ) Αποφασίζει για την ένταξη στα συλλογικά όργανα του Κόμματος
   άλλων στελεχών που προσχωρούν στο Κόμμα.
  δ) Ετοιμάζει  και υποβάλλει κάθε τρίμηνο προς την Κεντρική Επιτροπή
   Ειδική Πολιτική Έκθεση πάνω στην πολιτική κατάσταση, με βάση την 
   οποία αυτή προβαίνει στις εκτιμήσεις ή και λαμβάνει  τις αποφάσεις
   της.
  ε) Προτείνει στην Κεντρική Επιτροπή τα ονόματα των δύο Ελεγκτών του
   Κόμματος.
  στ) Συγκαλεί σε συνεννόηση με τις Επαρχιακές Επιτροπές τα τακτικά ή
   έκτακτα Επαρχιακά Συνέδρια.
  ζ) Καταρτίζει το προσχέδιο του Πολιτικού Προγράμματος του Κόμματος
   και το υποβάλλει στην Κεντρική Επιτροπή.
  η) Επιλέγει/εκλέγει τους πιο κάτω αξιωματούχους του Κόμματος: 
   I. Τον Οικονομικό Διαχειριστή του Κόμματος και τα μέλη της
   Οικονομικής Επιτροπής
   II. Τον Πρόεδρο και τα μέλη της Ομάδας Μελετών
   III. Επικυρώνει τα εννιά (9) πρόσωπα που στελεχώνουν το Γενικό
    Οργανωτικό Γραφείο
   IV. Τον Πρόεδρο και τα μέλη Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων
   V. Τον Πρόεδρο και τα μέλη Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων
   VI. Τον Γενικό Διευθυντή του Κόμματος
  θ) Καταρτίζει με  βάση εισηγήσεις της Επιτροπής Δεοντολογίας, Ελέγχου
   και Κανονισμών, τα προσχέδια των Κανονισμών που προνοούνται από
   τα διάφορα άρθρα του Καταστατικού και τα παραπέμπει στην Κεντρική
   Επιτροπή για ψήφιση.
  ι) Εισηγείται στην Κεντρική Επιτροπή τη σύσταση οποιασδήποτε
   Επιτροπής ή Επιτροπών με συμβουλευτική ιδιότητα που δεν
   προβλέπονται από το καταστατικό για την αποδοτική λειτουργία του
   κομματικού μηχανισμού.
  ια) Κατόπιν εισήγησης του Γενικού Διευθυντή του Κόμματος, εγκρίνει την
   δομή και το οργανόγραμμα του Κόμματος.
  ιβ) Δύναται να καλέσει Αξιωματούχους του Κόμματος που δεν είναι μέλη
   του Εκτελεστικού Γραφείου να παραστούν σε συνεδρία που μελετά
   θέματα της αρμοδιότητάς τους.
  ιγ) Λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή
  ιδ) Επιλέγει/εκλέγει πενταμελή (5) υποεπιτροπή του Εκτελεστικού
   Γραφείου, με Πρόεδρο και τέσσερα (4) μέλη η οποία ενεργεί σαν
   πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
   Η πειθαρχική εξουσία του Εκτελεστικού Γραφείου διά της
   πενταμελούς υποεπιτροπής του ασκείται αφού διοριστεί «ερευνών
   λειτουργός» (εκτός των Οργάνων του Κόμματος αλλά μέλος του
   Κόμματος) για διερεύνηση των γεγονότων και για υποβολή έκθεσης.
   Νοείται ότι παρέχεται το δικαίωμα ακροάσεως του μέλους εφ’ όσον η
   έρευνα διεκπεραιωθεί. 
 12.7 Επιβάλλει αυτεπάγγελτα πειθαρχική ποινή σε περιπτώσεις αυταπόδεικτου
  πειθαρχικού παραπτώματος.
 12.8 Το Εκτελεστικό Γραφείο φροντίζει για τη συγκρότηση και λειτουργία ειδικών
  επιτροπών εργασίας που θα αφορούν θέματα ανάλογα με τα υπουργεία της
  κυβέρνησης ή/και αντίστοιχες Επιτροπές της Βουλής.

 12.9 Η υλοποίηση και εφαρμογή των αποφάσεων του Εκτελεστικού Γραφείου
  μπορεί να ανατεθεί στη Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου.
 12.10 Το Εκτελεστικό Γραφείο επιλέγει τα κομματικά  μέλη που εκπροσωπούν το
  Κόμμα σε εξωκομματικούς οργανισμούς ή επιτροπές.
 12.11 Το Εκτελεστικό Γραφείο σε συνεργασία με το Γενικό Διευθυντή του
  Κόμματος ορίζει τις έμμισθες θέσεις του Κόμματος, διορίζει και παύει το
  έμμισθο προσωπικό και ορίζει και αναθεωρεί την αντιμισθία του με βάση την
  κείμενη νομοθεσία και τις ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις

ΑΡΘΡΟ 13: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
 13.1 Η Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον
  Αναπληρωτή Πρόεδρο, τους τρεις (3) Αντιπροέδρους, το Γενικό Γραμματέα,
  το Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα, τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο, τον
  Αναπληρωτή Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο και δύο (2) από τα αιρετά μέλη
  του Εκτελεστικού Γραφείου που ορίζονται από την ολομέλεια του Σώματος
  και διαχειρίζεται πάνω σε καθημερινή βάση θέματα κομματικής πολιτικής,
  οργανωτικής ανάπτυξης και γενικότερης πολιτικής και κομματικής δράσης.
  Στην Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου παρακάθεται και ο Γραμματέας
  Επικοινωνίας/Εκπρόσωπος Τύπου χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 13.2 Αρμοδιότητες
  α) Επιλέγει/εκλέγει τον Γραμματέα Επικοινωνίας/Εκπρόσωπο Τύπου
   κατόπιν εισήγησης του Προέδρου του Κόμματος.
  β) Σε συνεργασία με τον Γενικό Διευθυντή του Κόμματος έχει την ευθύνη
   θεμάτων που άπτονται του επαγγελματικού προσωπικού του
   Κόμματος.
  γ) Επιλέγει/εκλέγει τον Υπεύθυνο Προσωπικών Δεδομένων.

ΑΡΘΡΟ 14: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
 14.1 Οι βουλευτές του Κόμματος αποτελούν την Κοινοβουλευτική Ομάδα του.
 14.2 Αρμοδιότητες
  α) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα έχει την ευθύνη της προβολής και
   εφαρμογής της πολιτικής του Κόμματος στα πλαίσια της Βουλής των
   Αντιπροσώπων.
  β) Ενεργεί τόσο μέσα, όσο και έξω από τη Βουλή για την προώθηση των
   αρχών και των αποφάσεων του Κόμματος και αγωνίζεται για την
   υπεράσπιση και εξασφάλιση των συμφερόντων του λαού μας.
  γ) Δραστηριοποιείται  σε συνεργασία με τα αρμόδια όργανα του Κόμματος
   για την επισήμανση, προώθηση και επίλυση των συμφερόντων του
   λαού.
  δ) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα δύναται για σκοπούς διευκόλυνσης της
   στην εκπλήρωση των καθηκόντων της, να διορίσει σε συνεννόηση με
   το Γενικό Γραμματέα, έμμισθο Γραμματέα, καθορίζοντας ταυτόχρονα
   τους όρους εργοδότησης του και τα καθήκοντά του.
  ε) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα συνεδριάζει τακτικά κάθε εβδομάδα και
   έκτακτα όταν παρίσταται ανάγκη.
  στ) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα επιλέγει δυο (2) εκ των Κοινοβουλευτικών
   Συνεργατών ως Γραμματείς της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.
  ζ) Λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή
 14.3 Ειδικός Κανονισμός
  Ειδικός Κανονισμός, που ετοιμάζει η Κοινοβουλευτική Ομάδα και ψηφίζει
  η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει την οργάνωση και λειτουργία της Ομάδας.

ΑΡΘΡΟ 15: ΓΕΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
 15.1 Το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο είναι υπεύθυνο για την οργάνωση του
  Κόμματος και καταρτίζει το Γενικό Οργανωτικό Σχέδιο.
 15.2 Του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου προΐσταται ο Γενικός Οργανωτικός
  Γραμματέας. 
 15.3 Απαρτίζεται από τον Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα, τους δυο (2) Βοηθούς
  Γενικούς Οργανωτικούς Γραμματείς και τους έξι (6) Γενικούς Επαρχιακούς

  Οργανωτικούς Διοικητικών Επαρχιών.
 15.4 Όπου κριθεί αναγκαίο καλούνται να παρακαθίσουν σε συνεδρίες του Γενικού
  Οργανωτικού Γραφείου και άλλοι αξιωματούχοι.
 15.5 Τα μέλη του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου επικυρώνονται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 15.6 Βρίσκεται σε στενή επαφή με τις Επαρχιακές Επιτροπές και τα Παραρτήματα
  του Εξωτερικού και συντονίζει τις ενέργειες και δραστηριότητες τους στον
  οργανωτικό τομέα.
 15.7 Ελέγχει την πρόοδο προς υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.
 15.8 Τηρεί υπό την εποπτεία του Προέδρου του Κόμματος και με τη συνεργασία
  του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, το Κεντρικό Μητρώο Μελών του
  Κόμματος και ελέγχει την κανονική  τήρηση των Επαρχιακών Μητρώων
  Μελών από τις Επαρχιακές Επιτροπές και των Μητρώων Μελών  των Τοπικών
  Οργανώσεων από τις αντίστοιχες Τοπικές Επιτροπές, της ΝΕΔΗΚ και της
  ΓΟΔΗΚ.
 15.9 Διενεργεί και εποπτεύει τις εκλογές για την ανάδειξη της ηγεσίας της
  ΝΕΔΗΚ και της ΓΟΔΗΚ, για τις οποίες έχει την ευθύνη τήρησης του
  μητρώου.
 15.10 Κανένα μέλος του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου δεν μπορεί να διεκδίκηση
  πολιτειακό αξίωμα εκτός και αν παραιτηθεί από την θέση του τουλάχιστον
  δυο (2) χρόνια πριν τις εκλογές τις οποίες προτίθεται να διεκδικήσει, εκτός
  και αν το Εκτελεστικό Γραφείο δώσει σχετική άδεια κατόπιν γραπτού
  αιτήματος.
 15.11 Το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 16: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ
 16.1 Η Επιτροπή Δεοντολογίας, Ελέγχου και Κανονισμών απαρτίζεται από πέντε
  (5) μέλη που επιλέγονται/εκλέγονται από την Κεντρική Επιτροπή.
 16.2 Καταρτίζει κώδικα Δεοντολογίας και εισηγείται κανονισμούς που ρυθμίζουν
  την κομματική συμπεριφορά και δράση καθώς και τη λειτουργία όλων των
  οργάνων του Κόμματος.
 16.3 Παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση του Καταστατικού, του Κώδικα
  Δεοντολογίας και των Κανονισμών.

ΑΡΘΡΟ 17: ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 17.1 Με πρωτοβουλία του Εκτελεστικού Γραφείου, συγκροτούνται Επιτροπές με
  ευθύνη την εξέταση θεμάτων που αφορούν την πολιτική, εκπαιδευτική,
  κοινωνική, οικονομική, πολιτιστική και αθλητική δραστηριότητα της
  Κυβέρνησης ή και άλλων φορέων εξουσίας, όπως και άλλες πτυχές της
  ζωής  του  τόπου .  Με δ ική  τους  πρωτοβουλία  να  εκφράζουν
  απόψεις/εισηγήσεις στο Εκτελεστικό Γραφείο για οποιοδήποτε από τα
  θέματα αυτά.
 17.2 Στις Επιτροπές  μετέχουν εξ οφίκιο οι βουλευτές  που εκπροσωπούν το
  Κόμμα στις αντίστοιχες Επιτροπές της Βουλής. Τα λοιπά μέλη των Επιτροπών
  επιλέγει/εκλέγει το Εκτελεστικό Γραφείο.
 17.3 Την εποπτεία  και συντονισμό του έργου τους θα έχει ο Αναπληρωτής
  Πρόεδρος του Κόμματος ή οι Αντιπρόεδροι του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 18: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
 18.1 Τα μέλη της Επιτροπής Αναθεώρησης και Εκσυγχρονισμού της Κυπριακής
  Νομοθεσίας επιλέγονται/εκλέγονται από το Εκτελεστικό Γραφείο κατόπιν
  εισήγησης της Γραμματείας του.
 18.2 Τελεί υπό την εποπτεία του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου ή του
  Αναπληρωτή Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου και βρίσκεται σε στενή
  συνεργασία με τους βουλευτές και κοινοβουλευτικούς συνεργάτες.
 18.3 Είναι υπεύθυνο για την μελέτη του Νομοθετικού πλαισίου του κράτους με

  στόχο την επισήμανση αδυναμιών και την τροποποίηση τους στην
  κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού  και της βελτίωσης της λειτουργικότητας
  του προς όφελος των πολιτών.

ΑΡΘΡΟ 19: ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
 19.1 Στο Σύστημα Παραγωγής Πολιτικής συμμετέχουν οι Βουλευτές, τα Μέλη του
  Εκτελεστικού Γραφείου και της Κεντρικής Επιτροπής, οι Κοινοβουλευτικοί
  Συνεργάτες και τα μέλη της Επιτροπής Πολιτικού Σχεδιασμού και των
  Ομάδων Μελετών.
 19.2 Άλλα στελέχη καθώς και μέλη με ειδική τεχνοκρατική κατάρτιση
  συνδράμουν την όλη προσπάθεια.
 19.3 Βασικός σκοπός είναι η επεξεργασία και ο καταρτισμός μελετών και
  προτάσεων για διαμόρφωση πολιτικής θέσης από το Κόμμα και τη χάραξη της
  κομματικής γραμμής σε διάφορους τομείς πολιτικής.
 19.4 Το συντονισμό και την εποπτεία του Συστήματος Παραγωγής Πολιτικής έχει
  ένας εκ των Αντιπροέδρων του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 20: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 20.1 Η Οικονομική Επιτροπή, κάτω από την εποπτεία του Εκτελεστικού Γραφείου
  και με τη συντονιστική ευθύνη του Οικονομικού Διαχειριστή του Κόμματος,
  είναι υπεύθυνη για την οικονομική διαχείριση του Κόμματος, την
  κατάστρωση και υλοποίηση προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης του
  Κόμματος και τον έλεγχο ομαλής τήρησης των οικονομικών λογαριασμών και
  λογιστικών βιβλίων του Κόμματος σε  Παγκύπρια κλίμακα.
 20.2 Η Επιτροπή είναι δεκαπενταμελής (15), με δικαίωμα της Κεντρικής Επιτροπής
  να αυξομειώνει τα μέλη της.  Η θητεία της διαρκεί για πενήντα-τέσσερις (54)
  μήνες.
  Οι Πρόεδροι των Επαρχιακών Οικονομικών Επιτροπών ή οι επαρχιακοί ταμίες
  είναι εξ οφίκιο μέλη της.
 20.3 Αρμοδιότητες 
  α) Καταρτίζει τον Ετήσιο Προϋπολογισμό Εσόδων και Δαπανών του
   Κόμματος και τον καταθέτει προς έγκριση στην Κεντρική Επιτροπή
   προς την οποία είναι υπόλογη.
  β) Σε συνεργασία με τον Οικονομικό διαχειριστή του Κόμματος, τους
   αξιωματούχους της ηγεσίας και άλλα αρμόδια κομματικά όργανα
   προγραμματίζει και υλοποιεί προγράμματα για την εξασφάλιση
   οικονομικών πόρων και ενίσχυση του Ταμείου του Κόμματος
  γ) Εποπτεύει την κανονική λειτουργία  του Λογιστηρίου του Κόμματος και
   ασκεί έλεγχο στην οικονομική διαχείριση σε όλα τα επίπεδα του
   Κόμματος.
  δ) Εξουσιοδοτεί τη διενέργεια των κομματικών δαπανών με βάση
   σχετικές εκάστοτε εισηγήσεις του Γενικού Διευθυντή του Κόμματος.
  ε) Υποβάλλει στο Εκτελεστικό Γραφείο κατά τρίμηνο, ή όταν της ζητηθεί,
‘   Έκθεση για την οικονομική κατάσταση του Κόμματος’.
  στ) Υποβάλλει στο τέλος κάθε οικονομικού έτους στην Κεντρική Επιτροπή
   τους ελεγμένους λογαριασμούς του Κόμματος προς συζήτηση και
   έγκριση.
  ζ) Παρουσιάζει κατ’ έτος προϋπολογισμό για τους επόμενους δώδεκα
   (12) μήνες.
  η) Με εισήγηση του Γενικού Διευθυντή ή/και του Οικονομικού
   Διαχειριστή δύναται να ανοίγει/κλείνει/λειτουργεί τραπεζικούς
   λογαριασμούς, ή/και να έχει δικαίωμα υπογραφής ή/και  να προβαίνει
   σε αιτήματα τραπεζικών διευκολύνσεων/δανεισμού εκ μέρους του
   Κόμματος, ΝΕΔΗΚ, ΓΟΔΗΚ, και των Επαρχιακών Επιτροπών σύμφωνα
   με το άρθρο 69.9.
 20.4 Ειδικός  Κανονισμός

  Ειδικός Κανονισμός που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει την
  οργάνωση και λειτουργία της.

ΑΡΘΡΟ 21: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
 21.1 Η  Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων χειρίζεται τις διεθνείς σχέσεις του Κόμματος
  υπό την άμεση εποπτεία του Αναπληρωτή Προέδρου  του  Κόμματος.
 21.2 Η Επιτροπή είναι πενταμελής (5), με δικαίωμα της Κεντρικής Επιτροπής να
  αυξομειώνει τα μέλη της.  Επιλέγεται/εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή
  για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 21.3 Κάθε χρόνο υποβάλλει στο Εκτελεστικό γραφείο Έκθεση Δράσης που
  καλύπτει τις δραστηριότητές της κατά την περίοδο αυτή.
 21.4 Η Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων συμμετέχει τόσο στο σύστημα  παραγωγής
  πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.
 21.5 Της Επιτροπής προΐσταται ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων, ο
  οποίος επιλέγεται/εκλέγεται από το Εκτελεστικό Γραφείο και είναι εξ οφίκιο
  μέλος της Κεντρικής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου.
 21.6 Ειδικός  Κανονισμός
  Ειδικός Κανονισμός που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει τη
  λειτουργία της.

ΑΡΘΡΟ 22: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΣΧΕΣΕΩΝ  
 22.1 Η Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων είναι πενταμελής (5) με δικαίωμα της
  Κεντρικής Επιτροπής να αυξομειώνει τον αριθμό των μελών της. Ο Πρόεδρος
  και τα τέσσερα μέλη επιλέγονται/εκλέγονται από το Εκτελεστικό Γραφείο για
  θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 22.2 Κάθε εξάμηνο υποβάλλει στο Εκτελεστικό Γραφείο Έκθεση Δράσης που
  καλύπτει τις δραστηριότητες κατά την περίοδο αυτή.
 22.3 Η Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων χειρίζεται τις δημόσιες σχέσεις του
  Κόμματος υπό την εποπτεία του Προέδρου του Κόμματος και του Γενικού
  Γραμματέα.
 22.4 Η Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων συμμετέχει τόσο στο σύστημα παραγωγής
  πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.
 22.5 Της Επιτροπής προΐσταται ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων ο
  οποίος επιλέγεται/εκλέγεται από το Εκτελεστικό Γραφείο και είναι εξ οφίκιο
  μέλος της Κεντρικής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου.
 22.6 Ειδικός Κανονισμός
  Ειδικός Κανονισμός που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει τη
  λειτουργία της.

ΑΡΘΡΟ 23: ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
 23.1 Ιδρύονται Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες κατά επαρχία
  με εισήγηση του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
  Ομάδων, κατά κλάδον ή επάγγελμα όπου τα μέλη είναι πέραν των τριάκοντα
  Οι κατά επαρχία επάγγελμα Κλαδικές Οργανώσεις συνδέονται με τις
  αντίστοιχες Κλαδικές των άλλων Επαρχιακών και σχηματίζουν κατά
  επάγγελμα την Παγκύπρια Κλαδική Οργάνωση.
 23.2 Η Κλαδική Οργάνωση διοικείται από πενταμελή (5) Επιτροπή που
  αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα, το Βοηθό
  Γραμματέα και τον Ταμία.
 23.3 Οι Πρόεδροι των Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων
  αποτελούν την Συντονιστική Επιτροπή των Κλαδικών Οργανώσεων
  (Σ.Ε.Κ.Ο.)  και έχουν την ευθύνη του συντονισμού των Κλαδικών
  Οργανώσεων. Το έργο της ΣΕΚΟ αναλαμβάνει πενταμελής Γραμματεία που
  εκλέγεται και έχει πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Αναπληρωτή
  Γραμματέα και Ταμία.
 23.4 Αρμοδιότητες Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων 
  α) Επιλαμβάνονται και προωθούν προβλήματα, ή αιτήματα μελών του
   Κλάδου διά του αρμοδίου οργάνου του Κόμματος.
  β) Μελετούν προβλήματα του Κλάδου και υποβάλλουν εισηγήσεις στο
   Κόμμα διά του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών

   Ομάδων.
  γ) Οργανώνουν τα μέλη, τα στελέχη και τους οπαδούς του Κόμματος
   στους χώρους εργασίας και φροντίζουν για τη συστηματική
   διαφώτιση και εμπέδωση της Κομματικής πολιτικής.
 23.5 Οι Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες συμμετέχουν τόσο στο
  σύστημα παραγωγής πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών
  προγραμμάτων του Κόμματος.
 23.6 Οι Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες τελούν υπό την
  εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου.
 23.7 Κατά παρόμοιο τρόπο λειτουργούν και οι Επιτροπές Συνταξιούχων.
 23.8 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί, που εγκρίνει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζουν τον τρόπο
  εκλογής και λειτουργίας όλων των Κλαδικών Επιτροπών και Οργανώσεων
  του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 24: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
 24.1 Η σύνθεση και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Πολιτικού Σχεδιασμού
  καθορίζονται από το Εκτελεστικό Γραφείο.
 24.2 Η Επιτροπή Πολιτικού Σχεδιασμού συμμετέχει τόσο στο σύστημα παραγωγής
  πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 25: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 25.1 Η Επιτροπή Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι υπεύθυνη για την Οργάνωση της
  Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Κόμματος στις Δημαρχούμενες περιοχές και στα
  Κοινοτικά Συμβούλια.
 25.2 Σε συνεργασία με το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο, υπό την εποπτεία του
  Προέδρου του Κόμματος, καταρτίζει τα ψηφοδέλτια του Κόμματος στις
  Δημοτικές και Κοινοτικές εκλογές.
 25.3 Της Επιτροπής Τοπικής Αυτοδιοίκησης προΐσταται ο Γραμματέας Τοπικής
  Αυτοδιοίκησης ο οποίος επιλέγεται/εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή
  της οποίας είναι εξ οφίκιο μέλος με δικαίωμα ψήφου.
 25.4 Συμμετέχουν οι Δήμαρχοι, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι Σχολικοί Έφοροι και οι
  εκλεγμένοι Πρόεδροι Κοινοτικών Συμβουλίων μέλη του Κόμματος.
 25.5 Τελεί υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου.
 25.6 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί που ψηφίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζουν, θέματα
  οργάνωσης και λειτουργίας της Επιτροπής Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΑΡΘΡΟ 26: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
 26.1 Η Επιτροπή Διαρκούς Διαβούλευσης με τους Πολίτες είναι υπεύθυνη για την
  διαμόρφωση και διαχείριση συστήματος συνεχούς επικοινωνίας με τους
  πολίτες, μέσω της διεξαγωγής ερευνών  και μελετών για πολιτικά,
  ανθρωπιστικά και κοινωνικά θέματα και για προτάσεις του Κόμματος που
  αφορούν σημαντικά ζητήματα που τους απασχολούν.
 26.2 Την σύνθεση της Επιτροπής αποφασίζει η Γραμματεία του Εκτελεστικού
  Γραφείου.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΑΡΘΡΟ 27: ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
  1. Πρόεδρος
  2. Αναπληρωτής Πρόεδρος
  3. Αντιπρόεδροι
  4. Γενικός Γραμματέας
  5. Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας
  6. Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος

  7. Μέλος Εκτελεστικού Γραφείου
  8. Πρόεδρος ΓΟΔΗΚ
  9. Πρόεδρος ΝΕΔΗΚ
  10. Μέλος Κεντρικής Επιτροπής
  11. Άλλοι Αξιωματούχοι

ΑΡΘΡΟ 28: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 28.1 Ο Πρόεδρος του Κόμματος εκλέγεται, άμεσα από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση,  και η θητεία του διαρκεί μέχρι την εκλογή νέου Προέδρου.
  Πρόεδρος εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει το 50% συν μία ψήφο
  του συνόλου των έγκυρων ψήφων. Αν η πρώτη ψηφοφορία δεν αναδείξει
  Πρόεδρο, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την πρώτη Κυριακή μετά την
  Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση, μεταξύ των δύο επικρατέστερων
  υποψηφίων.
 28.2 Σε περίπτωση κένωσης της θέσης του Προέδρου του Κόμματος για
  υπολειπόμενη θητεία μικρότερη των έξι (6) μηνών τα  καθήκοντα αυτού ασκεί
  ο Αναπληρωτής Πρόεδρος. Αν η θέση του Προέδρου του Κόμματος κενωθεί
  ενώ υπολείπεται θητεία πέραν των έξι μηνών, συγκαλείται Έκτακτη
  Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση, ειδικώς προς τούτο συγκαλούμενη, για την
  εκλογή νέου Προέδρου εντός του επόμενου εξαμήνου από την κένωση της
  θέσης.
 28.3 Αρμοδιότητες
  α) Ο Πρόεδρος του Κόμματος εκπροσωπεί και εκφράζει το Κόμμα.
  β) Προΐσταται και έχει τη γενική εποπτεία και τον έλεγχο του Κόμματος
   σε όλους του τομείς.
  γ) Προεδρεύει όλων των Κεντρικών Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος
   ή οποιασδήποτε Επιτροπής σε συνεδρία της οποίας λαμβάνει μέρος.
  δ) Μετέχει στη διαδικασία εκλογής του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου
   και του Αναπληρωτή του ως ορίζεται στο Καταστατικό.
  ε) Υπογράφει όλα τα έγγραφα του Κόμματος.
  στ) Δύναται να εκχωρεί προσωρινά μέρος των εξουσιών του στον
   Αναπληρωτή  Πρόεδρο του Κόμματος.
  ζ) Τον Πρόεδρο του Κόμματος όταν κωλύεται ή απουσιάζει
   αντιπροσωπεύει ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Κόμματος. Ο
   Πρόεδρος του Κόμματος λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 29: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 29.1 Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος εκλέγεται  από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση.
 29.2 Είναι μέλος των Ανωτάτων Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος.
 29.3 Αναπληρεί τον Πρόεδρο όταν κωλύεται ή απουσιάζει, στην άσκηση των
  συνήθων καθηκόντων του ή όπως προβλέπεται στο άρθρο 25(2).
 29.4 Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 30: ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 30.1 Οι Αντιπρόεδροι είναι τρεις (3) και εκλέγονται από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση μέσα από κοινό ψηφοδέλτιο. Σε περίπτωση κενής θέσης
  Αντιπροέδρου, τότε η Κεντρική Επιτροπή εκλέγει μετά από υποβολή
  υποψηφιοτήτων, νέο Αντιπρόεδρο.
 30.2 Ο κάθε ένας εξ αυτών αναλαμβάνει ξεχωριστό τομέα ευθύνης, όπως αυτοί
  καθορίζονται από το Εκτελεστικό Γραφείο. Η επιλογή γίνεται με βάση την
  σειρά εκλογής.
 30.3 Είναι μέλη των  Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος όπως προβλέπεται από
  το Καταστατικό.
 30.4 Καθήκοντα
  α) Βοηθούν τον Πρόεδρο και Αναπληρωτή Πρόεδρο στην εκτέλεση των
   καθηκόντων τους για την ομαλή λειτουργία του Κόμματος.
  β) Αναλαμβάνουν την ευθύνη εποπτείας και συντονισμού του
   συστήματος παραγωγής πολιτικής, την ευθύνη του συντονισμού της

   διαμόρφωσης του κυβερνητικού προγράμματος του Κόμματος και τον
   συντονισμό της Επιτροπής Πολιτικών Συμβούλων. Ενημερώνουν με
   τακτικές εκθέσεις/αναφορές το Εκτελεστικό Γραφείο και την Κεντρική
   Επιτροπή.
 30.5 Οι Αντιπρόεδροι λογοδοτούν στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 31: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 31.1 Ο Γενικός Γραμματέας του Κόμματος εκλέγεται από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση.
 31.2 Αρμοδιότητες: 
  α) Συγκαλεί τις συνεδρίες των Κεντρικών Συλλογικών Οργάνων του
   Κόμματος κοινοποιώντας έγκαιρα την ημερήσια διάταξη κάθε
   συνεδρίας μαζί με τα σχετικά έγγραφα εργασίας ως ορίζει το
   Καταστατικό και οι Ειδικοί Κανονισμοί.
  β) Σε συνεργασία με τους Βοηθούς Γενικούς Γραμματείς φέρει την
   ευθύνη τήρησης  των  βιβλίων  Πρακτικών των συνεδριάσεων των
   Κεντρικών Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος.
  γ) Έχει την εποπτεία των Ομάδων Μελετών και του Πολιτικού
   Σχεδιασμού.
  δ) Γνωστοποιεί τις αποφάσεις των Ανώτερων Καθοδηγητικών Οργάνων
   του Κόμματος προς τα ιεραρχικά υφιστάμενά  του κομματικά όργανα
   και ελέγχει την εφαρμογή τους.
  ε) Καταθέτει στο Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο την Έκθεση Δράσης του
   Κόμματος.
  στ) Προσυπογράφει κατά κανόνα τα εξερχόμενα έγγραφα του Κόμματος.
  ζ) Υποβάλλει  προς τα αρμόδια  όργανα   προτάσεις για λήψη
   αποφάσεων πάνω σε  τρέχοντα σοβαρά θέματα.
  η) Συγκροτεί σε συνεργασία με το Εκτελεστικό Γραφείο, Επιτροπές
   Εργασίας με συμβουλευτική ιδιότητα, με σκοπό την πλαισίωση και
   υποβοήθηση υπευθύνων Αξιωματούχων στην εκτέλεση του έργου
   τους. 
  θ) Ο Γενικός Γραμματέας βοηθείται στο έργο του από τους Βοηθούς
   Γενικούς Γραμματείς.
 31.3 Ο Γενικός Γραμματέας λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή

ΑΡΘΡΟ 32: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 32.1 Ο Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας  εκλέγεται από την  Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση.
 32.2 Η θέση του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα είναι επαγγελματική κατόπιν
  εκλογής. Δεν μπορεί να διεκδικήσει οποιοδήποτε πολιτειακό αξίωμα, εκτός
  και αν παραιτηθεί δυο (2) χρόνια πριν τις πολιτειακές εκλογές στις οποίες
  προτίθεται να διεκδικήσει.
 32.3. Αρμοδιότητες
  α) Είναι υπεύθυνος για την οργάνωση του Κόμματος. Καταρτίζει το
   Γενικό Οργανωτικό Σχέδιο, το οποίο, μετά την έγκριση του από την
   Κεντρική Επιτροπή, προωθεί δια των αρμοδίων κομματικών 
οργάνων
   προς υλοποίηση.
  β) Βρίσκεται σε στενή επαφή με τις Επαρχιακές Επιτροπές και τα
   Παραρτήματα του Εξωτερικού και συντονίζει τις ενέργειες και
   δραστηριότητες τους στον οργανωτικό τομέα.
  γ) Επισκέπτεται τις Επαρχίες και παρακολουθεί και ελέγχει την πρόοδο
   προς υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του Κόμματος.
  δ) Ενημερώνει το Εκτελεστικό Γραφείο και υποβάλλει τακτικά Έκθεση
   προς την Κεντρική Επιτροπή για την πρόοδο και τα αποτελέσματα
   υλοποίησης του Γενικού Οργανωτικού Σχεδίου και των Ειδικών
   Οργανωτικών Προγραμμάτων. 
  ε) Προΐσταται τις λειτουργίας του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου. 
  στ) Με εισήγηση του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, το Εκτελεστικό

   Γραφείο επικυρώνει τα εννιά (9) πρόσωπα που στελεχώνουν το
   Οργανωτικό Γραφείο. 
   Το Οργανωτικό Γραφείο υπόκειται πλήρως στις αρμοδιότητες του
   Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα.
 32.4 O Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 33: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
 33.1 Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Κόμματος είναι μέλος της Βουλής,
  αυτοδικαίως προεδρεύει της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και ασκεί καθήκοντα
  Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου.
 33.2 Εάν ο Πρόεδρος του Κόμματος αναδειχθεί Πρόεδρος της Βουλής πράγμα
  που θα τον κωλύει να ασκεί τα καθήκοντα του Κοινοβουλευτικού
  Εκπροσώπου ή για οποιοδήποτε λόγο δεν επιθυμεί να κατέχει τη θέση του
  Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου, ή εάν δεν είναι μέλος της Βουλής, η
  Κοινοβουλευτική Ομάδα σε συνεδρία της υπό την προεδρία του, εκλέγει τον
  Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο.  Την εκλογή του Εκπροσώπου επικυρώνει η
  Κεντρική Επιτροπή.
 33.3 Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος υποβάλλει κάθε τρίμηνο ή όταν του
  ζητηθεί από το Εκτελεστικό Γραφείο Έκθεση Δράσης της Ομάδας.
 33.4 Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος εκφράζει τις θέσεις του Κόμματος στην
  Βουλή και συντονίζει το έργο των βουλευτών.
 33.5 Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος καλεί σε συνεδρία την Ομάδα τακτικά κάθε
  εβδομάδα και έκτακτα όταν παρίσταται ανάγκη.

ΑΡΘΡΟ 34: ΜΕΛΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
 Ως το Άρθρο 12 ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 35: ΒΟΗΘΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
 35.1 Οι Βοηθοί Γενικοί Γραμματείς είναι δυο (2) και επιλέγονται/εκλέγονται από
  την Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 35.2 Συμμετέχουν εξ οφίκιο μέλη στην Κεντρική Επιτροπή με δικαίωμα ψήφου.
 35.3 Μετέχουν στα συλλογικά όργανα του Κόμματος,  όπως προνοεί το
  Καταστατικό.
 35.4 Αρμοδιότητες
  α) Βοηθούν το Γενικό Γραμματέα στην προετοιμασία και τη λειτουργία
   των συλλογικών οργάνων του Κόμματος.
  β) Ειδικότερα ασκούν καθήκοντα που τους κατανέμει το Εκτελεστικό
   Γραφείο ύστερα από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 36: ΒΟΗΘΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΙ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
 36.1 Οι  Βοηθοί  Γενικοί  Οργανωτικοί  Γραμματείς είναι  δύο (2)  και
  επιλέγονται/εκλέγονται από την Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί
  54 μήνες.
 36.2 Συμμετέχουν εξ οφίκιο μέλη στην Κεντρική Επιτροπή με δικαίωμα ψήφου.
 36.3 Μετέχουν στα συλλογικά όργανα του Κόμματος,  όπως προνοεί το
  Καταστατικό.
 36.4 Αρμοδιότητες 
  α) Βοηθούν το Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα για την εύρυθμη λειτουργία
   του οργανωτικού μηχανισμού του Κόμματος. Αντικαθιστούν το Γενικό
   Οργανωτικό  Γραμματέα σε περίπτωση απουσίας.
  β) Ειδικότερα, ασκούν καθήκοντα που τους αναθέτει το Εκτελεστικό
   Γραφείο ύστερα από εισήγηση του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 37: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
 37.1 Ο Αναπληρωτής Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος εκλέγεται από την
  Κοινοβουλευτική Ομάδα και αναπληρώνει τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο
  όταν απουσιάζει ή όταν κωλύεται. Την εκλογή του επικυρώνει η Κεντρική
  Επιτροπή.

   στ) Να  ψηφίζει τους υποψήφιους του Κόμματος σε κάθε εκλογή σε
    δημόσιο αξίωμα.
   ζ) Να μην είναι μέλος άλλου Κόμματος.
 62.7 Κομματική Ταυτότητα
   α) Η εγκεκριμένη αίτηση υποψηφίου μέλους, προωθείται από την
    Επαρχιακή Επιτροπή ή τη Γραμματεία του Εκτελεστικού
    Γραφείου προς το Τμήμα έκδοσης ταυτοτήτων στα Κεντρικά
    Γραφεία για την καταγραφή  του μέλους στο Κεντρικό Μητρώο
    και την έκδοση της κομματικής του ταυτότητας.
   β) Η διαδικασία έκδοσης της κομματικής ταυτότητας
    συμπληρώνεται το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες από την
    παράδοση των στοιχείων στο τμήμα ταυτοτήτων στη Λευκωσία.
    Η ταυτότητα παραδίδεται στην οικεία Επαρχιακή Επιτροπή, η
    οποία και τη διαβιβάζει αμέσως στην ενδιαφερόμενη Τοπική
    Οργάνωση για να παραδοθεί στο νέο μέλος.
   γ) Η όλη διαδικασία εγγραφής μέλους και έκδοσης της ταυτότητας
    του και παράδοσης της στο νέο μέλος διεξάγεται με τον
    ταχύτερο δυνατό ρυθμό και σε καμιά περίπτωση δεν διαρκεί
    πέραν των δύο μηνών.
   δ) Η ανανέωση της Κομματικής ταυτότητας γίνεται δια της
    πληρωμής της ετήσιας συνδρομής.

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

ΑΡΘΡΟ 63: ΝΕΟΛΑΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 63.1 Η ΝΕΔΗΚ αποβλέπει στην κινητοποίηση και πολιτικοποίηση των νέων και
  αξιοποίηση της προσφοράς τους στη ζωή του τόπου μας.
  Αποτελεί την ανανεωτική δύναμη στον αγώνα προώθησης  και πραγμάτωσης
  των αρχών και των στόχων του Κόμματος.
 63.2 Διατηρεί Τμήματα Φοιτητικής Νεολαίας, Εργαζόμενης Νεολαίας και άλλα. 
 63.3 Η ΝΕΔΗΚ είναι αναπόσπαστο μέρος του Κόμματος και βρίσκεται σε συνεχή
  πολιτική συνεργασία με τα συλλογικά όργανα του Κόμματος, πάντοτε κάτω
  από την άμεση εποπτεία του Κόμματος.
 63.4 Η οικονομική διαχείριση και ο έλεγχος γίνεται από το Γενικό Διευθυντή του
  Κόμματος σε συνεργασία με τον Οικονομικό Διαχειριστή του Κόμματος.
 63.5 Μέλη της ΝΕΔΗΚ είναι οι νέοι, μέλη του Κόμματος, ηλικίας από 18-30 ετών.
  Κατά την ημέρα της εκλογικής συνέλευσης δικαίωμα ψήφου έχουν όσοι
  έχουν οικονομικά τακτοποιημένες τις υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με τις
  πρόνοιες του Άρθρου 62.3. Για άτομα 12-18 ετών που επιθυμούν να
  εγγραφούν στην ΝΕΔΗΚ, τηρείται ξεχωριστό μητρώο υπό την εποπτεία του
  Γενικού Οργανωτικού Γραφείου.
 63.6 Την ευθύνη φύλαξης και τήρησης του μητρώου έχει το Γενικό Οργανωτικό
  Γραφείο του Κόμματος.
 63.7 Κανένας εν ενεργεία αξιωματούχος της ΝΕΔΗΚ δεν μπορεί να υπερβαίνει το
  τριαντακοστό (30) έτος της ηλικίας του εκτός και αν διανύει θητεία στην
  οποία εξελέγη και ήταν κάτω των τριάντα (30) ετών.
 63.8 Ο Πρόεδρος, τα μέλη της Γραμματείας και οι Επαρχιακοί Αξιωματούχοι της
  οργάνωσης, εκλέγονται από το Παγκύπριο Συνέδριο της Οργάνωσης το
  οποίο διενεργείται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του Κόμματος το
  αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής της
  Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης και η θητεία τους διαρκεί
  πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 63.9 Η διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη της ηγεσίας της ΝΕΔΗΚ
  διενεργείται και εποπτεύεται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του
  Κόμματος.

 63.10 Ο Πρόεδρος της ΝΕΔΗΚ προεδρεύει της Γενικής Γραμματείας και του
  Κεντρικού Συμβουλίου της ΝΕΔΗΚ.  Έχει την ευθύνη οργάνωσης και
  διοίκησης της ΝΕΔΗΚ και προώθησης των σκοπών και επιδιώξεων της, σε
  συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη των συλλογικών οργάνων της των οποίων
  προεδρεύει.
 63.11 Ο Πρόεδρος της ΝΕΔΗΚ συμμετέχει στο Εκτελεστικό Γραφείο του Κόμματος
  και επίσης, μαζί με τα μέλη της Γενικής Γραμματείας, στην Κεντρική Επιτροπή
  του Κόμματος.
 63.12 Το Καταστατικό της ΝΕΔΗΚ αντανακλά στις διατάξεις του το περιεχόμενο
  του παρόντος άρθρου. Το Καταστατικό του Κόμματος υπερισχύει
  οποιασδήποτε άλλης πρόνοιας του Καταστατικού της ΝΕΔΗΚ σε περίπτωση
  αμφιλεγόμενης και συγκρουόμενης ερμηνείας οποιασδήποτε διάταξης.
 63.13 Το Καταστατικό της ΝΕΔΗΚ υπόκειται στην έγκριση και επικύρωση της
  Κεντρικής Επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 64: ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ  ΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ  ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 64.1 Σκοπός της ΓΟΔΗΚ είναι η προσέλευση των Κυπρίων γυναικών στις τάξεις
  του Δημοκρατικού Κόμματος και η εργασία και συμβολή τους στον αγώνα για
  ανέλιξη της Κύπριας γυναίκας στον πολιτικό,  στον πολιτιστικό και στον
  κοινωνικό τομέα καθώς και η διασφάλιση για τις γυναίκες ισότητα
  δικαιωμάτων και ευκαιριών, πάντοτε μέσα στα πλαίσια του όλου Κομματικού
  μηχανισμού και σύμφωνα με τις καταστατικές αρχές και την πολιτική γραμμή
  του Κόμματος.
 64.2 Η ΓΟΔΗΚ είναι  τμήμα αναπόσπαστο του  Κόμματος και βρίσκεται σε συνεχή
  πολιτική συνεργασία με τα συλλογικά όργανα του Κόμματος. Διατηρεί
  διοικητική και οργανωτική αυτοτέλεια, πάντοτε κάτω από την άμεση εποπτεία
  του Κόμματος.
 64.3 Η οικονομική διαχείριση και ο έλεγχος γίνονται από το Γενικό Διευθυντή του
  Κόμματος σε συνεργασία με τον Οικονομικό Διαχειριστή του Κόμματος.
 64.4 Η ΓΟΔΗΚ παρουσιάζει τις θέσεις και απόψεις του Κόμματος σε θέματα που
  αφορούν ειδικά τη γυναίκα.
 64.5 Μέλη της ΓΟΔΗΚ είναι όλες οι γυναίκες  μέλη του Κόμματος.
  Για την εγγραφή τους ως μελών εφαρμόζονται οι πρόνοιες του Άρθρου 62.3.
  Τα ονόματα των γυναικών μελών του Κόμματος καταχωρούνται στο Κεντρικό
  Μητρώο Μελών του Κόμματος.
 64.6 Την ευθύνη φύλαξης και τήρησης του μητρώου έχει το Γενικό Οργανωτικό
  Γραφείο του Κόμματος. Το μητρώο μελών περιλαμβάνει τις γυναίκες μέλη
  του Κόμματος και δεν διατηρείται παράλληλα άλλο μητρώο από την ίδια
  Οργάνωση.
 64.7 Η Πρόεδρος και τα μέλη της ΓΟΔΗΚ εκλέγονται από το Παγκύπριο Συνέδριο
  της Οργάνωσης, το οποίο διενεργείται και εποπτεύεται από το Γενικό
  Οργανωτικό Γραφείο του Κόμματος. Η εκλογή της ηγεσίας γίνεται εντός έξι
  (6) μηνών από την ημερομηνία της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης και η
  θητεία τους διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 64.8 Η διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη της ηγεσίας της ΓΟΔΗΚ
  διενεργείται και εποπτεύεται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του
  κόμματος.
 64.9 Η Πρόεδρος της ΓΟΔΗΚ συμμετέχει στο Εκτελεστικό Γραφείο του Κόμματος
  και επίσης, μαζί με τα μέλη της Γενικής Γραμματείας της, στην Κεντρική
  Επιτροπή.
 64.10 Το Καταστατικό της ΓΟΔΗΚ  αντανακλά στις διατάξεις του το περιεχόμενο
  του παρόντος άρθρου. Το Καταστατικό του Κόμματος υπερισχύει
  οποιασδήποτε άλλης πρόνοιας του Καταστατικού της ΓΟΔΗΚ σε περίπτωση
  αμφιλεγόμενης και συγκρουόμενης ερμηνείας οποιασδήποτε διάταξης.
 64.11 Το Καταστατικό της ΓΟΔΗΚ υπόκειται στην έγκριση και επικύρωση της
  Κεντρικής Επιτροπής.

  Επιτροπή.
 60.3 Αρμοδιότητες
  Η Τοπική Επιτροπή εργάζεται για:
   α) Την υλοποίηση των Αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.
   β) Την προώθηση των θέσεων και απόψεων του Κόμματος μέσα
    στον κόσμο  της περιοχής της.
   γ) Τη διεύρυνση του Κόμματος με την προσχώρηση νέων μελών.
   δ) Την ανάληψη πρωτοβουλιών με στόχο την αύξηση της επιρροής
    του Κόμματος στην περιοχή ευθύνης της.
   ε) Την κινητοποίηση και συμμετοχή των μελών στις γενικές
    κομματικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις.
   στ) Την διεκπεραίωση των οδηγιών ή καθηκόντων που της
    ανατίθενται από  αρμόδια κομματικά όργανα.
   ζ) Την είσπραξη συνδρομών και διαφώτιση των μελών της Τοπικής
    Οργάνωσης.
   η) Την ενημέρωση και διαφώτιση των μελών της περιοχής της για
    τις θέσεις του Κόμματος πάνω στις διαμορφούμενες νέες
    εξελίξεις. 
 60.4 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν την
  οργάνωση και λειτουργία των Επαρχιακών οργάνων του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 61: ΤΟΠΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 61.1 Το Τοπικό Συμβούλιο συγκροτείται από:
   α) Την Τοπική Επιτροπή
   β) Τους αντιπροσώπους κάθε εκλογικού κέντρου της περιφέρειας
    της Τοπικής Επιτροπής.
   γ) Μέλη  οργανωμένων συνόλων που εγκρίνει η Επαρχιακή
    Επιτροπή  μετά από συνεννόηση  με την Τοπική Επιτροπή.
 61.2 Του Τοπικού Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος της Τοπικής Επιτροπής ή
  εκπρόσωπος της Επαρχιακής Επιτροπής.  Καλείται σε συνεδρία με απόφαση
  της Τοπικής Επιτροπής τακτικά κάθε δύο (2) μήνες και έκτακτα όταν κριθεί
  αναγκαίο από τον Πρόεδρο της Τοπικής Επιτροπής ή την Επαρχιακή Επιτροπή
  ή όταν ζητηθεί από την πλειοψηφία των μελών του.
 61.3 Αρμοδιότητες
   α) Συμβάλλει ουσιαστικά στην υλοποίηση των οργανωτικών
    προγραμμάτων που σχεδιάζει η Τοπική Επιτροπή μέσα στα
    πλαίσια των οδηγιών της Επαρχιακής Επιτροπής.
   β) Αξιολογεί τα αποτελέσματα της Κομματικής δουλειάς και
    εκφράζει τις διαπιστώσεις, τα συμπεράσματα και τις εισηγήσεις
    του.
   γ) Επιλαμβάνεται ειδικών θεμάτων που παραπέμπονται προς αυτό
    από τη Τοπική Επιτροπή ή την Επαρχιακή Επιτροπή και
    υποβάλλει σχετικές εισηγήσεις.

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΑΡΘΡΟ 62: ΜΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
 62.1 Προσόντα Εγγραφής
   α) Κάθε Κύπριος, κάτοικος της Κύπρου, μπορεί να εγγραφεί μέλος
    του Κόμματος, εάν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας
    του, δεν ανήκει ή δεν υποστηρίζει άλλο πολιτικό σχηματισμό και
    δηλώσει αποδοχή των Αρχών της Ιδεολογίας και του
    Καταστατικού του Κόμματος.
   β) Με απόφαση του Εκτελεστικού Γραφείου είναι δυνατό, Κύπριοι
    μη μόνιμοι κάτοικοι της Κύπρου, καθώς  και αλλοδαποί μόνιμοι
    κάτοικοι της Κύπρου να εγγραφούν μέλη του Κόμματος.

 62.2 Μητρώα Μελών 
  Τα μέλη εγγράφονται στα ακόλουθα Μητρώα: 
  1) Μητρώο Μελών Τοπικής Οργάνωσης.
  2) Μητρώο Μελών Επαρχιακής Οργάνωσης.
  3) Κεντρικό Μητρώο Μελών.
 62.3 Εγγραφή Μελών 
  Το υποψήφιο μέλος συμπληρώνει ειδικό Έντυπο Εγγραφής Μέλους στην
  Τοπική Οργάνωση του τόπου διαμονής του. Η αίτηση εξετάζεται από την
  οικεία Επαρχιακή Επιτροπή.
  Συμμετοχή στη διαδικασία εγγραφής μέλους έχουν ο Πρόεδρος και τα μέλη
  της Γραμματείας του Εκτελεστικού Γραφείου.
 62.4 Αποχώρηση Μέλους
  Έκαστο μέλος αποχωρεί από το Κόμμα:
   α) Όταν καταδεικνύει ρητά την επιθυμία του πως δεν επιθυμεί να
    είναι μέλος,
   β) Αποστείλει γραπτή επιστολή προς την οικεία Επαρχιακή
    Επιτροπή ή/και στο Γενικό Οργανωτικό Γραφείο,
   γ) Με δημόσια ανάρτηση ή δήλωση του,
   δ) Όταν με πράξεις ή/και ενέργειες του διαμηνύει ότι δεν θέλει να  
    είναι μέλος του κόμματος.
 
 62.5 Δικαιώματα Μέλους 
  Κάθε μέλος έχει δικαίωμα:
   α) Να ψηφίζει αιρετά όργανα του Κόμματος (άμεσα ή έμμεσα)
    όπως προνοεί το Καταστατικό.
   β) Να υποβάλλει υποψηφιότητα για εκλογή σε κομματικά Αξιώματα
    σε όλα τα επίπεδα της κομματικής δομής, όπως ορίζει το
    Καταστατικό.
   γ) Να διεκδικεί υποβολή υποψηφιότητας για πολιτειακά αξιώματα
    σύμφωνα με το Καταστατικό και τους Ειδικούς Κανονισμούς που
    ρυθμίζουν το θέμα τούτο.
   δ) Να ασκεί κριτική που να εξαντλείται μέσα στα πλαίσια της
    λειτουργίας των οργάνων του Κόμματος.
   ε) Να υποβάλλει στα αρμόδια όργανα εισηγήσεις και να συζητεί
    ελεύθερα  οποιοδήποτε θέμα που έχει σχέση με την πολιτική
    του Κόμματος μέσα στα πλαίσια των κομματικών διαδικασιών.
   στ) Να εκφράζει, να προωθεί και να υποστηρίζει, τυχόν
    διαφορετικές απόψεις του όσο αφορά την πολιτική ή τις
    ενέργειες του Κόμματος, είτε στα συλλογικά όργανα είτε
    δημόσια, νοουμένου ότι μετά που θα ληφθεί απόφαση ομόφωνα
    ή κατά πλειοψηφία από το αρμόδιο συλλογικό όργανο, το μέλος
    δεν δικαιούται με λόγο ή  ενέργειες να  υποσκάπτει ή να
    προβαίνει σε ενέργειες αντίθετες προς την απόφαση που
    λήφθηκε. Σε περίπτωση που ενεργεί αντίθετα, λαμβανομένης
    υπόψη και της μορφής και έντασης της αντίδρασης, το μέλος
    θεωρείται ότι είναι πειθαρχικά υπόλογο και σε περίπτωση
    καταδίκης, υπόκειται σε κυρώσεις.
 62.6 Υποχρεώσεις Μέλους 
  Κάθε μέλος έχει την υποχρέωση:
   α) Να σέβεται και να προωθεί τις Αρχές, την Ιδεολογία και το
    Πρόγραμμα του Κόμματος.
   β) Να συμμορφώνεται προς τις αποφάσεις και να τηρεί τη γραμμή
    του Κόμματος
   γ) Να παρακολουθεί ανελλιπώς τις συνεδρίες των οργάνων στα
    οποία  μετέχει και να λαμβάνει πρόθυμα μέρος στις διάφορες
    εκδηλώσεις του Κόμματος.
   δ) Να καταβάλλει την συνδρομή του στο Κόμμα.
   ε) Να φροντίζει ώστε να είναι εγγεγραμμένος στους Εκλογικούς
    Καταλόγους της Πολιτείας.

ΑΡΘΡΟ 55: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 55.1 Ύστερα από οδηγίες του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου, σύμπλεγμα Τοπικών
  Οργανώσεων, αποτελεί Περιφερειακή Οργάνωση. Κάθε Επαρχιακή Επιτροπή,
  σε συνεννόηση με το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο, χωρίζει την οικεία επαρχία
  της σε περιφέρειες. Κάθε περιφέρεια είναι ένας δήμος ή μια ενορία ή μια
  εκλογική περιφέρεια και στην ύπαιθρο μια ομάδα κοινοτήτων.
  Μέλη της μπορεί να είναι όλες οι Τοπικές Οργανώσεις μιας Περιφέρειας. Οι
  Πρόεδροι και οι Οργανωτικοί Γραμματείς των Τοπικών Οργανώσεων
  αποτελούν το Εκτελεστικό Σώμα της Περιφερειακής Οργάνωσης.
  Η Περιφερειακή Οργάνωση συνεδριάζει υπό την προεδρία του Εκπροσώπου
  των Περιφερειακών Τομέων/Οργανωτικό Συντονιστή Υπαίθρου και
  Δημαρχούμενων περιοχών, που εκλέγεται από τα μέλη της Περιφέρειας
  όπως ορίζει το άρθρο 52.1, τακτικά κάθε διμηνία και έκτακτα όταν το
  αποφασίσει η Επαρχιακή Επιτροπή. Οι αρμοδιότητες του Συντονιστή
  καθορίζονται με Κανονισμούς από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο
 55.2 Τις περιφέρειες κατά επαρχία ορίζει η οικεία Επαρχία σε συνεννόηση με το
  Γενικό Οργανωτικό Γραφείο.
 55.3 Αρμοδιότητες
  1) Συντονίζει τις δραστηριότητες των Τοπικών Οργανώσεων που
   περιλαμβάνονται στην περιφέρεια
  2) Θέτει περιφερειακούς στόχους για διεύρυνση του Κόμματος και
   αποτελεσματική διαφώτιση των μελών της.

ΑΡΘΡΟ 56: ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 
ΕΠΑΡΧΙΩΝ 
 56.1 Οι Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες Επαρχιών λειτουργούν
  σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος Καταστατικού.
 56.2 Ιδρύονται Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες κατά Επαρχία
  με εισήγηση του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
  Ομάδων και κατόπιν έγκρισης του Οργανωτικού Γραφείου, κατά Κλάδο ή
  Επάγγελμα όπου τα μέλη είναι πέραν των τριάκοντα (30). Το Εκτελεστικό
  Γραφείο δύναται να εγκρίνει σύσταση Κλαδικής Οργάνωσης με μικρότερο
  αριθμό μελών. Οι κατά επαρχία επάγγελμα Κλαδικές Οργανώσεις συνδέονται
  με τις αντίστοιχες Κλαδικές των άλλων Επαρχιακών και σχηματίζουν κατά
  επάγγελμα την Παγκύπρια Κλαδική Οργάνωση.
 56.3 Η Κλαδική Οργάνωση διοικείται από πενταμελή (5) Επιτροπή που
  αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα, το Βοηθό
  Γραμματέα και τον Ταμία.
 56.4 Υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, οι Πρόεδροι των
  Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων αποτελούν την
  Συντονιστική Επιτροπή των Κλαδικών Οργανώσεων (Σ.Ε.Κ.Ο) και έχουν την
  ευθύνη του συντονισμού των Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
  Ομάδων. Το έργο της Σ.Ε.Κ.Ο αναλαμβάνει πενταμελής Γραμματεία που
  εκλέγεται και έχει Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Αναπληρωτή
  Γραμματέα και Ταμία.
 56.5 Αρμοδιότητες
  α) Επιλαμβάνονται και προωθούν προβλήματα, ή αιτήματα μελών του
   Κλάδου δια του αρμοδίου οργάνου του Κόμματος.
  β) Μελετούν προβλήματα του Κλάδου και υποβάλλουν εισηγήσεις στο
   Κόμμα δια του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
   Ομάδων.
  γ) Οργανώνουν τα μέλη, τα στελέχη και τους οπαδούς του Κόμματος
   στους χώρους εργασίας και φροντίζουν δια την συστηματική
   διαφώτιση και εμπέδωση της Κομματικής Πολιτικής.
 56.6 Κατά παρόμοιο τρόπο λειτουργούν και οι Επιτροπές Συνταξιούχων.
 56.7 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί, που εγκρίνει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζουν τον τρόπο
  εκλογής και λειτουργίας όλων των Επιτροπών και Οργανώσεων του
  Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 57: TOΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 57.1 Η Τοπική Οργάνωση είναι η βασική πολιτική και οργανωτική μονάδα του
  Κόμματος. Καλύπτει και μια ενορία ή εκλογική περιφέρεια
  Ιδρύεται από την Επαρχιακή Επιτροπή ύστερα από έγκριση του Εκτελεστικού
  Γραφείου.  Δύναται να καλύπτει μια κοινότητα ή ομάδα κοινοτήτων ή ενορία ή
  εκλογική περιφέρεια και στις πόλεις  να καλύπτει την περιοχή που αναλογεί
  σε κάθε ένα εκλογικό Κέντρο.
 57.2 Αποτελείται τουλάχιστον από 10 μέλη. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το
  Εκτελεστικό Γραφείο δύναται να εγκρίνει σύσταση Τοπικής Οργάνωσης με
  μικρότερο αριθμό μελών.
  Η Τοπική Οργάνωση δέχεται μέλη που κατοικούν στην ίδια γεωγραφική
  περιφέρεια.

ΑΡΘΡΟ 58: ΤΟΠΙΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 58.1 Αποτελεί το ανώτατο όργανο της Τοπικής Οργάνωσης. Συγκροτείται από τα
  μέλη που έχουν εγγραφεί στο κεντρικό μητρώο μελών του Κόμματος
  τουλάχιστον εννέα (9) μήνες πριν τη διεξαγωγή της Παγκύπριας Εκλογικής
  Συνέλευσης και διενεργείται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του
  Κόμματος εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής της
  Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης.
  Εφορευτική Επιτροπή που ορίζεται από την Επαρχιακή Επιτροπή εποπτεύει
  την εκλογική διαδικασία. 
  Ειδικοί κανονισμοί που καθορίζονται από την Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν
  τα θέματα της υποβολής υποψηφιοτήτων και την εκλογική διαδικασία. Οι
  Γενικές Συνελεύσεις των Τοπικών Οργανώσεων διεξάγονται εντός έξι (6)
  μηνών μετά την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
 58.2 Σε περίπτωση που Προέδροι ή μέλη Τοπικών Επιτροπών δεν ανταποκρίνονται
  στα καθήκοντα τους και δεν υλοποιούν το πλάνο του Γενικού Οργανωτικού
  Γραφείου και τις αποφάσεις του Κόμματος, η οικεία Επαρχιακή Επιτροπή σε
  συνεννόηση με το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο και με έγκριση του
  Εκτελεστικού Γραφείου, αποφασίζει την πραγματοποίηση νέας Εκλογικής
  Συνέλευσης ή/και την αντικατάσταση τους.
 58.3 Αρμοδιότητες
  Εκλέγει τον Πρόεδρο και τα μέλη της Τοπικής  Επιτροπής για θητεία που
  διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.

ΑΡΘΡΟ 59: ΤΟΠΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 59.1 Συγκαλείται μια (1) φορά στην διάρκεια της θητείας της Επιτροπής ή όποτε
  αυτό κριθεί αναγκαίο και προβαίνει σε έλεγχο των πεπραγμένων της Τοπικής
  Επιτροπής, η οποία παρουσιάζει έκθεση δράσης. Μεριμνά για την περαιτέρω
  στελέχωση και δραστηριοποίηση της Τοπικής Επιτροπής.
  Συμμετέχουν όλα τα μέλη της Τοπικής Οργάνωσης που είναι εγγεγραμμένα
  στο κεντρικό μητρώο μελών του Κόμματος και έχουν τακτοποιημένη την
  οικονομική συνδρομή τους.

ΑΡΘΡΟ 60: ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 60.1 Εκλέγεται από την Τακτική Εκλογική Συνέλευση της Τοπικής Οργάνωσης για
  θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
  Αποτελείται από πέντε ως δεκαπέντε (5-15) μέλη ανάλογα με την
  αριθμητική δύναμη των μελών της Τοπικής Οργάνωσης.
  Καταρτίζεται εις Σώμα ως εξής:
  Αντιπρόεδρος, Γραμματέας Οργανωτικός Γραμματέας και Ταμίας. Τα υπόλοιπα
  μέλη είναι Σύμβουλοι. Συνεδριάζει τακτικά κάθε εβδομάδα και έκτακτα όταν
  κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο.
 60.2 Ο Πρόεδρος της  Τοπικής  Επιτροπής ΝΕΔΗΚ και η Πρόεδρος της Τοπικής
  Επιτροπής ΓΟΔΗΚ παρακάθονται στις συνεδρίες  της Τοπικής Επιτροπής του
  Κόμματος. Εξ οφίκιο μέλη με δικαίωμα ψήφου είναι οι Δήμαρχοι, Δημοτικοί
  Σύμβουλοι, Σχολικοί Έφοροι, Πρόεδρος και μέλη Κοινοτικών Συμβουλίων,
  νοουμένου ότι είναι μέλη του Κόμματος που κατοικούν στην οικεία Τοπική

  Γραφείο χωρίζει την Επαρχία της σε περιφέρειες. Κάθε περιφέρεια είναι ένας
  Δήμος ή Ενορία ή εκλογική περιφέρεια και στην Ύπαιθρο ομάδα κοινοτήτων.
  Του Επαρχιακού Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος της Επαρχιακής
  Επιτροπής.  Καλείται δε σε συνεδρία με απόφαση της Επαρχιακής Επιτροπής
  τακτικά κάθε τρεις (3) μήνες και έκτακτα όταν κριθεί αναγκαίο από τον
  Πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής ή όταν ζητηθεί από τη πλειοψηφία των
  μελών του.
 52.2 Αρμοδιότητες
  α) Συμβάλλει ουσιαστικά στην υλοποίηση των οργανωτικών
   προγραμμάτων εσωκομματικής επικοινωνίας που σχεδιάζει η
   Επαρχιακή Επιτροπή.
  β) Προβαίνει σε αξιολόγηση των πεπραγμένων και σε απολογισμό
   δράσης κατά Τοπική Οργάνωση και εκφράζει τις διαπιστώσεις, τα
   συμπεράσματα και τις εισηγήσεις της.
  γ) Επιλαμβάνεται ειδικών θεμάτων που παραπέμπονται προς αυτό από
   την Επαρχιακή Επιτροπή και υποβάλλει σχετικές εισηγήσεις.

ΑΡΘΡΟ 53: ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 53.1 Η Επαρχιακή Επιτροπή είναι είκοσι-εφταμελής (27). Εκλέγεται από την
  Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις
  (54) μήνες. Το Επαγγελματικό Οργανωτικό Στέλεχος κάθε επαρχίας
  συμμετέχει εξ οφίκιο μέλος της Επαρχιακής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου.
  Η εκλογή του Προέδρου της διεξάγεται χωριστά. Τα μέλη του Εκτελεστικού
  Γραφείου και της Γραμματείας του Εκτελεστικού Γραφείου δύνανται να
  παρακάθονται στις συνεδρίες της οικείας Επαρχιακής Επιτροπής.
 53.2 Οι Επαρχιακές Επιτροπές του Κόμματος υπό ομαλές συνθήκες είναι έξι (6),
  μια (1) σε κάθε Επαρχία της Κύπρου. Κατ’  εξαίρεση για λόγους οργανωτικούς
  και εφ΄ όσον συνεχίζεται η σημερινή έκρυθμη κατάσταση οι Επαρχιακές
  Επιτροπές είναι δώδεκα “12”.
  Επαρχιακή Επιτροπή Λευκωσίας
  Επαρχιακή Επιτροπή Μόρφου (Λευκωσίας)
  Επαρχιακή Επιτροπή Μόρφου (Λεμεσός)
  Επαρχιακή Επιτροπή Λεμεσού
  Επαρχιακή Επιτροπή Λάρνακας
  Επαρχιακή Επιτροπή Πάφου
  Επαρχιακή Επιτροπή  Αμμοχώστου (Λάρνακα)
  Επαρχιακή Επιτροπή Αμμοχώστου (Λεμεσός)
  Επαρχιακή Επιτροπή Αμμοχώστου (Λευκωσία)
  Επαρχιακή Επιτροπή Κερύνειας (Λευκωσία)
  Επαρχιακή Επιτροπή Κερύνειας (Λεμεσός)
  Επαρχιακή Επιτροπή Προσφύγων Πάφου (Μούτταλλος)
 53.3 Οι βουλευτές κάθε οικείας Επαρχίας είναι εξ οφίκιο  μέλη της Επαρχιακής
  Επιτροπής. Στις συνεδρίες παρακάθονται τα επαγγελματικά οργανωτικά
  στελέχη της επαρχίας, ο Πρόεδρος της ΝΕΔΗΚ και η Πρόεδρος της ΓΟΔΗΚ.Η
  Επαρχιακή Επιτροπή καταρτίζεται σε Σώμα ως εξής:
  Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Επαρχιακός Γραμματέας, Επαρχιακός
  Οργανωτικός Γραμματέας, Βοηθός Επαρχιακός Γραμματέας, Βοηθός
  Οργανωτικός Γραμματέας, Ταμίας, Γραμματέας Τύπου και Διαφώτισης,
  Γραμματέας Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων,
  Γραμματέας Αγροτικών Θεμάτων, και Γραμματέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
  Τα υπόλοιπα μέλη είναι Σύμβουλοι.
 53.4 Η Επαρχιακή Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά κάθε μήνα και έκτακτα κατά την
  κρίση του Προέδρου της ή της Εκτελεστικής Επιτροπής της, ή αν ζητηθεί
  τούτο από τα 2/5 των μελών της Επαρχιακής Επιτροπής.
 53.5 Αρμοδιότητες
  α) Η Επαρχιακή Επιτροπή εκπροσωπεί το Κόμμα στην Επαρχία της,
   καθοδηγεί και ελέγχει τις Τοπικές Οργανώσεις της περιοχής της και
   συντονίζει τη δράση τους, σύμφωνα με τις Αρχές του Κόμματος, τις
   Καταστατικές Διατάξεις και τις οδηγίες των αρμοδίων Κεντρικών

   Οργάνων.
  β) Φέρει την ευθύνη για την υλοποίηση του Γενικού Οργανωτικού
   Σχεδίου και των άλλων Προγραμμάτων του Κόμματος στην Επαρχία
   της και προΐσταται του Επαρχιακού επαγγελματικού προσωπικού μέσα
   στα πλαίσια των γενικών οδηγιών του Γενικού Διευθυντή για θέματα
   προσωπικού.
  γ) Συντάσσει και αποστέλλει στη Γενική Γραμματεία διμηνιαίες αναφορές
   για την κομματική δραστηριότητα της και τη γενική κατάσταση του
   Κόμματος στην Επαρχία της.
  δ) Μετέχει στη διαδικασία καθορισμού του κομματικού ψηφοδελτίου, για
   τις βουλευτικές, δημοτικές ή άλλες εκλογές ως ορίζουν οι Ειδικοί
   Κανονισμοί που ρυθμίζουν τα θέματα αυτά.
  ε) Παραπέμπει για εκδίκαση στο Πειθαρχικό Συμβούλιο υποθέσεις
   πειθαρχικών αδικημάτων των μελών σύμφωνα με τις διαδικασίες του
   άρθρου 62.1. Η παραπομπή υπόθεσης μέλους στο Πειθαρχικό
   Συμβούλιο συνοδεύεται πάντοτε από έγγραφο που δικαιολογεί την
   απόφαση παραπομπής.
  στ) Στα οικονομικά θέματα συμμορφώνεται με τις οδηγίες της Οικονομικής
   Επιτροπής.  Διατηρεί Επαρχιακό Ταμείο, το οποίο διαχειρίζεται
   υπεύθυνα υπό τον οικονομικό έλεγχο της Οικονομικής Επιτροπής.
   Πόροι του  ταμείου είναι τα έσοδα από διάφορες τοπικές εκδηλώσεις,
   λαχεία και εράνους και οι ειδικές τοπικές εισφορές των μελών και των
   φίλων του Κόμματος.  Τα έσοδα από τα δικαιώματα εγγραφής και οι
   ετήσιες συνδρομές των μελών κατατίθενται στο Κεντρικό Ταμείο του
   Κόμματος στη  Λευκωσία ή όπου αλλού ήθελε αποφασίσει η
   Οικονομική Επιτροπή. Επίσης, κατατίθενται στο Κεντρικό Ταμείο τα
   έσοδα από Παγκύπριες εκδηλώσεις του Κόμματος, των οποίων την
   πραγμάτωση προωθεί στην Επαρχία της.
  ζ) Ελέγχει κατά εξάμηνο τα Ταμεία των Τοπικών Οργανώσεων και
   αποστέλλει σχετική κατάσταση στην Οικονομική Επιτροπή στη
   Λευκωσία. 
  η) Με έγκριση του Εκτελεστικού Γραφείου καταρτίζει Συμβουλευτικό
   Συμβούλιο ή άλλες Επιτροπές για να υποβοηθηθεί στο έργο της.
  θ) Συμμορφώνεται προς τις εκάστοτε οδηγίες του Γενικού Οργανωτικού
   Γραμματέα του Κόμματος και βρίσκεται σε στενή συνεργασία και
   επικοινωνία με τα αρμόδια όργανα σε όλα τα θέματα.
 53.6 Οι επαρχιακοί αξιωματούχοι συμμετέχουν ως ισότιμα μέλη στα αντίστοιχα
  ειδικά κεντρικά γραφεία ή επιτροπές.
 53.7 Η Επαρχιακή Επιτροπή προΐσταται του Επαρχιακού Επαγγελματικού
  προσωπικού μέσα στα πλαίσια του οργανογράμματος και των Γενικών
  Οδηγιών του Γενικού Διευθυντή για θέματα προσωπικού.

ΑΡΘΡΟ 54: ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 54.1 Την Εκτελεστική Γραμματεία της Επαρχιακής Επιτροπής αποτελούν οι
  Αξιωματούχοι της Επαρχιακής Επιτροπής. Μετέχουν οι βουλευτές της
  Επαρχίας. Πρόεδρος είναι ο Πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής. Ο
  Πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής της ΝΕΔΗΚ και η Πρόεδρος της
  Επαρχιακής Επιτροπής της ΓΟΔΗΚ δύνανται να παρευρίσκονται στις
  συνεδριάσεις της Γραμματείας.
 54.2 Αρμοδιότητες
  Η Εκτελεστική Γραμματεία αντιμετωπίζει τις τρέχουσες εξελίξεις μέσα στα
  πλαίσια των αποφάσεων της Επαρχιακής Επιτροπής και υλοποιεί γενικά τις
  αποφάσεις της.
  Σε περίπτωση επείγουσας μορφής λαμβάνει αποφάσεις τις οποίες
  αναφέρει στην πρώτη επόμενη συνεδρία της Ολομέλειας της Επαρχιακής
  Επιτροπής για επικύρωση.

   την κανονική λειτουργία του λογιστηρίου του Κόμματος.
  θ) Υποβάλλει στην Κεντρική Επιτροπή στο τέλος κάθε οικονομικού έτους
   τους ελεγμένους λογαριασμούς του Κόμματος προς συζήτηση και
   έγκριση.
  ι) Παρουσιάζει στην Οικονομική Επιτροπή, σε συνεργασία με τον
   Οικονομικό Διαχειριστή, κατ’ έτος προϋπολογισμό για τους
   επόμενους δώδεκα (12) μήνες.
  ια) Συμμετέχει εξ οφίκιο μέλος στο Εκτελεστικό Γραφείο με δικαίωμα
   ψήφου

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΑΡΘΡΟ 48: ΔΟΜΗ - ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 
ΚΟΜΜΑΤΟΣ
Α. ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
 1. ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 2. ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 3. ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 4. ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ
 5. ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Ολομέλεια)
 6. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
 7. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 8. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 9. ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 10. ΤΟΠΙΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 11. ΤΟΠΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Β.   ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ
 1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 2. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 3. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 4. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 5. ΒΟΗΘΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 6. ΒΟΗΘΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 7. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ
  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
 8. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 9. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 10. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΑΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 11. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΩΤΙΣΗΣ
 12. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ – ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΘΡΟ 49: ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 49.1 Η Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση πραγματοποιείται κάθε πενήντα-τέσσερις
  (54) μήνες ταυτόχρονα με την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα μέλη της οικείας Επαρχιακής
  Οργάνωσης που έχουν εγγραφεί στο κεντρικό μητρώο μελών του Κόμματος
  τουλάχιστον εννιά (9) μήνες πριν την ημέρα της διεξαγωγής των εργασιών
  της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης.
 49.2 Η Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο και τα είκοσι-έξι (26)
  μέλη της Επαρχιακής Επιτροπής καθώς και τα αιρετά μέλη της Κεντρικής
  Επιτροπής που προέρχονται από την οικεία Επαρχιακή Οργάνωση.
 49.3 Την εκλογική διαδικασία εποπτεύει η Επαρχιακή Εφορευτική Επιτροπή που
  ορίζεται από την Επαρχιακή Επιτροπή υπό την ευθύνη και σε συνεννόηση με
  την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 50: ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 50.1 Το Τακτικό Επαρχιακό Συνέδριο συγκαλείται μια (1) φορά στην διάρκεια της
  θητείας των Επαρχιακών Συλλογικών Οργάνων κατόπιν σύγκλισης του από
  την Επαρχιακή Επιτροπή σε συνεννόηση με το Εκτελεστικό Γραφείο ή όποτε
  αυτό κριθεί αναγκαίο, και είναι το Ανώτατο Επαρχιακό Συλλογικό όργανο του
  Κόμματος στην κάθε επαρχία.
 50.2 Στο Τακτικό Επαρχιακό Συνέδριο γίνεται απολογισμός δράσης των
  επαρχιακών οργάνων και έλεγχος των πεπραγμένων τους από τη βάση του
  Κόμματος. Κατατίθεται έκθεση δράσης της Επαρχιακής Επιτροπής για την
  προηγούμενη θητεία και οικονομικός απολογισμός για την ίδια περίοδο.
 50.3 Σύνθεση 
  Στο Τακτικό Επαρχιακό Συνέδριο συμμετέχουν οι κεντρικοί αξιωματούχοι, οι
  Βουλευτές, οι Ευρωβουλευτές,  οι Υπουργοί και τα μέλη των κεντρικών
  συλλογικών οργάνων που είναι μέλη της οικείας Επαρχιακής Οργάνωσης, οι
  Πρόεδροι και τα μέλη των Επαρχιακών Επιτροπών, ΔΗΚΟ, ΓΟΔΗΚ και
  ΝΕΔΗΚ, οι Πρόεδροι των Τοπικών Επιτροπών, οι Πρόεδροι των Κλαδικών
  Επαρχιακών Επιτροπών και Επαγγελματικών Ομάδων, ένας αντιπρόσωπος
  από κάθε εκλογικό κέντρο, οι Δήμαρχοι, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι Σχολικοί
  Έφοροι, οι Πρόεδροι και τα μέλη των εκλεγμένων Κοινοτικών Συμβουλίων
  που είναι μέλη του Κόμματος, καθώς και οι πρώην κεντρικοί αξιωματούχοι,
  Βουλευτές, Ευρωβουλευτές, Υπουργοί, Πρόεδροι Επαρχιακών Επιτροπών
  ΔΗΚΟ, ΓΟΔΗΚ και ΝΕΔΗΚ, που είναι μέλη της οικείας Επαρχιακής
  Οργάνωσης.
  Οι Προσφυγικές Επαρχιακές Οργανώσεις καλούν σε συμμετοχή στο
  Επαρχιακό Συνέδριο όλα τα μέλη τους.
 50.4 Αρμοδιότητες 
  α) Λαμβάνει γνώση, συζητά και εγκρίνει την Έκθεση Δράσης της
   Επαρχιακής Επιτροπής για τη λήγουσα διετία.
  β) Λαμβάνει γνώση, συζητά και εγκρίνει τον Οικονομικό Απολογισμό της
   περασμένης διετίας.
 50.5 Ειδικοί Κανονισμοί 
  Ειδικοί Κανονισμοί που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν την
  οργάνωση, σύνθεση και λειτουργία του Τακτικού Επαρχιακού Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 51: ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 51.1 Το Έκτακτο Επαρχιακό Συνέδριο συγκαλείται ύστερα από απόφαση του
  Εκτελεστικού Γραφείου ή της Επαρχιακής Επιτροπής με έγκριση του
  Εκτελεστικού Γραφείου ή ύστερα από αίτηση των 2/5 των μελών του
  Κόμματος στην οικεία Επαρχία, με συγκεκριμένη ημερήσια διάταξη.
  Εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις περί του Τακτικού Επαρχιακού
  Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 52: ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 52.1 Το Επαρχιακό Συμβούλιο συγκροτείται από:
  α) Την Επαρχιακή Επιτροπή
  β) Τους Βουλευτές
  γ) Τους Δημάρχους, τους Δημοτικούς Συμβούλους και τους Σχολικούς
   Εφόρους
  δ) Τους Αντιπροσώπους της Επαρχιακής Οργάνωσης στην Κεντρική
   Επιτροπή.
  ε) Τον Πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής ΝΕΔΗΚ
  στ) Την Πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής ΓΟΔΗΚ
  ζ) Τους Εκπροσώπους των Περιφερειακών Τομέων/Συντονιστές
   Υπαίθρου και Δημαρχούμενων περιοχών οι οποίοι ορίζονται από το
   Γενικό Οργανωτικό Γραφείο σε συνεννόηση με την οικεία Επαρχιακή
   Επιτροπή.
  η) Τα επαγγελματικά οργανωτικά στελέχη 
  
  Η οικεία Επαρχιακή Επιτροπή σε συνεννόηση με το Γενικό Οργανωτικό

ΑΡΘΡΟ 38: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 38.1 Ο Γραμματέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή.
 38.2 Υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα χειρίζεται θέματα
  που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
 38.3 Υπό την εποπτεία ενός εκ των Αντιπροέδρων του Κόμματος συμμετέχει στη
  διαδικασία παραγωγής πολιτικής στον τομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΑΡΘΡΟ 39: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
 39.1 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων επιλέγεται/εκλέγεται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 39.2 Υπό την εποπτεία του Γενικού Γραμματέα διεκπεραιώνει τις αποφάσεις της
  Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων.
 39.3 Υπό την εποπτεία του Αντιπροέδρου του Κόμματος συμμετέχει στη
  διαδικασία παραγωγής πολιτικής.
 39.4 Υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα συμμετέχει στην
  υλοποίηση των οργανωτικών σχεδιασμών του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 40: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ  ΣΧΕΣΕΩΝ
 40.1 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων επιλέγεται/εκλέγεται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 40.2 Υπό την εποπτεία του Αναπληρωτή Προέδρου χειρίζεται τις σχέσεις του
  Κόμματος με Κόμματα, Οργανώσεις και Ομάδες του εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟ 41: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ/ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ
 41.1 Ο Γραμματέας Επικοινωνίας/Εκπρόσωπος Τύπου επιλέγεται/εκλέγεται από
  την Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου κατόπιν εισήγησης του
  Προέδρου του Κόμματος για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54)
  μήνες.
 41.2 Ετοιμάζει τις ανακοινώσεις του Κόμματος
 41.3 Έχει την ευθύνη παρακολούθησης των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ).
 41.4 Καταρτίζει προγράμματα εξωτερικής προβολής του Κόμματος, τα οποία,
  αφού εγκριθούν, προωθεί προς υλοποίηση σε συνεργασία της Επιτροπής
  Δημοσίων Σχέσεων και της Επιτροπής Πολιτικού Σχεδιασμού.
 41.5 Καταρτίζει προγράμματα εσωτερικής διαφώτισης, τα οποία, αφού εγκριθούν,
  προωθεί προς υλοποίηση με τη συνεργασία των αρμοδίων οργάνων του
  κόμματος (π.χ. Επαρχιακές Επιτροπές).
 41.5 Φέρει την ευθύνη των κομματικών εκδόσεων.
 41.6 Συμμετέχει στα διάφορα όργανα του Κόμματος ως ορίζει το Καταστατικό.
 
ΑΡΘΡΟ 42: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
 42.1 Ο Γραμματέας Κλαδικών Οργανώσεων επιλέγεται/εκλέγεται από την
  Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 42.2 Κάτω από την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα χειρίζεται όλα
  τα θέματα που αφορούν τις σχέσεις του Κόμματος με τις επαγγελματικές
  οργανώσεις των εργαζομένων (εργατών, υπαλλήλων, εκπαιδευτικών,
  οργανωμένων επιστημόνων κλπ.) και έχει την ευθύνη για την οργάνωση και
  λειτουργία κομματικών γενικών και κλαδικών οργανώσεων μέσα στις τάξεις
  του εργατικού κόσμου.
 42.3 Υπό την εποπτεία ενός εκ των Αντιπροέδρων του Κόμματος συμμετέχει στο
  σύστημα παραγωγής πολιτικής και ειδικότερα υποβάλλει εισηγήσεις για
  διαμόρφωση και προώθηση της εργατικής πολιτικής του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 43: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 43.1 Ο Γραμματέας Αγροτικών Θεμάτων εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή για
  θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 43.2 Κάτω από την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα χειρίζεται όλα
  τα θέματα που αφορούν τις σχέσεις του Κόμματος με τις αγροτικές
  οργανώσεις και έχει την ευθύνη για την οργάνωση και λειτουργία

  κομματικών οργανώσεων μέσα στις τάξεις του  αγροτικού κόσμου.
 43.3 Υπό την εποπτεία ενός εκ των Αντιπρόεδρων του Κόμματος συμμετέχει στο
  σύστημα παραγωγής πολιτικής και υποβάλλει εισηγήσεις για διαμόρφωση και
  προώθηση της αγροτικής πολιτικής του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 44: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ  ΘΕΜΑΤΩΝ
 44.1 Ο Γραμματέας Προσφυγικών Θεμάτων επιλέγεται/εκλέγεται από την
  Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 44.1 Αρμοδιότητες
  α) Υπό την εποπτεία  του Γενικού Γραμματέα χειρίζεται θέματα που
   αφορούν τις σχέσεις του Κόμματος με τη ΠΕΠ και τα προσφυγικά
   σωματεία στα πλαίσια της πολιτικής του Κόμματος.
  β) Επιλαμβάνεται των προσφυγικών και άλλων προβλημάτων των μελών
   και τα προωθεί προς τη λύση τους.

ΑΡΘΡΟ 45: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
 45.1 Ο Γραμματέας Θρησκευτικών Ομάδων επιλέγεται/εκλέγεται από την
  Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 45.2 Αρμοδιότητες 
  Υπό την εποπτεία του Γενικού Γραμματέα χειρίζεται θέματα που αφορούν τις
  σχέσεις του Κόμματος με τις θρησκευτικές ομάδες στα πλαίσια της πολιτικής
  του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 46: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 46.1 Η Κεντρική  Επιτροπή εκλέγει  ύστερα από πρόταση του Εκτελεστικού
  Γραφείου δύο (2) μέλη του Κόμματος ως Οικονομικούς Ελεγκτές του
  Κόμματος εκ των οποίων ο ένας είναι εγκεκριμένος ελεγκτής, για θητεία
  που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 46.2 Η θέση του Οικονομικού Ελεγκτή είναι ασυμβίβαστη με οποιονδήποτε άλλο
  κομματικό αξίωμα.
 46.3 Ελέγχουν την οικονομική διαχείριση των οργάνων και Επιτροπών του
  Κόμματος και καταθέτουν την έκθεση τους στην Κεντρική Επιτροπή και στο
  Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο αναφορικά με την προηγούμενη θητεία.

ΑΡΘΡΟ 47: ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 47.1 Ο Γενικός Διευθυντής του Κόμματος επιλέγεται/εκλέγεται, διορίζεται και
  παύεται από το Εκτελεστικό Γραφείο κατόπιν εισήγησης του Προέδρου.
 47.2 Αρμοδιότητες
  α) Προΐσταται διοικητικά της εσωτερικής λειτουργίας του Κόμματος και
   εποπτεύει το έργο του επαγγελματικού προσωπικού των Κεντρικών
   και Επαρχιακών γραφείων.
  β) Υπό την εποπτεία της Γραμματείας του Εκτελεστικού Γραφείου, έχει
   την ευθύνη θεμάτων που άπτονται του επαγγελματικού προσωπικού
   του Κόμματος.
  γ) Προτείνει στο Εκτελεστικό Γραφείο την δομή και το οργανόγραμμα του
   Κόμματος.
  δ) Δύναται να ανοίγει/κλείνει/λειτουργεί τραπεζικούς λογαριασμούς,
   ή/και να έχει δικαίωμα υπογραφής ή/και  να προβαίνει σε αιτήματα
   τραπεζικών διευκολύνσεων/δανεισμού εκ μέρους του Κόμματος,
   ΝΕΔΗΚ, ΓΟΔΗΚ, και των Επαρχιακών Επιτροπών σύμφωνα με το
   άρθρο 69.9.
  ε) Συμμετέχει εξ οφίκιο μέλος στην Οικονομική Επιτροπή με δικαίωμα
   ψήφου.
  στ) Εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή τη διενέργεια  πληρωμής
   των κομματικών δαπανών και υπογράφει τα εντάλματα πληρωμής.
  ζ) Εισηγείται, σε συνεργασία με τον Οικονομικό Διαχειριστή, προς την
   Οικονομική Επιτροπή, τον Ετήσιο Προϋπολογισμό Εσόδων και
   Δαπανών.
  η) Σε συνεργασία με την Οικονομική Επιτροπή του Κόμματος εποπτεύει

ΑΡΘΡΟ 65: ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
 65.1 Παραρτήματα Εξωτερικού
  α) Στα μεγάλα κέντρα του απόδημου Κυπριακού Ελληνισμού ή και αλλού,
   ιδρύονται Τοπικές Οργανώσεις - Παραρτήματα του Κόμματος.
  β) Λειτουργούν με βάση Καταστατικό που εγκρίνει ειδικά συγκαλούμενο
   Τοπικό Συνέδριο του Κόμματος και επικυρώνει το Εκτελεστικό
   Γραφείο.
 65.2 Φοιτητικές Οργανώσεις
  Στα διάφορα Πανεπιστήμια του Εξωτερικού ή Σχολές Τριτοβάθμιας
  Εκπαίδευσης του Εσωτερικού ιδρύονται και λειτουργούν Φοιτητικές
  Οργανώσεις του Κόμματος.

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ
ΑΡΘΡΟ 66: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 66.1 Υποεπιτροπή του Εκτελεστικού Γραφείου του Κόμματος εκ πέντε (5) μελών
  θα λειτουργεί σαν Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
  Τα πέντε (5) μέλη θα εκλέγονται στη πρώτη συνεδρία του Εκτελεστικού
  Γραφείου με μυστική ψηφοφορία και θα υπηρετούν καθ΄ όλη τη θητεία. Σε
  περίπτωση που θα κενωθεί θέση μέλους του Πειθαρχικού Συμβουλίου
  επιλέγεται άμεσα νέο μέλος.
  Εκάστη Επαρχιακή Επιτροπή δύναται να υποβάλει καταγγελία στο Γενικό
  Γραμματέα σχετικά  με παράπτωμα που αφορά μέλος του Κόμματος που
  εμπίπτει στη δική της δικαιοδοσία. Ο Γενικός Γραμματέας αφού διαπιστώσει
  ότι τα γεγονότα που αφορούν τη συγκεκριμένη περίπτωση μπορούν να
  στοιχειοθετήσουν υπόθεση που εμπίπτει  στις πρόνοιες των πιο κάτω
  πειθαρχικών αδικημάτων ετοιμάζει σχετική έκθεση και την παραπέμπει
  ενώπιον του Εκτελεστικού Γραφείου για εξέταση και λήψη απόφασης
  παραπομπής ή όχι σε πειθαρχική δίκη.
  Νοείται ότι το Εκτελεστικό Γραφείο δικαιούται αυτεπαγγέλτως να
  παραπέμπει στο Πειθαρχικό Συμβούλιο οποιαδήποτε καταγγελία κρίνει ότι
  πρέπει να τύχει πειθαρχικής διερεύνησης. Κατά τη λήψη της απόφασης του
  Εκτελεστικού Γραφείου δε μετέχουν στη διαδικασία τα μέλη του Πειθαρχικού
  Συμβουλίου.
 66.2 Νοείται ότι σε περιπτώσεις αυταπόδεικτου πειθαρχικού παράπτωματος το
  Εκτελεστικό Γραφείο δύναται να επιβάλει αυτεπάγγελτα οποιαδήποτε
  πειθαρχική ποινή.
 66.3 Οι αποφάσεις του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου μπορούν να
  εφεσιβληθούν από το ενδιαφερόμενο μέρος το αργότερο εντός τριάντα (30)
  ημερών από της κοινοποιήσεως σε αυτόν ή από της δημοσιεύσεως της
  απόφασης.
  Έφεση υποβάλλεται στην Κεντρική Επιτροπή της οποίας Υποεπιτροπή από
  έντεκα (11) μέλη ενεργεί σαν Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό  Συμβούλιο, και
  δύναται να ακυρώσει, να μειώσει, ή να επικυρώσει την ποινή.
  Τα έντεκα (11) μέλη θα καθορίζονται στην πρώτη συνεδρία της Κεντρικής
  Επιτροπής με μυστική ψηφοφορία και θα υπηρετούν καθ΄ όλη τη θητεία.
  Σε περίπτωση που θα κενωθεί θέση μέλους του Δευτεροβάθμιου
  Πειθαρχικού Συμβουλίου επιλέγεται άμεσα νέο μέλος.
 66.4 Σε περίπτωση που μέλος του πρωτοβάθμιου ή δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού
  Συμβουλίου έχει άμεση ή έμμεση σχέση με οποιονδήποτε κατηγορούμενο
  τότε το μέλος αυτό δεν θα λαμβάνει μέρος στη πειθαρχική διαδικασία.
 66.5 Πειθαρχικά Αδικήματα
   α) Η μη συμμόρφωση μέλους προς τις υποχρεώσεις του, που
    απορρέουν από το Καταστατικό και τις διατάξεις των
    Κανονισμών Λειτουργίας του Κόμματος.
   β) Η συμπεριφορά μέλους που μειώνει το ηθικό κύρος και θίγει
    την αξιοπρέπεια του Κόμματος.

   γ) Στάση και συμπεριφορά μέλους αντίθετη προς τις Αρχές, την
    Ιδεολογία, τις αποφάσεις και τις προγραμματικές επιδιώξεις του
    Κόμματος.
 66.6 Πειθαρχικές Ποινές
  Για τα πιο πάνω πειθαρχικά αδικήματα επιβάλλονται ανάλογα με τη
  σοβαρότητα του πειθαρχικού αδικήματος οι πιο κάτω ποινές:
   α) Σύσταση
   β) Προφορική επίπληξη
   γ) Γραπτή επιτίμηση
   δ) Προσωρινός αποκλεισμός από την κομματική ζωή
   ε) Καθαίρεση Αξιωματούχου από το Αξίωμα του
   στ) Προσωρινή Αποβολή
   ζ) Αποβολή

ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ
ΑΡΘΡΟ 67: ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ - ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
 67.1 Οι πολιτικές αποφάσεις του Κόμματος για την εκλογή Προέδρου της
  Δημοκρατίας λαμβάνονται από την Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος, που
  συνέρχεται μετά από πρόταση του Εκτελεστικού Γραφείου, είτε
  αυτεπάγγελτα.
 67.2 Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Κόμματος είναι μέλος της Βουλής τότε
  είναι ο υποψήφιος του Κόμματος στην εκλογή για ανάδειξη Προέδρου της
  Βουλής.
 67.3 Ειδικοί Κανονισμοί που ψηφίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν τη
  διαδικασία επιλογής κομματικού ή κομματικών υποψηφίων στη διεκδίκηση
  των Γενικών ή Αναπληρωματικών Βουλευτικών Εκλογών, των Ευρωεκλογών,
  των Δημοτικών Εκλογών ή της Εκλογής Κοινοτικών  Συμβουλίων.
 67.4 Όλοι οι υποψήφιοι Βουλευτές, Ευρωβουλευτές, Δήμαρχοι, Δημοτικοί
  Σύμβουλοι και άλλοι υποψήφιοι Κομματικών ή Κοινοτικών αξιωμάτων
  μπορούν να έχουν πρόσβαση για επιθεώρηση των μητρώων του Κόμματος
  βάση κανονισμών που θα εκδίδει το Εκτελεστικό Γραφείο.

ΜΕΡΟΣ ΕΝΝΑΤΟ 
ΑΡΘΡΟ 68: ΕΙΔΙΚΟΙ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
 68.1 Η Κεντρική Επιτροπή θεσπίζει Ειδικούς Κανονισμούς που ρυθμίζουν:
  α) Τη διαδικασία της υποβολής υποψηφιότητας και εκλογής
   Αξιωματούχων του Κόμματος από την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση
   ή άλλα ανώτερα όργανα του Κόμματος.
  β) Τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων του Κόμματος, Κεντρικών και
   Επαρχιακών.
  γ) Το διαχωρισμό των υπηρεσιών των Αξιωματούχων του Κόμματος σε
   δύο κατηγορίες. Στην κατηγορία όσων προσφέρουν τις υπηρεσίες τους
   άνευ αντιμισθίας και εκείνων που πράττουν τούτο έναντι αντιμισθίας,
   με αναφορά των συγκεκριμένων Αξιωματούχων που ανήκουν σε κάθε
   κατηγορία.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟ
ΑΡΘΡΟ 69: ΓΕΝΙΚΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
 69.1 Διαδικασία Αναφοράς
  Αναφορά οργάνου ή μέλους προς το Εκτελεστικό Γραφείο ή την Κεντρική
  Επιτροπή γίνεται πάντοτε δια του Γενικού Γραμματέα.

 69.2 Καταρτισμός Προσχεδίων Κανονισμών
  Τα προσχέδια όλων των Κανονισμών Λειτουργίας των διαφόρων Οργάνων ή
  Επιτροπών που προνοεί το Καταστατικό καταρτίζει το Εκτελεστικό Γραφείο
  με εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας, Ελέγχου και Κανονισμών και τα
  παραπέμπει για έγκριση στην Κεντρική Επιτροπή. 
 69.3 Τρόπος λήψης Αποφάσεων
  Όλες οι αποφάσεις των Συλλογικών Οργάνων που προνοούνται από το
  Καταστατικό λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία νοουμένου ότι δεν
  προβλέπεται διαφορετικά σε άλλο άρθρο του Καταστατικού. Σε περίπτωση
  ισοψηφίας ο προεδρεύων του συγκεκριμένου οργάνου έχει τη νικώσα ψήφο.
  Όταν ζητηθεί μυστική ψηφοφορία από το 25% των παρόντων συνέδρων σε
  οποιαδήποτε Συνέλευση ή οποιοδήποτε Συνέδριο, τότε αυτή διεξάγεται
  από πενταμελή (5) Εφορευτική Επιτροπή η οποία επιβλέπει τη διεξαγωγή
  της ψηφοφορίας και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων.
 69.4 Ασυμβίβαστη η κατοχή δύο κομματικών Αξιωμάτων
   α) Είναι ασυμβίβαστη η κατοχή δύο ή περισσότερων θέσεων
    αξιωματούχων σε Κεντρικό ή Επαρχιακό ή Τοπικό επίπεδο από
    το ίδιο πρόσωπο. Οιοσδήποτε αξιωματούχος ανεξάρτητα
    επιπέδου δικαιούται να κατέχει θέση ως απλό μέλος σε
    συλλογικό όργανο.
   β) Νοείται ότι τούτο δεν ισχύει όταν προνοείται καταστατικά ή
    συμμετοχή του φορέα ενός αξιώματος στα ανώτατα όργανα.
   γ) Η απ’ ευθείας εκλογή σε συλλογικό όργανο δεν αποτελεί
    ασυμβίβαστο με κομματικό αξίωμα.
    Το Εκτελεστικό Γραφείο καθορίζει ποια συγκεκριμένα αξιώματα
    είναι  ασυμβίβαστα.
 69.5 Κήρυξη θέσης Μέλους Συλλογικού Οργάνου (Κεντρικού ή Επαρχιακού) ως
  κενή και διαδικασία συμπλήρωσής της.
   α) Σε περίπτωση που μέλος συλλογικού οργάνου απουσιάζει
    αδικαιολόγητα πέρα από τρείς συνεχείς  συνεδρίες ή από δέκα
    (10) συνολικά αδικαιολόγητες συνεδρίες κατά τη διάρκεια της
    θητείας του , το όργανο δικαιούται να το απαλλάξει από τα
    καθήκοντα του και να κηρύξει τη θέση του κενή, αφού
    εξασφαλίσει προηγουμένως την έγκριση του Εκτελεστικού
    Γραφείου.
   β) Κενούμενες θέσεις  κατά τα ανωτέρω καταλαμβάνουν οι
    επιλαχόντες κατά την σειρά επιτυχίας κατά της εκλογής.
   γ) Σε περίπτωση μη κάλυψης θέσης από επιλαχόντες για τη
    συμπλήρωση της κενής θέσης, θα επιλέγει το όργανο ύστερα
    από έγκριση του Εκτελεστικού Γραφείου. 
 69.6 Θητεία Αξιωματούχων 
  Η θητεία των Αξιωματούχων που αναφέρονται στα διάφορα άρθρα του
  Καταστατικού, αρχίζει από την ημέρα της εκλογής τους και λήγει αμέσως
  μετά την εκλογή των νέων Αξιωματούχων από το αρμόδιο όργανο του
  Κόμματος και διαρκεί για 54 μήνες. Εξαιρούνται ο Κοινοβουλευτικός
  Εκπρόσωπος και ο Αναπληρωτής του, των οποίων η θητεία διαρκεί όσο και η
  βουλευτική θητεία τους , καθώς και ο Πρόεδρος και τα μέλη της Τοπικής
  Επιτροπής των οποίων η θητεία μπορεί να καθορίζεται από τις ετήσιες
  Τοπικές Γενικές Συνελεύσεις. 
 69.7 Έκπτωση Αξιωματούχων/Μελών
  Αξιωματούχος/Μέλος του Κόμματος εκπίπτει του αξιώματός του σε
  περίπτωση που με ενέργειες του βρίσκεται σε αντίθεση με αποφάσεις
  Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος, ύστερα από σχετική απόφαση του
  Εκτελεστικού Γραφείου δεόντως αιτιολογημένης, με δικαίωμα έφεσης στην
  Κεντρική Επιτροπή εντός τριάντα (30) ημερών.
 69.8 Τροποποίηση του Καταστατικού 
  Το Καταστατικό του Κόμματος μπορεί να τροποποιηθεί σε Τακτικό ή Έκτακτο
  Παγκύπριο Συνέδριο με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων που έχουν
  δικαίωμα ψήφου, δεδομένου ότι το σχέδιο τροποποιήσεων θα

  γνωστοποιηθεί τουλάχιστον ένα μήνα πριν το Συνέδριο σε όλα το όργανα και
  τους συνέδρους του Κόμματος.
 69.9 Πόροι του Κόμματος
  Πόροι του Κόμματος είναι η ετήσια κρατική χορηγία και οι ετήσιες συνδρομές
  των μελών, εισφορές, δωρεές, έσοδα εράνων, οργάνωσης λαχείων,
  χοροεσπερίδων, άλλων εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων που συνάδουν με
  τις αρχές πολιτικής δεοντολογίας.
  Το Κόμμα έχει εξουσία όπως: 
   α) Διορίζει τραπεζικούς ή/και άλλους οργανισμούς ως τραπεζίτες
    του και να προβαίνει στο άνοιγμα οποιουδήποτε λογαριασμού.
   β) Συναλλάττεται ή/και λαμβάνει τραπεζικές διευκολύνσεις ή/και
    υπηρεσίες σε δάνεια, τρεχούμενο ή/και οποιοδήποτε άλλο
    λογαριασμό ή/και σε οποιαδήποτε άλλη μορφή τραπεζικών
    πιστώσεων για οποιαδήποτε ποσά με ή χωρίς εξασφαλίσεις και
    κάτω από οποιουσδήποτε όρους 
   γ) Υποθηκεύει, καταθέτει, ενεχυριάζει ή/και άλλως πως
    προσφέρει ή/και διαθέτει οποιαδήποτε περιουσία του Κόμματος
    κινητή ή/και ακίνητη σαν εξασφάλιση οποιονδήποτε
    υφιστάμενων ή/και  μελλοντικών ή/και  υπό αίρεση
    υποχρεώσεων του Κόμματος, έναντι οποιουδήποτε τραπεζικού
    ή/και άλλου οργανισμού ή/και φυσικού ή/και νομικού
    προσώπου.
   δ) Προς το σκοπό υλοποίησης των πιο πάνω, ο εκάστοτε
    Διευθυντής του Κόμματος ή/και ο εκάστοτε Οικονομικός
    Διαχειριστής του Κόμματος ή/και οποιοσδήποτε πληρεξούσιος
    αντιπρόσωπος οποιουδήποτε από αυτούς, εξουσιοδοτούνται να
    προβαίνουν σε οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις ή/και στη
    συνομολόγηση οποιασδήποτε συμφωνίας υπογράφοντας προς
    τούτο κάθε αναγκαίο έγγραφο, δήλωση ή αίτηση ή/και να
    παρίστανται ενώπιον οποιασδήποτε αρχής για σκοπούς αγοράς
    ή/και πώλησης ή/και επιβάρυνσης οποιασδήποτε κινητής ή
    ακίνητης περιουσίας του Κόμματος.
 69.10 Ημερομηνία ισχύος του παρόντος Καταστατικού 
  Η ισχύς του Καταστατικού που ψηφίστηκε στις 6 Μαΐου 2018 αρχίζει από την
  ψήφισή του.
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΑΡΘΡΟ 1 : ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΕΜΒΛΗΜΑ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ
 1.1 Το Δημοκρατικό Κόμμα ιδρύθηκε στη Λευκωσία αρχικά ως παράταξη με την
  ονομασία Δημοκρατική Παράταξη, στις 12 Μαΐου 1976, με ιδρυτική διακήρυξη
  του Σπύρου Κυπριανού με στόχο τη στήριξη του εθνάρχη Μακαρίου και της
  πολιτικής του. Η παράταξη σύντομα μετασχηματίστηκε σε Κόμμα με την
  επωνυμία ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ.
 1.2 ΕΔΡΑ του Κόμματος είναι στην Λεωφ. Γρίβα Διγενή 50, 1080, στη Λευκωσία.
 1.3 ΕΜΒΛΗΜΑ του Κόμματος η αναμμένη δάδα.
 1.4 Η σφραγίδα του Κόμματος είναι κυκλική και στην περιφέρεια έχει την
  επιγραφή ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. Στο κέντρο έχει την
  αναμμένη δάδα, που τέμνει στο μέσο τη συντομογραφία του Κόμματος,
  ΔΗΚΟ, και το έτος ίδρυσής του, 1976.

ΑΡΘΡΟ 2 : ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ – ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 2.1 Ιδεολογία
  Το Δημοκρατικό Κόμμα εκφράζει τους πολίτες που πιστεύουν στις αρχές της
  Πολιτικής, Κοινωνικής και Οικονομικής Δημοκρατίας ως το σύστημα αρχών
  που προάγει και εξασφαλίζει καλύτερα την αρμονική κοινωνική συμβίωση,
  την κοινωνική συνοχή και την κοινωνική δημιουργία. Το Δημοκρατικό Κόμμα
  ασπάζεται την ιδεολογία και τη φιλοσοφία του ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ που
  εμπνέεται από ένα γενικότερο εθνικό και κοινωνικό όραμα και απορρίπτει τις
  γενικές και αόριστες ιδέες και τους αυθαίρετους αφορισμούς.
 2.2 Βασικοί σκοποί
  Βασικοί σκοποί του Δημοκρατικού Κόμματος είναι η συμβολή στον αγώνα για
  την απελευθέρωση της Κύπρου και η προώθηση θεσμών, προγραμμάτων και
  διαδικασιών, που εξασφαλίζουν απρόσκοπτη πρόοδο  και αρμονία στον
  πολιτικό και οικονομικό τομέα, μέσα σε μια κυρίαρχη, ανεξάρτητη και
  δημοκρατική πολιτεία με κατοχυρωμένα τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα
  όλων των νόμιμων πολιτών της. 
 2.3 Βασικοί στόχοι
  Οι βασικοί στόχοι του Δημοκρατικού Κόμματος πηγάζουν από  την όλη
  ιδεολογία και πολιτική φιλοσοφία του. Παράλληλα:
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα βρίσκεται σταθερά και με συνέπεια ενταγμένο
   στον ενδιάμεσο πολιτικό χώρο και υπηρετεί με ειλικρίνεια και χωρίς

   διακρίσεις το δημόσιο συμφέρον και το κοινωνικό σύνολο. Επιδιώκει τη
   συστηματική συνεργασία των δυνάμεων του χώρου στη βάση
   πολιτικοϊδεολογικών συγκλίσεων. Μόνιμος στόχος του Δημοκρατικού
   Κόμματος είναι η συνένωση των δυνάμεων του χώρου και η διεύρυνση
   της αποδοχής των αρχών και της πολιτικής φιλοσοφίας του
   ενδιάμεσου χώρου από την Κυπριακή κοινωνία Στόχος επίσης είναι η
   δημιουργία συνθηκών εθνικής συνεννόησης, πολιτικής συναντίληψης,
   κοινωνικής συναίνεσης και πολιτικής σταθερότητας στον τόπο.
  β) Το Δημοκρατικό Κόμμα επιδιώκει ενεργό και δημιουργική συμμετοχή
   σε Διεθνείς και  Ευρωπαϊκούς πολιτικοϊδεολογικούς και
   κο ι ν ο β ο υλ ε υ τ ι κο ύ ς  θ εσ μ ο ύ ς  κα ι  σ χ ή μ α τ α  σ τ η  β ά σ η
   πολιτικοϊδεολογικής ταύτισης ή συγγένειας.
 2.4 Θέσεις του Κόμματος αναφορικά με το Εθνικό θέμα
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα θεωρεί το Κυπριακό ως πρόβλημα εισβολής και
   κατοχής και αγωνίζεται για να επιτύχει με βάση τα ψηφίσματα και τις
   αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών και τις Συμφωνίες Κορυφής, τις
   αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
   και το Κοινοτικό (Ευρωπαϊκό) Κεκτημένο, δίκαιη, λειτουργική και
   βιώσιμη λύση. ΛΥΣΗ που θα εξασφαλίζει την πλήρη ανεξαρτησία, την
   κατοχύρωση της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας, και της
   ενότητας της χώρας, την αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων
   και των εποίκων και την κατοχύρωση του δικαιώματος επιστροφής
   όλων των προσφύγων στις εστίες και τις περιουσίες τους, κάτω από
   συνθήκες ασφάλειας και θα κατοχυρώνει τα ανθρώπινα δικαιώματα
   (όλων των νόμιμων κατοίκων της Κυπριακής Δημοκρατίας), τις
   βασικές ελευθερίες και τη διακρίβωση της τύχης ενός εκάστου των
   αγνοουμένων.
  β) Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει ότι στον αγώνα μας για φυσική και
   εθνική επιβίωση και δικαίωση, η ανεπιφύλακτη και στενή συνεργασία
   με την Ελληνική Κυβέρνηση είναι αναγκαία και απαραίτητη, και ότι, οι
   δεσμοί με την Ελλάδα, για λόγους ιστορικούς, φυλετικούς και
   εθνικούς, πρέπει να παραμένουν πάντοτε απαρασάλευτοι.
  γ) Το Δημοκρατικό Κόμμα εργάζεται για την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση της
   Κύπρου με στόχο την εφαρμογή των αρχών της δικαιοσύνης, των
   ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του Κοινοτικού Κεκτημένου και την
   ισότιμη και δημιουργική συμμετοχή της Κύπρου στους Ευρωπαϊκούς
   θεσμούς και γενικά στο Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. Παράλληλα εργάζεται
   για τη διαμόρφωση ενός συστήματος αρχών και αξιών στην Ευρωπαϊκή
   Ένωση που να την καθιστά ένωση λαών και πολιτισμών και όχι όργανο
   πολιτικών και οικονομικών κέντρων εξουσίας.
 2.5 Πολιτική Δημοκρατία
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει πως όλες οι πολιτικές εξουσίες πρέπει
   να πηγάζουν από το λαό και να ασκούνται υπεύθυνα για το καλό του
   λαού και σύμφωνα με την ανόθευτη θέλησή του.
  β) Η ολοκλήρωση της Πολιτικής Δημοκρατίας είναι αδιανόητη χωρίς την
   απαιτούμενη πολιτική αγωγή και ενημέρωση, χωρίς τη συμμετοχή
   όλων των ενηλίκων πολιτών στη διαδικασία λήψης σοβαρών
   αποφάσεων, χωρίς την παροχή ίσων ευκαιριών σε όσους πολίτες
   θέλουν να διεκδικήσουν πολιτικές θέσεις, από τις οποίες να μπορούν
   να συναγωνιστούν δημοκρατικά και  ελεύθερα, χωρίς να
   παρεμποδίζονται από οποιεσδήποτε προκαταλήψεις και εμπόδια.
   Η Πολιτική Δημοκρατία απαιτεί την ισότητα των πολιτών έναντι των
   νόμων και την ισοπολιτεία των νόμων έναντι όλων των πολιτών.
 2.6 Έμπρακτη Πολιτική Δημοκρατία 
  Το Δημοκρατικό Κόμμα θέλει τη δημοκρατία έμπρακτη και ουσιαστική, όπου
  τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των πολιτών να καθορίζονται δημοκρατικά,
  με συναίσθηση κοινωνικής ευθύνης και σύμφωνα με τις αρχές της
  δικαιοσύνης και της κοινωνικής αλληλεγγύης και όπου τα δικαιώματα των
  πολιτών να προστατεύονται αποτελεσματικά και να ασκούνται ελεύθερα.

 2.7 Ατομικές και Πολιτικές Ελευθερίες 
  Το Δημοκρατικό Κόμμα θέλει τα ανθρώπινα δικαιώματα απαραβίαστα και τις
  ατομικές και πολιτικές ελευθερίες κατοχυρωμένες με μηχανισμούς που να
  τις προστατεύουν από καταχραστές και σφετεριστές της εξουσίας και από
  πράξεις που δεν συνάδουν με το σύστημα των κοινωνικών αξιών του λαού ή
  τη δημοκρατικά εκφραζόμενη θέληση του λαού.
 2.8 Κοινωνική Δημοκρατία
  Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει ότι το κράτος και γενικά η πολιτεία καθώς και
  η ευρύτερη  κοινωνία έχουν υποχρέωση να εξασφαλίζουν σε όλους τους
  πολίτες συνθήκες ελεύθερης και αξιοπρεπούς διαβίωσης, σύμφωνα με τις
  αρχές της δικαιοσύνης, του ανθρωπισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης.
  Για το σκοπό αυτό υποστηρίζει τη χαλιναγώγηση της αυθαιρεσίας των
  ισχυρών κοινωνικών ομάδων, όπου, και όταν, εκδηλώνεται, την ενίσχυση των
  αδύνατων κοινωνικών ομάδων ή κατηγοριών ή στρωμάτων και την προστασία
  τους από την εγκατάλειψη, την κοινωνική περιθωριοποίηση, την άδικη
  μεταχείριση και την εκμετάλλευση, με απώτερο σκοπό την εξισορρόπηση
  των κοινωνικών και οικονομικών δικαιωμάτων και την αρμονική συμβίωση
  των πολιτών μέσα σε συνθήκες κοινωνικής συνοχής.
 2.9 Οικονομική Δημοκρατία
  Το Δημοκρατικό Κόμμα αποβλέπει στην εξάλειψη κάθε είδους οικονομικών
  φραγμών για την οικονομική προαγωγή των ατόμων και στη δημιουργία ίσων
  ευκαιριών εργασίας και οικονομικής προόδου για όλους τους πολίτες.
  Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει ότι η οικονομική δημοκρατία είναι ανέφικτη
  χωρίς την κατάργηση της κυρίαρχης  αυθαιρεσίας των οικονομικά ισχυρών,
  των μονοπωλίων, της ασυδοσίας του εγχώριου ή ξένου κεφαλαίου, της
  μονοπώλησης, της πληροφόρησης και των κάθε λογής προνομίων που είναι
  αντίθετα με τα συμφέροντα του λαού.  Το Δημοκρατικό Κόμμα θεωρεί επίσης
  αναγκαία την καθιέρωση ελέγχου και την επιβολή κυρώσεων για την κακή
  χρήση τεχνικών εφευρέσεων ή καινοτομιών από μέρους ισχυρών
  κοινωνικοοικονομικών παραγόντων.
  Το Δημοκρατικό Κόμμα θεωρεί το μικτό σύστημα οικονομίας, που συνδυάζει
  την ιδ ιωτική πρωτοβουλία με τον κρατικό σχεδιασμό,  ως το
  αποτελεσματικότερο οικονομικό σύστημα το οποίο διασφαλίζει την πρόοδο
  και την ανάπτυξη της Κύπρου και του λαού της, την δίκαιη κατανομή του
  εθνικού πλούτου και των οικονομικών βαρών και την προστασία των
  δικαιωμάτων των οικονομικά ασθενέστερων και μη προνομιούχων ομάδων
  του πληθυσμού.
 2.10 Δημοκρατική μεθόδευση
  Το Δημοκρατικό Κόμμα δεν υποστηρίζει δόγματα αλλά αρχές, που θα
  ενθαρρύνουν την αδιάκοπη αναζήτηση του καλύτερου και δικαιότερου
  τρόπου κοινωνικής συμβίωσης και συνεργασίας.
  Υποστηρίζει ότι ο ανοικτός και ελεύθερος διάλογος σαν μέσο έκφρασης των
  εκτιμήσεων και θέσεων του λαού, αποτελεί το πιο ορθό μέσο αναζήτησης
  τρόπων για πιο αρμονική  κοινωνική συμβίωση και συνεργασία.
  Επίσης υποστηρίζει ότι σε περίπτωση διαφωνίας ή διαφοράς το καλύτερο
  μέσο για εξεύρεση λύσης είναι οι νόμιμες και δημοκρατικές διαδικασίες.
 2.11 Κατευθυντήριες Οργανωτικές Γραμμές 
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα δεν είναι Κόμμα με μονολιθική οργάνωση. Η
   συνοχή του διατηρείται με την ισορροπημένη κατανομή της
   ενδοκομματικής δύναμης μεταξύ των μελών και αξιωματούχων του, με
   την προσήλωση στους σκοπούς και στη συλλογική προσπάθεια για την
   επίτευξη των σκοπών του Κόμματος.
  β) Οι δημοκρατικές αρχές διέπουν τόσο τη διαδικασία ανάδειξης
   αξιωματούχων όσο και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Γι’ αυτό:
   I.  Όλα τα όργανα είναι αιρετά και εκλέγονται με όσο το δυνατό πιο
    άμεσο τρόπο. Συγκεκριμένα όλα τα μέλη του Κόμματος, που
    είναι εγγεγραμμένα στο Κεντρικό Μητρώο Μελών, έχουν και
    ασκούν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και
    συνδιαμορφώνουν μέσα από συλλογικές διαδικασίες τις

    αποφάσεις και τις θέσεις του Κόμματος στα μείζονος σημασίας
    και ιδιαίτερης κρισιμότητας πολιτικά και κομματικά θέματα. Όλα
    τα μέλη του Κόμματος εκλέγουν όλους τους κεντρικούς
    αξιωματούχους και μέλη των κεντρικών συλλογικών οργάνων
    του Κόμματος, όλα τα μέλη των Επαρχιακών Οργανώσεων
    εκλέγουν όλους τους αξιωματούχους και τα μέλη των
    Επαρχιακών Συλλογικών Οργάνων και όλα τα μέλη της Τοπικής
    Οργάνωσης εκλέγουν όλους τους αξιωματούχους και όλα τα
    μέλη των τοπικών συλλογικών οργάνων.
   II. Οι εξουσίες που συγκεντρώνουν τα όργανα
    αλληλοϊσορροπούνται και αλληλοελέγχονται.
   III. Οι αποφάσεις λαμβάνονται από αρμόδια συλλογικά όργανα.
    --Επιδιώκεται η αποκέντρωση του συστήματος λήψης
    αποφάσεων και η εκχώρηση διακριτικής  εξουσίας στα
    κατώτερα συλλογικά αιρετά  όργανα.

ΑΡΘΡΟ 3: ΚΟΜΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ
 3.1 Επί θεμάτων μείζονος πολιτικής σημασίας ή ιδιαίτερης κομματικής
  κρισιμότητας πραγματοποιείται κομματικό δημοψήφισμα στο οποίο
  συμμετέχουν όλα τα μέλη του Κόμματος.
 3.2 
  Την πραγματοποίηση κομματικού δημοψηφίσματος αποφασίζει η Κεντρική
  Επιτροπή, η οποία καθορίζει το θέμα και τα ερωτήματα που θα τεθούν προς
  απάντηση στο δημοψήφισμα. Οι σχετικές αποφάσεις της Κεντρικής
  Επιτροπής λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών της.

ΑΡΘΡΟ 4: ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 4.1 Το Πολιτικό Πρόγραμμα του Κόμματος καθορίζεται με βάση τις πιο πάνω
  βασικές πολιτικές θέσεις και, εντός των πλαισίων αυτών, μπορεί να
  αναθεωρείται από καιρού εις καιρό από το Παγκύπριο Συνέδριο που έχει
  αποκλειστική αρμοδιότητα να συζητά και να εγκρίνει τους επί μέρους
  στόχους, τη μεθοδολογία, τρόπους και ενέργειες για την προώθηση της
  εφαρμογής του.
 4.2 Την ευθύνη για τη σύνταξη του προσχεδίου του προγράμματος έχει το
  Εκτελεστικό Γραφείο που το υποβάλλει στην Κεντρική Επιτροπή για έγκριση.
  Η Κεντρική Επιτροπή το παραπέμπει στο Παγκύπριο Συνέδριο για τελική
  έγκριση. Νοείται ότι σε όλα τα όργανα του Κόμματος δίνεται η δυνατότητα
  υποβολής απόψεων και εισηγήσεων για τον καταρτισμό του Πολιτικού
  Προγράμματος του Κόμματος.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΔΟΜΗ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

ΑΡΘΡΟ 5: ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 1. Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση
 2. Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο
 3. Έκτακτο ή Καταστατικό Συνέδριο 
 4. Παγκύπρια Συνδιάσκεψη
 5. Κεντρική Επιτροπή
 6. Πολιτικό Συμβούλιο
 7. Εκτελεστικό Γραφείο
 8. Γραμματεία Εκτελεστικού Γραφείου
 9. Κοινοβουλευτική Ομάδα
 10. Γενικό Οργανωτικό Γραφείο
 11. Οικονομική Επιτροπή

 12. Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες
 13. Επιτροπή Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ΑΡΘΡΟ 6: ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 6.1 Η Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση πραγματοποιείται κάθε πενήντα-τέσσερις
  (54) μήνες και εκλέγει τους κεντρικούς αξιωματούχους του Κόμματος
  (Πρόεδρο, Αναπληρωτή Πρόεδρο, τρεις (3) Αντιπροέδρους, Γενικό
  Γραμματέα, Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα), τα αιρετά μέλη του Εκτελεστικού
  Γραφείου (15) και τα μέλη της Κεντρική Επιτροπή.
 6.2 Πραγματοποιείται πενήντα-τέσσερις (54) μήνες μετά την προηγούμενη
  Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
 6.3 Όλα τα εγγεγραμμένα στο Κεντρικό Μητρώο Μελών μέλη του Κόμματος, που
  έχουν εγγραφεί τουλάχιστον εννέα (9) μήνες πριν την ημέρα διεξαγωγής της
  Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην
  ψηφοφορία, εφόσον έχουν τακτοποιημένες τις κομματικές τους
  υποχρεώσεις κατά την προσέλευση τους στην Εκλογική Συνέλευση.

  Κάλπες της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης λειτουργούν σε όλες τις
  επαρχίες, όπως θα ορίζεται από τους σχετικούς κανονισμούς. Οι εκλογικές
  διαδικασίες εποπτεύονται από κεντρική και επαρχιακές εφορευτικές
  επιτροπές όπως θα ορίζουν οι Κανονισμοί που εγκρίνονται από την Κεντρική
  Επιτροπή. Οι Επαρχιακές Εφορευτικές Επιτροπές υπόκεινται στην Κεντρική
  Εφορευτική Επιτροπή. Οι Πρόεδροι των Επαρχιακών εφορευτικών
  επιτροπών είναι μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.

  Οι κάλπες ανοίγουν και κλείνουν την ίδια ώρα σε όλες τις επαρχίες.

  Η Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο συλλογικό
  όργανο του Κόμματος σε θέματα εκλογικών διαδικασιών.

  Ο χρόνος διεξαγωγής της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης μπορεί να
  παραταθεί για περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, με
  απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, ύστερα από εισήγηση του Εκτελεστικού
  Γραφείου, για λόγους εξειδικευμένους που αφορούν τα πολιτικά πράγματα
  του τόπου ή που εξυπηρετούν τους σκοπούς και τις αρχές του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 7: ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 7.1 Το Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο είναι το ανώτατο και κυρίαρχο συλλογικό
  όργανο του Κόμματος στη διαμόρφωση των πολιτικών αποφάσεων και στη
  χάραξη στρατηγικής. Συνέρχεται μια (1) φορά στη διάρκεια της  θητείας των
  κεντρικών συλλογικών οργάνων του Κόμματος, κατόπιν σύγκλισης από την
  Κεντρική Επιτροπή του κόμματος ή όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο από την
  Κεντρική Επιτροπή.
 7.2 Προκηρύσσεται από την Κεντρική Επιτροπή η οποία καθορίζει την
  ημερομηνία διεξαγωγής του και εγκρίνει την ημερήσια διάταξη του.
  Ο χρόνος διεξαγωγής του μπορεί να αναβληθεί για περίοδο που δεν θα
  υπερβαίνει τους τρεις μήνες, με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, ύστερα
  από εισήγηση του Εκτελεστικού Γραφείου, για λόγους εξειδικευμένους που
  αφορούν τα πολιτικά πράγματα του τόπου ή που εξυπηρετούν τους σκοπούς
  και τις αρχές του  Κόμματος.
 7.3 Σύνθεση
  Στο Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο συμμετέχουν: Κεντρική Επιτροπή, Πολιτική
  Επιτροπή, 86 αντιπρόσωποι της ΝΕΔΗΚ, 86 αντιπρόσωποι της ΓΟΔΗΚ, 50
  αντιπρόσωποι των Κλαδικών Οργανώσεων, οι Πρόεδροι των Ομάδων
  Μελετών, δύο αντιπρόσωποι από κάθε Φοιτητική Οργάνωση, τα μέλη των
  Επαρχιακών Επιτροπών του Κόμματος, οι Πρόεδροι των Τοπικών Επιτροπών
  και ένας αντιπρόσωπος από κάθε εκλογικό κέντρο, πέντε αντιπρόσωποι από
  κάθε Κομματική Οργάνωση του εξωτερικού, οι Δήμαρχοι, οι Δημοτικοί
  Σύμβουλοι, οι Σχολικοί Έφοροι και οι εκλεγμένοι πρόεδροι και μέλη

  Κοινοτικών Συμβουλίων μέλη του Κόμματος, τρεις αντιπρόσωποι της
  Οικονομικής Επιτροπής, οι δύο οικονομικοί ελεγκτές.
  Συμμετέχουν επίσης: Πρώην Πρόεδροι της Δημοκρατίας που προέρχονται
  από το ΔΗΚΟ, εν ενεργεία υπουργοί, βουλευτές και ευρωβουλευτές, καθώς
  και όσοι διετέλεσαν αξιωματούχοι του Κόμματος που εκλέγηκαν από
  Παγκύπριο Συνέδριο (Πρόεδροι του Κόμματος, Αναπληρωτές Προέδροι,
  Αντιπρόεδροι, Γενικοί Γραμματείς, και Γενικοί Οργανωτικοί Γραμματείς)
  πρώην Υπουργοί, Βουλευτές και Ευρωβουλευτές του Κόμματος καθώς και οι
  πρώην Προέδροι και Γενικοί Γραμματείς της ΓΟΔΗΚ και της ΝΕΔΗΚ και
  πρώην Πρόεδροι Επαρχιακών Επιτροπών, οι Πρόεδροι και τα μέλη
  Διοικητικών Συμβουλίων Ημικρατικών Οργανισμών που είναι μέλη του
  Κόμματος
 7.4 Αρμοδιότητες
  Το Τακτικό Συνέδριο ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
  α) Λαμβάνει γνώση, συζητά και ψηφίζει:-
   I. Το Πολιτικό Πρόγραμμα του Κόμματος για την επόμενη θητεία.
   II. Την Έκθεση Δράσης της περασμένης θητείας, που καταθέτει ο
    Γενικός  Γραμματέας του Κόμματος.
  β) Καθορίζει τα γενικά πλαίσια της πολιτικής του Κόμματος.
  γ) Λαμβάνει γνώση και εγκρίνει τον Οικονομικό Απολογισμό της
   Οικονομικής Επιτροπής και την Έκθεση των Οικονομικών Ελεγκτών
   του Κόμματος.
  δ) Τροποποιεί το Καταστατικό σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις.
  ε) Έχει το τεκμήριο της αρμοδιότητας για οποιοδήποτε θέμα που δεν
   καθορίζει το Καταστατικό και περιβάλλεται με το κατάλοιπο εξουσίας
   που  δεν έχει ανατεθεί σε άλλο κομματικό όργανο.
 7.5 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί που ψηφίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν με βάση το
  Καταστατικό, θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Τακτικού Παγκυπρίου
  Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 8: ΕΚΤΑΚΤΟ Ή ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 8.1 Το Έκτακτο ή Καταστατικό Παγκύπριο Συνέδριο συγκαλείται εάν και εφ’ όσον
  κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο του Κόμματος ή την Κεντρική Επιτροπή και
  ασχολείται με ειδικά θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη του,
  που εξαγγέλλεται μαζί με τη σύγκλησή του.
 8.2 Στην οργάνωση και λειτουργία του Έκτακτου ή Καταστατικού Παγκυπρίου
  Συνεδρίου εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις περί Τακτικού
  Παγκυπρίου Συνεδρίου, με εξαίρεση τη χρονική περίοδο για έγκριση και
  κοινοποίηση στους συνέδρους των εγγράφων που θα τεθούν ενώπιον του
  Συνεδρίου, την οποία θα μπορεί να συντέμνει η Κεντρική Επιτροπή
  ανάλογα με την περίπτωση και εφ’ όσον συντρέχουν εξειδικευμένοι λόγοι.

ΑΡΘΡΟ 9: ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ
 9.1 Συγκαλείται με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής με στόχο την ενημέρωση
  και το συλλογικό προβληματισμό των στελεχών του Κόμματος καθώς και την
  ανάπτυξη διαλόγου του Κόμματος  με την ευρύτερη κοινωνία πάνω σε
  σημαντικά πολιτικά ζητήματα ή θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος. Η
  Κεντρική Επιτροπή ορίζει ειδική επιτροπή για τη διοργάνωση της.
 9.2 Η Κεντρική Επιτροπή καθορίζει τη σύνθεση της Συνδιάσκεψης και εγκρίνει
  την ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 10: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 10.1 Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ είναι το ανώτατο συλλογικό όργανο του Κόμματος
  που λειτουργεί μεταξύ δύο Τακτικών Παγκύπριων Συνεδρίων.
 10.2 Σύνθεση 
  Η Κεντρική Επιτροπή αποτελείται:
  α) Από τα μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου (ως το άρθρο 12)
  β) Από τα επτά (7) μέλη της Γενικής Γραμματείας της ΓΟΔΗΚ και τα

   έντεκα (11) μέλη της Γενικής Γραμματείας της ΝΕΔΗΚ, τον Πρόεδρο
   των Ομάδων Μελετών και τους Προέδρους των κομματικών
   παραρτημάτων εξωτερικού
  γ) Από 120 αιρετά μέλη, από τα οποία 20% τουλάχιστον είναι γυναίκες
   και 10% τουλάχιστον ανήκουν στη ΝΕΔΗΚ (συμπεριλαμβανομένων
   των επτά (7) μελών της Γραμματείας της ΓΟΔΗΚ και των έντεκα (11)
   μελών της Γραμματείας της ΝΕΔΗΚ) και τα οποία κατανέμονται στις
   Επαρχιακές Οργανώσεις του Κόμματος με βάση τον αριθμό ψήφων
   που πήρε η κάθε επαρχία στις αμέσως προηγούμενες βουλευτικές
   εκλογές στις οποίες το Κόμμα έλαβε μέρος αυτοδύναμα. Τα μέλη κάθε
   επαρχίας εκλέγονται από την οικεία Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση. Η
   κατανομή των εδρών κατά επαρχιακή οργάνωση και των θέσεων που
   διεκδικούνται από γυναίκες και εκπροσώπους της ΝΕΔΗΚ καθορίζεται
   από την Κεντρική Επιτροπή με τους σχετικούς κανονισμούς. Η εκλογή
   γίνεται με βάση κανονισμούς που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή.
  δ) Όλους τους αξιωματούχους που επιλέγονται/εκλέγονται σύμφωνα με
   τα άρθρα 10.7
  ε) Από τους Προέδρους της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων, της
   Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων και της Ομάδας Μελετών.
  στ) Από πέντε (5) εκπροσώπους του Φοιτητικού Κινήματος, που είναι
   μέλη του κόμματος.
 10.3 Η εκλογή των αιρετών μελών της Κεντρικής Επιτροπής γίνεται από τις
  Επαρχιακές Εκλογικές Συνελεύσεις. Η κατανομή των εδρών κατά Επαρχιακή
  Οργάνωση και των θέσεων που διεκδικούνται από γυναίκες και εκπροσώπους
  της ΝΕΔΗΚ καθορίζεται από την Κεντρική Επιτροπή με τους σχετικούς
  κανονισμούς.
 10.4 Ο Γενικός Γραμματέας και ο Βοηθός Γενικός Γραμματέας  φροντίζουν για την
  τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων και των παρουσιών της Κεντρικής
  Επιτροπής και κυκλοφορούν τα  πρακτικά ανάμεσα στα μέλη της Κεντρικής
  Επιτροπής όχι αργότερα από 15 μέρες μετά τη συνεδρία. 
  Η Κεντρική Επιτροπή δύναται να αποφασίσει τη μη περίληψη θεμάτων στα
  πρακτικά με πλειοψηφία όχι μικρότερη από 3/5 των παρόντων.
 10.5 Η Κεντρική Επιτροπή συνέρχεται τουλάχιστον μια (1) φορά την τριμηνία.
  Συγκαλείται από το Εκτελεστικό  Γραφείο, υπό την ευθύνη του Γενικού
  Γραμματέα.
  α) Η Κεντρική Επιτροπή μπορεί να συγκληθεί εκτάκτως από τον Πρόεδρο
   ή το Εκτελεστικό Γραφείο ή με γραπτή αίτηση υπογεγραμμένη από το
   25% τουλάχιστον των μελών της, που να παραθέτει κατά τρόπο
   συγκεκριμένο το θέμα ή τα θέματα για το οποίο/οποία ζητείται η
   έκτακτη σύγκλησή της.
  β) Η Κεντρική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα το
   ήμισυ  τουλάχιστον των εν ενεργεία μελών της. Σε περίπτωση μη
   συμπλήρωσης του ως άνω αριθμού, η συνεδρία αναβάλλεται για μια
   ώρα, οπότε τα παρόντα μέλη εφ’ όσον αντιπροσωπεύουν το 1/3
   τουλάχιστον των εν ενεργεία μελών της, αποτελούν απαρτία.
  γ) Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία, εκτός των
   αποφάσεων για τις οποίες απαιτείται μεγαλύτερος αριθμός ψήφων
   σύμφωνα με τις πρόνοιες άλλων άρθρων του Καταστατικού. Η
   ψηφοφορία διεξάγεται δι’ ανατάσεως της χειρός εκτός αν ζητηθεί
   διαφορετικά από το 25% των παρόντων μελών, οπότε διεξάγεται
   μυστική.
 10.6 Αρμοδιότητες
  α) Η Κεντρική Επιτροπή προκηρύσσει  την Παγκύπρια Εκλογική
   Συνέλευση και καθορίζει την ημερομηνία διεξαγωγής των εργασιών
   της, την εκλογική διαδικασία και κάθε άλλο εκλογικό κανονισμό. Με
   ειδικούς κανονισμούς καθορίζει τη διαδικασία υποβολής
   υποψηφιοτήτων και διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη των
   κεντρικών αξιωματούχων, των μελών των κεντρικών συλλογικών
   οργάνων και των επαρχιακών και τοπικών συλλογικών οργάνων, που

   εκλέγονται από την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
  β) Προκηρύσσει επίσης το Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο, καθορίζει την
   ημερομηνία διεξαγωγής των εργασιών του και εγκρίνει την ημερήσια
   διάταξή του. Μελετά και εγκρίνει όλα τα έγγραφα που θα κατατεθούν
   στο Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο, τουλάχιστον ένα μήνα πριν την
   πραγματοποίηση του και φροντίζει για την κυκλοφορία του
   προσυνεδριακού υλικού  διά του Γενικού Γραμματέα προς τις
   Επαρχιακές Επιτροπές και άλλες οργανώσεις ή τμήματα του Κόμματος.
  γ) Εγκρίνει και παραπέμπει στο Παγκύπριο Τακτικό Συνέδριο το Πολιτικό
   Πρόγραμμα του Κόμματος και την Έκθεση Δράσης.
  δ) Μελετά και εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων και δαπανών
   του Κόμματος. 
  ε) Λαμβάνει γνώση της γενικής οικονομικής κατάστασης του Κόμματος
   με αναφορά του αρμόδιου οικονομικού διαχειριστή, ο οποίος εισηγείται
   στο Εκτελεστικό Γραφείο τους συνεργάτες του.
  στ) Ενόψει του Τακτικού Παγκύπριου Συνεδρίου λαμβάνει γνώση της
   οικονομικής κατάστασης και διαχείρισης των οικονομικών του
   Κόμματος της προηγηθείσας διετίας με την κατάθεση της έκθεσης των
   οικονομικών ελεγκτών του Κόμματος που παραπέμπεται στο Τακτικό
   Παγκύπριο Συνέδριο. Ενόψει Τακτικού Παγκύπριου Συνεδρίου
   εξετάζει τους εγκεκριμένους λογαριασμούς του Κόμματος με βάση
   την έκθεση των ελεγκτών και εγκρίνει ή απορρίπτει τους
   λογαριασμούς.
  ζ) Εγκρίνει τους εσωτερικούς κανονισμούς οι οποίοι ρυθμίζουν την
   οργάνωση και λειτουργία των Συλλογικών οργάνων ή επιτροπών του
   Κόμματος , κεντρικών, επαρχιακών ή τοπικών. 
  η) Εγκρίνει την κομματική λειτουργία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.
  θ) Καθορίζει το ύψος του δικαιώματος εγγραφής και της ετήσιας
   συνδρομής των μελών.
  ι) Θεσπίζει ειδικούς κανονισμούς που ρυθμίζουν:
   I. Τη διαδικασία της υποβολής υποψηφιότητας και εκλογής
    αξιωματούχων του Κόμματος που εκλέγονται από ανώτερα
    συλλογικά όργανα του Κόμματος. 
   II. Τη διαδικασία επιλογής κομματικού ή κομματικών υποψηφίων
    στη διεκδίκηση των γενικών ή Αναπληρωματικών βουλευτικών
    εκλογών, Ευρωεκλογών, των δημοτικών εκλογών ή της εκλογής
    προέδρων και μελών Κοινοτικών Συμβουλίων καθώς και μελών
    Σχολικών Εφοριών.
   III. Τη διαδικασία προκήρυξης και διεξαγωγής του κομματικού
    δημοψηφίσματος.
  Ια) Επιλέγει/εκλέγει ενδεκαμελή (11) υποεπιτροπή της Κεντρικής
   Επιτροπής απαρτιζόμενη από Πρόεδρο και δέκα μέλη, η οποία ενεργεί
   ως δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
  Ιβ) Επιλέγει/εκλέγει το βουλευτή που θα διεκδικήσει το αξίωμα του
   Προέδρου της Βουλής, σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Κόμματος
   δεν είναι βουλευτής ή δεν επιθυμεί να διεκδικήσει τη θέση.
  Ιγ) Επικυρώνει την εκλογή του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του
   Κόμματος και του Αναπληρωτή του.
  Ιδ) Επιλέγει/εκλέγει τα πέντε (5) μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας,
   Ελέγχου και  Κανονισμών.
  Ιε) Επικυρώνει την επιλογή του Προέδρου της Ομάδας Μελετών.
 10.7 Επιλέγει/εκλέγει τους πιο κάτω Αξιωματούχους του Κόμματος οι οποίοι
  συμμετέχουν στην Κεντρική Επιτροπή ως εξ οφίκια μέλη με δικαίωμα
  ψήφου:
  1) Τους Βοηθούς Γενικούς Γραμματείς
  2) Τους Βοηθούς Γενικούς Οργανωτικούς Γραμματείς
  3) Το Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων
  4) Το Γραμματέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  5) Το Γραμματέα Αγροτικών Θεμάτων

  6) Το Γραμματέα Προσφυγικών Θεμάτων
  7) Το Γραμματέα Πολιτιστικών Θεμάτων
  8) Το Γραμματέα Αθλητισμού
  9) Το Γραμματέα Θρησκευτικών Ομάδων
  10) Το Γραμματέα Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Θεμάτων
  Τα καθήκοντα/αρμοδιότητές τους, εφ’ όσον  δεν προβλέπονται από το
  Καταστατικό, εγκρίνονται από την Κεντρική Επιτροπή.
 10.8 Πληρώνει με εκλογή τις  θέσεις του Αναπληρωτή Προέδρου, Αντιπροέδρων,
  Γενικού Γραμματέα και του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, σε περίπτωση
  κατά την οποία καθίστανται κενές για οποιοδήποτε λόγο.
 10.9 Κάθε χρόνο η Κεντρική Επιτροπή  ορίζει ειδική συνεδρία  λογοδοσίας των
  αξιωματούχων του Κόμματος. 

ΑΡΘΡΟ 11: ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 11.1 Στο Πολιτικό Συμβούλιο μετέχουν όλοι οι πρώην υπουργοί και βουλευτές
  μέλη του Κόμματος και άλλα πρόσωπα μετά από σχετική εισήγηση του
  Προέδρου του Κόμματος στη Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου.
 11.2 Συνεδριάζει τακτικά και αναλύει τα πολιτικά δρώμενα και την επικαιρότητα.
 11.3 Το Πολιτικό Συμβούλιο έχει καθαρά συμβουλευτικό χαρακτήρα και μετά από
  κάθε συνεδρία αποστέλλει στον Πρόεδρο του Κόμματος έκθεση εισηγήσεων
  και απόψεων.
 11.4 Το Πολιτικό Συμβούλιο τελεί υπό την εποπτεία του Προέδρου του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 12: ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
 12.1 Το Εκτελεστικό Γραφείο είναι το Εκτελεστικό Όργανο της Κεντρικής
  Επιτροπής και γενικότερα του Κόμματος.
 12.2 Σύνθεση 
  Στο Εκτελεστικό Γραφείο συμμετέχουν:
  α) Ο Πρόεδρος, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος, οι τρεις (3) Αντιπροέδροι, ο
   Γενικός Γραμματέας, ο Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας.
  β) Δεκαπέντε (15) αιρετά μέλη που εκλέγονται από την Παγκύπρια
   Εκλογική Συνέλευση. Τρία από τα μέλη αυτά είναι γυναίκες.
  γ) Πρώην Πρόεδροι του Κόμματος
  δ) Οι Πρόεδροι της ΝΕΔΗΚ και της ΓΟΔΗΚ
  ε) Οι υπουργοί που συμμετέχουν στην κυβέρνηση εκ μέρους του
   Κόμματος.
  στ) Τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος και οι
   Ευρωβουλευτές του Κόμματος.
  ζ) Οι Πρόεδροι των Επαρχιακών Επιτροπών του Κόμματος (ένας ανά
   γεωγραφική επαρχία).
  η) Ο Οικονομικός Διαχειριστής του Κόμματος
  θ) Ο Γενικός Διευθυντής του Κόμματος, ως εξ οφίκιο Μέλος με δικαίωμα
   ψήφου.
  ι) Η Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου δύναται να καλεί μέχρι και 3
   άτομα να παρακάθονται στο Εκτελεστικό χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 12.3 Αποτυχών υποψήφιος στις εκλογές για την ανάδειξη προέδρου του
  Κόμματος ο οποίος συγκεντρώνει πάνω από το 30% των ψήφων, συμμετέχει
  στο Εκτελεστικό Γραφείο ως πλήρες μέλος.
 12.4 Σε Ειδικές Συνεδρίες παρίστανται για σκοπούς ενημέρωσης και συντονισμού
  και άλλοι αξιωματούχοι του Κόμματος που θα προσκαλούνται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 12.5 Λειτουργία 
  α) Το Εκτελεστικό Γραφείο συγκαλείται το αργότερο τριάντα (30) ημέρες
   μετά την εκλογή των αιρετών μελών του και συνεδριάζει τακτικά
   τουλάχιστον μια (1) φορά τον μήνα και έκτακτα όταν κληθεί από τον
   Πρόεδρο ή από τα 3/5 των μελών του.
  β) Τα μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου αναλαμβάνουν συγκεκριμένους
   τομείς  ευθύνης. 
  γ) Βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά συν ένα μέλη του. Οι

   αποφάσεις λαμβάνονται  με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών
   του.
  δ) Γενικά θέματα λειτουργίας του ρυθμίζονται με Ειδικό Κανονισμό που
   θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή. 
 12.6 Αρμοδιότητες
  Το Εκτελεστικό Γραφείο ασκεί τις πιο κάτω αρμοδιότητες:
  α) Μελετά τις διαμορφούμενες εκάστοτε πολιτικές ή άλλες καταστάσεις
   και εξελίξεις και αντιμετωπίζει τα προκύπτοντα θέματα.
  β) Εκτιμά τη γενική κατάσταση και λαμβάνει αποφάσεις για την
   κομματική γραμμή μέσα στα πλαίσια των αρχών του Κόμματος.
  γ) Αποφασίζει για την ένταξη στα συλλογικά όργανα του Κόμματος
   άλλων στελεχών που προσχωρούν στο Κόμμα.
  δ) Ετοιμάζει  και υποβάλλει κάθε τρίμηνο προς την Κεντρική Επιτροπή
   Ειδική Πολιτική Έκθεση πάνω στην πολιτική κατάσταση, με βάση την 
   οποία αυτή προβαίνει στις εκτιμήσεις ή και λαμβάνει  τις αποφάσεις
   της.
  ε) Προτείνει στην Κεντρική Επιτροπή τα ονόματα των δύο Ελεγκτών του
   Κόμματος.
  στ) Συγκαλεί σε συνεννόηση με τις Επαρχιακές Επιτροπές τα τακτικά ή
   έκτακτα Επαρχιακά Συνέδρια.
  ζ) Καταρτίζει το προσχέδιο του Πολιτικού Προγράμματος του Κόμματος
   και το υποβάλλει στην Κεντρική Επιτροπή.
  η) Επιλέγει/εκλέγει τους πιο κάτω αξιωματούχους του Κόμματος: 
   I. Τον Οικονομικό Διαχειριστή του Κόμματος και τα μέλη της
   Οικονομικής Επιτροπής
   II. Τον Πρόεδρο και τα μέλη της Ομάδας Μελετών
   III. Επικυρώνει τα εννιά (9) πρόσωπα που στελεχώνουν το Γενικό
    Οργανωτικό Γραφείο
   IV. Τον Πρόεδρο και τα μέλη Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων
   V. Τον Πρόεδρο και τα μέλη Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων
   VI. Τον Γενικό Διευθυντή του Κόμματος
  θ) Καταρτίζει με  βάση εισηγήσεις της Επιτροπής Δεοντολογίας, Ελέγχου
   και Κανονισμών, τα προσχέδια των Κανονισμών που προνοούνται από
   τα διάφορα άρθρα του Καταστατικού και τα παραπέμπει στην Κεντρική
   Επιτροπή για ψήφιση.
  ι) Εισηγείται στην Κεντρική Επιτροπή τη σύσταση οποιασδήποτε
   Επιτροπής ή Επιτροπών με συμβουλευτική ιδιότητα που δεν
   προβλέπονται από το καταστατικό για την αποδοτική λειτουργία του
   κομματικού μηχανισμού.
  ια) Κατόπιν εισήγησης του Γενικού Διευθυντή του Κόμματος, εγκρίνει την
   δομή και το οργανόγραμμα του Κόμματος.
  ιβ) Δύναται να καλέσει Αξιωματούχους του Κόμματος που δεν είναι μέλη
   του Εκτελεστικού Γραφείου να παραστούν σε συνεδρία που μελετά
   θέματα της αρμοδιότητάς τους.
  ιγ) Λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή
  ιδ) Επιλέγει/εκλέγει πενταμελή (5) υποεπιτροπή του Εκτελεστικού
   Γραφείου, με Πρόεδρο και τέσσερα (4) μέλη η οποία ενεργεί σαν
   πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
   Η πειθαρχική εξουσία του Εκτελεστικού Γραφείου διά της
   πενταμελούς υποεπιτροπής του ασκείται αφού διοριστεί «ερευνών
   λειτουργός» (εκτός των Οργάνων του Κόμματος αλλά μέλος του
   Κόμματος) για διερεύνηση των γεγονότων και για υποβολή έκθεσης.
   Νοείται ότι παρέχεται το δικαίωμα ακροάσεως του μέλους εφ’ όσον η
   έρευνα διεκπεραιωθεί. 
 12.7 Επιβάλλει αυτεπάγγελτα πειθαρχική ποινή σε περιπτώσεις αυταπόδεικτου
  πειθαρχικού παραπτώματος.
 12.8 Το Εκτελεστικό Γραφείο φροντίζει για τη συγκρότηση και λειτουργία ειδικών
  επιτροπών εργασίας που θα αφορούν θέματα ανάλογα με τα υπουργεία της
  κυβέρνησης ή/και αντίστοιχες Επιτροπές της Βουλής.

 12.9 Η υλοποίηση και εφαρμογή των αποφάσεων του Εκτελεστικού Γραφείου
  μπορεί να ανατεθεί στη Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου.
 12.10 Το Εκτελεστικό Γραφείο επιλέγει τα κομματικά  μέλη που εκπροσωπούν το
  Κόμμα σε εξωκομματικούς οργανισμούς ή επιτροπές.
 12.11 Το Εκτελεστικό Γραφείο σε συνεργασία με το Γενικό Διευθυντή του
  Κόμματος ορίζει τις έμμισθες θέσεις του Κόμματος, διορίζει και παύει το
  έμμισθο προσωπικό και ορίζει και αναθεωρεί την αντιμισθία του με βάση την
  κείμενη νομοθεσία και τις ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις

ΑΡΘΡΟ 13: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
 13.1 Η Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον
  Αναπληρωτή Πρόεδρο, τους τρεις (3) Αντιπροέδρους, το Γενικό Γραμματέα,
  το Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα, τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο, τον
  Αναπληρωτή Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο και δύο (2) από τα αιρετά μέλη
  του Εκτελεστικού Γραφείου που ορίζονται από την ολομέλεια του Σώματος
  και διαχειρίζεται πάνω σε καθημερινή βάση θέματα κομματικής πολιτικής,
  οργανωτικής ανάπτυξης και γενικότερης πολιτικής και κομματικής δράσης.
  Στην Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου παρακάθεται και ο Γραμματέας
  Επικοινωνίας/Εκπρόσωπος Τύπου χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 13.2 Αρμοδιότητες
  α) Επιλέγει/εκλέγει τον Γραμματέα Επικοινωνίας/Εκπρόσωπο Τύπου
   κατόπιν εισήγησης του Προέδρου του Κόμματος.
  β) Σε συνεργασία με τον Γενικό Διευθυντή του Κόμματος έχει την ευθύνη
   θεμάτων που άπτονται του επαγγελματικού προσωπικού του
   Κόμματος.
  γ) Επιλέγει/εκλέγει τον Υπεύθυνο Προσωπικών Δεδομένων.

ΑΡΘΡΟ 14: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
 14.1 Οι βουλευτές του Κόμματος αποτελούν την Κοινοβουλευτική Ομάδα του.
 14.2 Αρμοδιότητες
  α) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα έχει την ευθύνη της προβολής και
   εφαρμογής της πολιτικής του Κόμματος στα πλαίσια της Βουλής των
   Αντιπροσώπων.
  β) Ενεργεί τόσο μέσα, όσο και έξω από τη Βουλή για την προώθηση των
   αρχών και των αποφάσεων του Κόμματος και αγωνίζεται για την
   υπεράσπιση και εξασφάλιση των συμφερόντων του λαού μας.
  γ) Δραστηριοποιείται  σε συνεργασία με τα αρμόδια όργανα του Κόμματος
   για την επισήμανση, προώθηση και επίλυση των συμφερόντων του
   λαού.
  δ) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα δύναται για σκοπούς διευκόλυνσης της
   στην εκπλήρωση των καθηκόντων της, να διορίσει σε συνεννόηση με
   το Γενικό Γραμματέα, έμμισθο Γραμματέα, καθορίζοντας ταυτόχρονα
   τους όρους εργοδότησης του και τα καθήκοντά του.
  ε) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα συνεδριάζει τακτικά κάθε εβδομάδα και
   έκτακτα όταν παρίσταται ανάγκη.
  στ) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα επιλέγει δυο (2) εκ των Κοινοβουλευτικών
   Συνεργατών ως Γραμματείς της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.
  ζ) Λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή
 14.3 Ειδικός Κανονισμός
  Ειδικός Κανονισμός, που ετοιμάζει η Κοινοβουλευτική Ομάδα και ψηφίζει
  η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει την οργάνωση και λειτουργία της Ομάδας.

ΑΡΘΡΟ 15: ΓΕΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
 15.1 Το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο είναι υπεύθυνο για την οργάνωση του
  Κόμματος και καταρτίζει το Γενικό Οργανωτικό Σχέδιο.
 15.2 Του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου προΐσταται ο Γενικός Οργανωτικός
  Γραμματέας. 
 15.3 Απαρτίζεται από τον Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα, τους δυο (2) Βοηθούς
  Γενικούς Οργανωτικούς Γραμματείς και τους έξι (6) Γενικούς Επαρχιακούς

  Οργανωτικούς Διοικητικών Επαρχιών.
 15.4 Όπου κριθεί αναγκαίο καλούνται να παρακαθίσουν σε συνεδρίες του Γενικού
  Οργανωτικού Γραφείου και άλλοι αξιωματούχοι.
 15.5 Τα μέλη του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου επικυρώνονται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 15.6 Βρίσκεται σε στενή επαφή με τις Επαρχιακές Επιτροπές και τα Παραρτήματα
  του Εξωτερικού και συντονίζει τις ενέργειες και δραστηριότητες τους στον
  οργανωτικό τομέα.
 15.7 Ελέγχει την πρόοδο προς υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.
 15.8 Τηρεί υπό την εποπτεία του Προέδρου του Κόμματος και με τη συνεργασία
  του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, το Κεντρικό Μητρώο Μελών του
  Κόμματος και ελέγχει την κανονική  τήρηση των Επαρχιακών Μητρώων
  Μελών από τις Επαρχιακές Επιτροπές και των Μητρώων Μελών  των Τοπικών
  Οργανώσεων από τις αντίστοιχες Τοπικές Επιτροπές, της ΝΕΔΗΚ και της
  ΓΟΔΗΚ.
 15.9 Διενεργεί και εποπτεύει τις εκλογές για την ανάδειξη της ηγεσίας της
  ΝΕΔΗΚ και της ΓΟΔΗΚ, για τις οποίες έχει την ευθύνη τήρησης του
  μητρώου.
 15.10 Κανένα μέλος του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου δεν μπορεί να διεκδίκηση
  πολιτειακό αξίωμα εκτός και αν παραιτηθεί από την θέση του τουλάχιστον
  δυο (2) χρόνια πριν τις εκλογές τις οποίες προτίθεται να διεκδικήσει, εκτός
  και αν το Εκτελεστικό Γραφείο δώσει σχετική άδεια κατόπιν γραπτού
  αιτήματος.
 15.11 Το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 16: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ
 16.1 Η Επιτροπή Δεοντολογίας, Ελέγχου και Κανονισμών απαρτίζεται από πέντε
  (5) μέλη που επιλέγονται/εκλέγονται από την Κεντρική Επιτροπή.
 16.2 Καταρτίζει κώδικα Δεοντολογίας και εισηγείται κανονισμούς που ρυθμίζουν
  την κομματική συμπεριφορά και δράση καθώς και τη λειτουργία όλων των
  οργάνων του Κόμματος.
 16.3 Παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση του Καταστατικού, του Κώδικα
  Δεοντολογίας και των Κανονισμών.

ΑΡΘΡΟ 17: ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 17.1 Με πρωτοβουλία του Εκτελεστικού Γραφείου, συγκροτούνται Επιτροπές με
  ευθύνη την εξέταση θεμάτων που αφορούν την πολιτική, εκπαιδευτική,
  κοινωνική, οικονομική, πολιτιστική και αθλητική δραστηριότητα της
  Κυβέρνησης ή και άλλων φορέων εξουσίας, όπως και άλλες πτυχές της
  ζωής  του  τόπου .  Με δ ική  τους  πρωτοβουλία  να  εκφράζουν
  απόψεις/εισηγήσεις στο Εκτελεστικό Γραφείο για οποιοδήποτε από τα
  θέματα αυτά.
 17.2 Στις Επιτροπές  μετέχουν εξ οφίκιο οι βουλευτές  που εκπροσωπούν το
  Κόμμα στις αντίστοιχες Επιτροπές της Βουλής. Τα λοιπά μέλη των Επιτροπών
  επιλέγει/εκλέγει το Εκτελεστικό Γραφείο.
 17.3 Την εποπτεία  και συντονισμό του έργου τους θα έχει ο Αναπληρωτής
  Πρόεδρος του Κόμματος ή οι Αντιπρόεδροι του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 18: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
 18.1 Τα μέλη της Επιτροπής Αναθεώρησης και Εκσυγχρονισμού της Κυπριακής
  Νομοθεσίας επιλέγονται/εκλέγονται από το Εκτελεστικό Γραφείο κατόπιν
  εισήγησης της Γραμματείας του.
 18.2 Τελεί υπό την εποπτεία του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου ή του
  Αναπληρωτή Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου και βρίσκεται σε στενή
  συνεργασία με τους βουλευτές και κοινοβουλευτικούς συνεργάτες.
 18.3 Είναι υπεύθυνο για την μελέτη του Νομοθετικού πλαισίου του κράτους με

  στόχο την επισήμανση αδυναμιών και την τροποποίηση τους στην
  κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού  και της βελτίωσης της λειτουργικότητας
  του προς όφελος των πολιτών.

ΑΡΘΡΟ 19: ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
 19.1 Στο Σύστημα Παραγωγής Πολιτικής συμμετέχουν οι Βουλευτές, τα Μέλη του
  Εκτελεστικού Γραφείου και της Κεντρικής Επιτροπής, οι Κοινοβουλευτικοί
  Συνεργάτες και τα μέλη της Επιτροπής Πολιτικού Σχεδιασμού και των
  Ομάδων Μελετών.
 19.2 Άλλα στελέχη καθώς και μέλη με ειδική τεχνοκρατική κατάρτιση
  συνδράμουν την όλη προσπάθεια.
 19.3 Βασικός σκοπός είναι η επεξεργασία και ο καταρτισμός μελετών και
  προτάσεων για διαμόρφωση πολιτικής θέσης από το Κόμμα και τη χάραξη της
  κομματικής γραμμής σε διάφορους τομείς πολιτικής.
 19.4 Το συντονισμό και την εποπτεία του Συστήματος Παραγωγής Πολιτικής έχει
  ένας εκ των Αντιπροέδρων του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 20: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 20.1 Η Οικονομική Επιτροπή, κάτω από την εποπτεία του Εκτελεστικού Γραφείου
  και με τη συντονιστική ευθύνη του Οικονομικού Διαχειριστή του Κόμματος,
  είναι υπεύθυνη για την οικονομική διαχείριση του Κόμματος, την
  κατάστρωση και υλοποίηση προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης του
  Κόμματος και τον έλεγχο ομαλής τήρησης των οικονομικών λογαριασμών και
  λογιστικών βιβλίων του Κόμματος σε  Παγκύπρια κλίμακα.
 20.2 Η Επιτροπή είναι δεκαπενταμελής (15), με δικαίωμα της Κεντρικής Επιτροπής
  να αυξομειώνει τα μέλη της.  Η θητεία της διαρκεί για πενήντα-τέσσερις (54)
  μήνες.
  Οι Πρόεδροι των Επαρχιακών Οικονομικών Επιτροπών ή οι επαρχιακοί ταμίες
  είναι εξ οφίκιο μέλη της.
 20.3 Αρμοδιότητες 
  α) Καταρτίζει τον Ετήσιο Προϋπολογισμό Εσόδων και Δαπανών του
   Κόμματος και τον καταθέτει προς έγκριση στην Κεντρική Επιτροπή
   προς την οποία είναι υπόλογη.
  β) Σε συνεργασία με τον Οικονομικό διαχειριστή του Κόμματος, τους
   αξιωματούχους της ηγεσίας και άλλα αρμόδια κομματικά όργανα
   προγραμματίζει και υλοποιεί προγράμματα για την εξασφάλιση
   οικονομικών πόρων και ενίσχυση του Ταμείου του Κόμματος
  γ) Εποπτεύει την κανονική λειτουργία  του Λογιστηρίου του Κόμματος και
   ασκεί έλεγχο στην οικονομική διαχείριση σε όλα τα επίπεδα του
   Κόμματος.
  δ) Εξουσιοδοτεί τη διενέργεια των κομματικών δαπανών με βάση
   σχετικές εκάστοτε εισηγήσεις του Γενικού Διευθυντή του Κόμματος.
  ε) Υποβάλλει στο Εκτελεστικό Γραφείο κατά τρίμηνο, ή όταν της ζητηθεί,
‘   Έκθεση για την οικονομική κατάσταση του Κόμματος’.
  στ) Υποβάλλει στο τέλος κάθε οικονομικού έτους στην Κεντρική Επιτροπή
   τους ελεγμένους λογαριασμούς του Κόμματος προς συζήτηση και
   έγκριση.
  ζ) Παρουσιάζει κατ’ έτος προϋπολογισμό για τους επόμενους δώδεκα
   (12) μήνες.
  η) Με εισήγηση του Γενικού Διευθυντή ή/και του Οικονομικού
   Διαχειριστή δύναται να ανοίγει/κλείνει/λειτουργεί τραπεζικούς
   λογαριασμούς, ή/και να έχει δικαίωμα υπογραφής ή/και  να προβαίνει
   σε αιτήματα τραπεζικών διευκολύνσεων/δανεισμού εκ μέρους του
   Κόμματος, ΝΕΔΗΚ, ΓΟΔΗΚ, και των Επαρχιακών Επιτροπών σύμφωνα
   με το άρθρο 69.9.
 20.4 Ειδικός  Κανονισμός

  Ειδικός Κανονισμός που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει την
  οργάνωση και λειτουργία της.

ΑΡΘΡΟ 21: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
 21.1 Η  Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων χειρίζεται τις διεθνείς σχέσεις του Κόμματος
  υπό την άμεση εποπτεία του Αναπληρωτή Προέδρου  του  Κόμματος.
 21.2 Η Επιτροπή είναι πενταμελής (5), με δικαίωμα της Κεντρικής Επιτροπής να
  αυξομειώνει τα μέλη της.  Επιλέγεται/εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή
  για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 21.3 Κάθε χρόνο υποβάλλει στο Εκτελεστικό γραφείο Έκθεση Δράσης που
  καλύπτει τις δραστηριότητές της κατά την περίοδο αυτή.
 21.4 Η Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων συμμετέχει τόσο στο σύστημα  παραγωγής
  πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.
 21.5 Της Επιτροπής προΐσταται ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων, ο
  οποίος επιλέγεται/εκλέγεται από το Εκτελεστικό Γραφείο και είναι εξ οφίκιο
  μέλος της Κεντρικής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου.
 21.6 Ειδικός  Κανονισμός
  Ειδικός Κανονισμός που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει τη
  λειτουργία της.

ΑΡΘΡΟ 22: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΣΧΕΣΕΩΝ  
 22.1 Η Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων είναι πενταμελής (5) με δικαίωμα της
  Κεντρικής Επιτροπής να αυξομειώνει τον αριθμό των μελών της. Ο Πρόεδρος
  και τα τέσσερα μέλη επιλέγονται/εκλέγονται από το Εκτελεστικό Γραφείο για
  θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 22.2 Κάθε εξάμηνο υποβάλλει στο Εκτελεστικό Γραφείο Έκθεση Δράσης που
  καλύπτει τις δραστηριότητες κατά την περίοδο αυτή.
 22.3 Η Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων χειρίζεται τις δημόσιες σχέσεις του
  Κόμματος υπό την εποπτεία του Προέδρου του Κόμματος και του Γενικού
  Γραμματέα.
 22.4 Η Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων συμμετέχει τόσο στο σύστημα παραγωγής
  πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.
 22.5 Της Επιτροπής προΐσταται ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων ο
  οποίος επιλέγεται/εκλέγεται από το Εκτελεστικό Γραφείο και είναι εξ οφίκιο
  μέλος της Κεντρικής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου.
 22.6 Ειδικός Κανονισμός
  Ειδικός Κανονισμός που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει τη
  λειτουργία της.

ΑΡΘΡΟ 23: ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
 23.1 Ιδρύονται Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες κατά επαρχία
  με εισήγηση του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
  Ομάδων, κατά κλάδον ή επάγγελμα όπου τα μέλη είναι πέραν των τριάκοντα
  Οι κατά επαρχία επάγγελμα Κλαδικές Οργανώσεις συνδέονται με τις
  αντίστοιχες Κλαδικές των άλλων Επαρχιακών και σχηματίζουν κατά
  επάγγελμα την Παγκύπρια Κλαδική Οργάνωση.
 23.2 Η Κλαδική Οργάνωση διοικείται από πενταμελή (5) Επιτροπή που
  αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα, το Βοηθό
  Γραμματέα και τον Ταμία.
 23.3 Οι Πρόεδροι των Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων
  αποτελούν την Συντονιστική Επιτροπή των Κλαδικών Οργανώσεων
  (Σ.Ε.Κ.Ο.)  και έχουν την ευθύνη του συντονισμού των Κλαδικών
  Οργανώσεων. Το έργο της ΣΕΚΟ αναλαμβάνει πενταμελής Γραμματεία που
  εκλέγεται και έχει πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Αναπληρωτή
  Γραμματέα και Ταμία.
 23.4 Αρμοδιότητες Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων 
  α) Επιλαμβάνονται και προωθούν προβλήματα, ή αιτήματα μελών του
   Κλάδου διά του αρμοδίου οργάνου του Κόμματος.
  β) Μελετούν προβλήματα του Κλάδου και υποβάλλουν εισηγήσεις στο
   Κόμμα διά του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών

   Ομάδων.
  γ) Οργανώνουν τα μέλη, τα στελέχη και τους οπαδούς του Κόμματος
   στους χώρους εργασίας και φροντίζουν για τη συστηματική
   διαφώτιση και εμπέδωση της Κομματικής πολιτικής.
 23.5 Οι Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες συμμετέχουν τόσο στο
  σύστημα παραγωγής πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών
  προγραμμάτων του Κόμματος.
 23.6 Οι Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες τελούν υπό την
  εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου.
 23.7 Κατά παρόμοιο τρόπο λειτουργούν και οι Επιτροπές Συνταξιούχων.
 23.8 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί, που εγκρίνει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζουν τον τρόπο
  εκλογής και λειτουργίας όλων των Κλαδικών Επιτροπών και Οργανώσεων
  του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 24: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
 24.1 Η σύνθεση και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Πολιτικού Σχεδιασμού
  καθορίζονται από το Εκτελεστικό Γραφείο.
 24.2 Η Επιτροπή Πολιτικού Σχεδιασμού συμμετέχει τόσο στο σύστημα παραγωγής
  πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 25: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 25.1 Η Επιτροπή Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι υπεύθυνη για την Οργάνωση της
  Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Κόμματος στις Δημαρχούμενες περιοχές και στα
  Κοινοτικά Συμβούλια.
 25.2 Σε συνεργασία με το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο, υπό την εποπτεία του
  Προέδρου του Κόμματος, καταρτίζει τα ψηφοδέλτια του Κόμματος στις
  Δημοτικές και Κοινοτικές εκλογές.
 25.3 Της Επιτροπής Τοπικής Αυτοδιοίκησης προΐσταται ο Γραμματέας Τοπικής
  Αυτοδιοίκησης ο οποίος επιλέγεται/εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή
  της οποίας είναι εξ οφίκιο μέλος με δικαίωμα ψήφου.
 25.4 Συμμετέχουν οι Δήμαρχοι, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι Σχολικοί Έφοροι και οι
  εκλεγμένοι Πρόεδροι Κοινοτικών Συμβουλίων μέλη του Κόμματος.
 25.5 Τελεί υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου.
 25.6 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί που ψηφίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζουν, θέματα
  οργάνωσης και λειτουργίας της Επιτροπής Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΑΡΘΡΟ 26: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
 26.1 Η Επιτροπή Διαρκούς Διαβούλευσης με τους Πολίτες είναι υπεύθυνη για την
  διαμόρφωση και διαχείριση συστήματος συνεχούς επικοινωνίας με τους
  πολίτες, μέσω της διεξαγωγής ερευνών  και μελετών για πολιτικά,
  ανθρωπιστικά και κοινωνικά θέματα και για προτάσεις του Κόμματος που
  αφορούν σημαντικά ζητήματα που τους απασχολούν.
 26.2 Την σύνθεση της Επιτροπής αποφασίζει η Γραμματεία του Εκτελεστικού
  Γραφείου.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΑΡΘΡΟ 27: ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
  1. Πρόεδρος
  2. Αναπληρωτής Πρόεδρος
  3. Αντιπρόεδροι
  4. Γενικός Γραμματέας
  5. Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας
  6. Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος

  7. Μέλος Εκτελεστικού Γραφείου
  8. Πρόεδρος ΓΟΔΗΚ
  9. Πρόεδρος ΝΕΔΗΚ
  10. Μέλος Κεντρικής Επιτροπής
  11. Άλλοι Αξιωματούχοι

ΑΡΘΡΟ 28: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 28.1 Ο Πρόεδρος του Κόμματος εκλέγεται, άμεσα από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση,  και η θητεία του διαρκεί μέχρι την εκλογή νέου Προέδρου.
  Πρόεδρος εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει το 50% συν μία ψήφο
  του συνόλου των έγκυρων ψήφων. Αν η πρώτη ψηφοφορία δεν αναδείξει
  Πρόεδρο, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την πρώτη Κυριακή μετά την
  Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση, μεταξύ των δύο επικρατέστερων
  υποψηφίων.
 28.2 Σε περίπτωση κένωσης της θέσης του Προέδρου του Κόμματος για
  υπολειπόμενη θητεία μικρότερη των έξι (6) μηνών τα  καθήκοντα αυτού ασκεί
  ο Αναπληρωτής Πρόεδρος. Αν η θέση του Προέδρου του Κόμματος κενωθεί
  ενώ υπολείπεται θητεία πέραν των έξι μηνών, συγκαλείται Έκτακτη
  Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση, ειδικώς προς τούτο συγκαλούμενη, για την
  εκλογή νέου Προέδρου εντός του επόμενου εξαμήνου από την κένωση της
  θέσης.
 28.3 Αρμοδιότητες
  α) Ο Πρόεδρος του Κόμματος εκπροσωπεί και εκφράζει το Κόμμα.
  β) Προΐσταται και έχει τη γενική εποπτεία και τον έλεγχο του Κόμματος
   σε όλους του τομείς.
  γ) Προεδρεύει όλων των Κεντρικών Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος
   ή οποιασδήποτε Επιτροπής σε συνεδρία της οποίας λαμβάνει μέρος.
  δ) Μετέχει στη διαδικασία εκλογής του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου
   και του Αναπληρωτή του ως ορίζεται στο Καταστατικό.
  ε) Υπογράφει όλα τα έγγραφα του Κόμματος.
  στ) Δύναται να εκχωρεί προσωρινά μέρος των εξουσιών του στον
   Αναπληρωτή  Πρόεδρο του Κόμματος.
  ζ) Τον Πρόεδρο του Κόμματος όταν κωλύεται ή απουσιάζει
   αντιπροσωπεύει ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Κόμματος. Ο
   Πρόεδρος του Κόμματος λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 29: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 29.1 Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος εκλέγεται  από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση.
 29.2 Είναι μέλος των Ανωτάτων Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος.
 29.3 Αναπληρεί τον Πρόεδρο όταν κωλύεται ή απουσιάζει, στην άσκηση των
  συνήθων καθηκόντων του ή όπως προβλέπεται στο άρθρο 25(2).
 29.4 Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 30: ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 30.1 Οι Αντιπρόεδροι είναι τρεις (3) και εκλέγονται από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση μέσα από κοινό ψηφοδέλτιο. Σε περίπτωση κενής θέσης
  Αντιπροέδρου, τότε η Κεντρική Επιτροπή εκλέγει μετά από υποβολή
  υποψηφιοτήτων, νέο Αντιπρόεδρο.
 30.2 Ο κάθε ένας εξ αυτών αναλαμβάνει ξεχωριστό τομέα ευθύνης, όπως αυτοί
  καθορίζονται από το Εκτελεστικό Γραφείο. Η επιλογή γίνεται με βάση την
  σειρά εκλογής.
 30.3 Είναι μέλη των  Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος όπως προβλέπεται από
  το Καταστατικό.
 30.4 Καθήκοντα
  α) Βοηθούν τον Πρόεδρο και Αναπληρωτή Πρόεδρο στην εκτέλεση των
   καθηκόντων τους για την ομαλή λειτουργία του Κόμματος.
  β) Αναλαμβάνουν την ευθύνη εποπτείας και συντονισμού του
   συστήματος παραγωγής πολιτικής, την ευθύνη του συντονισμού της

   διαμόρφωσης του κυβερνητικού προγράμματος του Κόμματος και τον
   συντονισμό της Επιτροπής Πολιτικών Συμβούλων. Ενημερώνουν με
   τακτικές εκθέσεις/αναφορές το Εκτελεστικό Γραφείο και την Κεντρική
   Επιτροπή.
 30.5 Οι Αντιπρόεδροι λογοδοτούν στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 31: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 31.1 Ο Γενικός Γραμματέας του Κόμματος εκλέγεται από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση.
 31.2 Αρμοδιότητες: 
  α) Συγκαλεί τις συνεδρίες των Κεντρικών Συλλογικών Οργάνων του
   Κόμματος κοινοποιώντας έγκαιρα την ημερήσια διάταξη κάθε
   συνεδρίας μαζί με τα σχετικά έγγραφα εργασίας ως ορίζει το
   Καταστατικό και οι Ειδικοί Κανονισμοί.
  β) Σε συνεργασία με τους Βοηθούς Γενικούς Γραμματείς φέρει την
   ευθύνη τήρησης  των  βιβλίων  Πρακτικών των συνεδριάσεων των
   Κεντρικών Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος.
  γ) Έχει την εποπτεία των Ομάδων Μελετών και του Πολιτικού
   Σχεδιασμού.
  δ) Γνωστοποιεί τις αποφάσεις των Ανώτερων Καθοδηγητικών Οργάνων
   του Κόμματος προς τα ιεραρχικά υφιστάμενά  του κομματικά όργανα
   και ελέγχει την εφαρμογή τους.
  ε) Καταθέτει στο Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο την Έκθεση Δράσης του
   Κόμματος.
  στ) Προσυπογράφει κατά κανόνα τα εξερχόμενα έγγραφα του Κόμματος.
  ζ) Υποβάλλει  προς τα αρμόδια  όργανα   προτάσεις για λήψη
   αποφάσεων πάνω σε  τρέχοντα σοβαρά θέματα.
  η) Συγκροτεί σε συνεργασία με το Εκτελεστικό Γραφείο, Επιτροπές
   Εργασίας με συμβουλευτική ιδιότητα, με σκοπό την πλαισίωση και
   υποβοήθηση υπευθύνων Αξιωματούχων στην εκτέλεση του έργου
   τους. 
  θ) Ο Γενικός Γραμματέας βοηθείται στο έργο του από τους Βοηθούς
   Γενικούς Γραμματείς.
 31.3 Ο Γενικός Γραμματέας λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή

ΑΡΘΡΟ 32: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 32.1 Ο Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας  εκλέγεται από την  Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση.
 32.2 Η θέση του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα είναι επαγγελματική κατόπιν
  εκλογής. Δεν μπορεί να διεκδικήσει οποιοδήποτε πολιτειακό αξίωμα, εκτός
  και αν παραιτηθεί δυο (2) χρόνια πριν τις πολιτειακές εκλογές στις οποίες
  προτίθεται να διεκδικήσει.
 32.3. Αρμοδιότητες
  α) Είναι υπεύθυνος για την οργάνωση του Κόμματος. Καταρτίζει το
   Γενικό Οργανωτικό Σχέδιο, το οποίο, μετά την έγκριση του από την
   Κεντρική Επιτροπή, προωθεί δια των αρμοδίων κομματικών 
οργάνων
   προς υλοποίηση.
  β) Βρίσκεται σε στενή επαφή με τις Επαρχιακές Επιτροπές και τα
   Παραρτήματα του Εξωτερικού και συντονίζει τις ενέργειες και
   δραστηριότητες τους στον οργανωτικό τομέα.
  γ) Επισκέπτεται τις Επαρχίες και παρακολουθεί και ελέγχει την πρόοδο
   προς υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του Κόμματος.
  δ) Ενημερώνει το Εκτελεστικό Γραφείο και υποβάλλει τακτικά Έκθεση
   προς την Κεντρική Επιτροπή για την πρόοδο και τα αποτελέσματα
   υλοποίησης του Γενικού Οργανωτικού Σχεδίου και των Ειδικών
   Οργανωτικών Προγραμμάτων. 
  ε) Προΐσταται τις λειτουργίας του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου. 
  στ) Με εισήγηση του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, το Εκτελεστικό

   Γραφείο επικυρώνει τα εννιά (9) πρόσωπα που στελεχώνουν το
   Οργανωτικό Γραφείο. 
   Το Οργανωτικό Γραφείο υπόκειται πλήρως στις αρμοδιότητες του
   Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα.
 32.4 O Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 33: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
 33.1 Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Κόμματος είναι μέλος της Βουλής,
  αυτοδικαίως προεδρεύει της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και ασκεί καθήκοντα
  Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου.
 33.2 Εάν ο Πρόεδρος του Κόμματος αναδειχθεί Πρόεδρος της Βουλής πράγμα
  που θα τον κωλύει να ασκεί τα καθήκοντα του Κοινοβουλευτικού
  Εκπροσώπου ή για οποιοδήποτε λόγο δεν επιθυμεί να κατέχει τη θέση του
  Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου, ή εάν δεν είναι μέλος της Βουλής, η
  Κοινοβουλευτική Ομάδα σε συνεδρία της υπό την προεδρία του, εκλέγει τον
  Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο.  Την εκλογή του Εκπροσώπου επικυρώνει η
  Κεντρική Επιτροπή.
 33.3 Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος υποβάλλει κάθε τρίμηνο ή όταν του
  ζητηθεί από το Εκτελεστικό Γραφείο Έκθεση Δράσης της Ομάδας.
 33.4 Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος εκφράζει τις θέσεις του Κόμματος στην
  Βουλή και συντονίζει το έργο των βουλευτών.
 33.5 Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος καλεί σε συνεδρία την Ομάδα τακτικά κάθε
  εβδομάδα και έκτακτα όταν παρίσταται ανάγκη.

ΑΡΘΡΟ 34: ΜΕΛΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
 Ως το Άρθρο 12 ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 35: ΒΟΗΘΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
 35.1 Οι Βοηθοί Γενικοί Γραμματείς είναι δυο (2) και επιλέγονται/εκλέγονται από
  την Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 35.2 Συμμετέχουν εξ οφίκιο μέλη στην Κεντρική Επιτροπή με δικαίωμα ψήφου.
 35.3 Μετέχουν στα συλλογικά όργανα του Κόμματος,  όπως προνοεί το
  Καταστατικό.
 35.4 Αρμοδιότητες
  α) Βοηθούν το Γενικό Γραμματέα στην προετοιμασία και τη λειτουργία
   των συλλογικών οργάνων του Κόμματος.
  β) Ειδικότερα ασκούν καθήκοντα που τους κατανέμει το Εκτελεστικό
   Γραφείο ύστερα από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 36: ΒΟΗΘΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΙ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
 36.1 Οι  Βοηθοί  Γενικοί  Οργανωτικοί  Γραμματείς είναι  δύο (2)  και
  επιλέγονται/εκλέγονται από την Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί
  54 μήνες.
 36.2 Συμμετέχουν εξ οφίκιο μέλη στην Κεντρική Επιτροπή με δικαίωμα ψήφου.
 36.3 Μετέχουν στα συλλογικά όργανα του Κόμματος,  όπως προνοεί το
  Καταστατικό.
 36.4 Αρμοδιότητες 
  α) Βοηθούν το Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα για την εύρυθμη λειτουργία
   του οργανωτικού μηχανισμού του Κόμματος. Αντικαθιστούν το Γενικό
   Οργανωτικό  Γραμματέα σε περίπτωση απουσίας.
  β) Ειδικότερα, ασκούν καθήκοντα που τους αναθέτει το Εκτελεστικό
   Γραφείο ύστερα από εισήγηση του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 37: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
 37.1 Ο Αναπληρωτής Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος εκλέγεται από την
  Κοινοβουλευτική Ομάδα και αναπληρώνει τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο
  όταν απουσιάζει ή όταν κωλύεται. Την εκλογή του επικυρώνει η Κεντρική
  Επιτροπή.

   στ) Να  ψηφίζει τους υποψήφιους του Κόμματος σε κάθε εκλογή σε
    δημόσιο αξίωμα.
   ζ) Να μην είναι μέλος άλλου Κόμματος.
 62.7 Κομματική Ταυτότητα
   α) Η εγκεκριμένη αίτηση υποψηφίου μέλους, προωθείται από την
    Επαρχιακή Επιτροπή ή τη Γραμματεία του Εκτελεστικού
    Γραφείου προς το Τμήμα έκδοσης ταυτοτήτων στα Κεντρικά
    Γραφεία για την καταγραφή  του μέλους στο Κεντρικό Μητρώο
    και την έκδοση της κομματικής του ταυτότητας.
   β) Η διαδικασία έκδοσης της κομματικής ταυτότητας
    συμπληρώνεται το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες από την
    παράδοση των στοιχείων στο τμήμα ταυτοτήτων στη Λευκωσία.
    Η ταυτότητα παραδίδεται στην οικεία Επαρχιακή Επιτροπή, η
    οποία και τη διαβιβάζει αμέσως στην ενδιαφερόμενη Τοπική
    Οργάνωση για να παραδοθεί στο νέο μέλος.
   γ) Η όλη διαδικασία εγγραφής μέλους και έκδοσης της ταυτότητας
    του και παράδοσης της στο νέο μέλος διεξάγεται με τον
    ταχύτερο δυνατό ρυθμό και σε καμιά περίπτωση δεν διαρκεί
    πέραν των δύο μηνών.
   δ) Η ανανέωση της Κομματικής ταυτότητας γίνεται δια της
    πληρωμής της ετήσιας συνδρομής.

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

ΑΡΘΡΟ 63: ΝΕΟΛΑΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 63.1 Η ΝΕΔΗΚ αποβλέπει στην κινητοποίηση και πολιτικοποίηση των νέων και
  αξιοποίηση της προσφοράς τους στη ζωή του τόπου μας.
  Αποτελεί την ανανεωτική δύναμη στον αγώνα προώθησης  και πραγμάτωσης
  των αρχών και των στόχων του Κόμματος.
 63.2 Διατηρεί Τμήματα Φοιτητικής Νεολαίας, Εργαζόμενης Νεολαίας και άλλα. 
 63.3 Η ΝΕΔΗΚ είναι αναπόσπαστο μέρος του Κόμματος και βρίσκεται σε συνεχή
  πολιτική συνεργασία με τα συλλογικά όργανα του Κόμματος, πάντοτε κάτω
  από την άμεση εποπτεία του Κόμματος.
 63.4 Η οικονομική διαχείριση και ο έλεγχος γίνεται από το Γενικό Διευθυντή του
  Κόμματος σε συνεργασία με τον Οικονομικό Διαχειριστή του Κόμματος.
 63.5 Μέλη της ΝΕΔΗΚ είναι οι νέοι, μέλη του Κόμματος, ηλικίας από 18-30 ετών.
  Κατά την ημέρα της εκλογικής συνέλευσης δικαίωμα ψήφου έχουν όσοι
  έχουν οικονομικά τακτοποιημένες τις υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με τις
  πρόνοιες του Άρθρου 62.3. Για άτομα 12-18 ετών που επιθυμούν να
  εγγραφούν στην ΝΕΔΗΚ, τηρείται ξεχωριστό μητρώο υπό την εποπτεία του
  Γενικού Οργανωτικού Γραφείου.
 63.6 Την ευθύνη φύλαξης και τήρησης του μητρώου έχει το Γενικό Οργανωτικό
  Γραφείο του Κόμματος.
 63.7 Κανένας εν ενεργεία αξιωματούχος της ΝΕΔΗΚ δεν μπορεί να υπερβαίνει το
  τριαντακοστό (30) έτος της ηλικίας του εκτός και αν διανύει θητεία στην
  οποία εξελέγη και ήταν κάτω των τριάντα (30) ετών.
 63.8 Ο Πρόεδρος, τα μέλη της Γραμματείας και οι Επαρχιακοί Αξιωματούχοι της
  οργάνωσης, εκλέγονται από το Παγκύπριο Συνέδριο της Οργάνωσης το
  οποίο διενεργείται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του Κόμματος το
  αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής της
  Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης και η θητεία τους διαρκεί
  πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 63.9 Η διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη της ηγεσίας της ΝΕΔΗΚ
  διενεργείται και εποπτεύεται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του
  Κόμματος.

 63.10 Ο Πρόεδρος της ΝΕΔΗΚ προεδρεύει της Γενικής Γραμματείας και του
  Κεντρικού Συμβουλίου της ΝΕΔΗΚ.  Έχει την ευθύνη οργάνωσης και
  διοίκησης της ΝΕΔΗΚ και προώθησης των σκοπών και επιδιώξεων της, σε
  συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη των συλλογικών οργάνων της των οποίων
  προεδρεύει.
 63.11 Ο Πρόεδρος της ΝΕΔΗΚ συμμετέχει στο Εκτελεστικό Γραφείο του Κόμματος
  και επίσης, μαζί με τα μέλη της Γενικής Γραμματείας, στην Κεντρική Επιτροπή
  του Κόμματος.
 63.12 Το Καταστατικό της ΝΕΔΗΚ αντανακλά στις διατάξεις του το περιεχόμενο
  του παρόντος άρθρου. Το Καταστατικό του Κόμματος υπερισχύει
  οποιασδήποτε άλλης πρόνοιας του Καταστατικού της ΝΕΔΗΚ σε περίπτωση
  αμφιλεγόμενης και συγκρουόμενης ερμηνείας οποιασδήποτε διάταξης.
 63.13 Το Καταστατικό της ΝΕΔΗΚ υπόκειται στην έγκριση και επικύρωση της
  Κεντρικής Επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 64: ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ  ΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ  ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 64.1 Σκοπός της ΓΟΔΗΚ είναι η προσέλευση των Κυπρίων γυναικών στις τάξεις
  του Δημοκρατικού Κόμματος και η εργασία και συμβολή τους στον αγώνα για
  ανέλιξη της Κύπριας γυναίκας στον πολιτικό,  στον πολιτιστικό και στον
  κοινωνικό τομέα καθώς και η διασφάλιση για τις γυναίκες ισότητα
  δικαιωμάτων και ευκαιριών, πάντοτε μέσα στα πλαίσια του όλου Κομματικού
  μηχανισμού και σύμφωνα με τις καταστατικές αρχές και την πολιτική γραμμή
  του Κόμματος.
 64.2 Η ΓΟΔΗΚ είναι  τμήμα αναπόσπαστο του  Κόμματος και βρίσκεται σε συνεχή
  πολιτική συνεργασία με τα συλλογικά όργανα του Κόμματος. Διατηρεί
  διοικητική και οργανωτική αυτοτέλεια, πάντοτε κάτω από την άμεση εποπτεία
  του Κόμματος.
 64.3 Η οικονομική διαχείριση και ο έλεγχος γίνονται από το Γενικό Διευθυντή του
  Κόμματος σε συνεργασία με τον Οικονομικό Διαχειριστή του Κόμματος.
 64.4 Η ΓΟΔΗΚ παρουσιάζει τις θέσεις και απόψεις του Κόμματος σε θέματα που
  αφορούν ειδικά τη γυναίκα.
 64.5 Μέλη της ΓΟΔΗΚ είναι όλες οι γυναίκες  μέλη του Κόμματος.
  Για την εγγραφή τους ως μελών εφαρμόζονται οι πρόνοιες του Άρθρου 62.3.
  Τα ονόματα των γυναικών μελών του Κόμματος καταχωρούνται στο Κεντρικό
  Μητρώο Μελών του Κόμματος.
 64.6 Την ευθύνη φύλαξης και τήρησης του μητρώου έχει το Γενικό Οργανωτικό
  Γραφείο του Κόμματος. Το μητρώο μελών περιλαμβάνει τις γυναίκες μέλη
  του Κόμματος και δεν διατηρείται παράλληλα άλλο μητρώο από την ίδια
  Οργάνωση.
 64.7 Η Πρόεδρος και τα μέλη της ΓΟΔΗΚ εκλέγονται από το Παγκύπριο Συνέδριο
  της Οργάνωσης, το οποίο διενεργείται και εποπτεύεται από το Γενικό
  Οργανωτικό Γραφείο του Κόμματος. Η εκλογή της ηγεσίας γίνεται εντός έξι
  (6) μηνών από την ημερομηνία της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης και η
  θητεία τους διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 64.8 Η διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη της ηγεσίας της ΓΟΔΗΚ
  διενεργείται και εποπτεύεται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του
  κόμματος.
 64.9 Η Πρόεδρος της ΓΟΔΗΚ συμμετέχει στο Εκτελεστικό Γραφείο του Κόμματος
  και επίσης, μαζί με τα μέλη της Γενικής Γραμματείας της, στην Κεντρική
  Επιτροπή.
 64.10 Το Καταστατικό της ΓΟΔΗΚ  αντανακλά στις διατάξεις του το περιεχόμενο
  του παρόντος άρθρου. Το Καταστατικό του Κόμματος υπερισχύει
  οποιασδήποτε άλλης πρόνοιας του Καταστατικού της ΓΟΔΗΚ σε περίπτωση
  αμφιλεγόμενης και συγκρουόμενης ερμηνείας οποιασδήποτε διάταξης.
 64.11 Το Καταστατικό της ΓΟΔΗΚ υπόκειται στην έγκριση και επικύρωση της
  Κεντρικής Επιτροπής.

  Επιτροπή.
 60.3 Αρμοδιότητες
  Η Τοπική Επιτροπή εργάζεται για:
   α) Την υλοποίηση των Αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.
   β) Την προώθηση των θέσεων και απόψεων του Κόμματος μέσα
    στον κόσμο  της περιοχής της.
   γ) Τη διεύρυνση του Κόμματος με την προσχώρηση νέων μελών.
   δ) Την ανάληψη πρωτοβουλιών με στόχο την αύξηση της επιρροής
    του Κόμματος στην περιοχή ευθύνης της.
   ε) Την κινητοποίηση και συμμετοχή των μελών στις γενικές
    κομματικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις.
   στ) Την διεκπεραίωση των οδηγιών ή καθηκόντων που της
    ανατίθενται από  αρμόδια κομματικά όργανα.
   ζ) Την είσπραξη συνδρομών και διαφώτιση των μελών της Τοπικής
    Οργάνωσης.
   η) Την ενημέρωση και διαφώτιση των μελών της περιοχής της για
    τις θέσεις του Κόμματος πάνω στις διαμορφούμενες νέες
    εξελίξεις. 
 60.4 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν την
  οργάνωση και λειτουργία των Επαρχιακών οργάνων του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 61: ΤΟΠΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 61.1 Το Τοπικό Συμβούλιο συγκροτείται από:
   α) Την Τοπική Επιτροπή
   β) Τους αντιπροσώπους κάθε εκλογικού κέντρου της περιφέρειας
    της Τοπικής Επιτροπής.
   γ) Μέλη  οργανωμένων συνόλων που εγκρίνει η Επαρχιακή
    Επιτροπή  μετά από συνεννόηση  με την Τοπική Επιτροπή.
 61.2 Του Τοπικού Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος της Τοπικής Επιτροπής ή
  εκπρόσωπος της Επαρχιακής Επιτροπής.  Καλείται σε συνεδρία με απόφαση
  της Τοπικής Επιτροπής τακτικά κάθε δύο (2) μήνες και έκτακτα όταν κριθεί
  αναγκαίο από τον Πρόεδρο της Τοπικής Επιτροπής ή την Επαρχιακή Επιτροπή
  ή όταν ζητηθεί από την πλειοψηφία των μελών του.
 61.3 Αρμοδιότητες
   α) Συμβάλλει ουσιαστικά στην υλοποίηση των οργανωτικών
    προγραμμάτων που σχεδιάζει η Τοπική Επιτροπή μέσα στα
    πλαίσια των οδηγιών της Επαρχιακής Επιτροπής.
   β) Αξιολογεί τα αποτελέσματα της Κομματικής δουλειάς και
    εκφράζει τις διαπιστώσεις, τα συμπεράσματα και τις εισηγήσεις
    του.
   γ) Επιλαμβάνεται ειδικών θεμάτων που παραπέμπονται προς αυτό
    από τη Τοπική Επιτροπή ή την Επαρχιακή Επιτροπή και
    υποβάλλει σχετικές εισηγήσεις.

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΑΡΘΡΟ 62: ΜΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
 62.1 Προσόντα Εγγραφής
   α) Κάθε Κύπριος, κάτοικος της Κύπρου, μπορεί να εγγραφεί μέλος
    του Κόμματος, εάν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας
    του, δεν ανήκει ή δεν υποστηρίζει άλλο πολιτικό σχηματισμό και
    δηλώσει αποδοχή των Αρχών της Ιδεολογίας και του
    Καταστατικού του Κόμματος.
   β) Με απόφαση του Εκτελεστικού Γραφείου είναι δυνατό, Κύπριοι
    μη μόνιμοι κάτοικοι της Κύπρου, καθώς  και αλλοδαποί μόνιμοι
    κάτοικοι της Κύπρου να εγγραφούν μέλη του Κόμματος.

 62.2 Μητρώα Μελών 
  Τα μέλη εγγράφονται στα ακόλουθα Μητρώα: 
  1) Μητρώο Μελών Τοπικής Οργάνωσης.
  2) Μητρώο Μελών Επαρχιακής Οργάνωσης.
  3) Κεντρικό Μητρώο Μελών.
 62.3 Εγγραφή Μελών 
  Το υποψήφιο μέλος συμπληρώνει ειδικό Έντυπο Εγγραφής Μέλους στην
  Τοπική Οργάνωση του τόπου διαμονής του. Η αίτηση εξετάζεται από την
  οικεία Επαρχιακή Επιτροπή.
  Συμμετοχή στη διαδικασία εγγραφής μέλους έχουν ο Πρόεδρος και τα μέλη
  της Γραμματείας του Εκτελεστικού Γραφείου.
 62.4 Αποχώρηση Μέλους
  Έκαστο μέλος αποχωρεί από το Κόμμα:
   α) Όταν καταδεικνύει ρητά την επιθυμία του πως δεν επιθυμεί να
    είναι μέλος,
   β) Αποστείλει γραπτή επιστολή προς την οικεία Επαρχιακή
    Επιτροπή ή/και στο Γενικό Οργανωτικό Γραφείο,
   γ) Με δημόσια ανάρτηση ή δήλωση του,
   δ) Όταν με πράξεις ή/και ενέργειες του διαμηνύει ότι δεν θέλει να  
    είναι μέλος του κόμματος.
 
 62.5 Δικαιώματα Μέλους 
  Κάθε μέλος έχει δικαίωμα:
   α) Να ψηφίζει αιρετά όργανα του Κόμματος (άμεσα ή έμμεσα)
    όπως προνοεί το Καταστατικό.
   β) Να υποβάλλει υποψηφιότητα για εκλογή σε κομματικά Αξιώματα
    σε όλα τα επίπεδα της κομματικής δομής, όπως ορίζει το
    Καταστατικό.
   γ) Να διεκδικεί υποβολή υποψηφιότητας για πολιτειακά αξιώματα
    σύμφωνα με το Καταστατικό και τους Ειδικούς Κανονισμούς που
    ρυθμίζουν το θέμα τούτο.
   δ) Να ασκεί κριτική που να εξαντλείται μέσα στα πλαίσια της
    λειτουργίας των οργάνων του Κόμματος.
   ε) Να υποβάλλει στα αρμόδια όργανα εισηγήσεις και να συζητεί
    ελεύθερα  οποιοδήποτε θέμα που έχει σχέση με την πολιτική
    του Κόμματος μέσα στα πλαίσια των κομματικών διαδικασιών.
   στ) Να εκφράζει, να προωθεί και να υποστηρίζει, τυχόν
    διαφορετικές απόψεις του όσο αφορά την πολιτική ή τις
    ενέργειες του Κόμματος, είτε στα συλλογικά όργανα είτε
    δημόσια, νοουμένου ότι μετά που θα ληφθεί απόφαση ομόφωνα
    ή κατά πλειοψηφία από το αρμόδιο συλλογικό όργανο, το μέλος
    δεν δικαιούται με λόγο ή  ενέργειες να  υποσκάπτει ή να
    προβαίνει σε ενέργειες αντίθετες προς την απόφαση που
    λήφθηκε. Σε περίπτωση που ενεργεί αντίθετα, λαμβανομένης
    υπόψη και της μορφής και έντασης της αντίδρασης, το μέλος
    θεωρείται ότι είναι πειθαρχικά υπόλογο και σε περίπτωση
    καταδίκης, υπόκειται σε κυρώσεις.
 62.6 Υποχρεώσεις Μέλους 
  Κάθε μέλος έχει την υποχρέωση:
   α) Να σέβεται και να προωθεί τις Αρχές, την Ιδεολογία και το
    Πρόγραμμα του Κόμματος.
   β) Να συμμορφώνεται προς τις αποφάσεις και να τηρεί τη γραμμή
    του Κόμματος
   γ) Να παρακολουθεί ανελλιπώς τις συνεδρίες των οργάνων στα
    οποία  μετέχει και να λαμβάνει πρόθυμα μέρος στις διάφορες
    εκδηλώσεις του Κόμματος.
   δ) Να καταβάλλει την συνδρομή του στο Κόμμα.
   ε) Να φροντίζει ώστε να είναι εγγεγραμμένος στους Εκλογικούς
    Καταλόγους της Πολιτείας.

ΑΡΘΡΟ 55: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 55.1 Ύστερα από οδηγίες του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου, σύμπλεγμα Τοπικών
  Οργανώσεων, αποτελεί Περιφερειακή Οργάνωση. Κάθε Επαρχιακή Επιτροπή,
  σε συνεννόηση με το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο, χωρίζει την οικεία επαρχία
  της σε περιφέρειες. Κάθε περιφέρεια είναι ένας δήμος ή μια ενορία ή μια
  εκλογική περιφέρεια και στην ύπαιθρο μια ομάδα κοινοτήτων.
  Μέλη της μπορεί να είναι όλες οι Τοπικές Οργανώσεις μιας Περιφέρειας. Οι
  Πρόεδροι και οι Οργανωτικοί Γραμματείς των Τοπικών Οργανώσεων
  αποτελούν το Εκτελεστικό Σώμα της Περιφερειακής Οργάνωσης.
  Η Περιφερειακή Οργάνωση συνεδριάζει υπό την προεδρία του Εκπροσώπου
  των Περιφερειακών Τομέων/Οργανωτικό Συντονιστή Υπαίθρου και
  Δημαρχούμενων περιοχών, που εκλέγεται από τα μέλη της Περιφέρειας
  όπως ορίζει το άρθρο 52.1, τακτικά κάθε διμηνία και έκτακτα όταν το
  αποφασίσει η Επαρχιακή Επιτροπή. Οι αρμοδιότητες του Συντονιστή
  καθορίζονται με Κανονισμούς από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο
 55.2 Τις περιφέρειες κατά επαρχία ορίζει η οικεία Επαρχία σε συνεννόηση με το
  Γενικό Οργανωτικό Γραφείο.
 55.3 Αρμοδιότητες
  1) Συντονίζει τις δραστηριότητες των Τοπικών Οργανώσεων που
   περιλαμβάνονται στην περιφέρεια
  2) Θέτει περιφερειακούς στόχους για διεύρυνση του Κόμματος και
   αποτελεσματική διαφώτιση των μελών της.

ΑΡΘΡΟ 56: ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 
ΕΠΑΡΧΙΩΝ 
 56.1 Οι Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες Επαρχιών λειτουργούν
  σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος Καταστατικού.
 56.2 Ιδρύονται Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες κατά Επαρχία
  με εισήγηση του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
  Ομάδων και κατόπιν έγκρισης του Οργανωτικού Γραφείου, κατά Κλάδο ή
  Επάγγελμα όπου τα μέλη είναι πέραν των τριάκοντα (30). Το Εκτελεστικό
  Γραφείο δύναται να εγκρίνει σύσταση Κλαδικής Οργάνωσης με μικρότερο
  αριθμό μελών. Οι κατά επαρχία επάγγελμα Κλαδικές Οργανώσεις συνδέονται
  με τις αντίστοιχες Κλαδικές των άλλων Επαρχιακών και σχηματίζουν κατά
  επάγγελμα την Παγκύπρια Κλαδική Οργάνωση.
 56.3 Η Κλαδική Οργάνωση διοικείται από πενταμελή (5) Επιτροπή που
  αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα, το Βοηθό
  Γραμματέα και τον Ταμία.
 56.4 Υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, οι Πρόεδροι των
  Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων αποτελούν την
  Συντονιστική Επιτροπή των Κλαδικών Οργανώσεων (Σ.Ε.Κ.Ο) και έχουν την
  ευθύνη του συντονισμού των Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
  Ομάδων. Το έργο της Σ.Ε.Κ.Ο αναλαμβάνει πενταμελής Γραμματεία που
  εκλέγεται και έχει Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Αναπληρωτή
  Γραμματέα και Ταμία.
 56.5 Αρμοδιότητες
  α) Επιλαμβάνονται και προωθούν προβλήματα, ή αιτήματα μελών του
   Κλάδου δια του αρμοδίου οργάνου του Κόμματος.
  β) Μελετούν προβλήματα του Κλάδου και υποβάλλουν εισηγήσεις στο
   Κόμμα δια του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
   Ομάδων.
  γ) Οργανώνουν τα μέλη, τα στελέχη και τους οπαδούς του Κόμματος
   στους χώρους εργασίας και φροντίζουν δια την συστηματική
   διαφώτιση και εμπέδωση της Κομματικής Πολιτικής.
 56.6 Κατά παρόμοιο τρόπο λειτουργούν και οι Επιτροπές Συνταξιούχων.
 56.7 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί, που εγκρίνει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζουν τον τρόπο
  εκλογής και λειτουργίας όλων των Επιτροπών και Οργανώσεων του
  Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 57: TOΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 57.1 Η Τοπική Οργάνωση είναι η βασική πολιτική και οργανωτική μονάδα του
  Κόμματος. Καλύπτει και μια ενορία ή εκλογική περιφέρεια
  Ιδρύεται από την Επαρχιακή Επιτροπή ύστερα από έγκριση του Εκτελεστικού
  Γραφείου.  Δύναται να καλύπτει μια κοινότητα ή ομάδα κοινοτήτων ή ενορία ή
  εκλογική περιφέρεια και στις πόλεις  να καλύπτει την περιοχή που αναλογεί
  σε κάθε ένα εκλογικό Κέντρο.
 57.2 Αποτελείται τουλάχιστον από 10 μέλη. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το
  Εκτελεστικό Γραφείο δύναται να εγκρίνει σύσταση Τοπικής Οργάνωσης με
  μικρότερο αριθμό μελών.
  Η Τοπική Οργάνωση δέχεται μέλη που κατοικούν στην ίδια γεωγραφική
  περιφέρεια.

ΑΡΘΡΟ 58: ΤΟΠΙΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 58.1 Αποτελεί το ανώτατο όργανο της Τοπικής Οργάνωσης. Συγκροτείται από τα
  μέλη που έχουν εγγραφεί στο κεντρικό μητρώο μελών του Κόμματος
  τουλάχιστον εννέα (9) μήνες πριν τη διεξαγωγή της Παγκύπριας Εκλογικής
  Συνέλευσης και διενεργείται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του
  Κόμματος εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής της
  Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης.
  Εφορευτική Επιτροπή που ορίζεται από την Επαρχιακή Επιτροπή εποπτεύει
  την εκλογική διαδικασία. 
  Ειδικοί κανονισμοί που καθορίζονται από την Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν
  τα θέματα της υποβολής υποψηφιοτήτων και την εκλογική διαδικασία. Οι
  Γενικές Συνελεύσεις των Τοπικών Οργανώσεων διεξάγονται εντός έξι (6)
  μηνών μετά την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
 58.2 Σε περίπτωση που Προέδροι ή μέλη Τοπικών Επιτροπών δεν ανταποκρίνονται
  στα καθήκοντα τους και δεν υλοποιούν το πλάνο του Γενικού Οργανωτικού
  Γραφείου και τις αποφάσεις του Κόμματος, η οικεία Επαρχιακή Επιτροπή σε
  συνεννόηση με το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο και με έγκριση του
  Εκτελεστικού Γραφείου, αποφασίζει την πραγματοποίηση νέας Εκλογικής
  Συνέλευσης ή/και την αντικατάσταση τους.
 58.3 Αρμοδιότητες
  Εκλέγει τον Πρόεδρο και τα μέλη της Τοπικής  Επιτροπής για θητεία που
  διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.

ΑΡΘΡΟ 59: ΤΟΠΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 59.1 Συγκαλείται μια (1) φορά στην διάρκεια της θητείας της Επιτροπής ή όποτε
  αυτό κριθεί αναγκαίο και προβαίνει σε έλεγχο των πεπραγμένων της Τοπικής
  Επιτροπής, η οποία παρουσιάζει έκθεση δράσης. Μεριμνά για την περαιτέρω
  στελέχωση και δραστηριοποίηση της Τοπικής Επιτροπής.
  Συμμετέχουν όλα τα μέλη της Τοπικής Οργάνωσης που είναι εγγεγραμμένα
  στο κεντρικό μητρώο μελών του Κόμματος και έχουν τακτοποιημένη την
  οικονομική συνδρομή τους.

ΑΡΘΡΟ 60: ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 60.1 Εκλέγεται από την Τακτική Εκλογική Συνέλευση της Τοπικής Οργάνωσης για
  θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
  Αποτελείται από πέντε ως δεκαπέντε (5-15) μέλη ανάλογα με την
  αριθμητική δύναμη των μελών της Τοπικής Οργάνωσης.
  Καταρτίζεται εις Σώμα ως εξής:
  Αντιπρόεδρος, Γραμματέας Οργανωτικός Γραμματέας και Ταμίας. Τα υπόλοιπα
  μέλη είναι Σύμβουλοι. Συνεδριάζει τακτικά κάθε εβδομάδα και έκτακτα όταν
  κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο.
 60.2 Ο Πρόεδρος της  Τοπικής  Επιτροπής ΝΕΔΗΚ και η Πρόεδρος της Τοπικής
  Επιτροπής ΓΟΔΗΚ παρακάθονται στις συνεδρίες  της Τοπικής Επιτροπής του
  Κόμματος. Εξ οφίκιο μέλη με δικαίωμα ψήφου είναι οι Δήμαρχοι, Δημοτικοί
  Σύμβουλοι, Σχολικοί Έφοροι, Πρόεδρος και μέλη Κοινοτικών Συμβουλίων,
  νοουμένου ότι είναι μέλη του Κόμματος που κατοικούν στην οικεία Τοπική

  Γραφείο χωρίζει την Επαρχία της σε περιφέρειες. Κάθε περιφέρεια είναι ένας
  Δήμος ή Ενορία ή εκλογική περιφέρεια και στην Ύπαιθρο ομάδα κοινοτήτων.
  Του Επαρχιακού Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος της Επαρχιακής
  Επιτροπής.  Καλείται δε σε συνεδρία με απόφαση της Επαρχιακής Επιτροπής
  τακτικά κάθε τρεις (3) μήνες και έκτακτα όταν κριθεί αναγκαίο από τον
  Πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής ή όταν ζητηθεί από τη πλειοψηφία των
  μελών του.
 52.2 Αρμοδιότητες
  α) Συμβάλλει ουσιαστικά στην υλοποίηση των οργανωτικών
   προγραμμάτων εσωκομματικής επικοινωνίας που σχεδιάζει η
   Επαρχιακή Επιτροπή.
  β) Προβαίνει σε αξιολόγηση των πεπραγμένων και σε απολογισμό
   δράσης κατά Τοπική Οργάνωση και εκφράζει τις διαπιστώσεις, τα
   συμπεράσματα και τις εισηγήσεις της.
  γ) Επιλαμβάνεται ειδικών θεμάτων που παραπέμπονται προς αυτό από
   την Επαρχιακή Επιτροπή και υποβάλλει σχετικές εισηγήσεις.

ΑΡΘΡΟ 53: ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 53.1 Η Επαρχιακή Επιτροπή είναι είκοσι-εφταμελής (27). Εκλέγεται από την
  Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις
  (54) μήνες. Το Επαγγελματικό Οργανωτικό Στέλεχος κάθε επαρχίας
  συμμετέχει εξ οφίκιο μέλος της Επαρχιακής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου.
  Η εκλογή του Προέδρου της διεξάγεται χωριστά. Τα μέλη του Εκτελεστικού
  Γραφείου και της Γραμματείας του Εκτελεστικού Γραφείου δύνανται να
  παρακάθονται στις συνεδρίες της οικείας Επαρχιακής Επιτροπής.
 53.2 Οι Επαρχιακές Επιτροπές του Κόμματος υπό ομαλές συνθήκες είναι έξι (6),
  μια (1) σε κάθε Επαρχία της Κύπρου. Κατ’  εξαίρεση για λόγους οργανωτικούς
  και εφ΄ όσον συνεχίζεται η σημερινή έκρυθμη κατάσταση οι Επαρχιακές
  Επιτροπές είναι δώδεκα “12”.
  Επαρχιακή Επιτροπή Λευκωσίας
  Επαρχιακή Επιτροπή Μόρφου (Λευκωσίας)
  Επαρχιακή Επιτροπή Μόρφου (Λεμεσός)
  Επαρχιακή Επιτροπή Λεμεσού
  Επαρχιακή Επιτροπή Λάρνακας
  Επαρχιακή Επιτροπή Πάφου
  Επαρχιακή Επιτροπή  Αμμοχώστου (Λάρνακα)
  Επαρχιακή Επιτροπή Αμμοχώστου (Λεμεσός)
  Επαρχιακή Επιτροπή Αμμοχώστου (Λευκωσία)
  Επαρχιακή Επιτροπή Κερύνειας (Λευκωσία)
  Επαρχιακή Επιτροπή Κερύνειας (Λεμεσός)
  Επαρχιακή Επιτροπή Προσφύγων Πάφου (Μούτταλλος)
 53.3 Οι βουλευτές κάθε οικείας Επαρχίας είναι εξ οφίκιο  μέλη της Επαρχιακής
  Επιτροπής. Στις συνεδρίες παρακάθονται τα επαγγελματικά οργανωτικά
  στελέχη της επαρχίας, ο Πρόεδρος της ΝΕΔΗΚ και η Πρόεδρος της ΓΟΔΗΚ.Η
  Επαρχιακή Επιτροπή καταρτίζεται σε Σώμα ως εξής:
  Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Επαρχιακός Γραμματέας, Επαρχιακός
  Οργανωτικός Γραμματέας, Βοηθός Επαρχιακός Γραμματέας, Βοηθός
  Οργανωτικός Γραμματέας, Ταμίας, Γραμματέας Τύπου και Διαφώτισης,
  Γραμματέας Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων,
  Γραμματέας Αγροτικών Θεμάτων, και Γραμματέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
  Τα υπόλοιπα μέλη είναι Σύμβουλοι.
 53.4 Η Επαρχιακή Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά κάθε μήνα και έκτακτα κατά την
  κρίση του Προέδρου της ή της Εκτελεστικής Επιτροπής της, ή αν ζητηθεί
  τούτο από τα 2/5 των μελών της Επαρχιακής Επιτροπής.
 53.5 Αρμοδιότητες
  α) Η Επαρχιακή Επιτροπή εκπροσωπεί το Κόμμα στην Επαρχία της,
   καθοδηγεί και ελέγχει τις Τοπικές Οργανώσεις της περιοχής της και
   συντονίζει τη δράση τους, σύμφωνα με τις Αρχές του Κόμματος, τις
   Καταστατικές Διατάξεις και τις οδηγίες των αρμοδίων Κεντρικών

   Οργάνων.
  β) Φέρει την ευθύνη για την υλοποίηση του Γενικού Οργανωτικού
   Σχεδίου και των άλλων Προγραμμάτων του Κόμματος στην Επαρχία
   της και προΐσταται του Επαρχιακού επαγγελματικού προσωπικού μέσα
   στα πλαίσια των γενικών οδηγιών του Γενικού Διευθυντή για θέματα
   προσωπικού.
  γ) Συντάσσει και αποστέλλει στη Γενική Γραμματεία διμηνιαίες αναφορές
   για την κομματική δραστηριότητα της και τη γενική κατάσταση του
   Κόμματος στην Επαρχία της.
  δ) Μετέχει στη διαδικασία καθορισμού του κομματικού ψηφοδελτίου, για
   τις βουλευτικές, δημοτικές ή άλλες εκλογές ως ορίζουν οι Ειδικοί
   Κανονισμοί που ρυθμίζουν τα θέματα αυτά.
  ε) Παραπέμπει για εκδίκαση στο Πειθαρχικό Συμβούλιο υποθέσεις
   πειθαρχικών αδικημάτων των μελών σύμφωνα με τις διαδικασίες του
   άρθρου 62.1. Η παραπομπή υπόθεσης μέλους στο Πειθαρχικό
   Συμβούλιο συνοδεύεται πάντοτε από έγγραφο που δικαιολογεί την
   απόφαση παραπομπής.
  στ) Στα οικονομικά θέματα συμμορφώνεται με τις οδηγίες της Οικονομικής
   Επιτροπής.  Διατηρεί Επαρχιακό Ταμείο, το οποίο διαχειρίζεται
   υπεύθυνα υπό τον οικονομικό έλεγχο της Οικονομικής Επιτροπής.
   Πόροι του  ταμείου είναι τα έσοδα από διάφορες τοπικές εκδηλώσεις,
   λαχεία και εράνους και οι ειδικές τοπικές εισφορές των μελών και των
   φίλων του Κόμματος.  Τα έσοδα από τα δικαιώματα εγγραφής και οι
   ετήσιες συνδρομές των μελών κατατίθενται στο Κεντρικό Ταμείο του
   Κόμματος στη  Λευκωσία ή όπου αλλού ήθελε αποφασίσει η
   Οικονομική Επιτροπή. Επίσης, κατατίθενται στο Κεντρικό Ταμείο τα
   έσοδα από Παγκύπριες εκδηλώσεις του Κόμματος, των οποίων την
   πραγμάτωση προωθεί στην Επαρχία της.
  ζ) Ελέγχει κατά εξάμηνο τα Ταμεία των Τοπικών Οργανώσεων και
   αποστέλλει σχετική κατάσταση στην Οικονομική Επιτροπή στη
   Λευκωσία. 
  η) Με έγκριση του Εκτελεστικού Γραφείου καταρτίζει Συμβουλευτικό
   Συμβούλιο ή άλλες Επιτροπές για να υποβοηθηθεί στο έργο της.
  θ) Συμμορφώνεται προς τις εκάστοτε οδηγίες του Γενικού Οργανωτικού
   Γραμματέα του Κόμματος και βρίσκεται σε στενή συνεργασία και
   επικοινωνία με τα αρμόδια όργανα σε όλα τα θέματα.
 53.6 Οι επαρχιακοί αξιωματούχοι συμμετέχουν ως ισότιμα μέλη στα αντίστοιχα
  ειδικά κεντρικά γραφεία ή επιτροπές.
 53.7 Η Επαρχιακή Επιτροπή προΐσταται του Επαρχιακού Επαγγελματικού
  προσωπικού μέσα στα πλαίσια του οργανογράμματος και των Γενικών
  Οδηγιών του Γενικού Διευθυντή για θέματα προσωπικού.

ΑΡΘΡΟ 54: ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 54.1 Την Εκτελεστική Γραμματεία της Επαρχιακής Επιτροπής αποτελούν οι
  Αξιωματούχοι της Επαρχιακής Επιτροπής. Μετέχουν οι βουλευτές της
  Επαρχίας. Πρόεδρος είναι ο Πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής. Ο
  Πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής της ΝΕΔΗΚ και η Πρόεδρος της
  Επαρχιακής Επιτροπής της ΓΟΔΗΚ δύνανται να παρευρίσκονται στις
  συνεδριάσεις της Γραμματείας.
 54.2 Αρμοδιότητες
  Η Εκτελεστική Γραμματεία αντιμετωπίζει τις τρέχουσες εξελίξεις μέσα στα
  πλαίσια των αποφάσεων της Επαρχιακής Επιτροπής και υλοποιεί γενικά τις
  αποφάσεις της.
  Σε περίπτωση επείγουσας μορφής λαμβάνει αποφάσεις τις οποίες
  αναφέρει στην πρώτη επόμενη συνεδρία της Ολομέλειας της Επαρχιακής
  Επιτροπής για επικύρωση.

   την κανονική λειτουργία του λογιστηρίου του Κόμματος.
  θ) Υποβάλλει στην Κεντρική Επιτροπή στο τέλος κάθε οικονομικού έτους
   τους ελεγμένους λογαριασμούς του Κόμματος προς συζήτηση και
   έγκριση.
  ι) Παρουσιάζει στην Οικονομική Επιτροπή, σε συνεργασία με τον
   Οικονομικό Διαχειριστή, κατ’ έτος προϋπολογισμό για τους
   επόμενους δώδεκα (12) μήνες.
  ια) Συμμετέχει εξ οφίκιο μέλος στο Εκτελεστικό Γραφείο με δικαίωμα
   ψήφου

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΑΡΘΡΟ 48: ΔΟΜΗ - ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 
ΚΟΜΜΑΤΟΣ
Α. ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
 1. ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 2. ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 3. ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 4. ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ
 5. ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Ολομέλεια)
 6. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
 7. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 8. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 9. ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 10. ΤΟΠΙΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 11. ΤΟΠΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Β.   ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ
 1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 2. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 3. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 4. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 5. ΒΟΗΘΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 6. ΒΟΗΘΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 7. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ
  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
 8. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 9. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 10. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΑΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 11. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΩΤΙΣΗΣ
 12. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ – ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΘΡΟ 49: ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 49.1 Η Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση πραγματοποιείται κάθε πενήντα-τέσσερις
  (54) μήνες ταυτόχρονα με την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα μέλη της οικείας Επαρχιακής
  Οργάνωσης που έχουν εγγραφεί στο κεντρικό μητρώο μελών του Κόμματος
  τουλάχιστον εννιά (9) μήνες πριν την ημέρα της διεξαγωγής των εργασιών
  της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης.
 49.2 Η Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο και τα είκοσι-έξι (26)
  μέλη της Επαρχιακής Επιτροπής καθώς και τα αιρετά μέλη της Κεντρικής
  Επιτροπής που προέρχονται από την οικεία Επαρχιακή Οργάνωση.
 49.3 Την εκλογική διαδικασία εποπτεύει η Επαρχιακή Εφορευτική Επιτροπή που
  ορίζεται από την Επαρχιακή Επιτροπή υπό την ευθύνη και σε συνεννόηση με
  την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 50: ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 50.1 Το Τακτικό Επαρχιακό Συνέδριο συγκαλείται μια (1) φορά στην διάρκεια της
  θητείας των Επαρχιακών Συλλογικών Οργάνων κατόπιν σύγκλισης του από
  την Επαρχιακή Επιτροπή σε συνεννόηση με το Εκτελεστικό Γραφείο ή όποτε
  αυτό κριθεί αναγκαίο, και είναι το Ανώτατο Επαρχιακό Συλλογικό όργανο του
  Κόμματος στην κάθε επαρχία.
 50.2 Στο Τακτικό Επαρχιακό Συνέδριο γίνεται απολογισμός δράσης των
  επαρχιακών οργάνων και έλεγχος των πεπραγμένων τους από τη βάση του
  Κόμματος. Κατατίθεται έκθεση δράσης της Επαρχιακής Επιτροπής για την
  προηγούμενη θητεία και οικονομικός απολογισμός για την ίδια περίοδο.
 50.3 Σύνθεση 
  Στο Τακτικό Επαρχιακό Συνέδριο συμμετέχουν οι κεντρικοί αξιωματούχοι, οι
  Βουλευτές, οι Ευρωβουλευτές,  οι Υπουργοί και τα μέλη των κεντρικών
  συλλογικών οργάνων που είναι μέλη της οικείας Επαρχιακής Οργάνωσης, οι
  Πρόεδροι και τα μέλη των Επαρχιακών Επιτροπών, ΔΗΚΟ, ΓΟΔΗΚ και
  ΝΕΔΗΚ, οι Πρόεδροι των Τοπικών Επιτροπών, οι Πρόεδροι των Κλαδικών
  Επαρχιακών Επιτροπών και Επαγγελματικών Ομάδων, ένας αντιπρόσωπος
  από κάθε εκλογικό κέντρο, οι Δήμαρχοι, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι Σχολικοί
  Έφοροι, οι Πρόεδροι και τα μέλη των εκλεγμένων Κοινοτικών Συμβουλίων
  που είναι μέλη του Κόμματος, καθώς και οι πρώην κεντρικοί αξιωματούχοι,
  Βουλευτές, Ευρωβουλευτές, Υπουργοί, Πρόεδροι Επαρχιακών Επιτροπών
  ΔΗΚΟ, ΓΟΔΗΚ και ΝΕΔΗΚ, που είναι μέλη της οικείας Επαρχιακής
  Οργάνωσης.
  Οι Προσφυγικές Επαρχιακές Οργανώσεις καλούν σε συμμετοχή στο
  Επαρχιακό Συνέδριο όλα τα μέλη τους.
 50.4 Αρμοδιότητες 
  α) Λαμβάνει γνώση, συζητά και εγκρίνει την Έκθεση Δράσης της
   Επαρχιακής Επιτροπής για τη λήγουσα διετία.
  β) Λαμβάνει γνώση, συζητά και εγκρίνει τον Οικονομικό Απολογισμό της
   περασμένης διετίας.
 50.5 Ειδικοί Κανονισμοί 
  Ειδικοί Κανονισμοί που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν την
  οργάνωση, σύνθεση και λειτουργία του Τακτικού Επαρχιακού Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 51: ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 51.1 Το Έκτακτο Επαρχιακό Συνέδριο συγκαλείται ύστερα από απόφαση του
  Εκτελεστικού Γραφείου ή της Επαρχιακής Επιτροπής με έγκριση του
  Εκτελεστικού Γραφείου ή ύστερα από αίτηση των 2/5 των μελών του
  Κόμματος στην οικεία Επαρχία, με συγκεκριμένη ημερήσια διάταξη.
  Εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις περί του Τακτικού Επαρχιακού
  Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 52: ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 52.1 Το Επαρχιακό Συμβούλιο συγκροτείται από:
  α) Την Επαρχιακή Επιτροπή
  β) Τους Βουλευτές
  γ) Τους Δημάρχους, τους Δημοτικούς Συμβούλους και τους Σχολικούς
   Εφόρους
  δ) Τους Αντιπροσώπους της Επαρχιακής Οργάνωσης στην Κεντρική
   Επιτροπή.
  ε) Τον Πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής ΝΕΔΗΚ
  στ) Την Πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής ΓΟΔΗΚ
  ζ) Τους Εκπροσώπους των Περιφερειακών Τομέων/Συντονιστές
   Υπαίθρου και Δημαρχούμενων περιοχών οι οποίοι ορίζονται από το
   Γενικό Οργανωτικό Γραφείο σε συνεννόηση με την οικεία Επαρχιακή
   Επιτροπή.
  η) Τα επαγγελματικά οργανωτικά στελέχη 
  
  Η οικεία Επαρχιακή Επιτροπή σε συνεννόηση με το Γενικό Οργανωτικό

ΑΡΘΡΟ 38: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 38.1 Ο Γραμματέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή.
 38.2 Υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα χειρίζεται θέματα
  που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
 38.3 Υπό την εποπτεία ενός εκ των Αντιπροέδρων του Κόμματος συμμετέχει στη
  διαδικασία παραγωγής πολιτικής στον τομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΑΡΘΡΟ 39: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
 39.1 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων επιλέγεται/εκλέγεται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 39.2 Υπό την εποπτεία του Γενικού Γραμματέα διεκπεραιώνει τις αποφάσεις της
  Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων.
 39.3 Υπό την εποπτεία του Αντιπροέδρου του Κόμματος συμμετέχει στη
  διαδικασία παραγωγής πολιτικής.
 39.4 Υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα συμμετέχει στην
  υλοποίηση των οργανωτικών σχεδιασμών του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 40: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ  ΣΧΕΣΕΩΝ
 40.1 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων επιλέγεται/εκλέγεται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 40.2 Υπό την εποπτεία του Αναπληρωτή Προέδρου χειρίζεται τις σχέσεις του
  Κόμματος με Κόμματα, Οργανώσεις και Ομάδες του εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟ 41: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ/ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ
 41.1 Ο Γραμματέας Επικοινωνίας/Εκπρόσωπος Τύπου επιλέγεται/εκλέγεται από
  την Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου κατόπιν εισήγησης του
  Προέδρου του Κόμματος για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54)
  μήνες.
 41.2 Ετοιμάζει τις ανακοινώσεις του Κόμματος
 41.3 Έχει την ευθύνη παρακολούθησης των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ).
 41.4 Καταρτίζει προγράμματα εξωτερικής προβολής του Κόμματος, τα οποία,
  αφού εγκριθούν, προωθεί προς υλοποίηση σε συνεργασία της Επιτροπής
  Δημοσίων Σχέσεων και της Επιτροπής Πολιτικού Σχεδιασμού.
 41.5 Καταρτίζει προγράμματα εσωτερικής διαφώτισης, τα οποία, αφού εγκριθούν,
  προωθεί προς υλοποίηση με τη συνεργασία των αρμοδίων οργάνων του
  κόμματος (π.χ. Επαρχιακές Επιτροπές).
 41.5 Φέρει την ευθύνη των κομματικών εκδόσεων.
 41.6 Συμμετέχει στα διάφορα όργανα του Κόμματος ως ορίζει το Καταστατικό.
 
ΑΡΘΡΟ 42: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
 42.1 Ο Γραμματέας Κλαδικών Οργανώσεων επιλέγεται/εκλέγεται από την
  Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 42.2 Κάτω από την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα χειρίζεται όλα
  τα θέματα που αφορούν τις σχέσεις του Κόμματος με τις επαγγελματικές
  οργανώσεις των εργαζομένων (εργατών, υπαλλήλων, εκπαιδευτικών,
  οργανωμένων επιστημόνων κλπ.) και έχει την ευθύνη για την οργάνωση και
  λειτουργία κομματικών γενικών και κλαδικών οργανώσεων μέσα στις τάξεις
  του εργατικού κόσμου.
 42.3 Υπό την εποπτεία ενός εκ των Αντιπροέδρων του Κόμματος συμμετέχει στο
  σύστημα παραγωγής πολιτικής και ειδικότερα υποβάλλει εισηγήσεις για
  διαμόρφωση και προώθηση της εργατικής πολιτικής του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 43: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 43.1 Ο Γραμματέας Αγροτικών Θεμάτων εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή για
  θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 43.2 Κάτω από την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα χειρίζεται όλα
  τα θέματα που αφορούν τις σχέσεις του Κόμματος με τις αγροτικές
  οργανώσεις και έχει την ευθύνη για την οργάνωση και λειτουργία

  κομματικών οργανώσεων μέσα στις τάξεις του  αγροτικού κόσμου.
 43.3 Υπό την εποπτεία ενός εκ των Αντιπρόεδρων του Κόμματος συμμετέχει στο
  σύστημα παραγωγής πολιτικής και υποβάλλει εισηγήσεις για διαμόρφωση και
  προώθηση της αγροτικής πολιτικής του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 44: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ  ΘΕΜΑΤΩΝ
 44.1 Ο Γραμματέας Προσφυγικών Θεμάτων επιλέγεται/εκλέγεται από την
  Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 44.1 Αρμοδιότητες
  α) Υπό την εποπτεία  του Γενικού Γραμματέα χειρίζεται θέματα που
   αφορούν τις σχέσεις του Κόμματος με τη ΠΕΠ και τα προσφυγικά
   σωματεία στα πλαίσια της πολιτικής του Κόμματος.
  β) Επιλαμβάνεται των προσφυγικών και άλλων προβλημάτων των μελών
   και τα προωθεί προς τη λύση τους.

ΑΡΘΡΟ 45: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
 45.1 Ο Γραμματέας Θρησκευτικών Ομάδων επιλέγεται/εκλέγεται από την
  Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 45.2 Αρμοδιότητες 
  Υπό την εποπτεία του Γενικού Γραμματέα χειρίζεται θέματα που αφορούν τις
  σχέσεις του Κόμματος με τις θρησκευτικές ομάδες στα πλαίσια της πολιτικής
  του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 46: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 46.1 Η Κεντρική  Επιτροπή εκλέγει  ύστερα από πρόταση του Εκτελεστικού
  Γραφείου δύο (2) μέλη του Κόμματος ως Οικονομικούς Ελεγκτές του
  Κόμματος εκ των οποίων ο ένας είναι εγκεκριμένος ελεγκτής, για θητεία
  που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 46.2 Η θέση του Οικονομικού Ελεγκτή είναι ασυμβίβαστη με οποιονδήποτε άλλο
  κομματικό αξίωμα.
 46.3 Ελέγχουν την οικονομική διαχείριση των οργάνων και Επιτροπών του
  Κόμματος και καταθέτουν την έκθεση τους στην Κεντρική Επιτροπή και στο
  Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο αναφορικά με την προηγούμενη θητεία.

ΑΡΘΡΟ 47: ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 47.1 Ο Γενικός Διευθυντής του Κόμματος επιλέγεται/εκλέγεται, διορίζεται και
  παύεται από το Εκτελεστικό Γραφείο κατόπιν εισήγησης του Προέδρου.
 47.2 Αρμοδιότητες
  α) Προΐσταται διοικητικά της εσωτερικής λειτουργίας του Κόμματος και
   εποπτεύει το έργο του επαγγελματικού προσωπικού των Κεντρικών
   και Επαρχιακών γραφείων.
  β) Υπό την εποπτεία της Γραμματείας του Εκτελεστικού Γραφείου, έχει
   την ευθύνη θεμάτων που άπτονται του επαγγελματικού προσωπικού
   του Κόμματος.
  γ) Προτείνει στο Εκτελεστικό Γραφείο την δομή και το οργανόγραμμα του
   Κόμματος.
  δ) Δύναται να ανοίγει/κλείνει/λειτουργεί τραπεζικούς λογαριασμούς,
   ή/και να έχει δικαίωμα υπογραφής ή/και  να προβαίνει σε αιτήματα
   τραπεζικών διευκολύνσεων/δανεισμού εκ μέρους του Κόμματος,
   ΝΕΔΗΚ, ΓΟΔΗΚ, και των Επαρχιακών Επιτροπών σύμφωνα με το
   άρθρο 69.9.
  ε) Συμμετέχει εξ οφίκιο μέλος στην Οικονομική Επιτροπή με δικαίωμα
   ψήφου.
  στ) Εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή τη διενέργεια  πληρωμής
   των κομματικών δαπανών και υπογράφει τα εντάλματα πληρωμής.
  ζ) Εισηγείται, σε συνεργασία με τον Οικονομικό Διαχειριστή, προς την
   Οικονομική Επιτροπή, τον Ετήσιο Προϋπολογισμό Εσόδων και
   Δαπανών.
  η) Σε συνεργασία με την Οικονομική Επιτροπή του Κόμματος εποπτεύει

ΑΡΘΡΟ 65: ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
 65.1 Παραρτήματα Εξωτερικού
  α) Στα μεγάλα κέντρα του απόδημου Κυπριακού Ελληνισμού ή και αλλού,
   ιδρύονται Τοπικές Οργανώσεις - Παραρτήματα του Κόμματος.
  β) Λειτουργούν με βάση Καταστατικό που εγκρίνει ειδικά συγκαλούμενο
   Τοπικό Συνέδριο του Κόμματος και επικυρώνει το Εκτελεστικό
   Γραφείο.
 65.2 Φοιτητικές Οργανώσεις
  Στα διάφορα Πανεπιστήμια του Εξωτερικού ή Σχολές Τριτοβάθμιας
  Εκπαίδευσης του Εσωτερικού ιδρύονται και λειτουργούν Φοιτητικές
  Οργανώσεις του Κόμματος.

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ
ΑΡΘΡΟ 66: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 66.1 Υποεπιτροπή του Εκτελεστικού Γραφείου του Κόμματος εκ πέντε (5) μελών
  θα λειτουργεί σαν Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
  Τα πέντε (5) μέλη θα εκλέγονται στη πρώτη συνεδρία του Εκτελεστικού
  Γραφείου με μυστική ψηφοφορία και θα υπηρετούν καθ΄ όλη τη θητεία. Σε
  περίπτωση που θα κενωθεί θέση μέλους του Πειθαρχικού Συμβουλίου
  επιλέγεται άμεσα νέο μέλος.
  Εκάστη Επαρχιακή Επιτροπή δύναται να υποβάλει καταγγελία στο Γενικό
  Γραμματέα σχετικά  με παράπτωμα που αφορά μέλος του Κόμματος που
  εμπίπτει στη δική της δικαιοδοσία. Ο Γενικός Γραμματέας αφού διαπιστώσει
  ότι τα γεγονότα που αφορούν τη συγκεκριμένη περίπτωση μπορούν να
  στοιχειοθετήσουν υπόθεση που εμπίπτει  στις πρόνοιες των πιο κάτω
  πειθαρχικών αδικημάτων ετοιμάζει σχετική έκθεση και την παραπέμπει
  ενώπιον του Εκτελεστικού Γραφείου για εξέταση και λήψη απόφασης
  παραπομπής ή όχι σε πειθαρχική δίκη.
  Νοείται ότι το Εκτελεστικό Γραφείο δικαιούται αυτεπαγγέλτως να
  παραπέμπει στο Πειθαρχικό Συμβούλιο οποιαδήποτε καταγγελία κρίνει ότι
  πρέπει να τύχει πειθαρχικής διερεύνησης. Κατά τη λήψη της απόφασης του
  Εκτελεστικού Γραφείου δε μετέχουν στη διαδικασία τα μέλη του Πειθαρχικού
  Συμβουλίου.
 66.2 Νοείται ότι σε περιπτώσεις αυταπόδεικτου πειθαρχικού παράπτωματος το
  Εκτελεστικό Γραφείο δύναται να επιβάλει αυτεπάγγελτα οποιαδήποτε
  πειθαρχική ποινή.
 66.3 Οι αποφάσεις του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου μπορούν να
  εφεσιβληθούν από το ενδιαφερόμενο μέρος το αργότερο εντός τριάντα (30)
  ημερών από της κοινοποιήσεως σε αυτόν ή από της δημοσιεύσεως της
  απόφασης.
  Έφεση υποβάλλεται στην Κεντρική Επιτροπή της οποίας Υποεπιτροπή από
  έντεκα (11) μέλη ενεργεί σαν Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό  Συμβούλιο, και
  δύναται να ακυρώσει, να μειώσει, ή να επικυρώσει την ποινή.
  Τα έντεκα (11) μέλη θα καθορίζονται στην πρώτη συνεδρία της Κεντρικής
  Επιτροπής με μυστική ψηφοφορία και θα υπηρετούν καθ΄ όλη τη θητεία.
  Σε περίπτωση που θα κενωθεί θέση μέλους του Δευτεροβάθμιου
  Πειθαρχικού Συμβουλίου επιλέγεται άμεσα νέο μέλος.
 66.4 Σε περίπτωση που μέλος του πρωτοβάθμιου ή δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού
  Συμβουλίου έχει άμεση ή έμμεση σχέση με οποιονδήποτε κατηγορούμενο
  τότε το μέλος αυτό δεν θα λαμβάνει μέρος στη πειθαρχική διαδικασία.
 66.5 Πειθαρχικά Αδικήματα
   α) Η μη συμμόρφωση μέλους προς τις υποχρεώσεις του, που
    απορρέουν από το Καταστατικό και τις διατάξεις των
    Κανονισμών Λειτουργίας του Κόμματος.
   β) Η συμπεριφορά μέλους που μειώνει το ηθικό κύρος και θίγει
    την αξιοπρέπεια του Κόμματος.

   γ) Στάση και συμπεριφορά μέλους αντίθετη προς τις Αρχές, την
    Ιδεολογία, τις αποφάσεις και τις προγραμματικές επιδιώξεις του
    Κόμματος.
 66.6 Πειθαρχικές Ποινές
  Για τα πιο πάνω πειθαρχικά αδικήματα επιβάλλονται ανάλογα με τη
  σοβαρότητα του πειθαρχικού αδικήματος οι πιο κάτω ποινές:
   α) Σύσταση
   β) Προφορική επίπληξη
   γ) Γραπτή επιτίμηση
   δ) Προσωρινός αποκλεισμός από την κομματική ζωή
   ε) Καθαίρεση Αξιωματούχου από το Αξίωμα του
   στ) Προσωρινή Αποβολή
   ζ) Αποβολή

ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ
ΑΡΘΡΟ 67: ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ - ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
 67.1 Οι πολιτικές αποφάσεις του Κόμματος για την εκλογή Προέδρου της
  Δημοκρατίας λαμβάνονται από την Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος, που
  συνέρχεται μετά από πρόταση του Εκτελεστικού Γραφείου, είτε
  αυτεπάγγελτα.
 67.2 Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Κόμματος είναι μέλος της Βουλής τότε
  είναι ο υποψήφιος του Κόμματος στην εκλογή για ανάδειξη Προέδρου της
  Βουλής.
 67.3 Ειδικοί Κανονισμοί που ψηφίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν τη
  διαδικασία επιλογής κομματικού ή κομματικών υποψηφίων στη διεκδίκηση
  των Γενικών ή Αναπληρωματικών Βουλευτικών Εκλογών, των Ευρωεκλογών,
  των Δημοτικών Εκλογών ή της Εκλογής Κοινοτικών  Συμβουλίων.
 67.4 Όλοι οι υποψήφιοι Βουλευτές, Ευρωβουλευτές, Δήμαρχοι, Δημοτικοί
  Σύμβουλοι και άλλοι υποψήφιοι Κομματικών ή Κοινοτικών αξιωμάτων
  μπορούν να έχουν πρόσβαση για επιθεώρηση των μητρώων του Κόμματος
  βάση κανονισμών που θα εκδίδει το Εκτελεστικό Γραφείο.

ΜΕΡΟΣ ΕΝΝΑΤΟ 
ΑΡΘΡΟ 68: ΕΙΔΙΚΟΙ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
 68.1 Η Κεντρική Επιτροπή θεσπίζει Ειδικούς Κανονισμούς που ρυθμίζουν:
  α) Τη διαδικασία της υποβολής υποψηφιότητας και εκλογής
   Αξιωματούχων του Κόμματος από την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση
   ή άλλα ανώτερα όργανα του Κόμματος.
  β) Τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων του Κόμματος, Κεντρικών και
   Επαρχιακών.
  γ) Το διαχωρισμό των υπηρεσιών των Αξιωματούχων του Κόμματος σε
   δύο κατηγορίες. Στην κατηγορία όσων προσφέρουν τις υπηρεσίες τους
   άνευ αντιμισθίας και εκείνων που πράττουν τούτο έναντι αντιμισθίας,
   με αναφορά των συγκεκριμένων Αξιωματούχων που ανήκουν σε κάθε
   κατηγορία.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟ
ΑΡΘΡΟ 69: ΓΕΝΙΚΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
 69.1 Διαδικασία Αναφοράς
  Αναφορά οργάνου ή μέλους προς το Εκτελεστικό Γραφείο ή την Κεντρική
  Επιτροπή γίνεται πάντοτε δια του Γενικού Γραμματέα.

 69.2 Καταρτισμός Προσχεδίων Κανονισμών
  Τα προσχέδια όλων των Κανονισμών Λειτουργίας των διαφόρων Οργάνων ή
  Επιτροπών που προνοεί το Καταστατικό καταρτίζει το Εκτελεστικό Γραφείο
  με εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας, Ελέγχου και Κανονισμών και τα
  παραπέμπει για έγκριση στην Κεντρική Επιτροπή. 
 69.3 Τρόπος λήψης Αποφάσεων
  Όλες οι αποφάσεις των Συλλογικών Οργάνων που προνοούνται από το
  Καταστατικό λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία νοουμένου ότι δεν
  προβλέπεται διαφορετικά σε άλλο άρθρο του Καταστατικού. Σε περίπτωση
  ισοψηφίας ο προεδρεύων του συγκεκριμένου οργάνου έχει τη νικώσα ψήφο.
  Όταν ζητηθεί μυστική ψηφοφορία από το 25% των παρόντων συνέδρων σε
  οποιαδήποτε Συνέλευση ή οποιοδήποτε Συνέδριο, τότε αυτή διεξάγεται
  από πενταμελή (5) Εφορευτική Επιτροπή η οποία επιβλέπει τη διεξαγωγή
  της ψηφοφορίας και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων.
 69.4 Ασυμβίβαστη η κατοχή δύο κομματικών Αξιωμάτων
   α) Είναι ασυμβίβαστη η κατοχή δύο ή περισσότερων θέσεων
    αξιωματούχων σε Κεντρικό ή Επαρχιακό ή Τοπικό επίπεδο από
    το ίδιο πρόσωπο. Οιοσδήποτε αξιωματούχος ανεξάρτητα
    επιπέδου δικαιούται να κατέχει θέση ως απλό μέλος σε
    συλλογικό όργανο.
   β) Νοείται ότι τούτο δεν ισχύει όταν προνοείται καταστατικά ή
    συμμετοχή του φορέα ενός αξιώματος στα ανώτατα όργανα.
   γ) Η απ’ ευθείας εκλογή σε συλλογικό όργανο δεν αποτελεί
    ασυμβίβαστο με κομματικό αξίωμα.
    Το Εκτελεστικό Γραφείο καθορίζει ποια συγκεκριμένα αξιώματα
    είναι  ασυμβίβαστα.
 69.5 Κήρυξη θέσης Μέλους Συλλογικού Οργάνου (Κεντρικού ή Επαρχιακού) ως
  κενή και διαδικασία συμπλήρωσής της.
   α) Σε περίπτωση που μέλος συλλογικού οργάνου απουσιάζει
    αδικαιολόγητα πέρα από τρείς συνεχείς  συνεδρίες ή από δέκα
    (10) συνολικά αδικαιολόγητες συνεδρίες κατά τη διάρκεια της
    θητείας του , το όργανο δικαιούται να το απαλλάξει από τα
    καθήκοντα του και να κηρύξει τη θέση του κενή, αφού
    εξασφαλίσει προηγουμένως την έγκριση του Εκτελεστικού
    Γραφείου.
   β) Κενούμενες θέσεις  κατά τα ανωτέρω καταλαμβάνουν οι
    επιλαχόντες κατά την σειρά επιτυχίας κατά της εκλογής.
   γ) Σε περίπτωση μη κάλυψης θέσης από επιλαχόντες για τη
    συμπλήρωση της κενής θέσης, θα επιλέγει το όργανο ύστερα
    από έγκριση του Εκτελεστικού Γραφείου. 
 69.6 Θητεία Αξιωματούχων 
  Η θητεία των Αξιωματούχων που αναφέρονται στα διάφορα άρθρα του
  Καταστατικού, αρχίζει από την ημέρα της εκλογής τους και λήγει αμέσως
  μετά την εκλογή των νέων Αξιωματούχων από το αρμόδιο όργανο του
  Κόμματος και διαρκεί για 54 μήνες. Εξαιρούνται ο Κοινοβουλευτικός
  Εκπρόσωπος και ο Αναπληρωτής του, των οποίων η θητεία διαρκεί όσο και η
  βουλευτική θητεία τους , καθώς και ο Πρόεδρος και τα μέλη της Τοπικής
  Επιτροπής των οποίων η θητεία μπορεί να καθορίζεται από τις ετήσιες
  Τοπικές Γενικές Συνελεύσεις. 
 69.7 Έκπτωση Αξιωματούχων/Μελών
  Αξιωματούχος/Μέλος του Κόμματος εκπίπτει του αξιώματός του σε
  περίπτωση που με ενέργειες του βρίσκεται σε αντίθεση με αποφάσεις
  Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος, ύστερα από σχετική απόφαση του
  Εκτελεστικού Γραφείου δεόντως αιτιολογημένης, με δικαίωμα έφεσης στην
  Κεντρική Επιτροπή εντός τριάντα (30) ημερών.
 69.8 Τροποποίηση του Καταστατικού 
  Το Καταστατικό του Κόμματος μπορεί να τροποποιηθεί σε Τακτικό ή Έκτακτο
  Παγκύπριο Συνέδριο με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων που έχουν
  δικαίωμα ψήφου, δεδομένου ότι το σχέδιο τροποποιήσεων θα

  γνωστοποιηθεί τουλάχιστον ένα μήνα πριν το Συνέδριο σε όλα το όργανα και
  τους συνέδρους του Κόμματος.
 69.9 Πόροι του Κόμματος
  Πόροι του Κόμματος είναι η ετήσια κρατική χορηγία και οι ετήσιες συνδρομές
  των μελών, εισφορές, δωρεές, έσοδα εράνων, οργάνωσης λαχείων,
  χοροεσπερίδων, άλλων εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων που συνάδουν με
  τις αρχές πολιτικής δεοντολογίας.
  Το Κόμμα έχει εξουσία όπως: 
   α) Διορίζει τραπεζικούς ή/και άλλους οργανισμούς ως τραπεζίτες
    του και να προβαίνει στο άνοιγμα οποιουδήποτε λογαριασμού.
   β) Συναλλάττεται ή/και λαμβάνει τραπεζικές διευκολύνσεις ή/και
    υπηρεσίες σε δάνεια, τρεχούμενο ή/και οποιοδήποτε άλλο
    λογαριασμό ή/και σε οποιαδήποτε άλλη μορφή τραπεζικών
    πιστώσεων για οποιαδήποτε ποσά με ή χωρίς εξασφαλίσεις και
    κάτω από οποιουσδήποτε όρους 
   γ) Υποθηκεύει, καταθέτει, ενεχυριάζει ή/και άλλως πως
    προσφέρει ή/και διαθέτει οποιαδήποτε περιουσία του Κόμματος
    κινητή ή/και ακίνητη σαν εξασφάλιση οποιονδήποτε
    υφιστάμενων ή/και  μελλοντικών ή/και  υπό αίρεση
    υποχρεώσεων του Κόμματος, έναντι οποιουδήποτε τραπεζικού
    ή/και άλλου οργανισμού ή/και φυσικού ή/και νομικού
    προσώπου.
   δ) Προς το σκοπό υλοποίησης των πιο πάνω, ο εκάστοτε
    Διευθυντής του Κόμματος ή/και ο εκάστοτε Οικονομικός
    Διαχειριστής του Κόμματος ή/και οποιοσδήποτε πληρεξούσιος
    αντιπρόσωπος οποιουδήποτε από αυτούς, εξουσιοδοτούνται να
    προβαίνουν σε οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις ή/και στη
    συνομολόγηση οποιασδήποτε συμφωνίας υπογράφοντας προς
    τούτο κάθε αναγκαίο έγγραφο, δήλωση ή αίτηση ή/και να
    παρίστανται ενώπιον οποιασδήποτε αρχής για σκοπούς αγοράς
    ή/και πώλησης ή/και επιβάρυνσης οποιασδήποτε κινητής ή
    ακίνητης περιουσίας του Κόμματος.
 69.10 Ημερομηνία ισχύος του παρόντος Καταστατικού 
  Η ισχύς του Καταστατικού που ψηφίστηκε στις 6 Μαΐου 2018 αρχίζει από την
  ψήφισή του.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΑΡΘΡΟ 1 : ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΕΜΒΛΗΜΑ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ
 1.1 Το Δημοκρατικό Κόμμα ιδρύθηκε στη Λευκωσία αρχικά ως παράταξη με την
  ονομασία Δημοκρατική Παράταξη, στις 12 Μαΐου 1976, με ιδρυτική διακήρυξη
  του Σπύρου Κυπριανού με στόχο τη στήριξη του εθνάρχη Μακαρίου και της
  πολιτικής του. Η παράταξη σύντομα μετασχηματίστηκε σε Κόμμα με την
  επωνυμία ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ.
 1.2 ΕΔΡΑ του Κόμματος είναι στην Λεωφ. Γρίβα Διγενή 50, 1080, στη Λευκωσία.
 1.3 ΕΜΒΛΗΜΑ του Κόμματος η αναμμένη δάδα.
 1.4 Η σφραγίδα του Κόμματος είναι κυκλική και στην περιφέρεια έχει την
  επιγραφή ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. Στο κέντρο έχει την
  αναμμένη δάδα, που τέμνει στο μέσο τη συντομογραφία του Κόμματος,
  ΔΗΚΟ, και το έτος ίδρυσής του, 1976.

ΑΡΘΡΟ 2 : ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ – ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 2.1 Ιδεολογία
  Το Δημοκρατικό Κόμμα εκφράζει τους πολίτες που πιστεύουν στις αρχές της
  Πολιτικής, Κοινωνικής και Οικονομικής Δημοκρατίας ως το σύστημα αρχών
  που προάγει και εξασφαλίζει καλύτερα την αρμονική κοινωνική συμβίωση,
  την κοινωνική συνοχή και την κοινωνική δημιουργία. Το Δημοκρατικό Κόμμα
  ασπάζεται την ιδεολογία και τη φιλοσοφία του ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ που
  εμπνέεται από ένα γενικότερο εθνικό και κοινωνικό όραμα και απορρίπτει τις
  γενικές και αόριστες ιδέες και τους αυθαίρετους αφορισμούς.
 2.2 Βασικοί σκοποί
  Βασικοί σκοποί του Δημοκρατικού Κόμματος είναι η συμβολή στον αγώνα για
  την απελευθέρωση της Κύπρου και η προώθηση θεσμών, προγραμμάτων και
  διαδικασιών, που εξασφαλίζουν απρόσκοπτη πρόοδο  και αρμονία στον
  πολιτικό και οικονομικό τομέα, μέσα σε μια κυρίαρχη, ανεξάρτητη και
  δημοκρατική πολιτεία με κατοχυρωμένα τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα
  όλων των νόμιμων πολιτών της. 
 2.3 Βασικοί στόχοι
  Οι βασικοί στόχοι του Δημοκρατικού Κόμματος πηγάζουν από  την όλη
  ιδεολογία και πολιτική φιλοσοφία του. Παράλληλα:
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα βρίσκεται σταθερά και με συνέπεια ενταγμένο
   στον ενδιάμεσο πολιτικό χώρο και υπηρετεί με ειλικρίνεια και χωρίς

   διακρίσεις το δημόσιο συμφέρον και το κοινωνικό σύνολο. Επιδιώκει τη
   συστηματική συνεργασία των δυνάμεων του χώρου στη βάση
   πολιτικοϊδεολογικών συγκλίσεων. Μόνιμος στόχος του Δημοκρατικού
   Κόμματος είναι η συνένωση των δυνάμεων του χώρου και η διεύρυνση
   της αποδοχής των αρχών και της πολιτικής φιλοσοφίας του
   ενδιάμεσου χώρου από την Κυπριακή κοινωνία Στόχος επίσης είναι η
   δημιουργία συνθηκών εθνικής συνεννόησης, πολιτικής συναντίληψης,
   κοινωνικής συναίνεσης και πολιτικής σταθερότητας στον τόπο.
  β) Το Δημοκρατικό Κόμμα επιδιώκει ενεργό και δημιουργική συμμετοχή
   σε Διεθνείς και  Ευρωπαϊκούς πολιτικοϊδεολογικούς και
   κο ι ν ο β ο υλ ε υ τ ι κο ύ ς  θ εσ μ ο ύ ς  κα ι  σ χ ή μ α τ α  σ τ η  β ά σ η
   πολιτικοϊδεολογικής ταύτισης ή συγγένειας.
 2.4 Θέσεις του Κόμματος αναφορικά με το Εθνικό θέμα
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα θεωρεί το Κυπριακό ως πρόβλημα εισβολής και
   κατοχής και αγωνίζεται για να επιτύχει με βάση τα ψηφίσματα και τις
   αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών και τις Συμφωνίες Κορυφής, τις
   αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
   και το Κοινοτικό (Ευρωπαϊκό) Κεκτημένο, δίκαιη, λειτουργική και
   βιώσιμη λύση. ΛΥΣΗ που θα εξασφαλίζει την πλήρη ανεξαρτησία, την
   κατοχύρωση της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας, και της
   ενότητας της χώρας, την αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων
   και των εποίκων και την κατοχύρωση του δικαιώματος επιστροφής
   όλων των προσφύγων στις εστίες και τις περιουσίες τους, κάτω από
   συνθήκες ασφάλειας και θα κατοχυρώνει τα ανθρώπινα δικαιώματα
   (όλων των νόμιμων κατοίκων της Κυπριακής Δημοκρατίας), τις
   βασικές ελευθερίες και τη διακρίβωση της τύχης ενός εκάστου των
   αγνοουμένων.
  β) Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει ότι στον αγώνα μας για φυσική και
   εθνική επιβίωση και δικαίωση, η ανεπιφύλακτη και στενή συνεργασία
   με την Ελληνική Κυβέρνηση είναι αναγκαία και απαραίτητη, και ότι, οι
   δεσμοί με την Ελλάδα, για λόγους ιστορικούς, φυλετικούς και
   εθνικούς, πρέπει να παραμένουν πάντοτε απαρασάλευτοι.
  γ) Το Δημοκρατικό Κόμμα εργάζεται για την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση της
   Κύπρου με στόχο την εφαρμογή των αρχών της δικαιοσύνης, των
   ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του Κοινοτικού Κεκτημένου και την
   ισότιμη και δημιουργική συμμετοχή της Κύπρου στους Ευρωπαϊκούς
   θεσμούς και γενικά στο Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. Παράλληλα εργάζεται
   για τη διαμόρφωση ενός συστήματος αρχών και αξιών στην Ευρωπαϊκή
   Ένωση που να την καθιστά ένωση λαών και πολιτισμών και όχι όργανο
   πολιτικών και οικονομικών κέντρων εξουσίας.
 2.5 Πολιτική Δημοκρατία
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει πως όλες οι πολιτικές εξουσίες πρέπει
   να πηγάζουν από το λαό και να ασκούνται υπεύθυνα για το καλό του
   λαού και σύμφωνα με την ανόθευτη θέλησή του.
  β) Η ολοκλήρωση της Πολιτικής Δημοκρατίας είναι αδιανόητη χωρίς την
   απαιτούμενη πολιτική αγωγή και ενημέρωση, χωρίς τη συμμετοχή
   όλων των ενηλίκων πολιτών στη διαδικασία λήψης σοβαρών
   αποφάσεων, χωρίς την παροχή ίσων ευκαιριών σε όσους πολίτες
   θέλουν να διεκδικήσουν πολιτικές θέσεις, από τις οποίες να μπορούν
   να συναγωνιστούν δημοκρατικά και  ελεύθερα, χωρίς να
   παρεμποδίζονται από οποιεσδήποτε προκαταλήψεις και εμπόδια.
   Η Πολιτική Δημοκρατία απαιτεί την ισότητα των πολιτών έναντι των
   νόμων και την ισοπολιτεία των νόμων έναντι όλων των πολιτών.
 2.6 Έμπρακτη Πολιτική Δημοκρατία 
  Το Δημοκρατικό Κόμμα θέλει τη δημοκρατία έμπρακτη και ουσιαστική, όπου
  τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των πολιτών να καθορίζονται δημοκρατικά,
  με συναίσθηση κοινωνικής ευθύνης και σύμφωνα με τις αρχές της
  δικαιοσύνης και της κοινωνικής αλληλεγγύης και όπου τα δικαιώματα των
  πολιτών να προστατεύονται αποτελεσματικά και να ασκούνται ελεύθερα.

 2.7 Ατομικές και Πολιτικές Ελευθερίες 
  Το Δημοκρατικό Κόμμα θέλει τα ανθρώπινα δικαιώματα απαραβίαστα και τις
  ατομικές και πολιτικές ελευθερίες κατοχυρωμένες με μηχανισμούς που να
  τις προστατεύουν από καταχραστές και σφετεριστές της εξουσίας και από
  πράξεις που δεν συνάδουν με το σύστημα των κοινωνικών αξιών του λαού ή
  τη δημοκρατικά εκφραζόμενη θέληση του λαού.
 2.8 Κοινωνική Δημοκρατία
  Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει ότι το κράτος και γενικά η πολιτεία καθώς και
  η ευρύτερη  κοινωνία έχουν υποχρέωση να εξασφαλίζουν σε όλους τους
  πολίτες συνθήκες ελεύθερης και αξιοπρεπούς διαβίωσης, σύμφωνα με τις
  αρχές της δικαιοσύνης, του ανθρωπισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης.
  Για το σκοπό αυτό υποστηρίζει τη χαλιναγώγηση της αυθαιρεσίας των
  ισχυρών κοινωνικών ομάδων, όπου, και όταν, εκδηλώνεται, την ενίσχυση των
  αδύνατων κοινωνικών ομάδων ή κατηγοριών ή στρωμάτων και την προστασία
  τους από την εγκατάλειψη, την κοινωνική περιθωριοποίηση, την άδικη
  μεταχείριση και την εκμετάλλευση, με απώτερο σκοπό την εξισορρόπηση
  των κοινωνικών και οικονομικών δικαιωμάτων και την αρμονική συμβίωση
  των πολιτών μέσα σε συνθήκες κοινωνικής συνοχής.
 2.9 Οικονομική Δημοκρατία
  Το Δημοκρατικό Κόμμα αποβλέπει στην εξάλειψη κάθε είδους οικονομικών
  φραγμών για την οικονομική προαγωγή των ατόμων και στη δημιουργία ίσων
  ευκαιριών εργασίας και οικονομικής προόδου για όλους τους πολίτες.
  Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει ότι η οικονομική δημοκρατία είναι ανέφικτη
  χωρίς την κατάργηση της κυρίαρχης  αυθαιρεσίας των οικονομικά ισχυρών,
  των μονοπωλίων, της ασυδοσίας του εγχώριου ή ξένου κεφαλαίου, της
  μονοπώλησης, της πληροφόρησης και των κάθε λογής προνομίων που είναι
  αντίθετα με τα συμφέροντα του λαού.  Το Δημοκρατικό Κόμμα θεωρεί επίσης
  αναγκαία την καθιέρωση ελέγχου και την επιβολή κυρώσεων για την κακή
  χρήση τεχνικών εφευρέσεων ή καινοτομιών από μέρους ισχυρών
  κοινωνικοοικονομικών παραγόντων.
  Το Δημοκρατικό Κόμμα θεωρεί το μικτό σύστημα οικονομίας, που συνδυάζει
  την ιδ ιωτική πρωτοβουλία με τον κρατικό σχεδιασμό,  ως το
  αποτελεσματικότερο οικονομικό σύστημα το οποίο διασφαλίζει την πρόοδο
  και την ανάπτυξη της Κύπρου και του λαού της, την δίκαιη κατανομή του
  εθνικού πλούτου και των οικονομικών βαρών και την προστασία των
  δικαιωμάτων των οικονομικά ασθενέστερων και μη προνομιούχων ομάδων
  του πληθυσμού.
 2.10 Δημοκρατική μεθόδευση
  Το Δημοκρατικό Κόμμα δεν υποστηρίζει δόγματα αλλά αρχές, που θα
  ενθαρρύνουν την αδιάκοπη αναζήτηση του καλύτερου και δικαιότερου
  τρόπου κοινωνικής συμβίωσης και συνεργασίας.
  Υποστηρίζει ότι ο ανοικτός και ελεύθερος διάλογος σαν μέσο έκφρασης των
  εκτιμήσεων και θέσεων του λαού, αποτελεί το πιο ορθό μέσο αναζήτησης
  τρόπων για πιο αρμονική  κοινωνική συμβίωση και συνεργασία.
  Επίσης υποστηρίζει ότι σε περίπτωση διαφωνίας ή διαφοράς το καλύτερο
  μέσο για εξεύρεση λύσης είναι οι νόμιμες και δημοκρατικές διαδικασίες.
 2.11 Κατευθυντήριες Οργανωτικές Γραμμές 
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα δεν είναι Κόμμα με μονολιθική οργάνωση. Η
   συνοχή του διατηρείται με την ισορροπημένη κατανομή της
   ενδοκομματικής δύναμης μεταξύ των μελών και αξιωματούχων του, με
   την προσήλωση στους σκοπούς και στη συλλογική προσπάθεια για την
   επίτευξη των σκοπών του Κόμματος.
  β) Οι δημοκρατικές αρχές διέπουν τόσο τη διαδικασία ανάδειξης
   αξιωματούχων όσο και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Γι’ αυτό:
   I.  Όλα τα όργανα είναι αιρετά και εκλέγονται με όσο το δυνατό πιο
    άμεσο τρόπο. Συγκεκριμένα όλα τα μέλη του Κόμματος, που
    είναι εγγεγραμμένα στο Κεντρικό Μητρώο Μελών, έχουν και
    ασκούν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και
    συνδιαμορφώνουν μέσα από συλλογικές διαδικασίες τις

    αποφάσεις και τις θέσεις του Κόμματος στα μείζονος σημασίας
    και ιδιαίτερης κρισιμότητας πολιτικά και κομματικά θέματα. Όλα
    τα μέλη του Κόμματος εκλέγουν όλους τους κεντρικούς
    αξιωματούχους και μέλη των κεντρικών συλλογικών οργάνων
    του Κόμματος, όλα τα μέλη των Επαρχιακών Οργανώσεων
    εκλέγουν όλους τους αξιωματούχους και τα μέλη των
    Επαρχιακών Συλλογικών Οργάνων και όλα τα μέλη της Τοπικής
    Οργάνωσης εκλέγουν όλους τους αξιωματούχους και όλα τα
    μέλη των τοπικών συλλογικών οργάνων.
   II. Οι εξουσίες που συγκεντρώνουν τα όργανα
    αλληλοϊσορροπούνται και αλληλοελέγχονται.
   III. Οι αποφάσεις λαμβάνονται από αρμόδια συλλογικά όργανα.
    --Επιδιώκεται η αποκέντρωση του συστήματος λήψης
    αποφάσεων και η εκχώρηση διακριτικής  εξουσίας στα
    κατώτερα συλλογικά αιρετά  όργανα.

ΑΡΘΡΟ 3: ΚΟΜΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ
 3.1 Επί θεμάτων μείζονος πολιτικής σημασίας ή ιδιαίτερης κομματικής
  κρισιμότητας πραγματοποιείται κομματικό δημοψήφισμα στο οποίο
  συμμετέχουν όλα τα μέλη του Κόμματος.
 3.2 
  Την πραγματοποίηση κομματικού δημοψηφίσματος αποφασίζει η Κεντρική
  Επιτροπή, η οποία καθορίζει το θέμα και τα ερωτήματα που θα τεθούν προς
  απάντηση στο δημοψήφισμα. Οι σχετικές αποφάσεις της Κεντρικής
  Επιτροπής λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών της.

ΑΡΘΡΟ 4: ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 4.1 Το Πολιτικό Πρόγραμμα του Κόμματος καθορίζεται με βάση τις πιο πάνω
  βασικές πολιτικές θέσεις και, εντός των πλαισίων αυτών, μπορεί να
  αναθεωρείται από καιρού εις καιρό από το Παγκύπριο Συνέδριο που έχει
  αποκλειστική αρμοδιότητα να συζητά και να εγκρίνει τους επί μέρους
  στόχους, τη μεθοδολογία, τρόπους και ενέργειες για την προώθηση της
  εφαρμογής του.
 4.2 Την ευθύνη για τη σύνταξη του προσχεδίου του προγράμματος έχει το
  Εκτελεστικό Γραφείο που το υποβάλλει στην Κεντρική Επιτροπή για έγκριση.
  Η Κεντρική Επιτροπή το παραπέμπει στο Παγκύπριο Συνέδριο για τελική
  έγκριση. Νοείται ότι σε όλα τα όργανα του Κόμματος δίνεται η δυνατότητα
  υποβολής απόψεων και εισηγήσεων για τον καταρτισμό του Πολιτικού
  Προγράμματος του Κόμματος.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΔΟΜΗ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

ΑΡΘΡΟ 5: ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 1. Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση
 2. Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο
 3. Έκτακτο ή Καταστατικό Συνέδριο 
 4. Παγκύπρια Συνδιάσκεψη
 5. Κεντρική Επιτροπή
 6. Πολιτικό Συμβούλιο
 7. Εκτελεστικό Γραφείο
 8. Γραμματεία Εκτελεστικού Γραφείου
 9. Κοινοβουλευτική Ομάδα
 10. Γενικό Οργανωτικό Γραφείο
 11. Οικονομική Επιτροπή

 12. Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες
 13. Επιτροπή Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ΑΡΘΡΟ 6: ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 6.1 Η Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση πραγματοποιείται κάθε πενήντα-τέσσερις
  (54) μήνες και εκλέγει τους κεντρικούς αξιωματούχους του Κόμματος
  (Πρόεδρο, Αναπληρωτή Πρόεδρο, τρεις (3) Αντιπροέδρους, Γενικό
  Γραμματέα, Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα), τα αιρετά μέλη του Εκτελεστικού
  Γραφείου (15) και τα μέλη της Κεντρική Επιτροπή.
 6.2 Πραγματοποιείται πενήντα-τέσσερις (54) μήνες μετά την προηγούμενη
  Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
 6.3 Όλα τα εγγεγραμμένα στο Κεντρικό Μητρώο Μελών μέλη του Κόμματος, που
  έχουν εγγραφεί τουλάχιστον εννέα (9) μήνες πριν την ημέρα διεξαγωγής της
  Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην
  ψηφοφορία, εφόσον έχουν τακτοποιημένες τις κομματικές τους
  υποχρεώσεις κατά την προσέλευση τους στην Εκλογική Συνέλευση.

  Κάλπες της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης λειτουργούν σε όλες τις
  επαρχίες, όπως θα ορίζεται από τους σχετικούς κανονισμούς. Οι εκλογικές
  διαδικασίες εποπτεύονται από κεντρική και επαρχιακές εφορευτικές
  επιτροπές όπως θα ορίζουν οι Κανονισμοί που εγκρίνονται από την Κεντρική
  Επιτροπή. Οι Επαρχιακές Εφορευτικές Επιτροπές υπόκεινται στην Κεντρική
  Εφορευτική Επιτροπή. Οι Πρόεδροι των Επαρχιακών εφορευτικών
  επιτροπών είναι μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.

  Οι κάλπες ανοίγουν και κλείνουν την ίδια ώρα σε όλες τις επαρχίες.

  Η Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο συλλογικό
  όργανο του Κόμματος σε θέματα εκλογικών διαδικασιών.

  Ο χρόνος διεξαγωγής της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης μπορεί να
  παραταθεί για περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, με
  απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, ύστερα από εισήγηση του Εκτελεστικού
  Γραφείου, για λόγους εξειδικευμένους που αφορούν τα πολιτικά πράγματα
  του τόπου ή που εξυπηρετούν τους σκοπούς και τις αρχές του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 7: ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 7.1 Το Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο είναι το ανώτατο και κυρίαρχο συλλογικό
  όργανο του Κόμματος στη διαμόρφωση των πολιτικών αποφάσεων και στη
  χάραξη στρατηγικής. Συνέρχεται μια (1) φορά στη διάρκεια της  θητείας των
  κεντρικών συλλογικών οργάνων του Κόμματος, κατόπιν σύγκλισης από την
  Κεντρική Επιτροπή του κόμματος ή όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο από την
  Κεντρική Επιτροπή.
 7.2 Προκηρύσσεται από την Κεντρική Επιτροπή η οποία καθορίζει την
  ημερομηνία διεξαγωγής του και εγκρίνει την ημερήσια διάταξη του.
  Ο χρόνος διεξαγωγής του μπορεί να αναβληθεί για περίοδο που δεν θα
  υπερβαίνει τους τρεις μήνες, με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, ύστερα
  από εισήγηση του Εκτελεστικού Γραφείου, για λόγους εξειδικευμένους που
  αφορούν τα πολιτικά πράγματα του τόπου ή που εξυπηρετούν τους σκοπούς
  και τις αρχές του  Κόμματος.
 7.3 Σύνθεση
  Στο Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο συμμετέχουν: Κεντρική Επιτροπή, Πολιτική
  Επιτροπή, 86 αντιπρόσωποι της ΝΕΔΗΚ, 86 αντιπρόσωποι της ΓΟΔΗΚ, 50
  αντιπρόσωποι των Κλαδικών Οργανώσεων, οι Πρόεδροι των Ομάδων
  Μελετών, δύο αντιπρόσωποι από κάθε Φοιτητική Οργάνωση, τα μέλη των
  Επαρχιακών Επιτροπών του Κόμματος, οι Πρόεδροι των Τοπικών Επιτροπών
  και ένας αντιπρόσωπος από κάθε εκλογικό κέντρο, πέντε αντιπρόσωποι από
  κάθε Κομματική Οργάνωση του εξωτερικού, οι Δήμαρχοι, οι Δημοτικοί
  Σύμβουλοι, οι Σχολικοί Έφοροι και οι εκλεγμένοι πρόεδροι και μέλη

  Κοινοτικών Συμβουλίων μέλη του Κόμματος, τρεις αντιπρόσωποι της
  Οικονομικής Επιτροπής, οι δύο οικονομικοί ελεγκτές.
  Συμμετέχουν επίσης: Πρώην Πρόεδροι της Δημοκρατίας που προέρχονται
  από το ΔΗΚΟ, εν ενεργεία υπουργοί, βουλευτές και ευρωβουλευτές, καθώς
  και όσοι διετέλεσαν αξιωματούχοι του Κόμματος που εκλέγηκαν από
  Παγκύπριο Συνέδριο (Πρόεδροι του Κόμματος, Αναπληρωτές Προέδροι,
  Αντιπρόεδροι, Γενικοί Γραμματείς, και Γενικοί Οργανωτικοί Γραμματείς)
  πρώην Υπουργοί, Βουλευτές και Ευρωβουλευτές του Κόμματος καθώς και οι
  πρώην Προέδροι και Γενικοί Γραμματείς της ΓΟΔΗΚ και της ΝΕΔΗΚ και
  πρώην Πρόεδροι Επαρχιακών Επιτροπών, οι Πρόεδροι και τα μέλη
  Διοικητικών Συμβουλίων Ημικρατικών Οργανισμών που είναι μέλη του
  Κόμματος
 7.4 Αρμοδιότητες
  Το Τακτικό Συνέδριο ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
  α) Λαμβάνει γνώση, συζητά και ψηφίζει:-
   I. Το Πολιτικό Πρόγραμμα του Κόμματος για την επόμενη θητεία.
   II. Την Έκθεση Δράσης της περασμένης θητείας, που καταθέτει ο
    Γενικός  Γραμματέας του Κόμματος.
  β) Καθορίζει τα γενικά πλαίσια της πολιτικής του Κόμματος.
  γ) Λαμβάνει γνώση και εγκρίνει τον Οικονομικό Απολογισμό της
   Οικονομικής Επιτροπής και την Έκθεση των Οικονομικών Ελεγκτών
   του Κόμματος.
  δ) Τροποποιεί το Καταστατικό σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις.
  ε) Έχει το τεκμήριο της αρμοδιότητας για οποιοδήποτε θέμα που δεν
   καθορίζει το Καταστατικό και περιβάλλεται με το κατάλοιπο εξουσίας
   που  δεν έχει ανατεθεί σε άλλο κομματικό όργανο.
 7.5 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί που ψηφίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν με βάση το
  Καταστατικό, θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Τακτικού Παγκυπρίου
  Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 8: ΕΚΤΑΚΤΟ Ή ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 8.1 Το Έκτακτο ή Καταστατικό Παγκύπριο Συνέδριο συγκαλείται εάν και εφ’ όσον
  κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο του Κόμματος ή την Κεντρική Επιτροπή και
  ασχολείται με ειδικά θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη του,
  που εξαγγέλλεται μαζί με τη σύγκλησή του.
 8.2 Στην οργάνωση και λειτουργία του Έκτακτου ή Καταστατικού Παγκυπρίου
  Συνεδρίου εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις περί Τακτικού
  Παγκυπρίου Συνεδρίου, με εξαίρεση τη χρονική περίοδο για έγκριση και
  κοινοποίηση στους συνέδρους των εγγράφων που θα τεθούν ενώπιον του
  Συνεδρίου, την οποία θα μπορεί να συντέμνει η Κεντρική Επιτροπή
  ανάλογα με την περίπτωση και εφ’ όσον συντρέχουν εξειδικευμένοι λόγοι.

ΑΡΘΡΟ 9: ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ
 9.1 Συγκαλείται με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής με στόχο την ενημέρωση
  και το συλλογικό προβληματισμό των στελεχών του Κόμματος καθώς και την
  ανάπτυξη διαλόγου του Κόμματος  με την ευρύτερη κοινωνία πάνω σε
  σημαντικά πολιτικά ζητήματα ή θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος. Η
  Κεντρική Επιτροπή ορίζει ειδική επιτροπή για τη διοργάνωση της.
 9.2 Η Κεντρική Επιτροπή καθορίζει τη σύνθεση της Συνδιάσκεψης και εγκρίνει
  την ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 10: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 10.1 Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ είναι το ανώτατο συλλογικό όργανο του Κόμματος
  που λειτουργεί μεταξύ δύο Τακτικών Παγκύπριων Συνεδρίων.
 10.2 Σύνθεση 
  Η Κεντρική Επιτροπή αποτελείται:
  α) Από τα μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου (ως το άρθρο 12)
  β) Από τα επτά (7) μέλη της Γενικής Γραμματείας της ΓΟΔΗΚ και τα

   έντεκα (11) μέλη της Γενικής Γραμματείας της ΝΕΔΗΚ, τον Πρόεδρο
   των Ομάδων Μελετών και τους Προέδρους των κομματικών
   παραρτημάτων εξωτερικού
  γ) Από 120 αιρετά μέλη, από τα οποία 20% τουλάχιστον είναι γυναίκες
   και 10% τουλάχιστον ανήκουν στη ΝΕΔΗΚ (συμπεριλαμβανομένων
   των επτά (7) μελών της Γραμματείας της ΓΟΔΗΚ και των έντεκα (11)
   μελών της Γραμματείας της ΝΕΔΗΚ) και τα οποία κατανέμονται στις
   Επαρχιακές Οργανώσεις του Κόμματος με βάση τον αριθμό ψήφων
   που πήρε η κάθε επαρχία στις αμέσως προηγούμενες βουλευτικές
   εκλογές στις οποίες το Κόμμα έλαβε μέρος αυτοδύναμα. Τα μέλη κάθε
   επαρχίας εκλέγονται από την οικεία Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση. Η
   κατανομή των εδρών κατά επαρχιακή οργάνωση και των θέσεων που
   διεκδικούνται από γυναίκες και εκπροσώπους της ΝΕΔΗΚ καθορίζεται
   από την Κεντρική Επιτροπή με τους σχετικούς κανονισμούς. Η εκλογή
   γίνεται με βάση κανονισμούς που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή.
  δ) Όλους τους αξιωματούχους που επιλέγονται/εκλέγονται σύμφωνα με
   τα άρθρα 10.7
  ε) Από τους Προέδρους της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων, της
   Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων και της Ομάδας Μελετών.
  στ) Από πέντε (5) εκπροσώπους του Φοιτητικού Κινήματος, που είναι
   μέλη του κόμματος.
 10.3 Η εκλογή των αιρετών μελών της Κεντρικής Επιτροπής γίνεται από τις
  Επαρχιακές Εκλογικές Συνελεύσεις. Η κατανομή των εδρών κατά Επαρχιακή
  Οργάνωση και των θέσεων που διεκδικούνται από γυναίκες και εκπροσώπους
  της ΝΕΔΗΚ καθορίζεται από την Κεντρική Επιτροπή με τους σχετικούς
  κανονισμούς.
 10.4 Ο Γενικός Γραμματέας και ο Βοηθός Γενικός Γραμματέας  φροντίζουν για την
  τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων και των παρουσιών της Κεντρικής
  Επιτροπής και κυκλοφορούν τα  πρακτικά ανάμεσα στα μέλη της Κεντρικής
  Επιτροπής όχι αργότερα από 15 μέρες μετά τη συνεδρία. 
  Η Κεντρική Επιτροπή δύναται να αποφασίσει τη μη περίληψη θεμάτων στα
  πρακτικά με πλειοψηφία όχι μικρότερη από 3/5 των παρόντων.
 10.5 Η Κεντρική Επιτροπή συνέρχεται τουλάχιστον μια (1) φορά την τριμηνία.
  Συγκαλείται από το Εκτελεστικό  Γραφείο, υπό την ευθύνη του Γενικού
  Γραμματέα.
  α) Η Κεντρική Επιτροπή μπορεί να συγκληθεί εκτάκτως από τον Πρόεδρο
   ή το Εκτελεστικό Γραφείο ή με γραπτή αίτηση υπογεγραμμένη από το
   25% τουλάχιστον των μελών της, που να παραθέτει κατά τρόπο
   συγκεκριμένο το θέμα ή τα θέματα για το οποίο/οποία ζητείται η
   έκτακτη σύγκλησή της.
  β) Η Κεντρική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα το
   ήμισυ  τουλάχιστον των εν ενεργεία μελών της. Σε περίπτωση μη
   συμπλήρωσης του ως άνω αριθμού, η συνεδρία αναβάλλεται για μια
   ώρα, οπότε τα παρόντα μέλη εφ’ όσον αντιπροσωπεύουν το 1/3
   τουλάχιστον των εν ενεργεία μελών της, αποτελούν απαρτία.
  γ) Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία, εκτός των
   αποφάσεων για τις οποίες απαιτείται μεγαλύτερος αριθμός ψήφων
   σύμφωνα με τις πρόνοιες άλλων άρθρων του Καταστατικού. Η
   ψηφοφορία διεξάγεται δι’ ανατάσεως της χειρός εκτός αν ζητηθεί
   διαφορετικά από το 25% των παρόντων μελών, οπότε διεξάγεται
   μυστική.
 10.6 Αρμοδιότητες
  α) Η Κεντρική Επιτροπή προκηρύσσει  την Παγκύπρια Εκλογική
   Συνέλευση και καθορίζει την ημερομηνία διεξαγωγής των εργασιών
   της, την εκλογική διαδικασία και κάθε άλλο εκλογικό κανονισμό. Με
   ειδικούς κανονισμούς καθορίζει τη διαδικασία υποβολής
   υποψηφιοτήτων και διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη των
   κεντρικών αξιωματούχων, των μελών των κεντρικών συλλογικών
   οργάνων και των επαρχιακών και τοπικών συλλογικών οργάνων, που

   εκλέγονται από την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
  β) Προκηρύσσει επίσης το Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο, καθορίζει την
   ημερομηνία διεξαγωγής των εργασιών του και εγκρίνει την ημερήσια
   διάταξή του. Μελετά και εγκρίνει όλα τα έγγραφα που θα κατατεθούν
   στο Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο, τουλάχιστον ένα μήνα πριν την
   πραγματοποίηση του και φροντίζει για την κυκλοφορία του
   προσυνεδριακού υλικού  διά του Γενικού Γραμματέα προς τις
   Επαρχιακές Επιτροπές και άλλες οργανώσεις ή τμήματα του Κόμματος.
  γ) Εγκρίνει και παραπέμπει στο Παγκύπριο Τακτικό Συνέδριο το Πολιτικό
   Πρόγραμμα του Κόμματος και την Έκθεση Δράσης.
  δ) Μελετά και εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων και δαπανών
   του Κόμματος. 
  ε) Λαμβάνει γνώση της γενικής οικονομικής κατάστασης του Κόμματος
   με αναφορά του αρμόδιου οικονομικού διαχειριστή, ο οποίος εισηγείται
   στο Εκτελεστικό Γραφείο τους συνεργάτες του.
  στ) Ενόψει του Τακτικού Παγκύπριου Συνεδρίου λαμβάνει γνώση της
   οικονομικής κατάστασης και διαχείρισης των οικονομικών του
   Κόμματος της προηγηθείσας διετίας με την κατάθεση της έκθεσης των
   οικονομικών ελεγκτών του Κόμματος που παραπέμπεται στο Τακτικό
   Παγκύπριο Συνέδριο. Ενόψει Τακτικού Παγκύπριου Συνεδρίου
   εξετάζει τους εγκεκριμένους λογαριασμούς του Κόμματος με βάση
   την έκθεση των ελεγκτών και εγκρίνει ή απορρίπτει τους
   λογαριασμούς.
  ζ) Εγκρίνει τους εσωτερικούς κανονισμούς οι οποίοι ρυθμίζουν την
   οργάνωση και λειτουργία των Συλλογικών οργάνων ή επιτροπών του
   Κόμματος , κεντρικών, επαρχιακών ή τοπικών. 
  η) Εγκρίνει την κομματική λειτουργία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.
  θ) Καθορίζει το ύψος του δικαιώματος εγγραφής και της ετήσιας
   συνδρομής των μελών.
  ι) Θεσπίζει ειδικούς κανονισμούς που ρυθμίζουν:
   I. Τη διαδικασία της υποβολής υποψηφιότητας και εκλογής
    αξιωματούχων του Κόμματος που εκλέγονται από ανώτερα
    συλλογικά όργανα του Κόμματος. 
   II. Τη διαδικασία επιλογής κομματικού ή κομματικών υποψηφίων
    στη διεκδίκηση των γενικών ή Αναπληρωματικών βουλευτικών
    εκλογών, Ευρωεκλογών, των δημοτικών εκλογών ή της εκλογής
    προέδρων και μελών Κοινοτικών Συμβουλίων καθώς και μελών
    Σχολικών Εφοριών.
   III. Τη διαδικασία προκήρυξης και διεξαγωγής του κομματικού
    δημοψηφίσματος.
  Ια) Επιλέγει/εκλέγει ενδεκαμελή (11) υποεπιτροπή της Κεντρικής
   Επιτροπής απαρτιζόμενη από Πρόεδρο και δέκα μέλη, η οποία ενεργεί
   ως δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
  Ιβ) Επιλέγει/εκλέγει το βουλευτή που θα διεκδικήσει το αξίωμα του
   Προέδρου της Βουλής, σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Κόμματος
   δεν είναι βουλευτής ή δεν επιθυμεί να διεκδικήσει τη θέση.
  Ιγ) Επικυρώνει την εκλογή του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του
   Κόμματος και του Αναπληρωτή του.
  Ιδ) Επιλέγει/εκλέγει τα πέντε (5) μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας,
   Ελέγχου και  Κανονισμών.
  Ιε) Επικυρώνει την επιλογή του Προέδρου της Ομάδας Μελετών.
 10.7 Επιλέγει/εκλέγει τους πιο κάτω Αξιωματούχους του Κόμματος οι οποίοι
  συμμετέχουν στην Κεντρική Επιτροπή ως εξ οφίκια μέλη με δικαίωμα
  ψήφου:
  1) Τους Βοηθούς Γενικούς Γραμματείς
  2) Τους Βοηθούς Γενικούς Οργανωτικούς Γραμματείς
  3) Το Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων
  4) Το Γραμματέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  5) Το Γραμματέα Αγροτικών Θεμάτων

  6) Το Γραμματέα Προσφυγικών Θεμάτων
  7) Το Γραμματέα Πολιτιστικών Θεμάτων
  8) Το Γραμματέα Αθλητισμού
  9) Το Γραμματέα Θρησκευτικών Ομάδων
  10) Το Γραμματέα Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Θεμάτων
  Τα καθήκοντα/αρμοδιότητές τους, εφ’ όσον  δεν προβλέπονται από το
  Καταστατικό, εγκρίνονται από την Κεντρική Επιτροπή.
 10.8 Πληρώνει με εκλογή τις  θέσεις του Αναπληρωτή Προέδρου, Αντιπροέδρων,
  Γενικού Γραμματέα και του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, σε περίπτωση
  κατά την οποία καθίστανται κενές για οποιοδήποτε λόγο.
 10.9 Κάθε χρόνο η Κεντρική Επιτροπή  ορίζει ειδική συνεδρία  λογοδοσίας των
  αξιωματούχων του Κόμματος. 

ΑΡΘΡΟ 11: ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 11.1 Στο Πολιτικό Συμβούλιο μετέχουν όλοι οι πρώην υπουργοί και βουλευτές
  μέλη του Κόμματος και άλλα πρόσωπα μετά από σχετική εισήγηση του
  Προέδρου του Κόμματος στη Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου.
 11.2 Συνεδριάζει τακτικά και αναλύει τα πολιτικά δρώμενα και την επικαιρότητα.
 11.3 Το Πολιτικό Συμβούλιο έχει καθαρά συμβουλευτικό χαρακτήρα και μετά από
  κάθε συνεδρία αποστέλλει στον Πρόεδρο του Κόμματος έκθεση εισηγήσεων
  και απόψεων.
 11.4 Το Πολιτικό Συμβούλιο τελεί υπό την εποπτεία του Προέδρου του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 12: ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
 12.1 Το Εκτελεστικό Γραφείο είναι το Εκτελεστικό Όργανο της Κεντρικής
  Επιτροπής και γενικότερα του Κόμματος.
 12.2 Σύνθεση 
  Στο Εκτελεστικό Γραφείο συμμετέχουν:
  α) Ο Πρόεδρος, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος, οι τρεις (3) Αντιπροέδροι, ο
   Γενικός Γραμματέας, ο Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας.
  β) Δεκαπέντε (15) αιρετά μέλη που εκλέγονται από την Παγκύπρια
   Εκλογική Συνέλευση. Τρία από τα μέλη αυτά είναι γυναίκες.
  γ) Πρώην Πρόεδροι του Κόμματος
  δ) Οι Πρόεδροι της ΝΕΔΗΚ και της ΓΟΔΗΚ
  ε) Οι υπουργοί που συμμετέχουν στην κυβέρνηση εκ μέρους του
   Κόμματος.
  στ) Τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος και οι
   Ευρωβουλευτές του Κόμματος.
  ζ) Οι Πρόεδροι των Επαρχιακών Επιτροπών του Κόμματος (ένας ανά
   γεωγραφική επαρχία).
  η) Ο Οικονομικός Διαχειριστής του Κόμματος
  θ) Ο Γενικός Διευθυντής του Κόμματος, ως εξ οφίκιο Μέλος με δικαίωμα
   ψήφου.
  ι) Η Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου δύναται να καλεί μέχρι και 3
   άτομα να παρακάθονται στο Εκτελεστικό χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 12.3 Αποτυχών υποψήφιος στις εκλογές για την ανάδειξη προέδρου του
  Κόμματος ο οποίος συγκεντρώνει πάνω από το 30% των ψήφων, συμμετέχει
  στο Εκτελεστικό Γραφείο ως πλήρες μέλος.
 12.4 Σε Ειδικές Συνεδρίες παρίστανται για σκοπούς ενημέρωσης και συντονισμού
  και άλλοι αξιωματούχοι του Κόμματος που θα προσκαλούνται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 12.5 Λειτουργία 
  α) Το Εκτελεστικό Γραφείο συγκαλείται το αργότερο τριάντα (30) ημέρες
   μετά την εκλογή των αιρετών μελών του και συνεδριάζει τακτικά
   τουλάχιστον μια (1) φορά τον μήνα και έκτακτα όταν κληθεί από τον
   Πρόεδρο ή από τα 3/5 των μελών του.
  β) Τα μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου αναλαμβάνουν συγκεκριμένους
   τομείς  ευθύνης. 
  γ) Βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά συν ένα μέλη του. Οι

   αποφάσεις λαμβάνονται  με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών
   του.
  δ) Γενικά θέματα λειτουργίας του ρυθμίζονται με Ειδικό Κανονισμό που
   θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή. 
 12.6 Αρμοδιότητες
  Το Εκτελεστικό Γραφείο ασκεί τις πιο κάτω αρμοδιότητες:
  α) Μελετά τις διαμορφούμενες εκάστοτε πολιτικές ή άλλες καταστάσεις
   και εξελίξεις και αντιμετωπίζει τα προκύπτοντα θέματα.
  β) Εκτιμά τη γενική κατάσταση και λαμβάνει αποφάσεις για την
   κομματική γραμμή μέσα στα πλαίσια των αρχών του Κόμματος.
  γ) Αποφασίζει για την ένταξη στα συλλογικά όργανα του Κόμματος
   άλλων στελεχών που προσχωρούν στο Κόμμα.
  δ) Ετοιμάζει  και υποβάλλει κάθε τρίμηνο προς την Κεντρική Επιτροπή
   Ειδική Πολιτική Έκθεση πάνω στην πολιτική κατάσταση, με βάση την 
   οποία αυτή προβαίνει στις εκτιμήσεις ή και λαμβάνει  τις αποφάσεις
   της.
  ε) Προτείνει στην Κεντρική Επιτροπή τα ονόματα των δύο Ελεγκτών του
   Κόμματος.
  στ) Συγκαλεί σε συνεννόηση με τις Επαρχιακές Επιτροπές τα τακτικά ή
   έκτακτα Επαρχιακά Συνέδρια.
  ζ) Καταρτίζει το προσχέδιο του Πολιτικού Προγράμματος του Κόμματος
   και το υποβάλλει στην Κεντρική Επιτροπή.
  η) Επιλέγει/εκλέγει τους πιο κάτω αξιωματούχους του Κόμματος: 
   I. Τον Οικονομικό Διαχειριστή του Κόμματος και τα μέλη της
   Οικονομικής Επιτροπής
   II. Τον Πρόεδρο και τα μέλη της Ομάδας Μελετών
   III. Επικυρώνει τα εννιά (9) πρόσωπα που στελεχώνουν το Γενικό
    Οργανωτικό Γραφείο
   IV. Τον Πρόεδρο και τα μέλη Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων
   V. Τον Πρόεδρο και τα μέλη Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων
   VI. Τον Γενικό Διευθυντή του Κόμματος
  θ) Καταρτίζει με  βάση εισηγήσεις της Επιτροπής Δεοντολογίας, Ελέγχου
   και Κανονισμών, τα προσχέδια των Κανονισμών που προνοούνται από
   τα διάφορα άρθρα του Καταστατικού και τα παραπέμπει στην Κεντρική
   Επιτροπή για ψήφιση.
  ι) Εισηγείται στην Κεντρική Επιτροπή τη σύσταση οποιασδήποτε
   Επιτροπής ή Επιτροπών με συμβουλευτική ιδιότητα που δεν
   προβλέπονται από το καταστατικό για την αποδοτική λειτουργία του
   κομματικού μηχανισμού.
  ια) Κατόπιν εισήγησης του Γενικού Διευθυντή του Κόμματος, εγκρίνει την
   δομή και το οργανόγραμμα του Κόμματος.
  ιβ) Δύναται να καλέσει Αξιωματούχους του Κόμματος που δεν είναι μέλη
   του Εκτελεστικού Γραφείου να παραστούν σε συνεδρία που μελετά
   θέματα της αρμοδιότητάς τους.
  ιγ) Λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή
  ιδ) Επιλέγει/εκλέγει πενταμελή (5) υποεπιτροπή του Εκτελεστικού
   Γραφείου, με Πρόεδρο και τέσσερα (4) μέλη η οποία ενεργεί σαν
   πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
   Η πειθαρχική εξουσία του Εκτελεστικού Γραφείου διά της
   πενταμελούς υποεπιτροπής του ασκείται αφού διοριστεί «ερευνών
   λειτουργός» (εκτός των Οργάνων του Κόμματος αλλά μέλος του
   Κόμματος) για διερεύνηση των γεγονότων και για υποβολή έκθεσης.
   Νοείται ότι παρέχεται το δικαίωμα ακροάσεως του μέλους εφ’ όσον η
   έρευνα διεκπεραιωθεί. 
 12.7 Επιβάλλει αυτεπάγγελτα πειθαρχική ποινή σε περιπτώσεις αυταπόδεικτου
  πειθαρχικού παραπτώματος.
 12.8 Το Εκτελεστικό Γραφείο φροντίζει για τη συγκρότηση και λειτουργία ειδικών
  επιτροπών εργασίας που θα αφορούν θέματα ανάλογα με τα υπουργεία της
  κυβέρνησης ή/και αντίστοιχες Επιτροπές της Βουλής.

 12.9 Η υλοποίηση και εφαρμογή των αποφάσεων του Εκτελεστικού Γραφείου
  μπορεί να ανατεθεί στη Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου.
 12.10 Το Εκτελεστικό Γραφείο επιλέγει τα κομματικά  μέλη που εκπροσωπούν το
  Κόμμα σε εξωκομματικούς οργανισμούς ή επιτροπές.
 12.11 Το Εκτελεστικό Γραφείο σε συνεργασία με το Γενικό Διευθυντή του
  Κόμματος ορίζει τις έμμισθες θέσεις του Κόμματος, διορίζει και παύει το
  έμμισθο προσωπικό και ορίζει και αναθεωρεί την αντιμισθία του με βάση την
  κείμενη νομοθεσία και τις ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις

ΑΡΘΡΟ 13: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
 13.1 Η Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον
  Αναπληρωτή Πρόεδρο, τους τρεις (3) Αντιπροέδρους, το Γενικό Γραμματέα,
  το Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα, τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο, τον
  Αναπληρωτή Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο και δύο (2) από τα αιρετά μέλη
  του Εκτελεστικού Γραφείου που ορίζονται από την ολομέλεια του Σώματος
  και διαχειρίζεται πάνω σε καθημερινή βάση θέματα κομματικής πολιτικής,
  οργανωτικής ανάπτυξης και γενικότερης πολιτικής και κομματικής δράσης.
  Στην Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου παρακάθεται και ο Γραμματέας
  Επικοινωνίας/Εκπρόσωπος Τύπου χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 13.2 Αρμοδιότητες
  α) Επιλέγει/εκλέγει τον Γραμματέα Επικοινωνίας/Εκπρόσωπο Τύπου
   κατόπιν εισήγησης του Προέδρου του Κόμματος.
  β) Σε συνεργασία με τον Γενικό Διευθυντή του Κόμματος έχει την ευθύνη
   θεμάτων που άπτονται του επαγγελματικού προσωπικού του
   Κόμματος.
  γ) Επιλέγει/εκλέγει τον Υπεύθυνο Προσωπικών Δεδομένων.

ΑΡΘΡΟ 14: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
 14.1 Οι βουλευτές του Κόμματος αποτελούν την Κοινοβουλευτική Ομάδα του.
 14.2 Αρμοδιότητες
  α) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα έχει την ευθύνη της προβολής και
   εφαρμογής της πολιτικής του Κόμματος στα πλαίσια της Βουλής των
   Αντιπροσώπων.
  β) Ενεργεί τόσο μέσα, όσο και έξω από τη Βουλή για την προώθηση των
   αρχών και των αποφάσεων του Κόμματος και αγωνίζεται για την
   υπεράσπιση και εξασφάλιση των συμφερόντων του λαού μας.
  γ) Δραστηριοποιείται  σε συνεργασία με τα αρμόδια όργανα του Κόμματος
   για την επισήμανση, προώθηση και επίλυση των συμφερόντων του
   λαού.
  δ) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα δύναται για σκοπούς διευκόλυνσης της
   στην εκπλήρωση των καθηκόντων της, να διορίσει σε συνεννόηση με
   το Γενικό Γραμματέα, έμμισθο Γραμματέα, καθορίζοντας ταυτόχρονα
   τους όρους εργοδότησης του και τα καθήκοντά του.
  ε) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα συνεδριάζει τακτικά κάθε εβδομάδα και
   έκτακτα όταν παρίσταται ανάγκη.
  στ) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα επιλέγει δυο (2) εκ των Κοινοβουλευτικών
   Συνεργατών ως Γραμματείς της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.
  ζ) Λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή
 14.3 Ειδικός Κανονισμός
  Ειδικός Κανονισμός, που ετοιμάζει η Κοινοβουλευτική Ομάδα και ψηφίζει
  η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει την οργάνωση και λειτουργία της Ομάδας.

ΑΡΘΡΟ 15: ΓΕΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
 15.1 Το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο είναι υπεύθυνο για την οργάνωση του
  Κόμματος και καταρτίζει το Γενικό Οργανωτικό Σχέδιο.
 15.2 Του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου προΐσταται ο Γενικός Οργανωτικός
  Γραμματέας. 
 15.3 Απαρτίζεται από τον Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα, τους δυο (2) Βοηθούς
  Γενικούς Οργανωτικούς Γραμματείς και τους έξι (6) Γενικούς Επαρχιακούς

  Οργανωτικούς Διοικητικών Επαρχιών.
 15.4 Όπου κριθεί αναγκαίο καλούνται να παρακαθίσουν σε συνεδρίες του Γενικού
  Οργανωτικού Γραφείου και άλλοι αξιωματούχοι.
 15.5 Τα μέλη του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου επικυρώνονται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 15.6 Βρίσκεται σε στενή επαφή με τις Επαρχιακές Επιτροπές και τα Παραρτήματα
  του Εξωτερικού και συντονίζει τις ενέργειες και δραστηριότητες τους στον
  οργανωτικό τομέα.
 15.7 Ελέγχει την πρόοδο προς υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.
 15.8 Τηρεί υπό την εποπτεία του Προέδρου του Κόμματος και με τη συνεργασία
  του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, το Κεντρικό Μητρώο Μελών του
  Κόμματος και ελέγχει την κανονική  τήρηση των Επαρχιακών Μητρώων
  Μελών από τις Επαρχιακές Επιτροπές και των Μητρώων Μελών  των Τοπικών
  Οργανώσεων από τις αντίστοιχες Τοπικές Επιτροπές, της ΝΕΔΗΚ και της
  ΓΟΔΗΚ.
 15.9 Διενεργεί και εποπτεύει τις εκλογές για την ανάδειξη της ηγεσίας της
  ΝΕΔΗΚ και της ΓΟΔΗΚ, για τις οποίες έχει την ευθύνη τήρησης του
  μητρώου.
 15.10 Κανένα μέλος του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου δεν μπορεί να διεκδίκηση
  πολιτειακό αξίωμα εκτός και αν παραιτηθεί από την θέση του τουλάχιστον
  δυο (2) χρόνια πριν τις εκλογές τις οποίες προτίθεται να διεκδικήσει, εκτός
  και αν το Εκτελεστικό Γραφείο δώσει σχετική άδεια κατόπιν γραπτού
  αιτήματος.
 15.11 Το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 16: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ
 16.1 Η Επιτροπή Δεοντολογίας, Ελέγχου και Κανονισμών απαρτίζεται από πέντε
  (5) μέλη που επιλέγονται/εκλέγονται από την Κεντρική Επιτροπή.
 16.2 Καταρτίζει κώδικα Δεοντολογίας και εισηγείται κανονισμούς που ρυθμίζουν
  την κομματική συμπεριφορά και δράση καθώς και τη λειτουργία όλων των
  οργάνων του Κόμματος.
 16.3 Παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση του Καταστατικού, του Κώδικα
  Δεοντολογίας και των Κανονισμών.

ΑΡΘΡΟ 17: ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 17.1 Με πρωτοβουλία του Εκτελεστικού Γραφείου, συγκροτούνται Επιτροπές με
  ευθύνη την εξέταση θεμάτων που αφορούν την πολιτική, εκπαιδευτική,
  κοινωνική, οικονομική, πολιτιστική και αθλητική δραστηριότητα της
  Κυβέρνησης ή και άλλων φορέων εξουσίας, όπως και άλλες πτυχές της
  ζωής  του  τόπου .  Με δ ική  τους  πρωτοβουλία  να  εκφράζουν
  απόψεις/εισηγήσεις στο Εκτελεστικό Γραφείο για οποιοδήποτε από τα
  θέματα αυτά.
 17.2 Στις Επιτροπές  μετέχουν εξ οφίκιο οι βουλευτές  που εκπροσωπούν το
  Κόμμα στις αντίστοιχες Επιτροπές της Βουλής. Τα λοιπά μέλη των Επιτροπών
  επιλέγει/εκλέγει το Εκτελεστικό Γραφείο.
 17.3 Την εποπτεία  και συντονισμό του έργου τους θα έχει ο Αναπληρωτής
  Πρόεδρος του Κόμματος ή οι Αντιπρόεδροι του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 18: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
 18.1 Τα μέλη της Επιτροπής Αναθεώρησης και Εκσυγχρονισμού της Κυπριακής
  Νομοθεσίας επιλέγονται/εκλέγονται από το Εκτελεστικό Γραφείο κατόπιν
  εισήγησης της Γραμματείας του.
 18.2 Τελεί υπό την εποπτεία του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου ή του
  Αναπληρωτή Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου και βρίσκεται σε στενή
  συνεργασία με τους βουλευτές και κοινοβουλευτικούς συνεργάτες.
 18.3 Είναι υπεύθυνο για την μελέτη του Νομοθετικού πλαισίου του κράτους με

  στόχο την επισήμανση αδυναμιών και την τροποποίηση τους στην
  κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού  και της βελτίωσης της λειτουργικότητας
  του προς όφελος των πολιτών.

ΑΡΘΡΟ 19: ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
 19.1 Στο Σύστημα Παραγωγής Πολιτικής συμμετέχουν οι Βουλευτές, τα Μέλη του
  Εκτελεστικού Γραφείου και της Κεντρικής Επιτροπής, οι Κοινοβουλευτικοί
  Συνεργάτες και τα μέλη της Επιτροπής Πολιτικού Σχεδιασμού και των
  Ομάδων Μελετών.
 19.2 Άλλα στελέχη καθώς και μέλη με ειδική τεχνοκρατική κατάρτιση
  συνδράμουν την όλη προσπάθεια.
 19.3 Βασικός σκοπός είναι η επεξεργασία και ο καταρτισμός μελετών και
  προτάσεων για διαμόρφωση πολιτικής θέσης από το Κόμμα και τη χάραξη της
  κομματικής γραμμής σε διάφορους τομείς πολιτικής.
 19.4 Το συντονισμό και την εποπτεία του Συστήματος Παραγωγής Πολιτικής έχει
  ένας εκ των Αντιπροέδρων του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 20: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 20.1 Η Οικονομική Επιτροπή, κάτω από την εποπτεία του Εκτελεστικού Γραφείου
  και με τη συντονιστική ευθύνη του Οικονομικού Διαχειριστή του Κόμματος,
  είναι υπεύθυνη για την οικονομική διαχείριση του Κόμματος, την
  κατάστρωση και υλοποίηση προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης του
  Κόμματος και τον έλεγχο ομαλής τήρησης των οικονομικών λογαριασμών και
  λογιστικών βιβλίων του Κόμματος σε  Παγκύπρια κλίμακα.
 20.2 Η Επιτροπή είναι δεκαπενταμελής (15), με δικαίωμα της Κεντρικής Επιτροπής
  να αυξομειώνει τα μέλη της.  Η θητεία της διαρκεί για πενήντα-τέσσερις (54)
  μήνες.
  Οι Πρόεδροι των Επαρχιακών Οικονομικών Επιτροπών ή οι επαρχιακοί ταμίες
  είναι εξ οφίκιο μέλη της.
 20.3 Αρμοδιότητες 
  α) Καταρτίζει τον Ετήσιο Προϋπολογισμό Εσόδων και Δαπανών του
   Κόμματος και τον καταθέτει προς έγκριση στην Κεντρική Επιτροπή
   προς την οποία είναι υπόλογη.
  β) Σε συνεργασία με τον Οικονομικό διαχειριστή του Κόμματος, τους
   αξιωματούχους της ηγεσίας και άλλα αρμόδια κομματικά όργανα
   προγραμματίζει και υλοποιεί προγράμματα για την εξασφάλιση
   οικονομικών πόρων και ενίσχυση του Ταμείου του Κόμματος
  γ) Εποπτεύει την κανονική λειτουργία  του Λογιστηρίου του Κόμματος και
   ασκεί έλεγχο στην οικονομική διαχείριση σε όλα τα επίπεδα του
   Κόμματος.
  δ) Εξουσιοδοτεί τη διενέργεια των κομματικών δαπανών με βάση
   σχετικές εκάστοτε εισηγήσεις του Γενικού Διευθυντή του Κόμματος.
  ε) Υποβάλλει στο Εκτελεστικό Γραφείο κατά τρίμηνο, ή όταν της ζητηθεί,
‘   Έκθεση για την οικονομική κατάσταση του Κόμματος’.
  στ) Υποβάλλει στο τέλος κάθε οικονομικού έτους στην Κεντρική Επιτροπή
   τους ελεγμένους λογαριασμούς του Κόμματος προς συζήτηση και
   έγκριση.
  ζ) Παρουσιάζει κατ’ έτος προϋπολογισμό για τους επόμενους δώδεκα
   (12) μήνες.
  η) Με εισήγηση του Γενικού Διευθυντή ή/και του Οικονομικού
   Διαχειριστή δύναται να ανοίγει/κλείνει/λειτουργεί τραπεζικούς
   λογαριασμούς, ή/και να έχει δικαίωμα υπογραφής ή/και  να προβαίνει
   σε αιτήματα τραπεζικών διευκολύνσεων/δανεισμού εκ μέρους του
   Κόμματος, ΝΕΔΗΚ, ΓΟΔΗΚ, και των Επαρχιακών Επιτροπών σύμφωνα
   με το άρθρο 69.9.
 20.4 Ειδικός  Κανονισμός

  Ειδικός Κανονισμός που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει την
  οργάνωση και λειτουργία της.

ΑΡΘΡΟ 21: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
 21.1 Η  Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων χειρίζεται τις διεθνείς σχέσεις του Κόμματος
  υπό την άμεση εποπτεία του Αναπληρωτή Προέδρου  του  Κόμματος.
 21.2 Η Επιτροπή είναι πενταμελής (5), με δικαίωμα της Κεντρικής Επιτροπής να
  αυξομειώνει τα μέλη της.  Επιλέγεται/εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή
  για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 21.3 Κάθε χρόνο υποβάλλει στο Εκτελεστικό γραφείο Έκθεση Δράσης που
  καλύπτει τις δραστηριότητές της κατά την περίοδο αυτή.
 21.4 Η Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων συμμετέχει τόσο στο σύστημα  παραγωγής
  πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.
 21.5 Της Επιτροπής προΐσταται ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων, ο
  οποίος επιλέγεται/εκλέγεται από το Εκτελεστικό Γραφείο και είναι εξ οφίκιο
  μέλος της Κεντρικής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου.
 21.6 Ειδικός  Κανονισμός
  Ειδικός Κανονισμός που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει τη
  λειτουργία της.

ΑΡΘΡΟ 22: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΣΧΕΣΕΩΝ  
 22.1 Η Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων είναι πενταμελής (5) με δικαίωμα της
  Κεντρικής Επιτροπής να αυξομειώνει τον αριθμό των μελών της. Ο Πρόεδρος
  και τα τέσσερα μέλη επιλέγονται/εκλέγονται από το Εκτελεστικό Γραφείο για
  θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 22.2 Κάθε εξάμηνο υποβάλλει στο Εκτελεστικό Γραφείο Έκθεση Δράσης που
  καλύπτει τις δραστηριότητες κατά την περίοδο αυτή.
 22.3 Η Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων χειρίζεται τις δημόσιες σχέσεις του
  Κόμματος υπό την εποπτεία του Προέδρου του Κόμματος και του Γενικού
  Γραμματέα.
 22.4 Η Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων συμμετέχει τόσο στο σύστημα παραγωγής
  πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.
 22.5 Της Επιτροπής προΐσταται ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων ο
  οποίος επιλέγεται/εκλέγεται από το Εκτελεστικό Γραφείο και είναι εξ οφίκιο
  μέλος της Κεντρικής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου.
 22.6 Ειδικός Κανονισμός
  Ειδικός Κανονισμός που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει τη
  λειτουργία της.

ΑΡΘΡΟ 23: ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
 23.1 Ιδρύονται Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες κατά επαρχία
  με εισήγηση του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
  Ομάδων, κατά κλάδον ή επάγγελμα όπου τα μέλη είναι πέραν των τριάκοντα
  Οι κατά επαρχία επάγγελμα Κλαδικές Οργανώσεις συνδέονται με τις
  αντίστοιχες Κλαδικές των άλλων Επαρχιακών και σχηματίζουν κατά
  επάγγελμα την Παγκύπρια Κλαδική Οργάνωση.
 23.2 Η Κλαδική Οργάνωση διοικείται από πενταμελή (5) Επιτροπή που
  αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα, το Βοηθό
  Γραμματέα και τον Ταμία.
 23.3 Οι Πρόεδροι των Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων
  αποτελούν την Συντονιστική Επιτροπή των Κλαδικών Οργανώσεων
  (Σ.Ε.Κ.Ο.)  και έχουν την ευθύνη του συντονισμού των Κλαδικών
  Οργανώσεων. Το έργο της ΣΕΚΟ αναλαμβάνει πενταμελής Γραμματεία που
  εκλέγεται και έχει πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Αναπληρωτή
  Γραμματέα και Ταμία.
 23.4 Αρμοδιότητες Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων 
  α) Επιλαμβάνονται και προωθούν προβλήματα, ή αιτήματα μελών του
   Κλάδου διά του αρμοδίου οργάνου του Κόμματος.
  β) Μελετούν προβλήματα του Κλάδου και υποβάλλουν εισηγήσεις στο
   Κόμμα διά του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών

   Ομάδων.
  γ) Οργανώνουν τα μέλη, τα στελέχη και τους οπαδούς του Κόμματος
   στους χώρους εργασίας και φροντίζουν για τη συστηματική
   διαφώτιση και εμπέδωση της Κομματικής πολιτικής.
 23.5 Οι Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες συμμετέχουν τόσο στο
  σύστημα παραγωγής πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών
  προγραμμάτων του Κόμματος.
 23.6 Οι Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες τελούν υπό την
  εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου.
 23.7 Κατά παρόμοιο τρόπο λειτουργούν και οι Επιτροπές Συνταξιούχων.
 23.8 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί, που εγκρίνει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζουν τον τρόπο
  εκλογής και λειτουργίας όλων των Κλαδικών Επιτροπών και Οργανώσεων
  του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 24: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
 24.1 Η σύνθεση και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Πολιτικού Σχεδιασμού
  καθορίζονται από το Εκτελεστικό Γραφείο.
 24.2 Η Επιτροπή Πολιτικού Σχεδιασμού συμμετέχει τόσο στο σύστημα παραγωγής
  πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 25: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 25.1 Η Επιτροπή Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι υπεύθυνη για την Οργάνωση της
  Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Κόμματος στις Δημαρχούμενες περιοχές και στα
  Κοινοτικά Συμβούλια.
 25.2 Σε συνεργασία με το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο, υπό την εποπτεία του
  Προέδρου του Κόμματος, καταρτίζει τα ψηφοδέλτια του Κόμματος στις
  Δημοτικές και Κοινοτικές εκλογές.
 25.3 Της Επιτροπής Τοπικής Αυτοδιοίκησης προΐσταται ο Γραμματέας Τοπικής
  Αυτοδιοίκησης ο οποίος επιλέγεται/εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή
  της οποίας είναι εξ οφίκιο μέλος με δικαίωμα ψήφου.
 25.4 Συμμετέχουν οι Δήμαρχοι, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι Σχολικοί Έφοροι και οι
  εκλεγμένοι Πρόεδροι Κοινοτικών Συμβουλίων μέλη του Κόμματος.
 25.5 Τελεί υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου.
 25.6 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί που ψηφίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζουν, θέματα
  οργάνωσης και λειτουργίας της Επιτροπής Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΑΡΘΡΟ 26: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
 26.1 Η Επιτροπή Διαρκούς Διαβούλευσης με τους Πολίτες είναι υπεύθυνη για την
  διαμόρφωση και διαχείριση συστήματος συνεχούς επικοινωνίας με τους
  πολίτες, μέσω της διεξαγωγής ερευνών  και μελετών για πολιτικά,
  ανθρωπιστικά και κοινωνικά θέματα και για προτάσεις του Κόμματος που
  αφορούν σημαντικά ζητήματα που τους απασχολούν.
 26.2 Την σύνθεση της Επιτροπής αποφασίζει η Γραμματεία του Εκτελεστικού
  Γραφείου.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΑΡΘΡΟ 27: ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
  1. Πρόεδρος
  2. Αναπληρωτής Πρόεδρος
  3. Αντιπρόεδροι
  4. Γενικός Γραμματέας
  5. Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας
  6. Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος

  7. Μέλος Εκτελεστικού Γραφείου
  8. Πρόεδρος ΓΟΔΗΚ
  9. Πρόεδρος ΝΕΔΗΚ
  10. Μέλος Κεντρικής Επιτροπής
  11. Άλλοι Αξιωματούχοι

ΑΡΘΡΟ 28: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 28.1 Ο Πρόεδρος του Κόμματος εκλέγεται, άμεσα από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση,  και η θητεία του διαρκεί μέχρι την εκλογή νέου Προέδρου.
  Πρόεδρος εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει το 50% συν μία ψήφο
  του συνόλου των έγκυρων ψήφων. Αν η πρώτη ψηφοφορία δεν αναδείξει
  Πρόεδρο, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την πρώτη Κυριακή μετά την
  Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση, μεταξύ των δύο επικρατέστερων
  υποψηφίων.
 28.2 Σε περίπτωση κένωσης της θέσης του Προέδρου του Κόμματος για
  υπολειπόμενη θητεία μικρότερη των έξι (6) μηνών τα  καθήκοντα αυτού ασκεί
  ο Αναπληρωτής Πρόεδρος. Αν η θέση του Προέδρου του Κόμματος κενωθεί
  ενώ υπολείπεται θητεία πέραν των έξι μηνών, συγκαλείται Έκτακτη
  Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση, ειδικώς προς τούτο συγκαλούμενη, για την
  εκλογή νέου Προέδρου εντός του επόμενου εξαμήνου από την κένωση της
  θέσης.
 28.3 Αρμοδιότητες
  α) Ο Πρόεδρος του Κόμματος εκπροσωπεί και εκφράζει το Κόμμα.
  β) Προΐσταται και έχει τη γενική εποπτεία και τον έλεγχο του Κόμματος
   σε όλους του τομείς.
  γ) Προεδρεύει όλων των Κεντρικών Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος
   ή οποιασδήποτε Επιτροπής σε συνεδρία της οποίας λαμβάνει μέρος.
  δ) Μετέχει στη διαδικασία εκλογής του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου
   και του Αναπληρωτή του ως ορίζεται στο Καταστατικό.
  ε) Υπογράφει όλα τα έγγραφα του Κόμματος.
  στ) Δύναται να εκχωρεί προσωρινά μέρος των εξουσιών του στον
   Αναπληρωτή  Πρόεδρο του Κόμματος.
  ζ) Τον Πρόεδρο του Κόμματος όταν κωλύεται ή απουσιάζει
   αντιπροσωπεύει ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Κόμματος. Ο
   Πρόεδρος του Κόμματος λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 29: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 29.1 Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος εκλέγεται  από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση.
 29.2 Είναι μέλος των Ανωτάτων Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος.
 29.3 Αναπληρεί τον Πρόεδρο όταν κωλύεται ή απουσιάζει, στην άσκηση των
  συνήθων καθηκόντων του ή όπως προβλέπεται στο άρθρο 25(2).
 29.4 Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 30: ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 30.1 Οι Αντιπρόεδροι είναι τρεις (3) και εκλέγονται από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση μέσα από κοινό ψηφοδέλτιο. Σε περίπτωση κενής θέσης
  Αντιπροέδρου, τότε η Κεντρική Επιτροπή εκλέγει μετά από υποβολή
  υποψηφιοτήτων, νέο Αντιπρόεδρο.
 30.2 Ο κάθε ένας εξ αυτών αναλαμβάνει ξεχωριστό τομέα ευθύνης, όπως αυτοί
  καθορίζονται από το Εκτελεστικό Γραφείο. Η επιλογή γίνεται με βάση την
  σειρά εκλογής.
 30.3 Είναι μέλη των  Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος όπως προβλέπεται από
  το Καταστατικό.
 30.4 Καθήκοντα
  α) Βοηθούν τον Πρόεδρο και Αναπληρωτή Πρόεδρο στην εκτέλεση των
   καθηκόντων τους για την ομαλή λειτουργία του Κόμματος.
  β) Αναλαμβάνουν την ευθύνη εποπτείας και συντονισμού του
   συστήματος παραγωγής πολιτικής, την ευθύνη του συντονισμού της

   διαμόρφωσης του κυβερνητικού προγράμματος του Κόμματος και τον
   συντονισμό της Επιτροπής Πολιτικών Συμβούλων. Ενημερώνουν με
   τακτικές εκθέσεις/αναφορές το Εκτελεστικό Γραφείο και την Κεντρική
   Επιτροπή.
 30.5 Οι Αντιπρόεδροι λογοδοτούν στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 31: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 31.1 Ο Γενικός Γραμματέας του Κόμματος εκλέγεται από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση.
 31.2 Αρμοδιότητες: 
  α) Συγκαλεί τις συνεδρίες των Κεντρικών Συλλογικών Οργάνων του
   Κόμματος κοινοποιώντας έγκαιρα την ημερήσια διάταξη κάθε
   συνεδρίας μαζί με τα σχετικά έγγραφα εργασίας ως ορίζει το
   Καταστατικό και οι Ειδικοί Κανονισμοί.
  β) Σε συνεργασία με τους Βοηθούς Γενικούς Γραμματείς φέρει την
   ευθύνη τήρησης  των  βιβλίων  Πρακτικών των συνεδριάσεων των
   Κεντρικών Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος.
  γ) Έχει την εποπτεία των Ομάδων Μελετών και του Πολιτικού
   Σχεδιασμού.
  δ) Γνωστοποιεί τις αποφάσεις των Ανώτερων Καθοδηγητικών Οργάνων
   του Κόμματος προς τα ιεραρχικά υφιστάμενά  του κομματικά όργανα
   και ελέγχει την εφαρμογή τους.
  ε) Καταθέτει στο Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο την Έκθεση Δράσης του
   Κόμματος.
  στ) Προσυπογράφει κατά κανόνα τα εξερχόμενα έγγραφα του Κόμματος.
  ζ) Υποβάλλει  προς τα αρμόδια  όργανα   προτάσεις για λήψη
   αποφάσεων πάνω σε  τρέχοντα σοβαρά θέματα.
  η) Συγκροτεί σε συνεργασία με το Εκτελεστικό Γραφείο, Επιτροπές
   Εργασίας με συμβουλευτική ιδιότητα, με σκοπό την πλαισίωση και
   υποβοήθηση υπευθύνων Αξιωματούχων στην εκτέλεση του έργου
   τους. 
  θ) Ο Γενικός Γραμματέας βοηθείται στο έργο του από τους Βοηθούς
   Γενικούς Γραμματείς.
 31.3 Ο Γενικός Γραμματέας λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή

ΑΡΘΡΟ 32: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 32.1 Ο Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας  εκλέγεται από την  Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση.
 32.2 Η θέση του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα είναι επαγγελματική κατόπιν
  εκλογής. Δεν μπορεί να διεκδικήσει οποιοδήποτε πολιτειακό αξίωμα, εκτός
  και αν παραιτηθεί δυο (2) χρόνια πριν τις πολιτειακές εκλογές στις οποίες
  προτίθεται να διεκδικήσει.
 32.3. Αρμοδιότητες
  α) Είναι υπεύθυνος για την οργάνωση του Κόμματος. Καταρτίζει το
   Γενικό Οργανωτικό Σχέδιο, το οποίο, μετά την έγκριση του από την
   Κεντρική Επιτροπή, προωθεί δια των αρμοδίων κομματικών 
οργάνων
   προς υλοποίηση.
  β) Βρίσκεται σε στενή επαφή με τις Επαρχιακές Επιτροπές και τα
   Παραρτήματα του Εξωτερικού και συντονίζει τις ενέργειες και
   δραστηριότητες τους στον οργανωτικό τομέα.
  γ) Επισκέπτεται τις Επαρχίες και παρακολουθεί και ελέγχει την πρόοδο
   προς υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του Κόμματος.
  δ) Ενημερώνει το Εκτελεστικό Γραφείο και υποβάλλει τακτικά Έκθεση
   προς την Κεντρική Επιτροπή για την πρόοδο και τα αποτελέσματα
   υλοποίησης του Γενικού Οργανωτικού Σχεδίου και των Ειδικών
   Οργανωτικών Προγραμμάτων. 
  ε) Προΐσταται τις λειτουργίας του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου. 
  στ) Με εισήγηση του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, το Εκτελεστικό

   Γραφείο επικυρώνει τα εννιά (9) πρόσωπα που στελεχώνουν το
   Οργανωτικό Γραφείο. 
   Το Οργανωτικό Γραφείο υπόκειται πλήρως στις αρμοδιότητες του
   Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα.
 32.4 O Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 33: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
 33.1 Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Κόμματος είναι μέλος της Βουλής,
  αυτοδικαίως προεδρεύει της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και ασκεί καθήκοντα
  Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου.
 33.2 Εάν ο Πρόεδρος του Κόμματος αναδειχθεί Πρόεδρος της Βουλής πράγμα
  που θα τον κωλύει να ασκεί τα καθήκοντα του Κοινοβουλευτικού
  Εκπροσώπου ή για οποιοδήποτε λόγο δεν επιθυμεί να κατέχει τη θέση του
  Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου, ή εάν δεν είναι μέλος της Βουλής, η
  Κοινοβουλευτική Ομάδα σε συνεδρία της υπό την προεδρία του, εκλέγει τον
  Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο.  Την εκλογή του Εκπροσώπου επικυρώνει η
  Κεντρική Επιτροπή.
 33.3 Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος υποβάλλει κάθε τρίμηνο ή όταν του
  ζητηθεί από το Εκτελεστικό Γραφείο Έκθεση Δράσης της Ομάδας.
 33.4 Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος εκφράζει τις θέσεις του Κόμματος στην
  Βουλή και συντονίζει το έργο των βουλευτών.
 33.5 Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος καλεί σε συνεδρία την Ομάδα τακτικά κάθε
  εβδομάδα και έκτακτα όταν παρίσταται ανάγκη.

ΑΡΘΡΟ 34: ΜΕΛΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
 Ως το Άρθρο 12 ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 35: ΒΟΗΘΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
 35.1 Οι Βοηθοί Γενικοί Γραμματείς είναι δυο (2) και επιλέγονται/εκλέγονται από
  την Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 35.2 Συμμετέχουν εξ οφίκιο μέλη στην Κεντρική Επιτροπή με δικαίωμα ψήφου.
 35.3 Μετέχουν στα συλλογικά όργανα του Κόμματος,  όπως προνοεί το
  Καταστατικό.
 35.4 Αρμοδιότητες
  α) Βοηθούν το Γενικό Γραμματέα στην προετοιμασία και τη λειτουργία
   των συλλογικών οργάνων του Κόμματος.
  β) Ειδικότερα ασκούν καθήκοντα που τους κατανέμει το Εκτελεστικό
   Γραφείο ύστερα από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 36: ΒΟΗΘΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΙ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
 36.1 Οι  Βοηθοί  Γενικοί  Οργανωτικοί  Γραμματείς είναι  δύο (2)  και
  επιλέγονται/εκλέγονται από την Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί
  54 μήνες.
 36.2 Συμμετέχουν εξ οφίκιο μέλη στην Κεντρική Επιτροπή με δικαίωμα ψήφου.
 36.3 Μετέχουν στα συλλογικά όργανα του Κόμματος,  όπως προνοεί το
  Καταστατικό.
 36.4 Αρμοδιότητες 
  α) Βοηθούν το Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα για την εύρυθμη λειτουργία
   του οργανωτικού μηχανισμού του Κόμματος. Αντικαθιστούν το Γενικό
   Οργανωτικό  Γραμματέα σε περίπτωση απουσίας.
  β) Ειδικότερα, ασκούν καθήκοντα που τους αναθέτει το Εκτελεστικό
   Γραφείο ύστερα από εισήγηση του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 37: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
 37.1 Ο Αναπληρωτής Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος εκλέγεται από την
  Κοινοβουλευτική Ομάδα και αναπληρώνει τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο
  όταν απουσιάζει ή όταν κωλύεται. Την εκλογή του επικυρώνει η Κεντρική
  Επιτροπή.

   στ) Να  ψηφίζει τους υποψήφιους του Κόμματος σε κάθε εκλογή σε
    δημόσιο αξίωμα.
   ζ) Να μην είναι μέλος άλλου Κόμματος.
 62.7 Κομματική Ταυτότητα
   α) Η εγκεκριμένη αίτηση υποψηφίου μέλους, προωθείται από την
    Επαρχιακή Επιτροπή ή τη Γραμματεία του Εκτελεστικού
    Γραφείου προς το Τμήμα έκδοσης ταυτοτήτων στα Κεντρικά
    Γραφεία για την καταγραφή  του μέλους στο Κεντρικό Μητρώο
    και την έκδοση της κομματικής του ταυτότητας.
   β) Η διαδικασία έκδοσης της κομματικής ταυτότητας
    συμπληρώνεται το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες από την
    παράδοση των στοιχείων στο τμήμα ταυτοτήτων στη Λευκωσία.
    Η ταυτότητα παραδίδεται στην οικεία Επαρχιακή Επιτροπή, η
    οποία και τη διαβιβάζει αμέσως στην ενδιαφερόμενη Τοπική
    Οργάνωση για να παραδοθεί στο νέο μέλος.
   γ) Η όλη διαδικασία εγγραφής μέλους και έκδοσης της ταυτότητας
    του και παράδοσης της στο νέο μέλος διεξάγεται με τον
    ταχύτερο δυνατό ρυθμό και σε καμιά περίπτωση δεν διαρκεί
    πέραν των δύο μηνών.
   δ) Η ανανέωση της Κομματικής ταυτότητας γίνεται δια της
    πληρωμής της ετήσιας συνδρομής.

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

ΑΡΘΡΟ 63: ΝΕΟΛΑΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 63.1 Η ΝΕΔΗΚ αποβλέπει στην κινητοποίηση και πολιτικοποίηση των νέων και
  αξιοποίηση της προσφοράς τους στη ζωή του τόπου μας.
  Αποτελεί την ανανεωτική δύναμη στον αγώνα προώθησης  και πραγμάτωσης
  των αρχών και των στόχων του Κόμματος.
 63.2 Διατηρεί Τμήματα Φοιτητικής Νεολαίας, Εργαζόμενης Νεολαίας και άλλα. 
 63.3 Η ΝΕΔΗΚ είναι αναπόσπαστο μέρος του Κόμματος και βρίσκεται σε συνεχή
  πολιτική συνεργασία με τα συλλογικά όργανα του Κόμματος, πάντοτε κάτω
  από την άμεση εποπτεία του Κόμματος.
 63.4 Η οικονομική διαχείριση και ο έλεγχος γίνεται από το Γενικό Διευθυντή του
  Κόμματος σε συνεργασία με τον Οικονομικό Διαχειριστή του Κόμματος.
 63.5 Μέλη της ΝΕΔΗΚ είναι οι νέοι, μέλη του Κόμματος, ηλικίας από 18-30 ετών.
  Κατά την ημέρα της εκλογικής συνέλευσης δικαίωμα ψήφου έχουν όσοι
  έχουν οικονομικά τακτοποιημένες τις υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με τις
  πρόνοιες του Άρθρου 62.3. Για άτομα 12-18 ετών που επιθυμούν να
  εγγραφούν στην ΝΕΔΗΚ, τηρείται ξεχωριστό μητρώο υπό την εποπτεία του
  Γενικού Οργανωτικού Γραφείου.
 63.6 Την ευθύνη φύλαξης και τήρησης του μητρώου έχει το Γενικό Οργανωτικό
  Γραφείο του Κόμματος.
 63.7 Κανένας εν ενεργεία αξιωματούχος της ΝΕΔΗΚ δεν μπορεί να υπερβαίνει το
  τριαντακοστό (30) έτος της ηλικίας του εκτός και αν διανύει θητεία στην
  οποία εξελέγη και ήταν κάτω των τριάντα (30) ετών.
 63.8 Ο Πρόεδρος, τα μέλη της Γραμματείας και οι Επαρχιακοί Αξιωματούχοι της
  οργάνωσης, εκλέγονται από το Παγκύπριο Συνέδριο της Οργάνωσης το
  οποίο διενεργείται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του Κόμματος το
  αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής της
  Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης και η θητεία τους διαρκεί
  πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 63.9 Η διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη της ηγεσίας της ΝΕΔΗΚ
  διενεργείται και εποπτεύεται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του
  Κόμματος.

 63.10 Ο Πρόεδρος της ΝΕΔΗΚ προεδρεύει της Γενικής Γραμματείας και του
  Κεντρικού Συμβουλίου της ΝΕΔΗΚ.  Έχει την ευθύνη οργάνωσης και
  διοίκησης της ΝΕΔΗΚ και προώθησης των σκοπών και επιδιώξεων της, σε
  συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη των συλλογικών οργάνων της των οποίων
  προεδρεύει.
 63.11 Ο Πρόεδρος της ΝΕΔΗΚ συμμετέχει στο Εκτελεστικό Γραφείο του Κόμματος
  και επίσης, μαζί με τα μέλη της Γενικής Γραμματείας, στην Κεντρική Επιτροπή
  του Κόμματος.
 63.12 Το Καταστατικό της ΝΕΔΗΚ αντανακλά στις διατάξεις του το περιεχόμενο
  του παρόντος άρθρου. Το Καταστατικό του Κόμματος υπερισχύει
  οποιασδήποτε άλλης πρόνοιας του Καταστατικού της ΝΕΔΗΚ σε περίπτωση
  αμφιλεγόμενης και συγκρουόμενης ερμηνείας οποιασδήποτε διάταξης.
 63.13 Το Καταστατικό της ΝΕΔΗΚ υπόκειται στην έγκριση και επικύρωση της
  Κεντρικής Επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 64: ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ  ΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ  ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 64.1 Σκοπός της ΓΟΔΗΚ είναι η προσέλευση των Κυπρίων γυναικών στις τάξεις
  του Δημοκρατικού Κόμματος και η εργασία και συμβολή τους στον αγώνα για
  ανέλιξη της Κύπριας γυναίκας στον πολιτικό,  στον πολιτιστικό και στον
  κοινωνικό τομέα καθώς και η διασφάλιση για τις γυναίκες ισότητα
  δικαιωμάτων και ευκαιριών, πάντοτε μέσα στα πλαίσια του όλου Κομματικού
  μηχανισμού και σύμφωνα με τις καταστατικές αρχές και την πολιτική γραμμή
  του Κόμματος.
 64.2 Η ΓΟΔΗΚ είναι  τμήμα αναπόσπαστο του  Κόμματος και βρίσκεται σε συνεχή
  πολιτική συνεργασία με τα συλλογικά όργανα του Κόμματος. Διατηρεί
  διοικητική και οργανωτική αυτοτέλεια, πάντοτε κάτω από την άμεση εποπτεία
  του Κόμματος.
 64.3 Η οικονομική διαχείριση και ο έλεγχος γίνονται από το Γενικό Διευθυντή του
  Κόμματος σε συνεργασία με τον Οικονομικό Διαχειριστή του Κόμματος.
 64.4 Η ΓΟΔΗΚ παρουσιάζει τις θέσεις και απόψεις του Κόμματος σε θέματα που
  αφορούν ειδικά τη γυναίκα.
 64.5 Μέλη της ΓΟΔΗΚ είναι όλες οι γυναίκες  μέλη του Κόμματος.
  Για την εγγραφή τους ως μελών εφαρμόζονται οι πρόνοιες του Άρθρου 62.3.
  Τα ονόματα των γυναικών μελών του Κόμματος καταχωρούνται στο Κεντρικό
  Μητρώο Μελών του Κόμματος.
 64.6 Την ευθύνη φύλαξης και τήρησης του μητρώου έχει το Γενικό Οργανωτικό
  Γραφείο του Κόμματος. Το μητρώο μελών περιλαμβάνει τις γυναίκες μέλη
  του Κόμματος και δεν διατηρείται παράλληλα άλλο μητρώο από την ίδια
  Οργάνωση.
 64.7 Η Πρόεδρος και τα μέλη της ΓΟΔΗΚ εκλέγονται από το Παγκύπριο Συνέδριο
  της Οργάνωσης, το οποίο διενεργείται και εποπτεύεται από το Γενικό
  Οργανωτικό Γραφείο του Κόμματος. Η εκλογή της ηγεσίας γίνεται εντός έξι
  (6) μηνών από την ημερομηνία της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης και η
  θητεία τους διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 64.8 Η διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη της ηγεσίας της ΓΟΔΗΚ
  διενεργείται και εποπτεύεται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του
  κόμματος.
 64.9 Η Πρόεδρος της ΓΟΔΗΚ συμμετέχει στο Εκτελεστικό Γραφείο του Κόμματος
  και επίσης, μαζί με τα μέλη της Γενικής Γραμματείας της, στην Κεντρική
  Επιτροπή.
 64.10 Το Καταστατικό της ΓΟΔΗΚ  αντανακλά στις διατάξεις του το περιεχόμενο
  του παρόντος άρθρου. Το Καταστατικό του Κόμματος υπερισχύει
  οποιασδήποτε άλλης πρόνοιας του Καταστατικού της ΓΟΔΗΚ σε περίπτωση
  αμφιλεγόμενης και συγκρουόμενης ερμηνείας οποιασδήποτε διάταξης.
 64.11 Το Καταστατικό της ΓΟΔΗΚ υπόκειται στην έγκριση και επικύρωση της
  Κεντρικής Επιτροπής.

  Επιτροπή.
 60.3 Αρμοδιότητες
  Η Τοπική Επιτροπή εργάζεται για:
   α) Την υλοποίηση των Αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.
   β) Την προώθηση των θέσεων και απόψεων του Κόμματος μέσα
    στον κόσμο  της περιοχής της.
   γ) Τη διεύρυνση του Κόμματος με την προσχώρηση νέων μελών.
   δ) Την ανάληψη πρωτοβουλιών με στόχο την αύξηση της επιρροής
    του Κόμματος στην περιοχή ευθύνης της.
   ε) Την κινητοποίηση και συμμετοχή των μελών στις γενικές
    κομματικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις.
   στ) Την διεκπεραίωση των οδηγιών ή καθηκόντων που της
    ανατίθενται από  αρμόδια κομματικά όργανα.
   ζ) Την είσπραξη συνδρομών και διαφώτιση των μελών της Τοπικής
    Οργάνωσης.
   η) Την ενημέρωση και διαφώτιση των μελών της περιοχής της για
    τις θέσεις του Κόμματος πάνω στις διαμορφούμενες νέες
    εξελίξεις. 
 60.4 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν την
  οργάνωση και λειτουργία των Επαρχιακών οργάνων του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 61: ΤΟΠΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 61.1 Το Τοπικό Συμβούλιο συγκροτείται από:
   α) Την Τοπική Επιτροπή
   β) Τους αντιπροσώπους κάθε εκλογικού κέντρου της περιφέρειας
    της Τοπικής Επιτροπής.
   γ) Μέλη  οργανωμένων συνόλων που εγκρίνει η Επαρχιακή
    Επιτροπή  μετά από συνεννόηση  με την Τοπική Επιτροπή.
 61.2 Του Τοπικού Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος της Τοπικής Επιτροπής ή
  εκπρόσωπος της Επαρχιακής Επιτροπής.  Καλείται σε συνεδρία με απόφαση
  της Τοπικής Επιτροπής τακτικά κάθε δύο (2) μήνες και έκτακτα όταν κριθεί
  αναγκαίο από τον Πρόεδρο της Τοπικής Επιτροπής ή την Επαρχιακή Επιτροπή
  ή όταν ζητηθεί από την πλειοψηφία των μελών του.
 61.3 Αρμοδιότητες
   α) Συμβάλλει ουσιαστικά στην υλοποίηση των οργανωτικών
    προγραμμάτων που σχεδιάζει η Τοπική Επιτροπή μέσα στα
    πλαίσια των οδηγιών της Επαρχιακής Επιτροπής.
   β) Αξιολογεί τα αποτελέσματα της Κομματικής δουλειάς και
    εκφράζει τις διαπιστώσεις, τα συμπεράσματα και τις εισηγήσεις
    του.
   γ) Επιλαμβάνεται ειδικών θεμάτων που παραπέμπονται προς αυτό
    από τη Τοπική Επιτροπή ή την Επαρχιακή Επιτροπή και
    υποβάλλει σχετικές εισηγήσεις.

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΑΡΘΡΟ 62: ΜΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
 62.1 Προσόντα Εγγραφής
   α) Κάθε Κύπριος, κάτοικος της Κύπρου, μπορεί να εγγραφεί μέλος
    του Κόμματος, εάν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας
    του, δεν ανήκει ή δεν υποστηρίζει άλλο πολιτικό σχηματισμό και
    δηλώσει αποδοχή των Αρχών της Ιδεολογίας και του
    Καταστατικού του Κόμματος.
   β) Με απόφαση του Εκτελεστικού Γραφείου είναι δυνατό, Κύπριοι
    μη μόνιμοι κάτοικοι της Κύπρου, καθώς  και αλλοδαποί μόνιμοι
    κάτοικοι της Κύπρου να εγγραφούν μέλη του Κόμματος.

 62.2 Μητρώα Μελών 
  Τα μέλη εγγράφονται στα ακόλουθα Μητρώα: 
  1) Μητρώο Μελών Τοπικής Οργάνωσης.
  2) Μητρώο Μελών Επαρχιακής Οργάνωσης.
  3) Κεντρικό Μητρώο Μελών.
 62.3 Εγγραφή Μελών 
  Το υποψήφιο μέλος συμπληρώνει ειδικό Έντυπο Εγγραφής Μέλους στην
  Τοπική Οργάνωση του τόπου διαμονής του. Η αίτηση εξετάζεται από την
  οικεία Επαρχιακή Επιτροπή.
  Συμμετοχή στη διαδικασία εγγραφής μέλους έχουν ο Πρόεδρος και τα μέλη
  της Γραμματείας του Εκτελεστικού Γραφείου.
 62.4 Αποχώρηση Μέλους
  Έκαστο μέλος αποχωρεί από το Κόμμα:
   α) Όταν καταδεικνύει ρητά την επιθυμία του πως δεν επιθυμεί να
    είναι μέλος,
   β) Αποστείλει γραπτή επιστολή προς την οικεία Επαρχιακή
    Επιτροπή ή/και στο Γενικό Οργανωτικό Γραφείο,
   γ) Με δημόσια ανάρτηση ή δήλωση του,
   δ) Όταν με πράξεις ή/και ενέργειες του διαμηνύει ότι δεν θέλει να  
    είναι μέλος του κόμματος.
 
 62.5 Δικαιώματα Μέλους 
  Κάθε μέλος έχει δικαίωμα:
   α) Να ψηφίζει αιρετά όργανα του Κόμματος (άμεσα ή έμμεσα)
    όπως προνοεί το Καταστατικό.
   β) Να υποβάλλει υποψηφιότητα για εκλογή σε κομματικά Αξιώματα
    σε όλα τα επίπεδα της κομματικής δομής, όπως ορίζει το
    Καταστατικό.
   γ) Να διεκδικεί υποβολή υποψηφιότητας για πολιτειακά αξιώματα
    σύμφωνα με το Καταστατικό και τους Ειδικούς Κανονισμούς που
    ρυθμίζουν το θέμα τούτο.
   δ) Να ασκεί κριτική που να εξαντλείται μέσα στα πλαίσια της
    λειτουργίας των οργάνων του Κόμματος.
   ε) Να υποβάλλει στα αρμόδια όργανα εισηγήσεις και να συζητεί
    ελεύθερα  οποιοδήποτε θέμα που έχει σχέση με την πολιτική
    του Κόμματος μέσα στα πλαίσια των κομματικών διαδικασιών.
   στ) Να εκφράζει, να προωθεί και να υποστηρίζει, τυχόν
    διαφορετικές απόψεις του όσο αφορά την πολιτική ή τις
    ενέργειες του Κόμματος, είτε στα συλλογικά όργανα είτε
    δημόσια, νοουμένου ότι μετά που θα ληφθεί απόφαση ομόφωνα
    ή κατά πλειοψηφία από το αρμόδιο συλλογικό όργανο, το μέλος
    δεν δικαιούται με λόγο ή  ενέργειες να  υποσκάπτει ή να
    προβαίνει σε ενέργειες αντίθετες προς την απόφαση που
    λήφθηκε. Σε περίπτωση που ενεργεί αντίθετα, λαμβανομένης
    υπόψη και της μορφής και έντασης της αντίδρασης, το μέλος
    θεωρείται ότι είναι πειθαρχικά υπόλογο και σε περίπτωση
    καταδίκης, υπόκειται σε κυρώσεις.
 62.6 Υποχρεώσεις Μέλους 
  Κάθε μέλος έχει την υποχρέωση:
   α) Να σέβεται και να προωθεί τις Αρχές, την Ιδεολογία και το
    Πρόγραμμα του Κόμματος.
   β) Να συμμορφώνεται προς τις αποφάσεις και να τηρεί τη γραμμή
    του Κόμματος
   γ) Να παρακολουθεί ανελλιπώς τις συνεδρίες των οργάνων στα
    οποία  μετέχει και να λαμβάνει πρόθυμα μέρος στις διάφορες
    εκδηλώσεις του Κόμματος.
   δ) Να καταβάλλει την συνδρομή του στο Κόμμα.
   ε) Να φροντίζει ώστε να είναι εγγεγραμμένος στους Εκλογικούς
    Καταλόγους της Πολιτείας.

ΑΡΘΡΟ 55: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 55.1 Ύστερα από οδηγίες του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου, σύμπλεγμα Τοπικών
  Οργανώσεων, αποτελεί Περιφερειακή Οργάνωση. Κάθε Επαρχιακή Επιτροπή,
  σε συνεννόηση με το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο, χωρίζει την οικεία επαρχία
  της σε περιφέρειες. Κάθε περιφέρεια είναι ένας δήμος ή μια ενορία ή μια
  εκλογική περιφέρεια και στην ύπαιθρο μια ομάδα κοινοτήτων.
  Μέλη της μπορεί να είναι όλες οι Τοπικές Οργανώσεις μιας Περιφέρειας. Οι
  Πρόεδροι και οι Οργανωτικοί Γραμματείς των Τοπικών Οργανώσεων
  αποτελούν το Εκτελεστικό Σώμα της Περιφερειακής Οργάνωσης.
  Η Περιφερειακή Οργάνωση συνεδριάζει υπό την προεδρία του Εκπροσώπου
  των Περιφερειακών Τομέων/Οργανωτικό Συντονιστή Υπαίθρου και
  Δημαρχούμενων περιοχών, που εκλέγεται από τα μέλη της Περιφέρειας
  όπως ορίζει το άρθρο 52.1, τακτικά κάθε διμηνία και έκτακτα όταν το
  αποφασίσει η Επαρχιακή Επιτροπή. Οι αρμοδιότητες του Συντονιστή
  καθορίζονται με Κανονισμούς από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο
 55.2 Τις περιφέρειες κατά επαρχία ορίζει η οικεία Επαρχία σε συνεννόηση με το
  Γενικό Οργανωτικό Γραφείο.
 55.3 Αρμοδιότητες
  1) Συντονίζει τις δραστηριότητες των Τοπικών Οργανώσεων που
   περιλαμβάνονται στην περιφέρεια
  2) Θέτει περιφερειακούς στόχους για διεύρυνση του Κόμματος και
   αποτελεσματική διαφώτιση των μελών της.

ΑΡΘΡΟ 56: ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 
ΕΠΑΡΧΙΩΝ 
 56.1 Οι Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες Επαρχιών λειτουργούν
  σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος Καταστατικού.
 56.2 Ιδρύονται Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες κατά Επαρχία
  με εισήγηση του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
  Ομάδων και κατόπιν έγκρισης του Οργανωτικού Γραφείου, κατά Κλάδο ή
  Επάγγελμα όπου τα μέλη είναι πέραν των τριάκοντα (30). Το Εκτελεστικό
  Γραφείο δύναται να εγκρίνει σύσταση Κλαδικής Οργάνωσης με μικρότερο
  αριθμό μελών. Οι κατά επαρχία επάγγελμα Κλαδικές Οργανώσεις συνδέονται
  με τις αντίστοιχες Κλαδικές των άλλων Επαρχιακών και σχηματίζουν κατά
  επάγγελμα την Παγκύπρια Κλαδική Οργάνωση.
 56.3 Η Κλαδική Οργάνωση διοικείται από πενταμελή (5) Επιτροπή που
  αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα, το Βοηθό
  Γραμματέα και τον Ταμία.
 56.4 Υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, οι Πρόεδροι των
  Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων αποτελούν την
  Συντονιστική Επιτροπή των Κλαδικών Οργανώσεων (Σ.Ε.Κ.Ο) και έχουν την
  ευθύνη του συντονισμού των Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
  Ομάδων. Το έργο της Σ.Ε.Κ.Ο αναλαμβάνει πενταμελής Γραμματεία που
  εκλέγεται και έχει Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Αναπληρωτή
  Γραμματέα και Ταμία.
 56.5 Αρμοδιότητες
  α) Επιλαμβάνονται και προωθούν προβλήματα, ή αιτήματα μελών του
   Κλάδου δια του αρμοδίου οργάνου του Κόμματος.
  β) Μελετούν προβλήματα του Κλάδου και υποβάλλουν εισηγήσεις στο
   Κόμμα δια του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
   Ομάδων.
  γ) Οργανώνουν τα μέλη, τα στελέχη και τους οπαδούς του Κόμματος
   στους χώρους εργασίας και φροντίζουν δια την συστηματική
   διαφώτιση και εμπέδωση της Κομματικής Πολιτικής.
 56.6 Κατά παρόμοιο τρόπο λειτουργούν και οι Επιτροπές Συνταξιούχων.
 56.7 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί, που εγκρίνει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζουν τον τρόπο
  εκλογής και λειτουργίας όλων των Επιτροπών και Οργανώσεων του
  Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 57: TOΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 57.1 Η Τοπική Οργάνωση είναι η βασική πολιτική και οργανωτική μονάδα του
  Κόμματος. Καλύπτει και μια ενορία ή εκλογική περιφέρεια
  Ιδρύεται από την Επαρχιακή Επιτροπή ύστερα από έγκριση του Εκτελεστικού
  Γραφείου.  Δύναται να καλύπτει μια κοινότητα ή ομάδα κοινοτήτων ή ενορία ή
  εκλογική περιφέρεια και στις πόλεις  να καλύπτει την περιοχή που αναλογεί
  σε κάθε ένα εκλογικό Κέντρο.
 57.2 Αποτελείται τουλάχιστον από 10 μέλη. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το
  Εκτελεστικό Γραφείο δύναται να εγκρίνει σύσταση Τοπικής Οργάνωσης με
  μικρότερο αριθμό μελών.
  Η Τοπική Οργάνωση δέχεται μέλη που κατοικούν στην ίδια γεωγραφική
  περιφέρεια.

ΑΡΘΡΟ 58: ΤΟΠΙΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 58.1 Αποτελεί το ανώτατο όργανο της Τοπικής Οργάνωσης. Συγκροτείται από τα
  μέλη που έχουν εγγραφεί στο κεντρικό μητρώο μελών του Κόμματος
  τουλάχιστον εννέα (9) μήνες πριν τη διεξαγωγή της Παγκύπριας Εκλογικής
  Συνέλευσης και διενεργείται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του
  Κόμματος εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής της
  Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης.
  Εφορευτική Επιτροπή που ορίζεται από την Επαρχιακή Επιτροπή εποπτεύει
  την εκλογική διαδικασία. 
  Ειδικοί κανονισμοί που καθορίζονται από την Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν
  τα θέματα της υποβολής υποψηφιοτήτων και την εκλογική διαδικασία. Οι
  Γενικές Συνελεύσεις των Τοπικών Οργανώσεων διεξάγονται εντός έξι (6)
  μηνών μετά την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
 58.2 Σε περίπτωση που Προέδροι ή μέλη Τοπικών Επιτροπών δεν ανταποκρίνονται
  στα καθήκοντα τους και δεν υλοποιούν το πλάνο του Γενικού Οργανωτικού
  Γραφείου και τις αποφάσεις του Κόμματος, η οικεία Επαρχιακή Επιτροπή σε
  συνεννόηση με το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο και με έγκριση του
  Εκτελεστικού Γραφείου, αποφασίζει την πραγματοποίηση νέας Εκλογικής
  Συνέλευσης ή/και την αντικατάσταση τους.
 58.3 Αρμοδιότητες
  Εκλέγει τον Πρόεδρο και τα μέλη της Τοπικής  Επιτροπής για θητεία που
  διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.

ΑΡΘΡΟ 59: ΤΟΠΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 59.1 Συγκαλείται μια (1) φορά στην διάρκεια της θητείας της Επιτροπής ή όποτε
  αυτό κριθεί αναγκαίο και προβαίνει σε έλεγχο των πεπραγμένων της Τοπικής
  Επιτροπής, η οποία παρουσιάζει έκθεση δράσης. Μεριμνά για την περαιτέρω
  στελέχωση και δραστηριοποίηση της Τοπικής Επιτροπής.
  Συμμετέχουν όλα τα μέλη της Τοπικής Οργάνωσης που είναι εγγεγραμμένα
  στο κεντρικό μητρώο μελών του Κόμματος και έχουν τακτοποιημένη την
  οικονομική συνδρομή τους.

ΑΡΘΡΟ 60: ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 60.1 Εκλέγεται από την Τακτική Εκλογική Συνέλευση της Τοπικής Οργάνωσης για
  θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
  Αποτελείται από πέντε ως δεκαπέντε (5-15) μέλη ανάλογα με την
  αριθμητική δύναμη των μελών της Τοπικής Οργάνωσης.
  Καταρτίζεται εις Σώμα ως εξής:
  Αντιπρόεδρος, Γραμματέας Οργανωτικός Γραμματέας και Ταμίας. Τα υπόλοιπα
  μέλη είναι Σύμβουλοι. Συνεδριάζει τακτικά κάθε εβδομάδα και έκτακτα όταν
  κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο.
 60.2 Ο Πρόεδρος της  Τοπικής  Επιτροπής ΝΕΔΗΚ και η Πρόεδρος της Τοπικής
  Επιτροπής ΓΟΔΗΚ παρακάθονται στις συνεδρίες  της Τοπικής Επιτροπής του
  Κόμματος. Εξ οφίκιο μέλη με δικαίωμα ψήφου είναι οι Δήμαρχοι, Δημοτικοί
  Σύμβουλοι, Σχολικοί Έφοροι, Πρόεδρος και μέλη Κοινοτικών Συμβουλίων,
  νοουμένου ότι είναι μέλη του Κόμματος που κατοικούν στην οικεία Τοπική

  Γραφείο χωρίζει την Επαρχία της σε περιφέρειες. Κάθε περιφέρεια είναι ένας
  Δήμος ή Ενορία ή εκλογική περιφέρεια και στην Ύπαιθρο ομάδα κοινοτήτων.
  Του Επαρχιακού Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος της Επαρχιακής
  Επιτροπής.  Καλείται δε σε συνεδρία με απόφαση της Επαρχιακής Επιτροπής
  τακτικά κάθε τρεις (3) μήνες και έκτακτα όταν κριθεί αναγκαίο από τον
  Πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής ή όταν ζητηθεί από τη πλειοψηφία των
  μελών του.
 52.2 Αρμοδιότητες
  α) Συμβάλλει ουσιαστικά στην υλοποίηση των οργανωτικών
   προγραμμάτων εσωκομματικής επικοινωνίας που σχεδιάζει η
   Επαρχιακή Επιτροπή.
  β) Προβαίνει σε αξιολόγηση των πεπραγμένων και σε απολογισμό
   δράσης κατά Τοπική Οργάνωση και εκφράζει τις διαπιστώσεις, τα
   συμπεράσματα και τις εισηγήσεις της.
  γ) Επιλαμβάνεται ειδικών θεμάτων που παραπέμπονται προς αυτό από
   την Επαρχιακή Επιτροπή και υποβάλλει σχετικές εισηγήσεις.

ΑΡΘΡΟ 53: ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 53.1 Η Επαρχιακή Επιτροπή είναι είκοσι-εφταμελής (27). Εκλέγεται από την
  Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις
  (54) μήνες. Το Επαγγελματικό Οργανωτικό Στέλεχος κάθε επαρχίας
  συμμετέχει εξ οφίκιο μέλος της Επαρχιακής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου.
  Η εκλογή του Προέδρου της διεξάγεται χωριστά. Τα μέλη του Εκτελεστικού
  Γραφείου και της Γραμματείας του Εκτελεστικού Γραφείου δύνανται να
  παρακάθονται στις συνεδρίες της οικείας Επαρχιακής Επιτροπής.
 53.2 Οι Επαρχιακές Επιτροπές του Κόμματος υπό ομαλές συνθήκες είναι έξι (6),
  μια (1) σε κάθε Επαρχία της Κύπρου. Κατ’  εξαίρεση για λόγους οργανωτικούς
  και εφ΄ όσον συνεχίζεται η σημερινή έκρυθμη κατάσταση οι Επαρχιακές
  Επιτροπές είναι δώδεκα “12”.
  Επαρχιακή Επιτροπή Λευκωσίας
  Επαρχιακή Επιτροπή Μόρφου (Λευκωσίας)
  Επαρχιακή Επιτροπή Μόρφου (Λεμεσός)
  Επαρχιακή Επιτροπή Λεμεσού
  Επαρχιακή Επιτροπή Λάρνακας
  Επαρχιακή Επιτροπή Πάφου
  Επαρχιακή Επιτροπή  Αμμοχώστου (Λάρνακα)
  Επαρχιακή Επιτροπή Αμμοχώστου (Λεμεσός)
  Επαρχιακή Επιτροπή Αμμοχώστου (Λευκωσία)
  Επαρχιακή Επιτροπή Κερύνειας (Λευκωσία)
  Επαρχιακή Επιτροπή Κερύνειας (Λεμεσός)
  Επαρχιακή Επιτροπή Προσφύγων Πάφου (Μούτταλλος)
 53.3 Οι βουλευτές κάθε οικείας Επαρχίας είναι εξ οφίκιο  μέλη της Επαρχιακής
  Επιτροπής. Στις συνεδρίες παρακάθονται τα επαγγελματικά οργανωτικά
  στελέχη της επαρχίας, ο Πρόεδρος της ΝΕΔΗΚ και η Πρόεδρος της ΓΟΔΗΚ.Η
  Επαρχιακή Επιτροπή καταρτίζεται σε Σώμα ως εξής:
  Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Επαρχιακός Γραμματέας, Επαρχιακός
  Οργανωτικός Γραμματέας, Βοηθός Επαρχιακός Γραμματέας, Βοηθός
  Οργανωτικός Γραμματέας, Ταμίας, Γραμματέας Τύπου και Διαφώτισης,
  Γραμματέας Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων,
  Γραμματέας Αγροτικών Θεμάτων, και Γραμματέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
  Τα υπόλοιπα μέλη είναι Σύμβουλοι.
 53.4 Η Επαρχιακή Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά κάθε μήνα και έκτακτα κατά την
  κρίση του Προέδρου της ή της Εκτελεστικής Επιτροπής της, ή αν ζητηθεί
  τούτο από τα 2/5 των μελών της Επαρχιακής Επιτροπής.
 53.5 Αρμοδιότητες
  α) Η Επαρχιακή Επιτροπή εκπροσωπεί το Κόμμα στην Επαρχία της,
   καθοδηγεί και ελέγχει τις Τοπικές Οργανώσεις της περιοχής της και
   συντονίζει τη δράση τους, σύμφωνα με τις Αρχές του Κόμματος, τις
   Καταστατικές Διατάξεις και τις οδηγίες των αρμοδίων Κεντρικών

   Οργάνων.
  β) Φέρει την ευθύνη για την υλοποίηση του Γενικού Οργανωτικού
   Σχεδίου και των άλλων Προγραμμάτων του Κόμματος στην Επαρχία
   της και προΐσταται του Επαρχιακού επαγγελματικού προσωπικού μέσα
   στα πλαίσια των γενικών οδηγιών του Γενικού Διευθυντή για θέματα
   προσωπικού.
  γ) Συντάσσει και αποστέλλει στη Γενική Γραμματεία διμηνιαίες αναφορές
   για την κομματική δραστηριότητα της και τη γενική κατάσταση του
   Κόμματος στην Επαρχία της.
  δ) Μετέχει στη διαδικασία καθορισμού του κομματικού ψηφοδελτίου, για
   τις βουλευτικές, δημοτικές ή άλλες εκλογές ως ορίζουν οι Ειδικοί
   Κανονισμοί που ρυθμίζουν τα θέματα αυτά.
  ε) Παραπέμπει για εκδίκαση στο Πειθαρχικό Συμβούλιο υποθέσεις
   πειθαρχικών αδικημάτων των μελών σύμφωνα με τις διαδικασίες του
   άρθρου 62.1. Η παραπομπή υπόθεσης μέλους στο Πειθαρχικό
   Συμβούλιο συνοδεύεται πάντοτε από έγγραφο που δικαιολογεί την
   απόφαση παραπομπής.
  στ) Στα οικονομικά θέματα συμμορφώνεται με τις οδηγίες της Οικονομικής
   Επιτροπής.  Διατηρεί Επαρχιακό Ταμείο, το οποίο διαχειρίζεται
   υπεύθυνα υπό τον οικονομικό έλεγχο της Οικονομικής Επιτροπής.
   Πόροι του  ταμείου είναι τα έσοδα από διάφορες τοπικές εκδηλώσεις,
   λαχεία και εράνους και οι ειδικές τοπικές εισφορές των μελών και των
   φίλων του Κόμματος.  Τα έσοδα από τα δικαιώματα εγγραφής και οι
   ετήσιες συνδρομές των μελών κατατίθενται στο Κεντρικό Ταμείο του
   Κόμματος στη  Λευκωσία ή όπου αλλού ήθελε αποφασίσει η
   Οικονομική Επιτροπή. Επίσης, κατατίθενται στο Κεντρικό Ταμείο τα
   έσοδα από Παγκύπριες εκδηλώσεις του Κόμματος, των οποίων την
   πραγμάτωση προωθεί στην Επαρχία της.
  ζ) Ελέγχει κατά εξάμηνο τα Ταμεία των Τοπικών Οργανώσεων και
   αποστέλλει σχετική κατάσταση στην Οικονομική Επιτροπή στη
   Λευκωσία. 
  η) Με έγκριση του Εκτελεστικού Γραφείου καταρτίζει Συμβουλευτικό
   Συμβούλιο ή άλλες Επιτροπές για να υποβοηθηθεί στο έργο της.
  θ) Συμμορφώνεται προς τις εκάστοτε οδηγίες του Γενικού Οργανωτικού
   Γραμματέα του Κόμματος και βρίσκεται σε στενή συνεργασία και
   επικοινωνία με τα αρμόδια όργανα σε όλα τα θέματα.
 53.6 Οι επαρχιακοί αξιωματούχοι συμμετέχουν ως ισότιμα μέλη στα αντίστοιχα
  ειδικά κεντρικά γραφεία ή επιτροπές.
 53.7 Η Επαρχιακή Επιτροπή προΐσταται του Επαρχιακού Επαγγελματικού
  προσωπικού μέσα στα πλαίσια του οργανογράμματος και των Γενικών
  Οδηγιών του Γενικού Διευθυντή για θέματα προσωπικού.

ΑΡΘΡΟ 54: ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 54.1 Την Εκτελεστική Γραμματεία της Επαρχιακής Επιτροπής αποτελούν οι
  Αξιωματούχοι της Επαρχιακής Επιτροπής. Μετέχουν οι βουλευτές της
  Επαρχίας. Πρόεδρος είναι ο Πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής. Ο
  Πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής της ΝΕΔΗΚ και η Πρόεδρος της
  Επαρχιακής Επιτροπής της ΓΟΔΗΚ δύνανται να παρευρίσκονται στις
  συνεδριάσεις της Γραμματείας.
 54.2 Αρμοδιότητες
  Η Εκτελεστική Γραμματεία αντιμετωπίζει τις τρέχουσες εξελίξεις μέσα στα
  πλαίσια των αποφάσεων της Επαρχιακής Επιτροπής και υλοποιεί γενικά τις
  αποφάσεις της.
  Σε περίπτωση επείγουσας μορφής λαμβάνει αποφάσεις τις οποίες
  αναφέρει στην πρώτη επόμενη συνεδρία της Ολομέλειας της Επαρχιακής
  Επιτροπής για επικύρωση.

   την κανονική λειτουργία του λογιστηρίου του Κόμματος.
  θ) Υποβάλλει στην Κεντρική Επιτροπή στο τέλος κάθε οικονομικού έτους
   τους ελεγμένους λογαριασμούς του Κόμματος προς συζήτηση και
   έγκριση.
  ι) Παρουσιάζει στην Οικονομική Επιτροπή, σε συνεργασία με τον
   Οικονομικό Διαχειριστή, κατ’ έτος προϋπολογισμό για τους
   επόμενους δώδεκα (12) μήνες.
  ια) Συμμετέχει εξ οφίκιο μέλος στο Εκτελεστικό Γραφείο με δικαίωμα
   ψήφου

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΑΡΘΡΟ 48: ΔΟΜΗ - ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 
ΚΟΜΜΑΤΟΣ
Α. ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
 1. ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 2. ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 3. ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 4. ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ
 5. ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Ολομέλεια)
 6. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
 7. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 8. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 9. ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 10. ΤΟΠΙΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 11. ΤΟΠΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Β.   ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ
 1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 2. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 3. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 4. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 5. ΒΟΗΘΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 6. ΒΟΗΘΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 7. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ
  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
 8. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 9. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 10. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΑΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 11. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΩΤΙΣΗΣ
 12. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ – ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΘΡΟ 49: ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 49.1 Η Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση πραγματοποιείται κάθε πενήντα-τέσσερις
  (54) μήνες ταυτόχρονα με την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα μέλη της οικείας Επαρχιακής
  Οργάνωσης που έχουν εγγραφεί στο κεντρικό μητρώο μελών του Κόμματος
  τουλάχιστον εννιά (9) μήνες πριν την ημέρα της διεξαγωγής των εργασιών
  της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης.
 49.2 Η Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο και τα είκοσι-έξι (26)
  μέλη της Επαρχιακής Επιτροπής καθώς και τα αιρετά μέλη της Κεντρικής
  Επιτροπής που προέρχονται από την οικεία Επαρχιακή Οργάνωση.
 49.3 Την εκλογική διαδικασία εποπτεύει η Επαρχιακή Εφορευτική Επιτροπή που
  ορίζεται από την Επαρχιακή Επιτροπή υπό την ευθύνη και σε συνεννόηση με
  την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 50: ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 50.1 Το Τακτικό Επαρχιακό Συνέδριο συγκαλείται μια (1) φορά στην διάρκεια της
  θητείας των Επαρχιακών Συλλογικών Οργάνων κατόπιν σύγκλισης του από
  την Επαρχιακή Επιτροπή σε συνεννόηση με το Εκτελεστικό Γραφείο ή όποτε
  αυτό κριθεί αναγκαίο, και είναι το Ανώτατο Επαρχιακό Συλλογικό όργανο του
  Κόμματος στην κάθε επαρχία.
 50.2 Στο Τακτικό Επαρχιακό Συνέδριο γίνεται απολογισμός δράσης των
  επαρχιακών οργάνων και έλεγχος των πεπραγμένων τους από τη βάση του
  Κόμματος. Κατατίθεται έκθεση δράσης της Επαρχιακής Επιτροπής για την
  προηγούμενη θητεία και οικονομικός απολογισμός για την ίδια περίοδο.
 50.3 Σύνθεση 
  Στο Τακτικό Επαρχιακό Συνέδριο συμμετέχουν οι κεντρικοί αξιωματούχοι, οι
  Βουλευτές, οι Ευρωβουλευτές,  οι Υπουργοί και τα μέλη των κεντρικών
  συλλογικών οργάνων που είναι μέλη της οικείας Επαρχιακής Οργάνωσης, οι
  Πρόεδροι και τα μέλη των Επαρχιακών Επιτροπών, ΔΗΚΟ, ΓΟΔΗΚ και
  ΝΕΔΗΚ, οι Πρόεδροι των Τοπικών Επιτροπών, οι Πρόεδροι των Κλαδικών
  Επαρχιακών Επιτροπών και Επαγγελματικών Ομάδων, ένας αντιπρόσωπος
  από κάθε εκλογικό κέντρο, οι Δήμαρχοι, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι Σχολικοί
  Έφοροι, οι Πρόεδροι και τα μέλη των εκλεγμένων Κοινοτικών Συμβουλίων
  που είναι μέλη του Κόμματος, καθώς και οι πρώην κεντρικοί αξιωματούχοι,
  Βουλευτές, Ευρωβουλευτές, Υπουργοί, Πρόεδροι Επαρχιακών Επιτροπών
  ΔΗΚΟ, ΓΟΔΗΚ και ΝΕΔΗΚ, που είναι μέλη της οικείας Επαρχιακής
  Οργάνωσης.
  Οι Προσφυγικές Επαρχιακές Οργανώσεις καλούν σε συμμετοχή στο
  Επαρχιακό Συνέδριο όλα τα μέλη τους.
 50.4 Αρμοδιότητες 
  α) Λαμβάνει γνώση, συζητά και εγκρίνει την Έκθεση Δράσης της
   Επαρχιακής Επιτροπής για τη λήγουσα διετία.
  β) Λαμβάνει γνώση, συζητά και εγκρίνει τον Οικονομικό Απολογισμό της
   περασμένης διετίας.
 50.5 Ειδικοί Κανονισμοί 
  Ειδικοί Κανονισμοί που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν την
  οργάνωση, σύνθεση και λειτουργία του Τακτικού Επαρχιακού Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 51: ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 51.1 Το Έκτακτο Επαρχιακό Συνέδριο συγκαλείται ύστερα από απόφαση του
  Εκτελεστικού Γραφείου ή της Επαρχιακής Επιτροπής με έγκριση του
  Εκτελεστικού Γραφείου ή ύστερα από αίτηση των 2/5 των μελών του
  Κόμματος στην οικεία Επαρχία, με συγκεκριμένη ημερήσια διάταξη.
  Εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις περί του Τακτικού Επαρχιακού
  Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 52: ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 52.1 Το Επαρχιακό Συμβούλιο συγκροτείται από:
  α) Την Επαρχιακή Επιτροπή
  β) Τους Βουλευτές
  γ) Τους Δημάρχους, τους Δημοτικούς Συμβούλους και τους Σχολικούς
   Εφόρους
  δ) Τους Αντιπροσώπους της Επαρχιακής Οργάνωσης στην Κεντρική
   Επιτροπή.
  ε) Τον Πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής ΝΕΔΗΚ
  στ) Την Πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής ΓΟΔΗΚ
  ζ) Τους Εκπροσώπους των Περιφερειακών Τομέων/Συντονιστές
   Υπαίθρου και Δημαρχούμενων περιοχών οι οποίοι ορίζονται από το
   Γενικό Οργανωτικό Γραφείο σε συνεννόηση με την οικεία Επαρχιακή
   Επιτροπή.
  η) Τα επαγγελματικά οργανωτικά στελέχη 
  
  Η οικεία Επαρχιακή Επιτροπή σε συνεννόηση με το Γενικό Οργανωτικό

ΑΡΘΡΟ 38: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 38.1 Ο Γραμματέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή.
 38.2 Υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα χειρίζεται θέματα
  που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
 38.3 Υπό την εποπτεία ενός εκ των Αντιπροέδρων του Κόμματος συμμετέχει στη
  διαδικασία παραγωγής πολιτικής στον τομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΑΡΘΡΟ 39: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
 39.1 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων επιλέγεται/εκλέγεται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 39.2 Υπό την εποπτεία του Γενικού Γραμματέα διεκπεραιώνει τις αποφάσεις της
  Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων.
 39.3 Υπό την εποπτεία του Αντιπροέδρου του Κόμματος συμμετέχει στη
  διαδικασία παραγωγής πολιτικής.
 39.4 Υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα συμμετέχει στην
  υλοποίηση των οργανωτικών σχεδιασμών του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 40: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ  ΣΧΕΣΕΩΝ
 40.1 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων επιλέγεται/εκλέγεται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 40.2 Υπό την εποπτεία του Αναπληρωτή Προέδρου χειρίζεται τις σχέσεις του
  Κόμματος με Κόμματα, Οργανώσεις και Ομάδες του εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟ 41: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ/ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ
 41.1 Ο Γραμματέας Επικοινωνίας/Εκπρόσωπος Τύπου επιλέγεται/εκλέγεται από
  την Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου κατόπιν εισήγησης του
  Προέδρου του Κόμματος για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54)
  μήνες.
 41.2 Ετοιμάζει τις ανακοινώσεις του Κόμματος
 41.3 Έχει την ευθύνη παρακολούθησης των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ).
 41.4 Καταρτίζει προγράμματα εξωτερικής προβολής του Κόμματος, τα οποία,
  αφού εγκριθούν, προωθεί προς υλοποίηση σε συνεργασία της Επιτροπής
  Δημοσίων Σχέσεων και της Επιτροπής Πολιτικού Σχεδιασμού.
 41.5 Καταρτίζει προγράμματα εσωτερικής διαφώτισης, τα οποία, αφού εγκριθούν,
  προωθεί προς υλοποίηση με τη συνεργασία των αρμοδίων οργάνων του
  κόμματος (π.χ. Επαρχιακές Επιτροπές).
 41.5 Φέρει την ευθύνη των κομματικών εκδόσεων.
 41.6 Συμμετέχει στα διάφορα όργανα του Κόμματος ως ορίζει το Καταστατικό.
 
ΑΡΘΡΟ 42: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
 42.1 Ο Γραμματέας Κλαδικών Οργανώσεων επιλέγεται/εκλέγεται από την
  Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 42.2 Κάτω από την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα χειρίζεται όλα
  τα θέματα που αφορούν τις σχέσεις του Κόμματος με τις επαγγελματικές
  οργανώσεις των εργαζομένων (εργατών, υπαλλήλων, εκπαιδευτικών,
  οργανωμένων επιστημόνων κλπ.) και έχει την ευθύνη για την οργάνωση και
  λειτουργία κομματικών γενικών και κλαδικών οργανώσεων μέσα στις τάξεις
  του εργατικού κόσμου.
 42.3 Υπό την εποπτεία ενός εκ των Αντιπροέδρων του Κόμματος συμμετέχει στο
  σύστημα παραγωγής πολιτικής και ειδικότερα υποβάλλει εισηγήσεις για
  διαμόρφωση και προώθηση της εργατικής πολιτικής του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 43: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 43.1 Ο Γραμματέας Αγροτικών Θεμάτων εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή για
  θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 43.2 Κάτω από την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα χειρίζεται όλα
  τα θέματα που αφορούν τις σχέσεις του Κόμματος με τις αγροτικές
  οργανώσεις και έχει την ευθύνη για την οργάνωση και λειτουργία

  κομματικών οργανώσεων μέσα στις τάξεις του  αγροτικού κόσμου.
 43.3 Υπό την εποπτεία ενός εκ των Αντιπρόεδρων του Κόμματος συμμετέχει στο
  σύστημα παραγωγής πολιτικής και υποβάλλει εισηγήσεις για διαμόρφωση και
  προώθηση της αγροτικής πολιτικής του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 44: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ  ΘΕΜΑΤΩΝ
 44.1 Ο Γραμματέας Προσφυγικών Θεμάτων επιλέγεται/εκλέγεται από την
  Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 44.1 Αρμοδιότητες
  α) Υπό την εποπτεία  του Γενικού Γραμματέα χειρίζεται θέματα που
   αφορούν τις σχέσεις του Κόμματος με τη ΠΕΠ και τα προσφυγικά
   σωματεία στα πλαίσια της πολιτικής του Κόμματος.
  β) Επιλαμβάνεται των προσφυγικών και άλλων προβλημάτων των μελών
   και τα προωθεί προς τη λύση τους.

ΑΡΘΡΟ 45: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
 45.1 Ο Γραμματέας Θρησκευτικών Ομάδων επιλέγεται/εκλέγεται από την
  Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 45.2 Αρμοδιότητες 
  Υπό την εποπτεία του Γενικού Γραμματέα χειρίζεται θέματα που αφορούν τις
  σχέσεις του Κόμματος με τις θρησκευτικές ομάδες στα πλαίσια της πολιτικής
  του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 46: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 46.1 Η Κεντρική  Επιτροπή εκλέγει  ύστερα από πρόταση του Εκτελεστικού
  Γραφείου δύο (2) μέλη του Κόμματος ως Οικονομικούς Ελεγκτές του
  Κόμματος εκ των οποίων ο ένας είναι εγκεκριμένος ελεγκτής, για θητεία
  που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 46.2 Η θέση του Οικονομικού Ελεγκτή είναι ασυμβίβαστη με οποιονδήποτε άλλο
  κομματικό αξίωμα.
 46.3 Ελέγχουν την οικονομική διαχείριση των οργάνων και Επιτροπών του
  Κόμματος και καταθέτουν την έκθεση τους στην Κεντρική Επιτροπή και στο
  Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο αναφορικά με την προηγούμενη θητεία.

ΑΡΘΡΟ 47: ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 47.1 Ο Γενικός Διευθυντής του Κόμματος επιλέγεται/εκλέγεται, διορίζεται και
  παύεται από το Εκτελεστικό Γραφείο κατόπιν εισήγησης του Προέδρου.
 47.2 Αρμοδιότητες
  α) Προΐσταται διοικητικά της εσωτερικής λειτουργίας του Κόμματος και
   εποπτεύει το έργο του επαγγελματικού προσωπικού των Κεντρικών
   και Επαρχιακών γραφείων.
  β) Υπό την εποπτεία της Γραμματείας του Εκτελεστικού Γραφείου, έχει
   την ευθύνη θεμάτων που άπτονται του επαγγελματικού προσωπικού
   του Κόμματος.
  γ) Προτείνει στο Εκτελεστικό Γραφείο την δομή και το οργανόγραμμα του
   Κόμματος.
  δ) Δύναται να ανοίγει/κλείνει/λειτουργεί τραπεζικούς λογαριασμούς,
   ή/και να έχει δικαίωμα υπογραφής ή/και  να προβαίνει σε αιτήματα
   τραπεζικών διευκολύνσεων/δανεισμού εκ μέρους του Κόμματος,
   ΝΕΔΗΚ, ΓΟΔΗΚ, και των Επαρχιακών Επιτροπών σύμφωνα με το
   άρθρο 69.9.
  ε) Συμμετέχει εξ οφίκιο μέλος στην Οικονομική Επιτροπή με δικαίωμα
   ψήφου.
  στ) Εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή τη διενέργεια  πληρωμής
   των κομματικών δαπανών και υπογράφει τα εντάλματα πληρωμής.
  ζ) Εισηγείται, σε συνεργασία με τον Οικονομικό Διαχειριστή, προς την
   Οικονομική Επιτροπή, τον Ετήσιο Προϋπολογισμό Εσόδων και
   Δαπανών.
  η) Σε συνεργασία με την Οικονομική Επιτροπή του Κόμματος εποπτεύει

ΑΡΘΡΟ 65: ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
 65.1 Παραρτήματα Εξωτερικού
  α) Στα μεγάλα κέντρα του απόδημου Κυπριακού Ελληνισμού ή και αλλού,
   ιδρύονται Τοπικές Οργανώσεις - Παραρτήματα του Κόμματος.
  β) Λειτουργούν με βάση Καταστατικό που εγκρίνει ειδικά συγκαλούμενο
   Τοπικό Συνέδριο του Κόμματος και επικυρώνει το Εκτελεστικό
   Γραφείο.
 65.2 Φοιτητικές Οργανώσεις
  Στα διάφορα Πανεπιστήμια του Εξωτερικού ή Σχολές Τριτοβάθμιας
  Εκπαίδευσης του Εσωτερικού ιδρύονται και λειτουργούν Φοιτητικές
  Οργανώσεις του Κόμματος.

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ
ΑΡΘΡΟ 66: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 66.1 Υποεπιτροπή του Εκτελεστικού Γραφείου του Κόμματος εκ πέντε (5) μελών
  θα λειτουργεί σαν Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
  Τα πέντε (5) μέλη θα εκλέγονται στη πρώτη συνεδρία του Εκτελεστικού
  Γραφείου με μυστική ψηφοφορία και θα υπηρετούν καθ΄ όλη τη θητεία. Σε
  περίπτωση που θα κενωθεί θέση μέλους του Πειθαρχικού Συμβουλίου
  επιλέγεται άμεσα νέο μέλος.
  Εκάστη Επαρχιακή Επιτροπή δύναται να υποβάλει καταγγελία στο Γενικό
  Γραμματέα σχετικά  με παράπτωμα που αφορά μέλος του Κόμματος που
  εμπίπτει στη δική της δικαιοδοσία. Ο Γενικός Γραμματέας αφού διαπιστώσει
  ότι τα γεγονότα που αφορούν τη συγκεκριμένη περίπτωση μπορούν να
  στοιχειοθετήσουν υπόθεση που εμπίπτει  στις πρόνοιες των πιο κάτω
  πειθαρχικών αδικημάτων ετοιμάζει σχετική έκθεση και την παραπέμπει
  ενώπιον του Εκτελεστικού Γραφείου για εξέταση και λήψη απόφασης
  παραπομπής ή όχι σε πειθαρχική δίκη.
  Νοείται ότι το Εκτελεστικό Γραφείο δικαιούται αυτεπαγγέλτως να
  παραπέμπει στο Πειθαρχικό Συμβούλιο οποιαδήποτε καταγγελία κρίνει ότι
  πρέπει να τύχει πειθαρχικής διερεύνησης. Κατά τη λήψη της απόφασης του
  Εκτελεστικού Γραφείου δε μετέχουν στη διαδικασία τα μέλη του Πειθαρχικού
  Συμβουλίου.
 66.2 Νοείται ότι σε περιπτώσεις αυταπόδεικτου πειθαρχικού παράπτωματος το
  Εκτελεστικό Γραφείο δύναται να επιβάλει αυτεπάγγελτα οποιαδήποτε
  πειθαρχική ποινή.
 66.3 Οι αποφάσεις του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου μπορούν να
  εφεσιβληθούν από το ενδιαφερόμενο μέρος το αργότερο εντός τριάντα (30)
  ημερών από της κοινοποιήσεως σε αυτόν ή από της δημοσιεύσεως της
  απόφασης.
  Έφεση υποβάλλεται στην Κεντρική Επιτροπή της οποίας Υποεπιτροπή από
  έντεκα (11) μέλη ενεργεί σαν Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό  Συμβούλιο, και
  δύναται να ακυρώσει, να μειώσει, ή να επικυρώσει την ποινή.
  Τα έντεκα (11) μέλη θα καθορίζονται στην πρώτη συνεδρία της Κεντρικής
  Επιτροπής με μυστική ψηφοφορία και θα υπηρετούν καθ΄ όλη τη θητεία.
  Σε περίπτωση που θα κενωθεί θέση μέλους του Δευτεροβάθμιου
  Πειθαρχικού Συμβουλίου επιλέγεται άμεσα νέο μέλος.
 66.4 Σε περίπτωση που μέλος του πρωτοβάθμιου ή δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού
  Συμβουλίου έχει άμεση ή έμμεση σχέση με οποιονδήποτε κατηγορούμενο
  τότε το μέλος αυτό δεν θα λαμβάνει μέρος στη πειθαρχική διαδικασία.
 66.5 Πειθαρχικά Αδικήματα
   α) Η μη συμμόρφωση μέλους προς τις υποχρεώσεις του, που
    απορρέουν από το Καταστατικό και τις διατάξεις των
    Κανονισμών Λειτουργίας του Κόμματος.
   β) Η συμπεριφορά μέλους που μειώνει το ηθικό κύρος και θίγει
    την αξιοπρέπεια του Κόμματος.

   γ) Στάση και συμπεριφορά μέλους αντίθετη προς τις Αρχές, την
    Ιδεολογία, τις αποφάσεις και τις προγραμματικές επιδιώξεις του
    Κόμματος.
 66.6 Πειθαρχικές Ποινές
  Για τα πιο πάνω πειθαρχικά αδικήματα επιβάλλονται ανάλογα με τη
  σοβαρότητα του πειθαρχικού αδικήματος οι πιο κάτω ποινές:
   α) Σύσταση
   β) Προφορική επίπληξη
   γ) Γραπτή επιτίμηση
   δ) Προσωρινός αποκλεισμός από την κομματική ζωή
   ε) Καθαίρεση Αξιωματούχου από το Αξίωμα του
   στ) Προσωρινή Αποβολή
   ζ) Αποβολή

ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ
ΑΡΘΡΟ 67: ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ - ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
 67.1 Οι πολιτικές αποφάσεις του Κόμματος για την εκλογή Προέδρου της
  Δημοκρατίας λαμβάνονται από την Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος, που
  συνέρχεται μετά από πρόταση του Εκτελεστικού Γραφείου, είτε
  αυτεπάγγελτα.
 67.2 Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Κόμματος είναι μέλος της Βουλής τότε
  είναι ο υποψήφιος του Κόμματος στην εκλογή για ανάδειξη Προέδρου της
  Βουλής.
 67.3 Ειδικοί Κανονισμοί που ψηφίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν τη
  διαδικασία επιλογής κομματικού ή κομματικών υποψηφίων στη διεκδίκηση
  των Γενικών ή Αναπληρωματικών Βουλευτικών Εκλογών, των Ευρωεκλογών,
  των Δημοτικών Εκλογών ή της Εκλογής Κοινοτικών  Συμβουλίων.
 67.4 Όλοι οι υποψήφιοι Βουλευτές, Ευρωβουλευτές, Δήμαρχοι, Δημοτικοί
  Σύμβουλοι και άλλοι υποψήφιοι Κομματικών ή Κοινοτικών αξιωμάτων
  μπορούν να έχουν πρόσβαση για επιθεώρηση των μητρώων του Κόμματος
  βάση κανονισμών που θα εκδίδει το Εκτελεστικό Γραφείο.

ΜΕΡΟΣ ΕΝΝΑΤΟ 
ΑΡΘΡΟ 68: ΕΙΔΙΚΟΙ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
 68.1 Η Κεντρική Επιτροπή θεσπίζει Ειδικούς Κανονισμούς που ρυθμίζουν:
  α) Τη διαδικασία της υποβολής υποψηφιότητας και εκλογής
   Αξιωματούχων του Κόμματος από την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση
   ή άλλα ανώτερα όργανα του Κόμματος.
  β) Τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων του Κόμματος, Κεντρικών και
   Επαρχιακών.
  γ) Το διαχωρισμό των υπηρεσιών των Αξιωματούχων του Κόμματος σε
   δύο κατηγορίες. Στην κατηγορία όσων προσφέρουν τις υπηρεσίες τους
   άνευ αντιμισθίας και εκείνων που πράττουν τούτο έναντι αντιμισθίας,
   με αναφορά των συγκεκριμένων Αξιωματούχων που ανήκουν σε κάθε
   κατηγορία.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟ
ΑΡΘΡΟ 69: ΓΕΝΙΚΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
 69.1 Διαδικασία Αναφοράς
  Αναφορά οργάνου ή μέλους προς το Εκτελεστικό Γραφείο ή την Κεντρική
  Επιτροπή γίνεται πάντοτε δια του Γενικού Γραμματέα.

 69.2 Καταρτισμός Προσχεδίων Κανονισμών
  Τα προσχέδια όλων των Κανονισμών Λειτουργίας των διαφόρων Οργάνων ή
  Επιτροπών που προνοεί το Καταστατικό καταρτίζει το Εκτελεστικό Γραφείο
  με εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας, Ελέγχου και Κανονισμών και τα
  παραπέμπει για έγκριση στην Κεντρική Επιτροπή. 
 69.3 Τρόπος λήψης Αποφάσεων
  Όλες οι αποφάσεις των Συλλογικών Οργάνων που προνοούνται από το
  Καταστατικό λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία νοουμένου ότι δεν
  προβλέπεται διαφορετικά σε άλλο άρθρο του Καταστατικού. Σε περίπτωση
  ισοψηφίας ο προεδρεύων του συγκεκριμένου οργάνου έχει τη νικώσα ψήφο.
  Όταν ζητηθεί μυστική ψηφοφορία από το 25% των παρόντων συνέδρων σε
  οποιαδήποτε Συνέλευση ή οποιοδήποτε Συνέδριο, τότε αυτή διεξάγεται
  από πενταμελή (5) Εφορευτική Επιτροπή η οποία επιβλέπει τη διεξαγωγή
  της ψηφοφορίας και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων.
 69.4 Ασυμβίβαστη η κατοχή δύο κομματικών Αξιωμάτων
   α) Είναι ασυμβίβαστη η κατοχή δύο ή περισσότερων θέσεων
    αξιωματούχων σε Κεντρικό ή Επαρχιακό ή Τοπικό επίπεδο από
    το ίδιο πρόσωπο. Οιοσδήποτε αξιωματούχος ανεξάρτητα
    επιπέδου δικαιούται να κατέχει θέση ως απλό μέλος σε
    συλλογικό όργανο.
   β) Νοείται ότι τούτο δεν ισχύει όταν προνοείται καταστατικά ή
    συμμετοχή του φορέα ενός αξιώματος στα ανώτατα όργανα.
   γ) Η απ’ ευθείας εκλογή σε συλλογικό όργανο δεν αποτελεί
    ασυμβίβαστο με κομματικό αξίωμα.
    Το Εκτελεστικό Γραφείο καθορίζει ποια συγκεκριμένα αξιώματα
    είναι  ασυμβίβαστα.
 69.5 Κήρυξη θέσης Μέλους Συλλογικού Οργάνου (Κεντρικού ή Επαρχιακού) ως
  κενή και διαδικασία συμπλήρωσής της.
   α) Σε περίπτωση που μέλος συλλογικού οργάνου απουσιάζει
    αδικαιολόγητα πέρα από τρείς συνεχείς  συνεδρίες ή από δέκα
    (10) συνολικά αδικαιολόγητες συνεδρίες κατά τη διάρκεια της
    θητείας του , το όργανο δικαιούται να το απαλλάξει από τα
    καθήκοντα του και να κηρύξει τη θέση του κενή, αφού
    εξασφαλίσει προηγουμένως την έγκριση του Εκτελεστικού
    Γραφείου.
   β) Κενούμενες θέσεις  κατά τα ανωτέρω καταλαμβάνουν οι
    επιλαχόντες κατά την σειρά επιτυχίας κατά της εκλογής.
   γ) Σε περίπτωση μη κάλυψης θέσης από επιλαχόντες για τη
    συμπλήρωση της κενής θέσης, θα επιλέγει το όργανο ύστερα
    από έγκριση του Εκτελεστικού Γραφείου. 
 69.6 Θητεία Αξιωματούχων 
  Η θητεία των Αξιωματούχων που αναφέρονται στα διάφορα άρθρα του
  Καταστατικού, αρχίζει από την ημέρα της εκλογής τους και λήγει αμέσως
  μετά την εκλογή των νέων Αξιωματούχων από το αρμόδιο όργανο του
  Κόμματος και διαρκεί για 54 μήνες. Εξαιρούνται ο Κοινοβουλευτικός
  Εκπρόσωπος και ο Αναπληρωτής του, των οποίων η θητεία διαρκεί όσο και η
  βουλευτική θητεία τους , καθώς και ο Πρόεδρος και τα μέλη της Τοπικής
  Επιτροπής των οποίων η θητεία μπορεί να καθορίζεται από τις ετήσιες
  Τοπικές Γενικές Συνελεύσεις. 
 69.7 Έκπτωση Αξιωματούχων/Μελών
  Αξιωματούχος/Μέλος του Κόμματος εκπίπτει του αξιώματός του σε
  περίπτωση που με ενέργειες του βρίσκεται σε αντίθεση με αποφάσεις
  Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος, ύστερα από σχετική απόφαση του
  Εκτελεστικού Γραφείου δεόντως αιτιολογημένης, με δικαίωμα έφεσης στην
  Κεντρική Επιτροπή εντός τριάντα (30) ημερών.
 69.8 Τροποποίηση του Καταστατικού 
  Το Καταστατικό του Κόμματος μπορεί να τροποποιηθεί σε Τακτικό ή Έκτακτο
  Παγκύπριο Συνέδριο με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων που έχουν
  δικαίωμα ψήφου, δεδομένου ότι το σχέδιο τροποποιήσεων θα

  γνωστοποιηθεί τουλάχιστον ένα μήνα πριν το Συνέδριο σε όλα το όργανα και
  τους συνέδρους του Κόμματος.
 69.9 Πόροι του Κόμματος
  Πόροι του Κόμματος είναι η ετήσια κρατική χορηγία και οι ετήσιες συνδρομές
  των μελών, εισφορές, δωρεές, έσοδα εράνων, οργάνωσης λαχείων,
  χοροεσπερίδων, άλλων εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων που συνάδουν με
  τις αρχές πολιτικής δεοντολογίας.
  Το Κόμμα έχει εξουσία όπως: 
   α) Διορίζει τραπεζικούς ή/και άλλους οργανισμούς ως τραπεζίτες
    του και να προβαίνει στο άνοιγμα οποιουδήποτε λογαριασμού.
   β) Συναλλάττεται ή/και λαμβάνει τραπεζικές διευκολύνσεις ή/και
    υπηρεσίες σε δάνεια, τρεχούμενο ή/και οποιοδήποτε άλλο
    λογαριασμό ή/και σε οποιαδήποτε άλλη μορφή τραπεζικών
    πιστώσεων για οποιαδήποτε ποσά με ή χωρίς εξασφαλίσεις και
    κάτω από οποιουσδήποτε όρους 
   γ) Υποθηκεύει, καταθέτει, ενεχυριάζει ή/και άλλως πως
    προσφέρει ή/και διαθέτει οποιαδήποτε περιουσία του Κόμματος
    κινητή ή/και ακίνητη σαν εξασφάλιση οποιονδήποτε
    υφιστάμενων ή/και  μελλοντικών ή/και  υπό αίρεση
    υποχρεώσεων του Κόμματος, έναντι οποιουδήποτε τραπεζικού
    ή/και άλλου οργανισμού ή/και φυσικού ή/και νομικού
    προσώπου.
   δ) Προς το σκοπό υλοποίησης των πιο πάνω, ο εκάστοτε
    Διευθυντής του Κόμματος ή/και ο εκάστοτε Οικονομικός
    Διαχειριστής του Κόμματος ή/και οποιοσδήποτε πληρεξούσιος
    αντιπρόσωπος οποιουδήποτε από αυτούς, εξουσιοδοτούνται να
    προβαίνουν σε οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις ή/και στη
    συνομολόγηση οποιασδήποτε συμφωνίας υπογράφοντας προς
    τούτο κάθε αναγκαίο έγγραφο, δήλωση ή αίτηση ή/και να
    παρίστανται ενώπιον οποιασδήποτε αρχής για σκοπούς αγοράς
    ή/και πώλησης ή/και επιβάρυνσης οποιασδήποτε κινητής ή
    ακίνητης περιουσίας του Κόμματος.
 69.10 Ημερομηνία ισχύος του παρόντος Καταστατικού 
  Η ισχύς του Καταστατικού που ψηφίστηκε στις 6 Μαΐου 2018 αρχίζει από την
  ψήφισή του.
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΑΡΘΡΟ 1 : ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΕΜΒΛΗΜΑ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ
 1.1 Το Δημοκρατικό Κόμμα ιδρύθηκε στη Λευκωσία αρχικά ως παράταξη με την
  ονομασία Δημοκρατική Παράταξη, στις 12 Μαΐου 1976, με ιδρυτική διακήρυξη
  του Σπύρου Κυπριανού με στόχο τη στήριξη του εθνάρχη Μακαρίου και της
  πολιτικής του. Η παράταξη σύντομα μετασχηματίστηκε σε Κόμμα με την
  επωνυμία ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ.
 1.2 ΕΔΡΑ του Κόμματος είναι στην Λεωφ. Γρίβα Διγενή 50, 1080, στη Λευκωσία.
 1.3 ΕΜΒΛΗΜΑ του Κόμματος η αναμμένη δάδα.
 1.4 Η σφραγίδα του Κόμματος είναι κυκλική και στην περιφέρεια έχει την
  επιγραφή ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. Στο κέντρο έχει την
  αναμμένη δάδα, που τέμνει στο μέσο τη συντομογραφία του Κόμματος,
  ΔΗΚΟ, και το έτος ίδρυσής του, 1976.

ΑΡΘΡΟ 2 : ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ – ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 2.1 Ιδεολογία
  Το Δημοκρατικό Κόμμα εκφράζει τους πολίτες που πιστεύουν στις αρχές της
  Πολιτικής, Κοινωνικής και Οικονομικής Δημοκρατίας ως το σύστημα αρχών
  που προάγει και εξασφαλίζει καλύτερα την αρμονική κοινωνική συμβίωση,
  την κοινωνική συνοχή και την κοινωνική δημιουργία. Το Δημοκρατικό Κόμμα
  ασπάζεται την ιδεολογία και τη φιλοσοφία του ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ που
  εμπνέεται από ένα γενικότερο εθνικό και κοινωνικό όραμα και απορρίπτει τις
  γενικές και αόριστες ιδέες και τους αυθαίρετους αφορισμούς.
 2.2 Βασικοί σκοποί
  Βασικοί σκοποί του Δημοκρατικού Κόμματος είναι η συμβολή στον αγώνα για
  την απελευθέρωση της Κύπρου και η προώθηση θεσμών, προγραμμάτων και
  διαδικασιών, που εξασφαλίζουν απρόσκοπτη πρόοδο  και αρμονία στον
  πολιτικό και οικονομικό τομέα, μέσα σε μια κυρίαρχη, ανεξάρτητη και
  δημοκρατική πολιτεία με κατοχυρωμένα τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα
  όλων των νόμιμων πολιτών της. 
 2.3 Βασικοί στόχοι
  Οι βασικοί στόχοι του Δημοκρατικού Κόμματος πηγάζουν από  την όλη
  ιδεολογία και πολιτική φιλοσοφία του. Παράλληλα:
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα βρίσκεται σταθερά και με συνέπεια ενταγμένο
   στον ενδιάμεσο πολιτικό χώρο και υπηρετεί με ειλικρίνεια και χωρίς

   διακρίσεις το δημόσιο συμφέρον και το κοινωνικό σύνολο. Επιδιώκει τη
   συστηματική συνεργασία των δυνάμεων του χώρου στη βάση
   πολιτικοϊδεολογικών συγκλίσεων. Μόνιμος στόχος του Δημοκρατικού
   Κόμματος είναι η συνένωση των δυνάμεων του χώρου και η διεύρυνση
   της αποδοχής των αρχών και της πολιτικής φιλοσοφίας του
   ενδιάμεσου χώρου από την Κυπριακή κοινωνία Στόχος επίσης είναι η
   δημιουργία συνθηκών εθνικής συνεννόησης, πολιτικής συναντίληψης,
   κοινωνικής συναίνεσης και πολιτικής σταθερότητας στον τόπο.
  β) Το Δημοκρατικό Κόμμα επιδιώκει ενεργό και δημιουργική συμμετοχή
   σε Διεθνείς και  Ευρωπαϊκούς πολιτικοϊδεολογικούς και
   κο ι ν ο β ο υλ ε υ τ ι κο ύ ς  θ εσ μ ο ύ ς  κα ι  σ χ ή μ α τ α  σ τ η  β ά σ η
   πολιτικοϊδεολογικής ταύτισης ή συγγένειας.
 2.4 Θέσεις του Κόμματος αναφορικά με το Εθνικό θέμα
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα θεωρεί το Κυπριακό ως πρόβλημα εισβολής και
   κατοχής και αγωνίζεται για να επιτύχει με βάση τα ψηφίσματα και τις
   αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών και τις Συμφωνίες Κορυφής, τις
   αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
   και το Κοινοτικό (Ευρωπαϊκό) Κεκτημένο, δίκαιη, λειτουργική και
   βιώσιμη λύση. ΛΥΣΗ που θα εξασφαλίζει την πλήρη ανεξαρτησία, την
   κατοχύρωση της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας, και της
   ενότητας της χώρας, την αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων
   και των εποίκων και την κατοχύρωση του δικαιώματος επιστροφής
   όλων των προσφύγων στις εστίες και τις περιουσίες τους, κάτω από
   συνθήκες ασφάλειας και θα κατοχυρώνει τα ανθρώπινα δικαιώματα
   (όλων των νόμιμων κατοίκων της Κυπριακής Δημοκρατίας), τις
   βασικές ελευθερίες και τη διακρίβωση της τύχης ενός εκάστου των
   αγνοουμένων.
  β) Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει ότι στον αγώνα μας για φυσική και
   εθνική επιβίωση και δικαίωση, η ανεπιφύλακτη και στενή συνεργασία
   με την Ελληνική Κυβέρνηση είναι αναγκαία και απαραίτητη, και ότι, οι
   δεσμοί με την Ελλάδα, για λόγους ιστορικούς, φυλετικούς και
   εθνικούς, πρέπει να παραμένουν πάντοτε απαρασάλευτοι.
  γ) Το Δημοκρατικό Κόμμα εργάζεται για την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση της
   Κύπρου με στόχο την εφαρμογή των αρχών της δικαιοσύνης, των
   ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του Κοινοτικού Κεκτημένου και την
   ισότιμη και δημιουργική συμμετοχή της Κύπρου στους Ευρωπαϊκούς
   θεσμούς και γενικά στο Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. Παράλληλα εργάζεται
   για τη διαμόρφωση ενός συστήματος αρχών και αξιών στην Ευρωπαϊκή
   Ένωση που να την καθιστά ένωση λαών και πολιτισμών και όχι όργανο
   πολιτικών και οικονομικών κέντρων εξουσίας.
 2.5 Πολιτική Δημοκρατία
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει πως όλες οι πολιτικές εξουσίες πρέπει
   να πηγάζουν από το λαό και να ασκούνται υπεύθυνα για το καλό του
   λαού και σύμφωνα με την ανόθευτη θέλησή του.
  β) Η ολοκλήρωση της Πολιτικής Δημοκρατίας είναι αδιανόητη χωρίς την
   απαιτούμενη πολιτική αγωγή και ενημέρωση, χωρίς τη συμμετοχή
   όλων των ενηλίκων πολιτών στη διαδικασία λήψης σοβαρών
   αποφάσεων, χωρίς την παροχή ίσων ευκαιριών σε όσους πολίτες
   θέλουν να διεκδικήσουν πολιτικές θέσεις, από τις οποίες να μπορούν
   να συναγωνιστούν δημοκρατικά και  ελεύθερα, χωρίς να
   παρεμποδίζονται από οποιεσδήποτε προκαταλήψεις και εμπόδια.
   Η Πολιτική Δημοκρατία απαιτεί την ισότητα των πολιτών έναντι των
   νόμων και την ισοπολιτεία των νόμων έναντι όλων των πολιτών.
 2.6 Έμπρακτη Πολιτική Δημοκρατία 
  Το Δημοκρατικό Κόμμα θέλει τη δημοκρατία έμπρακτη και ουσιαστική, όπου
  τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των πολιτών να καθορίζονται δημοκρατικά,
  με συναίσθηση κοινωνικής ευθύνης και σύμφωνα με τις αρχές της
  δικαιοσύνης και της κοινωνικής αλληλεγγύης και όπου τα δικαιώματα των
  πολιτών να προστατεύονται αποτελεσματικά και να ασκούνται ελεύθερα.

 2.7 Ατομικές και Πολιτικές Ελευθερίες 
  Το Δημοκρατικό Κόμμα θέλει τα ανθρώπινα δικαιώματα απαραβίαστα και τις
  ατομικές και πολιτικές ελευθερίες κατοχυρωμένες με μηχανισμούς που να
  τις προστατεύουν από καταχραστές και σφετεριστές της εξουσίας και από
  πράξεις που δεν συνάδουν με το σύστημα των κοινωνικών αξιών του λαού ή
  τη δημοκρατικά εκφραζόμενη θέληση του λαού.
 2.8 Κοινωνική Δημοκρατία
  Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει ότι το κράτος και γενικά η πολιτεία καθώς και
  η ευρύτερη  κοινωνία έχουν υποχρέωση να εξασφαλίζουν σε όλους τους
  πολίτες συνθήκες ελεύθερης και αξιοπρεπούς διαβίωσης, σύμφωνα με τις
  αρχές της δικαιοσύνης, του ανθρωπισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης.
  Για το σκοπό αυτό υποστηρίζει τη χαλιναγώγηση της αυθαιρεσίας των
  ισχυρών κοινωνικών ομάδων, όπου, και όταν, εκδηλώνεται, την ενίσχυση των
  αδύνατων κοινωνικών ομάδων ή κατηγοριών ή στρωμάτων και την προστασία
  τους από την εγκατάλειψη, την κοινωνική περιθωριοποίηση, την άδικη
  μεταχείριση και την εκμετάλλευση, με απώτερο σκοπό την εξισορρόπηση
  των κοινωνικών και οικονομικών δικαιωμάτων και την αρμονική συμβίωση
  των πολιτών μέσα σε συνθήκες κοινωνικής συνοχής.
 2.9 Οικονομική Δημοκρατία
  Το Δημοκρατικό Κόμμα αποβλέπει στην εξάλειψη κάθε είδους οικονομικών
  φραγμών για την οικονομική προαγωγή των ατόμων και στη δημιουργία ίσων
  ευκαιριών εργασίας και οικονομικής προόδου για όλους τους πολίτες.
  Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει ότι η οικονομική δημοκρατία είναι ανέφικτη
  χωρίς την κατάργηση της κυρίαρχης  αυθαιρεσίας των οικονομικά ισχυρών,
  των μονοπωλίων, της ασυδοσίας του εγχώριου ή ξένου κεφαλαίου, της
  μονοπώλησης, της πληροφόρησης και των κάθε λογής προνομίων που είναι
  αντίθετα με τα συμφέροντα του λαού.  Το Δημοκρατικό Κόμμα θεωρεί επίσης
  αναγκαία την καθιέρωση ελέγχου και την επιβολή κυρώσεων για την κακή
  χρήση τεχνικών εφευρέσεων ή καινοτομιών από μέρους ισχυρών
  κοινωνικοοικονομικών παραγόντων.
  Το Δημοκρατικό Κόμμα θεωρεί το μικτό σύστημα οικονομίας, που συνδυάζει
  την ιδ ιωτική πρωτοβουλία με τον κρατικό σχεδιασμό,  ως το
  αποτελεσματικότερο οικονομικό σύστημα το οποίο διασφαλίζει την πρόοδο
  και την ανάπτυξη της Κύπρου και του λαού της, την δίκαιη κατανομή του
  εθνικού πλούτου και των οικονομικών βαρών και την προστασία των
  δικαιωμάτων των οικονομικά ασθενέστερων και μη προνομιούχων ομάδων
  του πληθυσμού.
 2.10 Δημοκρατική μεθόδευση
  Το Δημοκρατικό Κόμμα δεν υποστηρίζει δόγματα αλλά αρχές, που θα
  ενθαρρύνουν την αδιάκοπη αναζήτηση του καλύτερου και δικαιότερου
  τρόπου κοινωνικής συμβίωσης και συνεργασίας.
  Υποστηρίζει ότι ο ανοικτός και ελεύθερος διάλογος σαν μέσο έκφρασης των
  εκτιμήσεων και θέσεων του λαού, αποτελεί το πιο ορθό μέσο αναζήτησης
  τρόπων για πιο αρμονική  κοινωνική συμβίωση και συνεργασία.
  Επίσης υποστηρίζει ότι σε περίπτωση διαφωνίας ή διαφοράς το καλύτερο
  μέσο για εξεύρεση λύσης είναι οι νόμιμες και δημοκρατικές διαδικασίες.
 2.11 Κατευθυντήριες Οργανωτικές Γραμμές 
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα δεν είναι Κόμμα με μονολιθική οργάνωση. Η
   συνοχή του διατηρείται με την ισορροπημένη κατανομή της
   ενδοκομματικής δύναμης μεταξύ των μελών και αξιωματούχων του, με
   την προσήλωση στους σκοπούς και στη συλλογική προσπάθεια για την
   επίτευξη των σκοπών του Κόμματος.
  β) Οι δημοκρατικές αρχές διέπουν τόσο τη διαδικασία ανάδειξης
   αξιωματούχων όσο και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Γι’ αυτό:
   I.  Όλα τα όργανα είναι αιρετά και εκλέγονται με όσο το δυνατό πιο
    άμεσο τρόπο. Συγκεκριμένα όλα τα μέλη του Κόμματος, που
    είναι εγγεγραμμένα στο Κεντρικό Μητρώο Μελών, έχουν και
    ασκούν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και
    συνδιαμορφώνουν μέσα από συλλογικές διαδικασίες τις

    αποφάσεις και τις θέσεις του Κόμματος στα μείζονος σημασίας
    και ιδιαίτερης κρισιμότητας πολιτικά και κομματικά θέματα. Όλα
    τα μέλη του Κόμματος εκλέγουν όλους τους κεντρικούς
    αξιωματούχους και μέλη των κεντρικών συλλογικών οργάνων
    του Κόμματος, όλα τα μέλη των Επαρχιακών Οργανώσεων
    εκλέγουν όλους τους αξιωματούχους και τα μέλη των
    Επαρχιακών Συλλογικών Οργάνων και όλα τα μέλη της Τοπικής
    Οργάνωσης εκλέγουν όλους τους αξιωματούχους και όλα τα
    μέλη των τοπικών συλλογικών οργάνων.
   II. Οι εξουσίες που συγκεντρώνουν τα όργανα
    αλληλοϊσορροπούνται και αλληλοελέγχονται.
   III. Οι αποφάσεις λαμβάνονται από αρμόδια συλλογικά όργανα.
    --Επιδιώκεται η αποκέντρωση του συστήματος λήψης
    αποφάσεων και η εκχώρηση διακριτικής  εξουσίας στα
    κατώτερα συλλογικά αιρετά  όργανα.

ΑΡΘΡΟ 3: ΚΟΜΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ
 3.1 Επί θεμάτων μείζονος πολιτικής σημασίας ή ιδιαίτερης κομματικής
  κρισιμότητας πραγματοποιείται κομματικό δημοψήφισμα στο οποίο
  συμμετέχουν όλα τα μέλη του Κόμματος.
 3.2 
  Την πραγματοποίηση κομματικού δημοψηφίσματος αποφασίζει η Κεντρική
  Επιτροπή, η οποία καθορίζει το θέμα και τα ερωτήματα που θα τεθούν προς
  απάντηση στο δημοψήφισμα. Οι σχετικές αποφάσεις της Κεντρικής
  Επιτροπής λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών της.

ΑΡΘΡΟ 4: ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 4.1 Το Πολιτικό Πρόγραμμα του Κόμματος καθορίζεται με βάση τις πιο πάνω
  βασικές πολιτικές θέσεις και, εντός των πλαισίων αυτών, μπορεί να
  αναθεωρείται από καιρού εις καιρό από το Παγκύπριο Συνέδριο που έχει
  αποκλειστική αρμοδιότητα να συζητά και να εγκρίνει τους επί μέρους
  στόχους, τη μεθοδολογία, τρόπους και ενέργειες για την προώθηση της
  εφαρμογής του.
 4.2 Την ευθύνη για τη σύνταξη του προσχεδίου του προγράμματος έχει το
  Εκτελεστικό Γραφείο που το υποβάλλει στην Κεντρική Επιτροπή για έγκριση.
  Η Κεντρική Επιτροπή το παραπέμπει στο Παγκύπριο Συνέδριο για τελική
  έγκριση. Νοείται ότι σε όλα τα όργανα του Κόμματος δίνεται η δυνατότητα
  υποβολής απόψεων και εισηγήσεων για τον καταρτισμό του Πολιτικού
  Προγράμματος του Κόμματος.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΔΟΜΗ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

ΑΡΘΡΟ 5: ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 1. Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση
 2. Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο
 3. Έκτακτο ή Καταστατικό Συνέδριο 
 4. Παγκύπρια Συνδιάσκεψη
 5. Κεντρική Επιτροπή
 6. Πολιτικό Συμβούλιο
 7. Εκτελεστικό Γραφείο
 8. Γραμματεία Εκτελεστικού Γραφείου
 9. Κοινοβουλευτική Ομάδα
 10. Γενικό Οργανωτικό Γραφείο
 11. Οικονομική Επιτροπή

 12. Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες
 13. Επιτροπή Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ΑΡΘΡΟ 6: ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 6.1 Η Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση πραγματοποιείται κάθε πενήντα-τέσσερις
  (54) μήνες και εκλέγει τους κεντρικούς αξιωματούχους του Κόμματος
  (Πρόεδρο, Αναπληρωτή Πρόεδρο, τρεις (3) Αντιπροέδρους, Γενικό
  Γραμματέα, Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα), τα αιρετά μέλη του Εκτελεστικού
  Γραφείου (15) και τα μέλη της Κεντρική Επιτροπή.
 6.2 Πραγματοποιείται πενήντα-τέσσερις (54) μήνες μετά την προηγούμενη
  Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
 6.3 Όλα τα εγγεγραμμένα στο Κεντρικό Μητρώο Μελών μέλη του Κόμματος, που
  έχουν εγγραφεί τουλάχιστον εννέα (9) μήνες πριν την ημέρα διεξαγωγής της
  Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην
  ψηφοφορία, εφόσον έχουν τακτοποιημένες τις κομματικές τους
  υποχρεώσεις κατά την προσέλευση τους στην Εκλογική Συνέλευση.

  Κάλπες της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης λειτουργούν σε όλες τις
  επαρχίες, όπως θα ορίζεται από τους σχετικούς κανονισμούς. Οι εκλογικές
  διαδικασίες εποπτεύονται από κεντρική και επαρχιακές εφορευτικές
  επιτροπές όπως θα ορίζουν οι Κανονισμοί που εγκρίνονται από την Κεντρική
  Επιτροπή. Οι Επαρχιακές Εφορευτικές Επιτροπές υπόκεινται στην Κεντρική
  Εφορευτική Επιτροπή. Οι Πρόεδροι των Επαρχιακών εφορευτικών
  επιτροπών είναι μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.

  Οι κάλπες ανοίγουν και κλείνουν την ίδια ώρα σε όλες τις επαρχίες.

  Η Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο συλλογικό
  όργανο του Κόμματος σε θέματα εκλογικών διαδικασιών.

  Ο χρόνος διεξαγωγής της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης μπορεί να
  παραταθεί για περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, με
  απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, ύστερα από εισήγηση του Εκτελεστικού
  Γραφείου, για λόγους εξειδικευμένους που αφορούν τα πολιτικά πράγματα
  του τόπου ή που εξυπηρετούν τους σκοπούς και τις αρχές του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 7: ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 7.1 Το Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο είναι το ανώτατο και κυρίαρχο συλλογικό
  όργανο του Κόμματος στη διαμόρφωση των πολιτικών αποφάσεων και στη
  χάραξη στρατηγικής. Συνέρχεται μια (1) φορά στη διάρκεια της  θητείας των
  κεντρικών συλλογικών οργάνων του Κόμματος, κατόπιν σύγκλισης από την
  Κεντρική Επιτροπή του κόμματος ή όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο από την
  Κεντρική Επιτροπή.
 7.2 Προκηρύσσεται από την Κεντρική Επιτροπή η οποία καθορίζει την
  ημερομηνία διεξαγωγής του και εγκρίνει την ημερήσια διάταξη του.
  Ο χρόνος διεξαγωγής του μπορεί να αναβληθεί για περίοδο που δεν θα
  υπερβαίνει τους τρεις μήνες, με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, ύστερα
  από εισήγηση του Εκτελεστικού Γραφείου, για λόγους εξειδικευμένους που
  αφορούν τα πολιτικά πράγματα του τόπου ή που εξυπηρετούν τους σκοπούς
  και τις αρχές του  Κόμματος.
 7.3 Σύνθεση
  Στο Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο συμμετέχουν: Κεντρική Επιτροπή, Πολιτική
  Επιτροπή, 86 αντιπρόσωποι της ΝΕΔΗΚ, 86 αντιπρόσωποι της ΓΟΔΗΚ, 50
  αντιπρόσωποι των Κλαδικών Οργανώσεων, οι Πρόεδροι των Ομάδων
  Μελετών, δύο αντιπρόσωποι από κάθε Φοιτητική Οργάνωση, τα μέλη των
  Επαρχιακών Επιτροπών του Κόμματος, οι Πρόεδροι των Τοπικών Επιτροπών
  και ένας αντιπρόσωπος από κάθε εκλογικό κέντρο, πέντε αντιπρόσωποι από
  κάθε Κομματική Οργάνωση του εξωτερικού, οι Δήμαρχοι, οι Δημοτικοί
  Σύμβουλοι, οι Σχολικοί Έφοροι και οι εκλεγμένοι πρόεδροι και μέλη

  Κοινοτικών Συμβουλίων μέλη του Κόμματος, τρεις αντιπρόσωποι της
  Οικονομικής Επιτροπής, οι δύο οικονομικοί ελεγκτές.
  Συμμετέχουν επίσης: Πρώην Πρόεδροι της Δημοκρατίας που προέρχονται
  από το ΔΗΚΟ, εν ενεργεία υπουργοί, βουλευτές και ευρωβουλευτές, καθώς
  και όσοι διετέλεσαν αξιωματούχοι του Κόμματος που εκλέγηκαν από
  Παγκύπριο Συνέδριο (Πρόεδροι του Κόμματος, Αναπληρωτές Προέδροι,
  Αντιπρόεδροι, Γενικοί Γραμματείς, και Γενικοί Οργανωτικοί Γραμματείς)
  πρώην Υπουργοί, Βουλευτές και Ευρωβουλευτές του Κόμματος καθώς και οι
  πρώην Προέδροι και Γενικοί Γραμματείς της ΓΟΔΗΚ και της ΝΕΔΗΚ και
  πρώην Πρόεδροι Επαρχιακών Επιτροπών, οι Πρόεδροι και τα μέλη
  Διοικητικών Συμβουλίων Ημικρατικών Οργανισμών που είναι μέλη του
  Κόμματος
 7.4 Αρμοδιότητες
  Το Τακτικό Συνέδριο ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
  α) Λαμβάνει γνώση, συζητά και ψηφίζει:-
   I. Το Πολιτικό Πρόγραμμα του Κόμματος για την επόμενη θητεία.
   II. Την Έκθεση Δράσης της περασμένης θητείας, που καταθέτει ο
    Γενικός  Γραμματέας του Κόμματος.
  β) Καθορίζει τα γενικά πλαίσια της πολιτικής του Κόμματος.
  γ) Λαμβάνει γνώση και εγκρίνει τον Οικονομικό Απολογισμό της
   Οικονομικής Επιτροπής και την Έκθεση των Οικονομικών Ελεγκτών
   του Κόμματος.
  δ) Τροποποιεί το Καταστατικό σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις.
  ε) Έχει το τεκμήριο της αρμοδιότητας για οποιοδήποτε θέμα που δεν
   καθορίζει το Καταστατικό και περιβάλλεται με το κατάλοιπο εξουσίας
   που  δεν έχει ανατεθεί σε άλλο κομματικό όργανο.
 7.5 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί που ψηφίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν με βάση το
  Καταστατικό, θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Τακτικού Παγκυπρίου
  Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 8: ΕΚΤΑΚΤΟ Ή ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 8.1 Το Έκτακτο ή Καταστατικό Παγκύπριο Συνέδριο συγκαλείται εάν και εφ’ όσον
  κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο του Κόμματος ή την Κεντρική Επιτροπή και
  ασχολείται με ειδικά θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη του,
  που εξαγγέλλεται μαζί με τη σύγκλησή του.
 8.2 Στην οργάνωση και λειτουργία του Έκτακτου ή Καταστατικού Παγκυπρίου
  Συνεδρίου εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις περί Τακτικού
  Παγκυπρίου Συνεδρίου, με εξαίρεση τη χρονική περίοδο για έγκριση και
  κοινοποίηση στους συνέδρους των εγγράφων που θα τεθούν ενώπιον του
  Συνεδρίου, την οποία θα μπορεί να συντέμνει η Κεντρική Επιτροπή
  ανάλογα με την περίπτωση και εφ’ όσον συντρέχουν εξειδικευμένοι λόγοι.

ΑΡΘΡΟ 9: ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ
 9.1 Συγκαλείται με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής με στόχο την ενημέρωση
  και το συλλογικό προβληματισμό των στελεχών του Κόμματος καθώς και την
  ανάπτυξη διαλόγου του Κόμματος  με την ευρύτερη κοινωνία πάνω σε
  σημαντικά πολιτικά ζητήματα ή θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος. Η
  Κεντρική Επιτροπή ορίζει ειδική επιτροπή για τη διοργάνωση της.
 9.2 Η Κεντρική Επιτροπή καθορίζει τη σύνθεση της Συνδιάσκεψης και εγκρίνει
  την ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 10: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 10.1 Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ είναι το ανώτατο συλλογικό όργανο του Κόμματος
  που λειτουργεί μεταξύ δύο Τακτικών Παγκύπριων Συνεδρίων.
 10.2 Σύνθεση 
  Η Κεντρική Επιτροπή αποτελείται:
  α) Από τα μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου (ως το άρθρο 12)
  β) Από τα επτά (7) μέλη της Γενικής Γραμματείας της ΓΟΔΗΚ και τα

   έντεκα (11) μέλη της Γενικής Γραμματείας της ΝΕΔΗΚ, τον Πρόεδρο
   των Ομάδων Μελετών και τους Προέδρους των κομματικών
   παραρτημάτων εξωτερικού
  γ) Από 120 αιρετά μέλη, από τα οποία 20% τουλάχιστον είναι γυναίκες
   και 10% τουλάχιστον ανήκουν στη ΝΕΔΗΚ (συμπεριλαμβανομένων
   των επτά (7) μελών της Γραμματείας της ΓΟΔΗΚ και των έντεκα (11)
   μελών της Γραμματείας της ΝΕΔΗΚ) και τα οποία κατανέμονται στις
   Επαρχιακές Οργανώσεις του Κόμματος με βάση τον αριθμό ψήφων
   που πήρε η κάθε επαρχία στις αμέσως προηγούμενες βουλευτικές
   εκλογές στις οποίες το Κόμμα έλαβε μέρος αυτοδύναμα. Τα μέλη κάθε
   επαρχίας εκλέγονται από την οικεία Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση. Η
   κατανομή των εδρών κατά επαρχιακή οργάνωση και των θέσεων που
   διεκδικούνται από γυναίκες και εκπροσώπους της ΝΕΔΗΚ καθορίζεται
   από την Κεντρική Επιτροπή με τους σχετικούς κανονισμούς. Η εκλογή
   γίνεται με βάση κανονισμούς που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή.
  δ) Όλους τους αξιωματούχους που επιλέγονται/εκλέγονται σύμφωνα με
   τα άρθρα 10.7
  ε) Από τους Προέδρους της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων, της
   Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων και της Ομάδας Μελετών.
  στ) Από πέντε (5) εκπροσώπους του Φοιτητικού Κινήματος, που είναι
   μέλη του κόμματος.
 10.3 Η εκλογή των αιρετών μελών της Κεντρικής Επιτροπής γίνεται από τις
  Επαρχιακές Εκλογικές Συνελεύσεις. Η κατανομή των εδρών κατά Επαρχιακή
  Οργάνωση και των θέσεων που διεκδικούνται από γυναίκες και εκπροσώπους
  της ΝΕΔΗΚ καθορίζεται από την Κεντρική Επιτροπή με τους σχετικούς
  κανονισμούς.
 10.4 Ο Γενικός Γραμματέας και ο Βοηθός Γενικός Γραμματέας  φροντίζουν για την
  τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων και των παρουσιών της Κεντρικής
  Επιτροπής και κυκλοφορούν τα  πρακτικά ανάμεσα στα μέλη της Κεντρικής
  Επιτροπής όχι αργότερα από 15 μέρες μετά τη συνεδρία. 
  Η Κεντρική Επιτροπή δύναται να αποφασίσει τη μη περίληψη θεμάτων στα
  πρακτικά με πλειοψηφία όχι μικρότερη από 3/5 των παρόντων.
 10.5 Η Κεντρική Επιτροπή συνέρχεται τουλάχιστον μια (1) φορά την τριμηνία.
  Συγκαλείται από το Εκτελεστικό  Γραφείο, υπό την ευθύνη του Γενικού
  Γραμματέα.
  α) Η Κεντρική Επιτροπή μπορεί να συγκληθεί εκτάκτως από τον Πρόεδρο
   ή το Εκτελεστικό Γραφείο ή με γραπτή αίτηση υπογεγραμμένη από το
   25% τουλάχιστον των μελών της, που να παραθέτει κατά τρόπο
   συγκεκριμένο το θέμα ή τα θέματα για το οποίο/οποία ζητείται η
   έκτακτη σύγκλησή της.
  β) Η Κεντρική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα το
   ήμισυ  τουλάχιστον των εν ενεργεία μελών της. Σε περίπτωση μη
   συμπλήρωσης του ως άνω αριθμού, η συνεδρία αναβάλλεται για μια
   ώρα, οπότε τα παρόντα μέλη εφ’ όσον αντιπροσωπεύουν το 1/3
   τουλάχιστον των εν ενεργεία μελών της, αποτελούν απαρτία.
  γ) Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία, εκτός των
   αποφάσεων για τις οποίες απαιτείται μεγαλύτερος αριθμός ψήφων
   σύμφωνα με τις πρόνοιες άλλων άρθρων του Καταστατικού. Η
   ψηφοφορία διεξάγεται δι’ ανατάσεως της χειρός εκτός αν ζητηθεί
   διαφορετικά από το 25% των παρόντων μελών, οπότε διεξάγεται
   μυστική.
 10.6 Αρμοδιότητες
  α) Η Κεντρική Επιτροπή προκηρύσσει  την Παγκύπρια Εκλογική
   Συνέλευση και καθορίζει την ημερομηνία διεξαγωγής των εργασιών
   της, την εκλογική διαδικασία και κάθε άλλο εκλογικό κανονισμό. Με
   ειδικούς κανονισμούς καθορίζει τη διαδικασία υποβολής
   υποψηφιοτήτων και διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη των
   κεντρικών αξιωματούχων, των μελών των κεντρικών συλλογικών
   οργάνων και των επαρχιακών και τοπικών συλλογικών οργάνων, που

   εκλέγονται από την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
  β) Προκηρύσσει επίσης το Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο, καθορίζει την
   ημερομηνία διεξαγωγής των εργασιών του και εγκρίνει την ημερήσια
   διάταξή του. Μελετά και εγκρίνει όλα τα έγγραφα που θα κατατεθούν
   στο Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο, τουλάχιστον ένα μήνα πριν την
   πραγματοποίηση του και φροντίζει για την κυκλοφορία του
   προσυνεδριακού υλικού  διά του Γενικού Γραμματέα προς τις
   Επαρχιακές Επιτροπές και άλλες οργανώσεις ή τμήματα του Κόμματος.
  γ) Εγκρίνει και παραπέμπει στο Παγκύπριο Τακτικό Συνέδριο το Πολιτικό
   Πρόγραμμα του Κόμματος και την Έκθεση Δράσης.
  δ) Μελετά και εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων και δαπανών
   του Κόμματος. 
  ε) Λαμβάνει γνώση της γενικής οικονομικής κατάστασης του Κόμματος
   με αναφορά του αρμόδιου οικονομικού διαχειριστή, ο οποίος εισηγείται
   στο Εκτελεστικό Γραφείο τους συνεργάτες του.
  στ) Ενόψει του Τακτικού Παγκύπριου Συνεδρίου λαμβάνει γνώση της
   οικονομικής κατάστασης και διαχείρισης των οικονομικών του
   Κόμματος της προηγηθείσας διετίας με την κατάθεση της έκθεσης των
   οικονομικών ελεγκτών του Κόμματος που παραπέμπεται στο Τακτικό
   Παγκύπριο Συνέδριο. Ενόψει Τακτικού Παγκύπριου Συνεδρίου
   εξετάζει τους εγκεκριμένους λογαριασμούς του Κόμματος με βάση
   την έκθεση των ελεγκτών και εγκρίνει ή απορρίπτει τους
   λογαριασμούς.
  ζ) Εγκρίνει τους εσωτερικούς κανονισμούς οι οποίοι ρυθμίζουν την
   οργάνωση και λειτουργία των Συλλογικών οργάνων ή επιτροπών του
   Κόμματος , κεντρικών, επαρχιακών ή τοπικών. 
  η) Εγκρίνει την κομματική λειτουργία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.
  θ) Καθορίζει το ύψος του δικαιώματος εγγραφής και της ετήσιας
   συνδρομής των μελών.
  ι) Θεσπίζει ειδικούς κανονισμούς που ρυθμίζουν:
   I. Τη διαδικασία της υποβολής υποψηφιότητας και εκλογής
    αξιωματούχων του Κόμματος που εκλέγονται από ανώτερα
    συλλογικά όργανα του Κόμματος. 
   II. Τη διαδικασία επιλογής κομματικού ή κομματικών υποψηφίων
    στη διεκδίκηση των γενικών ή Αναπληρωματικών βουλευτικών
    εκλογών, Ευρωεκλογών, των δημοτικών εκλογών ή της εκλογής
    προέδρων και μελών Κοινοτικών Συμβουλίων καθώς και μελών
    Σχολικών Εφοριών.
   III. Τη διαδικασία προκήρυξης και διεξαγωγής του κομματικού
    δημοψηφίσματος.
  Ια) Επιλέγει/εκλέγει ενδεκαμελή (11) υποεπιτροπή της Κεντρικής
   Επιτροπής απαρτιζόμενη από Πρόεδρο και δέκα μέλη, η οποία ενεργεί
   ως δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
  Ιβ) Επιλέγει/εκλέγει το βουλευτή που θα διεκδικήσει το αξίωμα του
   Προέδρου της Βουλής, σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Κόμματος
   δεν είναι βουλευτής ή δεν επιθυμεί να διεκδικήσει τη θέση.
  Ιγ) Επικυρώνει την εκλογή του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του
   Κόμματος και του Αναπληρωτή του.
  Ιδ) Επιλέγει/εκλέγει τα πέντε (5) μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας,
   Ελέγχου και  Κανονισμών.
  Ιε) Επικυρώνει την επιλογή του Προέδρου της Ομάδας Μελετών.
 10.7 Επιλέγει/εκλέγει τους πιο κάτω Αξιωματούχους του Κόμματος οι οποίοι
  συμμετέχουν στην Κεντρική Επιτροπή ως εξ οφίκια μέλη με δικαίωμα
  ψήφου:
  1) Τους Βοηθούς Γενικούς Γραμματείς
  2) Τους Βοηθούς Γενικούς Οργανωτικούς Γραμματείς
  3) Το Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων
  4) Το Γραμματέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  5) Το Γραμματέα Αγροτικών Θεμάτων

  6) Το Γραμματέα Προσφυγικών Θεμάτων
  7) Το Γραμματέα Πολιτιστικών Θεμάτων
  8) Το Γραμματέα Αθλητισμού
  9) Το Γραμματέα Θρησκευτικών Ομάδων
  10) Το Γραμματέα Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Θεμάτων
  Τα καθήκοντα/αρμοδιότητές τους, εφ’ όσον  δεν προβλέπονται από το
  Καταστατικό, εγκρίνονται από την Κεντρική Επιτροπή.
 10.8 Πληρώνει με εκλογή τις  θέσεις του Αναπληρωτή Προέδρου, Αντιπροέδρων,
  Γενικού Γραμματέα και του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, σε περίπτωση
  κατά την οποία καθίστανται κενές για οποιοδήποτε λόγο.
 10.9 Κάθε χρόνο η Κεντρική Επιτροπή  ορίζει ειδική συνεδρία  λογοδοσίας των
  αξιωματούχων του Κόμματος. 

ΑΡΘΡΟ 11: ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 11.1 Στο Πολιτικό Συμβούλιο μετέχουν όλοι οι πρώην υπουργοί και βουλευτές
  μέλη του Κόμματος και άλλα πρόσωπα μετά από σχετική εισήγηση του
  Προέδρου του Κόμματος στη Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου.
 11.2 Συνεδριάζει τακτικά και αναλύει τα πολιτικά δρώμενα και την επικαιρότητα.
 11.3 Το Πολιτικό Συμβούλιο έχει καθαρά συμβουλευτικό χαρακτήρα και μετά από
  κάθε συνεδρία αποστέλλει στον Πρόεδρο του Κόμματος έκθεση εισηγήσεων
  και απόψεων.
 11.4 Το Πολιτικό Συμβούλιο τελεί υπό την εποπτεία του Προέδρου του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 12: ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
 12.1 Το Εκτελεστικό Γραφείο είναι το Εκτελεστικό Όργανο της Κεντρικής
  Επιτροπής και γενικότερα του Κόμματος.
 12.2 Σύνθεση 
  Στο Εκτελεστικό Γραφείο συμμετέχουν:
  α) Ο Πρόεδρος, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος, οι τρεις (3) Αντιπροέδροι, ο
   Γενικός Γραμματέας, ο Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας.
  β) Δεκαπέντε (15) αιρετά μέλη που εκλέγονται από την Παγκύπρια
   Εκλογική Συνέλευση. Τρία από τα μέλη αυτά είναι γυναίκες.
  γ) Πρώην Πρόεδροι του Κόμματος
  δ) Οι Πρόεδροι της ΝΕΔΗΚ και της ΓΟΔΗΚ
  ε) Οι υπουργοί που συμμετέχουν στην κυβέρνηση εκ μέρους του
   Κόμματος.
  στ) Τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος και οι
   Ευρωβουλευτές του Κόμματος.
  ζ) Οι Πρόεδροι των Επαρχιακών Επιτροπών του Κόμματος (ένας ανά
   γεωγραφική επαρχία).
  η) Ο Οικονομικός Διαχειριστής του Κόμματος
  θ) Ο Γενικός Διευθυντής του Κόμματος, ως εξ οφίκιο Μέλος με δικαίωμα
   ψήφου.
  ι) Η Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου δύναται να καλεί μέχρι και 3
   άτομα να παρακάθονται στο Εκτελεστικό χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 12.3 Αποτυχών υποψήφιος στις εκλογές για την ανάδειξη προέδρου του
  Κόμματος ο οποίος συγκεντρώνει πάνω από το 30% των ψήφων, συμμετέχει
  στο Εκτελεστικό Γραφείο ως πλήρες μέλος.
 12.4 Σε Ειδικές Συνεδρίες παρίστανται για σκοπούς ενημέρωσης και συντονισμού
  και άλλοι αξιωματούχοι του Κόμματος που θα προσκαλούνται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 12.5 Λειτουργία 
  α) Το Εκτελεστικό Γραφείο συγκαλείται το αργότερο τριάντα (30) ημέρες
   μετά την εκλογή των αιρετών μελών του και συνεδριάζει τακτικά
   τουλάχιστον μια (1) φορά τον μήνα και έκτακτα όταν κληθεί από τον
   Πρόεδρο ή από τα 3/5 των μελών του.
  β) Τα μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου αναλαμβάνουν συγκεκριμένους
   τομείς  ευθύνης. 
  γ) Βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά συν ένα μέλη του. Οι

   αποφάσεις λαμβάνονται  με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών
   του.
  δ) Γενικά θέματα λειτουργίας του ρυθμίζονται με Ειδικό Κανονισμό που
   θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή. 
 12.6 Αρμοδιότητες
  Το Εκτελεστικό Γραφείο ασκεί τις πιο κάτω αρμοδιότητες:
  α) Μελετά τις διαμορφούμενες εκάστοτε πολιτικές ή άλλες καταστάσεις
   και εξελίξεις και αντιμετωπίζει τα προκύπτοντα θέματα.
  β) Εκτιμά τη γενική κατάσταση και λαμβάνει αποφάσεις για την
   κομματική γραμμή μέσα στα πλαίσια των αρχών του Κόμματος.
  γ) Αποφασίζει για την ένταξη στα συλλογικά όργανα του Κόμματος
   άλλων στελεχών που προσχωρούν στο Κόμμα.
  δ) Ετοιμάζει  και υποβάλλει κάθε τρίμηνο προς την Κεντρική Επιτροπή
   Ειδική Πολιτική Έκθεση πάνω στην πολιτική κατάσταση, με βάση την 
   οποία αυτή προβαίνει στις εκτιμήσεις ή και λαμβάνει  τις αποφάσεις
   της.
  ε) Προτείνει στην Κεντρική Επιτροπή τα ονόματα των δύο Ελεγκτών του
   Κόμματος.
  στ) Συγκαλεί σε συνεννόηση με τις Επαρχιακές Επιτροπές τα τακτικά ή
   έκτακτα Επαρχιακά Συνέδρια.
  ζ) Καταρτίζει το προσχέδιο του Πολιτικού Προγράμματος του Κόμματος
   και το υποβάλλει στην Κεντρική Επιτροπή.
  η) Επιλέγει/εκλέγει τους πιο κάτω αξιωματούχους του Κόμματος: 
   I. Τον Οικονομικό Διαχειριστή του Κόμματος και τα μέλη της
   Οικονομικής Επιτροπής
   II. Τον Πρόεδρο και τα μέλη της Ομάδας Μελετών
   III. Επικυρώνει τα εννιά (9) πρόσωπα που στελεχώνουν το Γενικό
    Οργανωτικό Γραφείο
   IV. Τον Πρόεδρο και τα μέλη Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων
   V. Τον Πρόεδρο και τα μέλη Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων
   VI. Τον Γενικό Διευθυντή του Κόμματος
  θ) Καταρτίζει με  βάση εισηγήσεις της Επιτροπής Δεοντολογίας, Ελέγχου
   και Κανονισμών, τα προσχέδια των Κανονισμών που προνοούνται από
   τα διάφορα άρθρα του Καταστατικού και τα παραπέμπει στην Κεντρική
   Επιτροπή για ψήφιση.
  ι) Εισηγείται στην Κεντρική Επιτροπή τη σύσταση οποιασδήποτε
   Επιτροπής ή Επιτροπών με συμβουλευτική ιδιότητα που δεν
   προβλέπονται από το καταστατικό για την αποδοτική λειτουργία του
   κομματικού μηχανισμού.
  ια) Κατόπιν εισήγησης του Γενικού Διευθυντή του Κόμματος, εγκρίνει την
   δομή και το οργανόγραμμα του Κόμματος.
  ιβ) Δύναται να καλέσει Αξιωματούχους του Κόμματος που δεν είναι μέλη
   του Εκτελεστικού Γραφείου να παραστούν σε συνεδρία που μελετά
   θέματα της αρμοδιότητάς τους.
  ιγ) Λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή
  ιδ) Επιλέγει/εκλέγει πενταμελή (5) υποεπιτροπή του Εκτελεστικού
   Γραφείου, με Πρόεδρο και τέσσερα (4) μέλη η οποία ενεργεί σαν
   πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
   Η πειθαρχική εξουσία του Εκτελεστικού Γραφείου διά της
   πενταμελούς υποεπιτροπής του ασκείται αφού διοριστεί «ερευνών
   λειτουργός» (εκτός των Οργάνων του Κόμματος αλλά μέλος του
   Κόμματος) για διερεύνηση των γεγονότων και για υποβολή έκθεσης.
   Νοείται ότι παρέχεται το δικαίωμα ακροάσεως του μέλους εφ’ όσον η
   έρευνα διεκπεραιωθεί. 
 12.7 Επιβάλλει αυτεπάγγελτα πειθαρχική ποινή σε περιπτώσεις αυταπόδεικτου
  πειθαρχικού παραπτώματος.
 12.8 Το Εκτελεστικό Γραφείο φροντίζει για τη συγκρότηση και λειτουργία ειδικών
  επιτροπών εργασίας που θα αφορούν θέματα ανάλογα με τα υπουργεία της
  κυβέρνησης ή/και αντίστοιχες Επιτροπές της Βουλής.

 12.9 Η υλοποίηση και εφαρμογή των αποφάσεων του Εκτελεστικού Γραφείου
  μπορεί να ανατεθεί στη Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου.
 12.10 Το Εκτελεστικό Γραφείο επιλέγει τα κομματικά  μέλη που εκπροσωπούν το
  Κόμμα σε εξωκομματικούς οργανισμούς ή επιτροπές.
 12.11 Το Εκτελεστικό Γραφείο σε συνεργασία με το Γενικό Διευθυντή του
  Κόμματος ορίζει τις έμμισθες θέσεις του Κόμματος, διορίζει και παύει το
  έμμισθο προσωπικό και ορίζει και αναθεωρεί την αντιμισθία του με βάση την
  κείμενη νομοθεσία και τις ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις

ΑΡΘΡΟ 13: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
 13.1 Η Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον
  Αναπληρωτή Πρόεδρο, τους τρεις (3) Αντιπροέδρους, το Γενικό Γραμματέα,
  το Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα, τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο, τον
  Αναπληρωτή Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο και δύο (2) από τα αιρετά μέλη
  του Εκτελεστικού Γραφείου που ορίζονται από την ολομέλεια του Σώματος
  και διαχειρίζεται πάνω σε καθημερινή βάση θέματα κομματικής πολιτικής,
  οργανωτικής ανάπτυξης και γενικότερης πολιτικής και κομματικής δράσης.
  Στην Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου παρακάθεται και ο Γραμματέας
  Επικοινωνίας/Εκπρόσωπος Τύπου χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 13.2 Αρμοδιότητες
  α) Επιλέγει/εκλέγει τον Γραμματέα Επικοινωνίας/Εκπρόσωπο Τύπου
   κατόπιν εισήγησης του Προέδρου του Κόμματος.
  β) Σε συνεργασία με τον Γενικό Διευθυντή του Κόμματος έχει την ευθύνη
   θεμάτων που άπτονται του επαγγελματικού προσωπικού του
   Κόμματος.
  γ) Επιλέγει/εκλέγει τον Υπεύθυνο Προσωπικών Δεδομένων.

ΑΡΘΡΟ 14: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
 14.1 Οι βουλευτές του Κόμματος αποτελούν την Κοινοβουλευτική Ομάδα του.
 14.2 Αρμοδιότητες
  α) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα έχει την ευθύνη της προβολής και
   εφαρμογής της πολιτικής του Κόμματος στα πλαίσια της Βουλής των
   Αντιπροσώπων.
  β) Ενεργεί τόσο μέσα, όσο και έξω από τη Βουλή για την προώθηση των
   αρχών και των αποφάσεων του Κόμματος και αγωνίζεται για την
   υπεράσπιση και εξασφάλιση των συμφερόντων του λαού μας.
  γ) Δραστηριοποιείται  σε συνεργασία με τα αρμόδια όργανα του Κόμματος
   για την επισήμανση, προώθηση και επίλυση των συμφερόντων του
   λαού.
  δ) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα δύναται για σκοπούς διευκόλυνσης της
   στην εκπλήρωση των καθηκόντων της, να διορίσει σε συνεννόηση με
   το Γενικό Γραμματέα, έμμισθο Γραμματέα, καθορίζοντας ταυτόχρονα
   τους όρους εργοδότησης του και τα καθήκοντά του.
  ε) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα συνεδριάζει τακτικά κάθε εβδομάδα και
   έκτακτα όταν παρίσταται ανάγκη.
  στ) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα επιλέγει δυο (2) εκ των Κοινοβουλευτικών
   Συνεργατών ως Γραμματείς της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.
  ζ) Λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή
 14.3 Ειδικός Κανονισμός
  Ειδικός Κανονισμός, που ετοιμάζει η Κοινοβουλευτική Ομάδα και ψηφίζει
  η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει την οργάνωση και λειτουργία της Ομάδας.

ΑΡΘΡΟ 15: ΓΕΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
 15.1 Το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο είναι υπεύθυνο για την οργάνωση του
  Κόμματος και καταρτίζει το Γενικό Οργανωτικό Σχέδιο.
 15.2 Του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου προΐσταται ο Γενικός Οργανωτικός
  Γραμματέας. 
 15.3 Απαρτίζεται από τον Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα, τους δυο (2) Βοηθούς
  Γενικούς Οργανωτικούς Γραμματείς και τους έξι (6) Γενικούς Επαρχιακούς

  Οργανωτικούς Διοικητικών Επαρχιών.
 15.4 Όπου κριθεί αναγκαίο καλούνται να παρακαθίσουν σε συνεδρίες του Γενικού
  Οργανωτικού Γραφείου και άλλοι αξιωματούχοι.
 15.5 Τα μέλη του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου επικυρώνονται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 15.6 Βρίσκεται σε στενή επαφή με τις Επαρχιακές Επιτροπές και τα Παραρτήματα
  του Εξωτερικού και συντονίζει τις ενέργειες και δραστηριότητες τους στον
  οργανωτικό τομέα.
 15.7 Ελέγχει την πρόοδο προς υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.
 15.8 Τηρεί υπό την εποπτεία του Προέδρου του Κόμματος και με τη συνεργασία
  του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, το Κεντρικό Μητρώο Μελών του
  Κόμματος και ελέγχει την κανονική  τήρηση των Επαρχιακών Μητρώων
  Μελών από τις Επαρχιακές Επιτροπές και των Μητρώων Μελών  των Τοπικών
  Οργανώσεων από τις αντίστοιχες Τοπικές Επιτροπές, της ΝΕΔΗΚ και της
  ΓΟΔΗΚ.
 15.9 Διενεργεί και εποπτεύει τις εκλογές για την ανάδειξη της ηγεσίας της
  ΝΕΔΗΚ και της ΓΟΔΗΚ, για τις οποίες έχει την ευθύνη τήρησης του
  μητρώου.
 15.10 Κανένα μέλος του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου δεν μπορεί να διεκδίκηση
  πολιτειακό αξίωμα εκτός και αν παραιτηθεί από την θέση του τουλάχιστον
  δυο (2) χρόνια πριν τις εκλογές τις οποίες προτίθεται να διεκδικήσει, εκτός
  και αν το Εκτελεστικό Γραφείο δώσει σχετική άδεια κατόπιν γραπτού
  αιτήματος.
 15.11 Το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 16: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ
 16.1 Η Επιτροπή Δεοντολογίας, Ελέγχου και Κανονισμών απαρτίζεται από πέντε
  (5) μέλη που επιλέγονται/εκλέγονται από την Κεντρική Επιτροπή.
 16.2 Καταρτίζει κώδικα Δεοντολογίας και εισηγείται κανονισμούς που ρυθμίζουν
  την κομματική συμπεριφορά και δράση καθώς και τη λειτουργία όλων των
  οργάνων του Κόμματος.
 16.3 Παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση του Καταστατικού, του Κώδικα
  Δεοντολογίας και των Κανονισμών.

ΑΡΘΡΟ 17: ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 17.1 Με πρωτοβουλία του Εκτελεστικού Γραφείου, συγκροτούνται Επιτροπές με
  ευθύνη την εξέταση θεμάτων που αφορούν την πολιτική, εκπαιδευτική,
  κοινωνική, οικονομική, πολιτιστική και αθλητική δραστηριότητα της
  Κυβέρνησης ή και άλλων φορέων εξουσίας, όπως και άλλες πτυχές της
  ζωής  του  τόπου .  Με δ ική  τους  πρωτοβουλία  να  εκφράζουν
  απόψεις/εισηγήσεις στο Εκτελεστικό Γραφείο για οποιοδήποτε από τα
  θέματα αυτά.
 17.2 Στις Επιτροπές  μετέχουν εξ οφίκιο οι βουλευτές  που εκπροσωπούν το
  Κόμμα στις αντίστοιχες Επιτροπές της Βουλής. Τα λοιπά μέλη των Επιτροπών
  επιλέγει/εκλέγει το Εκτελεστικό Γραφείο.
 17.3 Την εποπτεία  και συντονισμό του έργου τους θα έχει ο Αναπληρωτής
  Πρόεδρος του Κόμματος ή οι Αντιπρόεδροι του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 18: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
 18.1 Τα μέλη της Επιτροπής Αναθεώρησης και Εκσυγχρονισμού της Κυπριακής
  Νομοθεσίας επιλέγονται/εκλέγονται από το Εκτελεστικό Γραφείο κατόπιν
  εισήγησης της Γραμματείας του.
 18.2 Τελεί υπό την εποπτεία του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου ή του
  Αναπληρωτή Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου και βρίσκεται σε στενή
  συνεργασία με τους βουλευτές και κοινοβουλευτικούς συνεργάτες.
 18.3 Είναι υπεύθυνο για την μελέτη του Νομοθετικού πλαισίου του κράτους με

  στόχο την επισήμανση αδυναμιών και την τροποποίηση τους στην
  κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού  και της βελτίωσης της λειτουργικότητας
  του προς όφελος των πολιτών.

ΑΡΘΡΟ 19: ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
 19.1 Στο Σύστημα Παραγωγής Πολιτικής συμμετέχουν οι Βουλευτές, τα Μέλη του
  Εκτελεστικού Γραφείου και της Κεντρικής Επιτροπής, οι Κοινοβουλευτικοί
  Συνεργάτες και τα μέλη της Επιτροπής Πολιτικού Σχεδιασμού και των
  Ομάδων Μελετών.
 19.2 Άλλα στελέχη καθώς και μέλη με ειδική τεχνοκρατική κατάρτιση
  συνδράμουν την όλη προσπάθεια.
 19.3 Βασικός σκοπός είναι η επεξεργασία και ο καταρτισμός μελετών και
  προτάσεων για διαμόρφωση πολιτικής θέσης από το Κόμμα και τη χάραξη της
  κομματικής γραμμής σε διάφορους τομείς πολιτικής.
 19.4 Το συντονισμό και την εποπτεία του Συστήματος Παραγωγής Πολιτικής έχει
  ένας εκ των Αντιπροέδρων του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 20: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 20.1 Η Οικονομική Επιτροπή, κάτω από την εποπτεία του Εκτελεστικού Γραφείου
  και με τη συντονιστική ευθύνη του Οικονομικού Διαχειριστή του Κόμματος,
  είναι υπεύθυνη για την οικονομική διαχείριση του Κόμματος, την
  κατάστρωση και υλοποίηση προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης του
  Κόμματος και τον έλεγχο ομαλής τήρησης των οικονομικών λογαριασμών και
  λογιστικών βιβλίων του Κόμματος σε  Παγκύπρια κλίμακα.
 20.2 Η Επιτροπή είναι δεκαπενταμελής (15), με δικαίωμα της Κεντρικής Επιτροπής
  να αυξομειώνει τα μέλη της.  Η θητεία της διαρκεί για πενήντα-τέσσερις (54)
  μήνες.
  Οι Πρόεδροι των Επαρχιακών Οικονομικών Επιτροπών ή οι επαρχιακοί ταμίες
  είναι εξ οφίκιο μέλη της.
 20.3 Αρμοδιότητες 
  α) Καταρτίζει τον Ετήσιο Προϋπολογισμό Εσόδων και Δαπανών του
   Κόμματος και τον καταθέτει προς έγκριση στην Κεντρική Επιτροπή
   προς την οποία είναι υπόλογη.
  β) Σε συνεργασία με τον Οικονομικό διαχειριστή του Κόμματος, τους
   αξιωματούχους της ηγεσίας και άλλα αρμόδια κομματικά όργανα
   προγραμματίζει και υλοποιεί προγράμματα για την εξασφάλιση
   οικονομικών πόρων και ενίσχυση του Ταμείου του Κόμματος
  γ) Εποπτεύει την κανονική λειτουργία  του Λογιστηρίου του Κόμματος και
   ασκεί έλεγχο στην οικονομική διαχείριση σε όλα τα επίπεδα του
   Κόμματος.
  δ) Εξουσιοδοτεί τη διενέργεια των κομματικών δαπανών με βάση
   σχετικές εκάστοτε εισηγήσεις του Γενικού Διευθυντή του Κόμματος.
  ε) Υποβάλλει στο Εκτελεστικό Γραφείο κατά τρίμηνο, ή όταν της ζητηθεί,
‘   Έκθεση για την οικονομική κατάσταση του Κόμματος’.
  στ) Υποβάλλει στο τέλος κάθε οικονομικού έτους στην Κεντρική Επιτροπή
   τους ελεγμένους λογαριασμούς του Κόμματος προς συζήτηση και
   έγκριση.
  ζ) Παρουσιάζει κατ’ έτος προϋπολογισμό για τους επόμενους δώδεκα
   (12) μήνες.
  η) Με εισήγηση του Γενικού Διευθυντή ή/και του Οικονομικού
   Διαχειριστή δύναται να ανοίγει/κλείνει/λειτουργεί τραπεζικούς
   λογαριασμούς, ή/και να έχει δικαίωμα υπογραφής ή/και  να προβαίνει
   σε αιτήματα τραπεζικών διευκολύνσεων/δανεισμού εκ μέρους του
   Κόμματος, ΝΕΔΗΚ, ΓΟΔΗΚ, και των Επαρχιακών Επιτροπών σύμφωνα
   με το άρθρο 69.9.
 20.4 Ειδικός  Κανονισμός

  Ειδικός Κανονισμός που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει την
  οργάνωση και λειτουργία της.

ΑΡΘΡΟ 21: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
 21.1 Η  Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων χειρίζεται τις διεθνείς σχέσεις του Κόμματος
  υπό την άμεση εποπτεία του Αναπληρωτή Προέδρου  του  Κόμματος.
 21.2 Η Επιτροπή είναι πενταμελής (5), με δικαίωμα της Κεντρικής Επιτροπής να
  αυξομειώνει τα μέλη της.  Επιλέγεται/εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή
  για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 21.3 Κάθε χρόνο υποβάλλει στο Εκτελεστικό γραφείο Έκθεση Δράσης που
  καλύπτει τις δραστηριότητές της κατά την περίοδο αυτή.
 21.4 Η Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων συμμετέχει τόσο στο σύστημα  παραγωγής
  πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.
 21.5 Της Επιτροπής προΐσταται ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων, ο
  οποίος επιλέγεται/εκλέγεται από το Εκτελεστικό Γραφείο και είναι εξ οφίκιο
  μέλος της Κεντρικής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου.
 21.6 Ειδικός  Κανονισμός
  Ειδικός Κανονισμός που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει τη
  λειτουργία της.

ΑΡΘΡΟ 22: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΣΧΕΣΕΩΝ  
 22.1 Η Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων είναι πενταμελής (5) με δικαίωμα της
  Κεντρικής Επιτροπής να αυξομειώνει τον αριθμό των μελών της. Ο Πρόεδρος
  και τα τέσσερα μέλη επιλέγονται/εκλέγονται από το Εκτελεστικό Γραφείο για
  θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 22.2 Κάθε εξάμηνο υποβάλλει στο Εκτελεστικό Γραφείο Έκθεση Δράσης που
  καλύπτει τις δραστηριότητες κατά την περίοδο αυτή.
 22.3 Η Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων χειρίζεται τις δημόσιες σχέσεις του
  Κόμματος υπό την εποπτεία του Προέδρου του Κόμματος και του Γενικού
  Γραμματέα.
 22.4 Η Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων συμμετέχει τόσο στο σύστημα παραγωγής
  πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.
 22.5 Της Επιτροπής προΐσταται ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων ο
  οποίος επιλέγεται/εκλέγεται από το Εκτελεστικό Γραφείο και είναι εξ οφίκιο
  μέλος της Κεντρικής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου.
 22.6 Ειδικός Κανονισμός
  Ειδικός Κανονισμός που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει τη
  λειτουργία της.

ΑΡΘΡΟ 23: ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
 23.1 Ιδρύονται Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες κατά επαρχία
  με εισήγηση του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
  Ομάδων, κατά κλάδον ή επάγγελμα όπου τα μέλη είναι πέραν των τριάκοντα
  Οι κατά επαρχία επάγγελμα Κλαδικές Οργανώσεις συνδέονται με τις
  αντίστοιχες Κλαδικές των άλλων Επαρχιακών και σχηματίζουν κατά
  επάγγελμα την Παγκύπρια Κλαδική Οργάνωση.
 23.2 Η Κλαδική Οργάνωση διοικείται από πενταμελή (5) Επιτροπή που
  αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα, το Βοηθό
  Γραμματέα και τον Ταμία.
 23.3 Οι Πρόεδροι των Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων
  αποτελούν την Συντονιστική Επιτροπή των Κλαδικών Οργανώσεων
  (Σ.Ε.Κ.Ο.)  και έχουν την ευθύνη του συντονισμού των Κλαδικών
  Οργανώσεων. Το έργο της ΣΕΚΟ αναλαμβάνει πενταμελής Γραμματεία που
  εκλέγεται και έχει πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Αναπληρωτή
  Γραμματέα και Ταμία.
 23.4 Αρμοδιότητες Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων 
  α) Επιλαμβάνονται και προωθούν προβλήματα, ή αιτήματα μελών του
   Κλάδου διά του αρμοδίου οργάνου του Κόμματος.
  β) Μελετούν προβλήματα του Κλάδου και υποβάλλουν εισηγήσεις στο
   Κόμμα διά του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών

   Ομάδων.
  γ) Οργανώνουν τα μέλη, τα στελέχη και τους οπαδούς του Κόμματος
   στους χώρους εργασίας και φροντίζουν για τη συστηματική
   διαφώτιση και εμπέδωση της Κομματικής πολιτικής.
 23.5 Οι Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες συμμετέχουν τόσο στο
  σύστημα παραγωγής πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών
  προγραμμάτων του Κόμματος.
 23.6 Οι Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες τελούν υπό την
  εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου.
 23.7 Κατά παρόμοιο τρόπο λειτουργούν και οι Επιτροπές Συνταξιούχων.
 23.8 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί, που εγκρίνει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζουν τον τρόπο
  εκλογής και λειτουργίας όλων των Κλαδικών Επιτροπών και Οργανώσεων
  του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 24: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
 24.1 Η σύνθεση και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Πολιτικού Σχεδιασμού
  καθορίζονται από το Εκτελεστικό Γραφείο.
 24.2 Η Επιτροπή Πολιτικού Σχεδιασμού συμμετέχει τόσο στο σύστημα παραγωγής
  πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 25: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 25.1 Η Επιτροπή Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι υπεύθυνη για την Οργάνωση της
  Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Κόμματος στις Δημαρχούμενες περιοχές και στα
  Κοινοτικά Συμβούλια.
 25.2 Σε συνεργασία με το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο, υπό την εποπτεία του
  Προέδρου του Κόμματος, καταρτίζει τα ψηφοδέλτια του Κόμματος στις
  Δημοτικές και Κοινοτικές εκλογές.
 25.3 Της Επιτροπής Τοπικής Αυτοδιοίκησης προΐσταται ο Γραμματέας Τοπικής
  Αυτοδιοίκησης ο οποίος επιλέγεται/εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή
  της οποίας είναι εξ οφίκιο μέλος με δικαίωμα ψήφου.
 25.4 Συμμετέχουν οι Δήμαρχοι, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι Σχολικοί Έφοροι και οι
  εκλεγμένοι Πρόεδροι Κοινοτικών Συμβουλίων μέλη του Κόμματος.
 25.5 Τελεί υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου.
 25.6 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί που ψηφίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζουν, θέματα
  οργάνωσης και λειτουργίας της Επιτροπής Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΑΡΘΡΟ 26: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
 26.1 Η Επιτροπή Διαρκούς Διαβούλευσης με τους Πολίτες είναι υπεύθυνη για την
  διαμόρφωση και διαχείριση συστήματος συνεχούς επικοινωνίας με τους
  πολίτες, μέσω της διεξαγωγής ερευνών  και μελετών για πολιτικά,
  ανθρωπιστικά και κοινωνικά θέματα και για προτάσεις του Κόμματος που
  αφορούν σημαντικά ζητήματα που τους απασχολούν.
 26.2 Την σύνθεση της Επιτροπής αποφασίζει η Γραμματεία του Εκτελεστικού
  Γραφείου.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΑΡΘΡΟ 27: ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
  1. Πρόεδρος
  2. Αναπληρωτής Πρόεδρος
  3. Αντιπρόεδροι
  4. Γενικός Γραμματέας
  5. Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας
  6. Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος

  7. Μέλος Εκτελεστικού Γραφείου
  8. Πρόεδρος ΓΟΔΗΚ
  9. Πρόεδρος ΝΕΔΗΚ
  10. Μέλος Κεντρικής Επιτροπής
  11. Άλλοι Αξιωματούχοι

ΑΡΘΡΟ 28: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 28.1 Ο Πρόεδρος του Κόμματος εκλέγεται, άμεσα από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση,  και η θητεία του διαρκεί μέχρι την εκλογή νέου Προέδρου.
  Πρόεδρος εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει το 50% συν μία ψήφο
  του συνόλου των έγκυρων ψήφων. Αν η πρώτη ψηφοφορία δεν αναδείξει
  Πρόεδρο, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την πρώτη Κυριακή μετά την
  Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση, μεταξύ των δύο επικρατέστερων
  υποψηφίων.
 28.2 Σε περίπτωση κένωσης της θέσης του Προέδρου του Κόμματος για
  υπολειπόμενη θητεία μικρότερη των έξι (6) μηνών τα  καθήκοντα αυτού ασκεί
  ο Αναπληρωτής Πρόεδρος. Αν η θέση του Προέδρου του Κόμματος κενωθεί
  ενώ υπολείπεται θητεία πέραν των έξι μηνών, συγκαλείται Έκτακτη
  Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση, ειδικώς προς τούτο συγκαλούμενη, για την
  εκλογή νέου Προέδρου εντός του επόμενου εξαμήνου από την κένωση της
  θέσης.
 28.3 Αρμοδιότητες
  α) Ο Πρόεδρος του Κόμματος εκπροσωπεί και εκφράζει το Κόμμα.
  β) Προΐσταται και έχει τη γενική εποπτεία και τον έλεγχο του Κόμματος
   σε όλους του τομείς.
  γ) Προεδρεύει όλων των Κεντρικών Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος
   ή οποιασδήποτε Επιτροπής σε συνεδρία της οποίας λαμβάνει μέρος.
  δ) Μετέχει στη διαδικασία εκλογής του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου
   και του Αναπληρωτή του ως ορίζεται στο Καταστατικό.
  ε) Υπογράφει όλα τα έγγραφα του Κόμματος.
  στ) Δύναται να εκχωρεί προσωρινά μέρος των εξουσιών του στον
   Αναπληρωτή  Πρόεδρο του Κόμματος.
  ζ) Τον Πρόεδρο του Κόμματος όταν κωλύεται ή απουσιάζει
   αντιπροσωπεύει ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Κόμματος. Ο
   Πρόεδρος του Κόμματος λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 29: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 29.1 Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος εκλέγεται  από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση.
 29.2 Είναι μέλος των Ανωτάτων Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος.
 29.3 Αναπληρεί τον Πρόεδρο όταν κωλύεται ή απουσιάζει, στην άσκηση των
  συνήθων καθηκόντων του ή όπως προβλέπεται στο άρθρο 25(2).
 29.4 Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 30: ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 30.1 Οι Αντιπρόεδροι είναι τρεις (3) και εκλέγονται από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση μέσα από κοινό ψηφοδέλτιο. Σε περίπτωση κενής θέσης
  Αντιπροέδρου, τότε η Κεντρική Επιτροπή εκλέγει μετά από υποβολή
  υποψηφιοτήτων, νέο Αντιπρόεδρο.
 30.2 Ο κάθε ένας εξ αυτών αναλαμβάνει ξεχωριστό τομέα ευθύνης, όπως αυτοί
  καθορίζονται από το Εκτελεστικό Γραφείο. Η επιλογή γίνεται με βάση την
  σειρά εκλογής.
 30.3 Είναι μέλη των  Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος όπως προβλέπεται από
  το Καταστατικό.
 30.4 Καθήκοντα
  α) Βοηθούν τον Πρόεδρο και Αναπληρωτή Πρόεδρο στην εκτέλεση των
   καθηκόντων τους για την ομαλή λειτουργία του Κόμματος.
  β) Αναλαμβάνουν την ευθύνη εποπτείας και συντονισμού του
   συστήματος παραγωγής πολιτικής, την ευθύνη του συντονισμού της

   διαμόρφωσης του κυβερνητικού προγράμματος του Κόμματος και τον
   συντονισμό της Επιτροπής Πολιτικών Συμβούλων. Ενημερώνουν με
   τακτικές εκθέσεις/αναφορές το Εκτελεστικό Γραφείο και την Κεντρική
   Επιτροπή.
 30.5 Οι Αντιπρόεδροι λογοδοτούν στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 31: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 31.1 Ο Γενικός Γραμματέας του Κόμματος εκλέγεται από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση.
 31.2 Αρμοδιότητες: 
  α) Συγκαλεί τις συνεδρίες των Κεντρικών Συλλογικών Οργάνων του
   Κόμματος κοινοποιώντας έγκαιρα την ημερήσια διάταξη κάθε
   συνεδρίας μαζί με τα σχετικά έγγραφα εργασίας ως ορίζει το
   Καταστατικό και οι Ειδικοί Κανονισμοί.
  β) Σε συνεργασία με τους Βοηθούς Γενικούς Γραμματείς φέρει την
   ευθύνη τήρησης  των  βιβλίων  Πρακτικών των συνεδριάσεων των
   Κεντρικών Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος.
  γ) Έχει την εποπτεία των Ομάδων Μελετών και του Πολιτικού
   Σχεδιασμού.
  δ) Γνωστοποιεί τις αποφάσεις των Ανώτερων Καθοδηγητικών Οργάνων
   του Κόμματος προς τα ιεραρχικά υφιστάμενά  του κομματικά όργανα
   και ελέγχει την εφαρμογή τους.
  ε) Καταθέτει στο Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο την Έκθεση Δράσης του
   Κόμματος.
  στ) Προσυπογράφει κατά κανόνα τα εξερχόμενα έγγραφα του Κόμματος.
  ζ) Υποβάλλει  προς τα αρμόδια  όργανα   προτάσεις για λήψη
   αποφάσεων πάνω σε  τρέχοντα σοβαρά θέματα.
  η) Συγκροτεί σε συνεργασία με το Εκτελεστικό Γραφείο, Επιτροπές
   Εργασίας με συμβουλευτική ιδιότητα, με σκοπό την πλαισίωση και
   υποβοήθηση υπευθύνων Αξιωματούχων στην εκτέλεση του έργου
   τους. 
  θ) Ο Γενικός Γραμματέας βοηθείται στο έργο του από τους Βοηθούς
   Γενικούς Γραμματείς.
 31.3 Ο Γενικός Γραμματέας λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή

ΑΡΘΡΟ 32: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 32.1 Ο Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας  εκλέγεται από την  Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση.
 32.2 Η θέση του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα είναι επαγγελματική κατόπιν
  εκλογής. Δεν μπορεί να διεκδικήσει οποιοδήποτε πολιτειακό αξίωμα, εκτός
  και αν παραιτηθεί δυο (2) χρόνια πριν τις πολιτειακές εκλογές στις οποίες
  προτίθεται να διεκδικήσει.
 32.3. Αρμοδιότητες
  α) Είναι υπεύθυνος για την οργάνωση του Κόμματος. Καταρτίζει το
   Γενικό Οργανωτικό Σχέδιο, το οποίο, μετά την έγκριση του από την
   Κεντρική Επιτροπή, προωθεί δια των αρμοδίων κομματικών 
οργάνων
   προς υλοποίηση.
  β) Βρίσκεται σε στενή επαφή με τις Επαρχιακές Επιτροπές και τα
   Παραρτήματα του Εξωτερικού και συντονίζει τις ενέργειες και
   δραστηριότητες τους στον οργανωτικό τομέα.
  γ) Επισκέπτεται τις Επαρχίες και παρακολουθεί και ελέγχει την πρόοδο
   προς υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του Κόμματος.
  δ) Ενημερώνει το Εκτελεστικό Γραφείο και υποβάλλει τακτικά Έκθεση
   προς την Κεντρική Επιτροπή για την πρόοδο και τα αποτελέσματα
   υλοποίησης του Γενικού Οργανωτικού Σχεδίου και των Ειδικών
   Οργανωτικών Προγραμμάτων. 
  ε) Προΐσταται τις λειτουργίας του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου. 
  στ) Με εισήγηση του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, το Εκτελεστικό

   Γραφείο επικυρώνει τα εννιά (9) πρόσωπα που στελεχώνουν το
   Οργανωτικό Γραφείο. 
   Το Οργανωτικό Γραφείο υπόκειται πλήρως στις αρμοδιότητες του
   Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα.
 32.4 O Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 33: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
 33.1 Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Κόμματος είναι μέλος της Βουλής,
  αυτοδικαίως προεδρεύει της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και ασκεί καθήκοντα
  Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου.
 33.2 Εάν ο Πρόεδρος του Κόμματος αναδειχθεί Πρόεδρος της Βουλής πράγμα
  που θα τον κωλύει να ασκεί τα καθήκοντα του Κοινοβουλευτικού
  Εκπροσώπου ή για οποιοδήποτε λόγο δεν επιθυμεί να κατέχει τη θέση του
  Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου, ή εάν δεν είναι μέλος της Βουλής, η
  Κοινοβουλευτική Ομάδα σε συνεδρία της υπό την προεδρία του, εκλέγει τον
  Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο.  Την εκλογή του Εκπροσώπου επικυρώνει η
  Κεντρική Επιτροπή.
 33.3 Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος υποβάλλει κάθε τρίμηνο ή όταν του
  ζητηθεί από το Εκτελεστικό Γραφείο Έκθεση Δράσης της Ομάδας.
 33.4 Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος εκφράζει τις θέσεις του Κόμματος στην
  Βουλή και συντονίζει το έργο των βουλευτών.
 33.5 Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος καλεί σε συνεδρία την Ομάδα τακτικά κάθε
  εβδομάδα και έκτακτα όταν παρίσταται ανάγκη.

ΑΡΘΡΟ 34: ΜΕΛΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
 Ως το Άρθρο 12 ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 35: ΒΟΗΘΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
 35.1 Οι Βοηθοί Γενικοί Γραμματείς είναι δυο (2) και επιλέγονται/εκλέγονται από
  την Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 35.2 Συμμετέχουν εξ οφίκιο μέλη στην Κεντρική Επιτροπή με δικαίωμα ψήφου.
 35.3 Μετέχουν στα συλλογικά όργανα του Κόμματος,  όπως προνοεί το
  Καταστατικό.
 35.4 Αρμοδιότητες
  α) Βοηθούν το Γενικό Γραμματέα στην προετοιμασία και τη λειτουργία
   των συλλογικών οργάνων του Κόμματος.
  β) Ειδικότερα ασκούν καθήκοντα που τους κατανέμει το Εκτελεστικό
   Γραφείο ύστερα από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 36: ΒΟΗΘΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΙ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
 36.1 Οι  Βοηθοί  Γενικοί  Οργανωτικοί  Γραμματείς είναι  δύο (2)  και
  επιλέγονται/εκλέγονται από την Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί
  54 μήνες.
 36.2 Συμμετέχουν εξ οφίκιο μέλη στην Κεντρική Επιτροπή με δικαίωμα ψήφου.
 36.3 Μετέχουν στα συλλογικά όργανα του Κόμματος,  όπως προνοεί το
  Καταστατικό.
 36.4 Αρμοδιότητες 
  α) Βοηθούν το Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα για την εύρυθμη λειτουργία
   του οργανωτικού μηχανισμού του Κόμματος. Αντικαθιστούν το Γενικό
   Οργανωτικό  Γραμματέα σε περίπτωση απουσίας.
  β) Ειδικότερα, ασκούν καθήκοντα που τους αναθέτει το Εκτελεστικό
   Γραφείο ύστερα από εισήγηση του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 37: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
 37.1 Ο Αναπληρωτής Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος εκλέγεται από την
  Κοινοβουλευτική Ομάδα και αναπληρώνει τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο
  όταν απουσιάζει ή όταν κωλύεται. Την εκλογή του επικυρώνει η Κεντρική
  Επιτροπή.

   στ) Να  ψηφίζει τους υποψήφιους του Κόμματος σε κάθε εκλογή σε
    δημόσιο αξίωμα.
   ζ) Να μην είναι μέλος άλλου Κόμματος.
 62.7 Κομματική Ταυτότητα
   α) Η εγκεκριμένη αίτηση υποψηφίου μέλους, προωθείται από την
    Επαρχιακή Επιτροπή ή τη Γραμματεία του Εκτελεστικού
    Γραφείου προς το Τμήμα έκδοσης ταυτοτήτων στα Κεντρικά
    Γραφεία για την καταγραφή  του μέλους στο Κεντρικό Μητρώο
    και την έκδοση της κομματικής του ταυτότητας.
   β) Η διαδικασία έκδοσης της κομματικής ταυτότητας
    συμπληρώνεται το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες από την
    παράδοση των στοιχείων στο τμήμα ταυτοτήτων στη Λευκωσία.
    Η ταυτότητα παραδίδεται στην οικεία Επαρχιακή Επιτροπή, η
    οποία και τη διαβιβάζει αμέσως στην ενδιαφερόμενη Τοπική
    Οργάνωση για να παραδοθεί στο νέο μέλος.
   γ) Η όλη διαδικασία εγγραφής μέλους και έκδοσης της ταυτότητας
    του και παράδοσης της στο νέο μέλος διεξάγεται με τον
    ταχύτερο δυνατό ρυθμό και σε καμιά περίπτωση δεν διαρκεί
    πέραν των δύο μηνών.
   δ) Η ανανέωση της Κομματικής ταυτότητας γίνεται δια της
    πληρωμής της ετήσιας συνδρομής.

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

ΑΡΘΡΟ 63: ΝΕΟΛΑΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 63.1 Η ΝΕΔΗΚ αποβλέπει στην κινητοποίηση και πολιτικοποίηση των νέων και
  αξιοποίηση της προσφοράς τους στη ζωή του τόπου μας.
  Αποτελεί την ανανεωτική δύναμη στον αγώνα προώθησης  και πραγμάτωσης
  των αρχών και των στόχων του Κόμματος.
 63.2 Διατηρεί Τμήματα Φοιτητικής Νεολαίας, Εργαζόμενης Νεολαίας και άλλα. 
 63.3 Η ΝΕΔΗΚ είναι αναπόσπαστο μέρος του Κόμματος και βρίσκεται σε συνεχή
  πολιτική συνεργασία με τα συλλογικά όργανα του Κόμματος, πάντοτε κάτω
  από την άμεση εποπτεία του Κόμματος.
 63.4 Η οικονομική διαχείριση και ο έλεγχος γίνεται από το Γενικό Διευθυντή του
  Κόμματος σε συνεργασία με τον Οικονομικό Διαχειριστή του Κόμματος.
 63.5 Μέλη της ΝΕΔΗΚ είναι οι νέοι, μέλη του Κόμματος, ηλικίας από 18-30 ετών.
  Κατά την ημέρα της εκλογικής συνέλευσης δικαίωμα ψήφου έχουν όσοι
  έχουν οικονομικά τακτοποιημένες τις υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με τις
  πρόνοιες του Άρθρου 62.3. Για άτομα 12-18 ετών που επιθυμούν να
  εγγραφούν στην ΝΕΔΗΚ, τηρείται ξεχωριστό μητρώο υπό την εποπτεία του
  Γενικού Οργανωτικού Γραφείου.
 63.6 Την ευθύνη φύλαξης και τήρησης του μητρώου έχει το Γενικό Οργανωτικό
  Γραφείο του Κόμματος.
 63.7 Κανένας εν ενεργεία αξιωματούχος της ΝΕΔΗΚ δεν μπορεί να υπερβαίνει το
  τριαντακοστό (30) έτος της ηλικίας του εκτός και αν διανύει θητεία στην
  οποία εξελέγη και ήταν κάτω των τριάντα (30) ετών.
 63.8 Ο Πρόεδρος, τα μέλη της Γραμματείας και οι Επαρχιακοί Αξιωματούχοι της
  οργάνωσης, εκλέγονται από το Παγκύπριο Συνέδριο της Οργάνωσης το
  οποίο διενεργείται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του Κόμματος το
  αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής της
  Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης και η θητεία τους διαρκεί
  πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 63.9 Η διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη της ηγεσίας της ΝΕΔΗΚ
  διενεργείται και εποπτεύεται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του
  Κόμματος.

 63.10 Ο Πρόεδρος της ΝΕΔΗΚ προεδρεύει της Γενικής Γραμματείας και του
  Κεντρικού Συμβουλίου της ΝΕΔΗΚ.  Έχει την ευθύνη οργάνωσης και
  διοίκησης της ΝΕΔΗΚ και προώθησης των σκοπών και επιδιώξεων της, σε
  συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη των συλλογικών οργάνων της των οποίων
  προεδρεύει.
 63.11 Ο Πρόεδρος της ΝΕΔΗΚ συμμετέχει στο Εκτελεστικό Γραφείο του Κόμματος
  και επίσης, μαζί με τα μέλη της Γενικής Γραμματείας, στην Κεντρική Επιτροπή
  του Κόμματος.
 63.12 Το Καταστατικό της ΝΕΔΗΚ αντανακλά στις διατάξεις του το περιεχόμενο
  του παρόντος άρθρου. Το Καταστατικό του Κόμματος υπερισχύει
  οποιασδήποτε άλλης πρόνοιας του Καταστατικού της ΝΕΔΗΚ σε περίπτωση
  αμφιλεγόμενης και συγκρουόμενης ερμηνείας οποιασδήποτε διάταξης.
 63.13 Το Καταστατικό της ΝΕΔΗΚ υπόκειται στην έγκριση και επικύρωση της
  Κεντρικής Επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 64: ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ  ΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ  ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 64.1 Σκοπός της ΓΟΔΗΚ είναι η προσέλευση των Κυπρίων γυναικών στις τάξεις
  του Δημοκρατικού Κόμματος και η εργασία και συμβολή τους στον αγώνα για
  ανέλιξη της Κύπριας γυναίκας στον πολιτικό,  στον πολιτιστικό και στον
  κοινωνικό τομέα καθώς και η διασφάλιση για τις γυναίκες ισότητα
  δικαιωμάτων και ευκαιριών, πάντοτε μέσα στα πλαίσια του όλου Κομματικού
  μηχανισμού και σύμφωνα με τις καταστατικές αρχές και την πολιτική γραμμή
  του Κόμματος.
 64.2 Η ΓΟΔΗΚ είναι  τμήμα αναπόσπαστο του  Κόμματος και βρίσκεται σε συνεχή
  πολιτική συνεργασία με τα συλλογικά όργανα του Κόμματος. Διατηρεί
  διοικητική και οργανωτική αυτοτέλεια, πάντοτε κάτω από την άμεση εποπτεία
  του Κόμματος.
 64.3 Η οικονομική διαχείριση και ο έλεγχος γίνονται από το Γενικό Διευθυντή του
  Κόμματος σε συνεργασία με τον Οικονομικό Διαχειριστή του Κόμματος.
 64.4 Η ΓΟΔΗΚ παρουσιάζει τις θέσεις και απόψεις του Κόμματος σε θέματα που
  αφορούν ειδικά τη γυναίκα.
 64.5 Μέλη της ΓΟΔΗΚ είναι όλες οι γυναίκες  μέλη του Κόμματος.
  Για την εγγραφή τους ως μελών εφαρμόζονται οι πρόνοιες του Άρθρου 62.3.
  Τα ονόματα των γυναικών μελών του Κόμματος καταχωρούνται στο Κεντρικό
  Μητρώο Μελών του Κόμματος.
 64.6 Την ευθύνη φύλαξης και τήρησης του μητρώου έχει το Γενικό Οργανωτικό
  Γραφείο του Κόμματος. Το μητρώο μελών περιλαμβάνει τις γυναίκες μέλη
  του Κόμματος και δεν διατηρείται παράλληλα άλλο μητρώο από την ίδια
  Οργάνωση.
 64.7 Η Πρόεδρος και τα μέλη της ΓΟΔΗΚ εκλέγονται από το Παγκύπριο Συνέδριο
  της Οργάνωσης, το οποίο διενεργείται και εποπτεύεται από το Γενικό
  Οργανωτικό Γραφείο του Κόμματος. Η εκλογή της ηγεσίας γίνεται εντός έξι
  (6) μηνών από την ημερομηνία της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης και η
  θητεία τους διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 64.8 Η διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη της ηγεσίας της ΓΟΔΗΚ
  διενεργείται και εποπτεύεται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του
  κόμματος.
 64.9 Η Πρόεδρος της ΓΟΔΗΚ συμμετέχει στο Εκτελεστικό Γραφείο του Κόμματος
  και επίσης, μαζί με τα μέλη της Γενικής Γραμματείας της, στην Κεντρική
  Επιτροπή.
 64.10 Το Καταστατικό της ΓΟΔΗΚ  αντανακλά στις διατάξεις του το περιεχόμενο
  του παρόντος άρθρου. Το Καταστατικό του Κόμματος υπερισχύει
  οποιασδήποτε άλλης πρόνοιας του Καταστατικού της ΓΟΔΗΚ σε περίπτωση
  αμφιλεγόμενης και συγκρουόμενης ερμηνείας οποιασδήποτε διάταξης.
 64.11 Το Καταστατικό της ΓΟΔΗΚ υπόκειται στην έγκριση και επικύρωση της
  Κεντρικής Επιτροπής.

  Επιτροπή.
 60.3 Αρμοδιότητες
  Η Τοπική Επιτροπή εργάζεται για:
   α) Την υλοποίηση των Αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.
   β) Την προώθηση των θέσεων και απόψεων του Κόμματος μέσα
    στον κόσμο  της περιοχής της.
   γ) Τη διεύρυνση του Κόμματος με την προσχώρηση νέων μελών.
   δ) Την ανάληψη πρωτοβουλιών με στόχο την αύξηση της επιρροής
    του Κόμματος στην περιοχή ευθύνης της.
   ε) Την κινητοποίηση και συμμετοχή των μελών στις γενικές
    κομματικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις.
   στ) Την διεκπεραίωση των οδηγιών ή καθηκόντων που της
    ανατίθενται από  αρμόδια κομματικά όργανα.
   ζ) Την είσπραξη συνδρομών και διαφώτιση των μελών της Τοπικής
    Οργάνωσης.
   η) Την ενημέρωση και διαφώτιση των μελών της περιοχής της για
    τις θέσεις του Κόμματος πάνω στις διαμορφούμενες νέες
    εξελίξεις. 
 60.4 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν την
  οργάνωση και λειτουργία των Επαρχιακών οργάνων του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 61: ΤΟΠΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 61.1 Το Τοπικό Συμβούλιο συγκροτείται από:
   α) Την Τοπική Επιτροπή
   β) Τους αντιπροσώπους κάθε εκλογικού κέντρου της περιφέρειας
    της Τοπικής Επιτροπής.
   γ) Μέλη  οργανωμένων συνόλων που εγκρίνει η Επαρχιακή
    Επιτροπή  μετά από συνεννόηση  με την Τοπική Επιτροπή.
 61.2 Του Τοπικού Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος της Τοπικής Επιτροπής ή
  εκπρόσωπος της Επαρχιακής Επιτροπής.  Καλείται σε συνεδρία με απόφαση
  της Τοπικής Επιτροπής τακτικά κάθε δύο (2) μήνες και έκτακτα όταν κριθεί
  αναγκαίο από τον Πρόεδρο της Τοπικής Επιτροπής ή την Επαρχιακή Επιτροπή
  ή όταν ζητηθεί από την πλειοψηφία των μελών του.
 61.3 Αρμοδιότητες
   α) Συμβάλλει ουσιαστικά στην υλοποίηση των οργανωτικών
    προγραμμάτων που σχεδιάζει η Τοπική Επιτροπή μέσα στα
    πλαίσια των οδηγιών της Επαρχιακής Επιτροπής.
   β) Αξιολογεί τα αποτελέσματα της Κομματικής δουλειάς και
    εκφράζει τις διαπιστώσεις, τα συμπεράσματα και τις εισηγήσεις
    του.
   γ) Επιλαμβάνεται ειδικών θεμάτων που παραπέμπονται προς αυτό
    από τη Τοπική Επιτροπή ή την Επαρχιακή Επιτροπή και
    υποβάλλει σχετικές εισηγήσεις.

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΑΡΘΡΟ 62: ΜΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
 62.1 Προσόντα Εγγραφής
   α) Κάθε Κύπριος, κάτοικος της Κύπρου, μπορεί να εγγραφεί μέλος
    του Κόμματος, εάν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας
    του, δεν ανήκει ή δεν υποστηρίζει άλλο πολιτικό σχηματισμό και
    δηλώσει αποδοχή των Αρχών της Ιδεολογίας και του
    Καταστατικού του Κόμματος.
   β) Με απόφαση του Εκτελεστικού Γραφείου είναι δυνατό, Κύπριοι
    μη μόνιμοι κάτοικοι της Κύπρου, καθώς  και αλλοδαποί μόνιμοι
    κάτοικοι της Κύπρου να εγγραφούν μέλη του Κόμματος.

 62.2 Μητρώα Μελών 
  Τα μέλη εγγράφονται στα ακόλουθα Μητρώα: 
  1) Μητρώο Μελών Τοπικής Οργάνωσης.
  2) Μητρώο Μελών Επαρχιακής Οργάνωσης.
  3) Κεντρικό Μητρώο Μελών.
 62.3 Εγγραφή Μελών 
  Το υποψήφιο μέλος συμπληρώνει ειδικό Έντυπο Εγγραφής Μέλους στην
  Τοπική Οργάνωση του τόπου διαμονής του. Η αίτηση εξετάζεται από την
  οικεία Επαρχιακή Επιτροπή.
  Συμμετοχή στη διαδικασία εγγραφής μέλους έχουν ο Πρόεδρος και τα μέλη
  της Γραμματείας του Εκτελεστικού Γραφείου.
 62.4 Αποχώρηση Μέλους
  Έκαστο μέλος αποχωρεί από το Κόμμα:
   α) Όταν καταδεικνύει ρητά την επιθυμία του πως δεν επιθυμεί να
    είναι μέλος,
   β) Αποστείλει γραπτή επιστολή προς την οικεία Επαρχιακή
    Επιτροπή ή/και στο Γενικό Οργανωτικό Γραφείο,
   γ) Με δημόσια ανάρτηση ή δήλωση του,
   δ) Όταν με πράξεις ή/και ενέργειες του διαμηνύει ότι δεν θέλει να  
    είναι μέλος του κόμματος.
 
 62.5 Δικαιώματα Μέλους 
  Κάθε μέλος έχει δικαίωμα:
   α) Να ψηφίζει αιρετά όργανα του Κόμματος (άμεσα ή έμμεσα)
    όπως προνοεί το Καταστατικό.
   β) Να υποβάλλει υποψηφιότητα για εκλογή σε κομματικά Αξιώματα
    σε όλα τα επίπεδα της κομματικής δομής, όπως ορίζει το
    Καταστατικό.
   γ) Να διεκδικεί υποβολή υποψηφιότητας για πολιτειακά αξιώματα
    σύμφωνα με το Καταστατικό και τους Ειδικούς Κανονισμούς που
    ρυθμίζουν το θέμα τούτο.
   δ) Να ασκεί κριτική που να εξαντλείται μέσα στα πλαίσια της
    λειτουργίας των οργάνων του Κόμματος.
   ε) Να υποβάλλει στα αρμόδια όργανα εισηγήσεις και να συζητεί
    ελεύθερα  οποιοδήποτε θέμα που έχει σχέση με την πολιτική
    του Κόμματος μέσα στα πλαίσια των κομματικών διαδικασιών.
   στ) Να εκφράζει, να προωθεί και να υποστηρίζει, τυχόν
    διαφορετικές απόψεις του όσο αφορά την πολιτική ή τις
    ενέργειες του Κόμματος, είτε στα συλλογικά όργανα είτε
    δημόσια, νοουμένου ότι μετά που θα ληφθεί απόφαση ομόφωνα
    ή κατά πλειοψηφία από το αρμόδιο συλλογικό όργανο, το μέλος
    δεν δικαιούται με λόγο ή  ενέργειες να  υποσκάπτει ή να
    προβαίνει σε ενέργειες αντίθετες προς την απόφαση που
    λήφθηκε. Σε περίπτωση που ενεργεί αντίθετα, λαμβανομένης
    υπόψη και της μορφής και έντασης της αντίδρασης, το μέλος
    θεωρείται ότι είναι πειθαρχικά υπόλογο και σε περίπτωση
    καταδίκης, υπόκειται σε κυρώσεις.
 62.6 Υποχρεώσεις Μέλους 
  Κάθε μέλος έχει την υποχρέωση:
   α) Να σέβεται και να προωθεί τις Αρχές, την Ιδεολογία και το
    Πρόγραμμα του Κόμματος.
   β) Να συμμορφώνεται προς τις αποφάσεις και να τηρεί τη γραμμή
    του Κόμματος
   γ) Να παρακολουθεί ανελλιπώς τις συνεδρίες των οργάνων στα
    οποία  μετέχει και να λαμβάνει πρόθυμα μέρος στις διάφορες
    εκδηλώσεις του Κόμματος.
   δ) Να καταβάλλει την συνδρομή του στο Κόμμα.
   ε) Να φροντίζει ώστε να είναι εγγεγραμμένος στους Εκλογικούς
    Καταλόγους της Πολιτείας.

ΑΡΘΡΟ 55: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 55.1 Ύστερα από οδηγίες του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου, σύμπλεγμα Τοπικών
  Οργανώσεων, αποτελεί Περιφερειακή Οργάνωση. Κάθε Επαρχιακή Επιτροπή,
  σε συνεννόηση με το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο, χωρίζει την οικεία επαρχία
  της σε περιφέρειες. Κάθε περιφέρεια είναι ένας δήμος ή μια ενορία ή μια
  εκλογική περιφέρεια και στην ύπαιθρο μια ομάδα κοινοτήτων.
  Μέλη της μπορεί να είναι όλες οι Τοπικές Οργανώσεις μιας Περιφέρειας. Οι
  Πρόεδροι και οι Οργανωτικοί Γραμματείς των Τοπικών Οργανώσεων
  αποτελούν το Εκτελεστικό Σώμα της Περιφερειακής Οργάνωσης.
  Η Περιφερειακή Οργάνωση συνεδριάζει υπό την προεδρία του Εκπροσώπου
  των Περιφερειακών Τομέων/Οργανωτικό Συντονιστή Υπαίθρου και
  Δημαρχούμενων περιοχών, που εκλέγεται από τα μέλη της Περιφέρειας
  όπως ορίζει το άρθρο 52.1, τακτικά κάθε διμηνία και έκτακτα όταν το
  αποφασίσει η Επαρχιακή Επιτροπή. Οι αρμοδιότητες του Συντονιστή
  καθορίζονται με Κανονισμούς από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο
 55.2 Τις περιφέρειες κατά επαρχία ορίζει η οικεία Επαρχία σε συνεννόηση με το
  Γενικό Οργανωτικό Γραφείο.
 55.3 Αρμοδιότητες
  1) Συντονίζει τις δραστηριότητες των Τοπικών Οργανώσεων που
   περιλαμβάνονται στην περιφέρεια
  2) Θέτει περιφερειακούς στόχους για διεύρυνση του Κόμματος και
   αποτελεσματική διαφώτιση των μελών της.

ΑΡΘΡΟ 56: ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 
ΕΠΑΡΧΙΩΝ 
 56.1 Οι Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες Επαρχιών λειτουργούν
  σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος Καταστατικού.
 56.2 Ιδρύονται Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες κατά Επαρχία
  με εισήγηση του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
  Ομάδων και κατόπιν έγκρισης του Οργανωτικού Γραφείου, κατά Κλάδο ή
  Επάγγελμα όπου τα μέλη είναι πέραν των τριάκοντα (30). Το Εκτελεστικό
  Γραφείο δύναται να εγκρίνει σύσταση Κλαδικής Οργάνωσης με μικρότερο
  αριθμό μελών. Οι κατά επαρχία επάγγελμα Κλαδικές Οργανώσεις συνδέονται
  με τις αντίστοιχες Κλαδικές των άλλων Επαρχιακών και σχηματίζουν κατά
  επάγγελμα την Παγκύπρια Κλαδική Οργάνωση.
 56.3 Η Κλαδική Οργάνωση διοικείται από πενταμελή (5) Επιτροπή που
  αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα, το Βοηθό
  Γραμματέα και τον Ταμία.
 56.4 Υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, οι Πρόεδροι των
  Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων αποτελούν την
  Συντονιστική Επιτροπή των Κλαδικών Οργανώσεων (Σ.Ε.Κ.Ο) και έχουν την
  ευθύνη του συντονισμού των Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
  Ομάδων. Το έργο της Σ.Ε.Κ.Ο αναλαμβάνει πενταμελής Γραμματεία που
  εκλέγεται και έχει Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Αναπληρωτή
  Γραμματέα και Ταμία.
 56.5 Αρμοδιότητες
  α) Επιλαμβάνονται και προωθούν προβλήματα, ή αιτήματα μελών του
   Κλάδου δια του αρμοδίου οργάνου του Κόμματος.
  β) Μελετούν προβλήματα του Κλάδου και υποβάλλουν εισηγήσεις στο
   Κόμμα δια του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
   Ομάδων.
  γ) Οργανώνουν τα μέλη, τα στελέχη και τους οπαδούς του Κόμματος
   στους χώρους εργασίας και φροντίζουν δια την συστηματική
   διαφώτιση και εμπέδωση της Κομματικής Πολιτικής.
 56.6 Κατά παρόμοιο τρόπο λειτουργούν και οι Επιτροπές Συνταξιούχων.
 56.7 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί, που εγκρίνει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζουν τον τρόπο
  εκλογής και λειτουργίας όλων των Επιτροπών και Οργανώσεων του
  Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 57: TOΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 57.1 Η Τοπική Οργάνωση είναι η βασική πολιτική και οργανωτική μονάδα του
  Κόμματος. Καλύπτει και μια ενορία ή εκλογική περιφέρεια
  Ιδρύεται από την Επαρχιακή Επιτροπή ύστερα από έγκριση του Εκτελεστικού
  Γραφείου.  Δύναται να καλύπτει μια κοινότητα ή ομάδα κοινοτήτων ή ενορία ή
  εκλογική περιφέρεια και στις πόλεις  να καλύπτει την περιοχή που αναλογεί
  σε κάθε ένα εκλογικό Κέντρο.
 57.2 Αποτελείται τουλάχιστον από 10 μέλη. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το
  Εκτελεστικό Γραφείο δύναται να εγκρίνει σύσταση Τοπικής Οργάνωσης με
  μικρότερο αριθμό μελών.
  Η Τοπική Οργάνωση δέχεται μέλη που κατοικούν στην ίδια γεωγραφική
  περιφέρεια.

ΑΡΘΡΟ 58: ΤΟΠΙΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 58.1 Αποτελεί το ανώτατο όργανο της Τοπικής Οργάνωσης. Συγκροτείται από τα
  μέλη που έχουν εγγραφεί στο κεντρικό μητρώο μελών του Κόμματος
  τουλάχιστον εννέα (9) μήνες πριν τη διεξαγωγή της Παγκύπριας Εκλογικής
  Συνέλευσης και διενεργείται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του
  Κόμματος εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής της
  Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης.
  Εφορευτική Επιτροπή που ορίζεται από την Επαρχιακή Επιτροπή εποπτεύει
  την εκλογική διαδικασία. 
  Ειδικοί κανονισμοί που καθορίζονται από την Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν
  τα θέματα της υποβολής υποψηφιοτήτων και την εκλογική διαδικασία. Οι
  Γενικές Συνελεύσεις των Τοπικών Οργανώσεων διεξάγονται εντός έξι (6)
  μηνών μετά την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
 58.2 Σε περίπτωση που Προέδροι ή μέλη Τοπικών Επιτροπών δεν ανταποκρίνονται
  στα καθήκοντα τους και δεν υλοποιούν το πλάνο του Γενικού Οργανωτικού
  Γραφείου και τις αποφάσεις του Κόμματος, η οικεία Επαρχιακή Επιτροπή σε
  συνεννόηση με το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο και με έγκριση του
  Εκτελεστικού Γραφείου, αποφασίζει την πραγματοποίηση νέας Εκλογικής
  Συνέλευσης ή/και την αντικατάσταση τους.
 58.3 Αρμοδιότητες
  Εκλέγει τον Πρόεδρο και τα μέλη της Τοπικής  Επιτροπής για θητεία που
  διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.

ΑΡΘΡΟ 59: ΤΟΠΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 59.1 Συγκαλείται μια (1) φορά στην διάρκεια της θητείας της Επιτροπής ή όποτε
  αυτό κριθεί αναγκαίο και προβαίνει σε έλεγχο των πεπραγμένων της Τοπικής
  Επιτροπής, η οποία παρουσιάζει έκθεση δράσης. Μεριμνά για την περαιτέρω
  στελέχωση και δραστηριοποίηση της Τοπικής Επιτροπής.
  Συμμετέχουν όλα τα μέλη της Τοπικής Οργάνωσης που είναι εγγεγραμμένα
  στο κεντρικό μητρώο μελών του Κόμματος και έχουν τακτοποιημένη την
  οικονομική συνδρομή τους.

ΑΡΘΡΟ 60: ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 60.1 Εκλέγεται από την Τακτική Εκλογική Συνέλευση της Τοπικής Οργάνωσης για
  θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
  Αποτελείται από πέντε ως δεκαπέντε (5-15) μέλη ανάλογα με την
  αριθμητική δύναμη των μελών της Τοπικής Οργάνωσης.
  Καταρτίζεται εις Σώμα ως εξής:
  Αντιπρόεδρος, Γραμματέας Οργανωτικός Γραμματέας και Ταμίας. Τα υπόλοιπα
  μέλη είναι Σύμβουλοι. Συνεδριάζει τακτικά κάθε εβδομάδα και έκτακτα όταν
  κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο.
 60.2 Ο Πρόεδρος της  Τοπικής  Επιτροπής ΝΕΔΗΚ και η Πρόεδρος της Τοπικής
  Επιτροπής ΓΟΔΗΚ παρακάθονται στις συνεδρίες  της Τοπικής Επιτροπής του
  Κόμματος. Εξ οφίκιο μέλη με δικαίωμα ψήφου είναι οι Δήμαρχοι, Δημοτικοί
  Σύμβουλοι, Σχολικοί Έφοροι, Πρόεδρος και μέλη Κοινοτικών Συμβουλίων,
  νοουμένου ότι είναι μέλη του Κόμματος που κατοικούν στην οικεία Τοπική

  Γραφείο χωρίζει την Επαρχία της σε περιφέρειες. Κάθε περιφέρεια είναι ένας
  Δήμος ή Ενορία ή εκλογική περιφέρεια και στην Ύπαιθρο ομάδα κοινοτήτων.
  Του Επαρχιακού Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος της Επαρχιακής
  Επιτροπής.  Καλείται δε σε συνεδρία με απόφαση της Επαρχιακής Επιτροπής
  τακτικά κάθε τρεις (3) μήνες και έκτακτα όταν κριθεί αναγκαίο από τον
  Πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής ή όταν ζητηθεί από τη πλειοψηφία των
  μελών του.
 52.2 Αρμοδιότητες
  α) Συμβάλλει ουσιαστικά στην υλοποίηση των οργανωτικών
   προγραμμάτων εσωκομματικής επικοινωνίας που σχεδιάζει η
   Επαρχιακή Επιτροπή.
  β) Προβαίνει σε αξιολόγηση των πεπραγμένων και σε απολογισμό
   δράσης κατά Τοπική Οργάνωση και εκφράζει τις διαπιστώσεις, τα
   συμπεράσματα και τις εισηγήσεις της.
  γ) Επιλαμβάνεται ειδικών θεμάτων που παραπέμπονται προς αυτό από
   την Επαρχιακή Επιτροπή και υποβάλλει σχετικές εισηγήσεις.

ΑΡΘΡΟ 53: ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 53.1 Η Επαρχιακή Επιτροπή είναι είκοσι-εφταμελής (27). Εκλέγεται από την
  Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις
  (54) μήνες. Το Επαγγελματικό Οργανωτικό Στέλεχος κάθε επαρχίας
  συμμετέχει εξ οφίκιο μέλος της Επαρχιακής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου.
  Η εκλογή του Προέδρου της διεξάγεται χωριστά. Τα μέλη του Εκτελεστικού
  Γραφείου και της Γραμματείας του Εκτελεστικού Γραφείου δύνανται να
  παρακάθονται στις συνεδρίες της οικείας Επαρχιακής Επιτροπής.
 53.2 Οι Επαρχιακές Επιτροπές του Κόμματος υπό ομαλές συνθήκες είναι έξι (6),
  μια (1) σε κάθε Επαρχία της Κύπρου. Κατ’  εξαίρεση για λόγους οργανωτικούς
  και εφ΄ όσον συνεχίζεται η σημερινή έκρυθμη κατάσταση οι Επαρχιακές
  Επιτροπές είναι δώδεκα “12”.
  Επαρχιακή Επιτροπή Λευκωσίας
  Επαρχιακή Επιτροπή Μόρφου (Λευκωσίας)
  Επαρχιακή Επιτροπή Μόρφου (Λεμεσός)
  Επαρχιακή Επιτροπή Λεμεσού
  Επαρχιακή Επιτροπή Λάρνακας
  Επαρχιακή Επιτροπή Πάφου
  Επαρχιακή Επιτροπή  Αμμοχώστου (Λάρνακα)
  Επαρχιακή Επιτροπή Αμμοχώστου (Λεμεσός)
  Επαρχιακή Επιτροπή Αμμοχώστου (Λευκωσία)
  Επαρχιακή Επιτροπή Κερύνειας (Λευκωσία)
  Επαρχιακή Επιτροπή Κερύνειας (Λεμεσός)
  Επαρχιακή Επιτροπή Προσφύγων Πάφου (Μούτταλλος)
 53.3 Οι βουλευτές κάθε οικείας Επαρχίας είναι εξ οφίκιο  μέλη της Επαρχιακής
  Επιτροπής. Στις συνεδρίες παρακάθονται τα επαγγελματικά οργανωτικά
  στελέχη της επαρχίας, ο Πρόεδρος της ΝΕΔΗΚ και η Πρόεδρος της ΓΟΔΗΚ.Η
  Επαρχιακή Επιτροπή καταρτίζεται σε Σώμα ως εξής:
  Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Επαρχιακός Γραμματέας, Επαρχιακός
  Οργανωτικός Γραμματέας, Βοηθός Επαρχιακός Γραμματέας, Βοηθός
  Οργανωτικός Γραμματέας, Ταμίας, Γραμματέας Τύπου και Διαφώτισης,
  Γραμματέας Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων,
  Γραμματέας Αγροτικών Θεμάτων, και Γραμματέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
  Τα υπόλοιπα μέλη είναι Σύμβουλοι.
 53.4 Η Επαρχιακή Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά κάθε μήνα και έκτακτα κατά την
  κρίση του Προέδρου της ή της Εκτελεστικής Επιτροπής της, ή αν ζητηθεί
  τούτο από τα 2/5 των μελών της Επαρχιακής Επιτροπής.
 53.5 Αρμοδιότητες
  α) Η Επαρχιακή Επιτροπή εκπροσωπεί το Κόμμα στην Επαρχία της,
   καθοδηγεί και ελέγχει τις Τοπικές Οργανώσεις της περιοχής της και
   συντονίζει τη δράση τους, σύμφωνα με τις Αρχές του Κόμματος, τις
   Καταστατικές Διατάξεις και τις οδηγίες των αρμοδίων Κεντρικών

   Οργάνων.
  β) Φέρει την ευθύνη για την υλοποίηση του Γενικού Οργανωτικού
   Σχεδίου και των άλλων Προγραμμάτων του Κόμματος στην Επαρχία
   της και προΐσταται του Επαρχιακού επαγγελματικού προσωπικού μέσα
   στα πλαίσια των γενικών οδηγιών του Γενικού Διευθυντή για θέματα
   προσωπικού.
  γ) Συντάσσει και αποστέλλει στη Γενική Γραμματεία διμηνιαίες αναφορές
   για την κομματική δραστηριότητα της και τη γενική κατάσταση του
   Κόμματος στην Επαρχία της.
  δ) Μετέχει στη διαδικασία καθορισμού του κομματικού ψηφοδελτίου, για
   τις βουλευτικές, δημοτικές ή άλλες εκλογές ως ορίζουν οι Ειδικοί
   Κανονισμοί που ρυθμίζουν τα θέματα αυτά.
  ε) Παραπέμπει για εκδίκαση στο Πειθαρχικό Συμβούλιο υποθέσεις
   πειθαρχικών αδικημάτων των μελών σύμφωνα με τις διαδικασίες του
   άρθρου 62.1. Η παραπομπή υπόθεσης μέλους στο Πειθαρχικό
   Συμβούλιο συνοδεύεται πάντοτε από έγγραφο που δικαιολογεί την
   απόφαση παραπομπής.
  στ) Στα οικονομικά θέματα συμμορφώνεται με τις οδηγίες της Οικονομικής
   Επιτροπής.  Διατηρεί Επαρχιακό Ταμείο, το οποίο διαχειρίζεται
   υπεύθυνα υπό τον οικονομικό έλεγχο της Οικονομικής Επιτροπής.
   Πόροι του  ταμείου είναι τα έσοδα από διάφορες τοπικές εκδηλώσεις,
   λαχεία και εράνους και οι ειδικές τοπικές εισφορές των μελών και των
   φίλων του Κόμματος.  Τα έσοδα από τα δικαιώματα εγγραφής και οι
   ετήσιες συνδρομές των μελών κατατίθενται στο Κεντρικό Ταμείο του
   Κόμματος στη  Λευκωσία ή όπου αλλού ήθελε αποφασίσει η
   Οικονομική Επιτροπή. Επίσης, κατατίθενται στο Κεντρικό Ταμείο τα
   έσοδα από Παγκύπριες εκδηλώσεις του Κόμματος, των οποίων την
   πραγμάτωση προωθεί στην Επαρχία της.
  ζ) Ελέγχει κατά εξάμηνο τα Ταμεία των Τοπικών Οργανώσεων και
   αποστέλλει σχετική κατάσταση στην Οικονομική Επιτροπή στη
   Λευκωσία. 
  η) Με έγκριση του Εκτελεστικού Γραφείου καταρτίζει Συμβουλευτικό
   Συμβούλιο ή άλλες Επιτροπές για να υποβοηθηθεί στο έργο της.
  θ) Συμμορφώνεται προς τις εκάστοτε οδηγίες του Γενικού Οργανωτικού
   Γραμματέα του Κόμματος και βρίσκεται σε στενή συνεργασία και
   επικοινωνία με τα αρμόδια όργανα σε όλα τα θέματα.
 53.6 Οι επαρχιακοί αξιωματούχοι συμμετέχουν ως ισότιμα μέλη στα αντίστοιχα
  ειδικά κεντρικά γραφεία ή επιτροπές.
 53.7 Η Επαρχιακή Επιτροπή προΐσταται του Επαρχιακού Επαγγελματικού
  προσωπικού μέσα στα πλαίσια του οργανογράμματος και των Γενικών
  Οδηγιών του Γενικού Διευθυντή για θέματα προσωπικού.

ΑΡΘΡΟ 54: ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 54.1 Την Εκτελεστική Γραμματεία της Επαρχιακής Επιτροπής αποτελούν οι
  Αξιωματούχοι της Επαρχιακής Επιτροπής. Μετέχουν οι βουλευτές της
  Επαρχίας. Πρόεδρος είναι ο Πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής. Ο
  Πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής της ΝΕΔΗΚ και η Πρόεδρος της
  Επαρχιακής Επιτροπής της ΓΟΔΗΚ δύνανται να παρευρίσκονται στις
  συνεδριάσεις της Γραμματείας.
 54.2 Αρμοδιότητες
  Η Εκτελεστική Γραμματεία αντιμετωπίζει τις τρέχουσες εξελίξεις μέσα στα
  πλαίσια των αποφάσεων της Επαρχιακής Επιτροπής και υλοποιεί γενικά τις
  αποφάσεις της.
  Σε περίπτωση επείγουσας μορφής λαμβάνει αποφάσεις τις οποίες
  αναφέρει στην πρώτη επόμενη συνεδρία της Ολομέλειας της Επαρχιακής
  Επιτροπής για επικύρωση.

   την κανονική λειτουργία του λογιστηρίου του Κόμματος.
  θ) Υποβάλλει στην Κεντρική Επιτροπή στο τέλος κάθε οικονομικού έτους
   τους ελεγμένους λογαριασμούς του Κόμματος προς συζήτηση και
   έγκριση.
  ι) Παρουσιάζει στην Οικονομική Επιτροπή, σε συνεργασία με τον
   Οικονομικό Διαχειριστή, κατ’ έτος προϋπολογισμό για τους
   επόμενους δώδεκα (12) μήνες.
  ια) Συμμετέχει εξ οφίκιο μέλος στο Εκτελεστικό Γραφείο με δικαίωμα
   ψήφου

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΑΡΘΡΟ 48: ΔΟΜΗ - ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 
ΚΟΜΜΑΤΟΣ
Α. ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
 1. ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 2. ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 3. ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 4. ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ
 5. ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Ολομέλεια)
 6. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
 7. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 8. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 9. ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 10. ΤΟΠΙΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 11. ΤΟΠΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Β.   ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ
 1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 2. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 3. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 4. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 5. ΒΟΗΘΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 6. ΒΟΗΘΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 7. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ
  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
 8. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 9. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 10. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΑΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 11. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΩΤΙΣΗΣ
 12. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ – ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΘΡΟ 49: ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 49.1 Η Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση πραγματοποιείται κάθε πενήντα-τέσσερις
  (54) μήνες ταυτόχρονα με την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα μέλη της οικείας Επαρχιακής
  Οργάνωσης που έχουν εγγραφεί στο κεντρικό μητρώο μελών του Κόμματος
  τουλάχιστον εννιά (9) μήνες πριν την ημέρα της διεξαγωγής των εργασιών
  της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης.
 49.2 Η Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο και τα είκοσι-έξι (26)
  μέλη της Επαρχιακής Επιτροπής καθώς και τα αιρετά μέλη της Κεντρικής
  Επιτροπής που προέρχονται από την οικεία Επαρχιακή Οργάνωση.
 49.3 Την εκλογική διαδικασία εποπτεύει η Επαρχιακή Εφορευτική Επιτροπή που
  ορίζεται από την Επαρχιακή Επιτροπή υπό την ευθύνη και σε συνεννόηση με
  την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 50: ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 50.1 Το Τακτικό Επαρχιακό Συνέδριο συγκαλείται μια (1) φορά στην διάρκεια της
  θητείας των Επαρχιακών Συλλογικών Οργάνων κατόπιν σύγκλισης του από
  την Επαρχιακή Επιτροπή σε συνεννόηση με το Εκτελεστικό Γραφείο ή όποτε
  αυτό κριθεί αναγκαίο, και είναι το Ανώτατο Επαρχιακό Συλλογικό όργανο του
  Κόμματος στην κάθε επαρχία.
 50.2 Στο Τακτικό Επαρχιακό Συνέδριο γίνεται απολογισμός δράσης των
  επαρχιακών οργάνων και έλεγχος των πεπραγμένων τους από τη βάση του
  Κόμματος. Κατατίθεται έκθεση δράσης της Επαρχιακής Επιτροπής για την
  προηγούμενη θητεία και οικονομικός απολογισμός για την ίδια περίοδο.
 50.3 Σύνθεση 
  Στο Τακτικό Επαρχιακό Συνέδριο συμμετέχουν οι κεντρικοί αξιωματούχοι, οι
  Βουλευτές, οι Ευρωβουλευτές,  οι Υπουργοί και τα μέλη των κεντρικών
  συλλογικών οργάνων που είναι μέλη της οικείας Επαρχιακής Οργάνωσης, οι
  Πρόεδροι και τα μέλη των Επαρχιακών Επιτροπών, ΔΗΚΟ, ΓΟΔΗΚ και
  ΝΕΔΗΚ, οι Πρόεδροι των Τοπικών Επιτροπών, οι Πρόεδροι των Κλαδικών
  Επαρχιακών Επιτροπών και Επαγγελματικών Ομάδων, ένας αντιπρόσωπος
  από κάθε εκλογικό κέντρο, οι Δήμαρχοι, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι Σχολικοί
  Έφοροι, οι Πρόεδροι και τα μέλη των εκλεγμένων Κοινοτικών Συμβουλίων
  που είναι μέλη του Κόμματος, καθώς και οι πρώην κεντρικοί αξιωματούχοι,
  Βουλευτές, Ευρωβουλευτές, Υπουργοί, Πρόεδροι Επαρχιακών Επιτροπών
  ΔΗΚΟ, ΓΟΔΗΚ και ΝΕΔΗΚ, που είναι μέλη της οικείας Επαρχιακής
  Οργάνωσης.
  Οι Προσφυγικές Επαρχιακές Οργανώσεις καλούν σε συμμετοχή στο
  Επαρχιακό Συνέδριο όλα τα μέλη τους.
 50.4 Αρμοδιότητες 
  α) Λαμβάνει γνώση, συζητά και εγκρίνει την Έκθεση Δράσης της
   Επαρχιακής Επιτροπής για τη λήγουσα διετία.
  β) Λαμβάνει γνώση, συζητά και εγκρίνει τον Οικονομικό Απολογισμό της
   περασμένης διετίας.
 50.5 Ειδικοί Κανονισμοί 
  Ειδικοί Κανονισμοί που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν την
  οργάνωση, σύνθεση και λειτουργία του Τακτικού Επαρχιακού Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 51: ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 51.1 Το Έκτακτο Επαρχιακό Συνέδριο συγκαλείται ύστερα από απόφαση του
  Εκτελεστικού Γραφείου ή της Επαρχιακής Επιτροπής με έγκριση του
  Εκτελεστικού Γραφείου ή ύστερα από αίτηση των 2/5 των μελών του
  Κόμματος στην οικεία Επαρχία, με συγκεκριμένη ημερήσια διάταξη.
  Εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις περί του Τακτικού Επαρχιακού
  Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 52: ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 52.1 Το Επαρχιακό Συμβούλιο συγκροτείται από:
  α) Την Επαρχιακή Επιτροπή
  β) Τους Βουλευτές
  γ) Τους Δημάρχους, τους Δημοτικούς Συμβούλους και τους Σχολικούς
   Εφόρους
  δ) Τους Αντιπροσώπους της Επαρχιακής Οργάνωσης στην Κεντρική
   Επιτροπή.
  ε) Τον Πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής ΝΕΔΗΚ
  στ) Την Πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής ΓΟΔΗΚ
  ζ) Τους Εκπροσώπους των Περιφερειακών Τομέων/Συντονιστές
   Υπαίθρου και Δημαρχούμενων περιοχών οι οποίοι ορίζονται από το
   Γενικό Οργανωτικό Γραφείο σε συνεννόηση με την οικεία Επαρχιακή
   Επιτροπή.
  η) Τα επαγγελματικά οργανωτικά στελέχη 
  
  Η οικεία Επαρχιακή Επιτροπή σε συνεννόηση με το Γενικό Οργανωτικό

ΑΡΘΡΟ 38: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 38.1 Ο Γραμματέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή.
 38.2 Υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα χειρίζεται θέματα
  που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
 38.3 Υπό την εποπτεία ενός εκ των Αντιπροέδρων του Κόμματος συμμετέχει στη
  διαδικασία παραγωγής πολιτικής στον τομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΑΡΘΡΟ 39: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
 39.1 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων επιλέγεται/εκλέγεται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 39.2 Υπό την εποπτεία του Γενικού Γραμματέα διεκπεραιώνει τις αποφάσεις της
  Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων.
 39.3 Υπό την εποπτεία του Αντιπροέδρου του Κόμματος συμμετέχει στη
  διαδικασία παραγωγής πολιτικής.
 39.4 Υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα συμμετέχει στην
  υλοποίηση των οργανωτικών σχεδιασμών του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 40: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ  ΣΧΕΣΕΩΝ
 40.1 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων επιλέγεται/εκλέγεται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 40.2 Υπό την εποπτεία του Αναπληρωτή Προέδρου χειρίζεται τις σχέσεις του
  Κόμματος με Κόμματα, Οργανώσεις και Ομάδες του εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟ 41: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ/ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ
 41.1 Ο Γραμματέας Επικοινωνίας/Εκπρόσωπος Τύπου επιλέγεται/εκλέγεται από
  την Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου κατόπιν εισήγησης του
  Προέδρου του Κόμματος για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54)
  μήνες.
 41.2 Ετοιμάζει τις ανακοινώσεις του Κόμματος
 41.3 Έχει την ευθύνη παρακολούθησης των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ).
 41.4 Καταρτίζει προγράμματα εξωτερικής προβολής του Κόμματος, τα οποία,
  αφού εγκριθούν, προωθεί προς υλοποίηση σε συνεργασία της Επιτροπής
  Δημοσίων Σχέσεων και της Επιτροπής Πολιτικού Σχεδιασμού.
 41.5 Καταρτίζει προγράμματα εσωτερικής διαφώτισης, τα οποία, αφού εγκριθούν,
  προωθεί προς υλοποίηση με τη συνεργασία των αρμοδίων οργάνων του
  κόμματος (π.χ. Επαρχιακές Επιτροπές).
 41.5 Φέρει την ευθύνη των κομματικών εκδόσεων.
 41.6 Συμμετέχει στα διάφορα όργανα του Κόμματος ως ορίζει το Καταστατικό.
 
ΑΡΘΡΟ 42: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
 42.1 Ο Γραμματέας Κλαδικών Οργανώσεων επιλέγεται/εκλέγεται από την
  Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 42.2 Κάτω από την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα χειρίζεται όλα
  τα θέματα που αφορούν τις σχέσεις του Κόμματος με τις επαγγελματικές
  οργανώσεις των εργαζομένων (εργατών, υπαλλήλων, εκπαιδευτικών,
  οργανωμένων επιστημόνων κλπ.) και έχει την ευθύνη για την οργάνωση και
  λειτουργία κομματικών γενικών και κλαδικών οργανώσεων μέσα στις τάξεις
  του εργατικού κόσμου.
 42.3 Υπό την εποπτεία ενός εκ των Αντιπροέδρων του Κόμματος συμμετέχει στο
  σύστημα παραγωγής πολιτικής και ειδικότερα υποβάλλει εισηγήσεις για
  διαμόρφωση και προώθηση της εργατικής πολιτικής του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 43: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 43.1 Ο Γραμματέας Αγροτικών Θεμάτων εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή για
  θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 43.2 Κάτω από την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα χειρίζεται όλα
  τα θέματα που αφορούν τις σχέσεις του Κόμματος με τις αγροτικές
  οργανώσεις και έχει την ευθύνη για την οργάνωση και λειτουργία

  κομματικών οργανώσεων μέσα στις τάξεις του  αγροτικού κόσμου.
 43.3 Υπό την εποπτεία ενός εκ των Αντιπρόεδρων του Κόμματος συμμετέχει στο
  σύστημα παραγωγής πολιτικής και υποβάλλει εισηγήσεις για διαμόρφωση και
  προώθηση της αγροτικής πολιτικής του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 44: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ  ΘΕΜΑΤΩΝ
 44.1 Ο Γραμματέας Προσφυγικών Θεμάτων επιλέγεται/εκλέγεται από την
  Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 44.1 Αρμοδιότητες
  α) Υπό την εποπτεία  του Γενικού Γραμματέα χειρίζεται θέματα που
   αφορούν τις σχέσεις του Κόμματος με τη ΠΕΠ και τα προσφυγικά
   σωματεία στα πλαίσια της πολιτικής του Κόμματος.
  β) Επιλαμβάνεται των προσφυγικών και άλλων προβλημάτων των μελών
   και τα προωθεί προς τη λύση τους.

ΑΡΘΡΟ 45: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
 45.1 Ο Γραμματέας Θρησκευτικών Ομάδων επιλέγεται/εκλέγεται από την
  Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 45.2 Αρμοδιότητες 
  Υπό την εποπτεία του Γενικού Γραμματέα χειρίζεται θέματα που αφορούν τις
  σχέσεις του Κόμματος με τις θρησκευτικές ομάδες στα πλαίσια της πολιτικής
  του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 46: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 46.1 Η Κεντρική  Επιτροπή εκλέγει  ύστερα από πρόταση του Εκτελεστικού
  Γραφείου δύο (2) μέλη του Κόμματος ως Οικονομικούς Ελεγκτές του
  Κόμματος εκ των οποίων ο ένας είναι εγκεκριμένος ελεγκτής, για θητεία
  που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 46.2 Η θέση του Οικονομικού Ελεγκτή είναι ασυμβίβαστη με οποιονδήποτε άλλο
  κομματικό αξίωμα.
 46.3 Ελέγχουν την οικονομική διαχείριση των οργάνων και Επιτροπών του
  Κόμματος και καταθέτουν την έκθεση τους στην Κεντρική Επιτροπή και στο
  Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο αναφορικά με την προηγούμενη θητεία.

ΑΡΘΡΟ 47: ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 47.1 Ο Γενικός Διευθυντής του Κόμματος επιλέγεται/εκλέγεται, διορίζεται και
  παύεται από το Εκτελεστικό Γραφείο κατόπιν εισήγησης του Προέδρου.
 47.2 Αρμοδιότητες
  α) Προΐσταται διοικητικά της εσωτερικής λειτουργίας του Κόμματος και
   εποπτεύει το έργο του επαγγελματικού προσωπικού των Κεντρικών
   και Επαρχιακών γραφείων.
  β) Υπό την εποπτεία της Γραμματείας του Εκτελεστικού Γραφείου, έχει
   την ευθύνη θεμάτων που άπτονται του επαγγελματικού προσωπικού
   του Κόμματος.
  γ) Προτείνει στο Εκτελεστικό Γραφείο την δομή και το οργανόγραμμα του
   Κόμματος.
  δ) Δύναται να ανοίγει/κλείνει/λειτουργεί τραπεζικούς λογαριασμούς,
   ή/και να έχει δικαίωμα υπογραφής ή/και  να προβαίνει σε αιτήματα
   τραπεζικών διευκολύνσεων/δανεισμού εκ μέρους του Κόμματος,
   ΝΕΔΗΚ, ΓΟΔΗΚ, και των Επαρχιακών Επιτροπών σύμφωνα με το
   άρθρο 69.9.
  ε) Συμμετέχει εξ οφίκιο μέλος στην Οικονομική Επιτροπή με δικαίωμα
   ψήφου.
  στ) Εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή τη διενέργεια  πληρωμής
   των κομματικών δαπανών και υπογράφει τα εντάλματα πληρωμής.
  ζ) Εισηγείται, σε συνεργασία με τον Οικονομικό Διαχειριστή, προς την
   Οικονομική Επιτροπή, τον Ετήσιο Προϋπολογισμό Εσόδων και
   Δαπανών.
  η) Σε συνεργασία με την Οικονομική Επιτροπή του Κόμματος εποπτεύει

ΑΡΘΡΟ 65: ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
 65.1 Παραρτήματα Εξωτερικού
  α) Στα μεγάλα κέντρα του απόδημου Κυπριακού Ελληνισμού ή και αλλού,
   ιδρύονται Τοπικές Οργανώσεις - Παραρτήματα του Κόμματος.
  β) Λειτουργούν με βάση Καταστατικό που εγκρίνει ειδικά συγκαλούμενο
   Τοπικό Συνέδριο του Κόμματος και επικυρώνει το Εκτελεστικό
   Γραφείο.
 65.2 Φοιτητικές Οργανώσεις
  Στα διάφορα Πανεπιστήμια του Εξωτερικού ή Σχολές Τριτοβάθμιας
  Εκπαίδευσης του Εσωτερικού ιδρύονται και λειτουργούν Φοιτητικές
  Οργανώσεις του Κόμματος.

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ
ΑΡΘΡΟ 66: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 66.1 Υποεπιτροπή του Εκτελεστικού Γραφείου του Κόμματος εκ πέντε (5) μελών
  θα λειτουργεί σαν Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
  Τα πέντε (5) μέλη θα εκλέγονται στη πρώτη συνεδρία του Εκτελεστικού
  Γραφείου με μυστική ψηφοφορία και θα υπηρετούν καθ΄ όλη τη θητεία. Σε
  περίπτωση που θα κενωθεί θέση μέλους του Πειθαρχικού Συμβουλίου
  επιλέγεται άμεσα νέο μέλος.
  Εκάστη Επαρχιακή Επιτροπή δύναται να υποβάλει καταγγελία στο Γενικό
  Γραμματέα σχετικά  με παράπτωμα που αφορά μέλος του Κόμματος που
  εμπίπτει στη δική της δικαιοδοσία. Ο Γενικός Γραμματέας αφού διαπιστώσει
  ότι τα γεγονότα που αφορούν τη συγκεκριμένη περίπτωση μπορούν να
  στοιχειοθετήσουν υπόθεση που εμπίπτει  στις πρόνοιες των πιο κάτω
  πειθαρχικών αδικημάτων ετοιμάζει σχετική έκθεση και την παραπέμπει
  ενώπιον του Εκτελεστικού Γραφείου για εξέταση και λήψη απόφασης
  παραπομπής ή όχι σε πειθαρχική δίκη.
  Νοείται ότι το Εκτελεστικό Γραφείο δικαιούται αυτεπαγγέλτως να
  παραπέμπει στο Πειθαρχικό Συμβούλιο οποιαδήποτε καταγγελία κρίνει ότι
  πρέπει να τύχει πειθαρχικής διερεύνησης. Κατά τη λήψη της απόφασης του
  Εκτελεστικού Γραφείου δε μετέχουν στη διαδικασία τα μέλη του Πειθαρχικού
  Συμβουλίου.
 66.2 Νοείται ότι σε περιπτώσεις αυταπόδεικτου πειθαρχικού παράπτωματος το
  Εκτελεστικό Γραφείο δύναται να επιβάλει αυτεπάγγελτα οποιαδήποτε
  πειθαρχική ποινή.
 66.3 Οι αποφάσεις του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου μπορούν να
  εφεσιβληθούν από το ενδιαφερόμενο μέρος το αργότερο εντός τριάντα (30)
  ημερών από της κοινοποιήσεως σε αυτόν ή από της δημοσιεύσεως της
  απόφασης.
  Έφεση υποβάλλεται στην Κεντρική Επιτροπή της οποίας Υποεπιτροπή από
  έντεκα (11) μέλη ενεργεί σαν Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό  Συμβούλιο, και
  δύναται να ακυρώσει, να μειώσει, ή να επικυρώσει την ποινή.
  Τα έντεκα (11) μέλη θα καθορίζονται στην πρώτη συνεδρία της Κεντρικής
  Επιτροπής με μυστική ψηφοφορία και θα υπηρετούν καθ΄ όλη τη θητεία.
  Σε περίπτωση που θα κενωθεί θέση μέλους του Δευτεροβάθμιου
  Πειθαρχικού Συμβουλίου επιλέγεται άμεσα νέο μέλος.
 66.4 Σε περίπτωση που μέλος του πρωτοβάθμιου ή δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού
  Συμβουλίου έχει άμεση ή έμμεση σχέση με οποιονδήποτε κατηγορούμενο
  τότε το μέλος αυτό δεν θα λαμβάνει μέρος στη πειθαρχική διαδικασία.
 66.5 Πειθαρχικά Αδικήματα
   α) Η μη συμμόρφωση μέλους προς τις υποχρεώσεις του, που
    απορρέουν από το Καταστατικό και τις διατάξεις των
    Κανονισμών Λειτουργίας του Κόμματος.
   β) Η συμπεριφορά μέλους που μειώνει το ηθικό κύρος και θίγει
    την αξιοπρέπεια του Κόμματος.

   γ) Στάση και συμπεριφορά μέλους αντίθετη προς τις Αρχές, την
    Ιδεολογία, τις αποφάσεις και τις προγραμματικές επιδιώξεις του
    Κόμματος.
 66.6 Πειθαρχικές Ποινές
  Για τα πιο πάνω πειθαρχικά αδικήματα επιβάλλονται ανάλογα με τη
  σοβαρότητα του πειθαρχικού αδικήματος οι πιο κάτω ποινές:
   α) Σύσταση
   β) Προφορική επίπληξη
   γ) Γραπτή επιτίμηση
   δ) Προσωρινός αποκλεισμός από την κομματική ζωή
   ε) Καθαίρεση Αξιωματούχου από το Αξίωμα του
   στ) Προσωρινή Αποβολή
   ζ) Αποβολή

ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ
ΑΡΘΡΟ 67: ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ - ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
 67.1 Οι πολιτικές αποφάσεις του Κόμματος για την εκλογή Προέδρου της
  Δημοκρατίας λαμβάνονται από την Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος, που
  συνέρχεται μετά από πρόταση του Εκτελεστικού Γραφείου, είτε
  αυτεπάγγελτα.
 67.2 Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Κόμματος είναι μέλος της Βουλής τότε
  είναι ο υποψήφιος του Κόμματος στην εκλογή για ανάδειξη Προέδρου της
  Βουλής.
 67.3 Ειδικοί Κανονισμοί που ψηφίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν τη
  διαδικασία επιλογής κομματικού ή κομματικών υποψηφίων στη διεκδίκηση
  των Γενικών ή Αναπληρωματικών Βουλευτικών Εκλογών, των Ευρωεκλογών,
  των Δημοτικών Εκλογών ή της Εκλογής Κοινοτικών  Συμβουλίων.
 67.4 Όλοι οι υποψήφιοι Βουλευτές, Ευρωβουλευτές, Δήμαρχοι, Δημοτικοί
  Σύμβουλοι και άλλοι υποψήφιοι Κομματικών ή Κοινοτικών αξιωμάτων
  μπορούν να έχουν πρόσβαση για επιθεώρηση των μητρώων του Κόμματος
  βάση κανονισμών που θα εκδίδει το Εκτελεστικό Γραφείο.

ΜΕΡΟΣ ΕΝΝΑΤΟ 
ΑΡΘΡΟ 68: ΕΙΔΙΚΟΙ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
 68.1 Η Κεντρική Επιτροπή θεσπίζει Ειδικούς Κανονισμούς που ρυθμίζουν:
  α) Τη διαδικασία της υποβολής υποψηφιότητας και εκλογής
   Αξιωματούχων του Κόμματος από την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση
   ή άλλα ανώτερα όργανα του Κόμματος.
  β) Τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων του Κόμματος, Κεντρικών και
   Επαρχιακών.
  γ) Το διαχωρισμό των υπηρεσιών των Αξιωματούχων του Κόμματος σε
   δύο κατηγορίες. Στην κατηγορία όσων προσφέρουν τις υπηρεσίες τους
   άνευ αντιμισθίας και εκείνων που πράττουν τούτο έναντι αντιμισθίας,
   με αναφορά των συγκεκριμένων Αξιωματούχων που ανήκουν σε κάθε
   κατηγορία.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟ
ΑΡΘΡΟ 69: ΓΕΝΙΚΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
 69.1 Διαδικασία Αναφοράς
  Αναφορά οργάνου ή μέλους προς το Εκτελεστικό Γραφείο ή την Κεντρική
  Επιτροπή γίνεται πάντοτε δια του Γενικού Γραμματέα.

 69.2 Καταρτισμός Προσχεδίων Κανονισμών
  Τα προσχέδια όλων των Κανονισμών Λειτουργίας των διαφόρων Οργάνων ή
  Επιτροπών που προνοεί το Καταστατικό καταρτίζει το Εκτελεστικό Γραφείο
  με εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας, Ελέγχου και Κανονισμών και τα
  παραπέμπει για έγκριση στην Κεντρική Επιτροπή. 
 69.3 Τρόπος λήψης Αποφάσεων
  Όλες οι αποφάσεις των Συλλογικών Οργάνων που προνοούνται από το
  Καταστατικό λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία νοουμένου ότι δεν
  προβλέπεται διαφορετικά σε άλλο άρθρο του Καταστατικού. Σε περίπτωση
  ισοψηφίας ο προεδρεύων του συγκεκριμένου οργάνου έχει τη νικώσα ψήφο.
  Όταν ζητηθεί μυστική ψηφοφορία από το 25% των παρόντων συνέδρων σε
  οποιαδήποτε Συνέλευση ή οποιοδήποτε Συνέδριο, τότε αυτή διεξάγεται
  από πενταμελή (5) Εφορευτική Επιτροπή η οποία επιβλέπει τη διεξαγωγή
  της ψηφοφορίας και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων.
 69.4 Ασυμβίβαστη η κατοχή δύο κομματικών Αξιωμάτων
   α) Είναι ασυμβίβαστη η κατοχή δύο ή περισσότερων θέσεων
    αξιωματούχων σε Κεντρικό ή Επαρχιακό ή Τοπικό επίπεδο από
    το ίδιο πρόσωπο. Οιοσδήποτε αξιωματούχος ανεξάρτητα
    επιπέδου δικαιούται να κατέχει θέση ως απλό μέλος σε
    συλλογικό όργανο.
   β) Νοείται ότι τούτο δεν ισχύει όταν προνοείται καταστατικά ή
    συμμετοχή του φορέα ενός αξιώματος στα ανώτατα όργανα.
   γ) Η απ’ ευθείας εκλογή σε συλλογικό όργανο δεν αποτελεί
    ασυμβίβαστο με κομματικό αξίωμα.
    Το Εκτελεστικό Γραφείο καθορίζει ποια συγκεκριμένα αξιώματα
    είναι  ασυμβίβαστα.
 69.5 Κήρυξη θέσης Μέλους Συλλογικού Οργάνου (Κεντρικού ή Επαρχιακού) ως
  κενή και διαδικασία συμπλήρωσής της.
   α) Σε περίπτωση που μέλος συλλογικού οργάνου απουσιάζει
    αδικαιολόγητα πέρα από τρείς συνεχείς  συνεδρίες ή από δέκα
    (10) συνολικά αδικαιολόγητες συνεδρίες κατά τη διάρκεια της
    θητείας του , το όργανο δικαιούται να το απαλλάξει από τα
    καθήκοντα του και να κηρύξει τη θέση του κενή, αφού
    εξασφαλίσει προηγουμένως την έγκριση του Εκτελεστικού
    Γραφείου.
   β) Κενούμενες θέσεις  κατά τα ανωτέρω καταλαμβάνουν οι
    επιλαχόντες κατά την σειρά επιτυχίας κατά της εκλογής.
   γ) Σε περίπτωση μη κάλυψης θέσης από επιλαχόντες για τη
    συμπλήρωση της κενής θέσης, θα επιλέγει το όργανο ύστερα
    από έγκριση του Εκτελεστικού Γραφείου. 
 69.6 Θητεία Αξιωματούχων 
  Η θητεία των Αξιωματούχων που αναφέρονται στα διάφορα άρθρα του
  Καταστατικού, αρχίζει από την ημέρα της εκλογής τους και λήγει αμέσως
  μετά την εκλογή των νέων Αξιωματούχων από το αρμόδιο όργανο του
  Κόμματος και διαρκεί για 54 μήνες. Εξαιρούνται ο Κοινοβουλευτικός
  Εκπρόσωπος και ο Αναπληρωτής του, των οποίων η θητεία διαρκεί όσο και η
  βουλευτική θητεία τους , καθώς και ο Πρόεδρος και τα μέλη της Τοπικής
  Επιτροπής των οποίων η θητεία μπορεί να καθορίζεται από τις ετήσιες
  Τοπικές Γενικές Συνελεύσεις. 
 69.7 Έκπτωση Αξιωματούχων/Μελών
  Αξιωματούχος/Μέλος του Κόμματος εκπίπτει του αξιώματός του σε
  περίπτωση που με ενέργειες του βρίσκεται σε αντίθεση με αποφάσεις
  Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος, ύστερα από σχετική απόφαση του
  Εκτελεστικού Γραφείου δεόντως αιτιολογημένης, με δικαίωμα έφεσης στην
  Κεντρική Επιτροπή εντός τριάντα (30) ημερών.
 69.8 Τροποποίηση του Καταστατικού 
  Το Καταστατικό του Κόμματος μπορεί να τροποποιηθεί σε Τακτικό ή Έκτακτο
  Παγκύπριο Συνέδριο με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων που έχουν
  δικαίωμα ψήφου, δεδομένου ότι το σχέδιο τροποποιήσεων θα

  γνωστοποιηθεί τουλάχιστον ένα μήνα πριν το Συνέδριο σε όλα το όργανα και
  τους συνέδρους του Κόμματος.
 69.9 Πόροι του Κόμματος
  Πόροι του Κόμματος είναι η ετήσια κρατική χορηγία και οι ετήσιες συνδρομές
  των μελών, εισφορές, δωρεές, έσοδα εράνων, οργάνωσης λαχείων,
  χοροεσπερίδων, άλλων εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων που συνάδουν με
  τις αρχές πολιτικής δεοντολογίας.
  Το Κόμμα έχει εξουσία όπως: 
   α) Διορίζει τραπεζικούς ή/και άλλους οργανισμούς ως τραπεζίτες
    του και να προβαίνει στο άνοιγμα οποιουδήποτε λογαριασμού.
   β) Συναλλάττεται ή/και λαμβάνει τραπεζικές διευκολύνσεις ή/και
    υπηρεσίες σε δάνεια, τρεχούμενο ή/και οποιοδήποτε άλλο
    λογαριασμό ή/και σε οποιαδήποτε άλλη μορφή τραπεζικών
    πιστώσεων για οποιαδήποτε ποσά με ή χωρίς εξασφαλίσεις και
    κάτω από οποιουσδήποτε όρους 
   γ) Υποθηκεύει, καταθέτει, ενεχυριάζει ή/και άλλως πως
    προσφέρει ή/και διαθέτει οποιαδήποτε περιουσία του Κόμματος
    κινητή ή/και ακίνητη σαν εξασφάλιση οποιονδήποτε
    υφιστάμενων ή/και  μελλοντικών ή/και  υπό αίρεση
    υποχρεώσεων του Κόμματος, έναντι οποιουδήποτε τραπεζικού
    ή/και άλλου οργανισμού ή/και φυσικού ή/και νομικού
    προσώπου.
   δ) Προς το σκοπό υλοποίησης των πιο πάνω, ο εκάστοτε
    Διευθυντής του Κόμματος ή/και ο εκάστοτε Οικονομικός
    Διαχειριστής του Κόμματος ή/και οποιοσδήποτε πληρεξούσιος
    αντιπρόσωπος οποιουδήποτε από αυτούς, εξουσιοδοτούνται να
    προβαίνουν σε οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις ή/και στη
    συνομολόγηση οποιασδήποτε συμφωνίας υπογράφοντας προς
    τούτο κάθε αναγκαίο έγγραφο, δήλωση ή αίτηση ή/και να
    παρίστανται ενώπιον οποιασδήποτε αρχής για σκοπούς αγοράς
    ή/και πώλησης ή/και επιβάρυνσης οποιασδήποτε κινητής ή
    ακίνητης περιουσίας του Κόμματος.
 69.10 Ημερομηνία ισχύος του παρόντος Καταστατικού 
  Η ισχύς του Καταστατικού που ψηφίστηκε στις 6 Μαΐου 2018 αρχίζει από την
  ψήφισή του.
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΑΡΘΡΟ 1 : ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΕΜΒΛΗΜΑ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ
 1.1 Το Δημοκρατικό Κόμμα ιδρύθηκε στη Λευκωσία αρχικά ως παράταξη με την
  ονομασία Δημοκρατική Παράταξη, στις 12 Μαΐου 1976, με ιδρυτική διακήρυξη
  του Σπύρου Κυπριανού με στόχο τη στήριξη του εθνάρχη Μακαρίου και της
  πολιτικής του. Η παράταξη σύντομα μετασχηματίστηκε σε Κόμμα με την
  επωνυμία ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ.
 1.2 ΕΔΡΑ του Κόμματος είναι στην Λεωφ. Γρίβα Διγενή 50, 1080, στη Λευκωσία.
 1.3 ΕΜΒΛΗΜΑ του Κόμματος η αναμμένη δάδα.
 1.4 Η σφραγίδα του Κόμματος είναι κυκλική και στην περιφέρεια έχει την
  επιγραφή ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. Στο κέντρο έχει την
  αναμμένη δάδα, που τέμνει στο μέσο τη συντομογραφία του Κόμματος,
  ΔΗΚΟ, και το έτος ίδρυσής του, 1976.

ΑΡΘΡΟ 2 : ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ – ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 2.1 Ιδεολογία
  Το Δημοκρατικό Κόμμα εκφράζει τους πολίτες που πιστεύουν στις αρχές της
  Πολιτικής, Κοινωνικής και Οικονομικής Δημοκρατίας ως το σύστημα αρχών
  που προάγει και εξασφαλίζει καλύτερα την αρμονική κοινωνική συμβίωση,
  την κοινωνική συνοχή και την κοινωνική δημιουργία. Το Δημοκρατικό Κόμμα
  ασπάζεται την ιδεολογία και τη φιλοσοφία του ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ που
  εμπνέεται από ένα γενικότερο εθνικό και κοινωνικό όραμα και απορρίπτει τις
  γενικές και αόριστες ιδέες και τους αυθαίρετους αφορισμούς.
 2.2 Βασικοί σκοποί
  Βασικοί σκοποί του Δημοκρατικού Κόμματος είναι η συμβολή στον αγώνα για
  την απελευθέρωση της Κύπρου και η προώθηση θεσμών, προγραμμάτων και
  διαδικασιών, που εξασφαλίζουν απρόσκοπτη πρόοδο  και αρμονία στον
  πολιτικό και οικονομικό τομέα, μέσα σε μια κυρίαρχη, ανεξάρτητη και
  δημοκρατική πολιτεία με κατοχυρωμένα τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα
  όλων των νόμιμων πολιτών της. 
 2.3 Βασικοί στόχοι
  Οι βασικοί στόχοι του Δημοκρατικού Κόμματος πηγάζουν από  την όλη
  ιδεολογία και πολιτική φιλοσοφία του. Παράλληλα:
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα βρίσκεται σταθερά και με συνέπεια ενταγμένο
   στον ενδιάμεσο πολιτικό χώρο και υπηρετεί με ειλικρίνεια και χωρίς

   διακρίσεις το δημόσιο συμφέρον και το κοινωνικό σύνολο. Επιδιώκει τη
   συστηματική συνεργασία των δυνάμεων του χώρου στη βάση
   πολιτικοϊδεολογικών συγκλίσεων. Μόνιμος στόχος του Δημοκρατικού
   Κόμματος είναι η συνένωση των δυνάμεων του χώρου και η διεύρυνση
   της αποδοχής των αρχών και της πολιτικής φιλοσοφίας του
   ενδιάμεσου χώρου από την Κυπριακή κοινωνία Στόχος επίσης είναι η
   δημιουργία συνθηκών εθνικής συνεννόησης, πολιτικής συναντίληψης,
   κοινωνικής συναίνεσης και πολιτικής σταθερότητας στον τόπο.
  β) Το Δημοκρατικό Κόμμα επιδιώκει ενεργό και δημιουργική συμμετοχή
   σε Διεθνείς και  Ευρωπαϊκούς πολιτικοϊδεολογικούς και
   κο ι ν ο β ο υλ ε υ τ ι κο ύ ς  θ εσ μ ο ύ ς  κα ι  σ χ ή μ α τ α  σ τ η  β ά σ η
   πολιτικοϊδεολογικής ταύτισης ή συγγένειας.
 2.4 Θέσεις του Κόμματος αναφορικά με το Εθνικό θέμα
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα θεωρεί το Κυπριακό ως πρόβλημα εισβολής και
   κατοχής και αγωνίζεται για να επιτύχει με βάση τα ψηφίσματα και τις
   αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών και τις Συμφωνίες Κορυφής, τις
   αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
   και το Κοινοτικό (Ευρωπαϊκό) Κεκτημένο, δίκαιη, λειτουργική και
   βιώσιμη λύση. ΛΥΣΗ που θα εξασφαλίζει την πλήρη ανεξαρτησία, την
   κατοχύρωση της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας, και της
   ενότητας της χώρας, την αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων
   και των εποίκων και την κατοχύρωση του δικαιώματος επιστροφής
   όλων των προσφύγων στις εστίες και τις περιουσίες τους, κάτω από
   συνθήκες ασφάλειας και θα κατοχυρώνει τα ανθρώπινα δικαιώματα
   (όλων των νόμιμων κατοίκων της Κυπριακής Δημοκρατίας), τις
   βασικές ελευθερίες και τη διακρίβωση της τύχης ενός εκάστου των
   αγνοουμένων.
  β) Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει ότι στον αγώνα μας για φυσική και
   εθνική επιβίωση και δικαίωση, η ανεπιφύλακτη και στενή συνεργασία
   με την Ελληνική Κυβέρνηση είναι αναγκαία και απαραίτητη, και ότι, οι
   δεσμοί με την Ελλάδα, για λόγους ιστορικούς, φυλετικούς και
   εθνικούς, πρέπει να παραμένουν πάντοτε απαρασάλευτοι.
  γ) Το Δημοκρατικό Κόμμα εργάζεται για την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση της
   Κύπρου με στόχο την εφαρμογή των αρχών της δικαιοσύνης, των
   ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του Κοινοτικού Κεκτημένου και την
   ισότιμη και δημιουργική συμμετοχή της Κύπρου στους Ευρωπαϊκούς
   θεσμούς και γενικά στο Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. Παράλληλα εργάζεται
   για τη διαμόρφωση ενός συστήματος αρχών και αξιών στην Ευρωπαϊκή
   Ένωση που να την καθιστά ένωση λαών και πολιτισμών και όχι όργανο
   πολιτικών και οικονομικών κέντρων εξουσίας.
 2.5 Πολιτική Δημοκρατία
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει πως όλες οι πολιτικές εξουσίες πρέπει
   να πηγάζουν από το λαό και να ασκούνται υπεύθυνα για το καλό του
   λαού και σύμφωνα με την ανόθευτη θέλησή του.
  β) Η ολοκλήρωση της Πολιτικής Δημοκρατίας είναι αδιανόητη χωρίς την
   απαιτούμενη πολιτική αγωγή και ενημέρωση, χωρίς τη συμμετοχή
   όλων των ενηλίκων πολιτών στη διαδικασία λήψης σοβαρών
   αποφάσεων, χωρίς την παροχή ίσων ευκαιριών σε όσους πολίτες
   θέλουν να διεκδικήσουν πολιτικές θέσεις, από τις οποίες να μπορούν
   να συναγωνιστούν δημοκρατικά και  ελεύθερα, χωρίς να
   παρεμποδίζονται από οποιεσδήποτε προκαταλήψεις και εμπόδια.
   Η Πολιτική Δημοκρατία απαιτεί την ισότητα των πολιτών έναντι των
   νόμων και την ισοπολιτεία των νόμων έναντι όλων των πολιτών.
 2.6 Έμπρακτη Πολιτική Δημοκρατία 
  Το Δημοκρατικό Κόμμα θέλει τη δημοκρατία έμπρακτη και ουσιαστική, όπου
  τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των πολιτών να καθορίζονται δημοκρατικά,
  με συναίσθηση κοινωνικής ευθύνης και σύμφωνα με τις αρχές της
  δικαιοσύνης και της κοινωνικής αλληλεγγύης και όπου τα δικαιώματα των
  πολιτών να προστατεύονται αποτελεσματικά και να ασκούνται ελεύθερα.

 2.7 Ατομικές και Πολιτικές Ελευθερίες 
  Το Δημοκρατικό Κόμμα θέλει τα ανθρώπινα δικαιώματα απαραβίαστα και τις
  ατομικές και πολιτικές ελευθερίες κατοχυρωμένες με μηχανισμούς που να
  τις προστατεύουν από καταχραστές και σφετεριστές της εξουσίας και από
  πράξεις που δεν συνάδουν με το σύστημα των κοινωνικών αξιών του λαού ή
  τη δημοκρατικά εκφραζόμενη θέληση του λαού.
 2.8 Κοινωνική Δημοκρατία
  Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει ότι το κράτος και γενικά η πολιτεία καθώς και
  η ευρύτερη  κοινωνία έχουν υποχρέωση να εξασφαλίζουν σε όλους τους
  πολίτες συνθήκες ελεύθερης και αξιοπρεπούς διαβίωσης, σύμφωνα με τις
  αρχές της δικαιοσύνης, του ανθρωπισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης.
  Για το σκοπό αυτό υποστηρίζει τη χαλιναγώγηση της αυθαιρεσίας των
  ισχυρών κοινωνικών ομάδων, όπου, και όταν, εκδηλώνεται, την ενίσχυση των
  αδύνατων κοινωνικών ομάδων ή κατηγοριών ή στρωμάτων και την προστασία
  τους από την εγκατάλειψη, την κοινωνική περιθωριοποίηση, την άδικη
  μεταχείριση και την εκμετάλλευση, με απώτερο σκοπό την εξισορρόπηση
  των κοινωνικών και οικονομικών δικαιωμάτων και την αρμονική συμβίωση
  των πολιτών μέσα σε συνθήκες κοινωνικής συνοχής.
 2.9 Οικονομική Δημοκρατία
  Το Δημοκρατικό Κόμμα αποβλέπει στην εξάλειψη κάθε είδους οικονομικών
  φραγμών για την οικονομική προαγωγή των ατόμων και στη δημιουργία ίσων
  ευκαιριών εργασίας και οικονομικής προόδου για όλους τους πολίτες.
  Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει ότι η οικονομική δημοκρατία είναι ανέφικτη
  χωρίς την κατάργηση της κυρίαρχης  αυθαιρεσίας των οικονομικά ισχυρών,
  των μονοπωλίων, της ασυδοσίας του εγχώριου ή ξένου κεφαλαίου, της
  μονοπώλησης, της πληροφόρησης και των κάθε λογής προνομίων που είναι
  αντίθετα με τα συμφέροντα του λαού.  Το Δημοκρατικό Κόμμα θεωρεί επίσης
  αναγκαία την καθιέρωση ελέγχου και την επιβολή κυρώσεων για την κακή
  χρήση τεχνικών εφευρέσεων ή καινοτομιών από μέρους ισχυρών
  κοινωνικοοικονομικών παραγόντων.
  Το Δημοκρατικό Κόμμα θεωρεί το μικτό σύστημα οικονομίας, που συνδυάζει
  την ιδ ιωτική πρωτοβουλία με τον κρατικό σχεδιασμό,  ως το
  αποτελεσματικότερο οικονομικό σύστημα το οποίο διασφαλίζει την πρόοδο
  και την ανάπτυξη της Κύπρου και του λαού της, την δίκαιη κατανομή του
  εθνικού πλούτου και των οικονομικών βαρών και την προστασία των
  δικαιωμάτων των οικονομικά ασθενέστερων και μη προνομιούχων ομάδων
  του πληθυσμού.
 2.10 Δημοκρατική μεθόδευση
  Το Δημοκρατικό Κόμμα δεν υποστηρίζει δόγματα αλλά αρχές, που θα
  ενθαρρύνουν την αδιάκοπη αναζήτηση του καλύτερου και δικαιότερου
  τρόπου κοινωνικής συμβίωσης και συνεργασίας.
  Υποστηρίζει ότι ο ανοικτός και ελεύθερος διάλογος σαν μέσο έκφρασης των
  εκτιμήσεων και θέσεων του λαού, αποτελεί το πιο ορθό μέσο αναζήτησης
  τρόπων για πιο αρμονική  κοινωνική συμβίωση και συνεργασία.
  Επίσης υποστηρίζει ότι σε περίπτωση διαφωνίας ή διαφοράς το καλύτερο
  μέσο για εξεύρεση λύσης είναι οι νόμιμες και δημοκρατικές διαδικασίες.
 2.11 Κατευθυντήριες Οργανωτικές Γραμμές 
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα δεν είναι Κόμμα με μονολιθική οργάνωση. Η
   συνοχή του διατηρείται με την ισορροπημένη κατανομή της
   ενδοκομματικής δύναμης μεταξύ των μελών και αξιωματούχων του, με
   την προσήλωση στους σκοπούς και στη συλλογική προσπάθεια για την
   επίτευξη των σκοπών του Κόμματος.
  β) Οι δημοκρατικές αρχές διέπουν τόσο τη διαδικασία ανάδειξης
   αξιωματούχων όσο και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Γι’ αυτό:
   I.  Όλα τα όργανα είναι αιρετά και εκλέγονται με όσο το δυνατό πιο
    άμεσο τρόπο. Συγκεκριμένα όλα τα μέλη του Κόμματος, που
    είναι εγγεγραμμένα στο Κεντρικό Μητρώο Μελών, έχουν και
    ασκούν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και
    συνδιαμορφώνουν μέσα από συλλογικές διαδικασίες τις

    αποφάσεις και τις θέσεις του Κόμματος στα μείζονος σημασίας
    και ιδιαίτερης κρισιμότητας πολιτικά και κομματικά θέματα. Όλα
    τα μέλη του Κόμματος εκλέγουν όλους τους κεντρικούς
    αξιωματούχους και μέλη των κεντρικών συλλογικών οργάνων
    του Κόμματος, όλα τα μέλη των Επαρχιακών Οργανώσεων
    εκλέγουν όλους τους αξιωματούχους και τα μέλη των
    Επαρχιακών Συλλογικών Οργάνων και όλα τα μέλη της Τοπικής
    Οργάνωσης εκλέγουν όλους τους αξιωματούχους και όλα τα
    μέλη των τοπικών συλλογικών οργάνων.
   II. Οι εξουσίες που συγκεντρώνουν τα όργανα
    αλληλοϊσορροπούνται και αλληλοελέγχονται.
   III. Οι αποφάσεις λαμβάνονται από αρμόδια συλλογικά όργανα.
    --Επιδιώκεται η αποκέντρωση του συστήματος λήψης
    αποφάσεων και η εκχώρηση διακριτικής  εξουσίας στα
    κατώτερα συλλογικά αιρετά  όργανα.

ΑΡΘΡΟ 3: ΚΟΜΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ
 3.1 Επί θεμάτων μείζονος πολιτικής σημασίας ή ιδιαίτερης κομματικής
  κρισιμότητας πραγματοποιείται κομματικό δημοψήφισμα στο οποίο
  συμμετέχουν όλα τα μέλη του Κόμματος.
 3.2 
  Την πραγματοποίηση κομματικού δημοψηφίσματος αποφασίζει η Κεντρική
  Επιτροπή, η οποία καθορίζει το θέμα και τα ερωτήματα που θα τεθούν προς
  απάντηση στο δημοψήφισμα. Οι σχετικές αποφάσεις της Κεντρικής
  Επιτροπής λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών της.

ΑΡΘΡΟ 4: ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 4.1 Το Πολιτικό Πρόγραμμα του Κόμματος καθορίζεται με βάση τις πιο πάνω
  βασικές πολιτικές θέσεις και, εντός των πλαισίων αυτών, μπορεί να
  αναθεωρείται από καιρού εις καιρό από το Παγκύπριο Συνέδριο που έχει
  αποκλειστική αρμοδιότητα να συζητά και να εγκρίνει τους επί μέρους
  στόχους, τη μεθοδολογία, τρόπους και ενέργειες για την προώθηση της
  εφαρμογής του.
 4.2 Την ευθύνη για τη σύνταξη του προσχεδίου του προγράμματος έχει το
  Εκτελεστικό Γραφείο που το υποβάλλει στην Κεντρική Επιτροπή για έγκριση.
  Η Κεντρική Επιτροπή το παραπέμπει στο Παγκύπριο Συνέδριο για τελική
  έγκριση. Νοείται ότι σε όλα τα όργανα του Κόμματος δίνεται η δυνατότητα
  υποβολής απόψεων και εισηγήσεων για τον καταρτισμό του Πολιτικού
  Προγράμματος του Κόμματος.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΔΟΜΗ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

ΑΡΘΡΟ 5: ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 1. Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση
 2. Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο
 3. Έκτακτο ή Καταστατικό Συνέδριο 
 4. Παγκύπρια Συνδιάσκεψη
 5. Κεντρική Επιτροπή
 6. Πολιτικό Συμβούλιο
 7. Εκτελεστικό Γραφείο
 8. Γραμματεία Εκτελεστικού Γραφείου
 9. Κοινοβουλευτική Ομάδα
 10. Γενικό Οργανωτικό Γραφείο
 11. Οικονομική Επιτροπή

 12. Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες
 13. Επιτροπή Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ΑΡΘΡΟ 6: ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 6.1 Η Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση πραγματοποιείται κάθε πενήντα-τέσσερις
  (54) μήνες και εκλέγει τους κεντρικούς αξιωματούχους του Κόμματος
  (Πρόεδρο, Αναπληρωτή Πρόεδρο, τρεις (3) Αντιπροέδρους, Γενικό
  Γραμματέα, Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα), τα αιρετά μέλη του Εκτελεστικού
  Γραφείου (15) και τα μέλη της Κεντρική Επιτροπή.
 6.2 Πραγματοποιείται πενήντα-τέσσερις (54) μήνες μετά την προηγούμενη
  Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
 6.3 Όλα τα εγγεγραμμένα στο Κεντρικό Μητρώο Μελών μέλη του Κόμματος, που
  έχουν εγγραφεί τουλάχιστον εννέα (9) μήνες πριν την ημέρα διεξαγωγής της
  Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην
  ψηφοφορία, εφόσον έχουν τακτοποιημένες τις κομματικές τους
  υποχρεώσεις κατά την προσέλευση τους στην Εκλογική Συνέλευση.

  Κάλπες της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης λειτουργούν σε όλες τις
  επαρχίες, όπως θα ορίζεται από τους σχετικούς κανονισμούς. Οι εκλογικές
  διαδικασίες εποπτεύονται από κεντρική και επαρχιακές εφορευτικές
  επιτροπές όπως θα ορίζουν οι Κανονισμοί που εγκρίνονται από την Κεντρική
  Επιτροπή. Οι Επαρχιακές Εφορευτικές Επιτροπές υπόκεινται στην Κεντρική
  Εφορευτική Επιτροπή. Οι Πρόεδροι των Επαρχιακών εφορευτικών
  επιτροπών είναι μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.

  Οι κάλπες ανοίγουν και κλείνουν την ίδια ώρα σε όλες τις επαρχίες.

  Η Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο συλλογικό
  όργανο του Κόμματος σε θέματα εκλογικών διαδικασιών.

  Ο χρόνος διεξαγωγής της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης μπορεί να
  παραταθεί για περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, με
  απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, ύστερα από εισήγηση του Εκτελεστικού
  Γραφείου, για λόγους εξειδικευμένους που αφορούν τα πολιτικά πράγματα
  του τόπου ή που εξυπηρετούν τους σκοπούς και τις αρχές του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 7: ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 7.1 Το Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο είναι το ανώτατο και κυρίαρχο συλλογικό
  όργανο του Κόμματος στη διαμόρφωση των πολιτικών αποφάσεων και στη
  χάραξη στρατηγικής. Συνέρχεται μια (1) φορά στη διάρκεια της  θητείας των
  κεντρικών συλλογικών οργάνων του Κόμματος, κατόπιν σύγκλισης από την
  Κεντρική Επιτροπή του κόμματος ή όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο από την
  Κεντρική Επιτροπή.
 7.2 Προκηρύσσεται από την Κεντρική Επιτροπή η οποία καθορίζει την
  ημερομηνία διεξαγωγής του και εγκρίνει την ημερήσια διάταξη του.
  Ο χρόνος διεξαγωγής του μπορεί να αναβληθεί για περίοδο που δεν θα
  υπερβαίνει τους τρεις μήνες, με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, ύστερα
  από εισήγηση του Εκτελεστικού Γραφείου, για λόγους εξειδικευμένους που
  αφορούν τα πολιτικά πράγματα του τόπου ή που εξυπηρετούν τους σκοπούς
  και τις αρχές του  Κόμματος.
 7.3 Σύνθεση
  Στο Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο συμμετέχουν: Κεντρική Επιτροπή, Πολιτική
  Επιτροπή, 86 αντιπρόσωποι της ΝΕΔΗΚ, 86 αντιπρόσωποι της ΓΟΔΗΚ, 50
  αντιπρόσωποι των Κλαδικών Οργανώσεων, οι Πρόεδροι των Ομάδων
  Μελετών, δύο αντιπρόσωποι από κάθε Φοιτητική Οργάνωση, τα μέλη των
  Επαρχιακών Επιτροπών του Κόμματος, οι Πρόεδροι των Τοπικών Επιτροπών
  και ένας αντιπρόσωπος από κάθε εκλογικό κέντρο, πέντε αντιπρόσωποι από
  κάθε Κομματική Οργάνωση του εξωτερικού, οι Δήμαρχοι, οι Δημοτικοί
  Σύμβουλοι, οι Σχολικοί Έφοροι και οι εκλεγμένοι πρόεδροι και μέλη

  Κοινοτικών Συμβουλίων μέλη του Κόμματος, τρεις αντιπρόσωποι της
  Οικονομικής Επιτροπής, οι δύο οικονομικοί ελεγκτές.
  Συμμετέχουν επίσης: Πρώην Πρόεδροι της Δημοκρατίας που προέρχονται
  από το ΔΗΚΟ, εν ενεργεία υπουργοί, βουλευτές και ευρωβουλευτές, καθώς
  και όσοι διετέλεσαν αξιωματούχοι του Κόμματος που εκλέγηκαν από
  Παγκύπριο Συνέδριο (Πρόεδροι του Κόμματος, Αναπληρωτές Προέδροι,
  Αντιπρόεδροι, Γενικοί Γραμματείς, και Γενικοί Οργανωτικοί Γραμματείς)
  πρώην Υπουργοί, Βουλευτές και Ευρωβουλευτές του Κόμματος καθώς και οι
  πρώην Προέδροι και Γενικοί Γραμματείς της ΓΟΔΗΚ και της ΝΕΔΗΚ και
  πρώην Πρόεδροι Επαρχιακών Επιτροπών, οι Πρόεδροι και τα μέλη
  Διοικητικών Συμβουλίων Ημικρατικών Οργανισμών που είναι μέλη του
  Κόμματος
 7.4 Αρμοδιότητες
  Το Τακτικό Συνέδριο ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
  α) Λαμβάνει γνώση, συζητά και ψηφίζει:-
   I. Το Πολιτικό Πρόγραμμα του Κόμματος για την επόμενη θητεία.
   II. Την Έκθεση Δράσης της περασμένης θητείας, που καταθέτει ο
    Γενικός  Γραμματέας του Κόμματος.
  β) Καθορίζει τα γενικά πλαίσια της πολιτικής του Κόμματος.
  γ) Λαμβάνει γνώση και εγκρίνει τον Οικονομικό Απολογισμό της
   Οικονομικής Επιτροπής και την Έκθεση των Οικονομικών Ελεγκτών
   του Κόμματος.
  δ) Τροποποιεί το Καταστατικό σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις.
  ε) Έχει το τεκμήριο της αρμοδιότητας για οποιοδήποτε θέμα που δεν
   καθορίζει το Καταστατικό και περιβάλλεται με το κατάλοιπο εξουσίας
   που  δεν έχει ανατεθεί σε άλλο κομματικό όργανο.
 7.5 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί που ψηφίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν με βάση το
  Καταστατικό, θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Τακτικού Παγκυπρίου
  Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 8: ΕΚΤΑΚΤΟ Ή ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 8.1 Το Έκτακτο ή Καταστατικό Παγκύπριο Συνέδριο συγκαλείται εάν και εφ’ όσον
  κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο του Κόμματος ή την Κεντρική Επιτροπή και
  ασχολείται με ειδικά θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη του,
  που εξαγγέλλεται μαζί με τη σύγκλησή του.
 8.2 Στην οργάνωση και λειτουργία του Έκτακτου ή Καταστατικού Παγκυπρίου
  Συνεδρίου εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις περί Τακτικού
  Παγκυπρίου Συνεδρίου, με εξαίρεση τη χρονική περίοδο για έγκριση και
  κοινοποίηση στους συνέδρους των εγγράφων που θα τεθούν ενώπιον του
  Συνεδρίου, την οποία θα μπορεί να συντέμνει η Κεντρική Επιτροπή
  ανάλογα με την περίπτωση και εφ’ όσον συντρέχουν εξειδικευμένοι λόγοι.

ΑΡΘΡΟ 9: ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ
 9.1 Συγκαλείται με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής με στόχο την ενημέρωση
  και το συλλογικό προβληματισμό των στελεχών του Κόμματος καθώς και την
  ανάπτυξη διαλόγου του Κόμματος  με την ευρύτερη κοινωνία πάνω σε
  σημαντικά πολιτικά ζητήματα ή θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος. Η
  Κεντρική Επιτροπή ορίζει ειδική επιτροπή για τη διοργάνωση της.
 9.2 Η Κεντρική Επιτροπή καθορίζει τη σύνθεση της Συνδιάσκεψης και εγκρίνει
  την ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 10: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 10.1 Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ είναι το ανώτατο συλλογικό όργανο του Κόμματος
  που λειτουργεί μεταξύ δύο Τακτικών Παγκύπριων Συνεδρίων.
 10.2 Σύνθεση 
  Η Κεντρική Επιτροπή αποτελείται:
  α) Από τα μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου (ως το άρθρο 12)
  β) Από τα επτά (7) μέλη της Γενικής Γραμματείας της ΓΟΔΗΚ και τα

   έντεκα (11) μέλη της Γενικής Γραμματείας της ΝΕΔΗΚ, τον Πρόεδρο
   των Ομάδων Μελετών και τους Προέδρους των κομματικών
   παραρτημάτων εξωτερικού
  γ) Από 120 αιρετά μέλη, από τα οποία 20% τουλάχιστον είναι γυναίκες
   και 10% τουλάχιστον ανήκουν στη ΝΕΔΗΚ (συμπεριλαμβανομένων
   των επτά (7) μελών της Γραμματείας της ΓΟΔΗΚ και των έντεκα (11)
   μελών της Γραμματείας της ΝΕΔΗΚ) και τα οποία κατανέμονται στις
   Επαρχιακές Οργανώσεις του Κόμματος με βάση τον αριθμό ψήφων
   που πήρε η κάθε επαρχία στις αμέσως προηγούμενες βουλευτικές
   εκλογές στις οποίες το Κόμμα έλαβε μέρος αυτοδύναμα. Τα μέλη κάθε
   επαρχίας εκλέγονται από την οικεία Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση. Η
   κατανομή των εδρών κατά επαρχιακή οργάνωση και των θέσεων που
   διεκδικούνται από γυναίκες και εκπροσώπους της ΝΕΔΗΚ καθορίζεται
   από την Κεντρική Επιτροπή με τους σχετικούς κανονισμούς. Η εκλογή
   γίνεται με βάση κανονισμούς που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή.
  δ) Όλους τους αξιωματούχους που επιλέγονται/εκλέγονται σύμφωνα με
   τα άρθρα 10.7
  ε) Από τους Προέδρους της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων, της
   Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων και της Ομάδας Μελετών.
  στ) Από πέντε (5) εκπροσώπους του Φοιτητικού Κινήματος, που είναι
   μέλη του κόμματος.
 10.3 Η εκλογή των αιρετών μελών της Κεντρικής Επιτροπής γίνεται από τις
  Επαρχιακές Εκλογικές Συνελεύσεις. Η κατανομή των εδρών κατά Επαρχιακή
  Οργάνωση και των θέσεων που διεκδικούνται από γυναίκες και εκπροσώπους
  της ΝΕΔΗΚ καθορίζεται από την Κεντρική Επιτροπή με τους σχετικούς
  κανονισμούς.
 10.4 Ο Γενικός Γραμματέας και ο Βοηθός Γενικός Γραμματέας  φροντίζουν για την
  τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων και των παρουσιών της Κεντρικής
  Επιτροπής και κυκλοφορούν τα  πρακτικά ανάμεσα στα μέλη της Κεντρικής
  Επιτροπής όχι αργότερα από 15 μέρες μετά τη συνεδρία. 
  Η Κεντρική Επιτροπή δύναται να αποφασίσει τη μη περίληψη θεμάτων στα
  πρακτικά με πλειοψηφία όχι μικρότερη από 3/5 των παρόντων.
 10.5 Η Κεντρική Επιτροπή συνέρχεται τουλάχιστον μια (1) φορά την τριμηνία.
  Συγκαλείται από το Εκτελεστικό  Γραφείο, υπό την ευθύνη του Γενικού
  Γραμματέα.
  α) Η Κεντρική Επιτροπή μπορεί να συγκληθεί εκτάκτως από τον Πρόεδρο
   ή το Εκτελεστικό Γραφείο ή με γραπτή αίτηση υπογεγραμμένη από το
   25% τουλάχιστον των μελών της, που να παραθέτει κατά τρόπο
   συγκεκριμένο το θέμα ή τα θέματα για το οποίο/οποία ζητείται η
   έκτακτη σύγκλησή της.
  β) Η Κεντρική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα το
   ήμισυ  τουλάχιστον των εν ενεργεία μελών της. Σε περίπτωση μη
   συμπλήρωσης του ως άνω αριθμού, η συνεδρία αναβάλλεται για μια
   ώρα, οπότε τα παρόντα μέλη εφ’ όσον αντιπροσωπεύουν το 1/3
   τουλάχιστον των εν ενεργεία μελών της, αποτελούν απαρτία.
  γ) Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία, εκτός των
   αποφάσεων για τις οποίες απαιτείται μεγαλύτερος αριθμός ψήφων
   σύμφωνα με τις πρόνοιες άλλων άρθρων του Καταστατικού. Η
   ψηφοφορία διεξάγεται δι’ ανατάσεως της χειρός εκτός αν ζητηθεί
   διαφορετικά από το 25% των παρόντων μελών, οπότε διεξάγεται
   μυστική.
 10.6 Αρμοδιότητες
  α) Η Κεντρική Επιτροπή προκηρύσσει  την Παγκύπρια Εκλογική
   Συνέλευση και καθορίζει την ημερομηνία διεξαγωγής των εργασιών
   της, την εκλογική διαδικασία και κάθε άλλο εκλογικό κανονισμό. Με
   ειδικούς κανονισμούς καθορίζει τη διαδικασία υποβολής
   υποψηφιοτήτων και διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη των
   κεντρικών αξιωματούχων, των μελών των κεντρικών συλλογικών
   οργάνων και των επαρχιακών και τοπικών συλλογικών οργάνων, που

   εκλέγονται από την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
  β) Προκηρύσσει επίσης το Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο, καθορίζει την
   ημερομηνία διεξαγωγής των εργασιών του και εγκρίνει την ημερήσια
   διάταξή του. Μελετά και εγκρίνει όλα τα έγγραφα που θα κατατεθούν
   στο Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο, τουλάχιστον ένα μήνα πριν την
   πραγματοποίηση του και φροντίζει για την κυκλοφορία του
   προσυνεδριακού υλικού  διά του Γενικού Γραμματέα προς τις
   Επαρχιακές Επιτροπές και άλλες οργανώσεις ή τμήματα του Κόμματος.
  γ) Εγκρίνει και παραπέμπει στο Παγκύπριο Τακτικό Συνέδριο το Πολιτικό
   Πρόγραμμα του Κόμματος και την Έκθεση Δράσης.
  δ) Μελετά και εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων και δαπανών
   του Κόμματος. 
  ε) Λαμβάνει γνώση της γενικής οικονομικής κατάστασης του Κόμματος
   με αναφορά του αρμόδιου οικονομικού διαχειριστή, ο οποίος εισηγείται
   στο Εκτελεστικό Γραφείο τους συνεργάτες του.
  στ) Ενόψει του Τακτικού Παγκύπριου Συνεδρίου λαμβάνει γνώση της
   οικονομικής κατάστασης και διαχείρισης των οικονομικών του
   Κόμματος της προηγηθείσας διετίας με την κατάθεση της έκθεσης των
   οικονομικών ελεγκτών του Κόμματος που παραπέμπεται στο Τακτικό
   Παγκύπριο Συνέδριο. Ενόψει Τακτικού Παγκύπριου Συνεδρίου
   εξετάζει τους εγκεκριμένους λογαριασμούς του Κόμματος με βάση
   την έκθεση των ελεγκτών και εγκρίνει ή απορρίπτει τους
   λογαριασμούς.
  ζ) Εγκρίνει τους εσωτερικούς κανονισμούς οι οποίοι ρυθμίζουν την
   οργάνωση και λειτουργία των Συλλογικών οργάνων ή επιτροπών του
   Κόμματος , κεντρικών, επαρχιακών ή τοπικών. 
  η) Εγκρίνει την κομματική λειτουργία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.
  θ) Καθορίζει το ύψος του δικαιώματος εγγραφής και της ετήσιας
   συνδρομής των μελών.
  ι) Θεσπίζει ειδικούς κανονισμούς που ρυθμίζουν:
   I. Τη διαδικασία της υποβολής υποψηφιότητας και εκλογής
    αξιωματούχων του Κόμματος που εκλέγονται από ανώτερα
    συλλογικά όργανα του Κόμματος. 
   II. Τη διαδικασία επιλογής κομματικού ή κομματικών υποψηφίων
    στη διεκδίκηση των γενικών ή Αναπληρωματικών βουλευτικών
    εκλογών, Ευρωεκλογών, των δημοτικών εκλογών ή της εκλογής
    προέδρων και μελών Κοινοτικών Συμβουλίων καθώς και μελών
    Σχολικών Εφοριών.
   III. Τη διαδικασία προκήρυξης και διεξαγωγής του κομματικού
    δημοψηφίσματος.
  Ια) Επιλέγει/εκλέγει ενδεκαμελή (11) υποεπιτροπή της Κεντρικής
   Επιτροπής απαρτιζόμενη από Πρόεδρο και δέκα μέλη, η οποία ενεργεί
   ως δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
  Ιβ) Επιλέγει/εκλέγει το βουλευτή που θα διεκδικήσει το αξίωμα του
   Προέδρου της Βουλής, σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Κόμματος
   δεν είναι βουλευτής ή δεν επιθυμεί να διεκδικήσει τη θέση.
  Ιγ) Επικυρώνει την εκλογή του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του
   Κόμματος και του Αναπληρωτή του.
  Ιδ) Επιλέγει/εκλέγει τα πέντε (5) μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας,
   Ελέγχου και  Κανονισμών.
  Ιε) Επικυρώνει την επιλογή του Προέδρου της Ομάδας Μελετών.
 10.7 Επιλέγει/εκλέγει τους πιο κάτω Αξιωματούχους του Κόμματος οι οποίοι
  συμμετέχουν στην Κεντρική Επιτροπή ως εξ οφίκια μέλη με δικαίωμα
  ψήφου:
  1) Τους Βοηθούς Γενικούς Γραμματείς
  2) Τους Βοηθούς Γενικούς Οργανωτικούς Γραμματείς
  3) Το Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων
  4) Το Γραμματέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  5) Το Γραμματέα Αγροτικών Θεμάτων

  6) Το Γραμματέα Προσφυγικών Θεμάτων
  7) Το Γραμματέα Πολιτιστικών Θεμάτων
  8) Το Γραμματέα Αθλητισμού
  9) Το Γραμματέα Θρησκευτικών Ομάδων
  10) Το Γραμματέα Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Θεμάτων
  Τα καθήκοντα/αρμοδιότητές τους, εφ’ όσον  δεν προβλέπονται από το
  Καταστατικό, εγκρίνονται από την Κεντρική Επιτροπή.
 10.8 Πληρώνει με εκλογή τις  θέσεις του Αναπληρωτή Προέδρου, Αντιπροέδρων,
  Γενικού Γραμματέα και του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, σε περίπτωση
  κατά την οποία καθίστανται κενές για οποιοδήποτε λόγο.
 10.9 Κάθε χρόνο η Κεντρική Επιτροπή  ορίζει ειδική συνεδρία  λογοδοσίας των
  αξιωματούχων του Κόμματος. 

ΑΡΘΡΟ 11: ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 11.1 Στο Πολιτικό Συμβούλιο μετέχουν όλοι οι πρώην υπουργοί και βουλευτές
  μέλη του Κόμματος και άλλα πρόσωπα μετά από σχετική εισήγηση του
  Προέδρου του Κόμματος στη Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου.
 11.2 Συνεδριάζει τακτικά και αναλύει τα πολιτικά δρώμενα και την επικαιρότητα.
 11.3 Το Πολιτικό Συμβούλιο έχει καθαρά συμβουλευτικό χαρακτήρα και μετά από
  κάθε συνεδρία αποστέλλει στον Πρόεδρο του Κόμματος έκθεση εισηγήσεων
  και απόψεων.
 11.4 Το Πολιτικό Συμβούλιο τελεί υπό την εποπτεία του Προέδρου του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 12: ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
 12.1 Το Εκτελεστικό Γραφείο είναι το Εκτελεστικό Όργανο της Κεντρικής
  Επιτροπής και γενικότερα του Κόμματος.
 12.2 Σύνθεση 
  Στο Εκτελεστικό Γραφείο συμμετέχουν:
  α) Ο Πρόεδρος, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος, οι τρεις (3) Αντιπροέδροι, ο
   Γενικός Γραμματέας, ο Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας.
  β) Δεκαπέντε (15) αιρετά μέλη που εκλέγονται από την Παγκύπρια
   Εκλογική Συνέλευση. Τρία από τα μέλη αυτά είναι γυναίκες.
  γ) Πρώην Πρόεδροι του Κόμματος
  δ) Οι Πρόεδροι της ΝΕΔΗΚ και της ΓΟΔΗΚ
  ε) Οι υπουργοί που συμμετέχουν στην κυβέρνηση εκ μέρους του
   Κόμματος.
  στ) Τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος και οι
   Ευρωβουλευτές του Κόμματος.
  ζ) Οι Πρόεδροι των Επαρχιακών Επιτροπών του Κόμματος (ένας ανά
   γεωγραφική επαρχία).
  η) Ο Οικονομικός Διαχειριστής του Κόμματος
  θ) Ο Γενικός Διευθυντής του Κόμματος, ως εξ οφίκιο Μέλος με δικαίωμα
   ψήφου.
  ι) Η Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου δύναται να καλεί μέχρι και 3
   άτομα να παρακάθονται στο Εκτελεστικό χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 12.3 Αποτυχών υποψήφιος στις εκλογές για την ανάδειξη προέδρου του
  Κόμματος ο οποίος συγκεντρώνει πάνω από το 30% των ψήφων, συμμετέχει
  στο Εκτελεστικό Γραφείο ως πλήρες μέλος.
 12.4 Σε Ειδικές Συνεδρίες παρίστανται για σκοπούς ενημέρωσης και συντονισμού
  και άλλοι αξιωματούχοι του Κόμματος που θα προσκαλούνται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 12.5 Λειτουργία 
  α) Το Εκτελεστικό Γραφείο συγκαλείται το αργότερο τριάντα (30) ημέρες
   μετά την εκλογή των αιρετών μελών του και συνεδριάζει τακτικά
   τουλάχιστον μια (1) φορά τον μήνα και έκτακτα όταν κληθεί από τον
   Πρόεδρο ή από τα 3/5 των μελών του.
  β) Τα μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου αναλαμβάνουν συγκεκριμένους
   τομείς  ευθύνης. 
  γ) Βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά συν ένα μέλη του. Οι

   αποφάσεις λαμβάνονται  με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών
   του.
  δ) Γενικά θέματα λειτουργίας του ρυθμίζονται με Ειδικό Κανονισμό που
   θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή. 
 12.6 Αρμοδιότητες
  Το Εκτελεστικό Γραφείο ασκεί τις πιο κάτω αρμοδιότητες:
  α) Μελετά τις διαμορφούμενες εκάστοτε πολιτικές ή άλλες καταστάσεις
   και εξελίξεις και αντιμετωπίζει τα προκύπτοντα θέματα.
  β) Εκτιμά τη γενική κατάσταση και λαμβάνει αποφάσεις για την
   κομματική γραμμή μέσα στα πλαίσια των αρχών του Κόμματος.
  γ) Αποφασίζει για την ένταξη στα συλλογικά όργανα του Κόμματος
   άλλων στελεχών που προσχωρούν στο Κόμμα.
  δ) Ετοιμάζει  και υποβάλλει κάθε τρίμηνο προς την Κεντρική Επιτροπή
   Ειδική Πολιτική Έκθεση πάνω στην πολιτική κατάσταση, με βάση την 
   οποία αυτή προβαίνει στις εκτιμήσεις ή και λαμβάνει  τις αποφάσεις
   της.
  ε) Προτείνει στην Κεντρική Επιτροπή τα ονόματα των δύο Ελεγκτών του
   Κόμματος.
  στ) Συγκαλεί σε συνεννόηση με τις Επαρχιακές Επιτροπές τα τακτικά ή
   έκτακτα Επαρχιακά Συνέδρια.
  ζ) Καταρτίζει το προσχέδιο του Πολιτικού Προγράμματος του Κόμματος
   και το υποβάλλει στην Κεντρική Επιτροπή.
  η) Επιλέγει/εκλέγει τους πιο κάτω αξιωματούχους του Κόμματος: 
   I. Τον Οικονομικό Διαχειριστή του Κόμματος και τα μέλη της
   Οικονομικής Επιτροπής
   II. Τον Πρόεδρο και τα μέλη της Ομάδας Μελετών
   III. Επικυρώνει τα εννιά (9) πρόσωπα που στελεχώνουν το Γενικό
    Οργανωτικό Γραφείο
   IV. Τον Πρόεδρο και τα μέλη Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων
   V. Τον Πρόεδρο και τα μέλη Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων
   VI. Τον Γενικό Διευθυντή του Κόμματος
  θ) Καταρτίζει με  βάση εισηγήσεις της Επιτροπής Δεοντολογίας, Ελέγχου
   και Κανονισμών, τα προσχέδια των Κανονισμών που προνοούνται από
   τα διάφορα άρθρα του Καταστατικού και τα παραπέμπει στην Κεντρική
   Επιτροπή για ψήφιση.
  ι) Εισηγείται στην Κεντρική Επιτροπή τη σύσταση οποιασδήποτε
   Επιτροπής ή Επιτροπών με συμβουλευτική ιδιότητα που δεν
   προβλέπονται από το καταστατικό για την αποδοτική λειτουργία του
   κομματικού μηχανισμού.
  ια) Κατόπιν εισήγησης του Γενικού Διευθυντή του Κόμματος, εγκρίνει την
   δομή και το οργανόγραμμα του Κόμματος.
  ιβ) Δύναται να καλέσει Αξιωματούχους του Κόμματος που δεν είναι μέλη
   του Εκτελεστικού Γραφείου να παραστούν σε συνεδρία που μελετά
   θέματα της αρμοδιότητάς τους.
  ιγ) Λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή
  ιδ) Επιλέγει/εκλέγει πενταμελή (5) υποεπιτροπή του Εκτελεστικού
   Γραφείου, με Πρόεδρο και τέσσερα (4) μέλη η οποία ενεργεί σαν
   πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
   Η πειθαρχική εξουσία του Εκτελεστικού Γραφείου διά της
   πενταμελούς υποεπιτροπής του ασκείται αφού διοριστεί «ερευνών
   λειτουργός» (εκτός των Οργάνων του Κόμματος αλλά μέλος του
   Κόμματος) για διερεύνηση των γεγονότων και για υποβολή έκθεσης.
   Νοείται ότι παρέχεται το δικαίωμα ακροάσεως του μέλους εφ’ όσον η
   έρευνα διεκπεραιωθεί. 
 12.7 Επιβάλλει αυτεπάγγελτα πειθαρχική ποινή σε περιπτώσεις αυταπόδεικτου
  πειθαρχικού παραπτώματος.
 12.8 Το Εκτελεστικό Γραφείο φροντίζει για τη συγκρότηση και λειτουργία ειδικών
  επιτροπών εργασίας που θα αφορούν θέματα ανάλογα με τα υπουργεία της
  κυβέρνησης ή/και αντίστοιχες Επιτροπές της Βουλής.

 12.9 Η υλοποίηση και εφαρμογή των αποφάσεων του Εκτελεστικού Γραφείου
  μπορεί να ανατεθεί στη Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου.
 12.10 Το Εκτελεστικό Γραφείο επιλέγει τα κομματικά  μέλη που εκπροσωπούν το
  Κόμμα σε εξωκομματικούς οργανισμούς ή επιτροπές.
 12.11 Το Εκτελεστικό Γραφείο σε συνεργασία με το Γενικό Διευθυντή του
  Κόμματος ορίζει τις έμμισθες θέσεις του Κόμματος, διορίζει και παύει το
  έμμισθο προσωπικό και ορίζει και αναθεωρεί την αντιμισθία του με βάση την
  κείμενη νομοθεσία και τις ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις

ΑΡΘΡΟ 13: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
 13.1 Η Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον
  Αναπληρωτή Πρόεδρο, τους τρεις (3) Αντιπροέδρους, το Γενικό Γραμματέα,
  το Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα, τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο, τον
  Αναπληρωτή Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο και δύο (2) από τα αιρετά μέλη
  του Εκτελεστικού Γραφείου που ορίζονται από την ολομέλεια του Σώματος
  και διαχειρίζεται πάνω σε καθημερινή βάση θέματα κομματικής πολιτικής,
  οργανωτικής ανάπτυξης και γενικότερης πολιτικής και κομματικής δράσης.
  Στην Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου παρακάθεται και ο Γραμματέας
  Επικοινωνίας/Εκπρόσωπος Τύπου χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 13.2 Αρμοδιότητες
  α) Επιλέγει/εκλέγει τον Γραμματέα Επικοινωνίας/Εκπρόσωπο Τύπου
   κατόπιν εισήγησης του Προέδρου του Κόμματος.
  β) Σε συνεργασία με τον Γενικό Διευθυντή του Κόμματος έχει την ευθύνη
   θεμάτων που άπτονται του επαγγελματικού προσωπικού του
   Κόμματος.
  γ) Επιλέγει/εκλέγει τον Υπεύθυνο Προσωπικών Δεδομένων.

ΑΡΘΡΟ 14: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
 14.1 Οι βουλευτές του Κόμματος αποτελούν την Κοινοβουλευτική Ομάδα του.
 14.2 Αρμοδιότητες
  α) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα έχει την ευθύνη της προβολής και
   εφαρμογής της πολιτικής του Κόμματος στα πλαίσια της Βουλής των
   Αντιπροσώπων.
  β) Ενεργεί τόσο μέσα, όσο και έξω από τη Βουλή για την προώθηση των
   αρχών και των αποφάσεων του Κόμματος και αγωνίζεται για την
   υπεράσπιση και εξασφάλιση των συμφερόντων του λαού μας.
  γ) Δραστηριοποιείται  σε συνεργασία με τα αρμόδια όργανα του Κόμματος
   για την επισήμανση, προώθηση και επίλυση των συμφερόντων του
   λαού.
  δ) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα δύναται για σκοπούς διευκόλυνσης της
   στην εκπλήρωση των καθηκόντων της, να διορίσει σε συνεννόηση με
   το Γενικό Γραμματέα, έμμισθο Γραμματέα, καθορίζοντας ταυτόχρονα
   τους όρους εργοδότησης του και τα καθήκοντά του.
  ε) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα συνεδριάζει τακτικά κάθε εβδομάδα και
   έκτακτα όταν παρίσταται ανάγκη.
  στ) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα επιλέγει δυο (2) εκ των Κοινοβουλευτικών
   Συνεργατών ως Γραμματείς της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.
  ζ) Λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή
 14.3 Ειδικός Κανονισμός
  Ειδικός Κανονισμός, που ετοιμάζει η Κοινοβουλευτική Ομάδα και ψηφίζει
  η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει την οργάνωση και λειτουργία της Ομάδας.

ΑΡΘΡΟ 15: ΓΕΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
 15.1 Το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο είναι υπεύθυνο για την οργάνωση του
  Κόμματος και καταρτίζει το Γενικό Οργανωτικό Σχέδιο.
 15.2 Του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου προΐσταται ο Γενικός Οργανωτικός
  Γραμματέας. 
 15.3 Απαρτίζεται από τον Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα, τους δυο (2) Βοηθούς
  Γενικούς Οργανωτικούς Γραμματείς και τους έξι (6) Γενικούς Επαρχιακούς

  Οργανωτικούς Διοικητικών Επαρχιών.
 15.4 Όπου κριθεί αναγκαίο καλούνται να παρακαθίσουν σε συνεδρίες του Γενικού
  Οργανωτικού Γραφείου και άλλοι αξιωματούχοι.
 15.5 Τα μέλη του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου επικυρώνονται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 15.6 Βρίσκεται σε στενή επαφή με τις Επαρχιακές Επιτροπές και τα Παραρτήματα
  του Εξωτερικού και συντονίζει τις ενέργειες και δραστηριότητες τους στον
  οργανωτικό τομέα.
 15.7 Ελέγχει την πρόοδο προς υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.
 15.8 Τηρεί υπό την εποπτεία του Προέδρου του Κόμματος και με τη συνεργασία
  του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, το Κεντρικό Μητρώο Μελών του
  Κόμματος και ελέγχει την κανονική  τήρηση των Επαρχιακών Μητρώων
  Μελών από τις Επαρχιακές Επιτροπές και των Μητρώων Μελών  των Τοπικών
  Οργανώσεων από τις αντίστοιχες Τοπικές Επιτροπές, της ΝΕΔΗΚ και της
  ΓΟΔΗΚ.
 15.9 Διενεργεί και εποπτεύει τις εκλογές για την ανάδειξη της ηγεσίας της
  ΝΕΔΗΚ και της ΓΟΔΗΚ, για τις οποίες έχει την ευθύνη τήρησης του
  μητρώου.
 15.10 Κανένα μέλος του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου δεν μπορεί να διεκδίκηση
  πολιτειακό αξίωμα εκτός και αν παραιτηθεί από την θέση του τουλάχιστον
  δυο (2) χρόνια πριν τις εκλογές τις οποίες προτίθεται να διεκδικήσει, εκτός
  και αν το Εκτελεστικό Γραφείο δώσει σχετική άδεια κατόπιν γραπτού
  αιτήματος.
 15.11 Το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 16: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ
 16.1 Η Επιτροπή Δεοντολογίας, Ελέγχου και Κανονισμών απαρτίζεται από πέντε
  (5) μέλη που επιλέγονται/εκλέγονται από την Κεντρική Επιτροπή.
 16.2 Καταρτίζει κώδικα Δεοντολογίας και εισηγείται κανονισμούς που ρυθμίζουν
  την κομματική συμπεριφορά και δράση καθώς και τη λειτουργία όλων των
  οργάνων του Κόμματος.
 16.3 Παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση του Καταστατικού, του Κώδικα
  Δεοντολογίας και των Κανονισμών.

ΑΡΘΡΟ 17: ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 17.1 Με πρωτοβουλία του Εκτελεστικού Γραφείου, συγκροτούνται Επιτροπές με
  ευθύνη την εξέταση θεμάτων που αφορούν την πολιτική, εκπαιδευτική,
  κοινωνική, οικονομική, πολιτιστική και αθλητική δραστηριότητα της
  Κυβέρνησης ή και άλλων φορέων εξουσίας, όπως και άλλες πτυχές της
  ζωής  του  τόπου .  Με δ ική  τους  πρωτοβουλία  να  εκφράζουν
  απόψεις/εισηγήσεις στο Εκτελεστικό Γραφείο για οποιοδήποτε από τα
  θέματα αυτά.
 17.2 Στις Επιτροπές  μετέχουν εξ οφίκιο οι βουλευτές  που εκπροσωπούν το
  Κόμμα στις αντίστοιχες Επιτροπές της Βουλής. Τα λοιπά μέλη των Επιτροπών
  επιλέγει/εκλέγει το Εκτελεστικό Γραφείο.
 17.3 Την εποπτεία  και συντονισμό του έργου τους θα έχει ο Αναπληρωτής
  Πρόεδρος του Κόμματος ή οι Αντιπρόεδροι του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 18: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
 18.1 Τα μέλη της Επιτροπής Αναθεώρησης και Εκσυγχρονισμού της Κυπριακής
  Νομοθεσίας επιλέγονται/εκλέγονται από το Εκτελεστικό Γραφείο κατόπιν
  εισήγησης της Γραμματείας του.
 18.2 Τελεί υπό την εποπτεία του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου ή του
  Αναπληρωτή Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου και βρίσκεται σε στενή
  συνεργασία με τους βουλευτές και κοινοβουλευτικούς συνεργάτες.
 18.3 Είναι υπεύθυνο για την μελέτη του Νομοθετικού πλαισίου του κράτους με

  στόχο την επισήμανση αδυναμιών και την τροποποίηση τους στην
  κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού  και της βελτίωσης της λειτουργικότητας
  του προς όφελος των πολιτών.

ΑΡΘΡΟ 19: ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
 19.1 Στο Σύστημα Παραγωγής Πολιτικής συμμετέχουν οι Βουλευτές, τα Μέλη του
  Εκτελεστικού Γραφείου και της Κεντρικής Επιτροπής, οι Κοινοβουλευτικοί
  Συνεργάτες και τα μέλη της Επιτροπής Πολιτικού Σχεδιασμού και των
  Ομάδων Μελετών.
 19.2 Άλλα στελέχη καθώς και μέλη με ειδική τεχνοκρατική κατάρτιση
  συνδράμουν την όλη προσπάθεια.
 19.3 Βασικός σκοπός είναι η επεξεργασία και ο καταρτισμός μελετών και
  προτάσεων για διαμόρφωση πολιτικής θέσης από το Κόμμα και τη χάραξη της
  κομματικής γραμμής σε διάφορους τομείς πολιτικής.
 19.4 Το συντονισμό και την εποπτεία του Συστήματος Παραγωγής Πολιτικής έχει
  ένας εκ των Αντιπροέδρων του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 20: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 20.1 Η Οικονομική Επιτροπή, κάτω από την εποπτεία του Εκτελεστικού Γραφείου
  και με τη συντονιστική ευθύνη του Οικονομικού Διαχειριστή του Κόμματος,
  είναι υπεύθυνη για την οικονομική διαχείριση του Κόμματος, την
  κατάστρωση και υλοποίηση προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης του
  Κόμματος και τον έλεγχο ομαλής τήρησης των οικονομικών λογαριασμών και
  λογιστικών βιβλίων του Κόμματος σε  Παγκύπρια κλίμακα.
 20.2 Η Επιτροπή είναι δεκαπενταμελής (15), με δικαίωμα της Κεντρικής Επιτροπής
  να αυξομειώνει τα μέλη της.  Η θητεία της διαρκεί για πενήντα-τέσσερις (54)
  μήνες.
  Οι Πρόεδροι των Επαρχιακών Οικονομικών Επιτροπών ή οι επαρχιακοί ταμίες
  είναι εξ οφίκιο μέλη της.
 20.3 Αρμοδιότητες 
  α) Καταρτίζει τον Ετήσιο Προϋπολογισμό Εσόδων και Δαπανών του
   Κόμματος και τον καταθέτει προς έγκριση στην Κεντρική Επιτροπή
   προς την οποία είναι υπόλογη.
  β) Σε συνεργασία με τον Οικονομικό διαχειριστή του Κόμματος, τους
   αξιωματούχους της ηγεσίας και άλλα αρμόδια κομματικά όργανα
   προγραμματίζει και υλοποιεί προγράμματα για την εξασφάλιση
   οικονομικών πόρων και ενίσχυση του Ταμείου του Κόμματος
  γ) Εποπτεύει την κανονική λειτουργία  του Λογιστηρίου του Κόμματος και
   ασκεί έλεγχο στην οικονομική διαχείριση σε όλα τα επίπεδα του
   Κόμματος.
  δ) Εξουσιοδοτεί τη διενέργεια των κομματικών δαπανών με βάση
   σχετικές εκάστοτε εισηγήσεις του Γενικού Διευθυντή του Κόμματος.
  ε) Υποβάλλει στο Εκτελεστικό Γραφείο κατά τρίμηνο, ή όταν της ζητηθεί,
‘   Έκθεση για την οικονομική κατάσταση του Κόμματος’.
  στ) Υποβάλλει στο τέλος κάθε οικονομικού έτους στην Κεντρική Επιτροπή
   τους ελεγμένους λογαριασμούς του Κόμματος προς συζήτηση και
   έγκριση.
  ζ) Παρουσιάζει κατ’ έτος προϋπολογισμό για τους επόμενους δώδεκα
   (12) μήνες.
  η) Με εισήγηση του Γενικού Διευθυντή ή/και του Οικονομικού
   Διαχειριστή δύναται να ανοίγει/κλείνει/λειτουργεί τραπεζικούς
   λογαριασμούς, ή/και να έχει δικαίωμα υπογραφής ή/και  να προβαίνει
   σε αιτήματα τραπεζικών διευκολύνσεων/δανεισμού εκ μέρους του
   Κόμματος, ΝΕΔΗΚ, ΓΟΔΗΚ, και των Επαρχιακών Επιτροπών σύμφωνα
   με το άρθρο 69.9.
 20.4 Ειδικός  Κανονισμός

  Ειδικός Κανονισμός που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει την
  οργάνωση και λειτουργία της.

ΑΡΘΡΟ 21: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
 21.1 Η  Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων χειρίζεται τις διεθνείς σχέσεις του Κόμματος
  υπό την άμεση εποπτεία του Αναπληρωτή Προέδρου  του  Κόμματος.
 21.2 Η Επιτροπή είναι πενταμελής (5), με δικαίωμα της Κεντρικής Επιτροπής να
  αυξομειώνει τα μέλη της.  Επιλέγεται/εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή
  για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 21.3 Κάθε χρόνο υποβάλλει στο Εκτελεστικό γραφείο Έκθεση Δράσης που
  καλύπτει τις δραστηριότητές της κατά την περίοδο αυτή.
 21.4 Η Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων συμμετέχει τόσο στο σύστημα  παραγωγής
  πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.
 21.5 Της Επιτροπής προΐσταται ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων, ο
  οποίος επιλέγεται/εκλέγεται από το Εκτελεστικό Γραφείο και είναι εξ οφίκιο
  μέλος της Κεντρικής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου.
 21.6 Ειδικός  Κανονισμός
  Ειδικός Κανονισμός που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει τη
  λειτουργία της.

ΑΡΘΡΟ 22: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΣΧΕΣΕΩΝ  
 22.1 Η Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων είναι πενταμελής (5) με δικαίωμα της
  Κεντρικής Επιτροπής να αυξομειώνει τον αριθμό των μελών της. Ο Πρόεδρος
  και τα τέσσερα μέλη επιλέγονται/εκλέγονται από το Εκτελεστικό Γραφείο για
  θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 22.2 Κάθε εξάμηνο υποβάλλει στο Εκτελεστικό Γραφείο Έκθεση Δράσης που
  καλύπτει τις δραστηριότητες κατά την περίοδο αυτή.
 22.3 Η Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων χειρίζεται τις δημόσιες σχέσεις του
  Κόμματος υπό την εποπτεία του Προέδρου του Κόμματος και του Γενικού
  Γραμματέα.
 22.4 Η Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων συμμετέχει τόσο στο σύστημα παραγωγής
  πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.
 22.5 Της Επιτροπής προΐσταται ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων ο
  οποίος επιλέγεται/εκλέγεται από το Εκτελεστικό Γραφείο και είναι εξ οφίκιο
  μέλος της Κεντρικής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου.
 22.6 Ειδικός Κανονισμός
  Ειδικός Κανονισμός που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει τη
  λειτουργία της.

ΑΡΘΡΟ 23: ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
 23.1 Ιδρύονται Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες κατά επαρχία
  με εισήγηση του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
  Ομάδων, κατά κλάδον ή επάγγελμα όπου τα μέλη είναι πέραν των τριάκοντα
  Οι κατά επαρχία επάγγελμα Κλαδικές Οργανώσεις συνδέονται με τις
  αντίστοιχες Κλαδικές των άλλων Επαρχιακών και σχηματίζουν κατά
  επάγγελμα την Παγκύπρια Κλαδική Οργάνωση.
 23.2 Η Κλαδική Οργάνωση διοικείται από πενταμελή (5) Επιτροπή που
  αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα, το Βοηθό
  Γραμματέα και τον Ταμία.
 23.3 Οι Πρόεδροι των Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων
  αποτελούν την Συντονιστική Επιτροπή των Κλαδικών Οργανώσεων
  (Σ.Ε.Κ.Ο.)  και έχουν την ευθύνη του συντονισμού των Κλαδικών
  Οργανώσεων. Το έργο της ΣΕΚΟ αναλαμβάνει πενταμελής Γραμματεία που
  εκλέγεται και έχει πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Αναπληρωτή
  Γραμματέα και Ταμία.
 23.4 Αρμοδιότητες Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων 
  α) Επιλαμβάνονται και προωθούν προβλήματα, ή αιτήματα μελών του
   Κλάδου διά του αρμοδίου οργάνου του Κόμματος.
  β) Μελετούν προβλήματα του Κλάδου και υποβάλλουν εισηγήσεις στο
   Κόμμα διά του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών

   Ομάδων.
  γ) Οργανώνουν τα μέλη, τα στελέχη και τους οπαδούς του Κόμματος
   στους χώρους εργασίας και φροντίζουν για τη συστηματική
   διαφώτιση και εμπέδωση της Κομματικής πολιτικής.
 23.5 Οι Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες συμμετέχουν τόσο στο
  σύστημα παραγωγής πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών
  προγραμμάτων του Κόμματος.
 23.6 Οι Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες τελούν υπό την
  εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου.
 23.7 Κατά παρόμοιο τρόπο λειτουργούν και οι Επιτροπές Συνταξιούχων.
 23.8 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί, που εγκρίνει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζουν τον τρόπο
  εκλογής και λειτουργίας όλων των Κλαδικών Επιτροπών και Οργανώσεων
  του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 24: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
 24.1 Η σύνθεση και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Πολιτικού Σχεδιασμού
  καθορίζονται από το Εκτελεστικό Γραφείο.
 24.2 Η Επιτροπή Πολιτικού Σχεδιασμού συμμετέχει τόσο στο σύστημα παραγωγής
  πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 25: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 25.1 Η Επιτροπή Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι υπεύθυνη για την Οργάνωση της
  Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Κόμματος στις Δημαρχούμενες περιοχές και στα
  Κοινοτικά Συμβούλια.
 25.2 Σε συνεργασία με το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο, υπό την εποπτεία του
  Προέδρου του Κόμματος, καταρτίζει τα ψηφοδέλτια του Κόμματος στις
  Δημοτικές και Κοινοτικές εκλογές.
 25.3 Της Επιτροπής Τοπικής Αυτοδιοίκησης προΐσταται ο Γραμματέας Τοπικής
  Αυτοδιοίκησης ο οποίος επιλέγεται/εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή
  της οποίας είναι εξ οφίκιο μέλος με δικαίωμα ψήφου.
 25.4 Συμμετέχουν οι Δήμαρχοι, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι Σχολικοί Έφοροι και οι
  εκλεγμένοι Πρόεδροι Κοινοτικών Συμβουλίων μέλη του Κόμματος.
 25.5 Τελεί υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου.
 25.6 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί που ψηφίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζουν, θέματα
  οργάνωσης και λειτουργίας της Επιτροπής Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΑΡΘΡΟ 26: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
 26.1 Η Επιτροπή Διαρκούς Διαβούλευσης με τους Πολίτες είναι υπεύθυνη για την
  διαμόρφωση και διαχείριση συστήματος συνεχούς επικοινωνίας με τους
  πολίτες, μέσω της διεξαγωγής ερευνών  και μελετών για πολιτικά,
  ανθρωπιστικά και κοινωνικά θέματα και για προτάσεις του Κόμματος που
  αφορούν σημαντικά ζητήματα που τους απασχολούν.
 26.2 Την σύνθεση της Επιτροπής αποφασίζει η Γραμματεία του Εκτελεστικού
  Γραφείου.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΑΡΘΡΟ 27: ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
  1. Πρόεδρος
  2. Αναπληρωτής Πρόεδρος
  3. Αντιπρόεδροι
  4. Γενικός Γραμματέας
  5. Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας
  6. Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος

  7. Μέλος Εκτελεστικού Γραφείου
  8. Πρόεδρος ΓΟΔΗΚ
  9. Πρόεδρος ΝΕΔΗΚ
  10. Μέλος Κεντρικής Επιτροπής
  11. Άλλοι Αξιωματούχοι

ΑΡΘΡΟ 28: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 28.1 Ο Πρόεδρος του Κόμματος εκλέγεται, άμεσα από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση,  και η θητεία του διαρκεί μέχρι την εκλογή νέου Προέδρου.
  Πρόεδρος εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει το 50% συν μία ψήφο
  του συνόλου των έγκυρων ψήφων. Αν η πρώτη ψηφοφορία δεν αναδείξει
  Πρόεδρο, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την πρώτη Κυριακή μετά την
  Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση, μεταξύ των δύο επικρατέστερων
  υποψηφίων.
 28.2 Σε περίπτωση κένωσης της θέσης του Προέδρου του Κόμματος για
  υπολειπόμενη θητεία μικρότερη των έξι (6) μηνών τα  καθήκοντα αυτού ασκεί
  ο Αναπληρωτής Πρόεδρος. Αν η θέση του Προέδρου του Κόμματος κενωθεί
  ενώ υπολείπεται θητεία πέραν των έξι μηνών, συγκαλείται Έκτακτη
  Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση, ειδικώς προς τούτο συγκαλούμενη, για την
  εκλογή νέου Προέδρου εντός του επόμενου εξαμήνου από την κένωση της
  θέσης.
 28.3 Αρμοδιότητες
  α) Ο Πρόεδρος του Κόμματος εκπροσωπεί και εκφράζει το Κόμμα.
  β) Προΐσταται και έχει τη γενική εποπτεία και τον έλεγχο του Κόμματος
   σε όλους του τομείς.
  γ) Προεδρεύει όλων των Κεντρικών Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος
   ή οποιασδήποτε Επιτροπής σε συνεδρία της οποίας λαμβάνει μέρος.
  δ) Μετέχει στη διαδικασία εκλογής του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου
   και του Αναπληρωτή του ως ορίζεται στο Καταστατικό.
  ε) Υπογράφει όλα τα έγγραφα του Κόμματος.
  στ) Δύναται να εκχωρεί προσωρινά μέρος των εξουσιών του στον
   Αναπληρωτή  Πρόεδρο του Κόμματος.
  ζ) Τον Πρόεδρο του Κόμματος όταν κωλύεται ή απουσιάζει
   αντιπροσωπεύει ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Κόμματος. Ο
   Πρόεδρος του Κόμματος λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 29: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 29.1 Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος εκλέγεται  από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση.
 29.2 Είναι μέλος των Ανωτάτων Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος.
 29.3 Αναπληρεί τον Πρόεδρο όταν κωλύεται ή απουσιάζει, στην άσκηση των
  συνήθων καθηκόντων του ή όπως προβλέπεται στο άρθρο 25(2).
 29.4 Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 30: ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 30.1 Οι Αντιπρόεδροι είναι τρεις (3) και εκλέγονται από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση μέσα από κοινό ψηφοδέλτιο. Σε περίπτωση κενής θέσης
  Αντιπροέδρου, τότε η Κεντρική Επιτροπή εκλέγει μετά από υποβολή
  υποψηφιοτήτων, νέο Αντιπρόεδρο.
 30.2 Ο κάθε ένας εξ αυτών αναλαμβάνει ξεχωριστό τομέα ευθύνης, όπως αυτοί
  καθορίζονται από το Εκτελεστικό Γραφείο. Η επιλογή γίνεται με βάση την
  σειρά εκλογής.
 30.3 Είναι μέλη των  Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος όπως προβλέπεται από
  το Καταστατικό.
 30.4 Καθήκοντα
  α) Βοηθούν τον Πρόεδρο και Αναπληρωτή Πρόεδρο στην εκτέλεση των
   καθηκόντων τους για την ομαλή λειτουργία του Κόμματος.
  β) Αναλαμβάνουν την ευθύνη εποπτείας και συντονισμού του
   συστήματος παραγωγής πολιτικής, την ευθύνη του συντονισμού της

   διαμόρφωσης του κυβερνητικού προγράμματος του Κόμματος και τον
   συντονισμό της Επιτροπής Πολιτικών Συμβούλων. Ενημερώνουν με
   τακτικές εκθέσεις/αναφορές το Εκτελεστικό Γραφείο και την Κεντρική
   Επιτροπή.
 30.5 Οι Αντιπρόεδροι λογοδοτούν στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 31: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 31.1 Ο Γενικός Γραμματέας του Κόμματος εκλέγεται από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση.
 31.2 Αρμοδιότητες: 
  α) Συγκαλεί τις συνεδρίες των Κεντρικών Συλλογικών Οργάνων του
   Κόμματος κοινοποιώντας έγκαιρα την ημερήσια διάταξη κάθε
   συνεδρίας μαζί με τα σχετικά έγγραφα εργασίας ως ορίζει το
   Καταστατικό και οι Ειδικοί Κανονισμοί.
  β) Σε συνεργασία με τους Βοηθούς Γενικούς Γραμματείς φέρει την
   ευθύνη τήρησης  των  βιβλίων  Πρακτικών των συνεδριάσεων των
   Κεντρικών Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος.
  γ) Έχει την εποπτεία των Ομάδων Μελετών και του Πολιτικού
   Σχεδιασμού.
  δ) Γνωστοποιεί τις αποφάσεις των Ανώτερων Καθοδηγητικών Οργάνων
   του Κόμματος προς τα ιεραρχικά υφιστάμενά  του κομματικά όργανα
   και ελέγχει την εφαρμογή τους.
  ε) Καταθέτει στο Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο την Έκθεση Δράσης του
   Κόμματος.
  στ) Προσυπογράφει κατά κανόνα τα εξερχόμενα έγγραφα του Κόμματος.
  ζ) Υποβάλλει  προς τα αρμόδια  όργανα   προτάσεις για λήψη
   αποφάσεων πάνω σε  τρέχοντα σοβαρά θέματα.
  η) Συγκροτεί σε συνεργασία με το Εκτελεστικό Γραφείο, Επιτροπές
   Εργασίας με συμβουλευτική ιδιότητα, με σκοπό την πλαισίωση και
   υποβοήθηση υπευθύνων Αξιωματούχων στην εκτέλεση του έργου
   τους. 
  θ) Ο Γενικός Γραμματέας βοηθείται στο έργο του από τους Βοηθούς
   Γενικούς Γραμματείς.
 31.3 Ο Γενικός Γραμματέας λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή

ΑΡΘΡΟ 32: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 32.1 Ο Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας  εκλέγεται από την  Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση.
 32.2 Η θέση του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα είναι επαγγελματική κατόπιν
  εκλογής. Δεν μπορεί να διεκδικήσει οποιοδήποτε πολιτειακό αξίωμα, εκτός
  και αν παραιτηθεί δυο (2) χρόνια πριν τις πολιτειακές εκλογές στις οποίες
  προτίθεται να διεκδικήσει.
 32.3. Αρμοδιότητες
  α) Είναι υπεύθυνος για την οργάνωση του Κόμματος. Καταρτίζει το
   Γενικό Οργανωτικό Σχέδιο, το οποίο, μετά την έγκριση του από την
   Κεντρική Επιτροπή, προωθεί δια των αρμοδίων κομματικών 
οργάνων
   προς υλοποίηση.
  β) Βρίσκεται σε στενή επαφή με τις Επαρχιακές Επιτροπές και τα
   Παραρτήματα του Εξωτερικού και συντονίζει τις ενέργειες και
   δραστηριότητες τους στον οργανωτικό τομέα.
  γ) Επισκέπτεται τις Επαρχίες και παρακολουθεί και ελέγχει την πρόοδο
   προς υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του Κόμματος.
  δ) Ενημερώνει το Εκτελεστικό Γραφείο και υποβάλλει τακτικά Έκθεση
   προς την Κεντρική Επιτροπή για την πρόοδο και τα αποτελέσματα
   υλοποίησης του Γενικού Οργανωτικού Σχεδίου και των Ειδικών
   Οργανωτικών Προγραμμάτων. 
  ε) Προΐσταται τις λειτουργίας του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου. 
  στ) Με εισήγηση του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, το Εκτελεστικό

   Γραφείο επικυρώνει τα εννιά (9) πρόσωπα που στελεχώνουν το
   Οργανωτικό Γραφείο. 
   Το Οργανωτικό Γραφείο υπόκειται πλήρως στις αρμοδιότητες του
   Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα.
 32.4 O Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 33: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
 33.1 Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Κόμματος είναι μέλος της Βουλής,
  αυτοδικαίως προεδρεύει της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και ασκεί καθήκοντα
  Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου.
 33.2 Εάν ο Πρόεδρος του Κόμματος αναδειχθεί Πρόεδρος της Βουλής πράγμα
  που θα τον κωλύει να ασκεί τα καθήκοντα του Κοινοβουλευτικού
  Εκπροσώπου ή για οποιοδήποτε λόγο δεν επιθυμεί να κατέχει τη θέση του
  Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου, ή εάν δεν είναι μέλος της Βουλής, η
  Κοινοβουλευτική Ομάδα σε συνεδρία της υπό την προεδρία του, εκλέγει τον
  Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο.  Την εκλογή του Εκπροσώπου επικυρώνει η
  Κεντρική Επιτροπή.
 33.3 Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος υποβάλλει κάθε τρίμηνο ή όταν του
  ζητηθεί από το Εκτελεστικό Γραφείο Έκθεση Δράσης της Ομάδας.
 33.4 Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος εκφράζει τις θέσεις του Κόμματος στην
  Βουλή και συντονίζει το έργο των βουλευτών.
 33.5 Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος καλεί σε συνεδρία την Ομάδα τακτικά κάθε
  εβδομάδα και έκτακτα όταν παρίσταται ανάγκη.

ΑΡΘΡΟ 34: ΜΕΛΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
 Ως το Άρθρο 12 ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 35: ΒΟΗΘΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
 35.1 Οι Βοηθοί Γενικοί Γραμματείς είναι δυο (2) και επιλέγονται/εκλέγονται από
  την Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 35.2 Συμμετέχουν εξ οφίκιο μέλη στην Κεντρική Επιτροπή με δικαίωμα ψήφου.
 35.3 Μετέχουν στα συλλογικά όργανα του Κόμματος,  όπως προνοεί το
  Καταστατικό.
 35.4 Αρμοδιότητες
  α) Βοηθούν το Γενικό Γραμματέα στην προετοιμασία και τη λειτουργία
   των συλλογικών οργάνων του Κόμματος.
  β) Ειδικότερα ασκούν καθήκοντα που τους κατανέμει το Εκτελεστικό
   Γραφείο ύστερα από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 36: ΒΟΗΘΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΙ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
 36.1 Οι  Βοηθοί  Γενικοί  Οργανωτικοί  Γραμματείς είναι  δύο (2)  και
  επιλέγονται/εκλέγονται από την Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί
  54 μήνες.
 36.2 Συμμετέχουν εξ οφίκιο μέλη στην Κεντρική Επιτροπή με δικαίωμα ψήφου.
 36.3 Μετέχουν στα συλλογικά όργανα του Κόμματος,  όπως προνοεί το
  Καταστατικό.
 36.4 Αρμοδιότητες 
  α) Βοηθούν το Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα για την εύρυθμη λειτουργία
   του οργανωτικού μηχανισμού του Κόμματος. Αντικαθιστούν το Γενικό
   Οργανωτικό  Γραμματέα σε περίπτωση απουσίας.
  β) Ειδικότερα, ασκούν καθήκοντα που τους αναθέτει το Εκτελεστικό
   Γραφείο ύστερα από εισήγηση του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 37: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
 37.1 Ο Αναπληρωτής Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος εκλέγεται από την
  Κοινοβουλευτική Ομάδα και αναπληρώνει τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο
  όταν απουσιάζει ή όταν κωλύεται. Την εκλογή του επικυρώνει η Κεντρική
  Επιτροπή.

   στ) Να  ψηφίζει τους υποψήφιους του Κόμματος σε κάθε εκλογή σε
    δημόσιο αξίωμα.
   ζ) Να μην είναι μέλος άλλου Κόμματος.
 62.7 Κομματική Ταυτότητα
   α) Η εγκεκριμένη αίτηση υποψηφίου μέλους, προωθείται από την
    Επαρχιακή Επιτροπή ή τη Γραμματεία του Εκτελεστικού
    Γραφείου προς το Τμήμα έκδοσης ταυτοτήτων στα Κεντρικά
    Γραφεία για την καταγραφή  του μέλους στο Κεντρικό Μητρώο
    και την έκδοση της κομματικής του ταυτότητας.
   β) Η διαδικασία έκδοσης της κομματικής ταυτότητας
    συμπληρώνεται το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες από την
    παράδοση των στοιχείων στο τμήμα ταυτοτήτων στη Λευκωσία.
    Η ταυτότητα παραδίδεται στην οικεία Επαρχιακή Επιτροπή, η
    οποία και τη διαβιβάζει αμέσως στην ενδιαφερόμενη Τοπική
    Οργάνωση για να παραδοθεί στο νέο μέλος.
   γ) Η όλη διαδικασία εγγραφής μέλους και έκδοσης της ταυτότητας
    του και παράδοσης της στο νέο μέλος διεξάγεται με τον
    ταχύτερο δυνατό ρυθμό και σε καμιά περίπτωση δεν διαρκεί
    πέραν των δύο μηνών.
   δ) Η ανανέωση της Κομματικής ταυτότητας γίνεται δια της
    πληρωμής της ετήσιας συνδρομής.

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

ΑΡΘΡΟ 63: ΝΕΟΛΑΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 63.1 Η ΝΕΔΗΚ αποβλέπει στην κινητοποίηση και πολιτικοποίηση των νέων και
  αξιοποίηση της προσφοράς τους στη ζωή του τόπου μας.
  Αποτελεί την ανανεωτική δύναμη στον αγώνα προώθησης  και πραγμάτωσης
  των αρχών και των στόχων του Κόμματος.
 63.2 Διατηρεί Τμήματα Φοιτητικής Νεολαίας, Εργαζόμενης Νεολαίας και άλλα. 
 63.3 Η ΝΕΔΗΚ είναι αναπόσπαστο μέρος του Κόμματος και βρίσκεται σε συνεχή
  πολιτική συνεργασία με τα συλλογικά όργανα του Κόμματος, πάντοτε κάτω
  από την άμεση εποπτεία του Κόμματος.
 63.4 Η οικονομική διαχείριση και ο έλεγχος γίνεται από το Γενικό Διευθυντή του
  Κόμματος σε συνεργασία με τον Οικονομικό Διαχειριστή του Κόμματος.
 63.5 Μέλη της ΝΕΔΗΚ είναι οι νέοι, μέλη του Κόμματος, ηλικίας από 18-30 ετών.
  Κατά την ημέρα της εκλογικής συνέλευσης δικαίωμα ψήφου έχουν όσοι
  έχουν οικονομικά τακτοποιημένες τις υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με τις
  πρόνοιες του Άρθρου 62.3. Για άτομα 12-18 ετών που επιθυμούν να
  εγγραφούν στην ΝΕΔΗΚ, τηρείται ξεχωριστό μητρώο υπό την εποπτεία του
  Γενικού Οργανωτικού Γραφείου.
 63.6 Την ευθύνη φύλαξης και τήρησης του μητρώου έχει το Γενικό Οργανωτικό
  Γραφείο του Κόμματος.
 63.7 Κανένας εν ενεργεία αξιωματούχος της ΝΕΔΗΚ δεν μπορεί να υπερβαίνει το
  τριαντακοστό (30) έτος της ηλικίας του εκτός και αν διανύει θητεία στην
  οποία εξελέγη και ήταν κάτω των τριάντα (30) ετών.
 63.8 Ο Πρόεδρος, τα μέλη της Γραμματείας και οι Επαρχιακοί Αξιωματούχοι της
  οργάνωσης, εκλέγονται από το Παγκύπριο Συνέδριο της Οργάνωσης το
  οποίο διενεργείται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του Κόμματος το
  αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής της
  Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης και η θητεία τους διαρκεί
  πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 63.9 Η διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη της ηγεσίας της ΝΕΔΗΚ
  διενεργείται και εποπτεύεται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του
  Κόμματος.

 63.10 Ο Πρόεδρος της ΝΕΔΗΚ προεδρεύει της Γενικής Γραμματείας και του
  Κεντρικού Συμβουλίου της ΝΕΔΗΚ.  Έχει την ευθύνη οργάνωσης και
  διοίκησης της ΝΕΔΗΚ και προώθησης των σκοπών και επιδιώξεων της, σε
  συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη των συλλογικών οργάνων της των οποίων
  προεδρεύει.
 63.11 Ο Πρόεδρος της ΝΕΔΗΚ συμμετέχει στο Εκτελεστικό Γραφείο του Κόμματος
  και επίσης, μαζί με τα μέλη της Γενικής Γραμματείας, στην Κεντρική Επιτροπή
  του Κόμματος.
 63.12 Το Καταστατικό της ΝΕΔΗΚ αντανακλά στις διατάξεις του το περιεχόμενο
  του παρόντος άρθρου. Το Καταστατικό του Κόμματος υπερισχύει
  οποιασδήποτε άλλης πρόνοιας του Καταστατικού της ΝΕΔΗΚ σε περίπτωση
  αμφιλεγόμενης και συγκρουόμενης ερμηνείας οποιασδήποτε διάταξης.
 63.13 Το Καταστατικό της ΝΕΔΗΚ υπόκειται στην έγκριση και επικύρωση της
  Κεντρικής Επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 64: ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ  ΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ  ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 64.1 Σκοπός της ΓΟΔΗΚ είναι η προσέλευση των Κυπρίων γυναικών στις τάξεις
  του Δημοκρατικού Κόμματος και η εργασία και συμβολή τους στον αγώνα για
  ανέλιξη της Κύπριας γυναίκας στον πολιτικό,  στον πολιτιστικό και στον
  κοινωνικό τομέα καθώς και η διασφάλιση για τις γυναίκες ισότητα
  δικαιωμάτων και ευκαιριών, πάντοτε μέσα στα πλαίσια του όλου Κομματικού
  μηχανισμού και σύμφωνα με τις καταστατικές αρχές και την πολιτική γραμμή
  του Κόμματος.
 64.2 Η ΓΟΔΗΚ είναι  τμήμα αναπόσπαστο του  Κόμματος και βρίσκεται σε συνεχή
  πολιτική συνεργασία με τα συλλογικά όργανα του Κόμματος. Διατηρεί
  διοικητική και οργανωτική αυτοτέλεια, πάντοτε κάτω από την άμεση εποπτεία
  του Κόμματος.
 64.3 Η οικονομική διαχείριση και ο έλεγχος γίνονται από το Γενικό Διευθυντή του
  Κόμματος σε συνεργασία με τον Οικονομικό Διαχειριστή του Κόμματος.
 64.4 Η ΓΟΔΗΚ παρουσιάζει τις θέσεις και απόψεις του Κόμματος σε θέματα που
  αφορούν ειδικά τη γυναίκα.
 64.5 Μέλη της ΓΟΔΗΚ είναι όλες οι γυναίκες  μέλη του Κόμματος.
  Για την εγγραφή τους ως μελών εφαρμόζονται οι πρόνοιες του Άρθρου 62.3.
  Τα ονόματα των γυναικών μελών του Κόμματος καταχωρούνται στο Κεντρικό
  Μητρώο Μελών του Κόμματος.
 64.6 Την ευθύνη φύλαξης και τήρησης του μητρώου έχει το Γενικό Οργανωτικό
  Γραφείο του Κόμματος. Το μητρώο μελών περιλαμβάνει τις γυναίκες μέλη
  του Κόμματος και δεν διατηρείται παράλληλα άλλο μητρώο από την ίδια
  Οργάνωση.
 64.7 Η Πρόεδρος και τα μέλη της ΓΟΔΗΚ εκλέγονται από το Παγκύπριο Συνέδριο
  της Οργάνωσης, το οποίο διενεργείται και εποπτεύεται από το Γενικό
  Οργανωτικό Γραφείο του Κόμματος. Η εκλογή της ηγεσίας γίνεται εντός έξι
  (6) μηνών από την ημερομηνία της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης και η
  θητεία τους διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 64.8 Η διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη της ηγεσίας της ΓΟΔΗΚ
  διενεργείται και εποπτεύεται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του
  κόμματος.
 64.9 Η Πρόεδρος της ΓΟΔΗΚ συμμετέχει στο Εκτελεστικό Γραφείο του Κόμματος
  και επίσης, μαζί με τα μέλη της Γενικής Γραμματείας της, στην Κεντρική
  Επιτροπή.
 64.10 Το Καταστατικό της ΓΟΔΗΚ  αντανακλά στις διατάξεις του το περιεχόμενο
  του παρόντος άρθρου. Το Καταστατικό του Κόμματος υπερισχύει
  οποιασδήποτε άλλης πρόνοιας του Καταστατικού της ΓΟΔΗΚ σε περίπτωση
  αμφιλεγόμενης και συγκρουόμενης ερμηνείας οποιασδήποτε διάταξης.
 64.11 Το Καταστατικό της ΓΟΔΗΚ υπόκειται στην έγκριση και επικύρωση της
  Κεντρικής Επιτροπής.

  Επιτροπή.
 60.3 Αρμοδιότητες
  Η Τοπική Επιτροπή εργάζεται για:
   α) Την υλοποίηση των Αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.
   β) Την προώθηση των θέσεων και απόψεων του Κόμματος μέσα
    στον κόσμο  της περιοχής της.
   γ) Τη διεύρυνση του Κόμματος με την προσχώρηση νέων μελών.
   δ) Την ανάληψη πρωτοβουλιών με στόχο την αύξηση της επιρροής
    του Κόμματος στην περιοχή ευθύνης της.
   ε) Την κινητοποίηση και συμμετοχή των μελών στις γενικές
    κομματικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις.
   στ) Την διεκπεραίωση των οδηγιών ή καθηκόντων που της
    ανατίθενται από  αρμόδια κομματικά όργανα.
   ζ) Την είσπραξη συνδρομών και διαφώτιση των μελών της Τοπικής
    Οργάνωσης.
   η) Την ενημέρωση και διαφώτιση των μελών της περιοχής της για
    τις θέσεις του Κόμματος πάνω στις διαμορφούμενες νέες
    εξελίξεις. 
 60.4 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν την
  οργάνωση και λειτουργία των Επαρχιακών οργάνων του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 61: ΤΟΠΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 61.1 Το Τοπικό Συμβούλιο συγκροτείται από:
   α) Την Τοπική Επιτροπή
   β) Τους αντιπροσώπους κάθε εκλογικού κέντρου της περιφέρειας
    της Τοπικής Επιτροπής.
   γ) Μέλη  οργανωμένων συνόλων που εγκρίνει η Επαρχιακή
    Επιτροπή  μετά από συνεννόηση  με την Τοπική Επιτροπή.
 61.2 Του Τοπικού Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος της Τοπικής Επιτροπής ή
  εκπρόσωπος της Επαρχιακής Επιτροπής.  Καλείται σε συνεδρία με απόφαση
  της Τοπικής Επιτροπής τακτικά κάθε δύο (2) μήνες και έκτακτα όταν κριθεί
  αναγκαίο από τον Πρόεδρο της Τοπικής Επιτροπής ή την Επαρχιακή Επιτροπή
  ή όταν ζητηθεί από την πλειοψηφία των μελών του.
 61.3 Αρμοδιότητες
   α) Συμβάλλει ουσιαστικά στην υλοποίηση των οργανωτικών
    προγραμμάτων που σχεδιάζει η Τοπική Επιτροπή μέσα στα
    πλαίσια των οδηγιών της Επαρχιακής Επιτροπής.
   β) Αξιολογεί τα αποτελέσματα της Κομματικής δουλειάς και
    εκφράζει τις διαπιστώσεις, τα συμπεράσματα και τις εισηγήσεις
    του.
   γ) Επιλαμβάνεται ειδικών θεμάτων που παραπέμπονται προς αυτό
    από τη Τοπική Επιτροπή ή την Επαρχιακή Επιτροπή και
    υποβάλλει σχετικές εισηγήσεις.

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΑΡΘΡΟ 62: ΜΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
 62.1 Προσόντα Εγγραφής
   α) Κάθε Κύπριος, κάτοικος της Κύπρου, μπορεί να εγγραφεί μέλος
    του Κόμματος, εάν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας
    του, δεν ανήκει ή δεν υποστηρίζει άλλο πολιτικό σχηματισμό και
    δηλώσει αποδοχή των Αρχών της Ιδεολογίας και του
    Καταστατικού του Κόμματος.
   β) Με απόφαση του Εκτελεστικού Γραφείου είναι δυνατό, Κύπριοι
    μη μόνιμοι κάτοικοι της Κύπρου, καθώς  και αλλοδαποί μόνιμοι
    κάτοικοι της Κύπρου να εγγραφούν μέλη του Κόμματος.

 62.2 Μητρώα Μελών 
  Τα μέλη εγγράφονται στα ακόλουθα Μητρώα: 
  1) Μητρώο Μελών Τοπικής Οργάνωσης.
  2) Μητρώο Μελών Επαρχιακής Οργάνωσης.
  3) Κεντρικό Μητρώο Μελών.
 62.3 Εγγραφή Μελών 
  Το υποψήφιο μέλος συμπληρώνει ειδικό Έντυπο Εγγραφής Μέλους στην
  Τοπική Οργάνωση του τόπου διαμονής του. Η αίτηση εξετάζεται από την
  οικεία Επαρχιακή Επιτροπή.
  Συμμετοχή στη διαδικασία εγγραφής μέλους έχουν ο Πρόεδρος και τα μέλη
  της Γραμματείας του Εκτελεστικού Γραφείου.
 62.4 Αποχώρηση Μέλους
  Έκαστο μέλος αποχωρεί από το Κόμμα:
   α) Όταν καταδεικνύει ρητά την επιθυμία του πως δεν επιθυμεί να
    είναι μέλος,
   β) Αποστείλει γραπτή επιστολή προς την οικεία Επαρχιακή
    Επιτροπή ή/και στο Γενικό Οργανωτικό Γραφείο,
   γ) Με δημόσια ανάρτηση ή δήλωση του,
   δ) Όταν με πράξεις ή/και ενέργειες του διαμηνύει ότι δεν θέλει να  
    είναι μέλος του κόμματος.
 
 62.5 Δικαιώματα Μέλους 
  Κάθε μέλος έχει δικαίωμα:
   α) Να ψηφίζει αιρετά όργανα του Κόμματος (άμεσα ή έμμεσα)
    όπως προνοεί το Καταστατικό.
   β) Να υποβάλλει υποψηφιότητα για εκλογή σε κομματικά Αξιώματα
    σε όλα τα επίπεδα της κομματικής δομής, όπως ορίζει το
    Καταστατικό.
   γ) Να διεκδικεί υποβολή υποψηφιότητας για πολιτειακά αξιώματα
    σύμφωνα με το Καταστατικό και τους Ειδικούς Κανονισμούς που
    ρυθμίζουν το θέμα τούτο.
   δ) Να ασκεί κριτική που να εξαντλείται μέσα στα πλαίσια της
    λειτουργίας των οργάνων του Κόμματος.
   ε) Να υποβάλλει στα αρμόδια όργανα εισηγήσεις και να συζητεί
    ελεύθερα  οποιοδήποτε θέμα που έχει σχέση με την πολιτική
    του Κόμματος μέσα στα πλαίσια των κομματικών διαδικασιών.
   στ) Να εκφράζει, να προωθεί και να υποστηρίζει, τυχόν
    διαφορετικές απόψεις του όσο αφορά την πολιτική ή τις
    ενέργειες του Κόμματος, είτε στα συλλογικά όργανα είτε
    δημόσια, νοουμένου ότι μετά που θα ληφθεί απόφαση ομόφωνα
    ή κατά πλειοψηφία από το αρμόδιο συλλογικό όργανο, το μέλος
    δεν δικαιούται με λόγο ή  ενέργειες να  υποσκάπτει ή να
    προβαίνει σε ενέργειες αντίθετες προς την απόφαση που
    λήφθηκε. Σε περίπτωση που ενεργεί αντίθετα, λαμβανομένης
    υπόψη και της μορφής και έντασης της αντίδρασης, το μέλος
    θεωρείται ότι είναι πειθαρχικά υπόλογο και σε περίπτωση
    καταδίκης, υπόκειται σε κυρώσεις.
 62.6 Υποχρεώσεις Μέλους 
  Κάθε μέλος έχει την υποχρέωση:
   α) Να σέβεται και να προωθεί τις Αρχές, την Ιδεολογία και το
    Πρόγραμμα του Κόμματος.
   β) Να συμμορφώνεται προς τις αποφάσεις και να τηρεί τη γραμμή
    του Κόμματος
   γ) Να παρακολουθεί ανελλιπώς τις συνεδρίες των οργάνων στα
    οποία  μετέχει και να λαμβάνει πρόθυμα μέρος στις διάφορες
    εκδηλώσεις του Κόμματος.
   δ) Να καταβάλλει την συνδρομή του στο Κόμμα.
   ε) Να φροντίζει ώστε να είναι εγγεγραμμένος στους Εκλογικούς
    Καταλόγους της Πολιτείας.

ΑΡΘΡΟ 55: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 55.1 Ύστερα από οδηγίες του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου, σύμπλεγμα Τοπικών
  Οργανώσεων, αποτελεί Περιφερειακή Οργάνωση. Κάθε Επαρχιακή Επιτροπή,
  σε συνεννόηση με το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο, χωρίζει την οικεία επαρχία
  της σε περιφέρειες. Κάθε περιφέρεια είναι ένας δήμος ή μια ενορία ή μια
  εκλογική περιφέρεια και στην ύπαιθρο μια ομάδα κοινοτήτων.
  Μέλη της μπορεί να είναι όλες οι Τοπικές Οργανώσεις μιας Περιφέρειας. Οι
  Πρόεδροι και οι Οργανωτικοί Γραμματείς των Τοπικών Οργανώσεων
  αποτελούν το Εκτελεστικό Σώμα της Περιφερειακής Οργάνωσης.
  Η Περιφερειακή Οργάνωση συνεδριάζει υπό την προεδρία του Εκπροσώπου
  των Περιφερειακών Τομέων/Οργανωτικό Συντονιστή Υπαίθρου και
  Δημαρχούμενων περιοχών, που εκλέγεται από τα μέλη της Περιφέρειας
  όπως ορίζει το άρθρο 52.1, τακτικά κάθε διμηνία και έκτακτα όταν το
  αποφασίσει η Επαρχιακή Επιτροπή. Οι αρμοδιότητες του Συντονιστή
  καθορίζονται με Κανονισμούς από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο
 55.2 Τις περιφέρειες κατά επαρχία ορίζει η οικεία Επαρχία σε συνεννόηση με το
  Γενικό Οργανωτικό Γραφείο.
 55.3 Αρμοδιότητες
  1) Συντονίζει τις δραστηριότητες των Τοπικών Οργανώσεων που
   περιλαμβάνονται στην περιφέρεια
  2) Θέτει περιφερειακούς στόχους για διεύρυνση του Κόμματος και
   αποτελεσματική διαφώτιση των μελών της.

ΑΡΘΡΟ 56: ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 
ΕΠΑΡΧΙΩΝ 
 56.1 Οι Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες Επαρχιών λειτουργούν
  σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος Καταστατικού.
 56.2 Ιδρύονται Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες κατά Επαρχία
  με εισήγηση του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
  Ομάδων και κατόπιν έγκρισης του Οργανωτικού Γραφείου, κατά Κλάδο ή
  Επάγγελμα όπου τα μέλη είναι πέραν των τριάκοντα (30). Το Εκτελεστικό
  Γραφείο δύναται να εγκρίνει σύσταση Κλαδικής Οργάνωσης με μικρότερο
  αριθμό μελών. Οι κατά επαρχία επάγγελμα Κλαδικές Οργανώσεις συνδέονται
  με τις αντίστοιχες Κλαδικές των άλλων Επαρχιακών και σχηματίζουν κατά
  επάγγελμα την Παγκύπρια Κλαδική Οργάνωση.
 56.3 Η Κλαδική Οργάνωση διοικείται από πενταμελή (5) Επιτροπή που
  αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα, το Βοηθό
  Γραμματέα και τον Ταμία.
 56.4 Υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, οι Πρόεδροι των
  Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων αποτελούν την
  Συντονιστική Επιτροπή των Κλαδικών Οργανώσεων (Σ.Ε.Κ.Ο) και έχουν την
  ευθύνη του συντονισμού των Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
  Ομάδων. Το έργο της Σ.Ε.Κ.Ο αναλαμβάνει πενταμελής Γραμματεία που
  εκλέγεται και έχει Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Αναπληρωτή
  Γραμματέα και Ταμία.
 56.5 Αρμοδιότητες
  α) Επιλαμβάνονται και προωθούν προβλήματα, ή αιτήματα μελών του
   Κλάδου δια του αρμοδίου οργάνου του Κόμματος.
  β) Μελετούν προβλήματα του Κλάδου και υποβάλλουν εισηγήσεις στο
   Κόμμα δια του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
   Ομάδων.
  γ) Οργανώνουν τα μέλη, τα στελέχη και τους οπαδούς του Κόμματος
   στους χώρους εργασίας και φροντίζουν δια την συστηματική
   διαφώτιση και εμπέδωση της Κομματικής Πολιτικής.
 56.6 Κατά παρόμοιο τρόπο λειτουργούν και οι Επιτροπές Συνταξιούχων.
 56.7 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί, που εγκρίνει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζουν τον τρόπο
  εκλογής και λειτουργίας όλων των Επιτροπών και Οργανώσεων του
  Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 57: TOΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 57.1 Η Τοπική Οργάνωση είναι η βασική πολιτική και οργανωτική μονάδα του
  Κόμματος. Καλύπτει και μια ενορία ή εκλογική περιφέρεια
  Ιδρύεται από την Επαρχιακή Επιτροπή ύστερα από έγκριση του Εκτελεστικού
  Γραφείου.  Δύναται να καλύπτει μια κοινότητα ή ομάδα κοινοτήτων ή ενορία ή
  εκλογική περιφέρεια και στις πόλεις  να καλύπτει την περιοχή που αναλογεί
  σε κάθε ένα εκλογικό Κέντρο.
 57.2 Αποτελείται τουλάχιστον από 10 μέλη. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το
  Εκτελεστικό Γραφείο δύναται να εγκρίνει σύσταση Τοπικής Οργάνωσης με
  μικρότερο αριθμό μελών.
  Η Τοπική Οργάνωση δέχεται μέλη που κατοικούν στην ίδια γεωγραφική
  περιφέρεια.

ΑΡΘΡΟ 58: ΤΟΠΙΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 58.1 Αποτελεί το ανώτατο όργανο της Τοπικής Οργάνωσης. Συγκροτείται από τα
  μέλη που έχουν εγγραφεί στο κεντρικό μητρώο μελών του Κόμματος
  τουλάχιστον εννέα (9) μήνες πριν τη διεξαγωγή της Παγκύπριας Εκλογικής
  Συνέλευσης και διενεργείται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του
  Κόμματος εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής της
  Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης.
  Εφορευτική Επιτροπή που ορίζεται από την Επαρχιακή Επιτροπή εποπτεύει
  την εκλογική διαδικασία. 
  Ειδικοί κανονισμοί που καθορίζονται από την Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν
  τα θέματα της υποβολής υποψηφιοτήτων και την εκλογική διαδικασία. Οι
  Γενικές Συνελεύσεις των Τοπικών Οργανώσεων διεξάγονται εντός έξι (6)
  μηνών μετά την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
 58.2 Σε περίπτωση που Προέδροι ή μέλη Τοπικών Επιτροπών δεν ανταποκρίνονται
  στα καθήκοντα τους και δεν υλοποιούν το πλάνο του Γενικού Οργανωτικού
  Γραφείου και τις αποφάσεις του Κόμματος, η οικεία Επαρχιακή Επιτροπή σε
  συνεννόηση με το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο και με έγκριση του
  Εκτελεστικού Γραφείου, αποφασίζει την πραγματοποίηση νέας Εκλογικής
  Συνέλευσης ή/και την αντικατάσταση τους.
 58.3 Αρμοδιότητες
  Εκλέγει τον Πρόεδρο και τα μέλη της Τοπικής  Επιτροπής για θητεία που
  διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.

ΑΡΘΡΟ 59: ΤΟΠΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 59.1 Συγκαλείται μια (1) φορά στην διάρκεια της θητείας της Επιτροπής ή όποτε
  αυτό κριθεί αναγκαίο και προβαίνει σε έλεγχο των πεπραγμένων της Τοπικής
  Επιτροπής, η οποία παρουσιάζει έκθεση δράσης. Μεριμνά για την περαιτέρω
  στελέχωση και δραστηριοποίηση της Τοπικής Επιτροπής.
  Συμμετέχουν όλα τα μέλη της Τοπικής Οργάνωσης που είναι εγγεγραμμένα
  στο κεντρικό μητρώο μελών του Κόμματος και έχουν τακτοποιημένη την
  οικονομική συνδρομή τους.

ΑΡΘΡΟ 60: ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 60.1 Εκλέγεται από την Τακτική Εκλογική Συνέλευση της Τοπικής Οργάνωσης για
  θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
  Αποτελείται από πέντε ως δεκαπέντε (5-15) μέλη ανάλογα με την
  αριθμητική δύναμη των μελών της Τοπικής Οργάνωσης.
  Καταρτίζεται εις Σώμα ως εξής:
  Αντιπρόεδρος, Γραμματέας Οργανωτικός Γραμματέας και Ταμίας. Τα υπόλοιπα
  μέλη είναι Σύμβουλοι. Συνεδριάζει τακτικά κάθε εβδομάδα και έκτακτα όταν
  κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο.
 60.2 Ο Πρόεδρος της  Τοπικής  Επιτροπής ΝΕΔΗΚ και η Πρόεδρος της Τοπικής
  Επιτροπής ΓΟΔΗΚ παρακάθονται στις συνεδρίες  της Τοπικής Επιτροπής του
  Κόμματος. Εξ οφίκιο μέλη με δικαίωμα ψήφου είναι οι Δήμαρχοι, Δημοτικοί
  Σύμβουλοι, Σχολικοί Έφοροι, Πρόεδρος και μέλη Κοινοτικών Συμβουλίων,
  νοουμένου ότι είναι μέλη του Κόμματος που κατοικούν στην οικεία Τοπική

  Γραφείο χωρίζει την Επαρχία της σε περιφέρειες. Κάθε περιφέρεια είναι ένας
  Δήμος ή Ενορία ή εκλογική περιφέρεια και στην Ύπαιθρο ομάδα κοινοτήτων.
  Του Επαρχιακού Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος της Επαρχιακής
  Επιτροπής.  Καλείται δε σε συνεδρία με απόφαση της Επαρχιακής Επιτροπής
  τακτικά κάθε τρεις (3) μήνες και έκτακτα όταν κριθεί αναγκαίο από τον
  Πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής ή όταν ζητηθεί από τη πλειοψηφία των
  μελών του.
 52.2 Αρμοδιότητες
  α) Συμβάλλει ουσιαστικά στην υλοποίηση των οργανωτικών
   προγραμμάτων εσωκομματικής επικοινωνίας που σχεδιάζει η
   Επαρχιακή Επιτροπή.
  β) Προβαίνει σε αξιολόγηση των πεπραγμένων και σε απολογισμό
   δράσης κατά Τοπική Οργάνωση και εκφράζει τις διαπιστώσεις, τα
   συμπεράσματα και τις εισηγήσεις της.
  γ) Επιλαμβάνεται ειδικών θεμάτων που παραπέμπονται προς αυτό από
   την Επαρχιακή Επιτροπή και υποβάλλει σχετικές εισηγήσεις.

ΑΡΘΡΟ 53: ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 53.1 Η Επαρχιακή Επιτροπή είναι είκοσι-εφταμελής (27). Εκλέγεται από την
  Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις
  (54) μήνες. Το Επαγγελματικό Οργανωτικό Στέλεχος κάθε επαρχίας
  συμμετέχει εξ οφίκιο μέλος της Επαρχιακής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου.
  Η εκλογή του Προέδρου της διεξάγεται χωριστά. Τα μέλη του Εκτελεστικού
  Γραφείου και της Γραμματείας του Εκτελεστικού Γραφείου δύνανται να
  παρακάθονται στις συνεδρίες της οικείας Επαρχιακής Επιτροπής.
 53.2 Οι Επαρχιακές Επιτροπές του Κόμματος υπό ομαλές συνθήκες είναι έξι (6),
  μια (1) σε κάθε Επαρχία της Κύπρου. Κατ’  εξαίρεση για λόγους οργανωτικούς
  και εφ΄ όσον συνεχίζεται η σημερινή έκρυθμη κατάσταση οι Επαρχιακές
  Επιτροπές είναι δώδεκα “12”.
  Επαρχιακή Επιτροπή Λευκωσίας
  Επαρχιακή Επιτροπή Μόρφου (Λευκωσίας)
  Επαρχιακή Επιτροπή Μόρφου (Λεμεσός)
  Επαρχιακή Επιτροπή Λεμεσού
  Επαρχιακή Επιτροπή Λάρνακας
  Επαρχιακή Επιτροπή Πάφου
  Επαρχιακή Επιτροπή  Αμμοχώστου (Λάρνακα)
  Επαρχιακή Επιτροπή Αμμοχώστου (Λεμεσός)
  Επαρχιακή Επιτροπή Αμμοχώστου (Λευκωσία)
  Επαρχιακή Επιτροπή Κερύνειας (Λευκωσία)
  Επαρχιακή Επιτροπή Κερύνειας (Λεμεσός)
  Επαρχιακή Επιτροπή Προσφύγων Πάφου (Μούτταλλος)
 53.3 Οι βουλευτές κάθε οικείας Επαρχίας είναι εξ οφίκιο  μέλη της Επαρχιακής
  Επιτροπής. Στις συνεδρίες παρακάθονται τα επαγγελματικά οργανωτικά
  στελέχη της επαρχίας, ο Πρόεδρος της ΝΕΔΗΚ και η Πρόεδρος της ΓΟΔΗΚ.Η
  Επαρχιακή Επιτροπή καταρτίζεται σε Σώμα ως εξής:
  Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Επαρχιακός Γραμματέας, Επαρχιακός
  Οργανωτικός Γραμματέας, Βοηθός Επαρχιακός Γραμματέας, Βοηθός
  Οργανωτικός Γραμματέας, Ταμίας, Γραμματέας Τύπου και Διαφώτισης,
  Γραμματέας Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων,
  Γραμματέας Αγροτικών Θεμάτων, και Γραμματέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
  Τα υπόλοιπα μέλη είναι Σύμβουλοι.
 53.4 Η Επαρχιακή Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά κάθε μήνα και έκτακτα κατά την
  κρίση του Προέδρου της ή της Εκτελεστικής Επιτροπής της, ή αν ζητηθεί
  τούτο από τα 2/5 των μελών της Επαρχιακής Επιτροπής.
 53.5 Αρμοδιότητες
  α) Η Επαρχιακή Επιτροπή εκπροσωπεί το Κόμμα στην Επαρχία της,
   καθοδηγεί και ελέγχει τις Τοπικές Οργανώσεις της περιοχής της και
   συντονίζει τη δράση τους, σύμφωνα με τις Αρχές του Κόμματος, τις
   Καταστατικές Διατάξεις και τις οδηγίες των αρμοδίων Κεντρικών

   Οργάνων.
  β) Φέρει την ευθύνη για την υλοποίηση του Γενικού Οργανωτικού
   Σχεδίου και των άλλων Προγραμμάτων του Κόμματος στην Επαρχία
   της και προΐσταται του Επαρχιακού επαγγελματικού προσωπικού μέσα
   στα πλαίσια των γενικών οδηγιών του Γενικού Διευθυντή για θέματα
   προσωπικού.
  γ) Συντάσσει και αποστέλλει στη Γενική Γραμματεία διμηνιαίες αναφορές
   για την κομματική δραστηριότητα της και τη γενική κατάσταση του
   Κόμματος στην Επαρχία της.
  δ) Μετέχει στη διαδικασία καθορισμού του κομματικού ψηφοδελτίου, για
   τις βουλευτικές, δημοτικές ή άλλες εκλογές ως ορίζουν οι Ειδικοί
   Κανονισμοί που ρυθμίζουν τα θέματα αυτά.
  ε) Παραπέμπει για εκδίκαση στο Πειθαρχικό Συμβούλιο υποθέσεις
   πειθαρχικών αδικημάτων των μελών σύμφωνα με τις διαδικασίες του
   άρθρου 62.1. Η παραπομπή υπόθεσης μέλους στο Πειθαρχικό
   Συμβούλιο συνοδεύεται πάντοτε από έγγραφο που δικαιολογεί την
   απόφαση παραπομπής.
  στ) Στα οικονομικά θέματα συμμορφώνεται με τις οδηγίες της Οικονομικής
   Επιτροπής.  Διατηρεί Επαρχιακό Ταμείο, το οποίο διαχειρίζεται
   υπεύθυνα υπό τον οικονομικό έλεγχο της Οικονομικής Επιτροπής.
   Πόροι του  ταμείου είναι τα έσοδα από διάφορες τοπικές εκδηλώσεις,
   λαχεία και εράνους και οι ειδικές τοπικές εισφορές των μελών και των
   φίλων του Κόμματος.  Τα έσοδα από τα δικαιώματα εγγραφής και οι
   ετήσιες συνδρομές των μελών κατατίθενται στο Κεντρικό Ταμείο του
   Κόμματος στη  Λευκωσία ή όπου αλλού ήθελε αποφασίσει η
   Οικονομική Επιτροπή. Επίσης, κατατίθενται στο Κεντρικό Ταμείο τα
   έσοδα από Παγκύπριες εκδηλώσεις του Κόμματος, των οποίων την
   πραγμάτωση προωθεί στην Επαρχία της.
  ζ) Ελέγχει κατά εξάμηνο τα Ταμεία των Τοπικών Οργανώσεων και
   αποστέλλει σχετική κατάσταση στην Οικονομική Επιτροπή στη
   Λευκωσία. 
  η) Με έγκριση του Εκτελεστικού Γραφείου καταρτίζει Συμβουλευτικό
   Συμβούλιο ή άλλες Επιτροπές για να υποβοηθηθεί στο έργο της.
  θ) Συμμορφώνεται προς τις εκάστοτε οδηγίες του Γενικού Οργανωτικού
   Γραμματέα του Κόμματος και βρίσκεται σε στενή συνεργασία και
   επικοινωνία με τα αρμόδια όργανα σε όλα τα θέματα.
 53.6 Οι επαρχιακοί αξιωματούχοι συμμετέχουν ως ισότιμα μέλη στα αντίστοιχα
  ειδικά κεντρικά γραφεία ή επιτροπές.
 53.7 Η Επαρχιακή Επιτροπή προΐσταται του Επαρχιακού Επαγγελματικού
  προσωπικού μέσα στα πλαίσια του οργανογράμματος και των Γενικών
  Οδηγιών του Γενικού Διευθυντή για θέματα προσωπικού.

ΑΡΘΡΟ 54: ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 54.1 Την Εκτελεστική Γραμματεία της Επαρχιακής Επιτροπής αποτελούν οι
  Αξιωματούχοι της Επαρχιακής Επιτροπής. Μετέχουν οι βουλευτές της
  Επαρχίας. Πρόεδρος είναι ο Πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής. Ο
  Πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής της ΝΕΔΗΚ και η Πρόεδρος της
  Επαρχιακής Επιτροπής της ΓΟΔΗΚ δύνανται να παρευρίσκονται στις
  συνεδριάσεις της Γραμματείας.
 54.2 Αρμοδιότητες
  Η Εκτελεστική Γραμματεία αντιμετωπίζει τις τρέχουσες εξελίξεις μέσα στα
  πλαίσια των αποφάσεων της Επαρχιακής Επιτροπής και υλοποιεί γενικά τις
  αποφάσεις της.
  Σε περίπτωση επείγουσας μορφής λαμβάνει αποφάσεις τις οποίες
  αναφέρει στην πρώτη επόμενη συνεδρία της Ολομέλειας της Επαρχιακής
  Επιτροπής για επικύρωση.

   την κανονική λειτουργία του λογιστηρίου του Κόμματος.
  θ) Υποβάλλει στην Κεντρική Επιτροπή στο τέλος κάθε οικονομικού έτους
   τους ελεγμένους λογαριασμούς του Κόμματος προς συζήτηση και
   έγκριση.
  ι) Παρουσιάζει στην Οικονομική Επιτροπή, σε συνεργασία με τον
   Οικονομικό Διαχειριστή, κατ’ έτος προϋπολογισμό για τους
   επόμενους δώδεκα (12) μήνες.
  ια) Συμμετέχει εξ οφίκιο μέλος στο Εκτελεστικό Γραφείο με δικαίωμα
   ψήφου

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΑΡΘΡΟ 48: ΔΟΜΗ - ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 
ΚΟΜΜΑΤΟΣ
Α. ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
 1. ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 2. ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 3. ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 4. ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ
 5. ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Ολομέλεια)
 6. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
 7. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 8. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 9. ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 10. ΤΟΠΙΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 11. ΤΟΠΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Β.   ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ
 1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 2. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 3. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 4. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 5. ΒΟΗΘΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 6. ΒΟΗΘΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 7. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ
  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
 8. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 9. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 10. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΑΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 11. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΩΤΙΣΗΣ
 12. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ – ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΘΡΟ 49: ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 49.1 Η Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση πραγματοποιείται κάθε πενήντα-τέσσερις
  (54) μήνες ταυτόχρονα με την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα μέλη της οικείας Επαρχιακής
  Οργάνωσης που έχουν εγγραφεί στο κεντρικό μητρώο μελών του Κόμματος
  τουλάχιστον εννιά (9) μήνες πριν την ημέρα της διεξαγωγής των εργασιών
  της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης.
 49.2 Η Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο και τα είκοσι-έξι (26)
  μέλη της Επαρχιακής Επιτροπής καθώς και τα αιρετά μέλη της Κεντρικής
  Επιτροπής που προέρχονται από την οικεία Επαρχιακή Οργάνωση.
 49.3 Την εκλογική διαδικασία εποπτεύει η Επαρχιακή Εφορευτική Επιτροπή που
  ορίζεται από την Επαρχιακή Επιτροπή υπό την ευθύνη και σε συνεννόηση με
  την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 50: ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 50.1 Το Τακτικό Επαρχιακό Συνέδριο συγκαλείται μια (1) φορά στην διάρκεια της
  θητείας των Επαρχιακών Συλλογικών Οργάνων κατόπιν σύγκλισης του από
  την Επαρχιακή Επιτροπή σε συνεννόηση με το Εκτελεστικό Γραφείο ή όποτε
  αυτό κριθεί αναγκαίο, και είναι το Ανώτατο Επαρχιακό Συλλογικό όργανο του
  Κόμματος στην κάθε επαρχία.
 50.2 Στο Τακτικό Επαρχιακό Συνέδριο γίνεται απολογισμός δράσης των
  επαρχιακών οργάνων και έλεγχος των πεπραγμένων τους από τη βάση του
  Κόμματος. Κατατίθεται έκθεση δράσης της Επαρχιακής Επιτροπής για την
  προηγούμενη θητεία και οικονομικός απολογισμός για την ίδια περίοδο.
 50.3 Σύνθεση 
  Στο Τακτικό Επαρχιακό Συνέδριο συμμετέχουν οι κεντρικοί αξιωματούχοι, οι
  Βουλευτές, οι Ευρωβουλευτές,  οι Υπουργοί και τα μέλη των κεντρικών
  συλλογικών οργάνων που είναι μέλη της οικείας Επαρχιακής Οργάνωσης, οι
  Πρόεδροι και τα μέλη των Επαρχιακών Επιτροπών, ΔΗΚΟ, ΓΟΔΗΚ και
  ΝΕΔΗΚ, οι Πρόεδροι των Τοπικών Επιτροπών, οι Πρόεδροι των Κλαδικών
  Επαρχιακών Επιτροπών και Επαγγελματικών Ομάδων, ένας αντιπρόσωπος
  από κάθε εκλογικό κέντρο, οι Δήμαρχοι, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι Σχολικοί
  Έφοροι, οι Πρόεδροι και τα μέλη των εκλεγμένων Κοινοτικών Συμβουλίων
  που είναι μέλη του Κόμματος, καθώς και οι πρώην κεντρικοί αξιωματούχοι,
  Βουλευτές, Ευρωβουλευτές, Υπουργοί, Πρόεδροι Επαρχιακών Επιτροπών
  ΔΗΚΟ, ΓΟΔΗΚ και ΝΕΔΗΚ, που είναι μέλη της οικείας Επαρχιακής
  Οργάνωσης.
  Οι Προσφυγικές Επαρχιακές Οργανώσεις καλούν σε συμμετοχή στο
  Επαρχιακό Συνέδριο όλα τα μέλη τους.
 50.4 Αρμοδιότητες 
  α) Λαμβάνει γνώση, συζητά και εγκρίνει την Έκθεση Δράσης της
   Επαρχιακής Επιτροπής για τη λήγουσα διετία.
  β) Λαμβάνει γνώση, συζητά και εγκρίνει τον Οικονομικό Απολογισμό της
   περασμένης διετίας.
 50.5 Ειδικοί Κανονισμοί 
  Ειδικοί Κανονισμοί που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν την
  οργάνωση, σύνθεση και λειτουργία του Τακτικού Επαρχιακού Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 51: ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 51.1 Το Έκτακτο Επαρχιακό Συνέδριο συγκαλείται ύστερα από απόφαση του
  Εκτελεστικού Γραφείου ή της Επαρχιακής Επιτροπής με έγκριση του
  Εκτελεστικού Γραφείου ή ύστερα από αίτηση των 2/5 των μελών του
  Κόμματος στην οικεία Επαρχία, με συγκεκριμένη ημερήσια διάταξη.
  Εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις περί του Τακτικού Επαρχιακού
  Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 52: ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 52.1 Το Επαρχιακό Συμβούλιο συγκροτείται από:
  α) Την Επαρχιακή Επιτροπή
  β) Τους Βουλευτές
  γ) Τους Δημάρχους, τους Δημοτικούς Συμβούλους και τους Σχολικούς
   Εφόρους
  δ) Τους Αντιπροσώπους της Επαρχιακής Οργάνωσης στην Κεντρική
   Επιτροπή.
  ε) Τον Πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής ΝΕΔΗΚ
  στ) Την Πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής ΓΟΔΗΚ
  ζ) Τους Εκπροσώπους των Περιφερειακών Τομέων/Συντονιστές
   Υπαίθρου και Δημαρχούμενων περιοχών οι οποίοι ορίζονται από το
   Γενικό Οργανωτικό Γραφείο σε συνεννόηση με την οικεία Επαρχιακή
   Επιτροπή.
  η) Τα επαγγελματικά οργανωτικά στελέχη 
  
  Η οικεία Επαρχιακή Επιτροπή σε συνεννόηση με το Γενικό Οργανωτικό

ΑΡΘΡΟ 38: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 38.1 Ο Γραμματέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή.
 38.2 Υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα χειρίζεται θέματα
  που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
 38.3 Υπό την εποπτεία ενός εκ των Αντιπροέδρων του Κόμματος συμμετέχει στη
  διαδικασία παραγωγής πολιτικής στον τομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΑΡΘΡΟ 39: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
 39.1 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων επιλέγεται/εκλέγεται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 39.2 Υπό την εποπτεία του Γενικού Γραμματέα διεκπεραιώνει τις αποφάσεις της
  Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων.
 39.3 Υπό την εποπτεία του Αντιπροέδρου του Κόμματος συμμετέχει στη
  διαδικασία παραγωγής πολιτικής.
 39.4 Υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα συμμετέχει στην
  υλοποίηση των οργανωτικών σχεδιασμών του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 40: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ  ΣΧΕΣΕΩΝ
 40.1 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων επιλέγεται/εκλέγεται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 40.2 Υπό την εποπτεία του Αναπληρωτή Προέδρου χειρίζεται τις σχέσεις του
  Κόμματος με Κόμματα, Οργανώσεις και Ομάδες του εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟ 41: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ/ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ
 41.1 Ο Γραμματέας Επικοινωνίας/Εκπρόσωπος Τύπου επιλέγεται/εκλέγεται από
  την Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου κατόπιν εισήγησης του
  Προέδρου του Κόμματος για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54)
  μήνες.
 41.2 Ετοιμάζει τις ανακοινώσεις του Κόμματος
 41.3 Έχει την ευθύνη παρακολούθησης των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ).
 41.4 Καταρτίζει προγράμματα εξωτερικής προβολής του Κόμματος, τα οποία,
  αφού εγκριθούν, προωθεί προς υλοποίηση σε συνεργασία της Επιτροπής
  Δημοσίων Σχέσεων και της Επιτροπής Πολιτικού Σχεδιασμού.
 41.5 Καταρτίζει προγράμματα εσωτερικής διαφώτισης, τα οποία, αφού εγκριθούν,
  προωθεί προς υλοποίηση με τη συνεργασία των αρμοδίων οργάνων του
  κόμματος (π.χ. Επαρχιακές Επιτροπές).
 41.5 Φέρει την ευθύνη των κομματικών εκδόσεων.
 41.6 Συμμετέχει στα διάφορα όργανα του Κόμματος ως ορίζει το Καταστατικό.
 
ΑΡΘΡΟ 42: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
 42.1 Ο Γραμματέας Κλαδικών Οργανώσεων επιλέγεται/εκλέγεται από την
  Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 42.2 Κάτω από την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα χειρίζεται όλα
  τα θέματα που αφορούν τις σχέσεις του Κόμματος με τις επαγγελματικές
  οργανώσεις των εργαζομένων (εργατών, υπαλλήλων, εκπαιδευτικών,
  οργανωμένων επιστημόνων κλπ.) και έχει την ευθύνη για την οργάνωση και
  λειτουργία κομματικών γενικών και κλαδικών οργανώσεων μέσα στις τάξεις
  του εργατικού κόσμου.
 42.3 Υπό την εποπτεία ενός εκ των Αντιπροέδρων του Κόμματος συμμετέχει στο
  σύστημα παραγωγής πολιτικής και ειδικότερα υποβάλλει εισηγήσεις για
  διαμόρφωση και προώθηση της εργατικής πολιτικής του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 43: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 43.1 Ο Γραμματέας Αγροτικών Θεμάτων εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή για
  θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 43.2 Κάτω από την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα χειρίζεται όλα
  τα θέματα που αφορούν τις σχέσεις του Κόμματος με τις αγροτικές
  οργανώσεις και έχει την ευθύνη για την οργάνωση και λειτουργία

  κομματικών οργανώσεων μέσα στις τάξεις του  αγροτικού κόσμου.
 43.3 Υπό την εποπτεία ενός εκ των Αντιπρόεδρων του Κόμματος συμμετέχει στο
  σύστημα παραγωγής πολιτικής και υποβάλλει εισηγήσεις για διαμόρφωση και
  προώθηση της αγροτικής πολιτικής του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 44: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ  ΘΕΜΑΤΩΝ
 44.1 Ο Γραμματέας Προσφυγικών Θεμάτων επιλέγεται/εκλέγεται από την
  Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 44.1 Αρμοδιότητες
  α) Υπό την εποπτεία  του Γενικού Γραμματέα χειρίζεται θέματα που
   αφορούν τις σχέσεις του Κόμματος με τη ΠΕΠ και τα προσφυγικά
   σωματεία στα πλαίσια της πολιτικής του Κόμματος.
  β) Επιλαμβάνεται των προσφυγικών και άλλων προβλημάτων των μελών
   και τα προωθεί προς τη λύση τους.

ΑΡΘΡΟ 45: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
 45.1 Ο Γραμματέας Θρησκευτικών Ομάδων επιλέγεται/εκλέγεται από την
  Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 45.2 Αρμοδιότητες 
  Υπό την εποπτεία του Γενικού Γραμματέα χειρίζεται θέματα που αφορούν τις
  σχέσεις του Κόμματος με τις θρησκευτικές ομάδες στα πλαίσια της πολιτικής
  του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 46: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 46.1 Η Κεντρική  Επιτροπή εκλέγει  ύστερα από πρόταση του Εκτελεστικού
  Γραφείου δύο (2) μέλη του Κόμματος ως Οικονομικούς Ελεγκτές του
  Κόμματος εκ των οποίων ο ένας είναι εγκεκριμένος ελεγκτής, για θητεία
  που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 46.2 Η θέση του Οικονομικού Ελεγκτή είναι ασυμβίβαστη με οποιονδήποτε άλλο
  κομματικό αξίωμα.
 46.3 Ελέγχουν την οικονομική διαχείριση των οργάνων και Επιτροπών του
  Κόμματος και καταθέτουν την έκθεση τους στην Κεντρική Επιτροπή και στο
  Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο αναφορικά με την προηγούμενη θητεία.

ΑΡΘΡΟ 47: ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 47.1 Ο Γενικός Διευθυντής του Κόμματος επιλέγεται/εκλέγεται, διορίζεται και
  παύεται από το Εκτελεστικό Γραφείο κατόπιν εισήγησης του Προέδρου.
 47.2 Αρμοδιότητες
  α) Προΐσταται διοικητικά της εσωτερικής λειτουργίας του Κόμματος και
   εποπτεύει το έργο του επαγγελματικού προσωπικού των Κεντρικών
   και Επαρχιακών γραφείων.
  β) Υπό την εποπτεία της Γραμματείας του Εκτελεστικού Γραφείου, έχει
   την ευθύνη θεμάτων που άπτονται του επαγγελματικού προσωπικού
   του Κόμματος.
  γ) Προτείνει στο Εκτελεστικό Γραφείο την δομή και το οργανόγραμμα του
   Κόμματος.
  δ) Δύναται να ανοίγει/κλείνει/λειτουργεί τραπεζικούς λογαριασμούς,
   ή/και να έχει δικαίωμα υπογραφής ή/και  να προβαίνει σε αιτήματα
   τραπεζικών διευκολύνσεων/δανεισμού εκ μέρους του Κόμματος,
   ΝΕΔΗΚ, ΓΟΔΗΚ, και των Επαρχιακών Επιτροπών σύμφωνα με το
   άρθρο 69.9.
  ε) Συμμετέχει εξ οφίκιο μέλος στην Οικονομική Επιτροπή με δικαίωμα
   ψήφου.
  στ) Εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή τη διενέργεια  πληρωμής
   των κομματικών δαπανών και υπογράφει τα εντάλματα πληρωμής.
  ζ) Εισηγείται, σε συνεργασία με τον Οικονομικό Διαχειριστή, προς την
   Οικονομική Επιτροπή, τον Ετήσιο Προϋπολογισμό Εσόδων και
   Δαπανών.
  η) Σε συνεργασία με την Οικονομική Επιτροπή του Κόμματος εποπτεύει

ΑΡΘΡΟ 65: ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
 65.1 Παραρτήματα Εξωτερικού
  α) Στα μεγάλα κέντρα του απόδημου Κυπριακού Ελληνισμού ή και αλλού,
   ιδρύονται Τοπικές Οργανώσεις - Παραρτήματα του Κόμματος.
  β) Λειτουργούν με βάση Καταστατικό που εγκρίνει ειδικά συγκαλούμενο
   Τοπικό Συνέδριο του Κόμματος και επικυρώνει το Εκτελεστικό
   Γραφείο.
 65.2 Φοιτητικές Οργανώσεις
  Στα διάφορα Πανεπιστήμια του Εξωτερικού ή Σχολές Τριτοβάθμιας
  Εκπαίδευσης του Εσωτερικού ιδρύονται και λειτουργούν Φοιτητικές
  Οργανώσεις του Κόμματος.

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ
ΑΡΘΡΟ 66: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 66.1 Υποεπιτροπή του Εκτελεστικού Γραφείου του Κόμματος εκ πέντε (5) μελών
  θα λειτουργεί σαν Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
  Τα πέντε (5) μέλη θα εκλέγονται στη πρώτη συνεδρία του Εκτελεστικού
  Γραφείου με μυστική ψηφοφορία και θα υπηρετούν καθ΄ όλη τη θητεία. Σε
  περίπτωση που θα κενωθεί θέση μέλους του Πειθαρχικού Συμβουλίου
  επιλέγεται άμεσα νέο μέλος.
  Εκάστη Επαρχιακή Επιτροπή δύναται να υποβάλει καταγγελία στο Γενικό
  Γραμματέα σχετικά  με παράπτωμα που αφορά μέλος του Κόμματος που
  εμπίπτει στη δική της δικαιοδοσία. Ο Γενικός Γραμματέας αφού διαπιστώσει
  ότι τα γεγονότα που αφορούν τη συγκεκριμένη περίπτωση μπορούν να
  στοιχειοθετήσουν υπόθεση που εμπίπτει  στις πρόνοιες των πιο κάτω
  πειθαρχικών αδικημάτων ετοιμάζει σχετική έκθεση και την παραπέμπει
  ενώπιον του Εκτελεστικού Γραφείου για εξέταση και λήψη απόφασης
  παραπομπής ή όχι σε πειθαρχική δίκη.
  Νοείται ότι το Εκτελεστικό Γραφείο δικαιούται αυτεπαγγέλτως να
  παραπέμπει στο Πειθαρχικό Συμβούλιο οποιαδήποτε καταγγελία κρίνει ότι
  πρέπει να τύχει πειθαρχικής διερεύνησης. Κατά τη λήψη της απόφασης του
  Εκτελεστικού Γραφείου δε μετέχουν στη διαδικασία τα μέλη του Πειθαρχικού
  Συμβουλίου.
 66.2 Νοείται ότι σε περιπτώσεις αυταπόδεικτου πειθαρχικού παράπτωματος το
  Εκτελεστικό Γραφείο δύναται να επιβάλει αυτεπάγγελτα οποιαδήποτε
  πειθαρχική ποινή.
 66.3 Οι αποφάσεις του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου μπορούν να
  εφεσιβληθούν από το ενδιαφερόμενο μέρος το αργότερο εντός τριάντα (30)
  ημερών από της κοινοποιήσεως σε αυτόν ή από της δημοσιεύσεως της
  απόφασης.
  Έφεση υποβάλλεται στην Κεντρική Επιτροπή της οποίας Υποεπιτροπή από
  έντεκα (11) μέλη ενεργεί σαν Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό  Συμβούλιο, και
  δύναται να ακυρώσει, να μειώσει, ή να επικυρώσει την ποινή.
  Τα έντεκα (11) μέλη θα καθορίζονται στην πρώτη συνεδρία της Κεντρικής
  Επιτροπής με μυστική ψηφοφορία και θα υπηρετούν καθ΄ όλη τη θητεία.
  Σε περίπτωση που θα κενωθεί θέση μέλους του Δευτεροβάθμιου
  Πειθαρχικού Συμβουλίου επιλέγεται άμεσα νέο μέλος.
 66.4 Σε περίπτωση που μέλος του πρωτοβάθμιου ή δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού
  Συμβουλίου έχει άμεση ή έμμεση σχέση με οποιονδήποτε κατηγορούμενο
  τότε το μέλος αυτό δεν θα λαμβάνει μέρος στη πειθαρχική διαδικασία.
 66.5 Πειθαρχικά Αδικήματα
   α) Η μη συμμόρφωση μέλους προς τις υποχρεώσεις του, που
    απορρέουν από το Καταστατικό και τις διατάξεις των
    Κανονισμών Λειτουργίας του Κόμματος.
   β) Η συμπεριφορά μέλους που μειώνει το ηθικό κύρος και θίγει
    την αξιοπρέπεια του Κόμματος.

   γ) Στάση και συμπεριφορά μέλους αντίθετη προς τις Αρχές, την
    Ιδεολογία, τις αποφάσεις και τις προγραμματικές επιδιώξεις του
    Κόμματος.
 66.6 Πειθαρχικές Ποινές
  Για τα πιο πάνω πειθαρχικά αδικήματα επιβάλλονται ανάλογα με τη
  σοβαρότητα του πειθαρχικού αδικήματος οι πιο κάτω ποινές:
   α) Σύσταση
   β) Προφορική επίπληξη
   γ) Γραπτή επιτίμηση
   δ) Προσωρινός αποκλεισμός από την κομματική ζωή
   ε) Καθαίρεση Αξιωματούχου από το Αξίωμα του
   στ) Προσωρινή Αποβολή
   ζ) Αποβολή

ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ
ΑΡΘΡΟ 67: ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ - ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
 67.1 Οι πολιτικές αποφάσεις του Κόμματος για την εκλογή Προέδρου της
  Δημοκρατίας λαμβάνονται από την Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος, που
  συνέρχεται μετά από πρόταση του Εκτελεστικού Γραφείου, είτε
  αυτεπάγγελτα.
 67.2 Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Κόμματος είναι μέλος της Βουλής τότε
  είναι ο υποψήφιος του Κόμματος στην εκλογή για ανάδειξη Προέδρου της
  Βουλής.
 67.3 Ειδικοί Κανονισμοί που ψηφίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν τη
  διαδικασία επιλογής κομματικού ή κομματικών υποψηφίων στη διεκδίκηση
  των Γενικών ή Αναπληρωματικών Βουλευτικών Εκλογών, των Ευρωεκλογών,
  των Δημοτικών Εκλογών ή της Εκλογής Κοινοτικών  Συμβουλίων.
 67.4 Όλοι οι υποψήφιοι Βουλευτές, Ευρωβουλευτές, Δήμαρχοι, Δημοτικοί
  Σύμβουλοι και άλλοι υποψήφιοι Κομματικών ή Κοινοτικών αξιωμάτων
  μπορούν να έχουν πρόσβαση για επιθεώρηση των μητρώων του Κόμματος
  βάση κανονισμών που θα εκδίδει το Εκτελεστικό Γραφείο.

ΜΕΡΟΣ ΕΝΝΑΤΟ 
ΑΡΘΡΟ 68: ΕΙΔΙΚΟΙ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
 68.1 Η Κεντρική Επιτροπή θεσπίζει Ειδικούς Κανονισμούς που ρυθμίζουν:
  α) Τη διαδικασία της υποβολής υποψηφιότητας και εκλογής
   Αξιωματούχων του Κόμματος από την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση
   ή άλλα ανώτερα όργανα του Κόμματος.
  β) Τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων του Κόμματος, Κεντρικών και
   Επαρχιακών.
  γ) Το διαχωρισμό των υπηρεσιών των Αξιωματούχων του Κόμματος σε
   δύο κατηγορίες. Στην κατηγορία όσων προσφέρουν τις υπηρεσίες τους
   άνευ αντιμισθίας και εκείνων που πράττουν τούτο έναντι αντιμισθίας,
   με αναφορά των συγκεκριμένων Αξιωματούχων που ανήκουν σε κάθε
   κατηγορία.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟ
ΑΡΘΡΟ 69: ΓΕΝΙΚΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
 69.1 Διαδικασία Αναφοράς
  Αναφορά οργάνου ή μέλους προς το Εκτελεστικό Γραφείο ή την Κεντρική
  Επιτροπή γίνεται πάντοτε δια του Γενικού Γραμματέα.

 69.2 Καταρτισμός Προσχεδίων Κανονισμών
  Τα προσχέδια όλων των Κανονισμών Λειτουργίας των διαφόρων Οργάνων ή
  Επιτροπών που προνοεί το Καταστατικό καταρτίζει το Εκτελεστικό Γραφείο
  με εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας, Ελέγχου και Κανονισμών και τα
  παραπέμπει για έγκριση στην Κεντρική Επιτροπή. 
 69.3 Τρόπος λήψης Αποφάσεων
  Όλες οι αποφάσεις των Συλλογικών Οργάνων που προνοούνται από το
  Καταστατικό λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία νοουμένου ότι δεν
  προβλέπεται διαφορετικά σε άλλο άρθρο του Καταστατικού. Σε περίπτωση
  ισοψηφίας ο προεδρεύων του συγκεκριμένου οργάνου έχει τη νικώσα ψήφο.
  Όταν ζητηθεί μυστική ψηφοφορία από το 25% των παρόντων συνέδρων σε
  οποιαδήποτε Συνέλευση ή οποιοδήποτε Συνέδριο, τότε αυτή διεξάγεται
  από πενταμελή (5) Εφορευτική Επιτροπή η οποία επιβλέπει τη διεξαγωγή
  της ψηφοφορίας και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων.
 69.4 Ασυμβίβαστη η κατοχή δύο κομματικών Αξιωμάτων
   α) Είναι ασυμβίβαστη η κατοχή δύο ή περισσότερων θέσεων
    αξιωματούχων σε Κεντρικό ή Επαρχιακό ή Τοπικό επίπεδο από
    το ίδιο πρόσωπο. Οιοσδήποτε αξιωματούχος ανεξάρτητα
    επιπέδου δικαιούται να κατέχει θέση ως απλό μέλος σε
    συλλογικό όργανο.
   β) Νοείται ότι τούτο δεν ισχύει όταν προνοείται καταστατικά ή
    συμμετοχή του φορέα ενός αξιώματος στα ανώτατα όργανα.
   γ) Η απ’ ευθείας εκλογή σε συλλογικό όργανο δεν αποτελεί
    ασυμβίβαστο με κομματικό αξίωμα.
    Το Εκτελεστικό Γραφείο καθορίζει ποια συγκεκριμένα αξιώματα
    είναι  ασυμβίβαστα.
 69.5 Κήρυξη θέσης Μέλους Συλλογικού Οργάνου (Κεντρικού ή Επαρχιακού) ως
  κενή και διαδικασία συμπλήρωσής της.
   α) Σε περίπτωση που μέλος συλλογικού οργάνου απουσιάζει
    αδικαιολόγητα πέρα από τρείς συνεχείς  συνεδρίες ή από δέκα
    (10) συνολικά αδικαιολόγητες συνεδρίες κατά τη διάρκεια της
    θητείας του , το όργανο δικαιούται να το απαλλάξει από τα
    καθήκοντα του και να κηρύξει τη θέση του κενή, αφού
    εξασφαλίσει προηγουμένως την έγκριση του Εκτελεστικού
    Γραφείου.
   β) Κενούμενες θέσεις  κατά τα ανωτέρω καταλαμβάνουν οι
    επιλαχόντες κατά την σειρά επιτυχίας κατά της εκλογής.
   γ) Σε περίπτωση μη κάλυψης θέσης από επιλαχόντες για τη
    συμπλήρωση της κενής θέσης, θα επιλέγει το όργανο ύστερα
    από έγκριση του Εκτελεστικού Γραφείου. 
 69.6 Θητεία Αξιωματούχων 
  Η θητεία των Αξιωματούχων που αναφέρονται στα διάφορα άρθρα του
  Καταστατικού, αρχίζει από την ημέρα της εκλογής τους και λήγει αμέσως
  μετά την εκλογή των νέων Αξιωματούχων από το αρμόδιο όργανο του
  Κόμματος και διαρκεί για 54 μήνες. Εξαιρούνται ο Κοινοβουλευτικός
  Εκπρόσωπος και ο Αναπληρωτής του, των οποίων η θητεία διαρκεί όσο και η
  βουλευτική θητεία τους , καθώς και ο Πρόεδρος και τα μέλη της Τοπικής
  Επιτροπής των οποίων η θητεία μπορεί να καθορίζεται από τις ετήσιες
  Τοπικές Γενικές Συνελεύσεις. 
 69.7 Έκπτωση Αξιωματούχων/Μελών
  Αξιωματούχος/Μέλος του Κόμματος εκπίπτει του αξιώματός του σε
  περίπτωση που με ενέργειες του βρίσκεται σε αντίθεση με αποφάσεις
  Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος, ύστερα από σχετική απόφαση του
  Εκτελεστικού Γραφείου δεόντως αιτιολογημένης, με δικαίωμα έφεσης στην
  Κεντρική Επιτροπή εντός τριάντα (30) ημερών.
 69.8 Τροποποίηση του Καταστατικού 
  Το Καταστατικό του Κόμματος μπορεί να τροποποιηθεί σε Τακτικό ή Έκτακτο
  Παγκύπριο Συνέδριο με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων που έχουν
  δικαίωμα ψήφου, δεδομένου ότι το σχέδιο τροποποιήσεων θα

  γνωστοποιηθεί τουλάχιστον ένα μήνα πριν το Συνέδριο σε όλα το όργανα και
  τους συνέδρους του Κόμματος.
 69.9 Πόροι του Κόμματος
  Πόροι του Κόμματος είναι η ετήσια κρατική χορηγία και οι ετήσιες συνδρομές
  των μελών, εισφορές, δωρεές, έσοδα εράνων, οργάνωσης λαχείων,
  χοροεσπερίδων, άλλων εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων που συνάδουν με
  τις αρχές πολιτικής δεοντολογίας.
  Το Κόμμα έχει εξουσία όπως: 
   α) Διορίζει τραπεζικούς ή/και άλλους οργανισμούς ως τραπεζίτες
    του και να προβαίνει στο άνοιγμα οποιουδήποτε λογαριασμού.
   β) Συναλλάττεται ή/και λαμβάνει τραπεζικές διευκολύνσεις ή/και
    υπηρεσίες σε δάνεια, τρεχούμενο ή/και οποιοδήποτε άλλο
    λογαριασμό ή/και σε οποιαδήποτε άλλη μορφή τραπεζικών
    πιστώσεων για οποιαδήποτε ποσά με ή χωρίς εξασφαλίσεις και
    κάτω από οποιουσδήποτε όρους 
   γ) Υποθηκεύει, καταθέτει, ενεχυριάζει ή/και άλλως πως
    προσφέρει ή/και διαθέτει οποιαδήποτε περιουσία του Κόμματος
    κινητή ή/και ακίνητη σαν εξασφάλιση οποιονδήποτε
    υφιστάμενων ή/και  μελλοντικών ή/και  υπό αίρεση
    υποχρεώσεων του Κόμματος, έναντι οποιουδήποτε τραπεζικού
    ή/και άλλου οργανισμού ή/και φυσικού ή/και νομικού
    προσώπου.
   δ) Προς το σκοπό υλοποίησης των πιο πάνω, ο εκάστοτε
    Διευθυντής του Κόμματος ή/και ο εκάστοτε Οικονομικός
    Διαχειριστής του Κόμματος ή/και οποιοσδήποτε πληρεξούσιος
    αντιπρόσωπος οποιουδήποτε από αυτούς, εξουσιοδοτούνται να
    προβαίνουν σε οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις ή/και στη
    συνομολόγηση οποιασδήποτε συμφωνίας υπογράφοντας προς
    τούτο κάθε αναγκαίο έγγραφο, δήλωση ή αίτηση ή/και να
    παρίστανται ενώπιον οποιασδήποτε αρχής για σκοπούς αγοράς
    ή/και πώλησης ή/και επιβάρυνσης οποιασδήποτε κινητής ή
    ακίνητης περιουσίας του Κόμματος.
 69.10 Ημερομηνία ισχύος του παρόντος Καταστατικού 
  Η ισχύς του Καταστατικού που ψηφίστηκε στις 6 Μαΐου 2018 αρχίζει από την
  ψήφισή του.
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΑΡΘΡΟ 1 : ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΕΜΒΛΗΜΑ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ
 1.1 Το Δημοκρατικό Κόμμα ιδρύθηκε στη Λευκωσία αρχικά ως παράταξη με την
  ονομασία Δημοκρατική Παράταξη, στις 12 Μαΐου 1976, με ιδρυτική διακήρυξη
  του Σπύρου Κυπριανού με στόχο τη στήριξη του εθνάρχη Μακαρίου και της
  πολιτικής του. Η παράταξη σύντομα μετασχηματίστηκε σε Κόμμα με την
  επωνυμία ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ.
 1.2 ΕΔΡΑ του Κόμματος είναι στην Λεωφ. Γρίβα Διγενή 50, 1080, στη Λευκωσία.
 1.3 ΕΜΒΛΗΜΑ του Κόμματος η αναμμένη δάδα.
 1.4 Η σφραγίδα του Κόμματος είναι κυκλική και στην περιφέρεια έχει την
  επιγραφή ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. Στο κέντρο έχει την
  αναμμένη δάδα, που τέμνει στο μέσο τη συντομογραφία του Κόμματος,
  ΔΗΚΟ, και το έτος ίδρυσής του, 1976.

ΑΡΘΡΟ 2 : ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ – ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 2.1 Ιδεολογία
  Το Δημοκρατικό Κόμμα εκφράζει τους πολίτες που πιστεύουν στις αρχές της
  Πολιτικής, Κοινωνικής και Οικονομικής Δημοκρατίας ως το σύστημα αρχών
  που προάγει και εξασφαλίζει καλύτερα την αρμονική κοινωνική συμβίωση,
  την κοινωνική συνοχή και την κοινωνική δημιουργία. Το Δημοκρατικό Κόμμα
  ασπάζεται την ιδεολογία και τη φιλοσοφία του ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ που
  εμπνέεται από ένα γενικότερο εθνικό και κοινωνικό όραμα και απορρίπτει τις
  γενικές και αόριστες ιδέες και τους αυθαίρετους αφορισμούς.
 2.2 Βασικοί σκοποί
  Βασικοί σκοποί του Δημοκρατικού Κόμματος είναι η συμβολή στον αγώνα για
  την απελευθέρωση της Κύπρου και η προώθηση θεσμών, προγραμμάτων και
  διαδικασιών, που εξασφαλίζουν απρόσκοπτη πρόοδο  και αρμονία στον
  πολιτικό και οικονομικό τομέα, μέσα σε μια κυρίαρχη, ανεξάρτητη και
  δημοκρατική πολιτεία με κατοχυρωμένα τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα
  όλων των νόμιμων πολιτών της. 
 2.3 Βασικοί στόχοι
  Οι βασικοί στόχοι του Δημοκρατικού Κόμματος πηγάζουν από  την όλη
  ιδεολογία και πολιτική φιλοσοφία του. Παράλληλα:
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα βρίσκεται σταθερά και με συνέπεια ενταγμένο
   στον ενδιάμεσο πολιτικό χώρο και υπηρετεί με ειλικρίνεια και χωρίς

   διακρίσεις το δημόσιο συμφέρον και το κοινωνικό σύνολο. Επιδιώκει τη
   συστηματική συνεργασία των δυνάμεων του χώρου στη βάση
   πολιτικοϊδεολογικών συγκλίσεων. Μόνιμος στόχος του Δημοκρατικού
   Κόμματος είναι η συνένωση των δυνάμεων του χώρου και η διεύρυνση
   της αποδοχής των αρχών και της πολιτικής φιλοσοφίας του
   ενδιάμεσου χώρου από την Κυπριακή κοινωνία Στόχος επίσης είναι η
   δημιουργία συνθηκών εθνικής συνεννόησης, πολιτικής συναντίληψης,
   κοινωνικής συναίνεσης και πολιτικής σταθερότητας στον τόπο.
  β) Το Δημοκρατικό Κόμμα επιδιώκει ενεργό και δημιουργική συμμετοχή
   σε Διεθνείς και  Ευρωπαϊκούς πολιτικοϊδεολογικούς και
   κο ι ν ο β ο υλ ε υ τ ι κο ύ ς  θ εσ μ ο ύ ς  κα ι  σ χ ή μ α τ α  σ τ η  β ά σ η
   πολιτικοϊδεολογικής ταύτισης ή συγγένειας.
 2.4 Θέσεις του Κόμματος αναφορικά με το Εθνικό θέμα
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα θεωρεί το Κυπριακό ως πρόβλημα εισβολής και
   κατοχής και αγωνίζεται για να επιτύχει με βάση τα ψηφίσματα και τις
   αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών και τις Συμφωνίες Κορυφής, τις
   αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
   και το Κοινοτικό (Ευρωπαϊκό) Κεκτημένο, δίκαιη, λειτουργική και
   βιώσιμη λύση. ΛΥΣΗ που θα εξασφαλίζει την πλήρη ανεξαρτησία, την
   κατοχύρωση της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας, και της
   ενότητας της χώρας, την αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων
   και των εποίκων και την κατοχύρωση του δικαιώματος επιστροφής
   όλων των προσφύγων στις εστίες και τις περιουσίες τους, κάτω από
   συνθήκες ασφάλειας και θα κατοχυρώνει τα ανθρώπινα δικαιώματα
   (όλων των νόμιμων κατοίκων της Κυπριακής Δημοκρατίας), τις
   βασικές ελευθερίες και τη διακρίβωση της τύχης ενός εκάστου των
   αγνοουμένων.
  β) Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει ότι στον αγώνα μας για φυσική και
   εθνική επιβίωση και δικαίωση, η ανεπιφύλακτη και στενή συνεργασία
   με την Ελληνική Κυβέρνηση είναι αναγκαία και απαραίτητη, και ότι, οι
   δεσμοί με την Ελλάδα, για λόγους ιστορικούς, φυλετικούς και
   εθνικούς, πρέπει να παραμένουν πάντοτε απαρασάλευτοι.
  γ) Το Δημοκρατικό Κόμμα εργάζεται για την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση της
   Κύπρου με στόχο την εφαρμογή των αρχών της δικαιοσύνης, των
   ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του Κοινοτικού Κεκτημένου και την
   ισότιμη και δημιουργική συμμετοχή της Κύπρου στους Ευρωπαϊκούς
   θεσμούς και γενικά στο Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. Παράλληλα εργάζεται
   για τη διαμόρφωση ενός συστήματος αρχών και αξιών στην Ευρωπαϊκή
   Ένωση που να την καθιστά ένωση λαών και πολιτισμών και όχι όργανο
   πολιτικών και οικονομικών κέντρων εξουσίας.
 2.5 Πολιτική Δημοκρατία
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει πως όλες οι πολιτικές εξουσίες πρέπει
   να πηγάζουν από το λαό και να ασκούνται υπεύθυνα για το καλό του
   λαού και σύμφωνα με την ανόθευτη θέλησή του.
  β) Η ολοκλήρωση της Πολιτικής Δημοκρατίας είναι αδιανόητη χωρίς την
   απαιτούμενη πολιτική αγωγή και ενημέρωση, χωρίς τη συμμετοχή
   όλων των ενηλίκων πολιτών στη διαδικασία λήψης σοβαρών
   αποφάσεων, χωρίς την παροχή ίσων ευκαιριών σε όσους πολίτες
   θέλουν να διεκδικήσουν πολιτικές θέσεις, από τις οποίες να μπορούν
   να συναγωνιστούν δημοκρατικά και  ελεύθερα, χωρίς να
   παρεμποδίζονται από οποιεσδήποτε προκαταλήψεις και εμπόδια.
   Η Πολιτική Δημοκρατία απαιτεί την ισότητα των πολιτών έναντι των
   νόμων και την ισοπολιτεία των νόμων έναντι όλων των πολιτών.
 2.6 Έμπρακτη Πολιτική Δημοκρατία 
  Το Δημοκρατικό Κόμμα θέλει τη δημοκρατία έμπρακτη και ουσιαστική, όπου
  τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των πολιτών να καθορίζονται δημοκρατικά,
  με συναίσθηση κοινωνικής ευθύνης και σύμφωνα με τις αρχές της
  δικαιοσύνης και της κοινωνικής αλληλεγγύης και όπου τα δικαιώματα των
  πολιτών να προστατεύονται αποτελεσματικά και να ασκούνται ελεύθερα.

 2.7 Ατομικές και Πολιτικές Ελευθερίες 
  Το Δημοκρατικό Κόμμα θέλει τα ανθρώπινα δικαιώματα απαραβίαστα και τις
  ατομικές και πολιτικές ελευθερίες κατοχυρωμένες με μηχανισμούς που να
  τις προστατεύουν από καταχραστές και σφετεριστές της εξουσίας και από
  πράξεις που δεν συνάδουν με το σύστημα των κοινωνικών αξιών του λαού ή
  τη δημοκρατικά εκφραζόμενη θέληση του λαού.
 2.8 Κοινωνική Δημοκρατία
  Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει ότι το κράτος και γενικά η πολιτεία καθώς και
  η ευρύτερη  κοινωνία έχουν υποχρέωση να εξασφαλίζουν σε όλους τους
  πολίτες συνθήκες ελεύθερης και αξιοπρεπούς διαβίωσης, σύμφωνα με τις
  αρχές της δικαιοσύνης, του ανθρωπισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης.
  Για το σκοπό αυτό υποστηρίζει τη χαλιναγώγηση της αυθαιρεσίας των
  ισχυρών κοινωνικών ομάδων, όπου, και όταν, εκδηλώνεται, την ενίσχυση των
  αδύνατων κοινωνικών ομάδων ή κατηγοριών ή στρωμάτων και την προστασία
  τους από την εγκατάλειψη, την κοινωνική περιθωριοποίηση, την άδικη
  μεταχείριση και την εκμετάλλευση, με απώτερο σκοπό την εξισορρόπηση
  των κοινωνικών και οικονομικών δικαιωμάτων και την αρμονική συμβίωση
  των πολιτών μέσα σε συνθήκες κοινωνικής συνοχής.
 2.9 Οικονομική Δημοκρατία
  Το Δημοκρατικό Κόμμα αποβλέπει στην εξάλειψη κάθε είδους οικονομικών
  φραγμών για την οικονομική προαγωγή των ατόμων και στη δημιουργία ίσων
  ευκαιριών εργασίας και οικονομικής προόδου για όλους τους πολίτες.
  Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει ότι η οικονομική δημοκρατία είναι ανέφικτη
  χωρίς την κατάργηση της κυρίαρχης  αυθαιρεσίας των οικονομικά ισχυρών,
  των μονοπωλίων, της ασυδοσίας του εγχώριου ή ξένου κεφαλαίου, της
  μονοπώλησης, της πληροφόρησης και των κάθε λογής προνομίων που είναι
  αντίθετα με τα συμφέροντα του λαού.  Το Δημοκρατικό Κόμμα θεωρεί επίσης
  αναγκαία την καθιέρωση ελέγχου και την επιβολή κυρώσεων για την κακή
  χρήση τεχνικών εφευρέσεων ή καινοτομιών από μέρους ισχυρών
  κοινωνικοοικονομικών παραγόντων.
  Το Δημοκρατικό Κόμμα θεωρεί το μικτό σύστημα οικονομίας, που συνδυάζει
  την ιδ ιωτική πρωτοβουλία με τον κρατικό σχεδιασμό,  ως το
  αποτελεσματικότερο οικονομικό σύστημα το οποίο διασφαλίζει την πρόοδο
  και την ανάπτυξη της Κύπρου και του λαού της, την δίκαιη κατανομή του
  εθνικού πλούτου και των οικονομικών βαρών και την προστασία των
  δικαιωμάτων των οικονομικά ασθενέστερων και μη προνομιούχων ομάδων
  του πληθυσμού.
 2.10 Δημοκρατική μεθόδευση
  Το Δημοκρατικό Κόμμα δεν υποστηρίζει δόγματα αλλά αρχές, που θα
  ενθαρρύνουν την αδιάκοπη αναζήτηση του καλύτερου και δικαιότερου
  τρόπου κοινωνικής συμβίωσης και συνεργασίας.
  Υποστηρίζει ότι ο ανοικτός και ελεύθερος διάλογος σαν μέσο έκφρασης των
  εκτιμήσεων και θέσεων του λαού, αποτελεί το πιο ορθό μέσο αναζήτησης
  τρόπων για πιο αρμονική  κοινωνική συμβίωση και συνεργασία.
  Επίσης υποστηρίζει ότι σε περίπτωση διαφωνίας ή διαφοράς το καλύτερο
  μέσο για εξεύρεση λύσης είναι οι νόμιμες και δημοκρατικές διαδικασίες.
 2.11 Κατευθυντήριες Οργανωτικές Γραμμές 
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα δεν είναι Κόμμα με μονολιθική οργάνωση. Η
   συνοχή του διατηρείται με την ισορροπημένη κατανομή της
   ενδοκομματικής δύναμης μεταξύ των μελών και αξιωματούχων του, με
   την προσήλωση στους σκοπούς και στη συλλογική προσπάθεια για την
   επίτευξη των σκοπών του Κόμματος.
  β) Οι δημοκρατικές αρχές διέπουν τόσο τη διαδικασία ανάδειξης
   αξιωματούχων όσο και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Γι’ αυτό:
   I.  Όλα τα όργανα είναι αιρετά και εκλέγονται με όσο το δυνατό πιο
    άμεσο τρόπο. Συγκεκριμένα όλα τα μέλη του Κόμματος, που
    είναι εγγεγραμμένα στο Κεντρικό Μητρώο Μελών, έχουν και
    ασκούν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και
    συνδιαμορφώνουν μέσα από συλλογικές διαδικασίες τις

    αποφάσεις και τις θέσεις του Κόμματος στα μείζονος σημασίας
    και ιδιαίτερης κρισιμότητας πολιτικά και κομματικά θέματα. Όλα
    τα μέλη του Κόμματος εκλέγουν όλους τους κεντρικούς
    αξιωματούχους και μέλη των κεντρικών συλλογικών οργάνων
    του Κόμματος, όλα τα μέλη των Επαρχιακών Οργανώσεων
    εκλέγουν όλους τους αξιωματούχους και τα μέλη των
    Επαρχιακών Συλλογικών Οργάνων και όλα τα μέλη της Τοπικής
    Οργάνωσης εκλέγουν όλους τους αξιωματούχους και όλα τα
    μέλη των τοπικών συλλογικών οργάνων.
   II. Οι εξουσίες που συγκεντρώνουν τα όργανα
    αλληλοϊσορροπούνται και αλληλοελέγχονται.
   III. Οι αποφάσεις λαμβάνονται από αρμόδια συλλογικά όργανα.
    --Επιδιώκεται η αποκέντρωση του συστήματος λήψης
    αποφάσεων και η εκχώρηση διακριτικής  εξουσίας στα
    κατώτερα συλλογικά αιρετά  όργανα.

ΑΡΘΡΟ 3: ΚΟΜΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ
 3.1 Επί θεμάτων μείζονος πολιτικής σημασίας ή ιδιαίτερης κομματικής
  κρισιμότητας πραγματοποιείται κομματικό δημοψήφισμα στο οποίο
  συμμετέχουν όλα τα μέλη του Κόμματος.
 3.2 
  Την πραγματοποίηση κομματικού δημοψηφίσματος αποφασίζει η Κεντρική
  Επιτροπή, η οποία καθορίζει το θέμα και τα ερωτήματα που θα τεθούν προς
  απάντηση στο δημοψήφισμα. Οι σχετικές αποφάσεις της Κεντρικής
  Επιτροπής λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών της.

ΑΡΘΡΟ 4: ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 4.1 Το Πολιτικό Πρόγραμμα του Κόμματος καθορίζεται με βάση τις πιο πάνω
  βασικές πολιτικές θέσεις και, εντός των πλαισίων αυτών, μπορεί να
  αναθεωρείται από καιρού εις καιρό από το Παγκύπριο Συνέδριο που έχει
  αποκλειστική αρμοδιότητα να συζητά και να εγκρίνει τους επί μέρους
  στόχους, τη μεθοδολογία, τρόπους και ενέργειες για την προώθηση της
  εφαρμογής του.
 4.2 Την ευθύνη για τη σύνταξη του προσχεδίου του προγράμματος έχει το
  Εκτελεστικό Γραφείο που το υποβάλλει στην Κεντρική Επιτροπή για έγκριση.
  Η Κεντρική Επιτροπή το παραπέμπει στο Παγκύπριο Συνέδριο για τελική
  έγκριση. Νοείται ότι σε όλα τα όργανα του Κόμματος δίνεται η δυνατότητα
  υποβολής απόψεων και εισηγήσεων για τον καταρτισμό του Πολιτικού
  Προγράμματος του Κόμματος.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΔΟΜΗ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

ΑΡΘΡΟ 5: ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 1. Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση
 2. Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο
 3. Έκτακτο ή Καταστατικό Συνέδριο 
 4. Παγκύπρια Συνδιάσκεψη
 5. Κεντρική Επιτροπή
 6. Πολιτικό Συμβούλιο
 7. Εκτελεστικό Γραφείο
 8. Γραμματεία Εκτελεστικού Γραφείου
 9. Κοινοβουλευτική Ομάδα
 10. Γενικό Οργανωτικό Γραφείο
 11. Οικονομική Επιτροπή

 12. Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες
 13. Επιτροπή Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ΑΡΘΡΟ 6: ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 6.1 Η Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση πραγματοποιείται κάθε πενήντα-τέσσερις
  (54) μήνες και εκλέγει τους κεντρικούς αξιωματούχους του Κόμματος
  (Πρόεδρο, Αναπληρωτή Πρόεδρο, τρεις (3) Αντιπροέδρους, Γενικό
  Γραμματέα, Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα), τα αιρετά μέλη του Εκτελεστικού
  Γραφείου (15) και τα μέλη της Κεντρική Επιτροπή.
 6.2 Πραγματοποιείται πενήντα-τέσσερις (54) μήνες μετά την προηγούμενη
  Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
 6.3 Όλα τα εγγεγραμμένα στο Κεντρικό Μητρώο Μελών μέλη του Κόμματος, που
  έχουν εγγραφεί τουλάχιστον εννέα (9) μήνες πριν την ημέρα διεξαγωγής της
  Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην
  ψηφοφορία, εφόσον έχουν τακτοποιημένες τις κομματικές τους
  υποχρεώσεις κατά την προσέλευση τους στην Εκλογική Συνέλευση.

  Κάλπες της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης λειτουργούν σε όλες τις
  επαρχίες, όπως θα ορίζεται από τους σχετικούς κανονισμούς. Οι εκλογικές
  διαδικασίες εποπτεύονται από κεντρική και επαρχιακές εφορευτικές
  επιτροπές όπως θα ορίζουν οι Κανονισμοί που εγκρίνονται από την Κεντρική
  Επιτροπή. Οι Επαρχιακές Εφορευτικές Επιτροπές υπόκεινται στην Κεντρική
  Εφορευτική Επιτροπή. Οι Πρόεδροι των Επαρχιακών εφορευτικών
  επιτροπών είναι μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.

  Οι κάλπες ανοίγουν και κλείνουν την ίδια ώρα σε όλες τις επαρχίες.

  Η Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο συλλογικό
  όργανο του Κόμματος σε θέματα εκλογικών διαδικασιών.

  Ο χρόνος διεξαγωγής της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης μπορεί να
  παραταθεί για περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, με
  απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, ύστερα από εισήγηση του Εκτελεστικού
  Γραφείου, για λόγους εξειδικευμένους που αφορούν τα πολιτικά πράγματα
  του τόπου ή που εξυπηρετούν τους σκοπούς και τις αρχές του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 7: ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 7.1 Το Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο είναι το ανώτατο και κυρίαρχο συλλογικό
  όργανο του Κόμματος στη διαμόρφωση των πολιτικών αποφάσεων και στη
  χάραξη στρατηγικής. Συνέρχεται μια (1) φορά στη διάρκεια της  θητείας των
  κεντρικών συλλογικών οργάνων του Κόμματος, κατόπιν σύγκλισης από την
  Κεντρική Επιτροπή του κόμματος ή όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο από την
  Κεντρική Επιτροπή.
 7.2 Προκηρύσσεται από την Κεντρική Επιτροπή η οποία καθορίζει την
  ημερομηνία διεξαγωγής του και εγκρίνει την ημερήσια διάταξη του.
  Ο χρόνος διεξαγωγής του μπορεί να αναβληθεί για περίοδο που δεν θα
  υπερβαίνει τους τρεις μήνες, με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, ύστερα
  από εισήγηση του Εκτελεστικού Γραφείου, για λόγους εξειδικευμένους που
  αφορούν τα πολιτικά πράγματα του τόπου ή που εξυπηρετούν τους σκοπούς
  και τις αρχές του  Κόμματος.
 7.3 Σύνθεση
  Στο Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο συμμετέχουν: Κεντρική Επιτροπή, Πολιτική
  Επιτροπή, 86 αντιπρόσωποι της ΝΕΔΗΚ, 86 αντιπρόσωποι της ΓΟΔΗΚ, 50
  αντιπρόσωποι των Κλαδικών Οργανώσεων, οι Πρόεδροι των Ομάδων
  Μελετών, δύο αντιπρόσωποι από κάθε Φοιτητική Οργάνωση, τα μέλη των
  Επαρχιακών Επιτροπών του Κόμματος, οι Πρόεδροι των Τοπικών Επιτροπών
  και ένας αντιπρόσωπος από κάθε εκλογικό κέντρο, πέντε αντιπρόσωποι από
  κάθε Κομματική Οργάνωση του εξωτερικού, οι Δήμαρχοι, οι Δημοτικοί
  Σύμβουλοι, οι Σχολικοί Έφοροι και οι εκλεγμένοι πρόεδροι και μέλη

  Κοινοτικών Συμβουλίων μέλη του Κόμματος, τρεις αντιπρόσωποι της
  Οικονομικής Επιτροπής, οι δύο οικονομικοί ελεγκτές.
  Συμμετέχουν επίσης: Πρώην Πρόεδροι της Δημοκρατίας που προέρχονται
  από το ΔΗΚΟ, εν ενεργεία υπουργοί, βουλευτές και ευρωβουλευτές, καθώς
  και όσοι διετέλεσαν αξιωματούχοι του Κόμματος που εκλέγηκαν από
  Παγκύπριο Συνέδριο (Πρόεδροι του Κόμματος, Αναπληρωτές Προέδροι,
  Αντιπρόεδροι, Γενικοί Γραμματείς, και Γενικοί Οργανωτικοί Γραμματείς)
  πρώην Υπουργοί, Βουλευτές και Ευρωβουλευτές του Κόμματος καθώς και οι
  πρώην Προέδροι και Γενικοί Γραμματείς της ΓΟΔΗΚ και της ΝΕΔΗΚ και
  πρώην Πρόεδροι Επαρχιακών Επιτροπών, οι Πρόεδροι και τα μέλη
  Διοικητικών Συμβουλίων Ημικρατικών Οργανισμών που είναι μέλη του
  Κόμματος
 7.4 Αρμοδιότητες
  Το Τακτικό Συνέδριο ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
  α) Λαμβάνει γνώση, συζητά και ψηφίζει:-
   I. Το Πολιτικό Πρόγραμμα του Κόμματος για την επόμενη θητεία.
   II. Την Έκθεση Δράσης της περασμένης θητείας, που καταθέτει ο
    Γενικός  Γραμματέας του Κόμματος.
  β) Καθορίζει τα γενικά πλαίσια της πολιτικής του Κόμματος.
  γ) Λαμβάνει γνώση και εγκρίνει τον Οικονομικό Απολογισμό της
   Οικονομικής Επιτροπής και την Έκθεση των Οικονομικών Ελεγκτών
   του Κόμματος.
  δ) Τροποποιεί το Καταστατικό σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις.
  ε) Έχει το τεκμήριο της αρμοδιότητας για οποιοδήποτε θέμα που δεν
   καθορίζει το Καταστατικό και περιβάλλεται με το κατάλοιπο εξουσίας
   που  δεν έχει ανατεθεί σε άλλο κομματικό όργανο.
 7.5 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί που ψηφίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν με βάση το
  Καταστατικό, θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Τακτικού Παγκυπρίου
  Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 8: ΕΚΤΑΚΤΟ Ή ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 8.1 Το Έκτακτο ή Καταστατικό Παγκύπριο Συνέδριο συγκαλείται εάν και εφ’ όσον
  κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο του Κόμματος ή την Κεντρική Επιτροπή και
  ασχολείται με ειδικά θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη του,
  που εξαγγέλλεται μαζί με τη σύγκλησή του.
 8.2 Στην οργάνωση και λειτουργία του Έκτακτου ή Καταστατικού Παγκυπρίου
  Συνεδρίου εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις περί Τακτικού
  Παγκυπρίου Συνεδρίου, με εξαίρεση τη χρονική περίοδο για έγκριση και
  κοινοποίηση στους συνέδρους των εγγράφων που θα τεθούν ενώπιον του
  Συνεδρίου, την οποία θα μπορεί να συντέμνει η Κεντρική Επιτροπή
  ανάλογα με την περίπτωση και εφ’ όσον συντρέχουν εξειδικευμένοι λόγοι.

ΑΡΘΡΟ 9: ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ
 9.1 Συγκαλείται με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής με στόχο την ενημέρωση
  και το συλλογικό προβληματισμό των στελεχών του Κόμματος καθώς και την
  ανάπτυξη διαλόγου του Κόμματος  με την ευρύτερη κοινωνία πάνω σε
  σημαντικά πολιτικά ζητήματα ή θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος. Η
  Κεντρική Επιτροπή ορίζει ειδική επιτροπή για τη διοργάνωση της.
 9.2 Η Κεντρική Επιτροπή καθορίζει τη σύνθεση της Συνδιάσκεψης και εγκρίνει
  την ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 10: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 10.1 Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ είναι το ανώτατο συλλογικό όργανο του Κόμματος
  που λειτουργεί μεταξύ δύο Τακτικών Παγκύπριων Συνεδρίων.
 10.2 Σύνθεση 
  Η Κεντρική Επιτροπή αποτελείται:
  α) Από τα μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου (ως το άρθρο 12)
  β) Από τα επτά (7) μέλη της Γενικής Γραμματείας της ΓΟΔΗΚ και τα

   έντεκα (11) μέλη της Γενικής Γραμματείας της ΝΕΔΗΚ, τον Πρόεδρο
   των Ομάδων Μελετών και τους Προέδρους των κομματικών
   παραρτημάτων εξωτερικού
  γ) Από 120 αιρετά μέλη, από τα οποία 20% τουλάχιστον είναι γυναίκες
   και 10% τουλάχιστον ανήκουν στη ΝΕΔΗΚ (συμπεριλαμβανομένων
   των επτά (7) μελών της Γραμματείας της ΓΟΔΗΚ και των έντεκα (11)
   μελών της Γραμματείας της ΝΕΔΗΚ) και τα οποία κατανέμονται στις
   Επαρχιακές Οργανώσεις του Κόμματος με βάση τον αριθμό ψήφων
   που πήρε η κάθε επαρχία στις αμέσως προηγούμενες βουλευτικές
   εκλογές στις οποίες το Κόμμα έλαβε μέρος αυτοδύναμα. Τα μέλη κάθε
   επαρχίας εκλέγονται από την οικεία Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση. Η
   κατανομή των εδρών κατά επαρχιακή οργάνωση και των θέσεων που
   διεκδικούνται από γυναίκες και εκπροσώπους της ΝΕΔΗΚ καθορίζεται
   από την Κεντρική Επιτροπή με τους σχετικούς κανονισμούς. Η εκλογή
   γίνεται με βάση κανονισμούς που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή.
  δ) Όλους τους αξιωματούχους που επιλέγονται/εκλέγονται σύμφωνα με
   τα άρθρα 10.7
  ε) Από τους Προέδρους της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων, της
   Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων και της Ομάδας Μελετών.
  στ) Από πέντε (5) εκπροσώπους του Φοιτητικού Κινήματος, που είναι
   μέλη του κόμματος.
 10.3 Η εκλογή των αιρετών μελών της Κεντρικής Επιτροπής γίνεται από τις
  Επαρχιακές Εκλογικές Συνελεύσεις. Η κατανομή των εδρών κατά Επαρχιακή
  Οργάνωση και των θέσεων που διεκδικούνται από γυναίκες και εκπροσώπους
  της ΝΕΔΗΚ καθορίζεται από την Κεντρική Επιτροπή με τους σχετικούς
  κανονισμούς.
 10.4 Ο Γενικός Γραμματέας και ο Βοηθός Γενικός Γραμματέας  φροντίζουν για την
  τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων και των παρουσιών της Κεντρικής
  Επιτροπής και κυκλοφορούν τα  πρακτικά ανάμεσα στα μέλη της Κεντρικής
  Επιτροπής όχι αργότερα από 15 μέρες μετά τη συνεδρία. 
  Η Κεντρική Επιτροπή δύναται να αποφασίσει τη μη περίληψη θεμάτων στα
  πρακτικά με πλειοψηφία όχι μικρότερη από 3/5 των παρόντων.
 10.5 Η Κεντρική Επιτροπή συνέρχεται τουλάχιστον μια (1) φορά την τριμηνία.
  Συγκαλείται από το Εκτελεστικό  Γραφείο, υπό την ευθύνη του Γενικού
  Γραμματέα.
  α) Η Κεντρική Επιτροπή μπορεί να συγκληθεί εκτάκτως από τον Πρόεδρο
   ή το Εκτελεστικό Γραφείο ή με γραπτή αίτηση υπογεγραμμένη από το
   25% τουλάχιστον των μελών της, που να παραθέτει κατά τρόπο
   συγκεκριμένο το θέμα ή τα θέματα για το οποίο/οποία ζητείται η
   έκτακτη σύγκλησή της.
  β) Η Κεντρική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα το
   ήμισυ  τουλάχιστον των εν ενεργεία μελών της. Σε περίπτωση μη
   συμπλήρωσης του ως άνω αριθμού, η συνεδρία αναβάλλεται για μια
   ώρα, οπότε τα παρόντα μέλη εφ’ όσον αντιπροσωπεύουν το 1/3
   τουλάχιστον των εν ενεργεία μελών της, αποτελούν απαρτία.
  γ) Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία, εκτός των
   αποφάσεων για τις οποίες απαιτείται μεγαλύτερος αριθμός ψήφων
   σύμφωνα με τις πρόνοιες άλλων άρθρων του Καταστατικού. Η
   ψηφοφορία διεξάγεται δι’ ανατάσεως της χειρός εκτός αν ζητηθεί
   διαφορετικά από το 25% των παρόντων μελών, οπότε διεξάγεται
   μυστική.
 10.6 Αρμοδιότητες
  α) Η Κεντρική Επιτροπή προκηρύσσει  την Παγκύπρια Εκλογική
   Συνέλευση και καθορίζει την ημερομηνία διεξαγωγής των εργασιών
   της, την εκλογική διαδικασία και κάθε άλλο εκλογικό κανονισμό. Με
   ειδικούς κανονισμούς καθορίζει τη διαδικασία υποβολής
   υποψηφιοτήτων και διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη των
   κεντρικών αξιωματούχων, των μελών των κεντρικών συλλογικών
   οργάνων και των επαρχιακών και τοπικών συλλογικών οργάνων, που

   εκλέγονται από την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
  β) Προκηρύσσει επίσης το Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο, καθορίζει την
   ημερομηνία διεξαγωγής των εργασιών του και εγκρίνει την ημερήσια
   διάταξή του. Μελετά και εγκρίνει όλα τα έγγραφα που θα κατατεθούν
   στο Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο, τουλάχιστον ένα μήνα πριν την
   πραγματοποίηση του και φροντίζει για την κυκλοφορία του
   προσυνεδριακού υλικού  διά του Γενικού Γραμματέα προς τις
   Επαρχιακές Επιτροπές και άλλες οργανώσεις ή τμήματα του Κόμματος.
  γ) Εγκρίνει και παραπέμπει στο Παγκύπριο Τακτικό Συνέδριο το Πολιτικό
   Πρόγραμμα του Κόμματος και την Έκθεση Δράσης.
  δ) Μελετά και εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων και δαπανών
   του Κόμματος. 
  ε) Λαμβάνει γνώση της γενικής οικονομικής κατάστασης του Κόμματος
   με αναφορά του αρμόδιου οικονομικού διαχειριστή, ο οποίος εισηγείται
   στο Εκτελεστικό Γραφείο τους συνεργάτες του.
  στ) Ενόψει του Τακτικού Παγκύπριου Συνεδρίου λαμβάνει γνώση της
   οικονομικής κατάστασης και διαχείρισης των οικονομικών του
   Κόμματος της προηγηθείσας διετίας με την κατάθεση της έκθεσης των
   οικονομικών ελεγκτών του Κόμματος που παραπέμπεται στο Τακτικό
   Παγκύπριο Συνέδριο. Ενόψει Τακτικού Παγκύπριου Συνεδρίου
   εξετάζει τους εγκεκριμένους λογαριασμούς του Κόμματος με βάση
   την έκθεση των ελεγκτών και εγκρίνει ή απορρίπτει τους
   λογαριασμούς.
  ζ) Εγκρίνει τους εσωτερικούς κανονισμούς οι οποίοι ρυθμίζουν την
   οργάνωση και λειτουργία των Συλλογικών οργάνων ή επιτροπών του
   Κόμματος , κεντρικών, επαρχιακών ή τοπικών. 
  η) Εγκρίνει την κομματική λειτουργία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.
  θ) Καθορίζει το ύψος του δικαιώματος εγγραφής και της ετήσιας
   συνδρομής των μελών.
  ι) Θεσπίζει ειδικούς κανονισμούς που ρυθμίζουν:
   I. Τη διαδικασία της υποβολής υποψηφιότητας και εκλογής
    αξιωματούχων του Κόμματος που εκλέγονται από ανώτερα
    συλλογικά όργανα του Κόμματος. 
   II. Τη διαδικασία επιλογής κομματικού ή κομματικών υποψηφίων
    στη διεκδίκηση των γενικών ή Αναπληρωματικών βουλευτικών
    εκλογών, Ευρωεκλογών, των δημοτικών εκλογών ή της εκλογής
    προέδρων και μελών Κοινοτικών Συμβουλίων καθώς και μελών
    Σχολικών Εφοριών.
   III. Τη διαδικασία προκήρυξης και διεξαγωγής του κομματικού
    δημοψηφίσματος.
  Ια) Επιλέγει/εκλέγει ενδεκαμελή (11) υποεπιτροπή της Κεντρικής
   Επιτροπής απαρτιζόμενη από Πρόεδρο και δέκα μέλη, η οποία ενεργεί
   ως δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
  Ιβ) Επιλέγει/εκλέγει το βουλευτή που θα διεκδικήσει το αξίωμα του
   Προέδρου της Βουλής, σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Κόμματος
   δεν είναι βουλευτής ή δεν επιθυμεί να διεκδικήσει τη θέση.
  Ιγ) Επικυρώνει την εκλογή του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του
   Κόμματος και του Αναπληρωτή του.
  Ιδ) Επιλέγει/εκλέγει τα πέντε (5) μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας,
   Ελέγχου και  Κανονισμών.
  Ιε) Επικυρώνει την επιλογή του Προέδρου της Ομάδας Μελετών.
 10.7 Επιλέγει/εκλέγει τους πιο κάτω Αξιωματούχους του Κόμματος οι οποίοι
  συμμετέχουν στην Κεντρική Επιτροπή ως εξ οφίκια μέλη με δικαίωμα
  ψήφου:
  1) Τους Βοηθούς Γενικούς Γραμματείς
  2) Τους Βοηθούς Γενικούς Οργανωτικούς Γραμματείς
  3) Το Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων
  4) Το Γραμματέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  5) Το Γραμματέα Αγροτικών Θεμάτων

  6) Το Γραμματέα Προσφυγικών Θεμάτων
  7) Το Γραμματέα Πολιτιστικών Θεμάτων
  8) Το Γραμματέα Αθλητισμού
  9) Το Γραμματέα Θρησκευτικών Ομάδων
  10) Το Γραμματέα Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Θεμάτων
  Τα καθήκοντα/αρμοδιότητές τους, εφ’ όσον  δεν προβλέπονται από το
  Καταστατικό, εγκρίνονται από την Κεντρική Επιτροπή.
 10.8 Πληρώνει με εκλογή τις  θέσεις του Αναπληρωτή Προέδρου, Αντιπροέδρων,
  Γενικού Γραμματέα και του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, σε περίπτωση
  κατά την οποία καθίστανται κενές για οποιοδήποτε λόγο.
 10.9 Κάθε χρόνο η Κεντρική Επιτροπή  ορίζει ειδική συνεδρία  λογοδοσίας των
  αξιωματούχων του Κόμματος. 

ΑΡΘΡΟ 11: ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 11.1 Στο Πολιτικό Συμβούλιο μετέχουν όλοι οι πρώην υπουργοί και βουλευτές
  μέλη του Κόμματος και άλλα πρόσωπα μετά από σχετική εισήγηση του
  Προέδρου του Κόμματος στη Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου.
 11.2 Συνεδριάζει τακτικά και αναλύει τα πολιτικά δρώμενα και την επικαιρότητα.
 11.3 Το Πολιτικό Συμβούλιο έχει καθαρά συμβουλευτικό χαρακτήρα και μετά από
  κάθε συνεδρία αποστέλλει στον Πρόεδρο του Κόμματος έκθεση εισηγήσεων
  και απόψεων.
 11.4 Το Πολιτικό Συμβούλιο τελεί υπό την εποπτεία του Προέδρου του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 12: ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
 12.1 Το Εκτελεστικό Γραφείο είναι το Εκτελεστικό Όργανο της Κεντρικής
  Επιτροπής και γενικότερα του Κόμματος.
 12.2 Σύνθεση 
  Στο Εκτελεστικό Γραφείο συμμετέχουν:
  α) Ο Πρόεδρος, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος, οι τρεις (3) Αντιπροέδροι, ο
   Γενικός Γραμματέας, ο Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας.
  β) Δεκαπέντε (15) αιρετά μέλη που εκλέγονται από την Παγκύπρια
   Εκλογική Συνέλευση. Τρία από τα μέλη αυτά είναι γυναίκες.
  γ) Πρώην Πρόεδροι του Κόμματος
  δ) Οι Πρόεδροι της ΝΕΔΗΚ και της ΓΟΔΗΚ
  ε) Οι υπουργοί που συμμετέχουν στην κυβέρνηση εκ μέρους του
   Κόμματος.
  στ) Τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος και οι
   Ευρωβουλευτές του Κόμματος.
  ζ) Οι Πρόεδροι των Επαρχιακών Επιτροπών του Κόμματος (ένας ανά
   γεωγραφική επαρχία).
  η) Ο Οικονομικός Διαχειριστής του Κόμματος
  θ) Ο Γενικός Διευθυντής του Κόμματος, ως εξ οφίκιο Μέλος με δικαίωμα
   ψήφου.
  ι) Η Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου δύναται να καλεί μέχρι και 3
   άτομα να παρακάθονται στο Εκτελεστικό χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 12.3 Αποτυχών υποψήφιος στις εκλογές για την ανάδειξη προέδρου του
  Κόμματος ο οποίος συγκεντρώνει πάνω από το 30% των ψήφων, συμμετέχει
  στο Εκτελεστικό Γραφείο ως πλήρες μέλος.
 12.4 Σε Ειδικές Συνεδρίες παρίστανται για σκοπούς ενημέρωσης και συντονισμού
  και άλλοι αξιωματούχοι του Κόμματος που θα προσκαλούνται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 12.5 Λειτουργία 
  α) Το Εκτελεστικό Γραφείο συγκαλείται το αργότερο τριάντα (30) ημέρες
   μετά την εκλογή των αιρετών μελών του και συνεδριάζει τακτικά
   τουλάχιστον μια (1) φορά τον μήνα και έκτακτα όταν κληθεί από τον
   Πρόεδρο ή από τα 3/5 των μελών του.
  β) Τα μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου αναλαμβάνουν συγκεκριμένους
   τομείς  ευθύνης. 
  γ) Βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά συν ένα μέλη του. Οι

   αποφάσεις λαμβάνονται  με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών
   του.
  δ) Γενικά θέματα λειτουργίας του ρυθμίζονται με Ειδικό Κανονισμό που
   θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή. 
 12.6 Αρμοδιότητες
  Το Εκτελεστικό Γραφείο ασκεί τις πιο κάτω αρμοδιότητες:
  α) Μελετά τις διαμορφούμενες εκάστοτε πολιτικές ή άλλες καταστάσεις
   και εξελίξεις και αντιμετωπίζει τα προκύπτοντα θέματα.
  β) Εκτιμά τη γενική κατάσταση και λαμβάνει αποφάσεις για την
   κομματική γραμμή μέσα στα πλαίσια των αρχών του Κόμματος.
  γ) Αποφασίζει για την ένταξη στα συλλογικά όργανα του Κόμματος
   άλλων στελεχών που προσχωρούν στο Κόμμα.
  δ) Ετοιμάζει  και υποβάλλει κάθε τρίμηνο προς την Κεντρική Επιτροπή
   Ειδική Πολιτική Έκθεση πάνω στην πολιτική κατάσταση, με βάση την 
   οποία αυτή προβαίνει στις εκτιμήσεις ή και λαμβάνει  τις αποφάσεις
   της.
  ε) Προτείνει στην Κεντρική Επιτροπή τα ονόματα των δύο Ελεγκτών του
   Κόμματος.
  στ) Συγκαλεί σε συνεννόηση με τις Επαρχιακές Επιτροπές τα τακτικά ή
   έκτακτα Επαρχιακά Συνέδρια.
  ζ) Καταρτίζει το προσχέδιο του Πολιτικού Προγράμματος του Κόμματος
   και το υποβάλλει στην Κεντρική Επιτροπή.
  η) Επιλέγει/εκλέγει τους πιο κάτω αξιωματούχους του Κόμματος: 
   I. Τον Οικονομικό Διαχειριστή του Κόμματος και τα μέλη της
   Οικονομικής Επιτροπής
   II. Τον Πρόεδρο και τα μέλη της Ομάδας Μελετών
   III. Επικυρώνει τα εννιά (9) πρόσωπα που στελεχώνουν το Γενικό
    Οργανωτικό Γραφείο
   IV. Τον Πρόεδρο και τα μέλη Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων
   V. Τον Πρόεδρο και τα μέλη Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων
   VI. Τον Γενικό Διευθυντή του Κόμματος
  θ) Καταρτίζει με  βάση εισηγήσεις της Επιτροπής Δεοντολογίας, Ελέγχου
   και Κανονισμών, τα προσχέδια των Κανονισμών που προνοούνται από
   τα διάφορα άρθρα του Καταστατικού και τα παραπέμπει στην Κεντρική
   Επιτροπή για ψήφιση.
  ι) Εισηγείται στην Κεντρική Επιτροπή τη σύσταση οποιασδήποτε
   Επιτροπής ή Επιτροπών με συμβουλευτική ιδιότητα που δεν
   προβλέπονται από το καταστατικό για την αποδοτική λειτουργία του
   κομματικού μηχανισμού.
  ια) Κατόπιν εισήγησης του Γενικού Διευθυντή του Κόμματος, εγκρίνει την
   δομή και το οργανόγραμμα του Κόμματος.
  ιβ) Δύναται να καλέσει Αξιωματούχους του Κόμματος που δεν είναι μέλη
   του Εκτελεστικού Γραφείου να παραστούν σε συνεδρία που μελετά
   θέματα της αρμοδιότητάς τους.
  ιγ) Λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή
  ιδ) Επιλέγει/εκλέγει πενταμελή (5) υποεπιτροπή του Εκτελεστικού
   Γραφείου, με Πρόεδρο και τέσσερα (4) μέλη η οποία ενεργεί σαν
   πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
   Η πειθαρχική εξουσία του Εκτελεστικού Γραφείου διά της
   πενταμελούς υποεπιτροπής του ασκείται αφού διοριστεί «ερευνών
   λειτουργός» (εκτός των Οργάνων του Κόμματος αλλά μέλος του
   Κόμματος) για διερεύνηση των γεγονότων και για υποβολή έκθεσης.
   Νοείται ότι παρέχεται το δικαίωμα ακροάσεως του μέλους εφ’ όσον η
   έρευνα διεκπεραιωθεί. 
 12.7 Επιβάλλει αυτεπάγγελτα πειθαρχική ποινή σε περιπτώσεις αυταπόδεικτου
  πειθαρχικού παραπτώματος.
 12.8 Το Εκτελεστικό Γραφείο φροντίζει για τη συγκρότηση και λειτουργία ειδικών
  επιτροπών εργασίας που θα αφορούν θέματα ανάλογα με τα υπουργεία της
  κυβέρνησης ή/και αντίστοιχες Επιτροπές της Βουλής.

 12.9 Η υλοποίηση και εφαρμογή των αποφάσεων του Εκτελεστικού Γραφείου
  μπορεί να ανατεθεί στη Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου.
 12.10 Το Εκτελεστικό Γραφείο επιλέγει τα κομματικά  μέλη που εκπροσωπούν το
  Κόμμα σε εξωκομματικούς οργανισμούς ή επιτροπές.
 12.11 Το Εκτελεστικό Γραφείο σε συνεργασία με το Γενικό Διευθυντή του
  Κόμματος ορίζει τις έμμισθες θέσεις του Κόμματος, διορίζει και παύει το
  έμμισθο προσωπικό και ορίζει και αναθεωρεί την αντιμισθία του με βάση την
  κείμενη νομοθεσία και τις ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις

ΑΡΘΡΟ 13: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
 13.1 Η Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον
  Αναπληρωτή Πρόεδρο, τους τρεις (3) Αντιπροέδρους, το Γενικό Γραμματέα,
  το Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα, τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο, τον
  Αναπληρωτή Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο και δύο (2) από τα αιρετά μέλη
  του Εκτελεστικού Γραφείου που ορίζονται από την ολομέλεια του Σώματος
  και διαχειρίζεται πάνω σε καθημερινή βάση θέματα κομματικής πολιτικής,
  οργανωτικής ανάπτυξης και γενικότερης πολιτικής και κομματικής δράσης.
  Στην Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου παρακάθεται και ο Γραμματέας
  Επικοινωνίας/Εκπρόσωπος Τύπου χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 13.2 Αρμοδιότητες
  α) Επιλέγει/εκλέγει τον Γραμματέα Επικοινωνίας/Εκπρόσωπο Τύπου
   κατόπιν εισήγησης του Προέδρου του Κόμματος.
  β) Σε συνεργασία με τον Γενικό Διευθυντή του Κόμματος έχει την ευθύνη
   θεμάτων που άπτονται του επαγγελματικού προσωπικού του
   Κόμματος.
  γ) Επιλέγει/εκλέγει τον Υπεύθυνο Προσωπικών Δεδομένων.

ΑΡΘΡΟ 14: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
 14.1 Οι βουλευτές του Κόμματος αποτελούν την Κοινοβουλευτική Ομάδα του.
 14.2 Αρμοδιότητες
  α) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα έχει την ευθύνη της προβολής και
   εφαρμογής της πολιτικής του Κόμματος στα πλαίσια της Βουλής των
   Αντιπροσώπων.
  β) Ενεργεί τόσο μέσα, όσο και έξω από τη Βουλή για την προώθηση των
   αρχών και των αποφάσεων του Κόμματος και αγωνίζεται για την
   υπεράσπιση και εξασφάλιση των συμφερόντων του λαού μας.
  γ) Δραστηριοποιείται  σε συνεργασία με τα αρμόδια όργανα του Κόμματος
   για την επισήμανση, προώθηση και επίλυση των συμφερόντων του
   λαού.
  δ) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα δύναται για σκοπούς διευκόλυνσης της
   στην εκπλήρωση των καθηκόντων της, να διορίσει σε συνεννόηση με
   το Γενικό Γραμματέα, έμμισθο Γραμματέα, καθορίζοντας ταυτόχρονα
   τους όρους εργοδότησης του και τα καθήκοντά του.
  ε) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα συνεδριάζει τακτικά κάθε εβδομάδα και
   έκτακτα όταν παρίσταται ανάγκη.
  στ) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα επιλέγει δυο (2) εκ των Κοινοβουλευτικών
   Συνεργατών ως Γραμματείς της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.
  ζ) Λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή
 14.3 Ειδικός Κανονισμός
  Ειδικός Κανονισμός, που ετοιμάζει η Κοινοβουλευτική Ομάδα και ψηφίζει
  η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει την οργάνωση και λειτουργία της Ομάδας.

ΑΡΘΡΟ 15: ΓΕΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
 15.1 Το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο είναι υπεύθυνο για την οργάνωση του
  Κόμματος και καταρτίζει το Γενικό Οργανωτικό Σχέδιο.
 15.2 Του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου προΐσταται ο Γενικός Οργανωτικός
  Γραμματέας. 
 15.3 Απαρτίζεται από τον Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα, τους δυο (2) Βοηθούς
  Γενικούς Οργανωτικούς Γραμματείς και τους έξι (6) Γενικούς Επαρχιακούς

  Οργανωτικούς Διοικητικών Επαρχιών.
 15.4 Όπου κριθεί αναγκαίο καλούνται να παρακαθίσουν σε συνεδρίες του Γενικού
  Οργανωτικού Γραφείου και άλλοι αξιωματούχοι.
 15.5 Τα μέλη του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου επικυρώνονται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 15.6 Βρίσκεται σε στενή επαφή με τις Επαρχιακές Επιτροπές και τα Παραρτήματα
  του Εξωτερικού και συντονίζει τις ενέργειες και δραστηριότητες τους στον
  οργανωτικό τομέα.
 15.7 Ελέγχει την πρόοδο προς υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.
 15.8 Τηρεί υπό την εποπτεία του Προέδρου του Κόμματος και με τη συνεργασία
  του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, το Κεντρικό Μητρώο Μελών του
  Κόμματος και ελέγχει την κανονική  τήρηση των Επαρχιακών Μητρώων
  Μελών από τις Επαρχιακές Επιτροπές και των Μητρώων Μελών  των Τοπικών
  Οργανώσεων από τις αντίστοιχες Τοπικές Επιτροπές, της ΝΕΔΗΚ και της
  ΓΟΔΗΚ.
 15.9 Διενεργεί και εποπτεύει τις εκλογές για την ανάδειξη της ηγεσίας της
  ΝΕΔΗΚ και της ΓΟΔΗΚ, για τις οποίες έχει την ευθύνη τήρησης του
  μητρώου.
 15.10 Κανένα μέλος του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου δεν μπορεί να διεκδίκηση
  πολιτειακό αξίωμα εκτός και αν παραιτηθεί από την θέση του τουλάχιστον
  δυο (2) χρόνια πριν τις εκλογές τις οποίες προτίθεται να διεκδικήσει, εκτός
  και αν το Εκτελεστικό Γραφείο δώσει σχετική άδεια κατόπιν γραπτού
  αιτήματος.
 15.11 Το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 16: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ
 16.1 Η Επιτροπή Δεοντολογίας, Ελέγχου και Κανονισμών απαρτίζεται από πέντε
  (5) μέλη που επιλέγονται/εκλέγονται από την Κεντρική Επιτροπή.
 16.2 Καταρτίζει κώδικα Δεοντολογίας και εισηγείται κανονισμούς που ρυθμίζουν
  την κομματική συμπεριφορά και δράση καθώς και τη λειτουργία όλων των
  οργάνων του Κόμματος.
 16.3 Παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση του Καταστατικού, του Κώδικα
  Δεοντολογίας και των Κανονισμών.

ΑΡΘΡΟ 17: ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 17.1 Με πρωτοβουλία του Εκτελεστικού Γραφείου, συγκροτούνται Επιτροπές με
  ευθύνη την εξέταση θεμάτων που αφορούν την πολιτική, εκπαιδευτική,
  κοινωνική, οικονομική, πολιτιστική και αθλητική δραστηριότητα της
  Κυβέρνησης ή και άλλων φορέων εξουσίας, όπως και άλλες πτυχές της
  ζωής  του  τόπου .  Με δ ική  τους  πρωτοβουλία  να  εκφράζουν
  απόψεις/εισηγήσεις στο Εκτελεστικό Γραφείο για οποιοδήποτε από τα
  θέματα αυτά.
 17.2 Στις Επιτροπές  μετέχουν εξ οφίκιο οι βουλευτές  που εκπροσωπούν το
  Κόμμα στις αντίστοιχες Επιτροπές της Βουλής. Τα λοιπά μέλη των Επιτροπών
  επιλέγει/εκλέγει το Εκτελεστικό Γραφείο.
 17.3 Την εποπτεία  και συντονισμό του έργου τους θα έχει ο Αναπληρωτής
  Πρόεδρος του Κόμματος ή οι Αντιπρόεδροι του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 18: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
 18.1 Τα μέλη της Επιτροπής Αναθεώρησης και Εκσυγχρονισμού της Κυπριακής
  Νομοθεσίας επιλέγονται/εκλέγονται από το Εκτελεστικό Γραφείο κατόπιν
  εισήγησης της Γραμματείας του.
 18.2 Τελεί υπό την εποπτεία του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου ή του
  Αναπληρωτή Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου και βρίσκεται σε στενή
  συνεργασία με τους βουλευτές και κοινοβουλευτικούς συνεργάτες.
 18.3 Είναι υπεύθυνο για την μελέτη του Νομοθετικού πλαισίου του κράτους με

  στόχο την επισήμανση αδυναμιών και την τροποποίηση τους στην
  κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού  και της βελτίωσης της λειτουργικότητας
  του προς όφελος των πολιτών.

ΑΡΘΡΟ 19: ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
 19.1 Στο Σύστημα Παραγωγής Πολιτικής συμμετέχουν οι Βουλευτές, τα Μέλη του
  Εκτελεστικού Γραφείου και της Κεντρικής Επιτροπής, οι Κοινοβουλευτικοί
  Συνεργάτες και τα μέλη της Επιτροπής Πολιτικού Σχεδιασμού και των
  Ομάδων Μελετών.
 19.2 Άλλα στελέχη καθώς και μέλη με ειδική τεχνοκρατική κατάρτιση
  συνδράμουν την όλη προσπάθεια.
 19.3 Βασικός σκοπός είναι η επεξεργασία και ο καταρτισμός μελετών και
  προτάσεων για διαμόρφωση πολιτικής θέσης από το Κόμμα και τη χάραξη της
  κομματικής γραμμής σε διάφορους τομείς πολιτικής.
 19.4 Το συντονισμό και την εποπτεία του Συστήματος Παραγωγής Πολιτικής έχει
  ένας εκ των Αντιπροέδρων του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 20: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 20.1 Η Οικονομική Επιτροπή, κάτω από την εποπτεία του Εκτελεστικού Γραφείου
  και με τη συντονιστική ευθύνη του Οικονομικού Διαχειριστή του Κόμματος,
  είναι υπεύθυνη για την οικονομική διαχείριση του Κόμματος, την
  κατάστρωση και υλοποίηση προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης του
  Κόμματος και τον έλεγχο ομαλής τήρησης των οικονομικών λογαριασμών και
  λογιστικών βιβλίων του Κόμματος σε  Παγκύπρια κλίμακα.
 20.2 Η Επιτροπή είναι δεκαπενταμελής (15), με δικαίωμα της Κεντρικής Επιτροπής
  να αυξομειώνει τα μέλη της.  Η θητεία της διαρκεί για πενήντα-τέσσερις (54)
  μήνες.
  Οι Πρόεδροι των Επαρχιακών Οικονομικών Επιτροπών ή οι επαρχιακοί ταμίες
  είναι εξ οφίκιο μέλη της.
 20.3 Αρμοδιότητες 
  α) Καταρτίζει τον Ετήσιο Προϋπολογισμό Εσόδων και Δαπανών του
   Κόμματος και τον καταθέτει προς έγκριση στην Κεντρική Επιτροπή
   προς την οποία είναι υπόλογη.
  β) Σε συνεργασία με τον Οικονομικό διαχειριστή του Κόμματος, τους
   αξιωματούχους της ηγεσίας και άλλα αρμόδια κομματικά όργανα
   προγραμματίζει και υλοποιεί προγράμματα για την εξασφάλιση
   οικονομικών πόρων και ενίσχυση του Ταμείου του Κόμματος
  γ) Εποπτεύει την κανονική λειτουργία  του Λογιστηρίου του Κόμματος και
   ασκεί έλεγχο στην οικονομική διαχείριση σε όλα τα επίπεδα του
   Κόμματος.
  δ) Εξουσιοδοτεί τη διενέργεια των κομματικών δαπανών με βάση
   σχετικές εκάστοτε εισηγήσεις του Γενικού Διευθυντή του Κόμματος.
  ε) Υποβάλλει στο Εκτελεστικό Γραφείο κατά τρίμηνο, ή όταν της ζητηθεί,
‘   Έκθεση για την οικονομική κατάσταση του Κόμματος’.
  στ) Υποβάλλει στο τέλος κάθε οικονομικού έτους στην Κεντρική Επιτροπή
   τους ελεγμένους λογαριασμούς του Κόμματος προς συζήτηση και
   έγκριση.
  ζ) Παρουσιάζει κατ’ έτος προϋπολογισμό για τους επόμενους δώδεκα
   (12) μήνες.
  η) Με εισήγηση του Γενικού Διευθυντή ή/και του Οικονομικού
   Διαχειριστή δύναται να ανοίγει/κλείνει/λειτουργεί τραπεζικούς
   λογαριασμούς, ή/και να έχει δικαίωμα υπογραφής ή/και  να προβαίνει
   σε αιτήματα τραπεζικών διευκολύνσεων/δανεισμού εκ μέρους του
   Κόμματος, ΝΕΔΗΚ, ΓΟΔΗΚ, και των Επαρχιακών Επιτροπών σύμφωνα
   με το άρθρο 69.9.
 20.4 Ειδικός  Κανονισμός

  Ειδικός Κανονισμός που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει την
  οργάνωση και λειτουργία της.

ΑΡΘΡΟ 21: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
 21.1 Η  Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων χειρίζεται τις διεθνείς σχέσεις του Κόμματος
  υπό την άμεση εποπτεία του Αναπληρωτή Προέδρου  του  Κόμματος.
 21.2 Η Επιτροπή είναι πενταμελής (5), με δικαίωμα της Κεντρικής Επιτροπής να
  αυξομειώνει τα μέλη της.  Επιλέγεται/εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή
  για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 21.3 Κάθε χρόνο υποβάλλει στο Εκτελεστικό γραφείο Έκθεση Δράσης που
  καλύπτει τις δραστηριότητές της κατά την περίοδο αυτή.
 21.4 Η Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων συμμετέχει τόσο στο σύστημα  παραγωγής
  πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.
 21.5 Της Επιτροπής προΐσταται ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων, ο
  οποίος επιλέγεται/εκλέγεται από το Εκτελεστικό Γραφείο και είναι εξ οφίκιο
  μέλος της Κεντρικής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου.
 21.6 Ειδικός  Κανονισμός
  Ειδικός Κανονισμός που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει τη
  λειτουργία της.

ΑΡΘΡΟ 22: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΣΧΕΣΕΩΝ  
 22.1 Η Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων είναι πενταμελής (5) με δικαίωμα της
  Κεντρικής Επιτροπής να αυξομειώνει τον αριθμό των μελών της. Ο Πρόεδρος
  και τα τέσσερα μέλη επιλέγονται/εκλέγονται από το Εκτελεστικό Γραφείο για
  θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 22.2 Κάθε εξάμηνο υποβάλλει στο Εκτελεστικό Γραφείο Έκθεση Δράσης που
  καλύπτει τις δραστηριότητες κατά την περίοδο αυτή.
 22.3 Η Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων χειρίζεται τις δημόσιες σχέσεις του
  Κόμματος υπό την εποπτεία του Προέδρου του Κόμματος και του Γενικού
  Γραμματέα.
 22.4 Η Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων συμμετέχει τόσο στο σύστημα παραγωγής
  πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.
 22.5 Της Επιτροπής προΐσταται ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων ο
  οποίος επιλέγεται/εκλέγεται από το Εκτελεστικό Γραφείο και είναι εξ οφίκιο
  μέλος της Κεντρικής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου.
 22.6 Ειδικός Κανονισμός
  Ειδικός Κανονισμός που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει τη
  λειτουργία της.

ΑΡΘΡΟ 23: ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
 23.1 Ιδρύονται Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες κατά επαρχία
  με εισήγηση του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
  Ομάδων, κατά κλάδον ή επάγγελμα όπου τα μέλη είναι πέραν των τριάκοντα
  Οι κατά επαρχία επάγγελμα Κλαδικές Οργανώσεις συνδέονται με τις
  αντίστοιχες Κλαδικές των άλλων Επαρχιακών και σχηματίζουν κατά
  επάγγελμα την Παγκύπρια Κλαδική Οργάνωση.
 23.2 Η Κλαδική Οργάνωση διοικείται από πενταμελή (5) Επιτροπή που
  αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα, το Βοηθό
  Γραμματέα και τον Ταμία.
 23.3 Οι Πρόεδροι των Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων
  αποτελούν την Συντονιστική Επιτροπή των Κλαδικών Οργανώσεων
  (Σ.Ε.Κ.Ο.)  και έχουν την ευθύνη του συντονισμού των Κλαδικών
  Οργανώσεων. Το έργο της ΣΕΚΟ αναλαμβάνει πενταμελής Γραμματεία που
  εκλέγεται και έχει πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Αναπληρωτή
  Γραμματέα και Ταμία.
 23.4 Αρμοδιότητες Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων 
  α) Επιλαμβάνονται και προωθούν προβλήματα, ή αιτήματα μελών του
   Κλάδου διά του αρμοδίου οργάνου του Κόμματος.
  β) Μελετούν προβλήματα του Κλάδου και υποβάλλουν εισηγήσεις στο
   Κόμμα διά του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών

   Ομάδων.
  γ) Οργανώνουν τα μέλη, τα στελέχη και τους οπαδούς του Κόμματος
   στους χώρους εργασίας και φροντίζουν για τη συστηματική
   διαφώτιση και εμπέδωση της Κομματικής πολιτικής.
 23.5 Οι Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες συμμετέχουν τόσο στο
  σύστημα παραγωγής πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών
  προγραμμάτων του Κόμματος.
 23.6 Οι Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες τελούν υπό την
  εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου.
 23.7 Κατά παρόμοιο τρόπο λειτουργούν και οι Επιτροπές Συνταξιούχων.
 23.8 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί, που εγκρίνει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζουν τον τρόπο
  εκλογής και λειτουργίας όλων των Κλαδικών Επιτροπών και Οργανώσεων
  του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 24: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
 24.1 Η σύνθεση και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Πολιτικού Σχεδιασμού
  καθορίζονται από το Εκτελεστικό Γραφείο.
 24.2 Η Επιτροπή Πολιτικού Σχεδιασμού συμμετέχει τόσο στο σύστημα παραγωγής
  πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 25: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 25.1 Η Επιτροπή Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι υπεύθυνη για την Οργάνωση της
  Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Κόμματος στις Δημαρχούμενες περιοχές και στα
  Κοινοτικά Συμβούλια.
 25.2 Σε συνεργασία με το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο, υπό την εποπτεία του
  Προέδρου του Κόμματος, καταρτίζει τα ψηφοδέλτια του Κόμματος στις
  Δημοτικές και Κοινοτικές εκλογές.
 25.3 Της Επιτροπής Τοπικής Αυτοδιοίκησης προΐσταται ο Γραμματέας Τοπικής
  Αυτοδιοίκησης ο οποίος επιλέγεται/εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή
  της οποίας είναι εξ οφίκιο μέλος με δικαίωμα ψήφου.
 25.4 Συμμετέχουν οι Δήμαρχοι, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι Σχολικοί Έφοροι και οι
  εκλεγμένοι Πρόεδροι Κοινοτικών Συμβουλίων μέλη του Κόμματος.
 25.5 Τελεί υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου.
 25.6 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί που ψηφίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζουν, θέματα
  οργάνωσης και λειτουργίας της Επιτροπής Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΑΡΘΡΟ 26: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
 26.1 Η Επιτροπή Διαρκούς Διαβούλευσης με τους Πολίτες είναι υπεύθυνη για την
  διαμόρφωση και διαχείριση συστήματος συνεχούς επικοινωνίας με τους
  πολίτες, μέσω της διεξαγωγής ερευνών  και μελετών για πολιτικά,
  ανθρωπιστικά και κοινωνικά θέματα και για προτάσεις του Κόμματος που
  αφορούν σημαντικά ζητήματα που τους απασχολούν.
 26.2 Την σύνθεση της Επιτροπής αποφασίζει η Γραμματεία του Εκτελεστικού
  Γραφείου.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΑΡΘΡΟ 27: ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
  1. Πρόεδρος
  2. Αναπληρωτής Πρόεδρος
  3. Αντιπρόεδροι
  4. Γενικός Γραμματέας
  5. Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας
  6. Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος

  7. Μέλος Εκτελεστικού Γραφείου
  8. Πρόεδρος ΓΟΔΗΚ
  9. Πρόεδρος ΝΕΔΗΚ
  10. Μέλος Κεντρικής Επιτροπής
  11. Άλλοι Αξιωματούχοι

ΑΡΘΡΟ 28: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 28.1 Ο Πρόεδρος του Κόμματος εκλέγεται, άμεσα από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση,  και η θητεία του διαρκεί μέχρι την εκλογή νέου Προέδρου.
  Πρόεδρος εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει το 50% συν μία ψήφο
  του συνόλου των έγκυρων ψήφων. Αν η πρώτη ψηφοφορία δεν αναδείξει
  Πρόεδρο, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την πρώτη Κυριακή μετά την
  Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση, μεταξύ των δύο επικρατέστερων
  υποψηφίων.
 28.2 Σε περίπτωση κένωσης της θέσης του Προέδρου του Κόμματος για
  υπολειπόμενη θητεία μικρότερη των έξι (6) μηνών τα  καθήκοντα αυτού ασκεί
  ο Αναπληρωτής Πρόεδρος. Αν η θέση του Προέδρου του Κόμματος κενωθεί
  ενώ υπολείπεται θητεία πέραν των έξι μηνών, συγκαλείται Έκτακτη
  Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση, ειδικώς προς τούτο συγκαλούμενη, για την
  εκλογή νέου Προέδρου εντός του επόμενου εξαμήνου από την κένωση της
  θέσης.
 28.3 Αρμοδιότητες
  α) Ο Πρόεδρος του Κόμματος εκπροσωπεί και εκφράζει το Κόμμα.
  β) Προΐσταται και έχει τη γενική εποπτεία και τον έλεγχο του Κόμματος
   σε όλους του τομείς.
  γ) Προεδρεύει όλων των Κεντρικών Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος
   ή οποιασδήποτε Επιτροπής σε συνεδρία της οποίας λαμβάνει μέρος.
  δ) Μετέχει στη διαδικασία εκλογής του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου
   και του Αναπληρωτή του ως ορίζεται στο Καταστατικό.
  ε) Υπογράφει όλα τα έγγραφα του Κόμματος.
  στ) Δύναται να εκχωρεί προσωρινά μέρος των εξουσιών του στον
   Αναπληρωτή  Πρόεδρο του Κόμματος.
  ζ) Τον Πρόεδρο του Κόμματος όταν κωλύεται ή απουσιάζει
   αντιπροσωπεύει ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Κόμματος. Ο
   Πρόεδρος του Κόμματος λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 29: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 29.1 Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος εκλέγεται  από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση.
 29.2 Είναι μέλος των Ανωτάτων Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος.
 29.3 Αναπληρεί τον Πρόεδρο όταν κωλύεται ή απουσιάζει, στην άσκηση των
  συνήθων καθηκόντων του ή όπως προβλέπεται στο άρθρο 25(2).
 29.4 Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 30: ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 30.1 Οι Αντιπρόεδροι είναι τρεις (3) και εκλέγονται από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση μέσα από κοινό ψηφοδέλτιο. Σε περίπτωση κενής θέσης
  Αντιπροέδρου, τότε η Κεντρική Επιτροπή εκλέγει μετά από υποβολή
  υποψηφιοτήτων, νέο Αντιπρόεδρο.
 30.2 Ο κάθε ένας εξ αυτών αναλαμβάνει ξεχωριστό τομέα ευθύνης, όπως αυτοί
  καθορίζονται από το Εκτελεστικό Γραφείο. Η επιλογή γίνεται με βάση την
  σειρά εκλογής.
 30.3 Είναι μέλη των  Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος όπως προβλέπεται από
  το Καταστατικό.
 30.4 Καθήκοντα
  α) Βοηθούν τον Πρόεδρο και Αναπληρωτή Πρόεδρο στην εκτέλεση των
   καθηκόντων τους για την ομαλή λειτουργία του Κόμματος.
  β) Αναλαμβάνουν την ευθύνη εποπτείας και συντονισμού του
   συστήματος παραγωγής πολιτικής, την ευθύνη του συντονισμού της

   διαμόρφωσης του κυβερνητικού προγράμματος του Κόμματος και τον
   συντονισμό της Επιτροπής Πολιτικών Συμβούλων. Ενημερώνουν με
   τακτικές εκθέσεις/αναφορές το Εκτελεστικό Γραφείο και την Κεντρική
   Επιτροπή.
 30.5 Οι Αντιπρόεδροι λογοδοτούν στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 31: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 31.1 Ο Γενικός Γραμματέας του Κόμματος εκλέγεται από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση.
 31.2 Αρμοδιότητες: 
  α) Συγκαλεί τις συνεδρίες των Κεντρικών Συλλογικών Οργάνων του
   Κόμματος κοινοποιώντας έγκαιρα την ημερήσια διάταξη κάθε
   συνεδρίας μαζί με τα σχετικά έγγραφα εργασίας ως ορίζει το
   Καταστατικό και οι Ειδικοί Κανονισμοί.
  β) Σε συνεργασία με τους Βοηθούς Γενικούς Γραμματείς φέρει την
   ευθύνη τήρησης  των  βιβλίων  Πρακτικών των συνεδριάσεων των
   Κεντρικών Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος.
  γ) Έχει την εποπτεία των Ομάδων Μελετών και του Πολιτικού
   Σχεδιασμού.
  δ) Γνωστοποιεί τις αποφάσεις των Ανώτερων Καθοδηγητικών Οργάνων
   του Κόμματος προς τα ιεραρχικά υφιστάμενά  του κομματικά όργανα
   και ελέγχει την εφαρμογή τους.
  ε) Καταθέτει στο Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο την Έκθεση Δράσης του
   Κόμματος.
  στ) Προσυπογράφει κατά κανόνα τα εξερχόμενα έγγραφα του Κόμματος.
  ζ) Υποβάλλει  προς τα αρμόδια  όργανα   προτάσεις για λήψη
   αποφάσεων πάνω σε  τρέχοντα σοβαρά θέματα.
  η) Συγκροτεί σε συνεργασία με το Εκτελεστικό Γραφείο, Επιτροπές
   Εργασίας με συμβουλευτική ιδιότητα, με σκοπό την πλαισίωση και
   υποβοήθηση υπευθύνων Αξιωματούχων στην εκτέλεση του έργου
   τους. 
  θ) Ο Γενικός Γραμματέας βοηθείται στο έργο του από τους Βοηθούς
   Γενικούς Γραμματείς.
 31.3 Ο Γενικός Γραμματέας λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή

ΑΡΘΡΟ 32: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 32.1 Ο Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας  εκλέγεται από την  Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση.
 32.2 Η θέση του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα είναι επαγγελματική κατόπιν
  εκλογής. Δεν μπορεί να διεκδικήσει οποιοδήποτε πολιτειακό αξίωμα, εκτός
  και αν παραιτηθεί δυο (2) χρόνια πριν τις πολιτειακές εκλογές στις οποίες
  προτίθεται να διεκδικήσει.
 32.3. Αρμοδιότητες
  α) Είναι υπεύθυνος για την οργάνωση του Κόμματος. Καταρτίζει το
   Γενικό Οργανωτικό Σχέδιο, το οποίο, μετά την έγκριση του από την
   Κεντρική Επιτροπή, προωθεί δια των αρμοδίων κομματικών 
οργάνων
   προς υλοποίηση.
  β) Βρίσκεται σε στενή επαφή με τις Επαρχιακές Επιτροπές και τα
   Παραρτήματα του Εξωτερικού και συντονίζει τις ενέργειες και
   δραστηριότητες τους στον οργανωτικό τομέα.
  γ) Επισκέπτεται τις Επαρχίες και παρακολουθεί και ελέγχει την πρόοδο
   προς υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του Κόμματος.
  δ) Ενημερώνει το Εκτελεστικό Γραφείο και υποβάλλει τακτικά Έκθεση
   προς την Κεντρική Επιτροπή για την πρόοδο και τα αποτελέσματα
   υλοποίησης του Γενικού Οργανωτικού Σχεδίου και των Ειδικών
   Οργανωτικών Προγραμμάτων. 
  ε) Προΐσταται τις λειτουργίας του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου. 
  στ) Με εισήγηση του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, το Εκτελεστικό

   Γραφείο επικυρώνει τα εννιά (9) πρόσωπα που στελεχώνουν το
   Οργανωτικό Γραφείο. 
   Το Οργανωτικό Γραφείο υπόκειται πλήρως στις αρμοδιότητες του
   Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα.
 32.4 O Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 33: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
 33.1 Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Κόμματος είναι μέλος της Βουλής,
  αυτοδικαίως προεδρεύει της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και ασκεί καθήκοντα
  Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου.
 33.2 Εάν ο Πρόεδρος του Κόμματος αναδειχθεί Πρόεδρος της Βουλής πράγμα
  που θα τον κωλύει να ασκεί τα καθήκοντα του Κοινοβουλευτικού
  Εκπροσώπου ή για οποιοδήποτε λόγο δεν επιθυμεί να κατέχει τη θέση του
  Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου, ή εάν δεν είναι μέλος της Βουλής, η
  Κοινοβουλευτική Ομάδα σε συνεδρία της υπό την προεδρία του, εκλέγει τον
  Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο.  Την εκλογή του Εκπροσώπου επικυρώνει η
  Κεντρική Επιτροπή.
 33.3 Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος υποβάλλει κάθε τρίμηνο ή όταν του
  ζητηθεί από το Εκτελεστικό Γραφείο Έκθεση Δράσης της Ομάδας.
 33.4 Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος εκφράζει τις θέσεις του Κόμματος στην
  Βουλή και συντονίζει το έργο των βουλευτών.
 33.5 Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος καλεί σε συνεδρία την Ομάδα τακτικά κάθε
  εβδομάδα και έκτακτα όταν παρίσταται ανάγκη.

ΑΡΘΡΟ 34: ΜΕΛΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
 Ως το Άρθρο 12 ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 35: ΒΟΗΘΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
 35.1 Οι Βοηθοί Γενικοί Γραμματείς είναι δυο (2) και επιλέγονται/εκλέγονται από
  την Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 35.2 Συμμετέχουν εξ οφίκιο μέλη στην Κεντρική Επιτροπή με δικαίωμα ψήφου.
 35.3 Μετέχουν στα συλλογικά όργανα του Κόμματος,  όπως προνοεί το
  Καταστατικό.
 35.4 Αρμοδιότητες
  α) Βοηθούν το Γενικό Γραμματέα στην προετοιμασία και τη λειτουργία
   των συλλογικών οργάνων του Κόμματος.
  β) Ειδικότερα ασκούν καθήκοντα που τους κατανέμει το Εκτελεστικό
   Γραφείο ύστερα από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 36: ΒΟΗΘΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΙ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
 36.1 Οι  Βοηθοί  Γενικοί  Οργανωτικοί  Γραμματείς είναι  δύο (2)  και
  επιλέγονται/εκλέγονται από την Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί
  54 μήνες.
 36.2 Συμμετέχουν εξ οφίκιο μέλη στην Κεντρική Επιτροπή με δικαίωμα ψήφου.
 36.3 Μετέχουν στα συλλογικά όργανα του Κόμματος,  όπως προνοεί το
  Καταστατικό.
 36.4 Αρμοδιότητες 
  α) Βοηθούν το Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα για την εύρυθμη λειτουργία
   του οργανωτικού μηχανισμού του Κόμματος. Αντικαθιστούν το Γενικό
   Οργανωτικό  Γραμματέα σε περίπτωση απουσίας.
  β) Ειδικότερα, ασκούν καθήκοντα που τους αναθέτει το Εκτελεστικό
   Γραφείο ύστερα από εισήγηση του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 37: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
 37.1 Ο Αναπληρωτής Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος εκλέγεται από την
  Κοινοβουλευτική Ομάδα και αναπληρώνει τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο
  όταν απουσιάζει ή όταν κωλύεται. Την εκλογή του επικυρώνει η Κεντρική
  Επιτροπή.

   στ) Να  ψηφίζει τους υποψήφιους του Κόμματος σε κάθε εκλογή σε
    δημόσιο αξίωμα.
   ζ) Να μην είναι μέλος άλλου Κόμματος.
 62.7 Κομματική Ταυτότητα
   α) Η εγκεκριμένη αίτηση υποψηφίου μέλους, προωθείται από την
    Επαρχιακή Επιτροπή ή τη Γραμματεία του Εκτελεστικού
    Γραφείου προς το Τμήμα έκδοσης ταυτοτήτων στα Κεντρικά
    Γραφεία για την καταγραφή  του μέλους στο Κεντρικό Μητρώο
    και την έκδοση της κομματικής του ταυτότητας.
   β) Η διαδικασία έκδοσης της κομματικής ταυτότητας
    συμπληρώνεται το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες από την
    παράδοση των στοιχείων στο τμήμα ταυτοτήτων στη Λευκωσία.
    Η ταυτότητα παραδίδεται στην οικεία Επαρχιακή Επιτροπή, η
    οποία και τη διαβιβάζει αμέσως στην ενδιαφερόμενη Τοπική
    Οργάνωση για να παραδοθεί στο νέο μέλος.
   γ) Η όλη διαδικασία εγγραφής μέλους και έκδοσης της ταυτότητας
    του και παράδοσης της στο νέο μέλος διεξάγεται με τον
    ταχύτερο δυνατό ρυθμό και σε καμιά περίπτωση δεν διαρκεί
    πέραν των δύο μηνών.
   δ) Η ανανέωση της Κομματικής ταυτότητας γίνεται δια της
    πληρωμής της ετήσιας συνδρομής.

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

ΑΡΘΡΟ 63: ΝΕΟΛΑΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 63.1 Η ΝΕΔΗΚ αποβλέπει στην κινητοποίηση και πολιτικοποίηση των νέων και
  αξιοποίηση της προσφοράς τους στη ζωή του τόπου μας.
  Αποτελεί την ανανεωτική δύναμη στον αγώνα προώθησης  και πραγμάτωσης
  των αρχών και των στόχων του Κόμματος.
 63.2 Διατηρεί Τμήματα Φοιτητικής Νεολαίας, Εργαζόμενης Νεολαίας και άλλα. 
 63.3 Η ΝΕΔΗΚ είναι αναπόσπαστο μέρος του Κόμματος και βρίσκεται σε συνεχή
  πολιτική συνεργασία με τα συλλογικά όργανα του Κόμματος, πάντοτε κάτω
  από την άμεση εποπτεία του Κόμματος.
 63.4 Η οικονομική διαχείριση και ο έλεγχος γίνεται από το Γενικό Διευθυντή του
  Κόμματος σε συνεργασία με τον Οικονομικό Διαχειριστή του Κόμματος.
 63.5 Μέλη της ΝΕΔΗΚ είναι οι νέοι, μέλη του Κόμματος, ηλικίας από 18-30 ετών.
  Κατά την ημέρα της εκλογικής συνέλευσης δικαίωμα ψήφου έχουν όσοι
  έχουν οικονομικά τακτοποιημένες τις υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με τις
  πρόνοιες του Άρθρου 62.3. Για άτομα 12-18 ετών που επιθυμούν να
  εγγραφούν στην ΝΕΔΗΚ, τηρείται ξεχωριστό μητρώο υπό την εποπτεία του
  Γενικού Οργανωτικού Γραφείου.
 63.6 Την ευθύνη φύλαξης και τήρησης του μητρώου έχει το Γενικό Οργανωτικό
  Γραφείο του Κόμματος.
 63.7 Κανένας εν ενεργεία αξιωματούχος της ΝΕΔΗΚ δεν μπορεί να υπερβαίνει το
  τριαντακοστό (30) έτος της ηλικίας του εκτός και αν διανύει θητεία στην
  οποία εξελέγη και ήταν κάτω των τριάντα (30) ετών.
 63.8 Ο Πρόεδρος, τα μέλη της Γραμματείας και οι Επαρχιακοί Αξιωματούχοι της
  οργάνωσης, εκλέγονται από το Παγκύπριο Συνέδριο της Οργάνωσης το
  οποίο διενεργείται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του Κόμματος το
  αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής της
  Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης και η θητεία τους διαρκεί
  πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 63.9 Η διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη της ηγεσίας της ΝΕΔΗΚ
  διενεργείται και εποπτεύεται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του
  Κόμματος.

 63.10 Ο Πρόεδρος της ΝΕΔΗΚ προεδρεύει της Γενικής Γραμματείας και του
  Κεντρικού Συμβουλίου της ΝΕΔΗΚ.  Έχει την ευθύνη οργάνωσης και
  διοίκησης της ΝΕΔΗΚ και προώθησης των σκοπών και επιδιώξεων της, σε
  συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη των συλλογικών οργάνων της των οποίων
  προεδρεύει.
 63.11 Ο Πρόεδρος της ΝΕΔΗΚ συμμετέχει στο Εκτελεστικό Γραφείο του Κόμματος
  και επίσης, μαζί με τα μέλη της Γενικής Γραμματείας, στην Κεντρική Επιτροπή
  του Κόμματος.
 63.12 Το Καταστατικό της ΝΕΔΗΚ αντανακλά στις διατάξεις του το περιεχόμενο
  του παρόντος άρθρου. Το Καταστατικό του Κόμματος υπερισχύει
  οποιασδήποτε άλλης πρόνοιας του Καταστατικού της ΝΕΔΗΚ σε περίπτωση
  αμφιλεγόμενης και συγκρουόμενης ερμηνείας οποιασδήποτε διάταξης.
 63.13 Το Καταστατικό της ΝΕΔΗΚ υπόκειται στην έγκριση και επικύρωση της
  Κεντρικής Επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 64: ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ  ΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ  ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 64.1 Σκοπός της ΓΟΔΗΚ είναι η προσέλευση των Κυπρίων γυναικών στις τάξεις
  του Δημοκρατικού Κόμματος και η εργασία και συμβολή τους στον αγώνα για
  ανέλιξη της Κύπριας γυναίκας στον πολιτικό,  στον πολιτιστικό και στον
  κοινωνικό τομέα καθώς και η διασφάλιση για τις γυναίκες ισότητα
  δικαιωμάτων και ευκαιριών, πάντοτε μέσα στα πλαίσια του όλου Κομματικού
  μηχανισμού και σύμφωνα με τις καταστατικές αρχές και την πολιτική γραμμή
  του Κόμματος.
 64.2 Η ΓΟΔΗΚ είναι  τμήμα αναπόσπαστο του  Κόμματος και βρίσκεται σε συνεχή
  πολιτική συνεργασία με τα συλλογικά όργανα του Κόμματος. Διατηρεί
  διοικητική και οργανωτική αυτοτέλεια, πάντοτε κάτω από την άμεση εποπτεία
  του Κόμματος.
 64.3 Η οικονομική διαχείριση και ο έλεγχος γίνονται από το Γενικό Διευθυντή του
  Κόμματος σε συνεργασία με τον Οικονομικό Διαχειριστή του Κόμματος.
 64.4 Η ΓΟΔΗΚ παρουσιάζει τις θέσεις και απόψεις του Κόμματος σε θέματα που
  αφορούν ειδικά τη γυναίκα.
 64.5 Μέλη της ΓΟΔΗΚ είναι όλες οι γυναίκες  μέλη του Κόμματος.
  Για την εγγραφή τους ως μελών εφαρμόζονται οι πρόνοιες του Άρθρου 62.3.
  Τα ονόματα των γυναικών μελών του Κόμματος καταχωρούνται στο Κεντρικό
  Μητρώο Μελών του Κόμματος.
 64.6 Την ευθύνη φύλαξης και τήρησης του μητρώου έχει το Γενικό Οργανωτικό
  Γραφείο του Κόμματος. Το μητρώο μελών περιλαμβάνει τις γυναίκες μέλη
  του Κόμματος και δεν διατηρείται παράλληλα άλλο μητρώο από την ίδια
  Οργάνωση.
 64.7 Η Πρόεδρος και τα μέλη της ΓΟΔΗΚ εκλέγονται από το Παγκύπριο Συνέδριο
  της Οργάνωσης, το οποίο διενεργείται και εποπτεύεται από το Γενικό
  Οργανωτικό Γραφείο του Κόμματος. Η εκλογή της ηγεσίας γίνεται εντός έξι
  (6) μηνών από την ημερομηνία της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης και η
  θητεία τους διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 64.8 Η διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη της ηγεσίας της ΓΟΔΗΚ
  διενεργείται και εποπτεύεται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του
  κόμματος.
 64.9 Η Πρόεδρος της ΓΟΔΗΚ συμμετέχει στο Εκτελεστικό Γραφείο του Κόμματος
  και επίσης, μαζί με τα μέλη της Γενικής Γραμματείας της, στην Κεντρική
  Επιτροπή.
 64.10 Το Καταστατικό της ΓΟΔΗΚ  αντανακλά στις διατάξεις του το περιεχόμενο
  του παρόντος άρθρου. Το Καταστατικό του Κόμματος υπερισχύει
  οποιασδήποτε άλλης πρόνοιας του Καταστατικού της ΓΟΔΗΚ σε περίπτωση
  αμφιλεγόμενης και συγκρουόμενης ερμηνείας οποιασδήποτε διάταξης.
 64.11 Το Καταστατικό της ΓΟΔΗΚ υπόκειται στην έγκριση και επικύρωση της
  Κεντρικής Επιτροπής.

  Επιτροπή.
 60.3 Αρμοδιότητες
  Η Τοπική Επιτροπή εργάζεται για:
   α) Την υλοποίηση των Αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.
   β) Την προώθηση των θέσεων και απόψεων του Κόμματος μέσα
    στον κόσμο  της περιοχής της.
   γ) Τη διεύρυνση του Κόμματος με την προσχώρηση νέων μελών.
   δ) Την ανάληψη πρωτοβουλιών με στόχο την αύξηση της επιρροής
    του Κόμματος στην περιοχή ευθύνης της.
   ε) Την κινητοποίηση και συμμετοχή των μελών στις γενικές
    κομματικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις.
   στ) Την διεκπεραίωση των οδηγιών ή καθηκόντων που της
    ανατίθενται από  αρμόδια κομματικά όργανα.
   ζ) Την είσπραξη συνδρομών και διαφώτιση των μελών της Τοπικής
    Οργάνωσης.
   η) Την ενημέρωση και διαφώτιση των μελών της περιοχής της για
    τις θέσεις του Κόμματος πάνω στις διαμορφούμενες νέες
    εξελίξεις. 
 60.4 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν την
  οργάνωση και λειτουργία των Επαρχιακών οργάνων του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 61: ΤΟΠΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 61.1 Το Τοπικό Συμβούλιο συγκροτείται από:
   α) Την Τοπική Επιτροπή
   β) Τους αντιπροσώπους κάθε εκλογικού κέντρου της περιφέρειας
    της Τοπικής Επιτροπής.
   γ) Μέλη  οργανωμένων συνόλων που εγκρίνει η Επαρχιακή
    Επιτροπή  μετά από συνεννόηση  με την Τοπική Επιτροπή.
 61.2 Του Τοπικού Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος της Τοπικής Επιτροπής ή
  εκπρόσωπος της Επαρχιακής Επιτροπής.  Καλείται σε συνεδρία με απόφαση
  της Τοπικής Επιτροπής τακτικά κάθε δύο (2) μήνες και έκτακτα όταν κριθεί
  αναγκαίο από τον Πρόεδρο της Τοπικής Επιτροπής ή την Επαρχιακή Επιτροπή
  ή όταν ζητηθεί από την πλειοψηφία των μελών του.
 61.3 Αρμοδιότητες
   α) Συμβάλλει ουσιαστικά στην υλοποίηση των οργανωτικών
    προγραμμάτων που σχεδιάζει η Τοπική Επιτροπή μέσα στα
    πλαίσια των οδηγιών της Επαρχιακής Επιτροπής.
   β) Αξιολογεί τα αποτελέσματα της Κομματικής δουλειάς και
    εκφράζει τις διαπιστώσεις, τα συμπεράσματα και τις εισηγήσεις
    του.
   γ) Επιλαμβάνεται ειδικών θεμάτων που παραπέμπονται προς αυτό
    από τη Τοπική Επιτροπή ή την Επαρχιακή Επιτροπή και
    υποβάλλει σχετικές εισηγήσεις.

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΑΡΘΡΟ 62: ΜΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
 62.1 Προσόντα Εγγραφής
   α) Κάθε Κύπριος, κάτοικος της Κύπρου, μπορεί να εγγραφεί μέλος
    του Κόμματος, εάν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας
    του, δεν ανήκει ή δεν υποστηρίζει άλλο πολιτικό σχηματισμό και
    δηλώσει αποδοχή των Αρχών της Ιδεολογίας και του
    Καταστατικού του Κόμματος.
   β) Με απόφαση του Εκτελεστικού Γραφείου είναι δυνατό, Κύπριοι
    μη μόνιμοι κάτοικοι της Κύπρου, καθώς  και αλλοδαποί μόνιμοι
    κάτοικοι της Κύπρου να εγγραφούν μέλη του Κόμματος.

 62.2 Μητρώα Μελών 
  Τα μέλη εγγράφονται στα ακόλουθα Μητρώα: 
  1) Μητρώο Μελών Τοπικής Οργάνωσης.
  2) Μητρώο Μελών Επαρχιακής Οργάνωσης.
  3) Κεντρικό Μητρώο Μελών.
 62.3 Εγγραφή Μελών 
  Το υποψήφιο μέλος συμπληρώνει ειδικό Έντυπο Εγγραφής Μέλους στην
  Τοπική Οργάνωση του τόπου διαμονής του. Η αίτηση εξετάζεται από την
  οικεία Επαρχιακή Επιτροπή.
  Συμμετοχή στη διαδικασία εγγραφής μέλους έχουν ο Πρόεδρος και τα μέλη
  της Γραμματείας του Εκτελεστικού Γραφείου.
 62.4 Αποχώρηση Μέλους
  Έκαστο μέλος αποχωρεί από το Κόμμα:
   α) Όταν καταδεικνύει ρητά την επιθυμία του πως δεν επιθυμεί να
    είναι μέλος,
   β) Αποστείλει γραπτή επιστολή προς την οικεία Επαρχιακή
    Επιτροπή ή/και στο Γενικό Οργανωτικό Γραφείο,
   γ) Με δημόσια ανάρτηση ή δήλωση του,
   δ) Όταν με πράξεις ή/και ενέργειες του διαμηνύει ότι δεν θέλει να  
    είναι μέλος του κόμματος.
 
 62.5 Δικαιώματα Μέλους 
  Κάθε μέλος έχει δικαίωμα:
   α) Να ψηφίζει αιρετά όργανα του Κόμματος (άμεσα ή έμμεσα)
    όπως προνοεί το Καταστατικό.
   β) Να υποβάλλει υποψηφιότητα για εκλογή σε κομματικά Αξιώματα
    σε όλα τα επίπεδα της κομματικής δομής, όπως ορίζει το
    Καταστατικό.
   γ) Να διεκδικεί υποβολή υποψηφιότητας για πολιτειακά αξιώματα
    σύμφωνα με το Καταστατικό και τους Ειδικούς Κανονισμούς που
    ρυθμίζουν το θέμα τούτο.
   δ) Να ασκεί κριτική που να εξαντλείται μέσα στα πλαίσια της
    λειτουργίας των οργάνων του Κόμματος.
   ε) Να υποβάλλει στα αρμόδια όργανα εισηγήσεις και να συζητεί
    ελεύθερα  οποιοδήποτε θέμα που έχει σχέση με την πολιτική
    του Κόμματος μέσα στα πλαίσια των κομματικών διαδικασιών.
   στ) Να εκφράζει, να προωθεί και να υποστηρίζει, τυχόν
    διαφορετικές απόψεις του όσο αφορά την πολιτική ή τις
    ενέργειες του Κόμματος, είτε στα συλλογικά όργανα είτε
    δημόσια, νοουμένου ότι μετά που θα ληφθεί απόφαση ομόφωνα
    ή κατά πλειοψηφία από το αρμόδιο συλλογικό όργανο, το μέλος
    δεν δικαιούται με λόγο ή  ενέργειες να  υποσκάπτει ή να
    προβαίνει σε ενέργειες αντίθετες προς την απόφαση που
    λήφθηκε. Σε περίπτωση που ενεργεί αντίθετα, λαμβανομένης
    υπόψη και της μορφής και έντασης της αντίδρασης, το μέλος
    θεωρείται ότι είναι πειθαρχικά υπόλογο και σε περίπτωση
    καταδίκης, υπόκειται σε κυρώσεις.
 62.6 Υποχρεώσεις Μέλους 
  Κάθε μέλος έχει την υποχρέωση:
   α) Να σέβεται και να προωθεί τις Αρχές, την Ιδεολογία και το
    Πρόγραμμα του Κόμματος.
   β) Να συμμορφώνεται προς τις αποφάσεις και να τηρεί τη γραμμή
    του Κόμματος
   γ) Να παρακολουθεί ανελλιπώς τις συνεδρίες των οργάνων στα
    οποία  μετέχει και να λαμβάνει πρόθυμα μέρος στις διάφορες
    εκδηλώσεις του Κόμματος.
   δ) Να καταβάλλει την συνδρομή του στο Κόμμα.
   ε) Να φροντίζει ώστε να είναι εγγεγραμμένος στους Εκλογικούς
    Καταλόγους της Πολιτείας.

ΑΡΘΡΟ 55: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 55.1 Ύστερα από οδηγίες του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου, σύμπλεγμα Τοπικών
  Οργανώσεων, αποτελεί Περιφερειακή Οργάνωση. Κάθε Επαρχιακή Επιτροπή,
  σε συνεννόηση με το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο, χωρίζει την οικεία επαρχία
  της σε περιφέρειες. Κάθε περιφέρεια είναι ένας δήμος ή μια ενορία ή μια
  εκλογική περιφέρεια και στην ύπαιθρο μια ομάδα κοινοτήτων.
  Μέλη της μπορεί να είναι όλες οι Τοπικές Οργανώσεις μιας Περιφέρειας. Οι
  Πρόεδροι και οι Οργανωτικοί Γραμματείς των Τοπικών Οργανώσεων
  αποτελούν το Εκτελεστικό Σώμα της Περιφερειακής Οργάνωσης.
  Η Περιφερειακή Οργάνωση συνεδριάζει υπό την προεδρία του Εκπροσώπου
  των Περιφερειακών Τομέων/Οργανωτικό Συντονιστή Υπαίθρου και
  Δημαρχούμενων περιοχών, που εκλέγεται από τα μέλη της Περιφέρειας
  όπως ορίζει το άρθρο 52.1, τακτικά κάθε διμηνία και έκτακτα όταν το
  αποφασίσει η Επαρχιακή Επιτροπή. Οι αρμοδιότητες του Συντονιστή
  καθορίζονται με Κανονισμούς από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο
 55.2 Τις περιφέρειες κατά επαρχία ορίζει η οικεία Επαρχία σε συνεννόηση με το
  Γενικό Οργανωτικό Γραφείο.
 55.3 Αρμοδιότητες
  1) Συντονίζει τις δραστηριότητες των Τοπικών Οργανώσεων που
   περιλαμβάνονται στην περιφέρεια
  2) Θέτει περιφερειακούς στόχους για διεύρυνση του Κόμματος και
   αποτελεσματική διαφώτιση των μελών της.

ΑΡΘΡΟ 56: ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 
ΕΠΑΡΧΙΩΝ 
 56.1 Οι Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες Επαρχιών λειτουργούν
  σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος Καταστατικού.
 56.2 Ιδρύονται Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες κατά Επαρχία
  με εισήγηση του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
  Ομάδων και κατόπιν έγκρισης του Οργανωτικού Γραφείου, κατά Κλάδο ή
  Επάγγελμα όπου τα μέλη είναι πέραν των τριάκοντα (30). Το Εκτελεστικό
  Γραφείο δύναται να εγκρίνει σύσταση Κλαδικής Οργάνωσης με μικρότερο
  αριθμό μελών. Οι κατά επαρχία επάγγελμα Κλαδικές Οργανώσεις συνδέονται
  με τις αντίστοιχες Κλαδικές των άλλων Επαρχιακών και σχηματίζουν κατά
  επάγγελμα την Παγκύπρια Κλαδική Οργάνωση.
 56.3 Η Κλαδική Οργάνωση διοικείται από πενταμελή (5) Επιτροπή που
  αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα, το Βοηθό
  Γραμματέα και τον Ταμία.
 56.4 Υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, οι Πρόεδροι των
  Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων αποτελούν την
  Συντονιστική Επιτροπή των Κλαδικών Οργανώσεων (Σ.Ε.Κ.Ο) και έχουν την
  ευθύνη του συντονισμού των Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
  Ομάδων. Το έργο της Σ.Ε.Κ.Ο αναλαμβάνει πενταμελής Γραμματεία που
  εκλέγεται και έχει Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Αναπληρωτή
  Γραμματέα και Ταμία.
 56.5 Αρμοδιότητες
  α) Επιλαμβάνονται και προωθούν προβλήματα, ή αιτήματα μελών του
   Κλάδου δια του αρμοδίου οργάνου του Κόμματος.
  β) Μελετούν προβλήματα του Κλάδου και υποβάλλουν εισηγήσεις στο
   Κόμμα δια του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
   Ομάδων.
  γ) Οργανώνουν τα μέλη, τα στελέχη και τους οπαδούς του Κόμματος
   στους χώρους εργασίας και φροντίζουν δια την συστηματική
   διαφώτιση και εμπέδωση της Κομματικής Πολιτικής.
 56.6 Κατά παρόμοιο τρόπο λειτουργούν και οι Επιτροπές Συνταξιούχων.
 56.7 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί, που εγκρίνει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζουν τον τρόπο
  εκλογής και λειτουργίας όλων των Επιτροπών και Οργανώσεων του
  Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 57: TOΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 57.1 Η Τοπική Οργάνωση είναι η βασική πολιτική και οργανωτική μονάδα του
  Κόμματος. Καλύπτει και μια ενορία ή εκλογική περιφέρεια
  Ιδρύεται από την Επαρχιακή Επιτροπή ύστερα από έγκριση του Εκτελεστικού
  Γραφείου.  Δύναται να καλύπτει μια κοινότητα ή ομάδα κοινοτήτων ή ενορία ή
  εκλογική περιφέρεια και στις πόλεις  να καλύπτει την περιοχή που αναλογεί
  σε κάθε ένα εκλογικό Κέντρο.
 57.2 Αποτελείται τουλάχιστον από 10 μέλη. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το
  Εκτελεστικό Γραφείο δύναται να εγκρίνει σύσταση Τοπικής Οργάνωσης με
  μικρότερο αριθμό μελών.
  Η Τοπική Οργάνωση δέχεται μέλη που κατοικούν στην ίδια γεωγραφική
  περιφέρεια.

ΑΡΘΡΟ 58: ΤΟΠΙΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 58.1 Αποτελεί το ανώτατο όργανο της Τοπικής Οργάνωσης. Συγκροτείται από τα
  μέλη που έχουν εγγραφεί στο κεντρικό μητρώο μελών του Κόμματος
  τουλάχιστον εννέα (9) μήνες πριν τη διεξαγωγή της Παγκύπριας Εκλογικής
  Συνέλευσης και διενεργείται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του
  Κόμματος εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής της
  Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης.
  Εφορευτική Επιτροπή που ορίζεται από την Επαρχιακή Επιτροπή εποπτεύει
  την εκλογική διαδικασία. 
  Ειδικοί κανονισμοί που καθορίζονται από την Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν
  τα θέματα της υποβολής υποψηφιοτήτων και την εκλογική διαδικασία. Οι
  Γενικές Συνελεύσεις των Τοπικών Οργανώσεων διεξάγονται εντός έξι (6)
  μηνών μετά την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
 58.2 Σε περίπτωση που Προέδροι ή μέλη Τοπικών Επιτροπών δεν ανταποκρίνονται
  στα καθήκοντα τους και δεν υλοποιούν το πλάνο του Γενικού Οργανωτικού
  Γραφείου και τις αποφάσεις του Κόμματος, η οικεία Επαρχιακή Επιτροπή σε
  συνεννόηση με το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο και με έγκριση του
  Εκτελεστικού Γραφείου, αποφασίζει την πραγματοποίηση νέας Εκλογικής
  Συνέλευσης ή/και την αντικατάσταση τους.
 58.3 Αρμοδιότητες
  Εκλέγει τον Πρόεδρο και τα μέλη της Τοπικής  Επιτροπής για θητεία που
  διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.

ΑΡΘΡΟ 59: ΤΟΠΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 59.1 Συγκαλείται μια (1) φορά στην διάρκεια της θητείας της Επιτροπής ή όποτε
  αυτό κριθεί αναγκαίο και προβαίνει σε έλεγχο των πεπραγμένων της Τοπικής
  Επιτροπής, η οποία παρουσιάζει έκθεση δράσης. Μεριμνά για την περαιτέρω
  στελέχωση και δραστηριοποίηση της Τοπικής Επιτροπής.
  Συμμετέχουν όλα τα μέλη της Τοπικής Οργάνωσης που είναι εγγεγραμμένα
  στο κεντρικό μητρώο μελών του Κόμματος και έχουν τακτοποιημένη την
  οικονομική συνδρομή τους.

ΑΡΘΡΟ 60: ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 60.1 Εκλέγεται από την Τακτική Εκλογική Συνέλευση της Τοπικής Οργάνωσης για
  θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
  Αποτελείται από πέντε ως δεκαπέντε (5-15) μέλη ανάλογα με την
  αριθμητική δύναμη των μελών της Τοπικής Οργάνωσης.
  Καταρτίζεται εις Σώμα ως εξής:
  Αντιπρόεδρος, Γραμματέας Οργανωτικός Γραμματέας και Ταμίας. Τα υπόλοιπα
  μέλη είναι Σύμβουλοι. Συνεδριάζει τακτικά κάθε εβδομάδα και έκτακτα όταν
  κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο.
 60.2 Ο Πρόεδρος της  Τοπικής  Επιτροπής ΝΕΔΗΚ και η Πρόεδρος της Τοπικής
  Επιτροπής ΓΟΔΗΚ παρακάθονται στις συνεδρίες  της Τοπικής Επιτροπής του
  Κόμματος. Εξ οφίκιο μέλη με δικαίωμα ψήφου είναι οι Δήμαρχοι, Δημοτικοί
  Σύμβουλοι, Σχολικοί Έφοροι, Πρόεδρος και μέλη Κοινοτικών Συμβουλίων,
  νοουμένου ότι είναι μέλη του Κόμματος που κατοικούν στην οικεία Τοπική

  Γραφείο χωρίζει την Επαρχία της σε περιφέρειες. Κάθε περιφέρεια είναι ένας
  Δήμος ή Ενορία ή εκλογική περιφέρεια και στην Ύπαιθρο ομάδα κοινοτήτων.
  Του Επαρχιακού Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος της Επαρχιακής
  Επιτροπής.  Καλείται δε σε συνεδρία με απόφαση της Επαρχιακής Επιτροπής
  τακτικά κάθε τρεις (3) μήνες και έκτακτα όταν κριθεί αναγκαίο από τον
  Πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής ή όταν ζητηθεί από τη πλειοψηφία των
  μελών του.
 52.2 Αρμοδιότητες
  α) Συμβάλλει ουσιαστικά στην υλοποίηση των οργανωτικών
   προγραμμάτων εσωκομματικής επικοινωνίας που σχεδιάζει η
   Επαρχιακή Επιτροπή.
  β) Προβαίνει σε αξιολόγηση των πεπραγμένων και σε απολογισμό
   δράσης κατά Τοπική Οργάνωση και εκφράζει τις διαπιστώσεις, τα
   συμπεράσματα και τις εισηγήσεις της.
  γ) Επιλαμβάνεται ειδικών θεμάτων που παραπέμπονται προς αυτό από
   την Επαρχιακή Επιτροπή και υποβάλλει σχετικές εισηγήσεις.

ΑΡΘΡΟ 53: ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 53.1 Η Επαρχιακή Επιτροπή είναι είκοσι-εφταμελής (27). Εκλέγεται από την
  Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις
  (54) μήνες. Το Επαγγελματικό Οργανωτικό Στέλεχος κάθε επαρχίας
  συμμετέχει εξ οφίκιο μέλος της Επαρχιακής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου.
  Η εκλογή του Προέδρου της διεξάγεται χωριστά. Τα μέλη του Εκτελεστικού
  Γραφείου και της Γραμματείας του Εκτελεστικού Γραφείου δύνανται να
  παρακάθονται στις συνεδρίες της οικείας Επαρχιακής Επιτροπής.
 53.2 Οι Επαρχιακές Επιτροπές του Κόμματος υπό ομαλές συνθήκες είναι έξι (6),
  μια (1) σε κάθε Επαρχία της Κύπρου. Κατ’  εξαίρεση για λόγους οργανωτικούς
  και εφ΄ όσον συνεχίζεται η σημερινή έκρυθμη κατάσταση οι Επαρχιακές
  Επιτροπές είναι δώδεκα “12”.
  Επαρχιακή Επιτροπή Λευκωσίας
  Επαρχιακή Επιτροπή Μόρφου (Λευκωσίας)
  Επαρχιακή Επιτροπή Μόρφου (Λεμεσός)
  Επαρχιακή Επιτροπή Λεμεσού
  Επαρχιακή Επιτροπή Λάρνακας
  Επαρχιακή Επιτροπή Πάφου
  Επαρχιακή Επιτροπή  Αμμοχώστου (Λάρνακα)
  Επαρχιακή Επιτροπή Αμμοχώστου (Λεμεσός)
  Επαρχιακή Επιτροπή Αμμοχώστου (Λευκωσία)
  Επαρχιακή Επιτροπή Κερύνειας (Λευκωσία)
  Επαρχιακή Επιτροπή Κερύνειας (Λεμεσός)
  Επαρχιακή Επιτροπή Προσφύγων Πάφου (Μούτταλλος)
 53.3 Οι βουλευτές κάθε οικείας Επαρχίας είναι εξ οφίκιο  μέλη της Επαρχιακής
  Επιτροπής. Στις συνεδρίες παρακάθονται τα επαγγελματικά οργανωτικά
  στελέχη της επαρχίας, ο Πρόεδρος της ΝΕΔΗΚ και η Πρόεδρος της ΓΟΔΗΚ.Η
  Επαρχιακή Επιτροπή καταρτίζεται σε Σώμα ως εξής:
  Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Επαρχιακός Γραμματέας, Επαρχιακός
  Οργανωτικός Γραμματέας, Βοηθός Επαρχιακός Γραμματέας, Βοηθός
  Οργανωτικός Γραμματέας, Ταμίας, Γραμματέας Τύπου και Διαφώτισης,
  Γραμματέας Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων,
  Γραμματέας Αγροτικών Θεμάτων, και Γραμματέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
  Τα υπόλοιπα μέλη είναι Σύμβουλοι.
 53.4 Η Επαρχιακή Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά κάθε μήνα και έκτακτα κατά την
  κρίση του Προέδρου της ή της Εκτελεστικής Επιτροπής της, ή αν ζητηθεί
  τούτο από τα 2/5 των μελών της Επαρχιακής Επιτροπής.
 53.5 Αρμοδιότητες
  α) Η Επαρχιακή Επιτροπή εκπροσωπεί το Κόμμα στην Επαρχία της,
   καθοδηγεί και ελέγχει τις Τοπικές Οργανώσεις της περιοχής της και
   συντονίζει τη δράση τους, σύμφωνα με τις Αρχές του Κόμματος, τις
   Καταστατικές Διατάξεις και τις οδηγίες των αρμοδίων Κεντρικών

   Οργάνων.
  β) Φέρει την ευθύνη για την υλοποίηση του Γενικού Οργανωτικού
   Σχεδίου και των άλλων Προγραμμάτων του Κόμματος στην Επαρχία
   της και προΐσταται του Επαρχιακού επαγγελματικού προσωπικού μέσα
   στα πλαίσια των γενικών οδηγιών του Γενικού Διευθυντή για θέματα
   προσωπικού.
  γ) Συντάσσει και αποστέλλει στη Γενική Γραμματεία διμηνιαίες αναφορές
   για την κομματική δραστηριότητα της και τη γενική κατάσταση του
   Κόμματος στην Επαρχία της.
  δ) Μετέχει στη διαδικασία καθορισμού του κομματικού ψηφοδελτίου, για
   τις βουλευτικές, δημοτικές ή άλλες εκλογές ως ορίζουν οι Ειδικοί
   Κανονισμοί που ρυθμίζουν τα θέματα αυτά.
  ε) Παραπέμπει για εκδίκαση στο Πειθαρχικό Συμβούλιο υποθέσεις
   πειθαρχικών αδικημάτων των μελών σύμφωνα με τις διαδικασίες του
   άρθρου 62.1. Η παραπομπή υπόθεσης μέλους στο Πειθαρχικό
   Συμβούλιο συνοδεύεται πάντοτε από έγγραφο που δικαιολογεί την
   απόφαση παραπομπής.
  στ) Στα οικονομικά θέματα συμμορφώνεται με τις οδηγίες της Οικονομικής
   Επιτροπής.  Διατηρεί Επαρχιακό Ταμείο, το οποίο διαχειρίζεται
   υπεύθυνα υπό τον οικονομικό έλεγχο της Οικονομικής Επιτροπής.
   Πόροι του  ταμείου είναι τα έσοδα από διάφορες τοπικές εκδηλώσεις,
   λαχεία και εράνους και οι ειδικές τοπικές εισφορές των μελών και των
   φίλων του Κόμματος.  Τα έσοδα από τα δικαιώματα εγγραφής και οι
   ετήσιες συνδρομές των μελών κατατίθενται στο Κεντρικό Ταμείο του
   Κόμματος στη  Λευκωσία ή όπου αλλού ήθελε αποφασίσει η
   Οικονομική Επιτροπή. Επίσης, κατατίθενται στο Κεντρικό Ταμείο τα
   έσοδα από Παγκύπριες εκδηλώσεις του Κόμματος, των οποίων την
   πραγμάτωση προωθεί στην Επαρχία της.
  ζ) Ελέγχει κατά εξάμηνο τα Ταμεία των Τοπικών Οργανώσεων και
   αποστέλλει σχετική κατάσταση στην Οικονομική Επιτροπή στη
   Λευκωσία. 
  η) Με έγκριση του Εκτελεστικού Γραφείου καταρτίζει Συμβουλευτικό
   Συμβούλιο ή άλλες Επιτροπές για να υποβοηθηθεί στο έργο της.
  θ) Συμμορφώνεται προς τις εκάστοτε οδηγίες του Γενικού Οργανωτικού
   Γραμματέα του Κόμματος και βρίσκεται σε στενή συνεργασία και
   επικοινωνία με τα αρμόδια όργανα σε όλα τα θέματα.
 53.6 Οι επαρχιακοί αξιωματούχοι συμμετέχουν ως ισότιμα μέλη στα αντίστοιχα
  ειδικά κεντρικά γραφεία ή επιτροπές.
 53.7 Η Επαρχιακή Επιτροπή προΐσταται του Επαρχιακού Επαγγελματικού
  προσωπικού μέσα στα πλαίσια του οργανογράμματος και των Γενικών
  Οδηγιών του Γενικού Διευθυντή για θέματα προσωπικού.

ΑΡΘΡΟ 54: ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 54.1 Την Εκτελεστική Γραμματεία της Επαρχιακής Επιτροπής αποτελούν οι
  Αξιωματούχοι της Επαρχιακής Επιτροπής. Μετέχουν οι βουλευτές της
  Επαρχίας. Πρόεδρος είναι ο Πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής. Ο
  Πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής της ΝΕΔΗΚ και η Πρόεδρος της
  Επαρχιακής Επιτροπής της ΓΟΔΗΚ δύνανται να παρευρίσκονται στις
  συνεδριάσεις της Γραμματείας.
 54.2 Αρμοδιότητες
  Η Εκτελεστική Γραμματεία αντιμετωπίζει τις τρέχουσες εξελίξεις μέσα στα
  πλαίσια των αποφάσεων της Επαρχιακής Επιτροπής και υλοποιεί γενικά τις
  αποφάσεις της.
  Σε περίπτωση επείγουσας μορφής λαμβάνει αποφάσεις τις οποίες
  αναφέρει στην πρώτη επόμενη συνεδρία της Ολομέλειας της Επαρχιακής
  Επιτροπής για επικύρωση.

   την κανονική λειτουργία του λογιστηρίου του Κόμματος.
  θ) Υποβάλλει στην Κεντρική Επιτροπή στο τέλος κάθε οικονομικού έτους
   τους ελεγμένους λογαριασμούς του Κόμματος προς συζήτηση και
   έγκριση.
  ι) Παρουσιάζει στην Οικονομική Επιτροπή, σε συνεργασία με τον
   Οικονομικό Διαχειριστή, κατ’ έτος προϋπολογισμό για τους
   επόμενους δώδεκα (12) μήνες.
  ια) Συμμετέχει εξ οφίκιο μέλος στο Εκτελεστικό Γραφείο με δικαίωμα
   ψήφου

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΑΡΘΡΟ 48: ΔΟΜΗ - ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 
ΚΟΜΜΑΤΟΣ
Α. ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
 1. ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 2. ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 3. ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 4. ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ
 5. ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Ολομέλεια)
 6. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
 7. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 8. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 9. ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 10. ΤΟΠΙΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 11. ΤΟΠΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Β.   ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ
 1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 2. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 3. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 4. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 5. ΒΟΗΘΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 6. ΒΟΗΘΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 7. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ
  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
 8. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 9. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 10. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΑΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 11. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΩΤΙΣΗΣ
 12. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ – ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΘΡΟ 49: ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 49.1 Η Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση πραγματοποιείται κάθε πενήντα-τέσσερις
  (54) μήνες ταυτόχρονα με την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα μέλη της οικείας Επαρχιακής
  Οργάνωσης που έχουν εγγραφεί στο κεντρικό μητρώο μελών του Κόμματος
  τουλάχιστον εννιά (9) μήνες πριν την ημέρα της διεξαγωγής των εργασιών
  της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης.
 49.2 Η Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο και τα είκοσι-έξι (26)
  μέλη της Επαρχιακής Επιτροπής καθώς και τα αιρετά μέλη της Κεντρικής
  Επιτροπής που προέρχονται από την οικεία Επαρχιακή Οργάνωση.
 49.3 Την εκλογική διαδικασία εποπτεύει η Επαρχιακή Εφορευτική Επιτροπή που
  ορίζεται από την Επαρχιακή Επιτροπή υπό την ευθύνη και σε συνεννόηση με
  την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 50: ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 50.1 Το Τακτικό Επαρχιακό Συνέδριο συγκαλείται μια (1) φορά στην διάρκεια της
  θητείας των Επαρχιακών Συλλογικών Οργάνων κατόπιν σύγκλισης του από
  την Επαρχιακή Επιτροπή σε συνεννόηση με το Εκτελεστικό Γραφείο ή όποτε
  αυτό κριθεί αναγκαίο, και είναι το Ανώτατο Επαρχιακό Συλλογικό όργανο του
  Κόμματος στην κάθε επαρχία.
 50.2 Στο Τακτικό Επαρχιακό Συνέδριο γίνεται απολογισμός δράσης των
  επαρχιακών οργάνων και έλεγχος των πεπραγμένων τους από τη βάση του
  Κόμματος. Κατατίθεται έκθεση δράσης της Επαρχιακής Επιτροπής για την
  προηγούμενη θητεία και οικονομικός απολογισμός για την ίδια περίοδο.
 50.3 Σύνθεση 
  Στο Τακτικό Επαρχιακό Συνέδριο συμμετέχουν οι κεντρικοί αξιωματούχοι, οι
  Βουλευτές, οι Ευρωβουλευτές,  οι Υπουργοί και τα μέλη των κεντρικών
  συλλογικών οργάνων που είναι μέλη της οικείας Επαρχιακής Οργάνωσης, οι
  Πρόεδροι και τα μέλη των Επαρχιακών Επιτροπών, ΔΗΚΟ, ΓΟΔΗΚ και
  ΝΕΔΗΚ, οι Πρόεδροι των Τοπικών Επιτροπών, οι Πρόεδροι των Κλαδικών
  Επαρχιακών Επιτροπών και Επαγγελματικών Ομάδων, ένας αντιπρόσωπος
  από κάθε εκλογικό κέντρο, οι Δήμαρχοι, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι Σχολικοί
  Έφοροι, οι Πρόεδροι και τα μέλη των εκλεγμένων Κοινοτικών Συμβουλίων
  που είναι μέλη του Κόμματος, καθώς και οι πρώην κεντρικοί αξιωματούχοι,
  Βουλευτές, Ευρωβουλευτές, Υπουργοί, Πρόεδροι Επαρχιακών Επιτροπών
  ΔΗΚΟ, ΓΟΔΗΚ και ΝΕΔΗΚ, που είναι μέλη της οικείας Επαρχιακής
  Οργάνωσης.
  Οι Προσφυγικές Επαρχιακές Οργανώσεις καλούν σε συμμετοχή στο
  Επαρχιακό Συνέδριο όλα τα μέλη τους.
 50.4 Αρμοδιότητες 
  α) Λαμβάνει γνώση, συζητά και εγκρίνει την Έκθεση Δράσης της
   Επαρχιακής Επιτροπής για τη λήγουσα διετία.
  β) Λαμβάνει γνώση, συζητά και εγκρίνει τον Οικονομικό Απολογισμό της
   περασμένης διετίας.
 50.5 Ειδικοί Κανονισμοί 
  Ειδικοί Κανονισμοί που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν την
  οργάνωση, σύνθεση και λειτουργία του Τακτικού Επαρχιακού Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 51: ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 51.1 Το Έκτακτο Επαρχιακό Συνέδριο συγκαλείται ύστερα από απόφαση του
  Εκτελεστικού Γραφείου ή της Επαρχιακής Επιτροπής με έγκριση του
  Εκτελεστικού Γραφείου ή ύστερα από αίτηση των 2/5 των μελών του
  Κόμματος στην οικεία Επαρχία, με συγκεκριμένη ημερήσια διάταξη.
  Εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις περί του Τακτικού Επαρχιακού
  Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 52: ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 52.1 Το Επαρχιακό Συμβούλιο συγκροτείται από:
  α) Την Επαρχιακή Επιτροπή
  β) Τους Βουλευτές
  γ) Τους Δημάρχους, τους Δημοτικούς Συμβούλους και τους Σχολικούς
   Εφόρους
  δ) Τους Αντιπροσώπους της Επαρχιακής Οργάνωσης στην Κεντρική
   Επιτροπή.
  ε) Τον Πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής ΝΕΔΗΚ
  στ) Την Πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής ΓΟΔΗΚ
  ζ) Τους Εκπροσώπους των Περιφερειακών Τομέων/Συντονιστές
   Υπαίθρου και Δημαρχούμενων περιοχών οι οποίοι ορίζονται από το
   Γενικό Οργανωτικό Γραφείο σε συνεννόηση με την οικεία Επαρχιακή
   Επιτροπή.
  η) Τα επαγγελματικά οργανωτικά στελέχη 
  
  Η οικεία Επαρχιακή Επιτροπή σε συνεννόηση με το Γενικό Οργανωτικό

ΑΡΘΡΟ 38: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 38.1 Ο Γραμματέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή.
 38.2 Υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα χειρίζεται θέματα
  που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
 38.3 Υπό την εποπτεία ενός εκ των Αντιπροέδρων του Κόμματος συμμετέχει στη
  διαδικασία παραγωγής πολιτικής στον τομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΑΡΘΡΟ 39: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
 39.1 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων επιλέγεται/εκλέγεται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 39.2 Υπό την εποπτεία του Γενικού Γραμματέα διεκπεραιώνει τις αποφάσεις της
  Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων.
 39.3 Υπό την εποπτεία του Αντιπροέδρου του Κόμματος συμμετέχει στη
  διαδικασία παραγωγής πολιτικής.
 39.4 Υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα συμμετέχει στην
  υλοποίηση των οργανωτικών σχεδιασμών του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 40: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ  ΣΧΕΣΕΩΝ
 40.1 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων επιλέγεται/εκλέγεται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 40.2 Υπό την εποπτεία του Αναπληρωτή Προέδρου χειρίζεται τις σχέσεις του
  Κόμματος με Κόμματα, Οργανώσεις και Ομάδες του εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟ 41: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ/ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ
 41.1 Ο Γραμματέας Επικοινωνίας/Εκπρόσωπος Τύπου επιλέγεται/εκλέγεται από
  την Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου κατόπιν εισήγησης του
  Προέδρου του Κόμματος για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54)
  μήνες.
 41.2 Ετοιμάζει τις ανακοινώσεις του Κόμματος
 41.3 Έχει την ευθύνη παρακολούθησης των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ).
 41.4 Καταρτίζει προγράμματα εξωτερικής προβολής του Κόμματος, τα οποία,
  αφού εγκριθούν, προωθεί προς υλοποίηση σε συνεργασία της Επιτροπής
  Δημοσίων Σχέσεων και της Επιτροπής Πολιτικού Σχεδιασμού.
 41.5 Καταρτίζει προγράμματα εσωτερικής διαφώτισης, τα οποία, αφού εγκριθούν,
  προωθεί προς υλοποίηση με τη συνεργασία των αρμοδίων οργάνων του
  κόμματος (π.χ. Επαρχιακές Επιτροπές).
 41.5 Φέρει την ευθύνη των κομματικών εκδόσεων.
 41.6 Συμμετέχει στα διάφορα όργανα του Κόμματος ως ορίζει το Καταστατικό.
 
ΑΡΘΡΟ 42: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
 42.1 Ο Γραμματέας Κλαδικών Οργανώσεων επιλέγεται/εκλέγεται από την
  Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 42.2 Κάτω από την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα χειρίζεται όλα
  τα θέματα που αφορούν τις σχέσεις του Κόμματος με τις επαγγελματικές
  οργανώσεις των εργαζομένων (εργατών, υπαλλήλων, εκπαιδευτικών,
  οργανωμένων επιστημόνων κλπ.) και έχει την ευθύνη για την οργάνωση και
  λειτουργία κομματικών γενικών και κλαδικών οργανώσεων μέσα στις τάξεις
  του εργατικού κόσμου.
 42.3 Υπό την εποπτεία ενός εκ των Αντιπροέδρων του Κόμματος συμμετέχει στο
  σύστημα παραγωγής πολιτικής και ειδικότερα υποβάλλει εισηγήσεις για
  διαμόρφωση και προώθηση της εργατικής πολιτικής του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 43: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 43.1 Ο Γραμματέας Αγροτικών Θεμάτων εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή για
  θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 43.2 Κάτω από την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα χειρίζεται όλα
  τα θέματα που αφορούν τις σχέσεις του Κόμματος με τις αγροτικές
  οργανώσεις και έχει την ευθύνη για την οργάνωση και λειτουργία

  κομματικών οργανώσεων μέσα στις τάξεις του  αγροτικού κόσμου.
 43.3 Υπό την εποπτεία ενός εκ των Αντιπρόεδρων του Κόμματος συμμετέχει στο
  σύστημα παραγωγής πολιτικής και υποβάλλει εισηγήσεις για διαμόρφωση και
  προώθηση της αγροτικής πολιτικής του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 44: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ  ΘΕΜΑΤΩΝ
 44.1 Ο Γραμματέας Προσφυγικών Θεμάτων επιλέγεται/εκλέγεται από την
  Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 44.1 Αρμοδιότητες
  α) Υπό την εποπτεία  του Γενικού Γραμματέα χειρίζεται θέματα που
   αφορούν τις σχέσεις του Κόμματος με τη ΠΕΠ και τα προσφυγικά
   σωματεία στα πλαίσια της πολιτικής του Κόμματος.
  β) Επιλαμβάνεται των προσφυγικών και άλλων προβλημάτων των μελών
   και τα προωθεί προς τη λύση τους.

ΑΡΘΡΟ 45: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
 45.1 Ο Γραμματέας Θρησκευτικών Ομάδων επιλέγεται/εκλέγεται από την
  Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 45.2 Αρμοδιότητες 
  Υπό την εποπτεία του Γενικού Γραμματέα χειρίζεται θέματα που αφορούν τις
  σχέσεις του Κόμματος με τις θρησκευτικές ομάδες στα πλαίσια της πολιτικής
  του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 46: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 46.1 Η Κεντρική  Επιτροπή εκλέγει  ύστερα από πρόταση του Εκτελεστικού
  Γραφείου δύο (2) μέλη του Κόμματος ως Οικονομικούς Ελεγκτές του
  Κόμματος εκ των οποίων ο ένας είναι εγκεκριμένος ελεγκτής, για θητεία
  που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 46.2 Η θέση του Οικονομικού Ελεγκτή είναι ασυμβίβαστη με οποιονδήποτε άλλο
  κομματικό αξίωμα.
 46.3 Ελέγχουν την οικονομική διαχείριση των οργάνων και Επιτροπών του
  Κόμματος και καταθέτουν την έκθεση τους στην Κεντρική Επιτροπή και στο
  Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο αναφορικά με την προηγούμενη θητεία.

ΑΡΘΡΟ 47: ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 47.1 Ο Γενικός Διευθυντής του Κόμματος επιλέγεται/εκλέγεται, διορίζεται και
  παύεται από το Εκτελεστικό Γραφείο κατόπιν εισήγησης του Προέδρου.
 47.2 Αρμοδιότητες
  α) Προΐσταται διοικητικά της εσωτερικής λειτουργίας του Κόμματος και
   εποπτεύει το έργο του επαγγελματικού προσωπικού των Κεντρικών
   και Επαρχιακών γραφείων.
  β) Υπό την εποπτεία της Γραμματείας του Εκτελεστικού Γραφείου, έχει
   την ευθύνη θεμάτων που άπτονται του επαγγελματικού προσωπικού
   του Κόμματος.
  γ) Προτείνει στο Εκτελεστικό Γραφείο την δομή και το οργανόγραμμα του
   Κόμματος.
  δ) Δύναται να ανοίγει/κλείνει/λειτουργεί τραπεζικούς λογαριασμούς,
   ή/και να έχει δικαίωμα υπογραφής ή/και  να προβαίνει σε αιτήματα
   τραπεζικών διευκολύνσεων/δανεισμού εκ μέρους του Κόμματος,
   ΝΕΔΗΚ, ΓΟΔΗΚ, και των Επαρχιακών Επιτροπών σύμφωνα με το
   άρθρο 69.9.
  ε) Συμμετέχει εξ οφίκιο μέλος στην Οικονομική Επιτροπή με δικαίωμα
   ψήφου.
  στ) Εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή τη διενέργεια  πληρωμής
   των κομματικών δαπανών και υπογράφει τα εντάλματα πληρωμής.
  ζ) Εισηγείται, σε συνεργασία με τον Οικονομικό Διαχειριστή, προς την
   Οικονομική Επιτροπή, τον Ετήσιο Προϋπολογισμό Εσόδων και
   Δαπανών.
  η) Σε συνεργασία με την Οικονομική Επιτροπή του Κόμματος εποπτεύει

ΑΡΘΡΟ 65: ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
 65.1 Παραρτήματα Εξωτερικού
  α) Στα μεγάλα κέντρα του απόδημου Κυπριακού Ελληνισμού ή και αλλού,
   ιδρύονται Τοπικές Οργανώσεις - Παραρτήματα του Κόμματος.
  β) Λειτουργούν με βάση Καταστατικό που εγκρίνει ειδικά συγκαλούμενο
   Τοπικό Συνέδριο του Κόμματος και επικυρώνει το Εκτελεστικό
   Γραφείο.
 65.2 Φοιτητικές Οργανώσεις
  Στα διάφορα Πανεπιστήμια του Εξωτερικού ή Σχολές Τριτοβάθμιας
  Εκπαίδευσης του Εσωτερικού ιδρύονται και λειτουργούν Φοιτητικές
  Οργανώσεις του Κόμματος.

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ
ΑΡΘΡΟ 66: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 66.1 Υποεπιτροπή του Εκτελεστικού Γραφείου του Κόμματος εκ πέντε (5) μελών
  θα λειτουργεί σαν Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
  Τα πέντε (5) μέλη θα εκλέγονται στη πρώτη συνεδρία του Εκτελεστικού
  Γραφείου με μυστική ψηφοφορία και θα υπηρετούν καθ΄ όλη τη θητεία. Σε
  περίπτωση που θα κενωθεί θέση μέλους του Πειθαρχικού Συμβουλίου
  επιλέγεται άμεσα νέο μέλος.
  Εκάστη Επαρχιακή Επιτροπή δύναται να υποβάλει καταγγελία στο Γενικό
  Γραμματέα σχετικά  με παράπτωμα που αφορά μέλος του Κόμματος που
  εμπίπτει στη δική της δικαιοδοσία. Ο Γενικός Γραμματέας αφού διαπιστώσει
  ότι τα γεγονότα που αφορούν τη συγκεκριμένη περίπτωση μπορούν να
  στοιχειοθετήσουν υπόθεση που εμπίπτει  στις πρόνοιες των πιο κάτω
  πειθαρχικών αδικημάτων ετοιμάζει σχετική έκθεση και την παραπέμπει
  ενώπιον του Εκτελεστικού Γραφείου για εξέταση και λήψη απόφασης
  παραπομπής ή όχι σε πειθαρχική δίκη.
  Νοείται ότι το Εκτελεστικό Γραφείο δικαιούται αυτεπαγγέλτως να
  παραπέμπει στο Πειθαρχικό Συμβούλιο οποιαδήποτε καταγγελία κρίνει ότι
  πρέπει να τύχει πειθαρχικής διερεύνησης. Κατά τη λήψη της απόφασης του
  Εκτελεστικού Γραφείου δε μετέχουν στη διαδικασία τα μέλη του Πειθαρχικού
  Συμβουλίου.
 66.2 Νοείται ότι σε περιπτώσεις αυταπόδεικτου πειθαρχικού παράπτωματος το
  Εκτελεστικό Γραφείο δύναται να επιβάλει αυτεπάγγελτα οποιαδήποτε
  πειθαρχική ποινή.
 66.3 Οι αποφάσεις του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου μπορούν να
  εφεσιβληθούν από το ενδιαφερόμενο μέρος το αργότερο εντός τριάντα (30)
  ημερών από της κοινοποιήσεως σε αυτόν ή από της δημοσιεύσεως της
  απόφασης.
  Έφεση υποβάλλεται στην Κεντρική Επιτροπή της οποίας Υποεπιτροπή από
  έντεκα (11) μέλη ενεργεί σαν Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό  Συμβούλιο, και
  δύναται να ακυρώσει, να μειώσει, ή να επικυρώσει την ποινή.
  Τα έντεκα (11) μέλη θα καθορίζονται στην πρώτη συνεδρία της Κεντρικής
  Επιτροπής με μυστική ψηφοφορία και θα υπηρετούν καθ΄ όλη τη θητεία.
  Σε περίπτωση που θα κενωθεί θέση μέλους του Δευτεροβάθμιου
  Πειθαρχικού Συμβουλίου επιλέγεται άμεσα νέο μέλος.
 66.4 Σε περίπτωση που μέλος του πρωτοβάθμιου ή δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού
  Συμβουλίου έχει άμεση ή έμμεση σχέση με οποιονδήποτε κατηγορούμενο
  τότε το μέλος αυτό δεν θα λαμβάνει μέρος στη πειθαρχική διαδικασία.
 66.5 Πειθαρχικά Αδικήματα
   α) Η μη συμμόρφωση μέλους προς τις υποχρεώσεις του, που
    απορρέουν από το Καταστατικό και τις διατάξεις των
    Κανονισμών Λειτουργίας του Κόμματος.
   β) Η συμπεριφορά μέλους που μειώνει το ηθικό κύρος και θίγει
    την αξιοπρέπεια του Κόμματος.

   γ) Στάση και συμπεριφορά μέλους αντίθετη προς τις Αρχές, την
    Ιδεολογία, τις αποφάσεις και τις προγραμματικές επιδιώξεις του
    Κόμματος.
 66.6 Πειθαρχικές Ποινές
  Για τα πιο πάνω πειθαρχικά αδικήματα επιβάλλονται ανάλογα με τη
  σοβαρότητα του πειθαρχικού αδικήματος οι πιο κάτω ποινές:
   α) Σύσταση
   β) Προφορική επίπληξη
   γ) Γραπτή επιτίμηση
   δ) Προσωρινός αποκλεισμός από την κομματική ζωή
   ε) Καθαίρεση Αξιωματούχου από το Αξίωμα του
   στ) Προσωρινή Αποβολή
   ζ) Αποβολή

ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ
ΑΡΘΡΟ 67: ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ - ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
 67.1 Οι πολιτικές αποφάσεις του Κόμματος για την εκλογή Προέδρου της
  Δημοκρατίας λαμβάνονται από την Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος, που
  συνέρχεται μετά από πρόταση του Εκτελεστικού Γραφείου, είτε
  αυτεπάγγελτα.
 67.2 Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Κόμματος είναι μέλος της Βουλής τότε
  είναι ο υποψήφιος του Κόμματος στην εκλογή για ανάδειξη Προέδρου της
  Βουλής.
 67.3 Ειδικοί Κανονισμοί που ψηφίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν τη
  διαδικασία επιλογής κομματικού ή κομματικών υποψηφίων στη διεκδίκηση
  των Γενικών ή Αναπληρωματικών Βουλευτικών Εκλογών, των Ευρωεκλογών,
  των Δημοτικών Εκλογών ή της Εκλογής Κοινοτικών  Συμβουλίων.
 67.4 Όλοι οι υποψήφιοι Βουλευτές, Ευρωβουλευτές, Δήμαρχοι, Δημοτικοί
  Σύμβουλοι και άλλοι υποψήφιοι Κομματικών ή Κοινοτικών αξιωμάτων
  μπορούν να έχουν πρόσβαση για επιθεώρηση των μητρώων του Κόμματος
  βάση κανονισμών που θα εκδίδει το Εκτελεστικό Γραφείο.

ΜΕΡΟΣ ΕΝΝΑΤΟ 
ΑΡΘΡΟ 68: ΕΙΔΙΚΟΙ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
 68.1 Η Κεντρική Επιτροπή θεσπίζει Ειδικούς Κανονισμούς που ρυθμίζουν:
  α) Τη διαδικασία της υποβολής υποψηφιότητας και εκλογής
   Αξιωματούχων του Κόμματος από την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση
   ή άλλα ανώτερα όργανα του Κόμματος.
  β) Τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων του Κόμματος, Κεντρικών και
   Επαρχιακών.
  γ) Το διαχωρισμό των υπηρεσιών των Αξιωματούχων του Κόμματος σε
   δύο κατηγορίες. Στην κατηγορία όσων προσφέρουν τις υπηρεσίες τους
   άνευ αντιμισθίας και εκείνων που πράττουν τούτο έναντι αντιμισθίας,
   με αναφορά των συγκεκριμένων Αξιωματούχων που ανήκουν σε κάθε
   κατηγορία.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟ
ΑΡΘΡΟ 69: ΓΕΝΙΚΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
 69.1 Διαδικασία Αναφοράς
  Αναφορά οργάνου ή μέλους προς το Εκτελεστικό Γραφείο ή την Κεντρική
  Επιτροπή γίνεται πάντοτε δια του Γενικού Γραμματέα.

 69.2 Καταρτισμός Προσχεδίων Κανονισμών
  Τα προσχέδια όλων των Κανονισμών Λειτουργίας των διαφόρων Οργάνων ή
  Επιτροπών που προνοεί το Καταστατικό καταρτίζει το Εκτελεστικό Γραφείο
  με εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας, Ελέγχου και Κανονισμών και τα
  παραπέμπει για έγκριση στην Κεντρική Επιτροπή. 
 69.3 Τρόπος λήψης Αποφάσεων
  Όλες οι αποφάσεις των Συλλογικών Οργάνων που προνοούνται από το
  Καταστατικό λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία νοουμένου ότι δεν
  προβλέπεται διαφορετικά σε άλλο άρθρο του Καταστατικού. Σε περίπτωση
  ισοψηφίας ο προεδρεύων του συγκεκριμένου οργάνου έχει τη νικώσα ψήφο.
  Όταν ζητηθεί μυστική ψηφοφορία από το 25% των παρόντων συνέδρων σε
  οποιαδήποτε Συνέλευση ή οποιοδήποτε Συνέδριο, τότε αυτή διεξάγεται
  από πενταμελή (5) Εφορευτική Επιτροπή η οποία επιβλέπει τη διεξαγωγή
  της ψηφοφορίας και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων.
 69.4 Ασυμβίβαστη η κατοχή δύο κομματικών Αξιωμάτων
   α) Είναι ασυμβίβαστη η κατοχή δύο ή περισσότερων θέσεων
    αξιωματούχων σε Κεντρικό ή Επαρχιακό ή Τοπικό επίπεδο από
    το ίδιο πρόσωπο. Οιοσδήποτε αξιωματούχος ανεξάρτητα
    επιπέδου δικαιούται να κατέχει θέση ως απλό μέλος σε
    συλλογικό όργανο.
   β) Νοείται ότι τούτο δεν ισχύει όταν προνοείται καταστατικά ή
    συμμετοχή του φορέα ενός αξιώματος στα ανώτατα όργανα.
   γ) Η απ’ ευθείας εκλογή σε συλλογικό όργανο δεν αποτελεί
    ασυμβίβαστο με κομματικό αξίωμα.
    Το Εκτελεστικό Γραφείο καθορίζει ποια συγκεκριμένα αξιώματα
    είναι  ασυμβίβαστα.
 69.5 Κήρυξη θέσης Μέλους Συλλογικού Οργάνου (Κεντρικού ή Επαρχιακού) ως
  κενή και διαδικασία συμπλήρωσής της.
   α) Σε περίπτωση που μέλος συλλογικού οργάνου απουσιάζει
    αδικαιολόγητα πέρα από τρείς συνεχείς  συνεδρίες ή από δέκα
    (10) συνολικά αδικαιολόγητες συνεδρίες κατά τη διάρκεια της
    θητείας του , το όργανο δικαιούται να το απαλλάξει από τα
    καθήκοντα του και να κηρύξει τη θέση του κενή, αφού
    εξασφαλίσει προηγουμένως την έγκριση του Εκτελεστικού
    Γραφείου.
   β) Κενούμενες θέσεις  κατά τα ανωτέρω καταλαμβάνουν οι
    επιλαχόντες κατά την σειρά επιτυχίας κατά της εκλογής.
   γ) Σε περίπτωση μη κάλυψης θέσης από επιλαχόντες για τη
    συμπλήρωση της κενής θέσης, θα επιλέγει το όργανο ύστερα
    από έγκριση του Εκτελεστικού Γραφείου. 
 69.6 Θητεία Αξιωματούχων 
  Η θητεία των Αξιωματούχων που αναφέρονται στα διάφορα άρθρα του
  Καταστατικού, αρχίζει από την ημέρα της εκλογής τους και λήγει αμέσως
  μετά την εκλογή των νέων Αξιωματούχων από το αρμόδιο όργανο του
  Κόμματος και διαρκεί για 54 μήνες. Εξαιρούνται ο Κοινοβουλευτικός
  Εκπρόσωπος και ο Αναπληρωτής του, των οποίων η θητεία διαρκεί όσο και η
  βουλευτική θητεία τους , καθώς και ο Πρόεδρος και τα μέλη της Τοπικής
  Επιτροπής των οποίων η θητεία μπορεί να καθορίζεται από τις ετήσιες
  Τοπικές Γενικές Συνελεύσεις. 
 69.7 Έκπτωση Αξιωματούχων/Μελών
  Αξιωματούχος/Μέλος του Κόμματος εκπίπτει του αξιώματός του σε
  περίπτωση που με ενέργειες του βρίσκεται σε αντίθεση με αποφάσεις
  Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος, ύστερα από σχετική απόφαση του
  Εκτελεστικού Γραφείου δεόντως αιτιολογημένης, με δικαίωμα έφεσης στην
  Κεντρική Επιτροπή εντός τριάντα (30) ημερών.
 69.8 Τροποποίηση του Καταστατικού 
  Το Καταστατικό του Κόμματος μπορεί να τροποποιηθεί σε Τακτικό ή Έκτακτο
  Παγκύπριο Συνέδριο με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων που έχουν
  δικαίωμα ψήφου, δεδομένου ότι το σχέδιο τροποποιήσεων θα

  γνωστοποιηθεί τουλάχιστον ένα μήνα πριν το Συνέδριο σε όλα το όργανα και
  τους συνέδρους του Κόμματος.
 69.9 Πόροι του Κόμματος
  Πόροι του Κόμματος είναι η ετήσια κρατική χορηγία και οι ετήσιες συνδρομές
  των μελών, εισφορές, δωρεές, έσοδα εράνων, οργάνωσης λαχείων,
  χοροεσπερίδων, άλλων εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων που συνάδουν με
  τις αρχές πολιτικής δεοντολογίας.
  Το Κόμμα έχει εξουσία όπως: 
   α) Διορίζει τραπεζικούς ή/και άλλους οργανισμούς ως τραπεζίτες
    του και να προβαίνει στο άνοιγμα οποιουδήποτε λογαριασμού.
   β) Συναλλάττεται ή/και λαμβάνει τραπεζικές διευκολύνσεις ή/και
    υπηρεσίες σε δάνεια, τρεχούμενο ή/και οποιοδήποτε άλλο
    λογαριασμό ή/και σε οποιαδήποτε άλλη μορφή τραπεζικών
    πιστώσεων για οποιαδήποτε ποσά με ή χωρίς εξασφαλίσεις και
    κάτω από οποιουσδήποτε όρους 
   γ) Υποθηκεύει, καταθέτει, ενεχυριάζει ή/και άλλως πως
    προσφέρει ή/και διαθέτει οποιαδήποτε περιουσία του Κόμματος
    κινητή ή/και ακίνητη σαν εξασφάλιση οποιονδήποτε
    υφιστάμενων ή/και  μελλοντικών ή/και  υπό αίρεση
    υποχρεώσεων του Κόμματος, έναντι οποιουδήποτε τραπεζικού
    ή/και άλλου οργανισμού ή/και φυσικού ή/και νομικού
    προσώπου.
   δ) Προς το σκοπό υλοποίησης των πιο πάνω, ο εκάστοτε
    Διευθυντής του Κόμματος ή/και ο εκάστοτε Οικονομικός
    Διαχειριστής του Κόμματος ή/και οποιοσδήποτε πληρεξούσιος
    αντιπρόσωπος οποιουδήποτε από αυτούς, εξουσιοδοτούνται να
    προβαίνουν σε οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις ή/και στη
    συνομολόγηση οποιασδήποτε συμφωνίας υπογράφοντας προς
    τούτο κάθε αναγκαίο έγγραφο, δήλωση ή αίτηση ή/και να
    παρίστανται ενώπιον οποιασδήποτε αρχής για σκοπούς αγοράς
    ή/και πώλησης ή/και επιβάρυνσης οποιασδήποτε κινητής ή
    ακίνητης περιουσίας του Κόμματος.
 69.10 Ημερομηνία ισχύος του παρόντος Καταστατικού 
  Η ισχύς του Καταστατικού που ψηφίστηκε στις 6 Μαΐου 2018 αρχίζει από την
  ψήφισή του.
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΑΡΘΡΟ 1 : ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΕΜΒΛΗΜΑ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ
 1.1 Το Δημοκρατικό Κόμμα ιδρύθηκε στη Λευκωσία αρχικά ως παράταξη με την
  ονομασία Δημοκρατική Παράταξη, στις 12 Μαΐου 1976, με ιδρυτική διακήρυξη
  του Σπύρου Κυπριανού με στόχο τη στήριξη του εθνάρχη Μακαρίου και της
  πολιτικής του. Η παράταξη σύντομα μετασχηματίστηκε σε Κόμμα με την
  επωνυμία ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ.
 1.2 ΕΔΡΑ του Κόμματος είναι στην Λεωφ. Γρίβα Διγενή 50, 1080, στη Λευκωσία.
 1.3 ΕΜΒΛΗΜΑ του Κόμματος η αναμμένη δάδα.
 1.4 Η σφραγίδα του Κόμματος είναι κυκλική και στην περιφέρεια έχει την
  επιγραφή ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. Στο κέντρο έχει την
  αναμμένη δάδα, που τέμνει στο μέσο τη συντομογραφία του Κόμματος,
  ΔΗΚΟ, και το έτος ίδρυσής του, 1976.

ΑΡΘΡΟ 2 : ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ – ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 2.1 Ιδεολογία
  Το Δημοκρατικό Κόμμα εκφράζει τους πολίτες που πιστεύουν στις αρχές της
  Πολιτικής, Κοινωνικής και Οικονομικής Δημοκρατίας ως το σύστημα αρχών
  που προάγει και εξασφαλίζει καλύτερα την αρμονική κοινωνική συμβίωση,
  την κοινωνική συνοχή και την κοινωνική δημιουργία. Το Δημοκρατικό Κόμμα
  ασπάζεται την ιδεολογία και τη φιλοσοφία του ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ που
  εμπνέεται από ένα γενικότερο εθνικό και κοινωνικό όραμα και απορρίπτει τις
  γενικές και αόριστες ιδέες και τους αυθαίρετους αφορισμούς.
 2.2 Βασικοί σκοποί
  Βασικοί σκοποί του Δημοκρατικού Κόμματος είναι η συμβολή στον αγώνα για
  την απελευθέρωση της Κύπρου και η προώθηση θεσμών, προγραμμάτων και
  διαδικασιών, που εξασφαλίζουν απρόσκοπτη πρόοδο  και αρμονία στον
  πολιτικό και οικονομικό τομέα, μέσα σε μια κυρίαρχη, ανεξάρτητη και
  δημοκρατική πολιτεία με κατοχυρωμένα τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα
  όλων των νόμιμων πολιτών της. 
 2.3 Βασικοί στόχοι
  Οι βασικοί στόχοι του Δημοκρατικού Κόμματος πηγάζουν από  την όλη
  ιδεολογία και πολιτική φιλοσοφία του. Παράλληλα:
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα βρίσκεται σταθερά και με συνέπεια ενταγμένο
   στον ενδιάμεσο πολιτικό χώρο και υπηρετεί με ειλικρίνεια και χωρίς

   διακρίσεις το δημόσιο συμφέρον και το κοινωνικό σύνολο. Επιδιώκει τη
   συστηματική συνεργασία των δυνάμεων του χώρου στη βάση
   πολιτικοϊδεολογικών συγκλίσεων. Μόνιμος στόχος του Δημοκρατικού
   Κόμματος είναι η συνένωση των δυνάμεων του χώρου και η διεύρυνση
   της αποδοχής των αρχών και της πολιτικής φιλοσοφίας του
   ενδιάμεσου χώρου από την Κυπριακή κοινωνία Στόχος επίσης είναι η
   δημιουργία συνθηκών εθνικής συνεννόησης, πολιτικής συναντίληψης,
   κοινωνικής συναίνεσης και πολιτικής σταθερότητας στον τόπο.
  β) Το Δημοκρατικό Κόμμα επιδιώκει ενεργό και δημιουργική συμμετοχή
   σε Διεθνείς και  Ευρωπαϊκούς πολιτικοϊδεολογικούς και
   κο ι ν ο β ο υλ ε υ τ ι κο ύ ς  θ εσ μ ο ύ ς  κα ι  σ χ ή μ α τ α  σ τ η  β ά σ η
   πολιτικοϊδεολογικής ταύτισης ή συγγένειας.
 2.4 Θέσεις του Κόμματος αναφορικά με το Εθνικό θέμα
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα θεωρεί το Κυπριακό ως πρόβλημα εισβολής και
   κατοχής και αγωνίζεται για να επιτύχει με βάση τα ψηφίσματα και τις
   αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών και τις Συμφωνίες Κορυφής, τις
   αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
   και το Κοινοτικό (Ευρωπαϊκό) Κεκτημένο, δίκαιη, λειτουργική και
   βιώσιμη λύση. ΛΥΣΗ που θα εξασφαλίζει την πλήρη ανεξαρτησία, την
   κατοχύρωση της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας, και της
   ενότητας της χώρας, την αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων
   και των εποίκων και την κατοχύρωση του δικαιώματος επιστροφής
   όλων των προσφύγων στις εστίες και τις περιουσίες τους, κάτω από
   συνθήκες ασφάλειας και θα κατοχυρώνει τα ανθρώπινα δικαιώματα
   (όλων των νόμιμων κατοίκων της Κυπριακής Δημοκρατίας), τις
   βασικές ελευθερίες και τη διακρίβωση της τύχης ενός εκάστου των
   αγνοουμένων.
  β) Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει ότι στον αγώνα μας για φυσική και
   εθνική επιβίωση και δικαίωση, η ανεπιφύλακτη και στενή συνεργασία
   με την Ελληνική Κυβέρνηση είναι αναγκαία και απαραίτητη, και ότι, οι
   δεσμοί με την Ελλάδα, για λόγους ιστορικούς, φυλετικούς και
   εθνικούς, πρέπει να παραμένουν πάντοτε απαρασάλευτοι.
  γ) Το Δημοκρατικό Κόμμα εργάζεται για την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση της
   Κύπρου με στόχο την εφαρμογή των αρχών της δικαιοσύνης, των
   ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του Κοινοτικού Κεκτημένου και την
   ισότιμη και δημιουργική συμμετοχή της Κύπρου στους Ευρωπαϊκούς
   θεσμούς και γενικά στο Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. Παράλληλα εργάζεται
   για τη διαμόρφωση ενός συστήματος αρχών και αξιών στην Ευρωπαϊκή
   Ένωση που να την καθιστά ένωση λαών και πολιτισμών και όχι όργανο
   πολιτικών και οικονομικών κέντρων εξουσίας.
 2.5 Πολιτική Δημοκρατία
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει πως όλες οι πολιτικές εξουσίες πρέπει
   να πηγάζουν από το λαό και να ασκούνται υπεύθυνα για το καλό του
   λαού και σύμφωνα με την ανόθευτη θέλησή του.
  β) Η ολοκλήρωση της Πολιτικής Δημοκρατίας είναι αδιανόητη χωρίς την
   απαιτούμενη πολιτική αγωγή και ενημέρωση, χωρίς τη συμμετοχή
   όλων των ενηλίκων πολιτών στη διαδικασία λήψης σοβαρών
   αποφάσεων, χωρίς την παροχή ίσων ευκαιριών σε όσους πολίτες
   θέλουν να διεκδικήσουν πολιτικές θέσεις, από τις οποίες να μπορούν
   να συναγωνιστούν δημοκρατικά και  ελεύθερα, χωρίς να
   παρεμποδίζονται από οποιεσδήποτε προκαταλήψεις και εμπόδια.
   Η Πολιτική Δημοκρατία απαιτεί την ισότητα των πολιτών έναντι των
   νόμων και την ισοπολιτεία των νόμων έναντι όλων των πολιτών.
 2.6 Έμπρακτη Πολιτική Δημοκρατία 
  Το Δημοκρατικό Κόμμα θέλει τη δημοκρατία έμπρακτη και ουσιαστική, όπου
  τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των πολιτών να καθορίζονται δημοκρατικά,
  με συναίσθηση κοινωνικής ευθύνης και σύμφωνα με τις αρχές της
  δικαιοσύνης και της κοινωνικής αλληλεγγύης και όπου τα δικαιώματα των
  πολιτών να προστατεύονται αποτελεσματικά και να ασκούνται ελεύθερα.

 2.7 Ατομικές και Πολιτικές Ελευθερίες 
  Το Δημοκρατικό Κόμμα θέλει τα ανθρώπινα δικαιώματα απαραβίαστα και τις
  ατομικές και πολιτικές ελευθερίες κατοχυρωμένες με μηχανισμούς που να
  τις προστατεύουν από καταχραστές και σφετεριστές της εξουσίας και από
  πράξεις που δεν συνάδουν με το σύστημα των κοινωνικών αξιών του λαού ή
  τη δημοκρατικά εκφραζόμενη θέληση του λαού.
 2.8 Κοινωνική Δημοκρατία
  Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει ότι το κράτος και γενικά η πολιτεία καθώς και
  η ευρύτερη  κοινωνία έχουν υποχρέωση να εξασφαλίζουν σε όλους τους
  πολίτες συνθήκες ελεύθερης και αξιοπρεπούς διαβίωσης, σύμφωνα με τις
  αρχές της δικαιοσύνης, του ανθρωπισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης.
  Για το σκοπό αυτό υποστηρίζει τη χαλιναγώγηση της αυθαιρεσίας των
  ισχυρών κοινωνικών ομάδων, όπου, και όταν, εκδηλώνεται, την ενίσχυση των
  αδύνατων κοινωνικών ομάδων ή κατηγοριών ή στρωμάτων και την προστασία
  τους από την εγκατάλειψη, την κοινωνική περιθωριοποίηση, την άδικη
  μεταχείριση και την εκμετάλλευση, με απώτερο σκοπό την εξισορρόπηση
  των κοινωνικών και οικονομικών δικαιωμάτων και την αρμονική συμβίωση
  των πολιτών μέσα σε συνθήκες κοινωνικής συνοχής.
 2.9 Οικονομική Δημοκρατία
  Το Δημοκρατικό Κόμμα αποβλέπει στην εξάλειψη κάθε είδους οικονομικών
  φραγμών για την οικονομική προαγωγή των ατόμων και στη δημιουργία ίσων
  ευκαιριών εργασίας και οικονομικής προόδου για όλους τους πολίτες.
  Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει ότι η οικονομική δημοκρατία είναι ανέφικτη
  χωρίς την κατάργηση της κυρίαρχης  αυθαιρεσίας των οικονομικά ισχυρών,
  των μονοπωλίων, της ασυδοσίας του εγχώριου ή ξένου κεφαλαίου, της
  μονοπώλησης, της πληροφόρησης και των κάθε λογής προνομίων που είναι
  αντίθετα με τα συμφέροντα του λαού.  Το Δημοκρατικό Κόμμα θεωρεί επίσης
  αναγκαία την καθιέρωση ελέγχου και την επιβολή κυρώσεων για την κακή
  χρήση τεχνικών εφευρέσεων ή καινοτομιών από μέρους ισχυρών
  κοινωνικοοικονομικών παραγόντων.
  Το Δημοκρατικό Κόμμα θεωρεί το μικτό σύστημα οικονομίας, που συνδυάζει
  την ιδ ιωτική πρωτοβουλία με τον κρατικό σχεδιασμό,  ως το
  αποτελεσματικότερο οικονομικό σύστημα το οποίο διασφαλίζει την πρόοδο
  και την ανάπτυξη της Κύπρου και του λαού της, την δίκαιη κατανομή του
  εθνικού πλούτου και των οικονομικών βαρών και την προστασία των
  δικαιωμάτων των οικονομικά ασθενέστερων και μη προνομιούχων ομάδων
  του πληθυσμού.
 2.10 Δημοκρατική μεθόδευση
  Το Δημοκρατικό Κόμμα δεν υποστηρίζει δόγματα αλλά αρχές, που θα
  ενθαρρύνουν την αδιάκοπη αναζήτηση του καλύτερου και δικαιότερου
  τρόπου κοινωνικής συμβίωσης και συνεργασίας.
  Υποστηρίζει ότι ο ανοικτός και ελεύθερος διάλογος σαν μέσο έκφρασης των
  εκτιμήσεων και θέσεων του λαού, αποτελεί το πιο ορθό μέσο αναζήτησης
  τρόπων για πιο αρμονική  κοινωνική συμβίωση και συνεργασία.
  Επίσης υποστηρίζει ότι σε περίπτωση διαφωνίας ή διαφοράς το καλύτερο
  μέσο για εξεύρεση λύσης είναι οι νόμιμες και δημοκρατικές διαδικασίες.
 2.11 Κατευθυντήριες Οργανωτικές Γραμμές 
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα δεν είναι Κόμμα με μονολιθική οργάνωση. Η
   συνοχή του διατηρείται με την ισορροπημένη κατανομή της
   ενδοκομματικής δύναμης μεταξύ των μελών και αξιωματούχων του, με
   την προσήλωση στους σκοπούς και στη συλλογική προσπάθεια για την
   επίτευξη των σκοπών του Κόμματος.
  β) Οι δημοκρατικές αρχές διέπουν τόσο τη διαδικασία ανάδειξης
   αξιωματούχων όσο και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Γι’ αυτό:
   I.  Όλα τα όργανα είναι αιρετά και εκλέγονται με όσο το δυνατό πιο
    άμεσο τρόπο. Συγκεκριμένα όλα τα μέλη του Κόμματος, που
    είναι εγγεγραμμένα στο Κεντρικό Μητρώο Μελών, έχουν και
    ασκούν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και
    συνδιαμορφώνουν μέσα από συλλογικές διαδικασίες τις

    αποφάσεις και τις θέσεις του Κόμματος στα μείζονος σημασίας
    και ιδιαίτερης κρισιμότητας πολιτικά και κομματικά θέματα. Όλα
    τα μέλη του Κόμματος εκλέγουν όλους τους κεντρικούς
    αξιωματούχους και μέλη των κεντρικών συλλογικών οργάνων
    του Κόμματος, όλα τα μέλη των Επαρχιακών Οργανώσεων
    εκλέγουν όλους τους αξιωματούχους και τα μέλη των
    Επαρχιακών Συλλογικών Οργάνων και όλα τα μέλη της Τοπικής
    Οργάνωσης εκλέγουν όλους τους αξιωματούχους και όλα τα
    μέλη των τοπικών συλλογικών οργάνων.
   II. Οι εξουσίες που συγκεντρώνουν τα όργανα
    αλληλοϊσορροπούνται και αλληλοελέγχονται.
   III. Οι αποφάσεις λαμβάνονται από αρμόδια συλλογικά όργανα.
    --Επιδιώκεται η αποκέντρωση του συστήματος λήψης
    αποφάσεων και η εκχώρηση διακριτικής  εξουσίας στα
    κατώτερα συλλογικά αιρετά  όργανα.

ΑΡΘΡΟ 3: ΚΟΜΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ
 3.1 Επί θεμάτων μείζονος πολιτικής σημασίας ή ιδιαίτερης κομματικής
  κρισιμότητας πραγματοποιείται κομματικό δημοψήφισμα στο οποίο
  συμμετέχουν όλα τα μέλη του Κόμματος.
 3.2 
  Την πραγματοποίηση κομματικού δημοψηφίσματος αποφασίζει η Κεντρική
  Επιτροπή, η οποία καθορίζει το θέμα και τα ερωτήματα που θα τεθούν προς
  απάντηση στο δημοψήφισμα. Οι σχετικές αποφάσεις της Κεντρικής
  Επιτροπής λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών της.

ΑΡΘΡΟ 4: ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 4.1 Το Πολιτικό Πρόγραμμα του Κόμματος καθορίζεται με βάση τις πιο πάνω
  βασικές πολιτικές θέσεις και, εντός των πλαισίων αυτών, μπορεί να
  αναθεωρείται από καιρού εις καιρό από το Παγκύπριο Συνέδριο που έχει
  αποκλειστική αρμοδιότητα να συζητά και να εγκρίνει τους επί μέρους
  στόχους, τη μεθοδολογία, τρόπους και ενέργειες για την προώθηση της
  εφαρμογής του.
 4.2 Την ευθύνη για τη σύνταξη του προσχεδίου του προγράμματος έχει το
  Εκτελεστικό Γραφείο που το υποβάλλει στην Κεντρική Επιτροπή για έγκριση.
  Η Κεντρική Επιτροπή το παραπέμπει στο Παγκύπριο Συνέδριο για τελική
  έγκριση. Νοείται ότι σε όλα τα όργανα του Κόμματος δίνεται η δυνατότητα
  υποβολής απόψεων και εισηγήσεων για τον καταρτισμό του Πολιτικού
  Προγράμματος του Κόμματος.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΔΟΜΗ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

ΑΡΘΡΟ 5: ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 1. Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση
 2. Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο
 3. Έκτακτο ή Καταστατικό Συνέδριο 
 4. Παγκύπρια Συνδιάσκεψη
 5. Κεντρική Επιτροπή
 6. Πολιτικό Συμβούλιο
 7. Εκτελεστικό Γραφείο
 8. Γραμματεία Εκτελεστικού Γραφείου
 9. Κοινοβουλευτική Ομάδα
 10. Γενικό Οργανωτικό Γραφείο
 11. Οικονομική Επιτροπή

 12. Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες
 13. Επιτροπή Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ΑΡΘΡΟ 6: ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 6.1 Η Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση πραγματοποιείται κάθε πενήντα-τέσσερις
  (54) μήνες και εκλέγει τους κεντρικούς αξιωματούχους του Κόμματος
  (Πρόεδρο, Αναπληρωτή Πρόεδρο, τρεις (3) Αντιπροέδρους, Γενικό
  Γραμματέα, Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα), τα αιρετά μέλη του Εκτελεστικού
  Γραφείου (15) και τα μέλη της Κεντρική Επιτροπή.
 6.2 Πραγματοποιείται πενήντα-τέσσερις (54) μήνες μετά την προηγούμενη
  Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
 6.3 Όλα τα εγγεγραμμένα στο Κεντρικό Μητρώο Μελών μέλη του Κόμματος, που
  έχουν εγγραφεί τουλάχιστον εννέα (9) μήνες πριν την ημέρα διεξαγωγής της
  Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην
  ψηφοφορία, εφόσον έχουν τακτοποιημένες τις κομματικές τους
  υποχρεώσεις κατά την προσέλευση τους στην Εκλογική Συνέλευση.

  Κάλπες της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης λειτουργούν σε όλες τις
  επαρχίες, όπως θα ορίζεται από τους σχετικούς κανονισμούς. Οι εκλογικές
  διαδικασίες εποπτεύονται από κεντρική και επαρχιακές εφορευτικές
  επιτροπές όπως θα ορίζουν οι Κανονισμοί που εγκρίνονται από την Κεντρική
  Επιτροπή. Οι Επαρχιακές Εφορευτικές Επιτροπές υπόκεινται στην Κεντρική
  Εφορευτική Επιτροπή. Οι Πρόεδροι των Επαρχιακών εφορευτικών
  επιτροπών είναι μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.

  Οι κάλπες ανοίγουν και κλείνουν την ίδια ώρα σε όλες τις επαρχίες.

  Η Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο συλλογικό
  όργανο του Κόμματος σε θέματα εκλογικών διαδικασιών.

  Ο χρόνος διεξαγωγής της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης μπορεί να
  παραταθεί για περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, με
  απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, ύστερα από εισήγηση του Εκτελεστικού
  Γραφείου, για λόγους εξειδικευμένους που αφορούν τα πολιτικά πράγματα
  του τόπου ή που εξυπηρετούν τους σκοπούς και τις αρχές του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 7: ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 7.1 Το Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο είναι το ανώτατο και κυρίαρχο συλλογικό
  όργανο του Κόμματος στη διαμόρφωση των πολιτικών αποφάσεων και στη
  χάραξη στρατηγικής. Συνέρχεται μια (1) φορά στη διάρκεια της  θητείας των
  κεντρικών συλλογικών οργάνων του Κόμματος, κατόπιν σύγκλισης από την
  Κεντρική Επιτροπή του κόμματος ή όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο από την
  Κεντρική Επιτροπή.
 7.2 Προκηρύσσεται από την Κεντρική Επιτροπή η οποία καθορίζει την
  ημερομηνία διεξαγωγής του και εγκρίνει την ημερήσια διάταξη του.
  Ο χρόνος διεξαγωγής του μπορεί να αναβληθεί για περίοδο που δεν θα
  υπερβαίνει τους τρεις μήνες, με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, ύστερα
  από εισήγηση του Εκτελεστικού Γραφείου, για λόγους εξειδικευμένους που
  αφορούν τα πολιτικά πράγματα του τόπου ή που εξυπηρετούν τους σκοπούς
  και τις αρχές του  Κόμματος.
 7.3 Σύνθεση
  Στο Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο συμμετέχουν: Κεντρική Επιτροπή, Πολιτική
  Επιτροπή, 86 αντιπρόσωποι της ΝΕΔΗΚ, 86 αντιπρόσωποι της ΓΟΔΗΚ, 50
  αντιπρόσωποι των Κλαδικών Οργανώσεων, οι Πρόεδροι των Ομάδων
  Μελετών, δύο αντιπρόσωποι από κάθε Φοιτητική Οργάνωση, τα μέλη των
  Επαρχιακών Επιτροπών του Κόμματος, οι Πρόεδροι των Τοπικών Επιτροπών
  και ένας αντιπρόσωπος από κάθε εκλογικό κέντρο, πέντε αντιπρόσωποι από
  κάθε Κομματική Οργάνωση του εξωτερικού, οι Δήμαρχοι, οι Δημοτικοί
  Σύμβουλοι, οι Σχολικοί Έφοροι και οι εκλεγμένοι πρόεδροι και μέλη

  Κοινοτικών Συμβουλίων μέλη του Κόμματος, τρεις αντιπρόσωποι της
  Οικονομικής Επιτροπής, οι δύο οικονομικοί ελεγκτές.
  Συμμετέχουν επίσης: Πρώην Πρόεδροι της Δημοκρατίας που προέρχονται
  από το ΔΗΚΟ, εν ενεργεία υπουργοί, βουλευτές και ευρωβουλευτές, καθώς
  και όσοι διετέλεσαν αξιωματούχοι του Κόμματος που εκλέγηκαν από
  Παγκύπριο Συνέδριο (Πρόεδροι του Κόμματος, Αναπληρωτές Προέδροι,
  Αντιπρόεδροι, Γενικοί Γραμματείς, και Γενικοί Οργανωτικοί Γραμματείς)
  πρώην Υπουργοί, Βουλευτές και Ευρωβουλευτές του Κόμματος καθώς και οι
  πρώην Προέδροι και Γενικοί Γραμματείς της ΓΟΔΗΚ και της ΝΕΔΗΚ και
  πρώην Πρόεδροι Επαρχιακών Επιτροπών, οι Πρόεδροι και τα μέλη
  Διοικητικών Συμβουλίων Ημικρατικών Οργανισμών που είναι μέλη του
  Κόμματος
 7.4 Αρμοδιότητες
  Το Τακτικό Συνέδριο ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
  α) Λαμβάνει γνώση, συζητά και ψηφίζει:-
   I. Το Πολιτικό Πρόγραμμα του Κόμματος για την επόμενη θητεία.
   II. Την Έκθεση Δράσης της περασμένης θητείας, που καταθέτει ο
    Γενικός  Γραμματέας του Κόμματος.
  β) Καθορίζει τα γενικά πλαίσια της πολιτικής του Κόμματος.
  γ) Λαμβάνει γνώση και εγκρίνει τον Οικονομικό Απολογισμό της
   Οικονομικής Επιτροπής και την Έκθεση των Οικονομικών Ελεγκτών
   του Κόμματος.
  δ) Τροποποιεί το Καταστατικό σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις.
  ε) Έχει το τεκμήριο της αρμοδιότητας για οποιοδήποτε θέμα που δεν
   καθορίζει το Καταστατικό και περιβάλλεται με το κατάλοιπο εξουσίας
   που  δεν έχει ανατεθεί σε άλλο κομματικό όργανο.
 7.5 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί που ψηφίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν με βάση το
  Καταστατικό, θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Τακτικού Παγκυπρίου
  Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 8: ΕΚΤΑΚΤΟ Ή ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 8.1 Το Έκτακτο ή Καταστατικό Παγκύπριο Συνέδριο συγκαλείται εάν και εφ’ όσον
  κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο του Κόμματος ή την Κεντρική Επιτροπή και
  ασχολείται με ειδικά θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη του,
  που εξαγγέλλεται μαζί με τη σύγκλησή του.
 8.2 Στην οργάνωση και λειτουργία του Έκτακτου ή Καταστατικού Παγκυπρίου
  Συνεδρίου εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις περί Τακτικού
  Παγκυπρίου Συνεδρίου, με εξαίρεση τη χρονική περίοδο για έγκριση και
  κοινοποίηση στους συνέδρους των εγγράφων που θα τεθούν ενώπιον του
  Συνεδρίου, την οποία θα μπορεί να συντέμνει η Κεντρική Επιτροπή
  ανάλογα με την περίπτωση και εφ’ όσον συντρέχουν εξειδικευμένοι λόγοι.

ΑΡΘΡΟ 9: ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ
 9.1 Συγκαλείται με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής με στόχο την ενημέρωση
  και το συλλογικό προβληματισμό των στελεχών του Κόμματος καθώς και την
  ανάπτυξη διαλόγου του Κόμματος  με την ευρύτερη κοινωνία πάνω σε
  σημαντικά πολιτικά ζητήματα ή θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος. Η
  Κεντρική Επιτροπή ορίζει ειδική επιτροπή για τη διοργάνωση της.
 9.2 Η Κεντρική Επιτροπή καθορίζει τη σύνθεση της Συνδιάσκεψης και εγκρίνει
  την ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 10: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 10.1 Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ είναι το ανώτατο συλλογικό όργανο του Κόμματος
  που λειτουργεί μεταξύ δύο Τακτικών Παγκύπριων Συνεδρίων.
 10.2 Σύνθεση 
  Η Κεντρική Επιτροπή αποτελείται:
  α) Από τα μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου (ως το άρθρο 12)
  β) Από τα επτά (7) μέλη της Γενικής Γραμματείας της ΓΟΔΗΚ και τα

   έντεκα (11) μέλη της Γενικής Γραμματείας της ΝΕΔΗΚ, τον Πρόεδρο
   των Ομάδων Μελετών και τους Προέδρους των κομματικών
   παραρτημάτων εξωτερικού
  γ) Από 120 αιρετά μέλη, από τα οποία 20% τουλάχιστον είναι γυναίκες
   και 10% τουλάχιστον ανήκουν στη ΝΕΔΗΚ (συμπεριλαμβανομένων
   των επτά (7) μελών της Γραμματείας της ΓΟΔΗΚ και των έντεκα (11)
   μελών της Γραμματείας της ΝΕΔΗΚ) και τα οποία κατανέμονται στις
   Επαρχιακές Οργανώσεις του Κόμματος με βάση τον αριθμό ψήφων
   που πήρε η κάθε επαρχία στις αμέσως προηγούμενες βουλευτικές
   εκλογές στις οποίες το Κόμμα έλαβε μέρος αυτοδύναμα. Τα μέλη κάθε
   επαρχίας εκλέγονται από την οικεία Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση. Η
   κατανομή των εδρών κατά επαρχιακή οργάνωση και των θέσεων που
   διεκδικούνται από γυναίκες και εκπροσώπους της ΝΕΔΗΚ καθορίζεται
   από την Κεντρική Επιτροπή με τους σχετικούς κανονισμούς. Η εκλογή
   γίνεται με βάση κανονισμούς που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή.
  δ) Όλους τους αξιωματούχους που επιλέγονται/εκλέγονται σύμφωνα με
   τα άρθρα 10.7
  ε) Από τους Προέδρους της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων, της
   Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων και της Ομάδας Μελετών.
  στ) Από πέντε (5) εκπροσώπους του Φοιτητικού Κινήματος, που είναι
   μέλη του κόμματος.
 10.3 Η εκλογή των αιρετών μελών της Κεντρικής Επιτροπής γίνεται από τις
  Επαρχιακές Εκλογικές Συνελεύσεις. Η κατανομή των εδρών κατά Επαρχιακή
  Οργάνωση και των θέσεων που διεκδικούνται από γυναίκες και εκπροσώπους
  της ΝΕΔΗΚ καθορίζεται από την Κεντρική Επιτροπή με τους σχετικούς
  κανονισμούς.
 10.4 Ο Γενικός Γραμματέας και ο Βοηθός Γενικός Γραμματέας  φροντίζουν για την
  τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων και των παρουσιών της Κεντρικής
  Επιτροπής και κυκλοφορούν τα  πρακτικά ανάμεσα στα μέλη της Κεντρικής
  Επιτροπής όχι αργότερα από 15 μέρες μετά τη συνεδρία. 
  Η Κεντρική Επιτροπή δύναται να αποφασίσει τη μη περίληψη θεμάτων στα
  πρακτικά με πλειοψηφία όχι μικρότερη από 3/5 των παρόντων.
 10.5 Η Κεντρική Επιτροπή συνέρχεται τουλάχιστον μια (1) φορά την τριμηνία.
  Συγκαλείται από το Εκτελεστικό  Γραφείο, υπό την ευθύνη του Γενικού
  Γραμματέα.
  α) Η Κεντρική Επιτροπή μπορεί να συγκληθεί εκτάκτως από τον Πρόεδρο
   ή το Εκτελεστικό Γραφείο ή με γραπτή αίτηση υπογεγραμμένη από το
   25% τουλάχιστον των μελών της, που να παραθέτει κατά τρόπο
   συγκεκριμένο το θέμα ή τα θέματα για το οποίο/οποία ζητείται η
   έκτακτη σύγκλησή της.
  β) Η Κεντρική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα το
   ήμισυ  τουλάχιστον των εν ενεργεία μελών της. Σε περίπτωση μη
   συμπλήρωσης του ως άνω αριθμού, η συνεδρία αναβάλλεται για μια
   ώρα, οπότε τα παρόντα μέλη εφ’ όσον αντιπροσωπεύουν το 1/3
   τουλάχιστον των εν ενεργεία μελών της, αποτελούν απαρτία.
  γ) Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία, εκτός των
   αποφάσεων για τις οποίες απαιτείται μεγαλύτερος αριθμός ψήφων
   σύμφωνα με τις πρόνοιες άλλων άρθρων του Καταστατικού. Η
   ψηφοφορία διεξάγεται δι’ ανατάσεως της χειρός εκτός αν ζητηθεί
   διαφορετικά από το 25% των παρόντων μελών, οπότε διεξάγεται
   μυστική.
 10.6 Αρμοδιότητες
  α) Η Κεντρική Επιτροπή προκηρύσσει  την Παγκύπρια Εκλογική
   Συνέλευση και καθορίζει την ημερομηνία διεξαγωγής των εργασιών
   της, την εκλογική διαδικασία και κάθε άλλο εκλογικό κανονισμό. Με
   ειδικούς κανονισμούς καθορίζει τη διαδικασία υποβολής
   υποψηφιοτήτων και διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη των
   κεντρικών αξιωματούχων, των μελών των κεντρικών συλλογικών
   οργάνων και των επαρχιακών και τοπικών συλλογικών οργάνων, που

   εκλέγονται από την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
  β) Προκηρύσσει επίσης το Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο, καθορίζει την
   ημερομηνία διεξαγωγής των εργασιών του και εγκρίνει την ημερήσια
   διάταξή του. Μελετά και εγκρίνει όλα τα έγγραφα που θα κατατεθούν
   στο Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο, τουλάχιστον ένα μήνα πριν την
   πραγματοποίηση του και φροντίζει για την κυκλοφορία του
   προσυνεδριακού υλικού  διά του Γενικού Γραμματέα προς τις
   Επαρχιακές Επιτροπές και άλλες οργανώσεις ή τμήματα του Κόμματος.
  γ) Εγκρίνει και παραπέμπει στο Παγκύπριο Τακτικό Συνέδριο το Πολιτικό
   Πρόγραμμα του Κόμματος και την Έκθεση Δράσης.
  δ) Μελετά και εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων και δαπανών
   του Κόμματος. 
  ε) Λαμβάνει γνώση της γενικής οικονομικής κατάστασης του Κόμματος
   με αναφορά του αρμόδιου οικονομικού διαχειριστή, ο οποίος εισηγείται
   στο Εκτελεστικό Γραφείο τους συνεργάτες του.
  στ) Ενόψει του Τακτικού Παγκύπριου Συνεδρίου λαμβάνει γνώση της
   οικονομικής κατάστασης και διαχείρισης των οικονομικών του
   Κόμματος της προηγηθείσας διετίας με την κατάθεση της έκθεσης των
   οικονομικών ελεγκτών του Κόμματος που παραπέμπεται στο Τακτικό
   Παγκύπριο Συνέδριο. Ενόψει Τακτικού Παγκύπριου Συνεδρίου
   εξετάζει τους εγκεκριμένους λογαριασμούς του Κόμματος με βάση
   την έκθεση των ελεγκτών και εγκρίνει ή απορρίπτει τους
   λογαριασμούς.
  ζ) Εγκρίνει τους εσωτερικούς κανονισμούς οι οποίοι ρυθμίζουν την
   οργάνωση και λειτουργία των Συλλογικών οργάνων ή επιτροπών του
   Κόμματος , κεντρικών, επαρχιακών ή τοπικών. 
  η) Εγκρίνει την κομματική λειτουργία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.
  θ) Καθορίζει το ύψος του δικαιώματος εγγραφής και της ετήσιας
   συνδρομής των μελών.
  ι) Θεσπίζει ειδικούς κανονισμούς που ρυθμίζουν:
   I. Τη διαδικασία της υποβολής υποψηφιότητας και εκλογής
    αξιωματούχων του Κόμματος που εκλέγονται από ανώτερα
    συλλογικά όργανα του Κόμματος. 
   II. Τη διαδικασία επιλογής κομματικού ή κομματικών υποψηφίων
    στη διεκδίκηση των γενικών ή Αναπληρωματικών βουλευτικών
    εκλογών, Ευρωεκλογών, των δημοτικών εκλογών ή της εκλογής
    προέδρων και μελών Κοινοτικών Συμβουλίων καθώς και μελών
    Σχολικών Εφοριών.
   III. Τη διαδικασία προκήρυξης και διεξαγωγής του κομματικού
    δημοψηφίσματος.
  Ια) Επιλέγει/εκλέγει ενδεκαμελή (11) υποεπιτροπή της Κεντρικής
   Επιτροπής απαρτιζόμενη από Πρόεδρο και δέκα μέλη, η οποία ενεργεί
   ως δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
  Ιβ) Επιλέγει/εκλέγει το βουλευτή που θα διεκδικήσει το αξίωμα του
   Προέδρου της Βουλής, σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Κόμματος
   δεν είναι βουλευτής ή δεν επιθυμεί να διεκδικήσει τη θέση.
  Ιγ) Επικυρώνει την εκλογή του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του
   Κόμματος και του Αναπληρωτή του.
  Ιδ) Επιλέγει/εκλέγει τα πέντε (5) μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας,
   Ελέγχου και  Κανονισμών.
  Ιε) Επικυρώνει την επιλογή του Προέδρου της Ομάδας Μελετών.
 10.7 Επιλέγει/εκλέγει τους πιο κάτω Αξιωματούχους του Κόμματος οι οποίοι
  συμμετέχουν στην Κεντρική Επιτροπή ως εξ οφίκια μέλη με δικαίωμα
  ψήφου:
  1) Τους Βοηθούς Γενικούς Γραμματείς
  2) Τους Βοηθούς Γενικούς Οργανωτικούς Γραμματείς
  3) Το Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων
  4) Το Γραμματέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  5) Το Γραμματέα Αγροτικών Θεμάτων

  6) Το Γραμματέα Προσφυγικών Θεμάτων
  7) Το Γραμματέα Πολιτιστικών Θεμάτων
  8) Το Γραμματέα Αθλητισμού
  9) Το Γραμματέα Θρησκευτικών Ομάδων
  10) Το Γραμματέα Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Θεμάτων
  Τα καθήκοντα/αρμοδιότητές τους, εφ’ όσον  δεν προβλέπονται από το
  Καταστατικό, εγκρίνονται από την Κεντρική Επιτροπή.
 10.8 Πληρώνει με εκλογή τις  θέσεις του Αναπληρωτή Προέδρου, Αντιπροέδρων,
  Γενικού Γραμματέα και του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, σε περίπτωση
  κατά την οποία καθίστανται κενές για οποιοδήποτε λόγο.
 10.9 Κάθε χρόνο η Κεντρική Επιτροπή  ορίζει ειδική συνεδρία  λογοδοσίας των
  αξιωματούχων του Κόμματος. 

ΑΡΘΡΟ 11: ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 11.1 Στο Πολιτικό Συμβούλιο μετέχουν όλοι οι πρώην υπουργοί και βουλευτές
  μέλη του Κόμματος και άλλα πρόσωπα μετά από σχετική εισήγηση του
  Προέδρου του Κόμματος στη Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου.
 11.2 Συνεδριάζει τακτικά και αναλύει τα πολιτικά δρώμενα και την επικαιρότητα.
 11.3 Το Πολιτικό Συμβούλιο έχει καθαρά συμβουλευτικό χαρακτήρα και μετά από
  κάθε συνεδρία αποστέλλει στον Πρόεδρο του Κόμματος έκθεση εισηγήσεων
  και απόψεων.
 11.4 Το Πολιτικό Συμβούλιο τελεί υπό την εποπτεία του Προέδρου του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 12: ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
 12.1 Το Εκτελεστικό Γραφείο είναι το Εκτελεστικό Όργανο της Κεντρικής
  Επιτροπής και γενικότερα του Κόμματος.
 12.2 Σύνθεση 
  Στο Εκτελεστικό Γραφείο συμμετέχουν:
  α) Ο Πρόεδρος, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος, οι τρεις (3) Αντιπροέδροι, ο
   Γενικός Γραμματέας, ο Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας.
  β) Δεκαπέντε (15) αιρετά μέλη που εκλέγονται από την Παγκύπρια
   Εκλογική Συνέλευση. Τρία από τα μέλη αυτά είναι γυναίκες.
  γ) Πρώην Πρόεδροι του Κόμματος
  δ) Οι Πρόεδροι της ΝΕΔΗΚ και της ΓΟΔΗΚ
  ε) Οι υπουργοί που συμμετέχουν στην κυβέρνηση εκ μέρους του
   Κόμματος.
  στ) Τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος και οι
   Ευρωβουλευτές του Κόμματος.
  ζ) Οι Πρόεδροι των Επαρχιακών Επιτροπών του Κόμματος (ένας ανά
   γεωγραφική επαρχία).
  η) Ο Οικονομικός Διαχειριστής του Κόμματος
  θ) Ο Γενικός Διευθυντής του Κόμματος, ως εξ οφίκιο Μέλος με δικαίωμα
   ψήφου.
  ι) Η Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου δύναται να καλεί μέχρι και 3
   άτομα να παρακάθονται στο Εκτελεστικό χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 12.3 Αποτυχών υποψήφιος στις εκλογές για την ανάδειξη προέδρου του
  Κόμματος ο οποίος συγκεντρώνει πάνω από το 30% των ψήφων, συμμετέχει
  στο Εκτελεστικό Γραφείο ως πλήρες μέλος.
 12.4 Σε Ειδικές Συνεδρίες παρίστανται για σκοπούς ενημέρωσης και συντονισμού
  και άλλοι αξιωματούχοι του Κόμματος που θα προσκαλούνται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 12.5 Λειτουργία 
  α) Το Εκτελεστικό Γραφείο συγκαλείται το αργότερο τριάντα (30) ημέρες
   μετά την εκλογή των αιρετών μελών του και συνεδριάζει τακτικά
   τουλάχιστον μια (1) φορά τον μήνα και έκτακτα όταν κληθεί από τον
   Πρόεδρο ή από τα 3/5 των μελών του.
  β) Τα μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου αναλαμβάνουν συγκεκριμένους
   τομείς  ευθύνης. 
  γ) Βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά συν ένα μέλη του. Οι

   αποφάσεις λαμβάνονται  με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών
   του.
  δ) Γενικά θέματα λειτουργίας του ρυθμίζονται με Ειδικό Κανονισμό που
   θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή. 
 12.6 Αρμοδιότητες
  Το Εκτελεστικό Γραφείο ασκεί τις πιο κάτω αρμοδιότητες:
  α) Μελετά τις διαμορφούμενες εκάστοτε πολιτικές ή άλλες καταστάσεις
   και εξελίξεις και αντιμετωπίζει τα προκύπτοντα θέματα.
  β) Εκτιμά τη γενική κατάσταση και λαμβάνει αποφάσεις για την
   κομματική γραμμή μέσα στα πλαίσια των αρχών του Κόμματος.
  γ) Αποφασίζει για την ένταξη στα συλλογικά όργανα του Κόμματος
   άλλων στελεχών που προσχωρούν στο Κόμμα.
  δ) Ετοιμάζει  και υποβάλλει κάθε τρίμηνο προς την Κεντρική Επιτροπή
   Ειδική Πολιτική Έκθεση πάνω στην πολιτική κατάσταση, με βάση την 
   οποία αυτή προβαίνει στις εκτιμήσεις ή και λαμβάνει  τις αποφάσεις
   της.
  ε) Προτείνει στην Κεντρική Επιτροπή τα ονόματα των δύο Ελεγκτών του
   Κόμματος.
  στ) Συγκαλεί σε συνεννόηση με τις Επαρχιακές Επιτροπές τα τακτικά ή
   έκτακτα Επαρχιακά Συνέδρια.
  ζ) Καταρτίζει το προσχέδιο του Πολιτικού Προγράμματος του Κόμματος
   και το υποβάλλει στην Κεντρική Επιτροπή.
  η) Επιλέγει/εκλέγει τους πιο κάτω αξιωματούχους του Κόμματος: 
   I. Τον Οικονομικό Διαχειριστή του Κόμματος και τα μέλη της
   Οικονομικής Επιτροπής
   II. Τον Πρόεδρο και τα μέλη της Ομάδας Μελετών
   III. Επικυρώνει τα εννιά (9) πρόσωπα που στελεχώνουν το Γενικό
    Οργανωτικό Γραφείο
   IV. Τον Πρόεδρο και τα μέλη Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων
   V. Τον Πρόεδρο και τα μέλη Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων
   VI. Τον Γενικό Διευθυντή του Κόμματος
  θ) Καταρτίζει με  βάση εισηγήσεις της Επιτροπής Δεοντολογίας, Ελέγχου
   και Κανονισμών, τα προσχέδια των Κανονισμών που προνοούνται από
   τα διάφορα άρθρα του Καταστατικού και τα παραπέμπει στην Κεντρική
   Επιτροπή για ψήφιση.
  ι) Εισηγείται στην Κεντρική Επιτροπή τη σύσταση οποιασδήποτε
   Επιτροπής ή Επιτροπών με συμβουλευτική ιδιότητα που δεν
   προβλέπονται από το καταστατικό για την αποδοτική λειτουργία του
   κομματικού μηχανισμού.
  ια) Κατόπιν εισήγησης του Γενικού Διευθυντή του Κόμματος, εγκρίνει την
   δομή και το οργανόγραμμα του Κόμματος.
  ιβ) Δύναται να καλέσει Αξιωματούχους του Κόμματος που δεν είναι μέλη
   του Εκτελεστικού Γραφείου να παραστούν σε συνεδρία που μελετά
   θέματα της αρμοδιότητάς τους.
  ιγ) Λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή
  ιδ) Επιλέγει/εκλέγει πενταμελή (5) υποεπιτροπή του Εκτελεστικού
   Γραφείου, με Πρόεδρο και τέσσερα (4) μέλη η οποία ενεργεί σαν
   πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
   Η πειθαρχική εξουσία του Εκτελεστικού Γραφείου διά της
   πενταμελούς υποεπιτροπής του ασκείται αφού διοριστεί «ερευνών
   λειτουργός» (εκτός των Οργάνων του Κόμματος αλλά μέλος του
   Κόμματος) για διερεύνηση των γεγονότων και για υποβολή έκθεσης.
   Νοείται ότι παρέχεται το δικαίωμα ακροάσεως του μέλους εφ’ όσον η
   έρευνα διεκπεραιωθεί. 
 12.7 Επιβάλλει αυτεπάγγελτα πειθαρχική ποινή σε περιπτώσεις αυταπόδεικτου
  πειθαρχικού παραπτώματος.
 12.8 Το Εκτελεστικό Γραφείο φροντίζει για τη συγκρότηση και λειτουργία ειδικών
  επιτροπών εργασίας που θα αφορούν θέματα ανάλογα με τα υπουργεία της
  κυβέρνησης ή/και αντίστοιχες Επιτροπές της Βουλής.

 12.9 Η υλοποίηση και εφαρμογή των αποφάσεων του Εκτελεστικού Γραφείου
  μπορεί να ανατεθεί στη Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου.
 12.10 Το Εκτελεστικό Γραφείο επιλέγει τα κομματικά  μέλη που εκπροσωπούν το
  Κόμμα σε εξωκομματικούς οργανισμούς ή επιτροπές.
 12.11 Το Εκτελεστικό Γραφείο σε συνεργασία με το Γενικό Διευθυντή του
  Κόμματος ορίζει τις έμμισθες θέσεις του Κόμματος, διορίζει και παύει το
  έμμισθο προσωπικό και ορίζει και αναθεωρεί την αντιμισθία του με βάση την
  κείμενη νομοθεσία και τις ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις

ΑΡΘΡΟ 13: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
 13.1 Η Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον
  Αναπληρωτή Πρόεδρο, τους τρεις (3) Αντιπροέδρους, το Γενικό Γραμματέα,
  το Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα, τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο, τον
  Αναπληρωτή Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο και δύο (2) από τα αιρετά μέλη
  του Εκτελεστικού Γραφείου που ορίζονται από την ολομέλεια του Σώματος
  και διαχειρίζεται πάνω σε καθημερινή βάση θέματα κομματικής πολιτικής,
  οργανωτικής ανάπτυξης και γενικότερης πολιτικής και κομματικής δράσης.
  Στην Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου παρακάθεται και ο Γραμματέας
  Επικοινωνίας/Εκπρόσωπος Τύπου χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 13.2 Αρμοδιότητες
  α) Επιλέγει/εκλέγει τον Γραμματέα Επικοινωνίας/Εκπρόσωπο Τύπου
   κατόπιν εισήγησης του Προέδρου του Κόμματος.
  β) Σε συνεργασία με τον Γενικό Διευθυντή του Κόμματος έχει την ευθύνη
   θεμάτων που άπτονται του επαγγελματικού προσωπικού του
   Κόμματος.
  γ) Επιλέγει/εκλέγει τον Υπεύθυνο Προσωπικών Δεδομένων.

ΑΡΘΡΟ 14: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
 14.1 Οι βουλευτές του Κόμματος αποτελούν την Κοινοβουλευτική Ομάδα του.
 14.2 Αρμοδιότητες
  α) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα έχει την ευθύνη της προβολής και
   εφαρμογής της πολιτικής του Κόμματος στα πλαίσια της Βουλής των
   Αντιπροσώπων.
  β) Ενεργεί τόσο μέσα, όσο και έξω από τη Βουλή για την προώθηση των
   αρχών και των αποφάσεων του Κόμματος και αγωνίζεται για την
   υπεράσπιση και εξασφάλιση των συμφερόντων του λαού μας.
  γ) Δραστηριοποιείται  σε συνεργασία με τα αρμόδια όργανα του Κόμματος
   για την επισήμανση, προώθηση και επίλυση των συμφερόντων του
   λαού.
  δ) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα δύναται για σκοπούς διευκόλυνσης της
   στην εκπλήρωση των καθηκόντων της, να διορίσει σε συνεννόηση με
   το Γενικό Γραμματέα, έμμισθο Γραμματέα, καθορίζοντας ταυτόχρονα
   τους όρους εργοδότησης του και τα καθήκοντά του.
  ε) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα συνεδριάζει τακτικά κάθε εβδομάδα και
   έκτακτα όταν παρίσταται ανάγκη.
  στ) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα επιλέγει δυο (2) εκ των Κοινοβουλευτικών
   Συνεργατών ως Γραμματείς της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.
  ζ) Λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή
 14.3 Ειδικός Κανονισμός
  Ειδικός Κανονισμός, που ετοιμάζει η Κοινοβουλευτική Ομάδα και ψηφίζει
  η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει την οργάνωση και λειτουργία της Ομάδας.

ΑΡΘΡΟ 15: ΓΕΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
 15.1 Το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο είναι υπεύθυνο για την οργάνωση του
  Κόμματος και καταρτίζει το Γενικό Οργανωτικό Σχέδιο.
 15.2 Του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου προΐσταται ο Γενικός Οργανωτικός
  Γραμματέας. 
 15.3 Απαρτίζεται από τον Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα, τους δυο (2) Βοηθούς
  Γενικούς Οργανωτικούς Γραμματείς και τους έξι (6) Γενικούς Επαρχιακούς

  Οργανωτικούς Διοικητικών Επαρχιών.
 15.4 Όπου κριθεί αναγκαίο καλούνται να παρακαθίσουν σε συνεδρίες του Γενικού
  Οργανωτικού Γραφείου και άλλοι αξιωματούχοι.
 15.5 Τα μέλη του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου επικυρώνονται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 15.6 Βρίσκεται σε στενή επαφή με τις Επαρχιακές Επιτροπές και τα Παραρτήματα
  του Εξωτερικού και συντονίζει τις ενέργειες και δραστηριότητες τους στον
  οργανωτικό τομέα.
 15.7 Ελέγχει την πρόοδο προς υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.
 15.8 Τηρεί υπό την εποπτεία του Προέδρου του Κόμματος και με τη συνεργασία
  του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, το Κεντρικό Μητρώο Μελών του
  Κόμματος και ελέγχει την κανονική  τήρηση των Επαρχιακών Μητρώων
  Μελών από τις Επαρχιακές Επιτροπές και των Μητρώων Μελών  των Τοπικών
  Οργανώσεων από τις αντίστοιχες Τοπικές Επιτροπές, της ΝΕΔΗΚ και της
  ΓΟΔΗΚ.
 15.9 Διενεργεί και εποπτεύει τις εκλογές για την ανάδειξη της ηγεσίας της
  ΝΕΔΗΚ και της ΓΟΔΗΚ, για τις οποίες έχει την ευθύνη τήρησης του
  μητρώου.
 15.10 Κανένα μέλος του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου δεν μπορεί να διεκδίκηση
  πολιτειακό αξίωμα εκτός και αν παραιτηθεί από την θέση του τουλάχιστον
  δυο (2) χρόνια πριν τις εκλογές τις οποίες προτίθεται να διεκδικήσει, εκτός
  και αν το Εκτελεστικό Γραφείο δώσει σχετική άδεια κατόπιν γραπτού
  αιτήματος.
 15.11 Το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 16: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ
 16.1 Η Επιτροπή Δεοντολογίας, Ελέγχου και Κανονισμών απαρτίζεται από πέντε
  (5) μέλη που επιλέγονται/εκλέγονται από την Κεντρική Επιτροπή.
 16.2 Καταρτίζει κώδικα Δεοντολογίας και εισηγείται κανονισμούς που ρυθμίζουν
  την κομματική συμπεριφορά και δράση καθώς και τη λειτουργία όλων των
  οργάνων του Κόμματος.
 16.3 Παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση του Καταστατικού, του Κώδικα
  Δεοντολογίας και των Κανονισμών.

ΑΡΘΡΟ 17: ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 17.1 Με πρωτοβουλία του Εκτελεστικού Γραφείου, συγκροτούνται Επιτροπές με
  ευθύνη την εξέταση θεμάτων που αφορούν την πολιτική, εκπαιδευτική,
  κοινωνική, οικονομική, πολιτιστική και αθλητική δραστηριότητα της
  Κυβέρνησης ή και άλλων φορέων εξουσίας, όπως και άλλες πτυχές της
  ζωής  του  τόπου .  Με δ ική  τους  πρωτοβουλία  να  εκφράζουν
  απόψεις/εισηγήσεις στο Εκτελεστικό Γραφείο για οποιοδήποτε από τα
  θέματα αυτά.
 17.2 Στις Επιτροπές  μετέχουν εξ οφίκιο οι βουλευτές  που εκπροσωπούν το
  Κόμμα στις αντίστοιχες Επιτροπές της Βουλής. Τα λοιπά μέλη των Επιτροπών
  επιλέγει/εκλέγει το Εκτελεστικό Γραφείο.
 17.3 Την εποπτεία  και συντονισμό του έργου τους θα έχει ο Αναπληρωτής
  Πρόεδρος του Κόμματος ή οι Αντιπρόεδροι του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 18: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
 18.1 Τα μέλη της Επιτροπής Αναθεώρησης και Εκσυγχρονισμού της Κυπριακής
  Νομοθεσίας επιλέγονται/εκλέγονται από το Εκτελεστικό Γραφείο κατόπιν
  εισήγησης της Γραμματείας του.
 18.2 Τελεί υπό την εποπτεία του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου ή του
  Αναπληρωτή Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου και βρίσκεται σε στενή
  συνεργασία με τους βουλευτές και κοινοβουλευτικούς συνεργάτες.
 18.3 Είναι υπεύθυνο για την μελέτη του Νομοθετικού πλαισίου του κράτους με

  στόχο την επισήμανση αδυναμιών και την τροποποίηση τους στην
  κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού  και της βελτίωσης της λειτουργικότητας
  του προς όφελος των πολιτών.

ΑΡΘΡΟ 19: ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
 19.1 Στο Σύστημα Παραγωγής Πολιτικής συμμετέχουν οι Βουλευτές, τα Μέλη του
  Εκτελεστικού Γραφείου και της Κεντρικής Επιτροπής, οι Κοινοβουλευτικοί
  Συνεργάτες και τα μέλη της Επιτροπής Πολιτικού Σχεδιασμού και των
  Ομάδων Μελετών.
 19.2 Άλλα στελέχη καθώς και μέλη με ειδική τεχνοκρατική κατάρτιση
  συνδράμουν την όλη προσπάθεια.
 19.3 Βασικός σκοπός είναι η επεξεργασία και ο καταρτισμός μελετών και
  προτάσεων για διαμόρφωση πολιτικής θέσης από το Κόμμα και τη χάραξη της
  κομματικής γραμμής σε διάφορους τομείς πολιτικής.
 19.4 Το συντονισμό και την εποπτεία του Συστήματος Παραγωγής Πολιτικής έχει
  ένας εκ των Αντιπροέδρων του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 20: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 20.1 Η Οικονομική Επιτροπή, κάτω από την εποπτεία του Εκτελεστικού Γραφείου
  και με τη συντονιστική ευθύνη του Οικονομικού Διαχειριστή του Κόμματος,
  είναι υπεύθυνη για την οικονομική διαχείριση του Κόμματος, την
  κατάστρωση και υλοποίηση προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης του
  Κόμματος και τον έλεγχο ομαλής τήρησης των οικονομικών λογαριασμών και
  λογιστικών βιβλίων του Κόμματος σε  Παγκύπρια κλίμακα.
 20.2 Η Επιτροπή είναι δεκαπενταμελής (15), με δικαίωμα της Κεντρικής Επιτροπής
  να αυξομειώνει τα μέλη της.  Η θητεία της διαρκεί για πενήντα-τέσσερις (54)
  μήνες.
  Οι Πρόεδροι των Επαρχιακών Οικονομικών Επιτροπών ή οι επαρχιακοί ταμίες
  είναι εξ οφίκιο μέλη της.
 20.3 Αρμοδιότητες 
  α) Καταρτίζει τον Ετήσιο Προϋπολογισμό Εσόδων και Δαπανών του
   Κόμματος και τον καταθέτει προς έγκριση στην Κεντρική Επιτροπή
   προς την οποία είναι υπόλογη.
  β) Σε συνεργασία με τον Οικονομικό διαχειριστή του Κόμματος, τους
   αξιωματούχους της ηγεσίας και άλλα αρμόδια κομματικά όργανα
   προγραμματίζει και υλοποιεί προγράμματα για την εξασφάλιση
   οικονομικών πόρων και ενίσχυση του Ταμείου του Κόμματος
  γ) Εποπτεύει την κανονική λειτουργία  του Λογιστηρίου του Κόμματος και
   ασκεί έλεγχο στην οικονομική διαχείριση σε όλα τα επίπεδα του
   Κόμματος.
  δ) Εξουσιοδοτεί τη διενέργεια των κομματικών δαπανών με βάση
   σχετικές εκάστοτε εισηγήσεις του Γενικού Διευθυντή του Κόμματος.
  ε) Υποβάλλει στο Εκτελεστικό Γραφείο κατά τρίμηνο, ή όταν της ζητηθεί,
‘   Έκθεση για την οικονομική κατάσταση του Κόμματος’.
  στ) Υποβάλλει στο τέλος κάθε οικονομικού έτους στην Κεντρική Επιτροπή
   τους ελεγμένους λογαριασμούς του Κόμματος προς συζήτηση και
   έγκριση.
  ζ) Παρουσιάζει κατ’ έτος προϋπολογισμό για τους επόμενους δώδεκα
   (12) μήνες.
  η) Με εισήγηση του Γενικού Διευθυντή ή/και του Οικονομικού
   Διαχειριστή δύναται να ανοίγει/κλείνει/λειτουργεί τραπεζικούς
   λογαριασμούς, ή/και να έχει δικαίωμα υπογραφής ή/και  να προβαίνει
   σε αιτήματα τραπεζικών διευκολύνσεων/δανεισμού εκ μέρους του
   Κόμματος, ΝΕΔΗΚ, ΓΟΔΗΚ, και των Επαρχιακών Επιτροπών σύμφωνα
   με το άρθρο 69.9.
 20.4 Ειδικός  Κανονισμός

  Ειδικός Κανονισμός που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει την
  οργάνωση και λειτουργία της.

ΑΡΘΡΟ 21: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
 21.1 Η  Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων χειρίζεται τις διεθνείς σχέσεις του Κόμματος
  υπό την άμεση εποπτεία του Αναπληρωτή Προέδρου  του  Κόμματος.
 21.2 Η Επιτροπή είναι πενταμελής (5), με δικαίωμα της Κεντρικής Επιτροπής να
  αυξομειώνει τα μέλη της.  Επιλέγεται/εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή
  για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 21.3 Κάθε χρόνο υποβάλλει στο Εκτελεστικό γραφείο Έκθεση Δράσης που
  καλύπτει τις δραστηριότητές της κατά την περίοδο αυτή.
 21.4 Η Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων συμμετέχει τόσο στο σύστημα  παραγωγής
  πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.
 21.5 Της Επιτροπής προΐσταται ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων, ο
  οποίος επιλέγεται/εκλέγεται από το Εκτελεστικό Γραφείο και είναι εξ οφίκιο
  μέλος της Κεντρικής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου.
 21.6 Ειδικός  Κανονισμός
  Ειδικός Κανονισμός που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει τη
  λειτουργία της.

ΑΡΘΡΟ 22: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΣΧΕΣΕΩΝ  
 22.1 Η Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων είναι πενταμελής (5) με δικαίωμα της
  Κεντρικής Επιτροπής να αυξομειώνει τον αριθμό των μελών της. Ο Πρόεδρος
  και τα τέσσερα μέλη επιλέγονται/εκλέγονται από το Εκτελεστικό Γραφείο για
  θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 22.2 Κάθε εξάμηνο υποβάλλει στο Εκτελεστικό Γραφείο Έκθεση Δράσης που
  καλύπτει τις δραστηριότητες κατά την περίοδο αυτή.
 22.3 Η Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων χειρίζεται τις δημόσιες σχέσεις του
  Κόμματος υπό την εποπτεία του Προέδρου του Κόμματος και του Γενικού
  Γραμματέα.
 22.4 Η Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων συμμετέχει τόσο στο σύστημα παραγωγής
  πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.
 22.5 Της Επιτροπής προΐσταται ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων ο
  οποίος επιλέγεται/εκλέγεται από το Εκτελεστικό Γραφείο και είναι εξ οφίκιο
  μέλος της Κεντρικής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου.
 22.6 Ειδικός Κανονισμός
  Ειδικός Κανονισμός που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει τη
  λειτουργία της.

ΑΡΘΡΟ 23: ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
 23.1 Ιδρύονται Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες κατά επαρχία
  με εισήγηση του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
  Ομάδων, κατά κλάδον ή επάγγελμα όπου τα μέλη είναι πέραν των τριάκοντα
  Οι κατά επαρχία επάγγελμα Κλαδικές Οργανώσεις συνδέονται με τις
  αντίστοιχες Κλαδικές των άλλων Επαρχιακών και σχηματίζουν κατά
  επάγγελμα την Παγκύπρια Κλαδική Οργάνωση.
 23.2 Η Κλαδική Οργάνωση διοικείται από πενταμελή (5) Επιτροπή που
  αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα, το Βοηθό
  Γραμματέα και τον Ταμία.
 23.3 Οι Πρόεδροι των Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων
  αποτελούν την Συντονιστική Επιτροπή των Κλαδικών Οργανώσεων
  (Σ.Ε.Κ.Ο.)  και έχουν την ευθύνη του συντονισμού των Κλαδικών
  Οργανώσεων. Το έργο της ΣΕΚΟ αναλαμβάνει πενταμελής Γραμματεία που
  εκλέγεται και έχει πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Αναπληρωτή
  Γραμματέα και Ταμία.
 23.4 Αρμοδιότητες Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων 
  α) Επιλαμβάνονται και προωθούν προβλήματα, ή αιτήματα μελών του
   Κλάδου διά του αρμοδίου οργάνου του Κόμματος.
  β) Μελετούν προβλήματα του Κλάδου και υποβάλλουν εισηγήσεις στο
   Κόμμα διά του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών

   Ομάδων.
  γ) Οργανώνουν τα μέλη, τα στελέχη και τους οπαδούς του Κόμματος
   στους χώρους εργασίας και φροντίζουν για τη συστηματική
   διαφώτιση και εμπέδωση της Κομματικής πολιτικής.
 23.5 Οι Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες συμμετέχουν τόσο στο
  σύστημα παραγωγής πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών
  προγραμμάτων του Κόμματος.
 23.6 Οι Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες τελούν υπό την
  εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου.
 23.7 Κατά παρόμοιο τρόπο λειτουργούν και οι Επιτροπές Συνταξιούχων.
 23.8 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί, που εγκρίνει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζουν τον τρόπο
  εκλογής και λειτουργίας όλων των Κλαδικών Επιτροπών και Οργανώσεων
  του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 24: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
 24.1 Η σύνθεση και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Πολιτικού Σχεδιασμού
  καθορίζονται από το Εκτελεστικό Γραφείο.
 24.2 Η Επιτροπή Πολιτικού Σχεδιασμού συμμετέχει τόσο στο σύστημα παραγωγής
  πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 25: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 25.1 Η Επιτροπή Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι υπεύθυνη για την Οργάνωση της
  Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Κόμματος στις Δημαρχούμενες περιοχές και στα
  Κοινοτικά Συμβούλια.
 25.2 Σε συνεργασία με το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο, υπό την εποπτεία του
  Προέδρου του Κόμματος, καταρτίζει τα ψηφοδέλτια του Κόμματος στις
  Δημοτικές και Κοινοτικές εκλογές.
 25.3 Της Επιτροπής Τοπικής Αυτοδιοίκησης προΐσταται ο Γραμματέας Τοπικής
  Αυτοδιοίκησης ο οποίος επιλέγεται/εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή
  της οποίας είναι εξ οφίκιο μέλος με δικαίωμα ψήφου.
 25.4 Συμμετέχουν οι Δήμαρχοι, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι Σχολικοί Έφοροι και οι
  εκλεγμένοι Πρόεδροι Κοινοτικών Συμβουλίων μέλη του Κόμματος.
 25.5 Τελεί υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου.
 25.6 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί που ψηφίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζουν, θέματα
  οργάνωσης και λειτουργίας της Επιτροπής Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΑΡΘΡΟ 26: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
 26.1 Η Επιτροπή Διαρκούς Διαβούλευσης με τους Πολίτες είναι υπεύθυνη για την
  διαμόρφωση και διαχείριση συστήματος συνεχούς επικοινωνίας με τους
  πολίτες, μέσω της διεξαγωγής ερευνών  και μελετών για πολιτικά,
  ανθρωπιστικά και κοινωνικά θέματα και για προτάσεις του Κόμματος που
  αφορούν σημαντικά ζητήματα που τους απασχολούν.
 26.2 Την σύνθεση της Επιτροπής αποφασίζει η Γραμματεία του Εκτελεστικού
  Γραφείου.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΑΡΘΡΟ 27: ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
  1. Πρόεδρος
  2. Αναπληρωτής Πρόεδρος
  3. Αντιπρόεδροι
  4. Γενικός Γραμματέας
  5. Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας
  6. Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος

  7. Μέλος Εκτελεστικού Γραφείου
  8. Πρόεδρος ΓΟΔΗΚ
  9. Πρόεδρος ΝΕΔΗΚ
  10. Μέλος Κεντρικής Επιτροπής
  11. Άλλοι Αξιωματούχοι

ΑΡΘΡΟ 28: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 28.1 Ο Πρόεδρος του Κόμματος εκλέγεται, άμεσα από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση,  και η θητεία του διαρκεί μέχρι την εκλογή νέου Προέδρου.
  Πρόεδρος εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει το 50% συν μία ψήφο
  του συνόλου των έγκυρων ψήφων. Αν η πρώτη ψηφοφορία δεν αναδείξει
  Πρόεδρο, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την πρώτη Κυριακή μετά την
  Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση, μεταξύ των δύο επικρατέστερων
  υποψηφίων.
 28.2 Σε περίπτωση κένωσης της θέσης του Προέδρου του Κόμματος για
  υπολειπόμενη θητεία μικρότερη των έξι (6) μηνών τα  καθήκοντα αυτού ασκεί
  ο Αναπληρωτής Πρόεδρος. Αν η θέση του Προέδρου του Κόμματος κενωθεί
  ενώ υπολείπεται θητεία πέραν των έξι μηνών, συγκαλείται Έκτακτη
  Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση, ειδικώς προς τούτο συγκαλούμενη, για την
  εκλογή νέου Προέδρου εντός του επόμενου εξαμήνου από την κένωση της
  θέσης.
 28.3 Αρμοδιότητες
  α) Ο Πρόεδρος του Κόμματος εκπροσωπεί και εκφράζει το Κόμμα.
  β) Προΐσταται και έχει τη γενική εποπτεία και τον έλεγχο του Κόμματος
   σε όλους του τομείς.
  γ) Προεδρεύει όλων των Κεντρικών Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος
   ή οποιασδήποτε Επιτροπής σε συνεδρία της οποίας λαμβάνει μέρος.
  δ) Μετέχει στη διαδικασία εκλογής του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου
   και του Αναπληρωτή του ως ορίζεται στο Καταστατικό.
  ε) Υπογράφει όλα τα έγγραφα του Κόμματος.
  στ) Δύναται να εκχωρεί προσωρινά μέρος των εξουσιών του στον
   Αναπληρωτή  Πρόεδρο του Κόμματος.
  ζ) Τον Πρόεδρο του Κόμματος όταν κωλύεται ή απουσιάζει
   αντιπροσωπεύει ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Κόμματος. Ο
   Πρόεδρος του Κόμματος λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 29: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 29.1 Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος εκλέγεται  από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση.
 29.2 Είναι μέλος των Ανωτάτων Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος.
 29.3 Αναπληρεί τον Πρόεδρο όταν κωλύεται ή απουσιάζει, στην άσκηση των
  συνήθων καθηκόντων του ή όπως προβλέπεται στο άρθρο 25(2).
 29.4 Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 30: ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 30.1 Οι Αντιπρόεδροι είναι τρεις (3) και εκλέγονται από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση μέσα από κοινό ψηφοδέλτιο. Σε περίπτωση κενής θέσης
  Αντιπροέδρου, τότε η Κεντρική Επιτροπή εκλέγει μετά από υποβολή
  υποψηφιοτήτων, νέο Αντιπρόεδρο.
 30.2 Ο κάθε ένας εξ αυτών αναλαμβάνει ξεχωριστό τομέα ευθύνης, όπως αυτοί
  καθορίζονται από το Εκτελεστικό Γραφείο. Η επιλογή γίνεται με βάση την
  σειρά εκλογής.
 30.3 Είναι μέλη των  Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος όπως προβλέπεται από
  το Καταστατικό.
 30.4 Καθήκοντα
  α) Βοηθούν τον Πρόεδρο και Αναπληρωτή Πρόεδρο στην εκτέλεση των
   καθηκόντων τους για την ομαλή λειτουργία του Κόμματος.
  β) Αναλαμβάνουν την ευθύνη εποπτείας και συντονισμού του
   συστήματος παραγωγής πολιτικής, την ευθύνη του συντονισμού της

   διαμόρφωσης του κυβερνητικού προγράμματος του Κόμματος και τον
   συντονισμό της Επιτροπής Πολιτικών Συμβούλων. Ενημερώνουν με
   τακτικές εκθέσεις/αναφορές το Εκτελεστικό Γραφείο και την Κεντρική
   Επιτροπή.
 30.5 Οι Αντιπρόεδροι λογοδοτούν στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 31: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 31.1 Ο Γενικός Γραμματέας του Κόμματος εκλέγεται από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση.
 31.2 Αρμοδιότητες: 
  α) Συγκαλεί τις συνεδρίες των Κεντρικών Συλλογικών Οργάνων του
   Κόμματος κοινοποιώντας έγκαιρα την ημερήσια διάταξη κάθε
   συνεδρίας μαζί με τα σχετικά έγγραφα εργασίας ως ορίζει το
   Καταστατικό και οι Ειδικοί Κανονισμοί.
  β) Σε συνεργασία με τους Βοηθούς Γενικούς Γραμματείς φέρει την
   ευθύνη τήρησης  των  βιβλίων  Πρακτικών των συνεδριάσεων των
   Κεντρικών Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος.
  γ) Έχει την εποπτεία των Ομάδων Μελετών και του Πολιτικού
   Σχεδιασμού.
  δ) Γνωστοποιεί τις αποφάσεις των Ανώτερων Καθοδηγητικών Οργάνων
   του Κόμματος προς τα ιεραρχικά υφιστάμενά  του κομματικά όργανα
   και ελέγχει την εφαρμογή τους.
  ε) Καταθέτει στο Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο την Έκθεση Δράσης του
   Κόμματος.
  στ) Προσυπογράφει κατά κανόνα τα εξερχόμενα έγγραφα του Κόμματος.
  ζ) Υποβάλλει  προς τα αρμόδια  όργανα   προτάσεις για λήψη
   αποφάσεων πάνω σε  τρέχοντα σοβαρά θέματα.
  η) Συγκροτεί σε συνεργασία με το Εκτελεστικό Γραφείο, Επιτροπές
   Εργασίας με συμβουλευτική ιδιότητα, με σκοπό την πλαισίωση και
   υποβοήθηση υπευθύνων Αξιωματούχων στην εκτέλεση του έργου
   τους. 
  θ) Ο Γενικός Γραμματέας βοηθείται στο έργο του από τους Βοηθούς
   Γενικούς Γραμματείς.
 31.3 Ο Γενικός Γραμματέας λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή

ΑΡΘΡΟ 32: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 32.1 Ο Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας  εκλέγεται από την  Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση.
 32.2 Η θέση του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα είναι επαγγελματική κατόπιν
  εκλογής. Δεν μπορεί να διεκδικήσει οποιοδήποτε πολιτειακό αξίωμα, εκτός
  και αν παραιτηθεί δυο (2) χρόνια πριν τις πολιτειακές εκλογές στις οποίες
  προτίθεται να διεκδικήσει.
 32.3. Αρμοδιότητες
  α) Είναι υπεύθυνος για την οργάνωση του Κόμματος. Καταρτίζει το
   Γενικό Οργανωτικό Σχέδιο, το οποίο, μετά την έγκριση του από την
   Κεντρική Επιτροπή, προωθεί δια των αρμοδίων κομματικών 
οργάνων
   προς υλοποίηση.
  β) Βρίσκεται σε στενή επαφή με τις Επαρχιακές Επιτροπές και τα
   Παραρτήματα του Εξωτερικού και συντονίζει τις ενέργειες και
   δραστηριότητες τους στον οργανωτικό τομέα.
  γ) Επισκέπτεται τις Επαρχίες και παρακολουθεί και ελέγχει την πρόοδο
   προς υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του Κόμματος.
  δ) Ενημερώνει το Εκτελεστικό Γραφείο και υποβάλλει τακτικά Έκθεση
   προς την Κεντρική Επιτροπή για την πρόοδο και τα αποτελέσματα
   υλοποίησης του Γενικού Οργανωτικού Σχεδίου και των Ειδικών
   Οργανωτικών Προγραμμάτων. 
  ε) Προΐσταται τις λειτουργίας του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου. 
  στ) Με εισήγηση του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, το Εκτελεστικό

   Γραφείο επικυρώνει τα εννιά (9) πρόσωπα που στελεχώνουν το
   Οργανωτικό Γραφείο. 
   Το Οργανωτικό Γραφείο υπόκειται πλήρως στις αρμοδιότητες του
   Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα.
 32.4 O Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 33: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
 33.1 Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Κόμματος είναι μέλος της Βουλής,
  αυτοδικαίως προεδρεύει της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και ασκεί καθήκοντα
  Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου.
 33.2 Εάν ο Πρόεδρος του Κόμματος αναδειχθεί Πρόεδρος της Βουλής πράγμα
  που θα τον κωλύει να ασκεί τα καθήκοντα του Κοινοβουλευτικού
  Εκπροσώπου ή για οποιοδήποτε λόγο δεν επιθυμεί να κατέχει τη θέση του
  Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου, ή εάν δεν είναι μέλος της Βουλής, η
  Κοινοβουλευτική Ομάδα σε συνεδρία της υπό την προεδρία του, εκλέγει τον
  Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο.  Την εκλογή του Εκπροσώπου επικυρώνει η
  Κεντρική Επιτροπή.
 33.3 Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος υποβάλλει κάθε τρίμηνο ή όταν του
  ζητηθεί από το Εκτελεστικό Γραφείο Έκθεση Δράσης της Ομάδας.
 33.4 Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος εκφράζει τις θέσεις του Κόμματος στην
  Βουλή και συντονίζει το έργο των βουλευτών.
 33.5 Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος καλεί σε συνεδρία την Ομάδα τακτικά κάθε
  εβδομάδα και έκτακτα όταν παρίσταται ανάγκη.

ΑΡΘΡΟ 34: ΜΕΛΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
 Ως το Άρθρο 12 ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 35: ΒΟΗΘΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
 35.1 Οι Βοηθοί Γενικοί Γραμματείς είναι δυο (2) και επιλέγονται/εκλέγονται από
  την Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 35.2 Συμμετέχουν εξ οφίκιο μέλη στην Κεντρική Επιτροπή με δικαίωμα ψήφου.
 35.3 Μετέχουν στα συλλογικά όργανα του Κόμματος,  όπως προνοεί το
  Καταστατικό.
 35.4 Αρμοδιότητες
  α) Βοηθούν το Γενικό Γραμματέα στην προετοιμασία και τη λειτουργία
   των συλλογικών οργάνων του Κόμματος.
  β) Ειδικότερα ασκούν καθήκοντα που τους κατανέμει το Εκτελεστικό
   Γραφείο ύστερα από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 36: ΒΟΗΘΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΙ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
 36.1 Οι  Βοηθοί  Γενικοί  Οργανωτικοί  Γραμματείς είναι  δύο (2)  και
  επιλέγονται/εκλέγονται από την Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί
  54 μήνες.
 36.2 Συμμετέχουν εξ οφίκιο μέλη στην Κεντρική Επιτροπή με δικαίωμα ψήφου.
 36.3 Μετέχουν στα συλλογικά όργανα του Κόμματος,  όπως προνοεί το
  Καταστατικό.
 36.4 Αρμοδιότητες 
  α) Βοηθούν το Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα για την εύρυθμη λειτουργία
   του οργανωτικού μηχανισμού του Κόμματος. Αντικαθιστούν το Γενικό
   Οργανωτικό  Γραμματέα σε περίπτωση απουσίας.
  β) Ειδικότερα, ασκούν καθήκοντα που τους αναθέτει το Εκτελεστικό
   Γραφείο ύστερα από εισήγηση του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 37: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
 37.1 Ο Αναπληρωτής Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος εκλέγεται από την
  Κοινοβουλευτική Ομάδα και αναπληρώνει τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο
  όταν απουσιάζει ή όταν κωλύεται. Την εκλογή του επικυρώνει η Κεντρική
  Επιτροπή.

   στ) Να  ψηφίζει τους υποψήφιους του Κόμματος σε κάθε εκλογή σε
    δημόσιο αξίωμα.
   ζ) Να μην είναι μέλος άλλου Κόμματος.
 62.7 Κομματική Ταυτότητα
   α) Η εγκεκριμένη αίτηση υποψηφίου μέλους, προωθείται από την
    Επαρχιακή Επιτροπή ή τη Γραμματεία του Εκτελεστικού
    Γραφείου προς το Τμήμα έκδοσης ταυτοτήτων στα Κεντρικά
    Γραφεία για την καταγραφή  του μέλους στο Κεντρικό Μητρώο
    και την έκδοση της κομματικής του ταυτότητας.
   β) Η διαδικασία έκδοσης της κομματικής ταυτότητας
    συμπληρώνεται το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες από την
    παράδοση των στοιχείων στο τμήμα ταυτοτήτων στη Λευκωσία.
    Η ταυτότητα παραδίδεται στην οικεία Επαρχιακή Επιτροπή, η
    οποία και τη διαβιβάζει αμέσως στην ενδιαφερόμενη Τοπική
    Οργάνωση για να παραδοθεί στο νέο μέλος.
   γ) Η όλη διαδικασία εγγραφής μέλους και έκδοσης της ταυτότητας
    του και παράδοσης της στο νέο μέλος διεξάγεται με τον
    ταχύτερο δυνατό ρυθμό και σε καμιά περίπτωση δεν διαρκεί
    πέραν των δύο μηνών.
   δ) Η ανανέωση της Κομματικής ταυτότητας γίνεται δια της
    πληρωμής της ετήσιας συνδρομής.

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

ΑΡΘΡΟ 63: ΝΕΟΛΑΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 63.1 Η ΝΕΔΗΚ αποβλέπει στην κινητοποίηση και πολιτικοποίηση των νέων και
  αξιοποίηση της προσφοράς τους στη ζωή του τόπου μας.
  Αποτελεί την ανανεωτική δύναμη στον αγώνα προώθησης  και πραγμάτωσης
  των αρχών και των στόχων του Κόμματος.
 63.2 Διατηρεί Τμήματα Φοιτητικής Νεολαίας, Εργαζόμενης Νεολαίας και άλλα. 
 63.3 Η ΝΕΔΗΚ είναι αναπόσπαστο μέρος του Κόμματος και βρίσκεται σε συνεχή
  πολιτική συνεργασία με τα συλλογικά όργανα του Κόμματος, πάντοτε κάτω
  από την άμεση εποπτεία του Κόμματος.
 63.4 Η οικονομική διαχείριση και ο έλεγχος γίνεται από το Γενικό Διευθυντή του
  Κόμματος σε συνεργασία με τον Οικονομικό Διαχειριστή του Κόμματος.
 63.5 Μέλη της ΝΕΔΗΚ είναι οι νέοι, μέλη του Κόμματος, ηλικίας από 18-30 ετών.
  Κατά την ημέρα της εκλογικής συνέλευσης δικαίωμα ψήφου έχουν όσοι
  έχουν οικονομικά τακτοποιημένες τις υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με τις
  πρόνοιες του Άρθρου 62.3. Για άτομα 12-18 ετών που επιθυμούν να
  εγγραφούν στην ΝΕΔΗΚ, τηρείται ξεχωριστό μητρώο υπό την εποπτεία του
  Γενικού Οργανωτικού Γραφείου.
 63.6 Την ευθύνη φύλαξης και τήρησης του μητρώου έχει το Γενικό Οργανωτικό
  Γραφείο του Κόμματος.
 63.7 Κανένας εν ενεργεία αξιωματούχος της ΝΕΔΗΚ δεν μπορεί να υπερβαίνει το
  τριαντακοστό (30) έτος της ηλικίας του εκτός και αν διανύει θητεία στην
  οποία εξελέγη και ήταν κάτω των τριάντα (30) ετών.
 63.8 Ο Πρόεδρος, τα μέλη της Γραμματείας και οι Επαρχιακοί Αξιωματούχοι της
  οργάνωσης, εκλέγονται από το Παγκύπριο Συνέδριο της Οργάνωσης το
  οποίο διενεργείται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του Κόμματος το
  αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής της
  Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης και η θητεία τους διαρκεί
  πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 63.9 Η διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη της ηγεσίας της ΝΕΔΗΚ
  διενεργείται και εποπτεύεται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του
  Κόμματος.

 63.10 Ο Πρόεδρος της ΝΕΔΗΚ προεδρεύει της Γενικής Γραμματείας και του
  Κεντρικού Συμβουλίου της ΝΕΔΗΚ.  Έχει την ευθύνη οργάνωσης και
  διοίκησης της ΝΕΔΗΚ και προώθησης των σκοπών και επιδιώξεων της, σε
  συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη των συλλογικών οργάνων της των οποίων
  προεδρεύει.
 63.11 Ο Πρόεδρος της ΝΕΔΗΚ συμμετέχει στο Εκτελεστικό Γραφείο του Κόμματος
  και επίσης, μαζί με τα μέλη της Γενικής Γραμματείας, στην Κεντρική Επιτροπή
  του Κόμματος.
 63.12 Το Καταστατικό της ΝΕΔΗΚ αντανακλά στις διατάξεις του το περιεχόμενο
  του παρόντος άρθρου. Το Καταστατικό του Κόμματος υπερισχύει
  οποιασδήποτε άλλης πρόνοιας του Καταστατικού της ΝΕΔΗΚ σε περίπτωση
  αμφιλεγόμενης και συγκρουόμενης ερμηνείας οποιασδήποτε διάταξης.
 63.13 Το Καταστατικό της ΝΕΔΗΚ υπόκειται στην έγκριση και επικύρωση της
  Κεντρικής Επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 64: ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ  ΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ  ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 64.1 Σκοπός της ΓΟΔΗΚ είναι η προσέλευση των Κυπρίων γυναικών στις τάξεις
  του Δημοκρατικού Κόμματος και η εργασία και συμβολή τους στον αγώνα για
  ανέλιξη της Κύπριας γυναίκας στον πολιτικό,  στον πολιτιστικό και στον
  κοινωνικό τομέα καθώς και η διασφάλιση για τις γυναίκες ισότητα
  δικαιωμάτων και ευκαιριών, πάντοτε μέσα στα πλαίσια του όλου Κομματικού
  μηχανισμού και σύμφωνα με τις καταστατικές αρχές και την πολιτική γραμμή
  του Κόμματος.
 64.2 Η ΓΟΔΗΚ είναι  τμήμα αναπόσπαστο του  Κόμματος και βρίσκεται σε συνεχή
  πολιτική συνεργασία με τα συλλογικά όργανα του Κόμματος. Διατηρεί
  διοικητική και οργανωτική αυτοτέλεια, πάντοτε κάτω από την άμεση εποπτεία
  του Κόμματος.
 64.3 Η οικονομική διαχείριση και ο έλεγχος γίνονται από το Γενικό Διευθυντή του
  Κόμματος σε συνεργασία με τον Οικονομικό Διαχειριστή του Κόμματος.
 64.4 Η ΓΟΔΗΚ παρουσιάζει τις θέσεις και απόψεις του Κόμματος σε θέματα που
  αφορούν ειδικά τη γυναίκα.
 64.5 Μέλη της ΓΟΔΗΚ είναι όλες οι γυναίκες  μέλη του Κόμματος.
  Για την εγγραφή τους ως μελών εφαρμόζονται οι πρόνοιες του Άρθρου 62.3.
  Τα ονόματα των γυναικών μελών του Κόμματος καταχωρούνται στο Κεντρικό
  Μητρώο Μελών του Κόμματος.
 64.6 Την ευθύνη φύλαξης και τήρησης του μητρώου έχει το Γενικό Οργανωτικό
  Γραφείο του Κόμματος. Το μητρώο μελών περιλαμβάνει τις γυναίκες μέλη
  του Κόμματος και δεν διατηρείται παράλληλα άλλο μητρώο από την ίδια
  Οργάνωση.
 64.7 Η Πρόεδρος και τα μέλη της ΓΟΔΗΚ εκλέγονται από το Παγκύπριο Συνέδριο
  της Οργάνωσης, το οποίο διενεργείται και εποπτεύεται από το Γενικό
  Οργανωτικό Γραφείο του Κόμματος. Η εκλογή της ηγεσίας γίνεται εντός έξι
  (6) μηνών από την ημερομηνία της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης και η
  θητεία τους διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 64.8 Η διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη της ηγεσίας της ΓΟΔΗΚ
  διενεργείται και εποπτεύεται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του
  κόμματος.
 64.9 Η Πρόεδρος της ΓΟΔΗΚ συμμετέχει στο Εκτελεστικό Γραφείο του Κόμματος
  και επίσης, μαζί με τα μέλη της Γενικής Γραμματείας της, στην Κεντρική
  Επιτροπή.
 64.10 Το Καταστατικό της ΓΟΔΗΚ  αντανακλά στις διατάξεις του το περιεχόμενο
  του παρόντος άρθρου. Το Καταστατικό του Κόμματος υπερισχύει
  οποιασδήποτε άλλης πρόνοιας του Καταστατικού της ΓΟΔΗΚ σε περίπτωση
  αμφιλεγόμενης και συγκρουόμενης ερμηνείας οποιασδήποτε διάταξης.
 64.11 Το Καταστατικό της ΓΟΔΗΚ υπόκειται στην έγκριση και επικύρωση της
  Κεντρικής Επιτροπής.

  Επιτροπή.
 60.3 Αρμοδιότητες
  Η Τοπική Επιτροπή εργάζεται για:
   α) Την υλοποίηση των Αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.
   β) Την προώθηση των θέσεων και απόψεων του Κόμματος μέσα
    στον κόσμο  της περιοχής της.
   γ) Τη διεύρυνση του Κόμματος με την προσχώρηση νέων μελών.
   δ) Την ανάληψη πρωτοβουλιών με στόχο την αύξηση της επιρροής
    του Κόμματος στην περιοχή ευθύνης της.
   ε) Την κινητοποίηση και συμμετοχή των μελών στις γενικές
    κομματικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις.
   στ) Την διεκπεραίωση των οδηγιών ή καθηκόντων που της
    ανατίθενται από  αρμόδια κομματικά όργανα.
   ζ) Την είσπραξη συνδρομών και διαφώτιση των μελών της Τοπικής
    Οργάνωσης.
   η) Την ενημέρωση και διαφώτιση των μελών της περιοχής της για
    τις θέσεις του Κόμματος πάνω στις διαμορφούμενες νέες
    εξελίξεις. 
 60.4 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν την
  οργάνωση και λειτουργία των Επαρχιακών οργάνων του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 61: ΤΟΠΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 61.1 Το Τοπικό Συμβούλιο συγκροτείται από:
   α) Την Τοπική Επιτροπή
   β) Τους αντιπροσώπους κάθε εκλογικού κέντρου της περιφέρειας
    της Τοπικής Επιτροπής.
   γ) Μέλη  οργανωμένων συνόλων που εγκρίνει η Επαρχιακή
    Επιτροπή  μετά από συνεννόηση  με την Τοπική Επιτροπή.
 61.2 Του Τοπικού Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος της Τοπικής Επιτροπής ή
  εκπρόσωπος της Επαρχιακής Επιτροπής.  Καλείται σε συνεδρία με απόφαση
  της Τοπικής Επιτροπής τακτικά κάθε δύο (2) μήνες και έκτακτα όταν κριθεί
  αναγκαίο από τον Πρόεδρο της Τοπικής Επιτροπής ή την Επαρχιακή Επιτροπή
  ή όταν ζητηθεί από την πλειοψηφία των μελών του.
 61.3 Αρμοδιότητες
   α) Συμβάλλει ουσιαστικά στην υλοποίηση των οργανωτικών
    προγραμμάτων που σχεδιάζει η Τοπική Επιτροπή μέσα στα
    πλαίσια των οδηγιών της Επαρχιακής Επιτροπής.
   β) Αξιολογεί τα αποτελέσματα της Κομματικής δουλειάς και
    εκφράζει τις διαπιστώσεις, τα συμπεράσματα και τις εισηγήσεις
    του.
   γ) Επιλαμβάνεται ειδικών θεμάτων που παραπέμπονται προς αυτό
    από τη Τοπική Επιτροπή ή την Επαρχιακή Επιτροπή και
    υποβάλλει σχετικές εισηγήσεις.

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΑΡΘΡΟ 62: ΜΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
 62.1 Προσόντα Εγγραφής
   α) Κάθε Κύπριος, κάτοικος της Κύπρου, μπορεί να εγγραφεί μέλος
    του Κόμματος, εάν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας
    του, δεν ανήκει ή δεν υποστηρίζει άλλο πολιτικό σχηματισμό και
    δηλώσει αποδοχή των Αρχών της Ιδεολογίας και του
    Καταστατικού του Κόμματος.
   β) Με απόφαση του Εκτελεστικού Γραφείου είναι δυνατό, Κύπριοι
    μη μόνιμοι κάτοικοι της Κύπρου, καθώς  και αλλοδαποί μόνιμοι
    κάτοικοι της Κύπρου να εγγραφούν μέλη του Κόμματος.

 62.2 Μητρώα Μελών 
  Τα μέλη εγγράφονται στα ακόλουθα Μητρώα: 
  1) Μητρώο Μελών Τοπικής Οργάνωσης.
  2) Μητρώο Μελών Επαρχιακής Οργάνωσης.
  3) Κεντρικό Μητρώο Μελών.
 62.3 Εγγραφή Μελών 
  Το υποψήφιο μέλος συμπληρώνει ειδικό Έντυπο Εγγραφής Μέλους στην
  Τοπική Οργάνωση του τόπου διαμονής του. Η αίτηση εξετάζεται από την
  οικεία Επαρχιακή Επιτροπή.
  Συμμετοχή στη διαδικασία εγγραφής μέλους έχουν ο Πρόεδρος και τα μέλη
  της Γραμματείας του Εκτελεστικού Γραφείου.
 62.4 Αποχώρηση Μέλους
  Έκαστο μέλος αποχωρεί από το Κόμμα:
   α) Όταν καταδεικνύει ρητά την επιθυμία του πως δεν επιθυμεί να
    είναι μέλος,
   β) Αποστείλει γραπτή επιστολή προς την οικεία Επαρχιακή
    Επιτροπή ή/και στο Γενικό Οργανωτικό Γραφείο,
   γ) Με δημόσια ανάρτηση ή δήλωση του,
   δ) Όταν με πράξεις ή/και ενέργειες του διαμηνύει ότι δεν θέλει να  
    είναι μέλος του κόμματος.
 
 62.5 Δικαιώματα Μέλους 
  Κάθε μέλος έχει δικαίωμα:
   α) Να ψηφίζει αιρετά όργανα του Κόμματος (άμεσα ή έμμεσα)
    όπως προνοεί το Καταστατικό.
   β) Να υποβάλλει υποψηφιότητα για εκλογή σε κομματικά Αξιώματα
    σε όλα τα επίπεδα της κομματικής δομής, όπως ορίζει το
    Καταστατικό.
   γ) Να διεκδικεί υποβολή υποψηφιότητας για πολιτειακά αξιώματα
    σύμφωνα με το Καταστατικό και τους Ειδικούς Κανονισμούς που
    ρυθμίζουν το θέμα τούτο.
   δ) Να ασκεί κριτική που να εξαντλείται μέσα στα πλαίσια της
    λειτουργίας των οργάνων του Κόμματος.
   ε) Να υποβάλλει στα αρμόδια όργανα εισηγήσεις και να συζητεί
    ελεύθερα  οποιοδήποτε θέμα που έχει σχέση με την πολιτική
    του Κόμματος μέσα στα πλαίσια των κομματικών διαδικασιών.
   στ) Να εκφράζει, να προωθεί και να υποστηρίζει, τυχόν
    διαφορετικές απόψεις του όσο αφορά την πολιτική ή τις
    ενέργειες του Κόμματος, είτε στα συλλογικά όργανα είτε
    δημόσια, νοουμένου ότι μετά που θα ληφθεί απόφαση ομόφωνα
    ή κατά πλειοψηφία από το αρμόδιο συλλογικό όργανο, το μέλος
    δεν δικαιούται με λόγο ή  ενέργειες να  υποσκάπτει ή να
    προβαίνει σε ενέργειες αντίθετες προς την απόφαση που
    λήφθηκε. Σε περίπτωση που ενεργεί αντίθετα, λαμβανομένης
    υπόψη και της μορφής και έντασης της αντίδρασης, το μέλος
    θεωρείται ότι είναι πειθαρχικά υπόλογο και σε περίπτωση
    καταδίκης, υπόκειται σε κυρώσεις.
 62.6 Υποχρεώσεις Μέλους 
  Κάθε μέλος έχει την υποχρέωση:
   α) Να σέβεται και να προωθεί τις Αρχές, την Ιδεολογία και το
    Πρόγραμμα του Κόμματος.
   β) Να συμμορφώνεται προς τις αποφάσεις και να τηρεί τη γραμμή
    του Κόμματος
   γ) Να παρακολουθεί ανελλιπώς τις συνεδρίες των οργάνων στα
    οποία  μετέχει και να λαμβάνει πρόθυμα μέρος στις διάφορες
    εκδηλώσεις του Κόμματος.
   δ) Να καταβάλλει την συνδρομή του στο Κόμμα.
   ε) Να φροντίζει ώστε να είναι εγγεγραμμένος στους Εκλογικούς
    Καταλόγους της Πολιτείας.

ΑΡΘΡΟ 55: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 55.1 Ύστερα από οδηγίες του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου, σύμπλεγμα Τοπικών
  Οργανώσεων, αποτελεί Περιφερειακή Οργάνωση. Κάθε Επαρχιακή Επιτροπή,
  σε συνεννόηση με το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο, χωρίζει την οικεία επαρχία
  της σε περιφέρειες. Κάθε περιφέρεια είναι ένας δήμος ή μια ενορία ή μια
  εκλογική περιφέρεια και στην ύπαιθρο μια ομάδα κοινοτήτων.
  Μέλη της μπορεί να είναι όλες οι Τοπικές Οργανώσεις μιας Περιφέρειας. Οι
  Πρόεδροι και οι Οργανωτικοί Γραμματείς των Τοπικών Οργανώσεων
  αποτελούν το Εκτελεστικό Σώμα της Περιφερειακής Οργάνωσης.
  Η Περιφερειακή Οργάνωση συνεδριάζει υπό την προεδρία του Εκπροσώπου
  των Περιφερειακών Τομέων/Οργανωτικό Συντονιστή Υπαίθρου και
  Δημαρχούμενων περιοχών, που εκλέγεται από τα μέλη της Περιφέρειας
  όπως ορίζει το άρθρο 52.1, τακτικά κάθε διμηνία και έκτακτα όταν το
  αποφασίσει η Επαρχιακή Επιτροπή. Οι αρμοδιότητες του Συντονιστή
  καθορίζονται με Κανονισμούς από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο
 55.2 Τις περιφέρειες κατά επαρχία ορίζει η οικεία Επαρχία σε συνεννόηση με το
  Γενικό Οργανωτικό Γραφείο.
 55.3 Αρμοδιότητες
  1) Συντονίζει τις δραστηριότητες των Τοπικών Οργανώσεων που
   περιλαμβάνονται στην περιφέρεια
  2) Θέτει περιφερειακούς στόχους για διεύρυνση του Κόμματος και
   αποτελεσματική διαφώτιση των μελών της.

ΑΡΘΡΟ 56: ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 
ΕΠΑΡΧΙΩΝ 
 56.1 Οι Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες Επαρχιών λειτουργούν
  σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος Καταστατικού.
 56.2 Ιδρύονται Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες κατά Επαρχία
  με εισήγηση του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
  Ομάδων και κατόπιν έγκρισης του Οργανωτικού Γραφείου, κατά Κλάδο ή
  Επάγγελμα όπου τα μέλη είναι πέραν των τριάκοντα (30). Το Εκτελεστικό
  Γραφείο δύναται να εγκρίνει σύσταση Κλαδικής Οργάνωσης με μικρότερο
  αριθμό μελών. Οι κατά επαρχία επάγγελμα Κλαδικές Οργανώσεις συνδέονται
  με τις αντίστοιχες Κλαδικές των άλλων Επαρχιακών και σχηματίζουν κατά
  επάγγελμα την Παγκύπρια Κλαδική Οργάνωση.
 56.3 Η Κλαδική Οργάνωση διοικείται από πενταμελή (5) Επιτροπή που
  αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα, το Βοηθό
  Γραμματέα και τον Ταμία.
 56.4 Υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, οι Πρόεδροι των
  Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων αποτελούν την
  Συντονιστική Επιτροπή των Κλαδικών Οργανώσεων (Σ.Ε.Κ.Ο) και έχουν την
  ευθύνη του συντονισμού των Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
  Ομάδων. Το έργο της Σ.Ε.Κ.Ο αναλαμβάνει πενταμελής Γραμματεία που
  εκλέγεται και έχει Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Αναπληρωτή
  Γραμματέα και Ταμία.
 56.5 Αρμοδιότητες
  α) Επιλαμβάνονται και προωθούν προβλήματα, ή αιτήματα μελών του
   Κλάδου δια του αρμοδίου οργάνου του Κόμματος.
  β) Μελετούν προβλήματα του Κλάδου και υποβάλλουν εισηγήσεις στο
   Κόμμα δια του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
   Ομάδων.
  γ) Οργανώνουν τα μέλη, τα στελέχη και τους οπαδούς του Κόμματος
   στους χώρους εργασίας και φροντίζουν δια την συστηματική
   διαφώτιση και εμπέδωση της Κομματικής Πολιτικής.
 56.6 Κατά παρόμοιο τρόπο λειτουργούν και οι Επιτροπές Συνταξιούχων.
 56.7 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί, που εγκρίνει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζουν τον τρόπο
  εκλογής και λειτουργίας όλων των Επιτροπών και Οργανώσεων του
  Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 57: TOΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 57.1 Η Τοπική Οργάνωση είναι η βασική πολιτική και οργανωτική μονάδα του
  Κόμματος. Καλύπτει και μια ενορία ή εκλογική περιφέρεια
  Ιδρύεται από την Επαρχιακή Επιτροπή ύστερα από έγκριση του Εκτελεστικού
  Γραφείου.  Δύναται να καλύπτει μια κοινότητα ή ομάδα κοινοτήτων ή ενορία ή
  εκλογική περιφέρεια και στις πόλεις  να καλύπτει την περιοχή που αναλογεί
  σε κάθε ένα εκλογικό Κέντρο.
 57.2 Αποτελείται τουλάχιστον από 10 μέλη. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το
  Εκτελεστικό Γραφείο δύναται να εγκρίνει σύσταση Τοπικής Οργάνωσης με
  μικρότερο αριθμό μελών.
  Η Τοπική Οργάνωση δέχεται μέλη που κατοικούν στην ίδια γεωγραφική
  περιφέρεια.

ΑΡΘΡΟ 58: ΤΟΠΙΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 58.1 Αποτελεί το ανώτατο όργανο της Τοπικής Οργάνωσης. Συγκροτείται από τα
  μέλη που έχουν εγγραφεί στο κεντρικό μητρώο μελών του Κόμματος
  τουλάχιστον εννέα (9) μήνες πριν τη διεξαγωγή της Παγκύπριας Εκλογικής
  Συνέλευσης και διενεργείται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του
  Κόμματος εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής της
  Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης.
  Εφορευτική Επιτροπή που ορίζεται από την Επαρχιακή Επιτροπή εποπτεύει
  την εκλογική διαδικασία. 
  Ειδικοί κανονισμοί που καθορίζονται από την Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν
  τα θέματα της υποβολής υποψηφιοτήτων και την εκλογική διαδικασία. Οι
  Γενικές Συνελεύσεις των Τοπικών Οργανώσεων διεξάγονται εντός έξι (6)
  μηνών μετά την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
 58.2 Σε περίπτωση που Προέδροι ή μέλη Τοπικών Επιτροπών δεν ανταποκρίνονται
  στα καθήκοντα τους και δεν υλοποιούν το πλάνο του Γενικού Οργανωτικού
  Γραφείου και τις αποφάσεις του Κόμματος, η οικεία Επαρχιακή Επιτροπή σε
  συνεννόηση με το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο και με έγκριση του
  Εκτελεστικού Γραφείου, αποφασίζει την πραγματοποίηση νέας Εκλογικής
  Συνέλευσης ή/και την αντικατάσταση τους.
 58.3 Αρμοδιότητες
  Εκλέγει τον Πρόεδρο και τα μέλη της Τοπικής  Επιτροπής για θητεία που
  διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.

ΑΡΘΡΟ 59: ΤΟΠΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 59.1 Συγκαλείται μια (1) φορά στην διάρκεια της θητείας της Επιτροπής ή όποτε
  αυτό κριθεί αναγκαίο και προβαίνει σε έλεγχο των πεπραγμένων της Τοπικής
  Επιτροπής, η οποία παρουσιάζει έκθεση δράσης. Μεριμνά για την περαιτέρω
  στελέχωση και δραστηριοποίηση της Τοπικής Επιτροπής.
  Συμμετέχουν όλα τα μέλη της Τοπικής Οργάνωσης που είναι εγγεγραμμένα
  στο κεντρικό μητρώο μελών του Κόμματος και έχουν τακτοποιημένη την
  οικονομική συνδρομή τους.

ΑΡΘΡΟ 60: ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 60.1 Εκλέγεται από την Τακτική Εκλογική Συνέλευση της Τοπικής Οργάνωσης για
  θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
  Αποτελείται από πέντε ως δεκαπέντε (5-15) μέλη ανάλογα με την
  αριθμητική δύναμη των μελών της Τοπικής Οργάνωσης.
  Καταρτίζεται εις Σώμα ως εξής:
  Αντιπρόεδρος, Γραμματέας Οργανωτικός Γραμματέας και Ταμίας. Τα υπόλοιπα
  μέλη είναι Σύμβουλοι. Συνεδριάζει τακτικά κάθε εβδομάδα και έκτακτα όταν
  κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο.
 60.2 Ο Πρόεδρος της  Τοπικής  Επιτροπής ΝΕΔΗΚ και η Πρόεδρος της Τοπικής
  Επιτροπής ΓΟΔΗΚ παρακάθονται στις συνεδρίες  της Τοπικής Επιτροπής του
  Κόμματος. Εξ οφίκιο μέλη με δικαίωμα ψήφου είναι οι Δήμαρχοι, Δημοτικοί
  Σύμβουλοι, Σχολικοί Έφοροι, Πρόεδρος και μέλη Κοινοτικών Συμβουλίων,
  νοουμένου ότι είναι μέλη του Κόμματος που κατοικούν στην οικεία Τοπική

  Γραφείο χωρίζει την Επαρχία της σε περιφέρειες. Κάθε περιφέρεια είναι ένας
  Δήμος ή Ενορία ή εκλογική περιφέρεια και στην Ύπαιθρο ομάδα κοινοτήτων.
  Του Επαρχιακού Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος της Επαρχιακής
  Επιτροπής.  Καλείται δε σε συνεδρία με απόφαση της Επαρχιακής Επιτροπής
  τακτικά κάθε τρεις (3) μήνες και έκτακτα όταν κριθεί αναγκαίο από τον
  Πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής ή όταν ζητηθεί από τη πλειοψηφία των
  μελών του.
 52.2 Αρμοδιότητες
  α) Συμβάλλει ουσιαστικά στην υλοποίηση των οργανωτικών
   προγραμμάτων εσωκομματικής επικοινωνίας που σχεδιάζει η
   Επαρχιακή Επιτροπή.
  β) Προβαίνει σε αξιολόγηση των πεπραγμένων και σε απολογισμό
   δράσης κατά Τοπική Οργάνωση και εκφράζει τις διαπιστώσεις, τα
   συμπεράσματα και τις εισηγήσεις της.
  γ) Επιλαμβάνεται ειδικών θεμάτων που παραπέμπονται προς αυτό από
   την Επαρχιακή Επιτροπή και υποβάλλει σχετικές εισηγήσεις.

ΑΡΘΡΟ 53: ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 53.1 Η Επαρχιακή Επιτροπή είναι είκοσι-εφταμελής (27). Εκλέγεται από την
  Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις
  (54) μήνες. Το Επαγγελματικό Οργανωτικό Στέλεχος κάθε επαρχίας
  συμμετέχει εξ οφίκιο μέλος της Επαρχιακής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου.
  Η εκλογή του Προέδρου της διεξάγεται χωριστά. Τα μέλη του Εκτελεστικού
  Γραφείου και της Γραμματείας του Εκτελεστικού Γραφείου δύνανται να
  παρακάθονται στις συνεδρίες της οικείας Επαρχιακής Επιτροπής.
 53.2 Οι Επαρχιακές Επιτροπές του Κόμματος υπό ομαλές συνθήκες είναι έξι (6),
  μια (1) σε κάθε Επαρχία της Κύπρου. Κατ’  εξαίρεση για λόγους οργανωτικούς
  και εφ΄ όσον συνεχίζεται η σημερινή έκρυθμη κατάσταση οι Επαρχιακές
  Επιτροπές είναι δώδεκα “12”.
  Επαρχιακή Επιτροπή Λευκωσίας
  Επαρχιακή Επιτροπή Μόρφου (Λευκωσίας)
  Επαρχιακή Επιτροπή Μόρφου (Λεμεσός)
  Επαρχιακή Επιτροπή Λεμεσού
  Επαρχιακή Επιτροπή Λάρνακας
  Επαρχιακή Επιτροπή Πάφου
  Επαρχιακή Επιτροπή  Αμμοχώστου (Λάρνακα)
  Επαρχιακή Επιτροπή Αμμοχώστου (Λεμεσός)
  Επαρχιακή Επιτροπή Αμμοχώστου (Λευκωσία)
  Επαρχιακή Επιτροπή Κερύνειας (Λευκωσία)
  Επαρχιακή Επιτροπή Κερύνειας (Λεμεσός)
  Επαρχιακή Επιτροπή Προσφύγων Πάφου (Μούτταλλος)
 53.3 Οι βουλευτές κάθε οικείας Επαρχίας είναι εξ οφίκιο  μέλη της Επαρχιακής
  Επιτροπής. Στις συνεδρίες παρακάθονται τα επαγγελματικά οργανωτικά
  στελέχη της επαρχίας, ο Πρόεδρος της ΝΕΔΗΚ και η Πρόεδρος της ΓΟΔΗΚ.Η
  Επαρχιακή Επιτροπή καταρτίζεται σε Σώμα ως εξής:
  Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Επαρχιακός Γραμματέας, Επαρχιακός
  Οργανωτικός Γραμματέας, Βοηθός Επαρχιακός Γραμματέας, Βοηθός
  Οργανωτικός Γραμματέας, Ταμίας, Γραμματέας Τύπου και Διαφώτισης,
  Γραμματέας Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων,
  Γραμματέας Αγροτικών Θεμάτων, και Γραμματέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
  Τα υπόλοιπα μέλη είναι Σύμβουλοι.
 53.4 Η Επαρχιακή Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά κάθε μήνα και έκτακτα κατά την
  κρίση του Προέδρου της ή της Εκτελεστικής Επιτροπής της, ή αν ζητηθεί
  τούτο από τα 2/5 των μελών της Επαρχιακής Επιτροπής.
 53.5 Αρμοδιότητες
  α) Η Επαρχιακή Επιτροπή εκπροσωπεί το Κόμμα στην Επαρχία της,
   καθοδηγεί και ελέγχει τις Τοπικές Οργανώσεις της περιοχής της και
   συντονίζει τη δράση τους, σύμφωνα με τις Αρχές του Κόμματος, τις
   Καταστατικές Διατάξεις και τις οδηγίες των αρμοδίων Κεντρικών

   Οργάνων.
  β) Φέρει την ευθύνη για την υλοποίηση του Γενικού Οργανωτικού
   Σχεδίου και των άλλων Προγραμμάτων του Κόμματος στην Επαρχία
   της και προΐσταται του Επαρχιακού επαγγελματικού προσωπικού μέσα
   στα πλαίσια των γενικών οδηγιών του Γενικού Διευθυντή για θέματα
   προσωπικού.
  γ) Συντάσσει και αποστέλλει στη Γενική Γραμματεία διμηνιαίες αναφορές
   για την κομματική δραστηριότητα της και τη γενική κατάσταση του
   Κόμματος στην Επαρχία της.
  δ) Μετέχει στη διαδικασία καθορισμού του κομματικού ψηφοδελτίου, για
   τις βουλευτικές, δημοτικές ή άλλες εκλογές ως ορίζουν οι Ειδικοί
   Κανονισμοί που ρυθμίζουν τα θέματα αυτά.
  ε) Παραπέμπει για εκδίκαση στο Πειθαρχικό Συμβούλιο υποθέσεις
   πειθαρχικών αδικημάτων των μελών σύμφωνα με τις διαδικασίες του
   άρθρου 62.1. Η παραπομπή υπόθεσης μέλους στο Πειθαρχικό
   Συμβούλιο συνοδεύεται πάντοτε από έγγραφο που δικαιολογεί την
   απόφαση παραπομπής.
  στ) Στα οικονομικά θέματα συμμορφώνεται με τις οδηγίες της Οικονομικής
   Επιτροπής.  Διατηρεί Επαρχιακό Ταμείο, το οποίο διαχειρίζεται
   υπεύθυνα υπό τον οικονομικό έλεγχο της Οικονομικής Επιτροπής.
   Πόροι του  ταμείου είναι τα έσοδα από διάφορες τοπικές εκδηλώσεις,
   λαχεία και εράνους και οι ειδικές τοπικές εισφορές των μελών και των
   φίλων του Κόμματος.  Τα έσοδα από τα δικαιώματα εγγραφής και οι
   ετήσιες συνδρομές των μελών κατατίθενται στο Κεντρικό Ταμείο του
   Κόμματος στη  Λευκωσία ή όπου αλλού ήθελε αποφασίσει η
   Οικονομική Επιτροπή. Επίσης, κατατίθενται στο Κεντρικό Ταμείο τα
   έσοδα από Παγκύπριες εκδηλώσεις του Κόμματος, των οποίων την
   πραγμάτωση προωθεί στην Επαρχία της.
  ζ) Ελέγχει κατά εξάμηνο τα Ταμεία των Τοπικών Οργανώσεων και
   αποστέλλει σχετική κατάσταση στην Οικονομική Επιτροπή στη
   Λευκωσία. 
  η) Με έγκριση του Εκτελεστικού Γραφείου καταρτίζει Συμβουλευτικό
   Συμβούλιο ή άλλες Επιτροπές για να υποβοηθηθεί στο έργο της.
  θ) Συμμορφώνεται προς τις εκάστοτε οδηγίες του Γενικού Οργανωτικού
   Γραμματέα του Κόμματος και βρίσκεται σε στενή συνεργασία και
   επικοινωνία με τα αρμόδια όργανα σε όλα τα θέματα.
 53.6 Οι επαρχιακοί αξιωματούχοι συμμετέχουν ως ισότιμα μέλη στα αντίστοιχα
  ειδικά κεντρικά γραφεία ή επιτροπές.
 53.7 Η Επαρχιακή Επιτροπή προΐσταται του Επαρχιακού Επαγγελματικού
  προσωπικού μέσα στα πλαίσια του οργανογράμματος και των Γενικών
  Οδηγιών του Γενικού Διευθυντή για θέματα προσωπικού.

ΑΡΘΡΟ 54: ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 54.1 Την Εκτελεστική Γραμματεία της Επαρχιακής Επιτροπής αποτελούν οι
  Αξιωματούχοι της Επαρχιακής Επιτροπής. Μετέχουν οι βουλευτές της
  Επαρχίας. Πρόεδρος είναι ο Πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής. Ο
  Πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής της ΝΕΔΗΚ και η Πρόεδρος της
  Επαρχιακής Επιτροπής της ΓΟΔΗΚ δύνανται να παρευρίσκονται στις
  συνεδριάσεις της Γραμματείας.
 54.2 Αρμοδιότητες
  Η Εκτελεστική Γραμματεία αντιμετωπίζει τις τρέχουσες εξελίξεις μέσα στα
  πλαίσια των αποφάσεων της Επαρχιακής Επιτροπής και υλοποιεί γενικά τις
  αποφάσεις της.
  Σε περίπτωση επείγουσας μορφής λαμβάνει αποφάσεις τις οποίες
  αναφέρει στην πρώτη επόμενη συνεδρία της Ολομέλειας της Επαρχιακής
  Επιτροπής για επικύρωση.

   την κανονική λειτουργία του λογιστηρίου του Κόμματος.
  θ) Υποβάλλει στην Κεντρική Επιτροπή στο τέλος κάθε οικονομικού έτους
   τους ελεγμένους λογαριασμούς του Κόμματος προς συζήτηση και
   έγκριση.
  ι) Παρουσιάζει στην Οικονομική Επιτροπή, σε συνεργασία με τον
   Οικονομικό Διαχειριστή, κατ’ έτος προϋπολογισμό για τους
   επόμενους δώδεκα (12) μήνες.
  ια) Συμμετέχει εξ οφίκιο μέλος στο Εκτελεστικό Γραφείο με δικαίωμα
   ψήφου

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΑΡΘΡΟ 48: ΔΟΜΗ - ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 
ΚΟΜΜΑΤΟΣ
Α. ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
 1. ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 2. ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 3. ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 4. ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ
 5. ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Ολομέλεια)
 6. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
 7. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 8. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 9. ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 10. ΤΟΠΙΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 11. ΤΟΠΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Β.   ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ
 1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 2. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 3. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 4. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 5. ΒΟΗΘΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 6. ΒΟΗΘΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 7. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ
  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
 8. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 9. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 10. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΑΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 11. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΩΤΙΣΗΣ
 12. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ – ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΘΡΟ 49: ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 49.1 Η Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση πραγματοποιείται κάθε πενήντα-τέσσερις
  (54) μήνες ταυτόχρονα με την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα μέλη της οικείας Επαρχιακής
  Οργάνωσης που έχουν εγγραφεί στο κεντρικό μητρώο μελών του Κόμματος
  τουλάχιστον εννιά (9) μήνες πριν την ημέρα της διεξαγωγής των εργασιών
  της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης.
 49.2 Η Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο και τα είκοσι-έξι (26)
  μέλη της Επαρχιακής Επιτροπής καθώς και τα αιρετά μέλη της Κεντρικής
  Επιτροπής που προέρχονται από την οικεία Επαρχιακή Οργάνωση.
 49.3 Την εκλογική διαδικασία εποπτεύει η Επαρχιακή Εφορευτική Επιτροπή που
  ορίζεται από την Επαρχιακή Επιτροπή υπό την ευθύνη και σε συνεννόηση με
  την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 50: ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 50.1 Το Τακτικό Επαρχιακό Συνέδριο συγκαλείται μια (1) φορά στην διάρκεια της
  θητείας των Επαρχιακών Συλλογικών Οργάνων κατόπιν σύγκλισης του από
  την Επαρχιακή Επιτροπή σε συνεννόηση με το Εκτελεστικό Γραφείο ή όποτε
  αυτό κριθεί αναγκαίο, και είναι το Ανώτατο Επαρχιακό Συλλογικό όργανο του
  Κόμματος στην κάθε επαρχία.
 50.2 Στο Τακτικό Επαρχιακό Συνέδριο γίνεται απολογισμός δράσης των
  επαρχιακών οργάνων και έλεγχος των πεπραγμένων τους από τη βάση του
  Κόμματος. Κατατίθεται έκθεση δράσης της Επαρχιακής Επιτροπής για την
  προηγούμενη θητεία και οικονομικός απολογισμός για την ίδια περίοδο.
 50.3 Σύνθεση 
  Στο Τακτικό Επαρχιακό Συνέδριο συμμετέχουν οι κεντρικοί αξιωματούχοι, οι
  Βουλευτές, οι Ευρωβουλευτές,  οι Υπουργοί και τα μέλη των κεντρικών
  συλλογικών οργάνων που είναι μέλη της οικείας Επαρχιακής Οργάνωσης, οι
  Πρόεδροι και τα μέλη των Επαρχιακών Επιτροπών, ΔΗΚΟ, ΓΟΔΗΚ και
  ΝΕΔΗΚ, οι Πρόεδροι των Τοπικών Επιτροπών, οι Πρόεδροι των Κλαδικών
  Επαρχιακών Επιτροπών και Επαγγελματικών Ομάδων, ένας αντιπρόσωπος
  από κάθε εκλογικό κέντρο, οι Δήμαρχοι, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι Σχολικοί
  Έφοροι, οι Πρόεδροι και τα μέλη των εκλεγμένων Κοινοτικών Συμβουλίων
  που είναι μέλη του Κόμματος, καθώς και οι πρώην κεντρικοί αξιωματούχοι,
  Βουλευτές, Ευρωβουλευτές, Υπουργοί, Πρόεδροι Επαρχιακών Επιτροπών
  ΔΗΚΟ, ΓΟΔΗΚ και ΝΕΔΗΚ, που είναι μέλη της οικείας Επαρχιακής
  Οργάνωσης.
  Οι Προσφυγικές Επαρχιακές Οργανώσεις καλούν σε συμμετοχή στο
  Επαρχιακό Συνέδριο όλα τα μέλη τους.
 50.4 Αρμοδιότητες 
  α) Λαμβάνει γνώση, συζητά και εγκρίνει την Έκθεση Δράσης της
   Επαρχιακής Επιτροπής για τη λήγουσα διετία.
  β) Λαμβάνει γνώση, συζητά και εγκρίνει τον Οικονομικό Απολογισμό της
   περασμένης διετίας.
 50.5 Ειδικοί Κανονισμοί 
  Ειδικοί Κανονισμοί που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν την
  οργάνωση, σύνθεση και λειτουργία του Τακτικού Επαρχιακού Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 51: ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 51.1 Το Έκτακτο Επαρχιακό Συνέδριο συγκαλείται ύστερα από απόφαση του
  Εκτελεστικού Γραφείου ή της Επαρχιακής Επιτροπής με έγκριση του
  Εκτελεστικού Γραφείου ή ύστερα από αίτηση των 2/5 των μελών του
  Κόμματος στην οικεία Επαρχία, με συγκεκριμένη ημερήσια διάταξη.
  Εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις περί του Τακτικού Επαρχιακού
  Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 52: ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 52.1 Το Επαρχιακό Συμβούλιο συγκροτείται από:
  α) Την Επαρχιακή Επιτροπή
  β) Τους Βουλευτές
  γ) Τους Δημάρχους, τους Δημοτικούς Συμβούλους και τους Σχολικούς
   Εφόρους
  δ) Τους Αντιπροσώπους της Επαρχιακής Οργάνωσης στην Κεντρική
   Επιτροπή.
  ε) Τον Πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής ΝΕΔΗΚ
  στ) Την Πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής ΓΟΔΗΚ
  ζ) Τους Εκπροσώπους των Περιφερειακών Τομέων/Συντονιστές
   Υπαίθρου και Δημαρχούμενων περιοχών οι οποίοι ορίζονται από το
   Γενικό Οργανωτικό Γραφείο σε συνεννόηση με την οικεία Επαρχιακή
   Επιτροπή.
  η) Τα επαγγελματικά οργανωτικά στελέχη 
  
  Η οικεία Επαρχιακή Επιτροπή σε συνεννόηση με το Γενικό Οργανωτικό

ΑΡΘΡΟ 38: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 38.1 Ο Γραμματέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή.
 38.2 Υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα χειρίζεται θέματα
  που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
 38.3 Υπό την εποπτεία ενός εκ των Αντιπροέδρων του Κόμματος συμμετέχει στη
  διαδικασία παραγωγής πολιτικής στον τομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΑΡΘΡΟ 39: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
 39.1 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων επιλέγεται/εκλέγεται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 39.2 Υπό την εποπτεία του Γενικού Γραμματέα διεκπεραιώνει τις αποφάσεις της
  Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων.
 39.3 Υπό την εποπτεία του Αντιπροέδρου του Κόμματος συμμετέχει στη
  διαδικασία παραγωγής πολιτικής.
 39.4 Υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα συμμετέχει στην
  υλοποίηση των οργανωτικών σχεδιασμών του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 40: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ  ΣΧΕΣΕΩΝ
 40.1 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων επιλέγεται/εκλέγεται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 40.2 Υπό την εποπτεία του Αναπληρωτή Προέδρου χειρίζεται τις σχέσεις του
  Κόμματος με Κόμματα, Οργανώσεις και Ομάδες του εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟ 41: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ/ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ
 41.1 Ο Γραμματέας Επικοινωνίας/Εκπρόσωπος Τύπου επιλέγεται/εκλέγεται από
  την Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου κατόπιν εισήγησης του
  Προέδρου του Κόμματος για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54)
  μήνες.
 41.2 Ετοιμάζει τις ανακοινώσεις του Κόμματος
 41.3 Έχει την ευθύνη παρακολούθησης των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ).
 41.4 Καταρτίζει προγράμματα εξωτερικής προβολής του Κόμματος, τα οποία,
  αφού εγκριθούν, προωθεί προς υλοποίηση σε συνεργασία της Επιτροπής
  Δημοσίων Σχέσεων και της Επιτροπής Πολιτικού Σχεδιασμού.
 41.5 Καταρτίζει προγράμματα εσωτερικής διαφώτισης, τα οποία, αφού εγκριθούν,
  προωθεί προς υλοποίηση με τη συνεργασία των αρμοδίων οργάνων του
  κόμματος (π.χ. Επαρχιακές Επιτροπές).
 41.5 Φέρει την ευθύνη των κομματικών εκδόσεων.
 41.6 Συμμετέχει στα διάφορα όργανα του Κόμματος ως ορίζει το Καταστατικό.
 
ΑΡΘΡΟ 42: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
 42.1 Ο Γραμματέας Κλαδικών Οργανώσεων επιλέγεται/εκλέγεται από την
  Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 42.2 Κάτω από την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα χειρίζεται όλα
  τα θέματα που αφορούν τις σχέσεις του Κόμματος με τις επαγγελματικές
  οργανώσεις των εργαζομένων (εργατών, υπαλλήλων, εκπαιδευτικών,
  οργανωμένων επιστημόνων κλπ.) και έχει την ευθύνη για την οργάνωση και
  λειτουργία κομματικών γενικών και κλαδικών οργανώσεων μέσα στις τάξεις
  του εργατικού κόσμου.
 42.3 Υπό την εποπτεία ενός εκ των Αντιπροέδρων του Κόμματος συμμετέχει στο
  σύστημα παραγωγής πολιτικής και ειδικότερα υποβάλλει εισηγήσεις για
  διαμόρφωση και προώθηση της εργατικής πολιτικής του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 43: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 43.1 Ο Γραμματέας Αγροτικών Θεμάτων εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή για
  θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 43.2 Κάτω από την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα χειρίζεται όλα
  τα θέματα που αφορούν τις σχέσεις του Κόμματος με τις αγροτικές
  οργανώσεις και έχει την ευθύνη για την οργάνωση και λειτουργία

  κομματικών οργανώσεων μέσα στις τάξεις του  αγροτικού κόσμου.
 43.3 Υπό την εποπτεία ενός εκ των Αντιπρόεδρων του Κόμματος συμμετέχει στο
  σύστημα παραγωγής πολιτικής και υποβάλλει εισηγήσεις για διαμόρφωση και
  προώθηση της αγροτικής πολιτικής του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 44: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ  ΘΕΜΑΤΩΝ
 44.1 Ο Γραμματέας Προσφυγικών Θεμάτων επιλέγεται/εκλέγεται από την
  Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 44.1 Αρμοδιότητες
  α) Υπό την εποπτεία  του Γενικού Γραμματέα χειρίζεται θέματα που
   αφορούν τις σχέσεις του Κόμματος με τη ΠΕΠ και τα προσφυγικά
   σωματεία στα πλαίσια της πολιτικής του Κόμματος.
  β) Επιλαμβάνεται των προσφυγικών και άλλων προβλημάτων των μελών
   και τα προωθεί προς τη λύση τους.

ΑΡΘΡΟ 45: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
 45.1 Ο Γραμματέας Θρησκευτικών Ομάδων επιλέγεται/εκλέγεται από την
  Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 45.2 Αρμοδιότητες 
  Υπό την εποπτεία του Γενικού Γραμματέα χειρίζεται θέματα που αφορούν τις
  σχέσεις του Κόμματος με τις θρησκευτικές ομάδες στα πλαίσια της πολιτικής
  του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 46: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 46.1 Η Κεντρική  Επιτροπή εκλέγει  ύστερα από πρόταση του Εκτελεστικού
  Γραφείου δύο (2) μέλη του Κόμματος ως Οικονομικούς Ελεγκτές του
  Κόμματος εκ των οποίων ο ένας είναι εγκεκριμένος ελεγκτής, για θητεία
  που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 46.2 Η θέση του Οικονομικού Ελεγκτή είναι ασυμβίβαστη με οποιονδήποτε άλλο
  κομματικό αξίωμα.
 46.3 Ελέγχουν την οικονομική διαχείριση των οργάνων και Επιτροπών του
  Κόμματος και καταθέτουν την έκθεση τους στην Κεντρική Επιτροπή και στο
  Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο αναφορικά με την προηγούμενη θητεία.

ΑΡΘΡΟ 47: ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 47.1 Ο Γενικός Διευθυντής του Κόμματος επιλέγεται/εκλέγεται, διορίζεται και
  παύεται από το Εκτελεστικό Γραφείο κατόπιν εισήγησης του Προέδρου.
 47.2 Αρμοδιότητες
  α) Προΐσταται διοικητικά της εσωτερικής λειτουργίας του Κόμματος και
   εποπτεύει το έργο του επαγγελματικού προσωπικού των Κεντρικών
   και Επαρχιακών γραφείων.
  β) Υπό την εποπτεία της Γραμματείας του Εκτελεστικού Γραφείου, έχει
   την ευθύνη θεμάτων που άπτονται του επαγγελματικού προσωπικού
   του Κόμματος.
  γ) Προτείνει στο Εκτελεστικό Γραφείο την δομή και το οργανόγραμμα του
   Κόμματος.
  δ) Δύναται να ανοίγει/κλείνει/λειτουργεί τραπεζικούς λογαριασμούς,
   ή/και να έχει δικαίωμα υπογραφής ή/και  να προβαίνει σε αιτήματα
   τραπεζικών διευκολύνσεων/δανεισμού εκ μέρους του Κόμματος,
   ΝΕΔΗΚ, ΓΟΔΗΚ, και των Επαρχιακών Επιτροπών σύμφωνα με το
   άρθρο 69.9.
  ε) Συμμετέχει εξ οφίκιο μέλος στην Οικονομική Επιτροπή με δικαίωμα
   ψήφου.
  στ) Εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή τη διενέργεια  πληρωμής
   των κομματικών δαπανών και υπογράφει τα εντάλματα πληρωμής.
  ζ) Εισηγείται, σε συνεργασία με τον Οικονομικό Διαχειριστή, προς την
   Οικονομική Επιτροπή, τον Ετήσιο Προϋπολογισμό Εσόδων και
   Δαπανών.
  η) Σε συνεργασία με την Οικονομική Επιτροπή του Κόμματος εποπτεύει

ΑΡΘΡΟ 65: ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
 65.1 Παραρτήματα Εξωτερικού
  α) Στα μεγάλα κέντρα του απόδημου Κυπριακού Ελληνισμού ή και αλλού,
   ιδρύονται Τοπικές Οργανώσεις - Παραρτήματα του Κόμματος.
  β) Λειτουργούν με βάση Καταστατικό που εγκρίνει ειδικά συγκαλούμενο
   Τοπικό Συνέδριο του Κόμματος και επικυρώνει το Εκτελεστικό
   Γραφείο.
 65.2 Φοιτητικές Οργανώσεις
  Στα διάφορα Πανεπιστήμια του Εξωτερικού ή Σχολές Τριτοβάθμιας
  Εκπαίδευσης του Εσωτερικού ιδρύονται και λειτουργούν Φοιτητικές
  Οργανώσεις του Κόμματος.

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ
ΑΡΘΡΟ 66: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 66.1 Υποεπιτροπή του Εκτελεστικού Γραφείου του Κόμματος εκ πέντε (5) μελών
  θα λειτουργεί σαν Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
  Τα πέντε (5) μέλη θα εκλέγονται στη πρώτη συνεδρία του Εκτελεστικού
  Γραφείου με μυστική ψηφοφορία και θα υπηρετούν καθ΄ όλη τη θητεία. Σε
  περίπτωση που θα κενωθεί θέση μέλους του Πειθαρχικού Συμβουλίου
  επιλέγεται άμεσα νέο μέλος.
  Εκάστη Επαρχιακή Επιτροπή δύναται να υποβάλει καταγγελία στο Γενικό
  Γραμματέα σχετικά  με παράπτωμα που αφορά μέλος του Κόμματος που
  εμπίπτει στη δική της δικαιοδοσία. Ο Γενικός Γραμματέας αφού διαπιστώσει
  ότι τα γεγονότα που αφορούν τη συγκεκριμένη περίπτωση μπορούν να
  στοιχειοθετήσουν υπόθεση που εμπίπτει  στις πρόνοιες των πιο κάτω
  πειθαρχικών αδικημάτων ετοιμάζει σχετική έκθεση και την παραπέμπει
  ενώπιον του Εκτελεστικού Γραφείου για εξέταση και λήψη απόφασης
  παραπομπής ή όχι σε πειθαρχική δίκη.
  Νοείται ότι το Εκτελεστικό Γραφείο δικαιούται αυτεπαγγέλτως να
  παραπέμπει στο Πειθαρχικό Συμβούλιο οποιαδήποτε καταγγελία κρίνει ότι
  πρέπει να τύχει πειθαρχικής διερεύνησης. Κατά τη λήψη της απόφασης του
  Εκτελεστικού Γραφείου δε μετέχουν στη διαδικασία τα μέλη του Πειθαρχικού
  Συμβουλίου.
 66.2 Νοείται ότι σε περιπτώσεις αυταπόδεικτου πειθαρχικού παράπτωματος το
  Εκτελεστικό Γραφείο δύναται να επιβάλει αυτεπάγγελτα οποιαδήποτε
  πειθαρχική ποινή.
 66.3 Οι αποφάσεις του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου μπορούν να
  εφεσιβληθούν από το ενδιαφερόμενο μέρος το αργότερο εντός τριάντα (30)
  ημερών από της κοινοποιήσεως σε αυτόν ή από της δημοσιεύσεως της
  απόφασης.
  Έφεση υποβάλλεται στην Κεντρική Επιτροπή της οποίας Υποεπιτροπή από
  έντεκα (11) μέλη ενεργεί σαν Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό  Συμβούλιο, και
  δύναται να ακυρώσει, να μειώσει, ή να επικυρώσει την ποινή.
  Τα έντεκα (11) μέλη θα καθορίζονται στην πρώτη συνεδρία της Κεντρικής
  Επιτροπής με μυστική ψηφοφορία και θα υπηρετούν καθ΄ όλη τη θητεία.
  Σε περίπτωση που θα κενωθεί θέση μέλους του Δευτεροβάθμιου
  Πειθαρχικού Συμβουλίου επιλέγεται άμεσα νέο μέλος.
 66.4 Σε περίπτωση που μέλος του πρωτοβάθμιου ή δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού
  Συμβουλίου έχει άμεση ή έμμεση σχέση με οποιονδήποτε κατηγορούμενο
  τότε το μέλος αυτό δεν θα λαμβάνει μέρος στη πειθαρχική διαδικασία.
 66.5 Πειθαρχικά Αδικήματα
   α) Η μη συμμόρφωση μέλους προς τις υποχρεώσεις του, που
    απορρέουν από το Καταστατικό και τις διατάξεις των
    Κανονισμών Λειτουργίας του Κόμματος.
   β) Η συμπεριφορά μέλους που μειώνει το ηθικό κύρος και θίγει
    την αξιοπρέπεια του Κόμματος.

   γ) Στάση και συμπεριφορά μέλους αντίθετη προς τις Αρχές, την
    Ιδεολογία, τις αποφάσεις και τις προγραμματικές επιδιώξεις του
    Κόμματος.
 66.6 Πειθαρχικές Ποινές
  Για τα πιο πάνω πειθαρχικά αδικήματα επιβάλλονται ανάλογα με τη
  σοβαρότητα του πειθαρχικού αδικήματος οι πιο κάτω ποινές:
   α) Σύσταση
   β) Προφορική επίπληξη
   γ) Γραπτή επιτίμηση
   δ) Προσωρινός αποκλεισμός από την κομματική ζωή
   ε) Καθαίρεση Αξιωματούχου από το Αξίωμα του
   στ) Προσωρινή Αποβολή
   ζ) Αποβολή

ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ
ΑΡΘΡΟ 67: ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ - ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
 67.1 Οι πολιτικές αποφάσεις του Κόμματος για την εκλογή Προέδρου της
  Δημοκρατίας λαμβάνονται από την Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος, που
  συνέρχεται μετά από πρόταση του Εκτελεστικού Γραφείου, είτε
  αυτεπάγγελτα.
 67.2 Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Κόμματος είναι μέλος της Βουλής τότε
  είναι ο υποψήφιος του Κόμματος στην εκλογή για ανάδειξη Προέδρου της
  Βουλής.
 67.3 Ειδικοί Κανονισμοί που ψηφίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν τη
  διαδικασία επιλογής κομματικού ή κομματικών υποψηφίων στη διεκδίκηση
  των Γενικών ή Αναπληρωματικών Βουλευτικών Εκλογών, των Ευρωεκλογών,
  των Δημοτικών Εκλογών ή της Εκλογής Κοινοτικών  Συμβουλίων.
 67.4 Όλοι οι υποψήφιοι Βουλευτές, Ευρωβουλευτές, Δήμαρχοι, Δημοτικοί
  Σύμβουλοι και άλλοι υποψήφιοι Κομματικών ή Κοινοτικών αξιωμάτων
  μπορούν να έχουν πρόσβαση για επιθεώρηση των μητρώων του Κόμματος
  βάση κανονισμών που θα εκδίδει το Εκτελεστικό Γραφείο.

ΜΕΡΟΣ ΕΝΝΑΤΟ 
ΑΡΘΡΟ 68: ΕΙΔΙΚΟΙ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
 68.1 Η Κεντρική Επιτροπή θεσπίζει Ειδικούς Κανονισμούς που ρυθμίζουν:
  α) Τη διαδικασία της υποβολής υποψηφιότητας και εκλογής
   Αξιωματούχων του Κόμματος από την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση
   ή άλλα ανώτερα όργανα του Κόμματος.
  β) Τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων του Κόμματος, Κεντρικών και
   Επαρχιακών.
  γ) Το διαχωρισμό των υπηρεσιών των Αξιωματούχων του Κόμματος σε
   δύο κατηγορίες. Στην κατηγορία όσων προσφέρουν τις υπηρεσίες τους
   άνευ αντιμισθίας και εκείνων που πράττουν τούτο έναντι αντιμισθίας,
   με αναφορά των συγκεκριμένων Αξιωματούχων που ανήκουν σε κάθε
   κατηγορία.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟ
ΑΡΘΡΟ 69: ΓΕΝΙΚΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
 69.1 Διαδικασία Αναφοράς
  Αναφορά οργάνου ή μέλους προς το Εκτελεστικό Γραφείο ή την Κεντρική
  Επιτροπή γίνεται πάντοτε δια του Γενικού Γραμματέα.

 69.2 Καταρτισμός Προσχεδίων Κανονισμών
  Τα προσχέδια όλων των Κανονισμών Λειτουργίας των διαφόρων Οργάνων ή
  Επιτροπών που προνοεί το Καταστατικό καταρτίζει το Εκτελεστικό Γραφείο
  με εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας, Ελέγχου και Κανονισμών και τα
  παραπέμπει για έγκριση στην Κεντρική Επιτροπή. 
 69.3 Τρόπος λήψης Αποφάσεων
  Όλες οι αποφάσεις των Συλλογικών Οργάνων που προνοούνται από το
  Καταστατικό λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία νοουμένου ότι δεν
  προβλέπεται διαφορετικά σε άλλο άρθρο του Καταστατικού. Σε περίπτωση
  ισοψηφίας ο προεδρεύων του συγκεκριμένου οργάνου έχει τη νικώσα ψήφο.
  Όταν ζητηθεί μυστική ψηφοφορία από το 25% των παρόντων συνέδρων σε
  οποιαδήποτε Συνέλευση ή οποιοδήποτε Συνέδριο, τότε αυτή διεξάγεται
  από πενταμελή (5) Εφορευτική Επιτροπή η οποία επιβλέπει τη διεξαγωγή
  της ψηφοφορίας και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων.
 69.4 Ασυμβίβαστη η κατοχή δύο κομματικών Αξιωμάτων
   α) Είναι ασυμβίβαστη η κατοχή δύο ή περισσότερων θέσεων
    αξιωματούχων σε Κεντρικό ή Επαρχιακό ή Τοπικό επίπεδο από
    το ίδιο πρόσωπο. Οιοσδήποτε αξιωματούχος ανεξάρτητα
    επιπέδου δικαιούται να κατέχει θέση ως απλό μέλος σε
    συλλογικό όργανο.
   β) Νοείται ότι τούτο δεν ισχύει όταν προνοείται καταστατικά ή
    συμμετοχή του φορέα ενός αξιώματος στα ανώτατα όργανα.
   γ) Η απ’ ευθείας εκλογή σε συλλογικό όργανο δεν αποτελεί
    ασυμβίβαστο με κομματικό αξίωμα.
    Το Εκτελεστικό Γραφείο καθορίζει ποια συγκεκριμένα αξιώματα
    είναι  ασυμβίβαστα.
 69.5 Κήρυξη θέσης Μέλους Συλλογικού Οργάνου (Κεντρικού ή Επαρχιακού) ως
  κενή και διαδικασία συμπλήρωσής της.
   α) Σε περίπτωση που μέλος συλλογικού οργάνου απουσιάζει
    αδικαιολόγητα πέρα από τρείς συνεχείς  συνεδρίες ή από δέκα
    (10) συνολικά αδικαιολόγητες συνεδρίες κατά τη διάρκεια της
    θητείας του , το όργανο δικαιούται να το απαλλάξει από τα
    καθήκοντα του και να κηρύξει τη θέση του κενή, αφού
    εξασφαλίσει προηγουμένως την έγκριση του Εκτελεστικού
    Γραφείου.
   β) Κενούμενες θέσεις  κατά τα ανωτέρω καταλαμβάνουν οι
    επιλαχόντες κατά την σειρά επιτυχίας κατά της εκλογής.
   γ) Σε περίπτωση μη κάλυψης θέσης από επιλαχόντες για τη
    συμπλήρωση της κενής θέσης, θα επιλέγει το όργανο ύστερα
    από έγκριση του Εκτελεστικού Γραφείου. 
 69.6 Θητεία Αξιωματούχων 
  Η θητεία των Αξιωματούχων που αναφέρονται στα διάφορα άρθρα του
  Καταστατικού, αρχίζει από την ημέρα της εκλογής τους και λήγει αμέσως
  μετά την εκλογή των νέων Αξιωματούχων από το αρμόδιο όργανο του
  Κόμματος και διαρκεί για 54 μήνες. Εξαιρούνται ο Κοινοβουλευτικός
  Εκπρόσωπος και ο Αναπληρωτής του, των οποίων η θητεία διαρκεί όσο και η
  βουλευτική θητεία τους , καθώς και ο Πρόεδρος και τα μέλη της Τοπικής
  Επιτροπής των οποίων η θητεία μπορεί να καθορίζεται από τις ετήσιες
  Τοπικές Γενικές Συνελεύσεις. 
 69.7 Έκπτωση Αξιωματούχων/Μελών
  Αξιωματούχος/Μέλος του Κόμματος εκπίπτει του αξιώματός του σε
  περίπτωση που με ενέργειες του βρίσκεται σε αντίθεση με αποφάσεις
  Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος, ύστερα από σχετική απόφαση του
  Εκτελεστικού Γραφείου δεόντως αιτιολογημένης, με δικαίωμα έφεσης στην
  Κεντρική Επιτροπή εντός τριάντα (30) ημερών.
 69.8 Τροποποίηση του Καταστατικού 
  Το Καταστατικό του Κόμματος μπορεί να τροποποιηθεί σε Τακτικό ή Έκτακτο
  Παγκύπριο Συνέδριο με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων που έχουν
  δικαίωμα ψήφου, δεδομένου ότι το σχέδιο τροποποιήσεων θα

  γνωστοποιηθεί τουλάχιστον ένα μήνα πριν το Συνέδριο σε όλα το όργανα και
  τους συνέδρους του Κόμματος.
 69.9 Πόροι του Κόμματος
  Πόροι του Κόμματος είναι η ετήσια κρατική χορηγία και οι ετήσιες συνδρομές
  των μελών, εισφορές, δωρεές, έσοδα εράνων, οργάνωσης λαχείων,
  χοροεσπερίδων, άλλων εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων που συνάδουν με
  τις αρχές πολιτικής δεοντολογίας.
  Το Κόμμα έχει εξουσία όπως: 
   α) Διορίζει τραπεζικούς ή/και άλλους οργανισμούς ως τραπεζίτες
    του και να προβαίνει στο άνοιγμα οποιουδήποτε λογαριασμού.
   β) Συναλλάττεται ή/και λαμβάνει τραπεζικές διευκολύνσεις ή/και
    υπηρεσίες σε δάνεια, τρεχούμενο ή/και οποιοδήποτε άλλο
    λογαριασμό ή/και σε οποιαδήποτε άλλη μορφή τραπεζικών
    πιστώσεων για οποιαδήποτε ποσά με ή χωρίς εξασφαλίσεις και
    κάτω από οποιουσδήποτε όρους 
   γ) Υποθηκεύει, καταθέτει, ενεχυριάζει ή/και άλλως πως
    προσφέρει ή/και διαθέτει οποιαδήποτε περιουσία του Κόμματος
    κινητή ή/και ακίνητη σαν εξασφάλιση οποιονδήποτε
    υφιστάμενων ή/και  μελλοντικών ή/και  υπό αίρεση
    υποχρεώσεων του Κόμματος, έναντι οποιουδήποτε τραπεζικού
    ή/και άλλου οργανισμού ή/και φυσικού ή/και νομικού
    προσώπου.
   δ) Προς το σκοπό υλοποίησης των πιο πάνω, ο εκάστοτε
    Διευθυντής του Κόμματος ή/και ο εκάστοτε Οικονομικός
    Διαχειριστής του Κόμματος ή/και οποιοσδήποτε πληρεξούσιος
    αντιπρόσωπος οποιουδήποτε από αυτούς, εξουσιοδοτούνται να
    προβαίνουν σε οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις ή/και στη
    συνομολόγηση οποιασδήποτε συμφωνίας υπογράφοντας προς
    τούτο κάθε αναγκαίο έγγραφο, δήλωση ή αίτηση ή/και να
    παρίστανται ενώπιον οποιασδήποτε αρχής για σκοπούς αγοράς
    ή/και πώλησης ή/και επιβάρυνσης οποιασδήποτε κινητής ή
    ακίνητης περιουσίας του Κόμματος.
 69.10 Ημερομηνία ισχύος του παρόντος Καταστατικού 
  Η ισχύς του Καταστατικού που ψηφίστηκε στις 6 Μαΐου 2018 αρχίζει από την
  ψήφισή του.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
ΜΑΪΟΣ 2018
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΑΡΘΡΟ 1 : ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΕΜΒΛΗΜΑ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ
 1.1 Το Δημοκρατικό Κόμμα ιδρύθηκε στη Λευκωσία αρχικά ως παράταξη με την
  ονομασία Δημοκρατική Παράταξη, στις 12 Μαΐου 1976, με ιδρυτική διακήρυξη
  του Σπύρου Κυπριανού με στόχο τη στήριξη του εθνάρχη Μακαρίου και της
  πολιτικής του. Η παράταξη σύντομα μετασχηματίστηκε σε Κόμμα με την
  επωνυμία ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ.
 1.2 ΕΔΡΑ του Κόμματος είναι στην Λεωφ. Γρίβα Διγενή 50, 1080, στη Λευκωσία.
 1.3 ΕΜΒΛΗΜΑ του Κόμματος η αναμμένη δάδα.
 1.4 Η σφραγίδα του Κόμματος είναι κυκλική και στην περιφέρεια έχει την
  επιγραφή ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. Στο κέντρο έχει την
  αναμμένη δάδα, που τέμνει στο μέσο τη συντομογραφία του Κόμματος,
  ΔΗΚΟ, και το έτος ίδρυσής του, 1976.

ΑΡΘΡΟ 2 : ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ – ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 2.1 Ιδεολογία
  Το Δημοκρατικό Κόμμα εκφράζει τους πολίτες που πιστεύουν στις αρχές της
  Πολιτικής, Κοινωνικής και Οικονομικής Δημοκρατίας ως το σύστημα αρχών
  που προάγει και εξασφαλίζει καλύτερα την αρμονική κοινωνική συμβίωση,
  την κοινωνική συνοχή και την κοινωνική δημιουργία. Το Δημοκρατικό Κόμμα
  ασπάζεται την ιδεολογία και τη φιλοσοφία του ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ που
  εμπνέεται από ένα γενικότερο εθνικό και κοινωνικό όραμα και απορρίπτει τις
  γενικές και αόριστες ιδέες και τους αυθαίρετους αφορισμούς.
 2.2 Βασικοί σκοποί
  Βασικοί σκοποί του Δημοκρατικού Κόμματος είναι η συμβολή στον αγώνα για
  την απελευθέρωση της Κύπρου και η προώθηση θεσμών, προγραμμάτων και
  διαδικασιών, που εξασφαλίζουν απρόσκοπτη πρόοδο  και αρμονία στον
  πολιτικό και οικονομικό τομέα, μέσα σε μια κυρίαρχη, ανεξάρτητη και
  δημοκρατική πολιτεία με κατοχυρωμένα τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα
  όλων των νόμιμων πολιτών της. 
 2.3 Βασικοί στόχοι
  Οι βασικοί στόχοι του Δημοκρατικού Κόμματος πηγάζουν από  την όλη
  ιδεολογία και πολιτική φιλοσοφία του. Παράλληλα:
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα βρίσκεται σταθερά και με συνέπεια ενταγμένο
   στον ενδιάμεσο πολιτικό χώρο και υπηρετεί με ειλικρίνεια και χωρίς

   διακρίσεις το δημόσιο συμφέρον και το κοινωνικό σύνολο. Επιδιώκει τη
   συστηματική συνεργασία των δυνάμεων του χώρου στη βάση
   πολιτικοϊδεολογικών συγκλίσεων. Μόνιμος στόχος του Δημοκρατικού
   Κόμματος είναι η συνένωση των δυνάμεων του χώρου και η διεύρυνση
   της αποδοχής των αρχών και της πολιτικής φιλοσοφίας του
   ενδιάμεσου χώρου από την Κυπριακή κοινωνία Στόχος επίσης είναι η
   δημιουργία συνθηκών εθνικής συνεννόησης, πολιτικής συναντίληψης,
   κοινωνικής συναίνεσης και πολιτικής σταθερότητας στον τόπο.
  β) Το Δημοκρατικό Κόμμα επιδιώκει ενεργό και δημιουργική συμμετοχή
   σε Διεθνείς και  Ευρωπαϊκούς πολιτικοϊδεολογικούς και
   κο ι ν ο β ο υλ ε υ τ ι κο ύ ς  θ εσ μ ο ύ ς  κα ι  σ χ ή μ α τ α  σ τ η  β ά σ η
   πολιτικοϊδεολογικής ταύτισης ή συγγένειας.
 2.4 Θέσεις του Κόμματος αναφορικά με το Εθνικό θέμα
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα θεωρεί το Κυπριακό ως πρόβλημα εισβολής και
   κατοχής και αγωνίζεται για να επιτύχει με βάση τα ψηφίσματα και τις
   αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών και τις Συμφωνίες Κορυφής, τις
   αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
   και το Κοινοτικό (Ευρωπαϊκό) Κεκτημένο, δίκαιη, λειτουργική και
   βιώσιμη λύση. ΛΥΣΗ που θα εξασφαλίζει την πλήρη ανεξαρτησία, την
   κατοχύρωση της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας, και της
   ενότητας της χώρας, την αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων
   και των εποίκων και την κατοχύρωση του δικαιώματος επιστροφής
   όλων των προσφύγων στις εστίες και τις περιουσίες τους, κάτω από
   συνθήκες ασφάλειας και θα κατοχυρώνει τα ανθρώπινα δικαιώματα
   (όλων των νόμιμων κατοίκων της Κυπριακής Δημοκρατίας), τις
   βασικές ελευθερίες και τη διακρίβωση της τύχης ενός εκάστου των
   αγνοουμένων.
  β) Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει ότι στον αγώνα μας για φυσική και
   εθνική επιβίωση και δικαίωση, η ανεπιφύλακτη και στενή συνεργασία
   με την Ελληνική Κυβέρνηση είναι αναγκαία και απαραίτητη, και ότι, οι
   δεσμοί με την Ελλάδα, για λόγους ιστορικούς, φυλετικούς και
   εθνικούς, πρέπει να παραμένουν πάντοτε απαρασάλευτοι.
  γ) Το Δημοκρατικό Κόμμα εργάζεται για την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση της
   Κύπρου με στόχο την εφαρμογή των αρχών της δικαιοσύνης, των
   ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του Κοινοτικού Κεκτημένου και την
   ισότιμη και δημιουργική συμμετοχή της Κύπρου στους Ευρωπαϊκούς
   θεσμούς και γενικά στο Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. Παράλληλα εργάζεται
   για τη διαμόρφωση ενός συστήματος αρχών και αξιών στην Ευρωπαϊκή
   Ένωση που να την καθιστά ένωση λαών και πολιτισμών και όχι όργανο
   πολιτικών και οικονομικών κέντρων εξουσίας.
 2.5 Πολιτική Δημοκρατία
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει πως όλες οι πολιτικές εξουσίες πρέπει
   να πηγάζουν από το λαό και να ασκούνται υπεύθυνα για το καλό του
   λαού και σύμφωνα με την ανόθευτη θέλησή του.
  β) Η ολοκλήρωση της Πολιτικής Δημοκρατίας είναι αδιανόητη χωρίς την
   απαιτούμενη πολιτική αγωγή και ενημέρωση, χωρίς τη συμμετοχή
   όλων των ενηλίκων πολιτών στη διαδικασία λήψης σοβαρών
   αποφάσεων, χωρίς την παροχή ίσων ευκαιριών σε όσους πολίτες
   θέλουν να διεκδικήσουν πολιτικές θέσεις, από τις οποίες να μπορούν
   να συναγωνιστούν δημοκρατικά και  ελεύθερα, χωρίς να
   παρεμποδίζονται από οποιεσδήποτε προκαταλήψεις και εμπόδια.
   Η Πολιτική Δημοκρατία απαιτεί την ισότητα των πολιτών έναντι των
   νόμων και την ισοπολιτεία των νόμων έναντι όλων των πολιτών.
 2.6 Έμπρακτη Πολιτική Δημοκρατία 
  Το Δημοκρατικό Κόμμα θέλει τη δημοκρατία έμπρακτη και ουσιαστική, όπου
  τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των πολιτών να καθορίζονται δημοκρατικά,
  με συναίσθηση κοινωνικής ευθύνης και σύμφωνα με τις αρχές της
  δικαιοσύνης και της κοινωνικής αλληλεγγύης και όπου τα δικαιώματα των
  πολιτών να προστατεύονται αποτελεσματικά και να ασκούνται ελεύθερα.

 2.7 Ατομικές και Πολιτικές Ελευθερίες 
  Το Δημοκρατικό Κόμμα θέλει τα ανθρώπινα δικαιώματα απαραβίαστα και τις
  ατομικές και πολιτικές ελευθερίες κατοχυρωμένες με μηχανισμούς που να
  τις προστατεύουν από καταχραστές και σφετεριστές της εξουσίας και από
  πράξεις που δεν συνάδουν με το σύστημα των κοινωνικών αξιών του λαού ή
  τη δημοκρατικά εκφραζόμενη θέληση του λαού.
 2.8 Κοινωνική Δημοκρατία
  Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει ότι το κράτος και γενικά η πολιτεία καθώς και
  η ευρύτερη  κοινωνία έχουν υποχρέωση να εξασφαλίζουν σε όλους τους
  πολίτες συνθήκες ελεύθερης και αξιοπρεπούς διαβίωσης, σύμφωνα με τις
  αρχές της δικαιοσύνης, του ανθρωπισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης.
  Για το σκοπό αυτό υποστηρίζει τη χαλιναγώγηση της αυθαιρεσίας των
  ισχυρών κοινωνικών ομάδων, όπου, και όταν, εκδηλώνεται, την ενίσχυση των
  αδύνατων κοινωνικών ομάδων ή κατηγοριών ή στρωμάτων και την προστασία
  τους από την εγκατάλειψη, την κοινωνική περιθωριοποίηση, την άδικη
  μεταχείριση και την εκμετάλλευση, με απώτερο σκοπό την εξισορρόπηση
  των κοινωνικών και οικονομικών δικαιωμάτων και την αρμονική συμβίωση
  των πολιτών μέσα σε συνθήκες κοινωνικής συνοχής.
 2.9 Οικονομική Δημοκρατία
  Το Δημοκρατικό Κόμμα αποβλέπει στην εξάλειψη κάθε είδους οικονομικών
  φραγμών για την οικονομική προαγωγή των ατόμων και στη δημιουργία ίσων
  ευκαιριών εργασίας και οικονομικής προόδου για όλους τους πολίτες.
  Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει ότι η οικονομική δημοκρατία είναι ανέφικτη
  χωρίς την κατάργηση της κυρίαρχης  αυθαιρεσίας των οικονομικά ισχυρών,
  των μονοπωλίων, της ασυδοσίας του εγχώριου ή ξένου κεφαλαίου, της
  μονοπώλησης, της πληροφόρησης και των κάθε λογής προνομίων που είναι
  αντίθετα με τα συμφέροντα του λαού.  Το Δημοκρατικό Κόμμα θεωρεί επίσης
  αναγκαία την καθιέρωση ελέγχου και την επιβολή κυρώσεων για την κακή
  χρήση τεχνικών εφευρέσεων ή καινοτομιών από μέρους ισχυρών
  κοινωνικοοικονομικών παραγόντων.
  Το Δημοκρατικό Κόμμα θεωρεί το μικτό σύστημα οικονομίας, που συνδυάζει
  την ιδ ιωτική πρωτοβουλία με τον κρατικό σχεδιασμό,  ως το
  αποτελεσματικότερο οικονομικό σύστημα το οποίο διασφαλίζει την πρόοδο
  και την ανάπτυξη της Κύπρου και του λαού της, την δίκαιη κατανομή του
  εθνικού πλούτου και των οικονομικών βαρών και την προστασία των
  δικαιωμάτων των οικονομικά ασθενέστερων και μη προνομιούχων ομάδων
  του πληθυσμού.
 2.10 Δημοκρατική μεθόδευση
  Το Δημοκρατικό Κόμμα δεν υποστηρίζει δόγματα αλλά αρχές, που θα
  ενθαρρύνουν την αδιάκοπη αναζήτηση του καλύτερου και δικαιότερου
  τρόπου κοινωνικής συμβίωσης και συνεργασίας.
  Υποστηρίζει ότι ο ανοικτός και ελεύθερος διάλογος σαν μέσο έκφρασης των
  εκτιμήσεων και θέσεων του λαού, αποτελεί το πιο ορθό μέσο αναζήτησης
  τρόπων για πιο αρμονική  κοινωνική συμβίωση και συνεργασία.
  Επίσης υποστηρίζει ότι σε περίπτωση διαφωνίας ή διαφοράς το καλύτερο
  μέσο για εξεύρεση λύσης είναι οι νόμιμες και δημοκρατικές διαδικασίες.
 2.11 Κατευθυντήριες Οργανωτικές Γραμμές 
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα δεν είναι Κόμμα με μονολιθική οργάνωση. Η
   συνοχή του διατηρείται με την ισορροπημένη κατανομή της
   ενδοκομματικής δύναμης μεταξύ των μελών και αξιωματούχων του, με
   την προσήλωση στους σκοπούς και στη συλλογική προσπάθεια για την
   επίτευξη των σκοπών του Κόμματος.
  β) Οι δημοκρατικές αρχές διέπουν τόσο τη διαδικασία ανάδειξης
   αξιωματούχων όσο και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Γι’ αυτό:
   I.  Όλα τα όργανα είναι αιρετά και εκλέγονται με όσο το δυνατό πιο
    άμεσο τρόπο. Συγκεκριμένα όλα τα μέλη του Κόμματος, που
    είναι εγγεγραμμένα στο Κεντρικό Μητρώο Μελών, έχουν και
    ασκούν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και
    συνδιαμορφώνουν μέσα από συλλογικές διαδικασίες τις

    αποφάσεις και τις θέσεις του Κόμματος στα μείζονος σημασίας
    και ιδιαίτερης κρισιμότητας πολιτικά και κομματικά θέματα. Όλα
    τα μέλη του Κόμματος εκλέγουν όλους τους κεντρικούς
    αξιωματούχους και μέλη των κεντρικών συλλογικών οργάνων
    του Κόμματος, όλα τα μέλη των Επαρχιακών Οργανώσεων
    εκλέγουν όλους τους αξιωματούχους και τα μέλη των
    Επαρχιακών Συλλογικών Οργάνων και όλα τα μέλη της Τοπικής
    Οργάνωσης εκλέγουν όλους τους αξιωματούχους και όλα τα
    μέλη των τοπικών συλλογικών οργάνων.
   II. Οι εξουσίες που συγκεντρώνουν τα όργανα
    αλληλοϊσορροπούνται και αλληλοελέγχονται.
   III. Οι αποφάσεις λαμβάνονται από αρμόδια συλλογικά όργανα.
    --Επιδιώκεται η αποκέντρωση του συστήματος λήψης
    αποφάσεων και η εκχώρηση διακριτικής  εξουσίας στα
    κατώτερα συλλογικά αιρετά  όργανα.

ΑΡΘΡΟ 3: ΚΟΜΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ
 3.1 Επί θεμάτων μείζονος πολιτικής σημασίας ή ιδιαίτερης κομματικής
  κρισιμότητας πραγματοποιείται κομματικό δημοψήφισμα στο οποίο
  συμμετέχουν όλα τα μέλη του Κόμματος.
 3.2 
  Την πραγματοποίηση κομματικού δημοψηφίσματος αποφασίζει η Κεντρική
  Επιτροπή, η οποία καθορίζει το θέμα και τα ερωτήματα που θα τεθούν προς
  απάντηση στο δημοψήφισμα. Οι σχετικές αποφάσεις της Κεντρικής
  Επιτροπής λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών της.

ΑΡΘΡΟ 4: ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 4.1 Το Πολιτικό Πρόγραμμα του Κόμματος καθορίζεται με βάση τις πιο πάνω
  βασικές πολιτικές θέσεις και, εντός των πλαισίων αυτών, μπορεί να
  αναθεωρείται από καιρού εις καιρό από το Παγκύπριο Συνέδριο που έχει
  αποκλειστική αρμοδιότητα να συζητά και να εγκρίνει τους επί μέρους
  στόχους, τη μεθοδολογία, τρόπους και ενέργειες για την προώθηση της
  εφαρμογής του.
 4.2 Την ευθύνη για τη σύνταξη του προσχεδίου του προγράμματος έχει το
  Εκτελεστικό Γραφείο που το υποβάλλει στην Κεντρική Επιτροπή για έγκριση.
  Η Κεντρική Επιτροπή το παραπέμπει στο Παγκύπριο Συνέδριο για τελική
  έγκριση. Νοείται ότι σε όλα τα όργανα του Κόμματος δίνεται η δυνατότητα
  υποβολής απόψεων και εισηγήσεων για τον καταρτισμό του Πολιτικού
  Προγράμματος του Κόμματος.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΔΟΜΗ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

ΑΡΘΡΟ 5: ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 1. Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση
 2. Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο
 3. Έκτακτο ή Καταστατικό Συνέδριο 
 4. Παγκύπρια Συνδιάσκεψη
 5. Κεντρική Επιτροπή
 6. Πολιτικό Συμβούλιο
 7. Εκτελεστικό Γραφείο
 8. Γραμματεία Εκτελεστικού Γραφείου
 9. Κοινοβουλευτική Ομάδα
 10. Γενικό Οργανωτικό Γραφείο
 11. Οικονομική Επιτροπή

 12. Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες
 13. Επιτροπή Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ΑΡΘΡΟ 6: ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 6.1 Η Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση πραγματοποιείται κάθε πενήντα-τέσσερις
  (54) μήνες και εκλέγει τους κεντρικούς αξιωματούχους του Κόμματος
  (Πρόεδρο, Αναπληρωτή Πρόεδρο, τρεις (3) Αντιπροέδρους, Γενικό
  Γραμματέα, Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα), τα αιρετά μέλη του Εκτελεστικού
  Γραφείου (15) και τα μέλη της Κεντρική Επιτροπή.
 6.2 Πραγματοποιείται πενήντα-τέσσερις (54) μήνες μετά την προηγούμενη
  Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
 6.3 Όλα τα εγγεγραμμένα στο Κεντρικό Μητρώο Μελών μέλη του Κόμματος, που
  έχουν εγγραφεί τουλάχιστον εννέα (9) μήνες πριν την ημέρα διεξαγωγής της
  Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην
  ψηφοφορία, εφόσον έχουν τακτοποιημένες τις κομματικές τους
  υποχρεώσεις κατά την προσέλευση τους στην Εκλογική Συνέλευση.

  Κάλπες της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης λειτουργούν σε όλες τις
  επαρχίες, όπως θα ορίζεται από τους σχετικούς κανονισμούς. Οι εκλογικές
  διαδικασίες εποπτεύονται από κεντρική και επαρχιακές εφορευτικές
  επιτροπές όπως θα ορίζουν οι Κανονισμοί που εγκρίνονται από την Κεντρική
  Επιτροπή. Οι Επαρχιακές Εφορευτικές Επιτροπές υπόκεινται στην Κεντρική
  Εφορευτική Επιτροπή. Οι Πρόεδροι των Επαρχιακών εφορευτικών
  επιτροπών είναι μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.

  Οι κάλπες ανοίγουν και κλείνουν την ίδια ώρα σε όλες τις επαρχίες.

  Η Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο συλλογικό
  όργανο του Κόμματος σε θέματα εκλογικών διαδικασιών.

  Ο χρόνος διεξαγωγής της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης μπορεί να
  παραταθεί για περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, με
  απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, ύστερα από εισήγηση του Εκτελεστικού
  Γραφείου, για λόγους εξειδικευμένους που αφορούν τα πολιτικά πράγματα
  του τόπου ή που εξυπηρετούν τους σκοπούς και τις αρχές του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 7: ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 7.1 Το Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο είναι το ανώτατο και κυρίαρχο συλλογικό
  όργανο του Κόμματος στη διαμόρφωση των πολιτικών αποφάσεων και στη
  χάραξη στρατηγικής. Συνέρχεται μια (1) φορά στη διάρκεια της  θητείας των
  κεντρικών συλλογικών οργάνων του Κόμματος, κατόπιν σύγκλισης από την
  Κεντρική Επιτροπή του κόμματος ή όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο από την
  Κεντρική Επιτροπή.
 7.2 Προκηρύσσεται από την Κεντρική Επιτροπή η οποία καθορίζει την
  ημερομηνία διεξαγωγής του και εγκρίνει την ημερήσια διάταξη του.
  Ο χρόνος διεξαγωγής του μπορεί να αναβληθεί για περίοδο που δεν θα
  υπερβαίνει τους τρεις μήνες, με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, ύστερα
  από εισήγηση του Εκτελεστικού Γραφείου, για λόγους εξειδικευμένους που
  αφορούν τα πολιτικά πράγματα του τόπου ή που εξυπηρετούν τους σκοπούς
  και τις αρχές του  Κόμματος.
 7.3 Σύνθεση
  Στο Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο συμμετέχουν: Κεντρική Επιτροπή, Πολιτική
  Επιτροπή, 86 αντιπρόσωποι της ΝΕΔΗΚ, 86 αντιπρόσωποι της ΓΟΔΗΚ, 50
  αντιπρόσωποι των Κλαδικών Οργανώσεων, οι Πρόεδροι των Ομάδων
  Μελετών, δύο αντιπρόσωποι από κάθε Φοιτητική Οργάνωση, τα μέλη των
  Επαρχιακών Επιτροπών του Κόμματος, οι Πρόεδροι των Τοπικών Επιτροπών
  και ένας αντιπρόσωπος από κάθε εκλογικό κέντρο, πέντε αντιπρόσωποι από
  κάθε Κομματική Οργάνωση του εξωτερικού, οι Δήμαρχοι, οι Δημοτικοί
  Σύμβουλοι, οι Σχολικοί Έφοροι και οι εκλεγμένοι πρόεδροι και μέλη

  Κοινοτικών Συμβουλίων μέλη του Κόμματος, τρεις αντιπρόσωποι της
  Οικονομικής Επιτροπής, οι δύο οικονομικοί ελεγκτές.
  Συμμετέχουν επίσης: Πρώην Πρόεδροι της Δημοκρατίας που προέρχονται
  από το ΔΗΚΟ, εν ενεργεία υπουργοί, βουλευτές και ευρωβουλευτές, καθώς
  και όσοι διετέλεσαν αξιωματούχοι του Κόμματος που εκλέγηκαν από
  Παγκύπριο Συνέδριο (Πρόεδροι του Κόμματος, Αναπληρωτές Προέδροι,
  Αντιπρόεδροι, Γενικοί Γραμματείς, και Γενικοί Οργανωτικοί Γραμματείς)
  πρώην Υπουργοί, Βουλευτές και Ευρωβουλευτές του Κόμματος καθώς και οι
  πρώην Προέδροι και Γενικοί Γραμματείς της ΓΟΔΗΚ και της ΝΕΔΗΚ και
  πρώην Πρόεδροι Επαρχιακών Επιτροπών, οι Πρόεδροι και τα μέλη
  Διοικητικών Συμβουλίων Ημικρατικών Οργανισμών που είναι μέλη του
  Κόμματος
 7.4 Αρμοδιότητες
  Το Τακτικό Συνέδριο ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
  α) Λαμβάνει γνώση, συζητά και ψηφίζει:-
   I. Το Πολιτικό Πρόγραμμα του Κόμματος για την επόμενη θητεία.
   II. Την Έκθεση Δράσης της περασμένης θητείας, που καταθέτει ο
    Γενικός  Γραμματέας του Κόμματος.
  β) Καθορίζει τα γενικά πλαίσια της πολιτικής του Κόμματος.
  γ) Λαμβάνει γνώση και εγκρίνει τον Οικονομικό Απολογισμό της
   Οικονομικής Επιτροπής και την Έκθεση των Οικονομικών Ελεγκτών
   του Κόμματος.
  δ) Τροποποιεί το Καταστατικό σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις.
  ε) Έχει το τεκμήριο της αρμοδιότητας για οποιοδήποτε θέμα που δεν
   καθορίζει το Καταστατικό και περιβάλλεται με το κατάλοιπο εξουσίας
   που  δεν έχει ανατεθεί σε άλλο κομματικό όργανο.
 7.5 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί που ψηφίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν με βάση το
  Καταστατικό, θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Τακτικού Παγκυπρίου
  Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 8: ΕΚΤΑΚΤΟ Ή ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 8.1 Το Έκτακτο ή Καταστατικό Παγκύπριο Συνέδριο συγκαλείται εάν και εφ’ όσον
  κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο του Κόμματος ή την Κεντρική Επιτροπή και
  ασχολείται με ειδικά θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη του,
  που εξαγγέλλεται μαζί με τη σύγκλησή του.
 8.2 Στην οργάνωση και λειτουργία του Έκτακτου ή Καταστατικού Παγκυπρίου
  Συνεδρίου εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις περί Τακτικού
  Παγκυπρίου Συνεδρίου, με εξαίρεση τη χρονική περίοδο για έγκριση και
  κοινοποίηση στους συνέδρους των εγγράφων που θα τεθούν ενώπιον του
  Συνεδρίου, την οποία θα μπορεί να συντέμνει η Κεντρική Επιτροπή
  ανάλογα με την περίπτωση και εφ’ όσον συντρέχουν εξειδικευμένοι λόγοι.

ΑΡΘΡΟ 9: ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ
 9.1 Συγκαλείται με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής με στόχο την ενημέρωση
  και το συλλογικό προβληματισμό των στελεχών του Κόμματος καθώς και την
  ανάπτυξη διαλόγου του Κόμματος  με την ευρύτερη κοινωνία πάνω σε
  σημαντικά πολιτικά ζητήματα ή θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος. Η
  Κεντρική Επιτροπή ορίζει ειδική επιτροπή για τη διοργάνωση της.
 9.2 Η Κεντρική Επιτροπή καθορίζει τη σύνθεση της Συνδιάσκεψης και εγκρίνει
  την ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 10: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 10.1 Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ είναι το ανώτατο συλλογικό όργανο του Κόμματος
  που λειτουργεί μεταξύ δύο Τακτικών Παγκύπριων Συνεδρίων.
 10.2 Σύνθεση 
  Η Κεντρική Επιτροπή αποτελείται:
  α) Από τα μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου (ως το άρθρο 12)
  β) Από τα επτά (7) μέλη της Γενικής Γραμματείας της ΓΟΔΗΚ και τα

   έντεκα (11) μέλη της Γενικής Γραμματείας της ΝΕΔΗΚ, τον Πρόεδρο
   των Ομάδων Μελετών και τους Προέδρους των κομματικών
   παραρτημάτων εξωτερικού
  γ) Από 120 αιρετά μέλη, από τα οποία 20% τουλάχιστον είναι γυναίκες
   και 10% τουλάχιστον ανήκουν στη ΝΕΔΗΚ (συμπεριλαμβανομένων
   των επτά (7) μελών της Γραμματείας της ΓΟΔΗΚ και των έντεκα (11)
   μελών της Γραμματείας της ΝΕΔΗΚ) και τα οποία κατανέμονται στις
   Επαρχιακές Οργανώσεις του Κόμματος με βάση τον αριθμό ψήφων
   που πήρε η κάθε επαρχία στις αμέσως προηγούμενες βουλευτικές
   εκλογές στις οποίες το Κόμμα έλαβε μέρος αυτοδύναμα. Τα μέλη κάθε
   επαρχίας εκλέγονται από την οικεία Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση. Η
   κατανομή των εδρών κατά επαρχιακή οργάνωση και των θέσεων που
   διεκδικούνται από γυναίκες και εκπροσώπους της ΝΕΔΗΚ καθορίζεται
   από την Κεντρική Επιτροπή με τους σχετικούς κανονισμούς. Η εκλογή
   γίνεται με βάση κανονισμούς που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή.
  δ) Όλους τους αξιωματούχους που επιλέγονται/εκλέγονται σύμφωνα με
   τα άρθρα 10.7
  ε) Από τους Προέδρους της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων, της
   Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων και της Ομάδας Μελετών.
  στ) Από πέντε (5) εκπροσώπους του Φοιτητικού Κινήματος, που είναι
   μέλη του κόμματος.
 10.3 Η εκλογή των αιρετών μελών της Κεντρικής Επιτροπής γίνεται από τις
  Επαρχιακές Εκλογικές Συνελεύσεις. Η κατανομή των εδρών κατά Επαρχιακή
  Οργάνωση και των θέσεων που διεκδικούνται από γυναίκες και εκπροσώπους
  της ΝΕΔΗΚ καθορίζεται από την Κεντρική Επιτροπή με τους σχετικούς
  κανονισμούς.
 10.4 Ο Γενικός Γραμματέας και ο Βοηθός Γενικός Γραμματέας  φροντίζουν για την
  τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων και των παρουσιών της Κεντρικής
  Επιτροπής και κυκλοφορούν τα  πρακτικά ανάμεσα στα μέλη της Κεντρικής
  Επιτροπής όχι αργότερα από 15 μέρες μετά τη συνεδρία. 
  Η Κεντρική Επιτροπή δύναται να αποφασίσει τη μη περίληψη θεμάτων στα
  πρακτικά με πλειοψηφία όχι μικρότερη από 3/5 των παρόντων.
 10.5 Η Κεντρική Επιτροπή συνέρχεται τουλάχιστον μια (1) φορά την τριμηνία.
  Συγκαλείται από το Εκτελεστικό  Γραφείο, υπό την ευθύνη του Γενικού
  Γραμματέα.
  α) Η Κεντρική Επιτροπή μπορεί να συγκληθεί εκτάκτως από τον Πρόεδρο
   ή το Εκτελεστικό Γραφείο ή με γραπτή αίτηση υπογεγραμμένη από το
   25% τουλάχιστον των μελών της, που να παραθέτει κατά τρόπο
   συγκεκριμένο το θέμα ή τα θέματα για το οποίο/οποία ζητείται η
   έκτακτη σύγκλησή της.
  β) Η Κεντρική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα το
   ήμισυ  τουλάχιστον των εν ενεργεία μελών της. Σε περίπτωση μη
   συμπλήρωσης του ως άνω αριθμού, η συνεδρία αναβάλλεται για μια
   ώρα, οπότε τα παρόντα μέλη εφ’ όσον αντιπροσωπεύουν το 1/3
   τουλάχιστον των εν ενεργεία μελών της, αποτελούν απαρτία.
  γ) Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία, εκτός των
   αποφάσεων για τις οποίες απαιτείται μεγαλύτερος αριθμός ψήφων
   σύμφωνα με τις πρόνοιες άλλων άρθρων του Καταστατικού. Η
   ψηφοφορία διεξάγεται δι’ ανατάσεως της χειρός εκτός αν ζητηθεί
   διαφορετικά από το 25% των παρόντων μελών, οπότε διεξάγεται
   μυστική.
 10.6 Αρμοδιότητες
  α) Η Κεντρική Επιτροπή προκηρύσσει  την Παγκύπρια Εκλογική
   Συνέλευση και καθορίζει την ημερομηνία διεξαγωγής των εργασιών
   της, την εκλογική διαδικασία και κάθε άλλο εκλογικό κανονισμό. Με
   ειδικούς κανονισμούς καθορίζει τη διαδικασία υποβολής
   υποψηφιοτήτων και διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη των
   κεντρικών αξιωματούχων, των μελών των κεντρικών συλλογικών
   οργάνων και των επαρχιακών και τοπικών συλλογικών οργάνων, που

   εκλέγονται από την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
  β) Προκηρύσσει επίσης το Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο, καθορίζει την
   ημερομηνία διεξαγωγής των εργασιών του και εγκρίνει την ημερήσια
   διάταξή του. Μελετά και εγκρίνει όλα τα έγγραφα που θα κατατεθούν
   στο Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο, τουλάχιστον ένα μήνα πριν την
   πραγματοποίηση του και φροντίζει για την κυκλοφορία του
   προσυνεδριακού υλικού  διά του Γενικού Γραμματέα προς τις
   Επαρχιακές Επιτροπές και άλλες οργανώσεις ή τμήματα του Κόμματος.
  γ) Εγκρίνει και παραπέμπει στο Παγκύπριο Τακτικό Συνέδριο το Πολιτικό
   Πρόγραμμα του Κόμματος και την Έκθεση Δράσης.
  δ) Μελετά και εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων και δαπανών
   του Κόμματος. 
  ε) Λαμβάνει γνώση της γενικής οικονομικής κατάστασης του Κόμματος
   με αναφορά του αρμόδιου οικονομικού διαχειριστή, ο οποίος εισηγείται
   στο Εκτελεστικό Γραφείο τους συνεργάτες του.
  στ) Ενόψει του Τακτικού Παγκύπριου Συνεδρίου λαμβάνει γνώση της
   οικονομικής κατάστασης και διαχείρισης των οικονομικών του
   Κόμματος της προηγηθείσας διετίας με την κατάθεση της έκθεσης των
   οικονομικών ελεγκτών του Κόμματος που παραπέμπεται στο Τακτικό
   Παγκύπριο Συνέδριο. Ενόψει Τακτικού Παγκύπριου Συνεδρίου
   εξετάζει τους εγκεκριμένους λογαριασμούς του Κόμματος με βάση
   την έκθεση των ελεγκτών και εγκρίνει ή απορρίπτει τους
   λογαριασμούς.
  ζ) Εγκρίνει τους εσωτερικούς κανονισμούς οι οποίοι ρυθμίζουν την
   οργάνωση και λειτουργία των Συλλογικών οργάνων ή επιτροπών του
   Κόμματος , κεντρικών, επαρχιακών ή τοπικών. 
  η) Εγκρίνει την κομματική λειτουργία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.
  θ) Καθορίζει το ύψος του δικαιώματος εγγραφής και της ετήσιας
   συνδρομής των μελών.
  ι) Θεσπίζει ειδικούς κανονισμούς που ρυθμίζουν:
   I. Τη διαδικασία της υποβολής υποψηφιότητας και εκλογής
    αξιωματούχων του Κόμματος που εκλέγονται από ανώτερα
    συλλογικά όργανα του Κόμματος. 
   II. Τη διαδικασία επιλογής κομματικού ή κομματικών υποψηφίων
    στη διεκδίκηση των γενικών ή Αναπληρωματικών βουλευτικών
    εκλογών, Ευρωεκλογών, των δημοτικών εκλογών ή της εκλογής
    προέδρων και μελών Κοινοτικών Συμβουλίων καθώς και μελών
    Σχολικών Εφοριών.
   III. Τη διαδικασία προκήρυξης και διεξαγωγής του κομματικού
    δημοψηφίσματος.
  Ια) Επιλέγει/εκλέγει ενδεκαμελή (11) υποεπιτροπή της Κεντρικής
   Επιτροπής απαρτιζόμενη από Πρόεδρο και δέκα μέλη, η οποία ενεργεί
   ως δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
  Ιβ) Επιλέγει/εκλέγει το βουλευτή που θα διεκδικήσει το αξίωμα του
   Προέδρου της Βουλής, σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Κόμματος
   δεν είναι βουλευτής ή δεν επιθυμεί να διεκδικήσει τη θέση.
  Ιγ) Επικυρώνει την εκλογή του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του
   Κόμματος και του Αναπληρωτή του.
  Ιδ) Επιλέγει/εκλέγει τα πέντε (5) μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας,
   Ελέγχου και  Κανονισμών.
  Ιε) Επικυρώνει την επιλογή του Προέδρου της Ομάδας Μελετών.
 10.7 Επιλέγει/εκλέγει τους πιο κάτω Αξιωματούχους του Κόμματος οι οποίοι
  συμμετέχουν στην Κεντρική Επιτροπή ως εξ οφίκια μέλη με δικαίωμα
  ψήφου:
  1) Τους Βοηθούς Γενικούς Γραμματείς
  2) Τους Βοηθούς Γενικούς Οργανωτικούς Γραμματείς
  3) Το Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων
  4) Το Γραμματέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  5) Το Γραμματέα Αγροτικών Θεμάτων

  6) Το Γραμματέα Προσφυγικών Θεμάτων
  7) Το Γραμματέα Πολιτιστικών Θεμάτων
  8) Το Γραμματέα Αθλητισμού
  9) Το Γραμματέα Θρησκευτικών Ομάδων
  10) Το Γραμματέα Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Θεμάτων
  Τα καθήκοντα/αρμοδιότητές τους, εφ’ όσον  δεν προβλέπονται από το
  Καταστατικό, εγκρίνονται από την Κεντρική Επιτροπή.
 10.8 Πληρώνει με εκλογή τις  θέσεις του Αναπληρωτή Προέδρου, Αντιπροέδρων,
  Γενικού Γραμματέα και του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, σε περίπτωση
  κατά την οποία καθίστανται κενές για οποιοδήποτε λόγο.
 10.9 Κάθε χρόνο η Κεντρική Επιτροπή  ορίζει ειδική συνεδρία  λογοδοσίας των
  αξιωματούχων του Κόμματος. 

ΑΡΘΡΟ 11: ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 11.1 Στο Πολιτικό Συμβούλιο μετέχουν όλοι οι πρώην υπουργοί και βουλευτές
  μέλη του Κόμματος και άλλα πρόσωπα μετά από σχετική εισήγηση του
  Προέδρου του Κόμματος στη Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου.
 11.2 Συνεδριάζει τακτικά και αναλύει τα πολιτικά δρώμενα και την επικαιρότητα.
 11.3 Το Πολιτικό Συμβούλιο έχει καθαρά συμβουλευτικό χαρακτήρα και μετά από
  κάθε συνεδρία αποστέλλει στον Πρόεδρο του Κόμματος έκθεση εισηγήσεων
  και απόψεων.
 11.4 Το Πολιτικό Συμβούλιο τελεί υπό την εποπτεία του Προέδρου του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 12: ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
 12.1 Το Εκτελεστικό Γραφείο είναι το Εκτελεστικό Όργανο της Κεντρικής
  Επιτροπής και γενικότερα του Κόμματος.
 12.2 Σύνθεση 
  Στο Εκτελεστικό Γραφείο συμμετέχουν:
  α) Ο Πρόεδρος, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος, οι τρεις (3) Αντιπροέδροι, ο
   Γενικός Γραμματέας, ο Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας.
  β) Δεκαπέντε (15) αιρετά μέλη που εκλέγονται από την Παγκύπρια
   Εκλογική Συνέλευση. Τρία από τα μέλη αυτά είναι γυναίκες.
  γ) Πρώην Πρόεδροι του Κόμματος
  δ) Οι Πρόεδροι της ΝΕΔΗΚ και της ΓΟΔΗΚ
  ε) Οι υπουργοί που συμμετέχουν στην κυβέρνηση εκ μέρους του
   Κόμματος.
  στ) Τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος και οι
   Ευρωβουλευτές του Κόμματος.
  ζ) Οι Πρόεδροι των Επαρχιακών Επιτροπών του Κόμματος (ένας ανά
   γεωγραφική επαρχία).
  η) Ο Οικονομικός Διαχειριστής του Κόμματος
  θ) Ο Γενικός Διευθυντής του Κόμματος, ως εξ οφίκιο Μέλος με δικαίωμα
   ψήφου.
  ι) Η Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου δύναται να καλεί μέχρι και 3
   άτομα να παρακάθονται στο Εκτελεστικό χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 12.3 Αποτυχών υποψήφιος στις εκλογές για την ανάδειξη προέδρου του
  Κόμματος ο οποίος συγκεντρώνει πάνω από το 30% των ψήφων, συμμετέχει
  στο Εκτελεστικό Γραφείο ως πλήρες μέλος.
 12.4 Σε Ειδικές Συνεδρίες παρίστανται για σκοπούς ενημέρωσης και συντονισμού
  και άλλοι αξιωματούχοι του Κόμματος που θα προσκαλούνται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 12.5 Λειτουργία 
  α) Το Εκτελεστικό Γραφείο συγκαλείται το αργότερο τριάντα (30) ημέρες
   μετά την εκλογή των αιρετών μελών του και συνεδριάζει τακτικά
   τουλάχιστον μια (1) φορά τον μήνα και έκτακτα όταν κληθεί από τον
   Πρόεδρο ή από τα 3/5 των μελών του.
  β) Τα μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου αναλαμβάνουν συγκεκριμένους
   τομείς  ευθύνης. 
  γ) Βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά συν ένα μέλη του. Οι

   αποφάσεις λαμβάνονται  με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών
   του.
  δ) Γενικά θέματα λειτουργίας του ρυθμίζονται με Ειδικό Κανονισμό που
   θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή. 
 12.6 Αρμοδιότητες
  Το Εκτελεστικό Γραφείο ασκεί τις πιο κάτω αρμοδιότητες:
  α) Μελετά τις διαμορφούμενες εκάστοτε πολιτικές ή άλλες καταστάσεις
   και εξελίξεις και αντιμετωπίζει τα προκύπτοντα θέματα.
  β) Εκτιμά τη γενική κατάσταση και λαμβάνει αποφάσεις για την
   κομματική γραμμή μέσα στα πλαίσια των αρχών του Κόμματος.
  γ) Αποφασίζει για την ένταξη στα συλλογικά όργανα του Κόμματος
   άλλων στελεχών που προσχωρούν στο Κόμμα.
  δ) Ετοιμάζει  και υποβάλλει κάθε τρίμηνο προς την Κεντρική Επιτροπή
   Ειδική Πολιτική Έκθεση πάνω στην πολιτική κατάσταση, με βάση την 
   οποία αυτή προβαίνει στις εκτιμήσεις ή και λαμβάνει  τις αποφάσεις
   της.
  ε) Προτείνει στην Κεντρική Επιτροπή τα ονόματα των δύο Ελεγκτών του
   Κόμματος.
  στ) Συγκαλεί σε συνεννόηση με τις Επαρχιακές Επιτροπές τα τακτικά ή
   έκτακτα Επαρχιακά Συνέδρια.
  ζ) Καταρτίζει το προσχέδιο του Πολιτικού Προγράμματος του Κόμματος
   και το υποβάλλει στην Κεντρική Επιτροπή.
  η) Επιλέγει/εκλέγει τους πιο κάτω αξιωματούχους του Κόμματος: 
   I. Τον Οικονομικό Διαχειριστή του Κόμματος και τα μέλη της
   Οικονομικής Επιτροπής
   II. Τον Πρόεδρο και τα μέλη της Ομάδας Μελετών
   III. Επικυρώνει τα εννιά (9) πρόσωπα που στελεχώνουν το Γενικό
    Οργανωτικό Γραφείο
   IV. Τον Πρόεδρο και τα μέλη Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων
   V. Τον Πρόεδρο και τα μέλη Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων
   VI. Τον Γενικό Διευθυντή του Κόμματος
  θ) Καταρτίζει με  βάση εισηγήσεις της Επιτροπής Δεοντολογίας, Ελέγχου
   και Κανονισμών, τα προσχέδια των Κανονισμών που προνοούνται από
   τα διάφορα άρθρα του Καταστατικού και τα παραπέμπει στην Κεντρική
   Επιτροπή για ψήφιση.
  ι) Εισηγείται στην Κεντρική Επιτροπή τη σύσταση οποιασδήποτε
   Επιτροπής ή Επιτροπών με συμβουλευτική ιδιότητα που δεν
   προβλέπονται από το καταστατικό για την αποδοτική λειτουργία του
   κομματικού μηχανισμού.
  ια) Κατόπιν εισήγησης του Γενικού Διευθυντή του Κόμματος, εγκρίνει την
   δομή και το οργανόγραμμα του Κόμματος.
  ιβ) Δύναται να καλέσει Αξιωματούχους του Κόμματος που δεν είναι μέλη
   του Εκτελεστικού Γραφείου να παραστούν σε συνεδρία που μελετά
   θέματα της αρμοδιότητάς τους.
  ιγ) Λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή
  ιδ) Επιλέγει/εκλέγει πενταμελή (5) υποεπιτροπή του Εκτελεστικού
   Γραφείου, με Πρόεδρο και τέσσερα (4) μέλη η οποία ενεργεί σαν
   πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
   Η πειθαρχική εξουσία του Εκτελεστικού Γραφείου διά της
   πενταμελούς υποεπιτροπής του ασκείται αφού διοριστεί «ερευνών
   λειτουργός» (εκτός των Οργάνων του Κόμματος αλλά μέλος του
   Κόμματος) για διερεύνηση των γεγονότων και για υποβολή έκθεσης.
   Νοείται ότι παρέχεται το δικαίωμα ακροάσεως του μέλους εφ’ όσον η
   έρευνα διεκπεραιωθεί. 
 12.7 Επιβάλλει αυτεπάγγελτα πειθαρχική ποινή σε περιπτώσεις αυταπόδεικτου
  πειθαρχικού παραπτώματος.
 12.8 Το Εκτελεστικό Γραφείο φροντίζει για τη συγκρότηση και λειτουργία ειδικών
  επιτροπών εργασίας που θα αφορούν θέματα ανάλογα με τα υπουργεία της
  κυβέρνησης ή/και αντίστοιχες Επιτροπές της Βουλής.

 12.9 Η υλοποίηση και εφαρμογή των αποφάσεων του Εκτελεστικού Γραφείου
  μπορεί να ανατεθεί στη Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου.
 12.10 Το Εκτελεστικό Γραφείο επιλέγει τα κομματικά  μέλη που εκπροσωπούν το
  Κόμμα σε εξωκομματικούς οργανισμούς ή επιτροπές.
 12.11 Το Εκτελεστικό Γραφείο σε συνεργασία με το Γενικό Διευθυντή του
  Κόμματος ορίζει τις έμμισθες θέσεις του Κόμματος, διορίζει και παύει το
  έμμισθο προσωπικό και ορίζει και αναθεωρεί την αντιμισθία του με βάση την
  κείμενη νομοθεσία και τις ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις

ΑΡΘΡΟ 13: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
 13.1 Η Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον
  Αναπληρωτή Πρόεδρο, τους τρεις (3) Αντιπροέδρους, το Γενικό Γραμματέα,
  το Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα, τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο, τον
  Αναπληρωτή Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο και δύο (2) από τα αιρετά μέλη
  του Εκτελεστικού Γραφείου που ορίζονται από την ολομέλεια του Σώματος
  και διαχειρίζεται πάνω σε καθημερινή βάση θέματα κομματικής πολιτικής,
  οργανωτικής ανάπτυξης και γενικότερης πολιτικής και κομματικής δράσης.
  Στην Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου παρακάθεται και ο Γραμματέας
  Επικοινωνίας/Εκπρόσωπος Τύπου χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 13.2 Αρμοδιότητες
  α) Επιλέγει/εκλέγει τον Γραμματέα Επικοινωνίας/Εκπρόσωπο Τύπου
   κατόπιν εισήγησης του Προέδρου του Κόμματος.
  β) Σε συνεργασία με τον Γενικό Διευθυντή του Κόμματος έχει την ευθύνη
   θεμάτων που άπτονται του επαγγελματικού προσωπικού του
   Κόμματος.
  γ) Επιλέγει/εκλέγει τον Υπεύθυνο Προσωπικών Δεδομένων.

ΑΡΘΡΟ 14: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
 14.1 Οι βουλευτές του Κόμματος αποτελούν την Κοινοβουλευτική Ομάδα του.
 14.2 Αρμοδιότητες
  α) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα έχει την ευθύνη της προβολής και
   εφαρμογής της πολιτικής του Κόμματος στα πλαίσια της Βουλής των
   Αντιπροσώπων.
  β) Ενεργεί τόσο μέσα, όσο και έξω από τη Βουλή για την προώθηση των
   αρχών και των αποφάσεων του Κόμματος και αγωνίζεται για την
   υπεράσπιση και εξασφάλιση των συμφερόντων του λαού μας.
  γ) Δραστηριοποιείται  σε συνεργασία με τα αρμόδια όργανα του Κόμματος
   για την επισήμανση, προώθηση και επίλυση των συμφερόντων του
   λαού.
  δ) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα δύναται για σκοπούς διευκόλυνσης της
   στην εκπλήρωση των καθηκόντων της, να διορίσει σε συνεννόηση με
   το Γενικό Γραμματέα, έμμισθο Γραμματέα, καθορίζοντας ταυτόχρονα
   τους όρους εργοδότησης του και τα καθήκοντά του.
  ε) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα συνεδριάζει τακτικά κάθε εβδομάδα και
   έκτακτα όταν παρίσταται ανάγκη.
  στ) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα επιλέγει δυο (2) εκ των Κοινοβουλευτικών
   Συνεργατών ως Γραμματείς της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.
  ζ) Λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή
 14.3 Ειδικός Κανονισμός
  Ειδικός Κανονισμός, που ετοιμάζει η Κοινοβουλευτική Ομάδα και ψηφίζει
  η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει την οργάνωση και λειτουργία της Ομάδας.

ΑΡΘΡΟ 15: ΓΕΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
 15.1 Το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο είναι υπεύθυνο για την οργάνωση του
  Κόμματος και καταρτίζει το Γενικό Οργανωτικό Σχέδιο.
 15.2 Του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου προΐσταται ο Γενικός Οργανωτικός
  Γραμματέας. 
 15.3 Απαρτίζεται από τον Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα, τους δυο (2) Βοηθούς
  Γενικούς Οργανωτικούς Γραμματείς και τους έξι (6) Γενικούς Επαρχιακούς

  Οργανωτικούς Διοικητικών Επαρχιών.
 15.4 Όπου κριθεί αναγκαίο καλούνται να παρακαθίσουν σε συνεδρίες του Γενικού
  Οργανωτικού Γραφείου και άλλοι αξιωματούχοι.
 15.5 Τα μέλη του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου επικυρώνονται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 15.6 Βρίσκεται σε στενή επαφή με τις Επαρχιακές Επιτροπές και τα Παραρτήματα
  του Εξωτερικού και συντονίζει τις ενέργειες και δραστηριότητες τους στον
  οργανωτικό τομέα.
 15.7 Ελέγχει την πρόοδο προς υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.
 15.8 Τηρεί υπό την εποπτεία του Προέδρου του Κόμματος και με τη συνεργασία
  του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, το Κεντρικό Μητρώο Μελών του
  Κόμματος και ελέγχει την κανονική  τήρηση των Επαρχιακών Μητρώων
  Μελών από τις Επαρχιακές Επιτροπές και των Μητρώων Μελών  των Τοπικών
  Οργανώσεων από τις αντίστοιχες Τοπικές Επιτροπές, της ΝΕΔΗΚ και της
  ΓΟΔΗΚ.
 15.9 Διενεργεί και εποπτεύει τις εκλογές για την ανάδειξη της ηγεσίας της
  ΝΕΔΗΚ και της ΓΟΔΗΚ, για τις οποίες έχει την ευθύνη τήρησης του
  μητρώου.
 15.10 Κανένα μέλος του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου δεν μπορεί να διεκδίκηση
  πολιτειακό αξίωμα εκτός και αν παραιτηθεί από την θέση του τουλάχιστον
  δυο (2) χρόνια πριν τις εκλογές τις οποίες προτίθεται να διεκδικήσει, εκτός
  και αν το Εκτελεστικό Γραφείο δώσει σχετική άδεια κατόπιν γραπτού
  αιτήματος.
 15.11 Το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 16: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ
 16.1 Η Επιτροπή Δεοντολογίας, Ελέγχου και Κανονισμών απαρτίζεται από πέντε
  (5) μέλη που επιλέγονται/εκλέγονται από την Κεντρική Επιτροπή.
 16.2 Καταρτίζει κώδικα Δεοντολογίας και εισηγείται κανονισμούς που ρυθμίζουν
  την κομματική συμπεριφορά και δράση καθώς και τη λειτουργία όλων των
  οργάνων του Κόμματος.
 16.3 Παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση του Καταστατικού, του Κώδικα
  Δεοντολογίας και των Κανονισμών.

ΑΡΘΡΟ 17: ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 17.1 Με πρωτοβουλία του Εκτελεστικού Γραφείου, συγκροτούνται Επιτροπές με
  ευθύνη την εξέταση θεμάτων που αφορούν την πολιτική, εκπαιδευτική,
  κοινωνική, οικονομική, πολιτιστική και αθλητική δραστηριότητα της
  Κυβέρνησης ή και άλλων φορέων εξουσίας, όπως και άλλες πτυχές της
  ζωής  του  τόπου .  Με δ ική  τους  πρωτοβουλία  να  εκφράζουν
  απόψεις/εισηγήσεις στο Εκτελεστικό Γραφείο για οποιοδήποτε από τα
  θέματα αυτά.
 17.2 Στις Επιτροπές  μετέχουν εξ οφίκιο οι βουλευτές  που εκπροσωπούν το
  Κόμμα στις αντίστοιχες Επιτροπές της Βουλής. Τα λοιπά μέλη των Επιτροπών
  επιλέγει/εκλέγει το Εκτελεστικό Γραφείο.
 17.3 Την εποπτεία  και συντονισμό του έργου τους θα έχει ο Αναπληρωτής
  Πρόεδρος του Κόμματος ή οι Αντιπρόεδροι του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 18: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
 18.1 Τα μέλη της Επιτροπής Αναθεώρησης και Εκσυγχρονισμού της Κυπριακής
  Νομοθεσίας επιλέγονται/εκλέγονται από το Εκτελεστικό Γραφείο κατόπιν
  εισήγησης της Γραμματείας του.
 18.2 Τελεί υπό την εποπτεία του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου ή του
  Αναπληρωτή Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου και βρίσκεται σε στενή
  συνεργασία με τους βουλευτές και κοινοβουλευτικούς συνεργάτες.
 18.3 Είναι υπεύθυνο για την μελέτη του Νομοθετικού πλαισίου του κράτους με

  στόχο την επισήμανση αδυναμιών και την τροποποίηση τους στην
  κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού  και της βελτίωσης της λειτουργικότητας
  του προς όφελος των πολιτών.

ΑΡΘΡΟ 19: ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
 19.1 Στο Σύστημα Παραγωγής Πολιτικής συμμετέχουν οι Βουλευτές, τα Μέλη του
  Εκτελεστικού Γραφείου και της Κεντρικής Επιτροπής, οι Κοινοβουλευτικοί
  Συνεργάτες και τα μέλη της Επιτροπής Πολιτικού Σχεδιασμού και των
  Ομάδων Μελετών.
 19.2 Άλλα στελέχη καθώς και μέλη με ειδική τεχνοκρατική κατάρτιση
  συνδράμουν την όλη προσπάθεια.
 19.3 Βασικός σκοπός είναι η επεξεργασία και ο καταρτισμός μελετών και
  προτάσεων για διαμόρφωση πολιτικής θέσης από το Κόμμα και τη χάραξη της
  κομματικής γραμμής σε διάφορους τομείς πολιτικής.
 19.4 Το συντονισμό και την εποπτεία του Συστήματος Παραγωγής Πολιτικής έχει
  ένας εκ των Αντιπροέδρων του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 20: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 20.1 Η Οικονομική Επιτροπή, κάτω από την εποπτεία του Εκτελεστικού Γραφείου
  και με τη συντονιστική ευθύνη του Οικονομικού Διαχειριστή του Κόμματος,
  είναι υπεύθυνη για την οικονομική διαχείριση του Κόμματος, την
  κατάστρωση και υλοποίηση προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης του
  Κόμματος και τον έλεγχο ομαλής τήρησης των οικονομικών λογαριασμών και
  λογιστικών βιβλίων του Κόμματος σε  Παγκύπρια κλίμακα.
 20.2 Η Επιτροπή είναι δεκαπενταμελής (15), με δικαίωμα της Κεντρικής Επιτροπής
  να αυξομειώνει τα μέλη της.  Η θητεία της διαρκεί για πενήντα-τέσσερις (54)
  μήνες.
  Οι Πρόεδροι των Επαρχιακών Οικονομικών Επιτροπών ή οι επαρχιακοί ταμίες
  είναι εξ οφίκιο μέλη της.
 20.3 Αρμοδιότητες 
  α) Καταρτίζει τον Ετήσιο Προϋπολογισμό Εσόδων και Δαπανών του
   Κόμματος και τον καταθέτει προς έγκριση στην Κεντρική Επιτροπή
   προς την οποία είναι υπόλογη.
  β) Σε συνεργασία με τον Οικονομικό διαχειριστή του Κόμματος, τους
   αξιωματούχους της ηγεσίας και άλλα αρμόδια κομματικά όργανα
   προγραμματίζει και υλοποιεί προγράμματα για την εξασφάλιση
   οικονομικών πόρων και ενίσχυση του Ταμείου του Κόμματος
  γ) Εποπτεύει την κανονική λειτουργία  του Λογιστηρίου του Κόμματος και
   ασκεί έλεγχο στην οικονομική διαχείριση σε όλα τα επίπεδα του
   Κόμματος.
  δ) Εξουσιοδοτεί τη διενέργεια των κομματικών δαπανών με βάση
   σχετικές εκάστοτε εισηγήσεις του Γενικού Διευθυντή του Κόμματος.
  ε) Υποβάλλει στο Εκτελεστικό Γραφείο κατά τρίμηνο, ή όταν της ζητηθεί,
‘   Έκθεση για την οικονομική κατάσταση του Κόμματος’.
  στ) Υποβάλλει στο τέλος κάθε οικονομικού έτους στην Κεντρική Επιτροπή
   τους ελεγμένους λογαριασμούς του Κόμματος προς συζήτηση και
   έγκριση.
  ζ) Παρουσιάζει κατ’ έτος προϋπολογισμό για τους επόμενους δώδεκα
   (12) μήνες.
  η) Με εισήγηση του Γενικού Διευθυντή ή/και του Οικονομικού
   Διαχειριστή δύναται να ανοίγει/κλείνει/λειτουργεί τραπεζικούς
   λογαριασμούς, ή/και να έχει δικαίωμα υπογραφής ή/και  να προβαίνει
   σε αιτήματα τραπεζικών διευκολύνσεων/δανεισμού εκ μέρους του
   Κόμματος, ΝΕΔΗΚ, ΓΟΔΗΚ, και των Επαρχιακών Επιτροπών σύμφωνα
   με το άρθρο 69.9.
 20.4 Ειδικός  Κανονισμός

  Ειδικός Κανονισμός που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει την
  οργάνωση και λειτουργία της.

ΑΡΘΡΟ 21: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
 21.1 Η  Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων χειρίζεται τις διεθνείς σχέσεις του Κόμματος
  υπό την άμεση εποπτεία του Αναπληρωτή Προέδρου  του  Κόμματος.
 21.2 Η Επιτροπή είναι πενταμελής (5), με δικαίωμα της Κεντρικής Επιτροπής να
  αυξομειώνει τα μέλη της.  Επιλέγεται/εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή
  για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 21.3 Κάθε χρόνο υποβάλλει στο Εκτελεστικό γραφείο Έκθεση Δράσης που
  καλύπτει τις δραστηριότητές της κατά την περίοδο αυτή.
 21.4 Η Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων συμμετέχει τόσο στο σύστημα  παραγωγής
  πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.
 21.5 Της Επιτροπής προΐσταται ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων, ο
  οποίος επιλέγεται/εκλέγεται από το Εκτελεστικό Γραφείο και είναι εξ οφίκιο
  μέλος της Κεντρικής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου.
 21.6 Ειδικός  Κανονισμός
  Ειδικός Κανονισμός που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει τη
  λειτουργία της.

ΑΡΘΡΟ 22: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΣΧΕΣΕΩΝ  
 22.1 Η Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων είναι πενταμελής (5) με δικαίωμα της
  Κεντρικής Επιτροπής να αυξομειώνει τον αριθμό των μελών της. Ο Πρόεδρος
  και τα τέσσερα μέλη επιλέγονται/εκλέγονται από το Εκτελεστικό Γραφείο για
  θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 22.2 Κάθε εξάμηνο υποβάλλει στο Εκτελεστικό Γραφείο Έκθεση Δράσης που
  καλύπτει τις δραστηριότητες κατά την περίοδο αυτή.
 22.3 Η Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων χειρίζεται τις δημόσιες σχέσεις του
  Κόμματος υπό την εποπτεία του Προέδρου του Κόμματος και του Γενικού
  Γραμματέα.
 22.4 Η Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων συμμετέχει τόσο στο σύστημα παραγωγής
  πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.
 22.5 Της Επιτροπής προΐσταται ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων ο
  οποίος επιλέγεται/εκλέγεται από το Εκτελεστικό Γραφείο και είναι εξ οφίκιο
  μέλος της Κεντρικής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου.
 22.6 Ειδικός Κανονισμός
  Ειδικός Κανονισμός που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει τη
  λειτουργία της.

ΑΡΘΡΟ 23: ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
 23.1 Ιδρύονται Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες κατά επαρχία
  με εισήγηση του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
  Ομάδων, κατά κλάδον ή επάγγελμα όπου τα μέλη είναι πέραν των τριάκοντα
  Οι κατά επαρχία επάγγελμα Κλαδικές Οργανώσεις συνδέονται με τις
  αντίστοιχες Κλαδικές των άλλων Επαρχιακών και σχηματίζουν κατά
  επάγγελμα την Παγκύπρια Κλαδική Οργάνωση.
 23.2 Η Κλαδική Οργάνωση διοικείται από πενταμελή (5) Επιτροπή που
  αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα, το Βοηθό
  Γραμματέα και τον Ταμία.
 23.3 Οι Πρόεδροι των Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων
  αποτελούν την Συντονιστική Επιτροπή των Κλαδικών Οργανώσεων
  (Σ.Ε.Κ.Ο.)  και έχουν την ευθύνη του συντονισμού των Κλαδικών
  Οργανώσεων. Το έργο της ΣΕΚΟ αναλαμβάνει πενταμελής Γραμματεία που
  εκλέγεται και έχει πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Αναπληρωτή
  Γραμματέα και Ταμία.
 23.4 Αρμοδιότητες Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων 
  α) Επιλαμβάνονται και προωθούν προβλήματα, ή αιτήματα μελών του
   Κλάδου διά του αρμοδίου οργάνου του Κόμματος.
  β) Μελετούν προβλήματα του Κλάδου και υποβάλλουν εισηγήσεις στο
   Κόμμα διά του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών

   Ομάδων.
  γ) Οργανώνουν τα μέλη, τα στελέχη και τους οπαδούς του Κόμματος
   στους χώρους εργασίας και φροντίζουν για τη συστηματική
   διαφώτιση και εμπέδωση της Κομματικής πολιτικής.
 23.5 Οι Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες συμμετέχουν τόσο στο
  σύστημα παραγωγής πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών
  προγραμμάτων του Κόμματος.
 23.6 Οι Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες τελούν υπό την
  εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου.
 23.7 Κατά παρόμοιο τρόπο λειτουργούν και οι Επιτροπές Συνταξιούχων.
 23.8 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί, που εγκρίνει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζουν τον τρόπο
  εκλογής και λειτουργίας όλων των Κλαδικών Επιτροπών και Οργανώσεων
  του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 24: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
 24.1 Η σύνθεση και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Πολιτικού Σχεδιασμού
  καθορίζονται από το Εκτελεστικό Γραφείο.
 24.2 Η Επιτροπή Πολιτικού Σχεδιασμού συμμετέχει τόσο στο σύστημα παραγωγής
  πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 25: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 25.1 Η Επιτροπή Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι υπεύθυνη για την Οργάνωση της
  Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Κόμματος στις Δημαρχούμενες περιοχές και στα
  Κοινοτικά Συμβούλια.
 25.2 Σε συνεργασία με το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο, υπό την εποπτεία του
  Προέδρου του Κόμματος, καταρτίζει τα ψηφοδέλτια του Κόμματος στις
  Δημοτικές και Κοινοτικές εκλογές.
 25.3 Της Επιτροπής Τοπικής Αυτοδιοίκησης προΐσταται ο Γραμματέας Τοπικής
  Αυτοδιοίκησης ο οποίος επιλέγεται/εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή
  της οποίας είναι εξ οφίκιο μέλος με δικαίωμα ψήφου.
 25.4 Συμμετέχουν οι Δήμαρχοι, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι Σχολικοί Έφοροι και οι
  εκλεγμένοι Πρόεδροι Κοινοτικών Συμβουλίων μέλη του Κόμματος.
 25.5 Τελεί υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου.
 25.6 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί που ψηφίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζουν, θέματα
  οργάνωσης και λειτουργίας της Επιτροπής Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΑΡΘΡΟ 26: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
 26.1 Η Επιτροπή Διαρκούς Διαβούλευσης με τους Πολίτες είναι υπεύθυνη για την
  διαμόρφωση και διαχείριση συστήματος συνεχούς επικοινωνίας με τους
  πολίτες, μέσω της διεξαγωγής ερευνών  και μελετών για πολιτικά,
  ανθρωπιστικά και κοινωνικά θέματα και για προτάσεις του Κόμματος που
  αφορούν σημαντικά ζητήματα που τους απασχολούν.
 26.2 Την σύνθεση της Επιτροπής αποφασίζει η Γραμματεία του Εκτελεστικού
  Γραφείου.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΑΡΘΡΟ 27: ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
  1. Πρόεδρος
  2. Αναπληρωτής Πρόεδρος
  3. Αντιπρόεδροι
  4. Γενικός Γραμματέας
  5. Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας
  6. Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος

  7. Μέλος Εκτελεστικού Γραφείου
  8. Πρόεδρος ΓΟΔΗΚ
  9. Πρόεδρος ΝΕΔΗΚ
  10. Μέλος Κεντρικής Επιτροπής
  11. Άλλοι Αξιωματούχοι

ΑΡΘΡΟ 28: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 28.1 Ο Πρόεδρος του Κόμματος εκλέγεται, άμεσα από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση,  και η θητεία του διαρκεί μέχρι την εκλογή νέου Προέδρου.
  Πρόεδρος εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει το 50% συν μία ψήφο
  του συνόλου των έγκυρων ψήφων. Αν η πρώτη ψηφοφορία δεν αναδείξει
  Πρόεδρο, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την πρώτη Κυριακή μετά την
  Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση, μεταξύ των δύο επικρατέστερων
  υποψηφίων.
 28.2 Σε περίπτωση κένωσης της θέσης του Προέδρου του Κόμματος για
  υπολειπόμενη θητεία μικρότερη των έξι (6) μηνών τα  καθήκοντα αυτού ασκεί
  ο Αναπληρωτής Πρόεδρος. Αν η θέση του Προέδρου του Κόμματος κενωθεί
  ενώ υπολείπεται θητεία πέραν των έξι μηνών, συγκαλείται Έκτακτη
  Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση, ειδικώς προς τούτο συγκαλούμενη, για την
  εκλογή νέου Προέδρου εντός του επόμενου εξαμήνου από την κένωση της
  θέσης.
 28.3 Αρμοδιότητες
  α) Ο Πρόεδρος του Κόμματος εκπροσωπεί και εκφράζει το Κόμμα.
  β) Προΐσταται και έχει τη γενική εποπτεία και τον έλεγχο του Κόμματος
   σε όλους του τομείς.
  γ) Προεδρεύει όλων των Κεντρικών Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος
   ή οποιασδήποτε Επιτροπής σε συνεδρία της οποίας λαμβάνει μέρος.
  δ) Μετέχει στη διαδικασία εκλογής του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου
   και του Αναπληρωτή του ως ορίζεται στο Καταστατικό.
  ε) Υπογράφει όλα τα έγγραφα του Κόμματος.
  στ) Δύναται να εκχωρεί προσωρινά μέρος των εξουσιών του στον
   Αναπληρωτή  Πρόεδρο του Κόμματος.
  ζ) Τον Πρόεδρο του Κόμματος όταν κωλύεται ή απουσιάζει
   αντιπροσωπεύει ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Κόμματος. Ο
   Πρόεδρος του Κόμματος λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 29: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 29.1 Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος εκλέγεται  από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση.
 29.2 Είναι μέλος των Ανωτάτων Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος.
 29.3 Αναπληρεί τον Πρόεδρο όταν κωλύεται ή απουσιάζει, στην άσκηση των
  συνήθων καθηκόντων του ή όπως προβλέπεται στο άρθρο 25(2).
 29.4 Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 30: ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 30.1 Οι Αντιπρόεδροι είναι τρεις (3) και εκλέγονται από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση μέσα από κοινό ψηφοδέλτιο. Σε περίπτωση κενής θέσης
  Αντιπροέδρου, τότε η Κεντρική Επιτροπή εκλέγει μετά από υποβολή
  υποψηφιοτήτων, νέο Αντιπρόεδρο.
 30.2 Ο κάθε ένας εξ αυτών αναλαμβάνει ξεχωριστό τομέα ευθύνης, όπως αυτοί
  καθορίζονται από το Εκτελεστικό Γραφείο. Η επιλογή γίνεται με βάση την
  σειρά εκλογής.
 30.3 Είναι μέλη των  Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος όπως προβλέπεται από
  το Καταστατικό.
 30.4 Καθήκοντα
  α) Βοηθούν τον Πρόεδρο και Αναπληρωτή Πρόεδρο στην εκτέλεση των
   καθηκόντων τους για την ομαλή λειτουργία του Κόμματος.
  β) Αναλαμβάνουν την ευθύνη εποπτείας και συντονισμού του
   συστήματος παραγωγής πολιτικής, την ευθύνη του συντονισμού της

   διαμόρφωσης του κυβερνητικού προγράμματος του Κόμματος και τον
   συντονισμό της Επιτροπής Πολιτικών Συμβούλων. Ενημερώνουν με
   τακτικές εκθέσεις/αναφορές το Εκτελεστικό Γραφείο και την Κεντρική
   Επιτροπή.
 30.5 Οι Αντιπρόεδροι λογοδοτούν στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 31: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 31.1 Ο Γενικός Γραμματέας του Κόμματος εκλέγεται από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση.
 31.2 Αρμοδιότητες: 
  α) Συγκαλεί τις συνεδρίες των Κεντρικών Συλλογικών Οργάνων του
   Κόμματος κοινοποιώντας έγκαιρα την ημερήσια διάταξη κάθε
   συνεδρίας μαζί με τα σχετικά έγγραφα εργασίας ως ορίζει το
   Καταστατικό και οι Ειδικοί Κανονισμοί.
  β) Σε συνεργασία με τους Βοηθούς Γενικούς Γραμματείς φέρει την
   ευθύνη τήρησης  των  βιβλίων  Πρακτικών των συνεδριάσεων των
   Κεντρικών Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος.
  γ) Έχει την εποπτεία των Ομάδων Μελετών και του Πολιτικού
   Σχεδιασμού.
  δ) Γνωστοποιεί τις αποφάσεις των Ανώτερων Καθοδηγητικών Οργάνων
   του Κόμματος προς τα ιεραρχικά υφιστάμενά  του κομματικά όργανα
   και ελέγχει την εφαρμογή τους.
  ε) Καταθέτει στο Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο την Έκθεση Δράσης του
   Κόμματος.
  στ) Προσυπογράφει κατά κανόνα τα εξερχόμενα έγγραφα του Κόμματος.
  ζ) Υποβάλλει  προς τα αρμόδια  όργανα   προτάσεις για λήψη
   αποφάσεων πάνω σε  τρέχοντα σοβαρά θέματα.
  η) Συγκροτεί σε συνεργασία με το Εκτελεστικό Γραφείο, Επιτροπές
   Εργασίας με συμβουλευτική ιδιότητα, με σκοπό την πλαισίωση και
   υποβοήθηση υπευθύνων Αξιωματούχων στην εκτέλεση του έργου
   τους. 
  θ) Ο Γενικός Γραμματέας βοηθείται στο έργο του από τους Βοηθούς
   Γενικούς Γραμματείς.
 31.3 Ο Γενικός Γραμματέας λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή

ΑΡΘΡΟ 32: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 32.1 Ο Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας  εκλέγεται από την  Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση.
 32.2 Η θέση του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα είναι επαγγελματική κατόπιν
  εκλογής. Δεν μπορεί να διεκδικήσει οποιοδήποτε πολιτειακό αξίωμα, εκτός
  και αν παραιτηθεί δυο (2) χρόνια πριν τις πολιτειακές εκλογές στις οποίες
  προτίθεται να διεκδικήσει.
 32.3. Αρμοδιότητες
  α) Είναι υπεύθυνος για την οργάνωση του Κόμματος. Καταρτίζει το
   Γενικό Οργανωτικό Σχέδιο, το οποίο, μετά την έγκριση του από την
   Κεντρική Επιτροπή, προωθεί δια των αρμοδίων κομματικών 
οργάνων
   προς υλοποίηση.
  β) Βρίσκεται σε στενή επαφή με τις Επαρχιακές Επιτροπές και τα
   Παραρτήματα του Εξωτερικού και συντονίζει τις ενέργειες και
   δραστηριότητες τους στον οργανωτικό τομέα.
  γ) Επισκέπτεται τις Επαρχίες και παρακολουθεί και ελέγχει την πρόοδο
   προς υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του Κόμματος.
  δ) Ενημερώνει το Εκτελεστικό Γραφείο και υποβάλλει τακτικά Έκθεση
   προς την Κεντρική Επιτροπή για την πρόοδο και τα αποτελέσματα
   υλοποίησης του Γενικού Οργανωτικού Σχεδίου και των Ειδικών
   Οργανωτικών Προγραμμάτων. 
  ε) Προΐσταται τις λειτουργίας του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου. 
  στ) Με εισήγηση του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, το Εκτελεστικό

   Γραφείο επικυρώνει τα εννιά (9) πρόσωπα που στελεχώνουν το
   Οργανωτικό Γραφείο. 
   Το Οργανωτικό Γραφείο υπόκειται πλήρως στις αρμοδιότητες του
   Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα.
 32.4 O Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 33: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
 33.1 Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Κόμματος είναι μέλος της Βουλής,
  αυτοδικαίως προεδρεύει της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και ασκεί καθήκοντα
  Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου.
 33.2 Εάν ο Πρόεδρος του Κόμματος αναδειχθεί Πρόεδρος της Βουλής πράγμα
  που θα τον κωλύει να ασκεί τα καθήκοντα του Κοινοβουλευτικού
  Εκπροσώπου ή για οποιοδήποτε λόγο δεν επιθυμεί να κατέχει τη θέση του
  Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου, ή εάν δεν είναι μέλος της Βουλής, η
  Κοινοβουλευτική Ομάδα σε συνεδρία της υπό την προεδρία του, εκλέγει τον
  Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο.  Την εκλογή του Εκπροσώπου επικυρώνει η
  Κεντρική Επιτροπή.
 33.3 Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος υποβάλλει κάθε τρίμηνο ή όταν του
  ζητηθεί από το Εκτελεστικό Γραφείο Έκθεση Δράσης της Ομάδας.
 33.4 Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος εκφράζει τις θέσεις του Κόμματος στην
  Βουλή και συντονίζει το έργο των βουλευτών.
 33.5 Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος καλεί σε συνεδρία την Ομάδα τακτικά κάθε
  εβδομάδα και έκτακτα όταν παρίσταται ανάγκη.

ΑΡΘΡΟ 34: ΜΕΛΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
 Ως το Άρθρο 12 ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 35: ΒΟΗΘΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
 35.1 Οι Βοηθοί Γενικοί Γραμματείς είναι δυο (2) και επιλέγονται/εκλέγονται από
  την Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 35.2 Συμμετέχουν εξ οφίκιο μέλη στην Κεντρική Επιτροπή με δικαίωμα ψήφου.
 35.3 Μετέχουν στα συλλογικά όργανα του Κόμματος,  όπως προνοεί το
  Καταστατικό.
 35.4 Αρμοδιότητες
  α) Βοηθούν το Γενικό Γραμματέα στην προετοιμασία και τη λειτουργία
   των συλλογικών οργάνων του Κόμματος.
  β) Ειδικότερα ασκούν καθήκοντα που τους κατανέμει το Εκτελεστικό
   Γραφείο ύστερα από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 36: ΒΟΗΘΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΙ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
 36.1 Οι  Βοηθοί  Γενικοί  Οργανωτικοί  Γραμματείς είναι  δύο (2)  και
  επιλέγονται/εκλέγονται από την Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί
  54 μήνες.
 36.2 Συμμετέχουν εξ οφίκιο μέλη στην Κεντρική Επιτροπή με δικαίωμα ψήφου.
 36.3 Μετέχουν στα συλλογικά όργανα του Κόμματος,  όπως προνοεί το
  Καταστατικό.
 36.4 Αρμοδιότητες 
  α) Βοηθούν το Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα για την εύρυθμη λειτουργία
   του οργανωτικού μηχανισμού του Κόμματος. Αντικαθιστούν το Γενικό
   Οργανωτικό  Γραμματέα σε περίπτωση απουσίας.
  β) Ειδικότερα, ασκούν καθήκοντα που τους αναθέτει το Εκτελεστικό
   Γραφείο ύστερα από εισήγηση του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 37: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
 37.1 Ο Αναπληρωτής Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος εκλέγεται από την
  Κοινοβουλευτική Ομάδα και αναπληρώνει τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο
  όταν απουσιάζει ή όταν κωλύεται. Την εκλογή του επικυρώνει η Κεντρική
  Επιτροπή.

   στ) Να  ψηφίζει τους υποψήφιους του Κόμματος σε κάθε εκλογή σε
    δημόσιο αξίωμα.
   ζ) Να μην είναι μέλος άλλου Κόμματος.
 62.7 Κομματική Ταυτότητα
   α) Η εγκεκριμένη αίτηση υποψηφίου μέλους, προωθείται από την
    Επαρχιακή Επιτροπή ή τη Γραμματεία του Εκτελεστικού
    Γραφείου προς το Τμήμα έκδοσης ταυτοτήτων στα Κεντρικά
    Γραφεία για την καταγραφή  του μέλους στο Κεντρικό Μητρώο
    και την έκδοση της κομματικής του ταυτότητας.
   β) Η διαδικασία έκδοσης της κομματικής ταυτότητας
    συμπληρώνεται το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες από την
    παράδοση των στοιχείων στο τμήμα ταυτοτήτων στη Λευκωσία.
    Η ταυτότητα παραδίδεται στην οικεία Επαρχιακή Επιτροπή, η
    οποία και τη διαβιβάζει αμέσως στην ενδιαφερόμενη Τοπική
    Οργάνωση για να παραδοθεί στο νέο μέλος.
   γ) Η όλη διαδικασία εγγραφής μέλους και έκδοσης της ταυτότητας
    του και παράδοσης της στο νέο μέλος διεξάγεται με τον
    ταχύτερο δυνατό ρυθμό και σε καμιά περίπτωση δεν διαρκεί
    πέραν των δύο μηνών.
   δ) Η ανανέωση της Κομματικής ταυτότητας γίνεται δια της
    πληρωμής της ετήσιας συνδρομής.

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

ΑΡΘΡΟ 63: ΝΕΟΛΑΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 63.1 Η ΝΕΔΗΚ αποβλέπει στην κινητοποίηση και πολιτικοποίηση των νέων και
  αξιοποίηση της προσφοράς τους στη ζωή του τόπου μας.
  Αποτελεί την ανανεωτική δύναμη στον αγώνα προώθησης  και πραγμάτωσης
  των αρχών και των στόχων του Κόμματος.
 63.2 Διατηρεί Τμήματα Φοιτητικής Νεολαίας, Εργαζόμενης Νεολαίας και άλλα. 
 63.3 Η ΝΕΔΗΚ είναι αναπόσπαστο μέρος του Κόμματος και βρίσκεται σε συνεχή
  πολιτική συνεργασία με τα συλλογικά όργανα του Κόμματος, πάντοτε κάτω
  από την άμεση εποπτεία του Κόμματος.
 63.4 Η οικονομική διαχείριση και ο έλεγχος γίνεται από το Γενικό Διευθυντή του
  Κόμματος σε συνεργασία με τον Οικονομικό Διαχειριστή του Κόμματος.
 63.5 Μέλη της ΝΕΔΗΚ είναι οι νέοι, μέλη του Κόμματος, ηλικίας από 18-30 ετών.
  Κατά την ημέρα της εκλογικής συνέλευσης δικαίωμα ψήφου έχουν όσοι
  έχουν οικονομικά τακτοποιημένες τις υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με τις
  πρόνοιες του Άρθρου 62.3. Για άτομα 12-18 ετών που επιθυμούν να
  εγγραφούν στην ΝΕΔΗΚ, τηρείται ξεχωριστό μητρώο υπό την εποπτεία του
  Γενικού Οργανωτικού Γραφείου.
 63.6 Την ευθύνη φύλαξης και τήρησης του μητρώου έχει το Γενικό Οργανωτικό
  Γραφείο του Κόμματος.
 63.7 Κανένας εν ενεργεία αξιωματούχος της ΝΕΔΗΚ δεν μπορεί να υπερβαίνει το
  τριαντακοστό (30) έτος της ηλικίας του εκτός και αν διανύει θητεία στην
  οποία εξελέγη και ήταν κάτω των τριάντα (30) ετών.
 63.8 Ο Πρόεδρος, τα μέλη της Γραμματείας και οι Επαρχιακοί Αξιωματούχοι της
  οργάνωσης, εκλέγονται από το Παγκύπριο Συνέδριο της Οργάνωσης το
  οποίο διενεργείται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του Κόμματος το
  αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής της
  Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης και η θητεία τους διαρκεί
  πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 63.9 Η διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη της ηγεσίας της ΝΕΔΗΚ
  διενεργείται και εποπτεύεται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του
  Κόμματος.

 63.10 Ο Πρόεδρος της ΝΕΔΗΚ προεδρεύει της Γενικής Γραμματείας και του
  Κεντρικού Συμβουλίου της ΝΕΔΗΚ.  Έχει την ευθύνη οργάνωσης και
  διοίκησης της ΝΕΔΗΚ και προώθησης των σκοπών και επιδιώξεων της, σε
  συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη των συλλογικών οργάνων της των οποίων
  προεδρεύει.
 63.11 Ο Πρόεδρος της ΝΕΔΗΚ συμμετέχει στο Εκτελεστικό Γραφείο του Κόμματος
  και επίσης, μαζί με τα μέλη της Γενικής Γραμματείας, στην Κεντρική Επιτροπή
  του Κόμματος.
 63.12 Το Καταστατικό της ΝΕΔΗΚ αντανακλά στις διατάξεις του το περιεχόμενο
  του παρόντος άρθρου. Το Καταστατικό του Κόμματος υπερισχύει
  οποιασδήποτε άλλης πρόνοιας του Καταστατικού της ΝΕΔΗΚ σε περίπτωση
  αμφιλεγόμενης και συγκρουόμενης ερμηνείας οποιασδήποτε διάταξης.
 63.13 Το Καταστατικό της ΝΕΔΗΚ υπόκειται στην έγκριση και επικύρωση της
  Κεντρικής Επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 64: ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ  ΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ  ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 64.1 Σκοπός της ΓΟΔΗΚ είναι η προσέλευση των Κυπρίων γυναικών στις τάξεις
  του Δημοκρατικού Κόμματος και η εργασία και συμβολή τους στον αγώνα για
  ανέλιξη της Κύπριας γυναίκας στον πολιτικό,  στον πολιτιστικό και στον
  κοινωνικό τομέα καθώς και η διασφάλιση για τις γυναίκες ισότητα
  δικαιωμάτων και ευκαιριών, πάντοτε μέσα στα πλαίσια του όλου Κομματικού
  μηχανισμού και σύμφωνα με τις καταστατικές αρχές και την πολιτική γραμμή
  του Κόμματος.
 64.2 Η ΓΟΔΗΚ είναι  τμήμα αναπόσπαστο του  Κόμματος και βρίσκεται σε συνεχή
  πολιτική συνεργασία με τα συλλογικά όργανα του Κόμματος. Διατηρεί
  διοικητική και οργανωτική αυτοτέλεια, πάντοτε κάτω από την άμεση εποπτεία
  του Κόμματος.
 64.3 Η οικονομική διαχείριση και ο έλεγχος γίνονται από το Γενικό Διευθυντή του
  Κόμματος σε συνεργασία με τον Οικονομικό Διαχειριστή του Κόμματος.
 64.4 Η ΓΟΔΗΚ παρουσιάζει τις θέσεις και απόψεις του Κόμματος σε θέματα που
  αφορούν ειδικά τη γυναίκα.
 64.5 Μέλη της ΓΟΔΗΚ είναι όλες οι γυναίκες  μέλη του Κόμματος.
  Για την εγγραφή τους ως μελών εφαρμόζονται οι πρόνοιες του Άρθρου 62.3.
  Τα ονόματα των γυναικών μελών του Κόμματος καταχωρούνται στο Κεντρικό
  Μητρώο Μελών του Κόμματος.
 64.6 Την ευθύνη φύλαξης και τήρησης του μητρώου έχει το Γενικό Οργανωτικό
  Γραφείο του Κόμματος. Το μητρώο μελών περιλαμβάνει τις γυναίκες μέλη
  του Κόμματος και δεν διατηρείται παράλληλα άλλο μητρώο από την ίδια
  Οργάνωση.
 64.7 Η Πρόεδρος και τα μέλη της ΓΟΔΗΚ εκλέγονται από το Παγκύπριο Συνέδριο
  της Οργάνωσης, το οποίο διενεργείται και εποπτεύεται από το Γενικό
  Οργανωτικό Γραφείο του Κόμματος. Η εκλογή της ηγεσίας γίνεται εντός έξι
  (6) μηνών από την ημερομηνία της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης και η
  θητεία τους διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 64.8 Η διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη της ηγεσίας της ΓΟΔΗΚ
  διενεργείται και εποπτεύεται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του
  κόμματος.
 64.9 Η Πρόεδρος της ΓΟΔΗΚ συμμετέχει στο Εκτελεστικό Γραφείο του Κόμματος
  και επίσης, μαζί με τα μέλη της Γενικής Γραμματείας της, στην Κεντρική
  Επιτροπή.
 64.10 Το Καταστατικό της ΓΟΔΗΚ  αντανακλά στις διατάξεις του το περιεχόμενο
  του παρόντος άρθρου. Το Καταστατικό του Κόμματος υπερισχύει
  οποιασδήποτε άλλης πρόνοιας του Καταστατικού της ΓΟΔΗΚ σε περίπτωση
  αμφιλεγόμενης και συγκρουόμενης ερμηνείας οποιασδήποτε διάταξης.
 64.11 Το Καταστατικό της ΓΟΔΗΚ υπόκειται στην έγκριση και επικύρωση της
  Κεντρικής Επιτροπής.

  Επιτροπή.
 60.3 Αρμοδιότητες
  Η Τοπική Επιτροπή εργάζεται για:
   α) Την υλοποίηση των Αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.
   β) Την προώθηση των θέσεων και απόψεων του Κόμματος μέσα
    στον κόσμο  της περιοχής της.
   γ) Τη διεύρυνση του Κόμματος με την προσχώρηση νέων μελών.
   δ) Την ανάληψη πρωτοβουλιών με στόχο την αύξηση της επιρροής
    του Κόμματος στην περιοχή ευθύνης της.
   ε) Την κινητοποίηση και συμμετοχή των μελών στις γενικές
    κομματικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις.
   στ) Την διεκπεραίωση των οδηγιών ή καθηκόντων που της
    ανατίθενται από  αρμόδια κομματικά όργανα.
   ζ) Την είσπραξη συνδρομών και διαφώτιση των μελών της Τοπικής
    Οργάνωσης.
   η) Την ενημέρωση και διαφώτιση των μελών της περιοχής της για
    τις θέσεις του Κόμματος πάνω στις διαμορφούμενες νέες
    εξελίξεις. 
 60.4 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν την
  οργάνωση και λειτουργία των Επαρχιακών οργάνων του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 61: ΤΟΠΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 61.1 Το Τοπικό Συμβούλιο συγκροτείται από:
   α) Την Τοπική Επιτροπή
   β) Τους αντιπροσώπους κάθε εκλογικού κέντρου της περιφέρειας
    της Τοπικής Επιτροπής.
   γ) Μέλη  οργανωμένων συνόλων που εγκρίνει η Επαρχιακή
    Επιτροπή  μετά από συνεννόηση  με την Τοπική Επιτροπή.
 61.2 Του Τοπικού Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος της Τοπικής Επιτροπής ή
  εκπρόσωπος της Επαρχιακής Επιτροπής.  Καλείται σε συνεδρία με απόφαση
  της Τοπικής Επιτροπής τακτικά κάθε δύο (2) μήνες και έκτακτα όταν κριθεί
  αναγκαίο από τον Πρόεδρο της Τοπικής Επιτροπής ή την Επαρχιακή Επιτροπή
  ή όταν ζητηθεί από την πλειοψηφία των μελών του.
 61.3 Αρμοδιότητες
   α) Συμβάλλει ουσιαστικά στην υλοποίηση των οργανωτικών
    προγραμμάτων που σχεδιάζει η Τοπική Επιτροπή μέσα στα
    πλαίσια των οδηγιών της Επαρχιακής Επιτροπής.
   β) Αξιολογεί τα αποτελέσματα της Κομματικής δουλειάς και
    εκφράζει τις διαπιστώσεις, τα συμπεράσματα και τις εισηγήσεις
    του.
   γ) Επιλαμβάνεται ειδικών θεμάτων που παραπέμπονται προς αυτό
    από τη Τοπική Επιτροπή ή την Επαρχιακή Επιτροπή και
    υποβάλλει σχετικές εισηγήσεις.

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΑΡΘΡΟ 62: ΜΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
 62.1 Προσόντα Εγγραφής
   α) Κάθε Κύπριος, κάτοικος της Κύπρου, μπορεί να εγγραφεί μέλος
    του Κόμματος, εάν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας
    του, δεν ανήκει ή δεν υποστηρίζει άλλο πολιτικό σχηματισμό και
    δηλώσει αποδοχή των Αρχών της Ιδεολογίας και του
    Καταστατικού του Κόμματος.
   β) Με απόφαση του Εκτελεστικού Γραφείου είναι δυνατό, Κύπριοι
    μη μόνιμοι κάτοικοι της Κύπρου, καθώς  και αλλοδαποί μόνιμοι
    κάτοικοι της Κύπρου να εγγραφούν μέλη του Κόμματος.

 62.2 Μητρώα Μελών 
  Τα μέλη εγγράφονται στα ακόλουθα Μητρώα: 
  1) Μητρώο Μελών Τοπικής Οργάνωσης.
  2) Μητρώο Μελών Επαρχιακής Οργάνωσης.
  3) Κεντρικό Μητρώο Μελών.
 62.3 Εγγραφή Μελών 
  Το υποψήφιο μέλος συμπληρώνει ειδικό Έντυπο Εγγραφής Μέλους στην
  Τοπική Οργάνωση του τόπου διαμονής του. Η αίτηση εξετάζεται από την
  οικεία Επαρχιακή Επιτροπή.
  Συμμετοχή στη διαδικασία εγγραφής μέλους έχουν ο Πρόεδρος και τα μέλη
  της Γραμματείας του Εκτελεστικού Γραφείου.
 62.4 Αποχώρηση Μέλους
  Έκαστο μέλος αποχωρεί από το Κόμμα:
   α) Όταν καταδεικνύει ρητά την επιθυμία του πως δεν επιθυμεί να
    είναι μέλος,
   β) Αποστείλει γραπτή επιστολή προς την οικεία Επαρχιακή
    Επιτροπή ή/και στο Γενικό Οργανωτικό Γραφείο,
   γ) Με δημόσια ανάρτηση ή δήλωση του,
   δ) Όταν με πράξεις ή/και ενέργειες του διαμηνύει ότι δεν θέλει να  
    είναι μέλος του κόμματος.
 
 62.5 Δικαιώματα Μέλους 
  Κάθε μέλος έχει δικαίωμα:
   α) Να ψηφίζει αιρετά όργανα του Κόμματος (άμεσα ή έμμεσα)
    όπως προνοεί το Καταστατικό.
   β) Να υποβάλλει υποψηφιότητα για εκλογή σε κομματικά Αξιώματα
    σε όλα τα επίπεδα της κομματικής δομής, όπως ορίζει το
    Καταστατικό.
   γ) Να διεκδικεί υποβολή υποψηφιότητας για πολιτειακά αξιώματα
    σύμφωνα με το Καταστατικό και τους Ειδικούς Κανονισμούς που
    ρυθμίζουν το θέμα τούτο.
   δ) Να ασκεί κριτική που να εξαντλείται μέσα στα πλαίσια της
    λειτουργίας των οργάνων του Κόμματος.
   ε) Να υποβάλλει στα αρμόδια όργανα εισηγήσεις και να συζητεί
    ελεύθερα  οποιοδήποτε θέμα που έχει σχέση με την πολιτική
    του Κόμματος μέσα στα πλαίσια των κομματικών διαδικασιών.
   στ) Να εκφράζει, να προωθεί και να υποστηρίζει, τυχόν
    διαφορετικές απόψεις του όσο αφορά την πολιτική ή τις
    ενέργειες του Κόμματος, είτε στα συλλογικά όργανα είτε
    δημόσια, νοουμένου ότι μετά που θα ληφθεί απόφαση ομόφωνα
    ή κατά πλειοψηφία από το αρμόδιο συλλογικό όργανο, το μέλος
    δεν δικαιούται με λόγο ή  ενέργειες να  υποσκάπτει ή να
    προβαίνει σε ενέργειες αντίθετες προς την απόφαση που
    λήφθηκε. Σε περίπτωση που ενεργεί αντίθετα, λαμβανομένης
    υπόψη και της μορφής και έντασης της αντίδρασης, το μέλος
    θεωρείται ότι είναι πειθαρχικά υπόλογο και σε περίπτωση
    καταδίκης, υπόκειται σε κυρώσεις.
 62.6 Υποχρεώσεις Μέλους 
  Κάθε μέλος έχει την υποχρέωση:
   α) Να σέβεται και να προωθεί τις Αρχές, την Ιδεολογία και το
    Πρόγραμμα του Κόμματος.
   β) Να συμμορφώνεται προς τις αποφάσεις και να τηρεί τη γραμμή
    του Κόμματος
   γ) Να παρακολουθεί ανελλιπώς τις συνεδρίες των οργάνων στα
    οποία  μετέχει και να λαμβάνει πρόθυμα μέρος στις διάφορες
    εκδηλώσεις του Κόμματος.
   δ) Να καταβάλλει την συνδρομή του στο Κόμμα.
   ε) Να φροντίζει ώστε να είναι εγγεγραμμένος στους Εκλογικούς
    Καταλόγους της Πολιτείας.

ΑΡΘΡΟ 55: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 55.1 Ύστερα από οδηγίες του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου, σύμπλεγμα Τοπικών
  Οργανώσεων, αποτελεί Περιφερειακή Οργάνωση. Κάθε Επαρχιακή Επιτροπή,
  σε συνεννόηση με το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο, χωρίζει την οικεία επαρχία
  της σε περιφέρειες. Κάθε περιφέρεια είναι ένας δήμος ή μια ενορία ή μια
  εκλογική περιφέρεια και στην ύπαιθρο μια ομάδα κοινοτήτων.
  Μέλη της μπορεί να είναι όλες οι Τοπικές Οργανώσεις μιας Περιφέρειας. Οι
  Πρόεδροι και οι Οργανωτικοί Γραμματείς των Τοπικών Οργανώσεων
  αποτελούν το Εκτελεστικό Σώμα της Περιφερειακής Οργάνωσης.
  Η Περιφερειακή Οργάνωση συνεδριάζει υπό την προεδρία του Εκπροσώπου
  των Περιφερειακών Τομέων/Οργανωτικό Συντονιστή Υπαίθρου και
  Δημαρχούμενων περιοχών, που εκλέγεται από τα μέλη της Περιφέρειας
  όπως ορίζει το άρθρο 52.1, τακτικά κάθε διμηνία και έκτακτα όταν το
  αποφασίσει η Επαρχιακή Επιτροπή. Οι αρμοδιότητες του Συντονιστή
  καθορίζονται με Κανονισμούς από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο
 55.2 Τις περιφέρειες κατά επαρχία ορίζει η οικεία Επαρχία σε συνεννόηση με το
  Γενικό Οργανωτικό Γραφείο.
 55.3 Αρμοδιότητες
  1) Συντονίζει τις δραστηριότητες των Τοπικών Οργανώσεων που
   περιλαμβάνονται στην περιφέρεια
  2) Θέτει περιφερειακούς στόχους για διεύρυνση του Κόμματος και
   αποτελεσματική διαφώτιση των μελών της.

ΑΡΘΡΟ 56: ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 
ΕΠΑΡΧΙΩΝ 
 56.1 Οι Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες Επαρχιών λειτουργούν
  σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος Καταστατικού.
 56.2 Ιδρύονται Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες κατά Επαρχία
  με εισήγηση του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
  Ομάδων και κατόπιν έγκρισης του Οργανωτικού Γραφείου, κατά Κλάδο ή
  Επάγγελμα όπου τα μέλη είναι πέραν των τριάκοντα (30). Το Εκτελεστικό
  Γραφείο δύναται να εγκρίνει σύσταση Κλαδικής Οργάνωσης με μικρότερο
  αριθμό μελών. Οι κατά επαρχία επάγγελμα Κλαδικές Οργανώσεις συνδέονται
  με τις αντίστοιχες Κλαδικές των άλλων Επαρχιακών και σχηματίζουν κατά
  επάγγελμα την Παγκύπρια Κλαδική Οργάνωση.
 56.3 Η Κλαδική Οργάνωση διοικείται από πενταμελή (5) Επιτροπή που
  αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα, το Βοηθό
  Γραμματέα και τον Ταμία.
 56.4 Υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, οι Πρόεδροι των
  Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων αποτελούν την
  Συντονιστική Επιτροπή των Κλαδικών Οργανώσεων (Σ.Ε.Κ.Ο) και έχουν την
  ευθύνη του συντονισμού των Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
  Ομάδων. Το έργο της Σ.Ε.Κ.Ο αναλαμβάνει πενταμελής Γραμματεία που
  εκλέγεται και έχει Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Αναπληρωτή
  Γραμματέα και Ταμία.
 56.5 Αρμοδιότητες
  α) Επιλαμβάνονται και προωθούν προβλήματα, ή αιτήματα μελών του
   Κλάδου δια του αρμοδίου οργάνου του Κόμματος.
  β) Μελετούν προβλήματα του Κλάδου και υποβάλλουν εισηγήσεις στο
   Κόμμα δια του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
   Ομάδων.
  γ) Οργανώνουν τα μέλη, τα στελέχη και τους οπαδούς του Κόμματος
   στους χώρους εργασίας και φροντίζουν δια την συστηματική
   διαφώτιση και εμπέδωση της Κομματικής Πολιτικής.
 56.6 Κατά παρόμοιο τρόπο λειτουργούν και οι Επιτροπές Συνταξιούχων.
 56.7 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί, που εγκρίνει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζουν τον τρόπο
  εκλογής και λειτουργίας όλων των Επιτροπών και Οργανώσεων του
  Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 57: TOΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 57.1 Η Τοπική Οργάνωση είναι η βασική πολιτική και οργανωτική μονάδα του
  Κόμματος. Καλύπτει και μια ενορία ή εκλογική περιφέρεια
  Ιδρύεται από την Επαρχιακή Επιτροπή ύστερα από έγκριση του Εκτελεστικού
  Γραφείου.  Δύναται να καλύπτει μια κοινότητα ή ομάδα κοινοτήτων ή ενορία ή
  εκλογική περιφέρεια και στις πόλεις  να καλύπτει την περιοχή που αναλογεί
  σε κάθε ένα εκλογικό Κέντρο.
 57.2 Αποτελείται τουλάχιστον από 10 μέλη. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το
  Εκτελεστικό Γραφείο δύναται να εγκρίνει σύσταση Τοπικής Οργάνωσης με
  μικρότερο αριθμό μελών.
  Η Τοπική Οργάνωση δέχεται μέλη που κατοικούν στην ίδια γεωγραφική
  περιφέρεια.

ΑΡΘΡΟ 58: ΤΟΠΙΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 58.1 Αποτελεί το ανώτατο όργανο της Τοπικής Οργάνωσης. Συγκροτείται από τα
  μέλη που έχουν εγγραφεί στο κεντρικό μητρώο μελών του Κόμματος
  τουλάχιστον εννέα (9) μήνες πριν τη διεξαγωγή της Παγκύπριας Εκλογικής
  Συνέλευσης και διενεργείται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του
  Κόμματος εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής της
  Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης.
  Εφορευτική Επιτροπή που ορίζεται από την Επαρχιακή Επιτροπή εποπτεύει
  την εκλογική διαδικασία. 
  Ειδικοί κανονισμοί που καθορίζονται από την Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν
  τα θέματα της υποβολής υποψηφιοτήτων και την εκλογική διαδικασία. Οι
  Γενικές Συνελεύσεις των Τοπικών Οργανώσεων διεξάγονται εντός έξι (6)
  μηνών μετά την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
 58.2 Σε περίπτωση που Προέδροι ή μέλη Τοπικών Επιτροπών δεν ανταποκρίνονται
  στα καθήκοντα τους και δεν υλοποιούν το πλάνο του Γενικού Οργανωτικού
  Γραφείου και τις αποφάσεις του Κόμματος, η οικεία Επαρχιακή Επιτροπή σε
  συνεννόηση με το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο και με έγκριση του
  Εκτελεστικού Γραφείου, αποφασίζει την πραγματοποίηση νέας Εκλογικής
  Συνέλευσης ή/και την αντικατάσταση τους.
 58.3 Αρμοδιότητες
  Εκλέγει τον Πρόεδρο και τα μέλη της Τοπικής  Επιτροπής για θητεία που
  διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.

ΑΡΘΡΟ 59: ΤΟΠΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 59.1 Συγκαλείται μια (1) φορά στην διάρκεια της θητείας της Επιτροπής ή όποτε
  αυτό κριθεί αναγκαίο και προβαίνει σε έλεγχο των πεπραγμένων της Τοπικής
  Επιτροπής, η οποία παρουσιάζει έκθεση δράσης. Μεριμνά για την περαιτέρω
  στελέχωση και δραστηριοποίηση της Τοπικής Επιτροπής.
  Συμμετέχουν όλα τα μέλη της Τοπικής Οργάνωσης που είναι εγγεγραμμένα
  στο κεντρικό μητρώο μελών του Κόμματος και έχουν τακτοποιημένη την
  οικονομική συνδρομή τους.

ΑΡΘΡΟ 60: ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 60.1 Εκλέγεται από την Τακτική Εκλογική Συνέλευση της Τοπικής Οργάνωσης για
  θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
  Αποτελείται από πέντε ως δεκαπέντε (5-15) μέλη ανάλογα με την
  αριθμητική δύναμη των μελών της Τοπικής Οργάνωσης.
  Καταρτίζεται εις Σώμα ως εξής:
  Αντιπρόεδρος, Γραμματέας Οργανωτικός Γραμματέας και Ταμίας. Τα υπόλοιπα
  μέλη είναι Σύμβουλοι. Συνεδριάζει τακτικά κάθε εβδομάδα και έκτακτα όταν
  κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο.
 60.2 Ο Πρόεδρος της  Τοπικής  Επιτροπής ΝΕΔΗΚ και η Πρόεδρος της Τοπικής
  Επιτροπής ΓΟΔΗΚ παρακάθονται στις συνεδρίες  της Τοπικής Επιτροπής του
  Κόμματος. Εξ οφίκιο μέλη με δικαίωμα ψήφου είναι οι Δήμαρχοι, Δημοτικοί
  Σύμβουλοι, Σχολικοί Έφοροι, Πρόεδρος και μέλη Κοινοτικών Συμβουλίων,
  νοουμένου ότι είναι μέλη του Κόμματος που κατοικούν στην οικεία Τοπική

  Γραφείο χωρίζει την Επαρχία της σε περιφέρειες. Κάθε περιφέρεια είναι ένας
  Δήμος ή Ενορία ή εκλογική περιφέρεια και στην Ύπαιθρο ομάδα κοινοτήτων.
  Του Επαρχιακού Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος της Επαρχιακής
  Επιτροπής.  Καλείται δε σε συνεδρία με απόφαση της Επαρχιακής Επιτροπής
  τακτικά κάθε τρεις (3) μήνες και έκτακτα όταν κριθεί αναγκαίο από τον
  Πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής ή όταν ζητηθεί από τη πλειοψηφία των
  μελών του.
 52.2 Αρμοδιότητες
  α) Συμβάλλει ουσιαστικά στην υλοποίηση των οργανωτικών
   προγραμμάτων εσωκομματικής επικοινωνίας που σχεδιάζει η
   Επαρχιακή Επιτροπή.
  β) Προβαίνει σε αξιολόγηση των πεπραγμένων και σε απολογισμό
   δράσης κατά Τοπική Οργάνωση και εκφράζει τις διαπιστώσεις, τα
   συμπεράσματα και τις εισηγήσεις της.
  γ) Επιλαμβάνεται ειδικών θεμάτων που παραπέμπονται προς αυτό από
   την Επαρχιακή Επιτροπή και υποβάλλει σχετικές εισηγήσεις.

ΑΡΘΡΟ 53: ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 53.1 Η Επαρχιακή Επιτροπή είναι είκοσι-εφταμελής (27). Εκλέγεται από την
  Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις
  (54) μήνες. Το Επαγγελματικό Οργανωτικό Στέλεχος κάθε επαρχίας
  συμμετέχει εξ οφίκιο μέλος της Επαρχιακής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου.
  Η εκλογή του Προέδρου της διεξάγεται χωριστά. Τα μέλη του Εκτελεστικού
  Γραφείου και της Γραμματείας του Εκτελεστικού Γραφείου δύνανται να
  παρακάθονται στις συνεδρίες της οικείας Επαρχιακής Επιτροπής.
 53.2 Οι Επαρχιακές Επιτροπές του Κόμματος υπό ομαλές συνθήκες είναι έξι (6),
  μια (1) σε κάθε Επαρχία της Κύπρου. Κατ’  εξαίρεση για λόγους οργανωτικούς
  και εφ΄ όσον συνεχίζεται η σημερινή έκρυθμη κατάσταση οι Επαρχιακές
  Επιτροπές είναι δώδεκα “12”.
  Επαρχιακή Επιτροπή Λευκωσίας
  Επαρχιακή Επιτροπή Μόρφου (Λευκωσίας)
  Επαρχιακή Επιτροπή Μόρφου (Λεμεσός)
  Επαρχιακή Επιτροπή Λεμεσού
  Επαρχιακή Επιτροπή Λάρνακας
  Επαρχιακή Επιτροπή Πάφου
  Επαρχιακή Επιτροπή  Αμμοχώστου (Λάρνακα)
  Επαρχιακή Επιτροπή Αμμοχώστου (Λεμεσός)
  Επαρχιακή Επιτροπή Αμμοχώστου (Λευκωσία)
  Επαρχιακή Επιτροπή Κερύνειας (Λευκωσία)
  Επαρχιακή Επιτροπή Κερύνειας (Λεμεσός)
  Επαρχιακή Επιτροπή Προσφύγων Πάφου (Μούτταλλος)
 53.3 Οι βουλευτές κάθε οικείας Επαρχίας είναι εξ οφίκιο  μέλη της Επαρχιακής
  Επιτροπής. Στις συνεδρίες παρακάθονται τα επαγγελματικά οργανωτικά
  στελέχη της επαρχίας, ο Πρόεδρος της ΝΕΔΗΚ και η Πρόεδρος της ΓΟΔΗΚ.Η
  Επαρχιακή Επιτροπή καταρτίζεται σε Σώμα ως εξής:
  Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Επαρχιακός Γραμματέας, Επαρχιακός
  Οργανωτικός Γραμματέας, Βοηθός Επαρχιακός Γραμματέας, Βοηθός
  Οργανωτικός Γραμματέας, Ταμίας, Γραμματέας Τύπου και Διαφώτισης,
  Γραμματέας Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων,
  Γραμματέας Αγροτικών Θεμάτων, και Γραμματέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
  Τα υπόλοιπα μέλη είναι Σύμβουλοι.
 53.4 Η Επαρχιακή Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά κάθε μήνα και έκτακτα κατά την
  κρίση του Προέδρου της ή της Εκτελεστικής Επιτροπής της, ή αν ζητηθεί
  τούτο από τα 2/5 των μελών της Επαρχιακής Επιτροπής.
 53.5 Αρμοδιότητες
  α) Η Επαρχιακή Επιτροπή εκπροσωπεί το Κόμμα στην Επαρχία της,
   καθοδηγεί και ελέγχει τις Τοπικές Οργανώσεις της περιοχής της και
   συντονίζει τη δράση τους, σύμφωνα με τις Αρχές του Κόμματος, τις
   Καταστατικές Διατάξεις και τις οδηγίες των αρμοδίων Κεντρικών

   Οργάνων.
  β) Φέρει την ευθύνη για την υλοποίηση του Γενικού Οργανωτικού
   Σχεδίου και των άλλων Προγραμμάτων του Κόμματος στην Επαρχία
   της και προΐσταται του Επαρχιακού επαγγελματικού προσωπικού μέσα
   στα πλαίσια των γενικών οδηγιών του Γενικού Διευθυντή για θέματα
   προσωπικού.
  γ) Συντάσσει και αποστέλλει στη Γενική Γραμματεία διμηνιαίες αναφορές
   για την κομματική δραστηριότητα της και τη γενική κατάσταση του
   Κόμματος στην Επαρχία της.
  δ) Μετέχει στη διαδικασία καθορισμού του κομματικού ψηφοδελτίου, για
   τις βουλευτικές, δημοτικές ή άλλες εκλογές ως ορίζουν οι Ειδικοί
   Κανονισμοί που ρυθμίζουν τα θέματα αυτά.
  ε) Παραπέμπει για εκδίκαση στο Πειθαρχικό Συμβούλιο υποθέσεις
   πειθαρχικών αδικημάτων των μελών σύμφωνα με τις διαδικασίες του
   άρθρου 62.1. Η παραπομπή υπόθεσης μέλους στο Πειθαρχικό
   Συμβούλιο συνοδεύεται πάντοτε από έγγραφο που δικαιολογεί την
   απόφαση παραπομπής.
  στ) Στα οικονομικά θέματα συμμορφώνεται με τις οδηγίες της Οικονομικής
   Επιτροπής.  Διατηρεί Επαρχιακό Ταμείο, το οποίο διαχειρίζεται
   υπεύθυνα υπό τον οικονομικό έλεγχο της Οικονομικής Επιτροπής.
   Πόροι του  ταμείου είναι τα έσοδα από διάφορες τοπικές εκδηλώσεις,
   λαχεία και εράνους και οι ειδικές τοπικές εισφορές των μελών και των
   φίλων του Κόμματος.  Τα έσοδα από τα δικαιώματα εγγραφής και οι
   ετήσιες συνδρομές των μελών κατατίθενται στο Κεντρικό Ταμείο του
   Κόμματος στη  Λευκωσία ή όπου αλλού ήθελε αποφασίσει η
   Οικονομική Επιτροπή. Επίσης, κατατίθενται στο Κεντρικό Ταμείο τα
   έσοδα από Παγκύπριες εκδηλώσεις του Κόμματος, των οποίων την
   πραγμάτωση προωθεί στην Επαρχία της.
  ζ) Ελέγχει κατά εξάμηνο τα Ταμεία των Τοπικών Οργανώσεων και
   αποστέλλει σχετική κατάσταση στην Οικονομική Επιτροπή στη
   Λευκωσία. 
  η) Με έγκριση του Εκτελεστικού Γραφείου καταρτίζει Συμβουλευτικό
   Συμβούλιο ή άλλες Επιτροπές για να υποβοηθηθεί στο έργο της.
  θ) Συμμορφώνεται προς τις εκάστοτε οδηγίες του Γενικού Οργανωτικού
   Γραμματέα του Κόμματος και βρίσκεται σε στενή συνεργασία και
   επικοινωνία με τα αρμόδια όργανα σε όλα τα θέματα.
 53.6 Οι επαρχιακοί αξιωματούχοι συμμετέχουν ως ισότιμα μέλη στα αντίστοιχα
  ειδικά κεντρικά γραφεία ή επιτροπές.
 53.7 Η Επαρχιακή Επιτροπή προΐσταται του Επαρχιακού Επαγγελματικού
  προσωπικού μέσα στα πλαίσια του οργανογράμματος και των Γενικών
  Οδηγιών του Γενικού Διευθυντή για θέματα προσωπικού.

ΑΡΘΡΟ 54: ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 54.1 Την Εκτελεστική Γραμματεία της Επαρχιακής Επιτροπής αποτελούν οι
  Αξιωματούχοι της Επαρχιακής Επιτροπής. Μετέχουν οι βουλευτές της
  Επαρχίας. Πρόεδρος είναι ο Πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής. Ο
  Πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής της ΝΕΔΗΚ και η Πρόεδρος της
  Επαρχιακής Επιτροπής της ΓΟΔΗΚ δύνανται να παρευρίσκονται στις
  συνεδριάσεις της Γραμματείας.
 54.2 Αρμοδιότητες
  Η Εκτελεστική Γραμματεία αντιμετωπίζει τις τρέχουσες εξελίξεις μέσα στα
  πλαίσια των αποφάσεων της Επαρχιακής Επιτροπής και υλοποιεί γενικά τις
  αποφάσεις της.
  Σε περίπτωση επείγουσας μορφής λαμβάνει αποφάσεις τις οποίες
  αναφέρει στην πρώτη επόμενη συνεδρία της Ολομέλειας της Επαρχιακής
  Επιτροπής για επικύρωση.

   την κανονική λειτουργία του λογιστηρίου του Κόμματος.
  θ) Υποβάλλει στην Κεντρική Επιτροπή στο τέλος κάθε οικονομικού έτους
   τους ελεγμένους λογαριασμούς του Κόμματος προς συζήτηση και
   έγκριση.
  ι) Παρουσιάζει στην Οικονομική Επιτροπή, σε συνεργασία με τον
   Οικονομικό Διαχειριστή, κατ’ έτος προϋπολογισμό για τους
   επόμενους δώδεκα (12) μήνες.
  ια) Συμμετέχει εξ οφίκιο μέλος στο Εκτελεστικό Γραφείο με δικαίωμα
   ψήφου

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΑΡΘΡΟ 48: ΔΟΜΗ - ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 
ΚΟΜΜΑΤΟΣ
Α. ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
 1. ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 2. ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 3. ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 4. ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ
 5. ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Ολομέλεια)
 6. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
 7. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 8. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 9. ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 10. ΤΟΠΙΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 11. ΤΟΠΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Β.   ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ
 1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 2. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 3. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 4. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 5. ΒΟΗΘΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 6. ΒΟΗΘΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 7. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ
  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
 8. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 9. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 10. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΑΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 11. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΩΤΙΣΗΣ
 12. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ – ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΘΡΟ 49: ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 49.1 Η Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση πραγματοποιείται κάθε πενήντα-τέσσερις
  (54) μήνες ταυτόχρονα με την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα μέλη της οικείας Επαρχιακής
  Οργάνωσης που έχουν εγγραφεί στο κεντρικό μητρώο μελών του Κόμματος
  τουλάχιστον εννιά (9) μήνες πριν την ημέρα της διεξαγωγής των εργασιών
  της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης.
 49.2 Η Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο και τα είκοσι-έξι (26)
  μέλη της Επαρχιακής Επιτροπής καθώς και τα αιρετά μέλη της Κεντρικής
  Επιτροπής που προέρχονται από την οικεία Επαρχιακή Οργάνωση.
 49.3 Την εκλογική διαδικασία εποπτεύει η Επαρχιακή Εφορευτική Επιτροπή που
  ορίζεται από την Επαρχιακή Επιτροπή υπό την ευθύνη και σε συνεννόηση με
  την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 50: ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 50.1 Το Τακτικό Επαρχιακό Συνέδριο συγκαλείται μια (1) φορά στην διάρκεια της
  θητείας των Επαρχιακών Συλλογικών Οργάνων κατόπιν σύγκλισης του από
  την Επαρχιακή Επιτροπή σε συνεννόηση με το Εκτελεστικό Γραφείο ή όποτε
  αυτό κριθεί αναγκαίο, και είναι το Ανώτατο Επαρχιακό Συλλογικό όργανο του
  Κόμματος στην κάθε επαρχία.
 50.2 Στο Τακτικό Επαρχιακό Συνέδριο γίνεται απολογισμός δράσης των
  επαρχιακών οργάνων και έλεγχος των πεπραγμένων τους από τη βάση του
  Κόμματος. Κατατίθεται έκθεση δράσης της Επαρχιακής Επιτροπής για την
  προηγούμενη θητεία και οικονομικός απολογισμός για την ίδια περίοδο.
 50.3 Σύνθεση 
  Στο Τακτικό Επαρχιακό Συνέδριο συμμετέχουν οι κεντρικοί αξιωματούχοι, οι
  Βουλευτές, οι Ευρωβουλευτές,  οι Υπουργοί και τα μέλη των κεντρικών
  συλλογικών οργάνων που είναι μέλη της οικείας Επαρχιακής Οργάνωσης, οι
  Πρόεδροι και τα μέλη των Επαρχιακών Επιτροπών, ΔΗΚΟ, ΓΟΔΗΚ και
  ΝΕΔΗΚ, οι Πρόεδροι των Τοπικών Επιτροπών, οι Πρόεδροι των Κλαδικών
  Επαρχιακών Επιτροπών και Επαγγελματικών Ομάδων, ένας αντιπρόσωπος
  από κάθε εκλογικό κέντρο, οι Δήμαρχοι, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι Σχολικοί
  Έφοροι, οι Πρόεδροι και τα μέλη των εκλεγμένων Κοινοτικών Συμβουλίων
  που είναι μέλη του Κόμματος, καθώς και οι πρώην κεντρικοί αξιωματούχοι,
  Βουλευτές, Ευρωβουλευτές, Υπουργοί, Πρόεδροι Επαρχιακών Επιτροπών
  ΔΗΚΟ, ΓΟΔΗΚ και ΝΕΔΗΚ, που είναι μέλη της οικείας Επαρχιακής
  Οργάνωσης.
  Οι Προσφυγικές Επαρχιακές Οργανώσεις καλούν σε συμμετοχή στο
  Επαρχιακό Συνέδριο όλα τα μέλη τους.
 50.4 Αρμοδιότητες 
  α) Λαμβάνει γνώση, συζητά και εγκρίνει την Έκθεση Δράσης της
   Επαρχιακής Επιτροπής για τη λήγουσα διετία.
  β) Λαμβάνει γνώση, συζητά και εγκρίνει τον Οικονομικό Απολογισμό της
   περασμένης διετίας.
 50.5 Ειδικοί Κανονισμοί 
  Ειδικοί Κανονισμοί που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν την
  οργάνωση, σύνθεση και λειτουργία του Τακτικού Επαρχιακού Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 51: ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 51.1 Το Έκτακτο Επαρχιακό Συνέδριο συγκαλείται ύστερα από απόφαση του
  Εκτελεστικού Γραφείου ή της Επαρχιακής Επιτροπής με έγκριση του
  Εκτελεστικού Γραφείου ή ύστερα από αίτηση των 2/5 των μελών του
  Κόμματος στην οικεία Επαρχία, με συγκεκριμένη ημερήσια διάταξη.
  Εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις περί του Τακτικού Επαρχιακού
  Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 52: ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 52.1 Το Επαρχιακό Συμβούλιο συγκροτείται από:
  α) Την Επαρχιακή Επιτροπή
  β) Τους Βουλευτές
  γ) Τους Δημάρχους, τους Δημοτικούς Συμβούλους και τους Σχολικούς
   Εφόρους
  δ) Τους Αντιπροσώπους της Επαρχιακής Οργάνωσης στην Κεντρική
   Επιτροπή.
  ε) Τον Πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής ΝΕΔΗΚ
  στ) Την Πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής ΓΟΔΗΚ
  ζ) Τους Εκπροσώπους των Περιφερειακών Τομέων/Συντονιστές
   Υπαίθρου και Δημαρχούμενων περιοχών οι οποίοι ορίζονται από το
   Γενικό Οργανωτικό Γραφείο σε συνεννόηση με την οικεία Επαρχιακή
   Επιτροπή.
  η) Τα επαγγελματικά οργανωτικά στελέχη 
  
  Η οικεία Επαρχιακή Επιτροπή σε συνεννόηση με το Γενικό Οργανωτικό

ΑΡΘΡΟ 38: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 38.1 Ο Γραμματέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή.
 38.2 Υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα χειρίζεται θέματα
  που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
 38.3 Υπό την εποπτεία ενός εκ των Αντιπροέδρων του Κόμματος συμμετέχει στη
  διαδικασία παραγωγής πολιτικής στον τομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΑΡΘΡΟ 39: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
 39.1 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων επιλέγεται/εκλέγεται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 39.2 Υπό την εποπτεία του Γενικού Γραμματέα διεκπεραιώνει τις αποφάσεις της
  Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων.
 39.3 Υπό την εποπτεία του Αντιπροέδρου του Κόμματος συμμετέχει στη
  διαδικασία παραγωγής πολιτικής.
 39.4 Υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα συμμετέχει στην
  υλοποίηση των οργανωτικών σχεδιασμών του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 40: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ  ΣΧΕΣΕΩΝ
 40.1 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων επιλέγεται/εκλέγεται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 40.2 Υπό την εποπτεία του Αναπληρωτή Προέδρου χειρίζεται τις σχέσεις του
  Κόμματος με Κόμματα, Οργανώσεις και Ομάδες του εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟ 41: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ/ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ
 41.1 Ο Γραμματέας Επικοινωνίας/Εκπρόσωπος Τύπου επιλέγεται/εκλέγεται από
  την Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου κατόπιν εισήγησης του
  Προέδρου του Κόμματος για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54)
  μήνες.
 41.2 Ετοιμάζει τις ανακοινώσεις του Κόμματος
 41.3 Έχει την ευθύνη παρακολούθησης των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ).
 41.4 Καταρτίζει προγράμματα εξωτερικής προβολής του Κόμματος, τα οποία,
  αφού εγκριθούν, προωθεί προς υλοποίηση σε συνεργασία της Επιτροπής
  Δημοσίων Σχέσεων και της Επιτροπής Πολιτικού Σχεδιασμού.
 41.5 Καταρτίζει προγράμματα εσωτερικής διαφώτισης, τα οποία, αφού εγκριθούν,
  προωθεί προς υλοποίηση με τη συνεργασία των αρμοδίων οργάνων του
  κόμματος (π.χ. Επαρχιακές Επιτροπές).
 41.5 Φέρει την ευθύνη των κομματικών εκδόσεων.
 41.6 Συμμετέχει στα διάφορα όργανα του Κόμματος ως ορίζει το Καταστατικό.
 
ΑΡΘΡΟ 42: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
 42.1 Ο Γραμματέας Κλαδικών Οργανώσεων επιλέγεται/εκλέγεται από την
  Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 42.2 Κάτω από την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα χειρίζεται όλα
  τα θέματα που αφορούν τις σχέσεις του Κόμματος με τις επαγγελματικές
  οργανώσεις των εργαζομένων (εργατών, υπαλλήλων, εκπαιδευτικών,
  οργανωμένων επιστημόνων κλπ.) και έχει την ευθύνη για την οργάνωση και
  λειτουργία κομματικών γενικών και κλαδικών οργανώσεων μέσα στις τάξεις
  του εργατικού κόσμου.
 42.3 Υπό την εποπτεία ενός εκ των Αντιπροέδρων του Κόμματος συμμετέχει στο
  σύστημα παραγωγής πολιτικής και ειδικότερα υποβάλλει εισηγήσεις για
  διαμόρφωση και προώθηση της εργατικής πολιτικής του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 43: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 43.1 Ο Γραμματέας Αγροτικών Θεμάτων εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή για
  θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 43.2 Κάτω από την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα χειρίζεται όλα
  τα θέματα που αφορούν τις σχέσεις του Κόμματος με τις αγροτικές
  οργανώσεις και έχει την ευθύνη για την οργάνωση και λειτουργία

  κομματικών οργανώσεων μέσα στις τάξεις του  αγροτικού κόσμου.
 43.3 Υπό την εποπτεία ενός εκ των Αντιπρόεδρων του Κόμματος συμμετέχει στο
  σύστημα παραγωγής πολιτικής και υποβάλλει εισηγήσεις για διαμόρφωση και
  προώθηση της αγροτικής πολιτικής του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 44: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ  ΘΕΜΑΤΩΝ
 44.1 Ο Γραμματέας Προσφυγικών Θεμάτων επιλέγεται/εκλέγεται από την
  Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 44.1 Αρμοδιότητες
  α) Υπό την εποπτεία  του Γενικού Γραμματέα χειρίζεται θέματα που
   αφορούν τις σχέσεις του Κόμματος με τη ΠΕΠ και τα προσφυγικά
   σωματεία στα πλαίσια της πολιτικής του Κόμματος.
  β) Επιλαμβάνεται των προσφυγικών και άλλων προβλημάτων των μελών
   και τα προωθεί προς τη λύση τους.

ΑΡΘΡΟ 45: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
 45.1 Ο Γραμματέας Θρησκευτικών Ομάδων επιλέγεται/εκλέγεται από την
  Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 45.2 Αρμοδιότητες 
  Υπό την εποπτεία του Γενικού Γραμματέα χειρίζεται θέματα που αφορούν τις
  σχέσεις του Κόμματος με τις θρησκευτικές ομάδες στα πλαίσια της πολιτικής
  του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 46: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 46.1 Η Κεντρική  Επιτροπή εκλέγει  ύστερα από πρόταση του Εκτελεστικού
  Γραφείου δύο (2) μέλη του Κόμματος ως Οικονομικούς Ελεγκτές του
  Κόμματος εκ των οποίων ο ένας είναι εγκεκριμένος ελεγκτής, για θητεία
  που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 46.2 Η θέση του Οικονομικού Ελεγκτή είναι ασυμβίβαστη με οποιονδήποτε άλλο
  κομματικό αξίωμα.
 46.3 Ελέγχουν την οικονομική διαχείριση των οργάνων και Επιτροπών του
  Κόμματος και καταθέτουν την έκθεση τους στην Κεντρική Επιτροπή και στο
  Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο αναφορικά με την προηγούμενη θητεία.

ΑΡΘΡΟ 47: ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 47.1 Ο Γενικός Διευθυντής του Κόμματος επιλέγεται/εκλέγεται, διορίζεται και
  παύεται από το Εκτελεστικό Γραφείο κατόπιν εισήγησης του Προέδρου.
 47.2 Αρμοδιότητες
  α) Προΐσταται διοικητικά της εσωτερικής λειτουργίας του Κόμματος και
   εποπτεύει το έργο του επαγγελματικού προσωπικού των Κεντρικών
   και Επαρχιακών γραφείων.
  β) Υπό την εποπτεία της Γραμματείας του Εκτελεστικού Γραφείου, έχει
   την ευθύνη θεμάτων που άπτονται του επαγγελματικού προσωπικού
   του Κόμματος.
  γ) Προτείνει στο Εκτελεστικό Γραφείο την δομή και το οργανόγραμμα του
   Κόμματος.
  δ) Δύναται να ανοίγει/κλείνει/λειτουργεί τραπεζικούς λογαριασμούς,
   ή/και να έχει δικαίωμα υπογραφής ή/και  να προβαίνει σε αιτήματα
   τραπεζικών διευκολύνσεων/δανεισμού εκ μέρους του Κόμματος,
   ΝΕΔΗΚ, ΓΟΔΗΚ, και των Επαρχιακών Επιτροπών σύμφωνα με το
   άρθρο 69.9.
  ε) Συμμετέχει εξ οφίκιο μέλος στην Οικονομική Επιτροπή με δικαίωμα
   ψήφου.
  στ) Εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή τη διενέργεια  πληρωμής
   των κομματικών δαπανών και υπογράφει τα εντάλματα πληρωμής.
  ζ) Εισηγείται, σε συνεργασία με τον Οικονομικό Διαχειριστή, προς την
   Οικονομική Επιτροπή, τον Ετήσιο Προϋπολογισμό Εσόδων και
   Δαπανών.
  η) Σε συνεργασία με την Οικονομική Επιτροπή του Κόμματος εποπτεύει

ΑΡΘΡΟ 65: ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
 65.1 Παραρτήματα Εξωτερικού
  α) Στα μεγάλα κέντρα του απόδημου Κυπριακού Ελληνισμού ή και αλλού,
   ιδρύονται Τοπικές Οργανώσεις - Παραρτήματα του Κόμματος.
  β) Λειτουργούν με βάση Καταστατικό που εγκρίνει ειδικά συγκαλούμενο
   Τοπικό Συνέδριο του Κόμματος και επικυρώνει το Εκτελεστικό
   Γραφείο.
 65.2 Φοιτητικές Οργανώσεις
  Στα διάφορα Πανεπιστήμια του Εξωτερικού ή Σχολές Τριτοβάθμιας
  Εκπαίδευσης του Εσωτερικού ιδρύονται και λειτουργούν Φοιτητικές
  Οργανώσεις του Κόμματος.

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ
ΑΡΘΡΟ 66: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 66.1 Υποεπιτροπή του Εκτελεστικού Γραφείου του Κόμματος εκ πέντε (5) μελών
  θα λειτουργεί σαν Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
  Τα πέντε (5) μέλη θα εκλέγονται στη πρώτη συνεδρία του Εκτελεστικού
  Γραφείου με μυστική ψηφοφορία και θα υπηρετούν καθ΄ όλη τη θητεία. Σε
  περίπτωση που θα κενωθεί θέση μέλους του Πειθαρχικού Συμβουλίου
  επιλέγεται άμεσα νέο μέλος.
  Εκάστη Επαρχιακή Επιτροπή δύναται να υποβάλει καταγγελία στο Γενικό
  Γραμματέα σχετικά  με παράπτωμα που αφορά μέλος του Κόμματος που
  εμπίπτει στη δική της δικαιοδοσία. Ο Γενικός Γραμματέας αφού διαπιστώσει
  ότι τα γεγονότα που αφορούν τη συγκεκριμένη περίπτωση μπορούν να
  στοιχειοθετήσουν υπόθεση που εμπίπτει  στις πρόνοιες των πιο κάτω
  πειθαρχικών αδικημάτων ετοιμάζει σχετική έκθεση και την παραπέμπει
  ενώπιον του Εκτελεστικού Γραφείου για εξέταση και λήψη απόφασης
  παραπομπής ή όχι σε πειθαρχική δίκη.
  Νοείται ότι το Εκτελεστικό Γραφείο δικαιούται αυτεπαγγέλτως να
  παραπέμπει στο Πειθαρχικό Συμβούλιο οποιαδήποτε καταγγελία κρίνει ότι
  πρέπει να τύχει πειθαρχικής διερεύνησης. Κατά τη λήψη της απόφασης του
  Εκτελεστικού Γραφείου δε μετέχουν στη διαδικασία τα μέλη του Πειθαρχικού
  Συμβουλίου.
 66.2 Νοείται ότι σε περιπτώσεις αυταπόδεικτου πειθαρχικού παράπτωματος το
  Εκτελεστικό Γραφείο δύναται να επιβάλει αυτεπάγγελτα οποιαδήποτε
  πειθαρχική ποινή.
 66.3 Οι αποφάσεις του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου μπορούν να
  εφεσιβληθούν από το ενδιαφερόμενο μέρος το αργότερο εντός τριάντα (30)
  ημερών από της κοινοποιήσεως σε αυτόν ή από της δημοσιεύσεως της
  απόφασης.
  Έφεση υποβάλλεται στην Κεντρική Επιτροπή της οποίας Υποεπιτροπή από
  έντεκα (11) μέλη ενεργεί σαν Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό  Συμβούλιο, και
  δύναται να ακυρώσει, να μειώσει, ή να επικυρώσει την ποινή.
  Τα έντεκα (11) μέλη θα καθορίζονται στην πρώτη συνεδρία της Κεντρικής
  Επιτροπής με μυστική ψηφοφορία και θα υπηρετούν καθ΄ όλη τη θητεία.
  Σε περίπτωση που θα κενωθεί θέση μέλους του Δευτεροβάθμιου
  Πειθαρχικού Συμβουλίου επιλέγεται άμεσα νέο μέλος.
 66.4 Σε περίπτωση που μέλος του πρωτοβάθμιου ή δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού
  Συμβουλίου έχει άμεση ή έμμεση σχέση με οποιονδήποτε κατηγορούμενο
  τότε το μέλος αυτό δεν θα λαμβάνει μέρος στη πειθαρχική διαδικασία.
 66.5 Πειθαρχικά Αδικήματα
   α) Η μη συμμόρφωση μέλους προς τις υποχρεώσεις του, που
    απορρέουν από το Καταστατικό και τις διατάξεις των
    Κανονισμών Λειτουργίας του Κόμματος.
   β) Η συμπεριφορά μέλους που μειώνει το ηθικό κύρος και θίγει
    την αξιοπρέπεια του Κόμματος.

   γ) Στάση και συμπεριφορά μέλους αντίθετη προς τις Αρχές, την
    Ιδεολογία, τις αποφάσεις και τις προγραμματικές επιδιώξεις του
    Κόμματος.
 66.6 Πειθαρχικές Ποινές
  Για τα πιο πάνω πειθαρχικά αδικήματα επιβάλλονται ανάλογα με τη
  σοβαρότητα του πειθαρχικού αδικήματος οι πιο κάτω ποινές:
   α) Σύσταση
   β) Προφορική επίπληξη
   γ) Γραπτή επιτίμηση
   δ) Προσωρινός αποκλεισμός από την κομματική ζωή
   ε) Καθαίρεση Αξιωματούχου από το Αξίωμα του
   στ) Προσωρινή Αποβολή
   ζ) Αποβολή

ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ
ΑΡΘΡΟ 67: ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ - ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
 67.1 Οι πολιτικές αποφάσεις του Κόμματος για την εκλογή Προέδρου της
  Δημοκρατίας λαμβάνονται από την Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος, που
  συνέρχεται μετά από πρόταση του Εκτελεστικού Γραφείου, είτε
  αυτεπάγγελτα.
 67.2 Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Κόμματος είναι μέλος της Βουλής τότε
  είναι ο υποψήφιος του Κόμματος στην εκλογή για ανάδειξη Προέδρου της
  Βουλής.
 67.3 Ειδικοί Κανονισμοί που ψηφίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν τη
  διαδικασία επιλογής κομματικού ή κομματικών υποψηφίων στη διεκδίκηση
  των Γενικών ή Αναπληρωματικών Βουλευτικών Εκλογών, των Ευρωεκλογών,
  των Δημοτικών Εκλογών ή της Εκλογής Κοινοτικών  Συμβουλίων.
 67.4 Όλοι οι υποψήφιοι Βουλευτές, Ευρωβουλευτές, Δήμαρχοι, Δημοτικοί
  Σύμβουλοι και άλλοι υποψήφιοι Κομματικών ή Κοινοτικών αξιωμάτων
  μπορούν να έχουν πρόσβαση για επιθεώρηση των μητρώων του Κόμματος
  βάση κανονισμών που θα εκδίδει το Εκτελεστικό Γραφείο.

ΜΕΡΟΣ ΕΝΝΑΤΟ 
ΑΡΘΡΟ 68: ΕΙΔΙΚΟΙ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
 68.1 Η Κεντρική Επιτροπή θεσπίζει Ειδικούς Κανονισμούς που ρυθμίζουν:
  α) Τη διαδικασία της υποβολής υποψηφιότητας και εκλογής
   Αξιωματούχων του Κόμματος από την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση
   ή άλλα ανώτερα όργανα του Κόμματος.
  β) Τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων του Κόμματος, Κεντρικών και
   Επαρχιακών.
  γ) Το διαχωρισμό των υπηρεσιών των Αξιωματούχων του Κόμματος σε
   δύο κατηγορίες. Στην κατηγορία όσων προσφέρουν τις υπηρεσίες τους
   άνευ αντιμισθίας και εκείνων που πράττουν τούτο έναντι αντιμισθίας,
   με αναφορά των συγκεκριμένων Αξιωματούχων που ανήκουν σε κάθε
   κατηγορία.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟ
ΑΡΘΡΟ 69: ΓΕΝΙΚΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
 69.1 Διαδικασία Αναφοράς
  Αναφορά οργάνου ή μέλους προς το Εκτελεστικό Γραφείο ή την Κεντρική
  Επιτροπή γίνεται πάντοτε δια του Γενικού Γραμματέα.

 69.2 Καταρτισμός Προσχεδίων Κανονισμών
  Τα προσχέδια όλων των Κανονισμών Λειτουργίας των διαφόρων Οργάνων ή
  Επιτροπών που προνοεί το Καταστατικό καταρτίζει το Εκτελεστικό Γραφείο
  με εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας, Ελέγχου και Κανονισμών και τα
  παραπέμπει για έγκριση στην Κεντρική Επιτροπή. 
 69.3 Τρόπος λήψης Αποφάσεων
  Όλες οι αποφάσεις των Συλλογικών Οργάνων που προνοούνται από το
  Καταστατικό λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία νοουμένου ότι δεν
  προβλέπεται διαφορετικά σε άλλο άρθρο του Καταστατικού. Σε περίπτωση
  ισοψηφίας ο προεδρεύων του συγκεκριμένου οργάνου έχει τη νικώσα ψήφο.
  Όταν ζητηθεί μυστική ψηφοφορία από το 25% των παρόντων συνέδρων σε
  οποιαδήποτε Συνέλευση ή οποιοδήποτε Συνέδριο, τότε αυτή διεξάγεται
  από πενταμελή (5) Εφορευτική Επιτροπή η οποία επιβλέπει τη διεξαγωγή
  της ψηφοφορίας και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων.
 69.4 Ασυμβίβαστη η κατοχή δύο κομματικών Αξιωμάτων
   α) Είναι ασυμβίβαστη η κατοχή δύο ή περισσότερων θέσεων
    αξιωματούχων σε Κεντρικό ή Επαρχιακό ή Τοπικό επίπεδο από
    το ίδιο πρόσωπο. Οιοσδήποτε αξιωματούχος ανεξάρτητα
    επιπέδου δικαιούται να κατέχει θέση ως απλό μέλος σε
    συλλογικό όργανο.
   β) Νοείται ότι τούτο δεν ισχύει όταν προνοείται καταστατικά ή
    συμμετοχή του φορέα ενός αξιώματος στα ανώτατα όργανα.
   γ) Η απ’ ευθείας εκλογή σε συλλογικό όργανο δεν αποτελεί
    ασυμβίβαστο με κομματικό αξίωμα.
    Το Εκτελεστικό Γραφείο καθορίζει ποια συγκεκριμένα αξιώματα
    είναι  ασυμβίβαστα.
 69.5 Κήρυξη θέσης Μέλους Συλλογικού Οργάνου (Κεντρικού ή Επαρχιακού) ως
  κενή και διαδικασία συμπλήρωσής της.
   α) Σε περίπτωση που μέλος συλλογικού οργάνου απουσιάζει
    αδικαιολόγητα πέρα από τρείς συνεχείς  συνεδρίες ή από δέκα
    (10) συνολικά αδικαιολόγητες συνεδρίες κατά τη διάρκεια της
    θητείας του , το όργανο δικαιούται να το απαλλάξει από τα
    καθήκοντα του και να κηρύξει τη θέση του κενή, αφού
    εξασφαλίσει προηγουμένως την έγκριση του Εκτελεστικού
    Γραφείου.
   β) Κενούμενες θέσεις  κατά τα ανωτέρω καταλαμβάνουν οι
    επιλαχόντες κατά την σειρά επιτυχίας κατά της εκλογής.
   γ) Σε περίπτωση μη κάλυψης θέσης από επιλαχόντες για τη
    συμπλήρωση της κενής θέσης, θα επιλέγει το όργανο ύστερα
    από έγκριση του Εκτελεστικού Γραφείου. 
 69.6 Θητεία Αξιωματούχων 
  Η θητεία των Αξιωματούχων που αναφέρονται στα διάφορα άρθρα του
  Καταστατικού, αρχίζει από την ημέρα της εκλογής τους και λήγει αμέσως
  μετά την εκλογή των νέων Αξιωματούχων από το αρμόδιο όργανο του
  Κόμματος και διαρκεί για 54 μήνες. Εξαιρούνται ο Κοινοβουλευτικός
  Εκπρόσωπος και ο Αναπληρωτής του, των οποίων η θητεία διαρκεί όσο και η
  βουλευτική θητεία τους , καθώς και ο Πρόεδρος και τα μέλη της Τοπικής
  Επιτροπής των οποίων η θητεία μπορεί να καθορίζεται από τις ετήσιες
  Τοπικές Γενικές Συνελεύσεις. 
 69.7 Έκπτωση Αξιωματούχων/Μελών
  Αξιωματούχος/Μέλος του Κόμματος εκπίπτει του αξιώματός του σε
  περίπτωση που με ενέργειες του βρίσκεται σε αντίθεση με αποφάσεις
  Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος, ύστερα από σχετική απόφαση του
  Εκτελεστικού Γραφείου δεόντως αιτιολογημένης, με δικαίωμα έφεσης στην
  Κεντρική Επιτροπή εντός τριάντα (30) ημερών.
 69.8 Τροποποίηση του Καταστατικού 
  Το Καταστατικό του Κόμματος μπορεί να τροποποιηθεί σε Τακτικό ή Έκτακτο
  Παγκύπριο Συνέδριο με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων που έχουν
  δικαίωμα ψήφου, δεδομένου ότι το σχέδιο τροποποιήσεων θα

  γνωστοποιηθεί τουλάχιστον ένα μήνα πριν το Συνέδριο σε όλα το όργανα και
  τους συνέδρους του Κόμματος.
 69.9 Πόροι του Κόμματος
  Πόροι του Κόμματος είναι η ετήσια κρατική χορηγία και οι ετήσιες συνδρομές
  των μελών, εισφορές, δωρεές, έσοδα εράνων, οργάνωσης λαχείων,
  χοροεσπερίδων, άλλων εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων που συνάδουν με
  τις αρχές πολιτικής δεοντολογίας.
  Το Κόμμα έχει εξουσία όπως: 
   α) Διορίζει τραπεζικούς ή/και άλλους οργανισμούς ως τραπεζίτες
    του και να προβαίνει στο άνοιγμα οποιουδήποτε λογαριασμού.
   β) Συναλλάττεται ή/και λαμβάνει τραπεζικές διευκολύνσεις ή/και
    υπηρεσίες σε δάνεια, τρεχούμενο ή/και οποιοδήποτε άλλο
    λογαριασμό ή/και σε οποιαδήποτε άλλη μορφή τραπεζικών
    πιστώσεων για οποιαδήποτε ποσά με ή χωρίς εξασφαλίσεις και
    κάτω από οποιουσδήποτε όρους 
   γ) Υποθηκεύει, καταθέτει, ενεχυριάζει ή/και άλλως πως
    προσφέρει ή/και διαθέτει οποιαδήποτε περιουσία του Κόμματος
    κινητή ή/και ακίνητη σαν εξασφάλιση οποιονδήποτε
    υφιστάμενων ή/και  μελλοντικών ή/και  υπό αίρεση
    υποχρεώσεων του Κόμματος, έναντι οποιουδήποτε τραπεζικού
    ή/και άλλου οργανισμού ή/και φυσικού ή/και νομικού
    προσώπου.
   δ) Προς το σκοπό υλοποίησης των πιο πάνω, ο εκάστοτε
    Διευθυντής του Κόμματος ή/και ο εκάστοτε Οικονομικός
    Διαχειριστής του Κόμματος ή/και οποιοσδήποτε πληρεξούσιος
    αντιπρόσωπος οποιουδήποτε από αυτούς, εξουσιοδοτούνται να
    προβαίνουν σε οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις ή/και στη
    συνομολόγηση οποιασδήποτε συμφωνίας υπογράφοντας προς
    τούτο κάθε αναγκαίο έγγραφο, δήλωση ή αίτηση ή/και να
    παρίστανται ενώπιον οποιασδήποτε αρχής για σκοπούς αγοράς
    ή/και πώλησης ή/και επιβάρυνσης οποιασδήποτε κινητής ή
    ακίνητης περιουσίας του Κόμματος.
 69.10 Ημερομηνία ισχύος του παρόντος Καταστατικού 
  Η ισχύς του Καταστατικού που ψηφίστηκε στις 6 Μαΐου 2018 αρχίζει από την
  ψήφισή του.
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΑΡΘΡΟ 1 : ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΕΜΒΛΗΜΑ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ
 1.1 Το Δημοκρατικό Κόμμα ιδρύθηκε στη Λευκωσία αρχικά ως παράταξη με την
  ονομασία Δημοκρατική Παράταξη, στις 12 Μαΐου 1976, με ιδρυτική διακήρυξη
  του Σπύρου Κυπριανού με στόχο τη στήριξη του εθνάρχη Μακαρίου και της
  πολιτικής του. Η παράταξη σύντομα μετασχηματίστηκε σε Κόμμα με την
  επωνυμία ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ.
 1.2 ΕΔΡΑ του Κόμματος είναι στην Λεωφ. Γρίβα Διγενή 50, 1080, στη Λευκωσία.
 1.3 ΕΜΒΛΗΜΑ του Κόμματος η αναμμένη δάδα.
 1.4 Η σφραγίδα του Κόμματος είναι κυκλική και στην περιφέρεια έχει την
  επιγραφή ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. Στο κέντρο έχει την
  αναμμένη δάδα, που τέμνει στο μέσο τη συντομογραφία του Κόμματος,
  ΔΗΚΟ, και το έτος ίδρυσής του, 1976.

ΑΡΘΡΟ 2 : ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ – ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 2.1 Ιδεολογία
  Το Δημοκρατικό Κόμμα εκφράζει τους πολίτες που πιστεύουν στις αρχές της
  Πολιτικής, Κοινωνικής και Οικονομικής Δημοκρατίας ως το σύστημα αρχών
  που προάγει και εξασφαλίζει καλύτερα την αρμονική κοινωνική συμβίωση,
  την κοινωνική συνοχή και την κοινωνική δημιουργία. Το Δημοκρατικό Κόμμα
  ασπάζεται την ιδεολογία και τη φιλοσοφία του ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ που
  εμπνέεται από ένα γενικότερο εθνικό και κοινωνικό όραμα και απορρίπτει τις
  γενικές και αόριστες ιδέες και τους αυθαίρετους αφορισμούς.
 2.2 Βασικοί σκοποί
  Βασικοί σκοποί του Δημοκρατικού Κόμματος είναι η συμβολή στον αγώνα για
  την απελευθέρωση της Κύπρου και η προώθηση θεσμών, προγραμμάτων και
  διαδικασιών, που εξασφαλίζουν απρόσκοπτη πρόοδο  και αρμονία στον
  πολιτικό και οικονομικό τομέα, μέσα σε μια κυρίαρχη, ανεξάρτητη και
  δημοκρατική πολιτεία με κατοχυρωμένα τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα
  όλων των νόμιμων πολιτών της. 
 2.3 Βασικοί στόχοι
  Οι βασικοί στόχοι του Δημοκρατικού Κόμματος πηγάζουν από  την όλη
  ιδεολογία και πολιτική φιλοσοφία του. Παράλληλα:
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα βρίσκεται σταθερά και με συνέπεια ενταγμένο
   στον ενδιάμεσο πολιτικό χώρο και υπηρετεί με ειλικρίνεια και χωρίς

   διακρίσεις το δημόσιο συμφέρον και το κοινωνικό σύνολο. Επιδιώκει τη
   συστηματική συνεργασία των δυνάμεων του χώρου στη βάση
   πολιτικοϊδεολογικών συγκλίσεων. Μόνιμος στόχος του Δημοκρατικού
   Κόμματος είναι η συνένωση των δυνάμεων του χώρου και η διεύρυνση
   της αποδοχής των αρχών και της πολιτικής φιλοσοφίας του
   ενδιάμεσου χώρου από την Κυπριακή κοινωνία Στόχος επίσης είναι η
   δημιουργία συνθηκών εθνικής συνεννόησης, πολιτικής συναντίληψης,
   κοινωνικής συναίνεσης και πολιτικής σταθερότητας στον τόπο.
  β) Το Δημοκρατικό Κόμμα επιδιώκει ενεργό και δημιουργική συμμετοχή
   σε Διεθνείς και  Ευρωπαϊκούς πολιτικοϊδεολογικούς και
   κο ι ν ο β ο υλ ε υ τ ι κο ύ ς  θ εσ μ ο ύ ς  κα ι  σ χ ή μ α τ α  σ τ η  β ά σ η
   πολιτικοϊδεολογικής ταύτισης ή συγγένειας.
 2.4 Θέσεις του Κόμματος αναφορικά με το Εθνικό θέμα
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα θεωρεί το Κυπριακό ως πρόβλημα εισβολής και
   κατοχής και αγωνίζεται για να επιτύχει με βάση τα ψηφίσματα και τις
   αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών και τις Συμφωνίες Κορυφής, τις
   αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
   και το Κοινοτικό (Ευρωπαϊκό) Κεκτημένο, δίκαιη, λειτουργική και
   βιώσιμη λύση. ΛΥΣΗ που θα εξασφαλίζει την πλήρη ανεξαρτησία, την
   κατοχύρωση της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας, και της
   ενότητας της χώρας, την αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων
   και των εποίκων και την κατοχύρωση του δικαιώματος επιστροφής
   όλων των προσφύγων στις εστίες και τις περιουσίες τους, κάτω από
   συνθήκες ασφάλειας και θα κατοχυρώνει τα ανθρώπινα δικαιώματα
   (όλων των νόμιμων κατοίκων της Κυπριακής Δημοκρατίας), τις
   βασικές ελευθερίες και τη διακρίβωση της τύχης ενός εκάστου των
   αγνοουμένων.
  β) Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει ότι στον αγώνα μας για φυσική και
   εθνική επιβίωση και δικαίωση, η ανεπιφύλακτη και στενή συνεργασία
   με την Ελληνική Κυβέρνηση είναι αναγκαία και απαραίτητη, και ότι, οι
   δεσμοί με την Ελλάδα, για λόγους ιστορικούς, φυλετικούς και
   εθνικούς, πρέπει να παραμένουν πάντοτε απαρασάλευτοι.
  γ) Το Δημοκρατικό Κόμμα εργάζεται για την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση της
   Κύπρου με στόχο την εφαρμογή των αρχών της δικαιοσύνης, των
   ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του Κοινοτικού Κεκτημένου και την
   ισότιμη και δημιουργική συμμετοχή της Κύπρου στους Ευρωπαϊκούς
   θεσμούς και γενικά στο Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. Παράλληλα εργάζεται
   για τη διαμόρφωση ενός συστήματος αρχών και αξιών στην Ευρωπαϊκή
   Ένωση που να την καθιστά ένωση λαών και πολιτισμών και όχι όργανο
   πολιτικών και οικονομικών κέντρων εξουσίας.
 2.5 Πολιτική Δημοκρατία
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει πως όλες οι πολιτικές εξουσίες πρέπει
   να πηγάζουν από το λαό και να ασκούνται υπεύθυνα για το καλό του
   λαού και σύμφωνα με την ανόθευτη θέλησή του.
  β) Η ολοκλήρωση της Πολιτικής Δημοκρατίας είναι αδιανόητη χωρίς την
   απαιτούμενη πολιτική αγωγή και ενημέρωση, χωρίς τη συμμετοχή
   όλων των ενηλίκων πολιτών στη διαδικασία λήψης σοβαρών
   αποφάσεων, χωρίς την παροχή ίσων ευκαιριών σε όσους πολίτες
   θέλουν να διεκδικήσουν πολιτικές θέσεις, από τις οποίες να μπορούν
   να συναγωνιστούν δημοκρατικά και  ελεύθερα, χωρίς να
   παρεμποδίζονται από οποιεσδήποτε προκαταλήψεις και εμπόδια.
   Η Πολιτική Δημοκρατία απαιτεί την ισότητα των πολιτών έναντι των
   νόμων και την ισοπολιτεία των νόμων έναντι όλων των πολιτών.
 2.6 Έμπρακτη Πολιτική Δημοκρατία 
  Το Δημοκρατικό Κόμμα θέλει τη δημοκρατία έμπρακτη και ουσιαστική, όπου
  τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των πολιτών να καθορίζονται δημοκρατικά,
  με συναίσθηση κοινωνικής ευθύνης και σύμφωνα με τις αρχές της
  δικαιοσύνης και της κοινωνικής αλληλεγγύης και όπου τα δικαιώματα των
  πολιτών να προστατεύονται αποτελεσματικά και να ασκούνται ελεύθερα.

 2.7 Ατομικές και Πολιτικές Ελευθερίες 
  Το Δημοκρατικό Κόμμα θέλει τα ανθρώπινα δικαιώματα απαραβίαστα και τις
  ατομικές και πολιτικές ελευθερίες κατοχυρωμένες με μηχανισμούς που να
  τις προστατεύουν από καταχραστές και σφετεριστές της εξουσίας και από
  πράξεις που δεν συνάδουν με το σύστημα των κοινωνικών αξιών του λαού ή
  τη δημοκρατικά εκφραζόμενη θέληση του λαού.
 2.8 Κοινωνική Δημοκρατία
  Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει ότι το κράτος και γενικά η πολιτεία καθώς και
  η ευρύτερη  κοινωνία έχουν υποχρέωση να εξασφαλίζουν σε όλους τους
  πολίτες συνθήκες ελεύθερης και αξιοπρεπούς διαβίωσης, σύμφωνα με τις
  αρχές της δικαιοσύνης, του ανθρωπισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης.
  Για το σκοπό αυτό υποστηρίζει τη χαλιναγώγηση της αυθαιρεσίας των
  ισχυρών κοινωνικών ομάδων, όπου, και όταν, εκδηλώνεται, την ενίσχυση των
  αδύνατων κοινωνικών ομάδων ή κατηγοριών ή στρωμάτων και την προστασία
  τους από την εγκατάλειψη, την κοινωνική περιθωριοποίηση, την άδικη
  μεταχείριση και την εκμετάλλευση, με απώτερο σκοπό την εξισορρόπηση
  των κοινωνικών και οικονομικών δικαιωμάτων και την αρμονική συμβίωση
  των πολιτών μέσα σε συνθήκες κοινωνικής συνοχής.
 2.9 Οικονομική Δημοκρατία
  Το Δημοκρατικό Κόμμα αποβλέπει στην εξάλειψη κάθε είδους οικονομικών
  φραγμών για την οικονομική προαγωγή των ατόμων και στη δημιουργία ίσων
  ευκαιριών εργασίας και οικονομικής προόδου για όλους τους πολίτες.
  Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει ότι η οικονομική δημοκρατία είναι ανέφικτη
  χωρίς την κατάργηση της κυρίαρχης  αυθαιρεσίας των οικονομικά ισχυρών,
  των μονοπωλίων, της ασυδοσίας του εγχώριου ή ξένου κεφαλαίου, της
  μονοπώλησης, της πληροφόρησης και των κάθε λογής προνομίων που είναι
  αντίθετα με τα συμφέροντα του λαού.  Το Δημοκρατικό Κόμμα θεωρεί επίσης
  αναγκαία την καθιέρωση ελέγχου και την επιβολή κυρώσεων για την κακή
  χρήση τεχνικών εφευρέσεων ή καινοτομιών από μέρους ισχυρών
  κοινωνικοοικονομικών παραγόντων.
  Το Δημοκρατικό Κόμμα θεωρεί το μικτό σύστημα οικονομίας, που συνδυάζει
  την ιδ ιωτική πρωτοβουλία με τον κρατικό σχεδιασμό,  ως το
  αποτελεσματικότερο οικονομικό σύστημα το οποίο διασφαλίζει την πρόοδο
  και την ανάπτυξη της Κύπρου και του λαού της, την δίκαιη κατανομή του
  εθνικού πλούτου και των οικονομικών βαρών και την προστασία των
  δικαιωμάτων των οικονομικά ασθενέστερων και μη προνομιούχων ομάδων
  του πληθυσμού.
 2.10 Δημοκρατική μεθόδευση
  Το Δημοκρατικό Κόμμα δεν υποστηρίζει δόγματα αλλά αρχές, που θα
  ενθαρρύνουν την αδιάκοπη αναζήτηση του καλύτερου και δικαιότερου
  τρόπου κοινωνικής συμβίωσης και συνεργασίας.
  Υποστηρίζει ότι ο ανοικτός και ελεύθερος διάλογος σαν μέσο έκφρασης των
  εκτιμήσεων και θέσεων του λαού, αποτελεί το πιο ορθό μέσο αναζήτησης
  τρόπων για πιο αρμονική  κοινωνική συμβίωση και συνεργασία.
  Επίσης υποστηρίζει ότι σε περίπτωση διαφωνίας ή διαφοράς το καλύτερο
  μέσο για εξεύρεση λύσης είναι οι νόμιμες και δημοκρατικές διαδικασίες.
 2.11 Κατευθυντήριες Οργανωτικές Γραμμές 
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα δεν είναι Κόμμα με μονολιθική οργάνωση. Η
   συνοχή του διατηρείται με την ισορροπημένη κατανομή της
   ενδοκομματικής δύναμης μεταξύ των μελών και αξιωματούχων του, με
   την προσήλωση στους σκοπούς και στη συλλογική προσπάθεια για την
   επίτευξη των σκοπών του Κόμματος.
  β) Οι δημοκρατικές αρχές διέπουν τόσο τη διαδικασία ανάδειξης
   αξιωματούχων όσο και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Γι’ αυτό:
   I.  Όλα τα όργανα είναι αιρετά και εκλέγονται με όσο το δυνατό πιο
    άμεσο τρόπο. Συγκεκριμένα όλα τα μέλη του Κόμματος, που
    είναι εγγεγραμμένα στο Κεντρικό Μητρώο Μελών, έχουν και
    ασκούν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και
    συνδιαμορφώνουν μέσα από συλλογικές διαδικασίες τις

    αποφάσεις και τις θέσεις του Κόμματος στα μείζονος σημασίας
    και ιδιαίτερης κρισιμότητας πολιτικά και κομματικά θέματα. Όλα
    τα μέλη του Κόμματος εκλέγουν όλους τους κεντρικούς
    αξιωματούχους και μέλη των κεντρικών συλλογικών οργάνων
    του Κόμματος, όλα τα μέλη των Επαρχιακών Οργανώσεων
    εκλέγουν όλους τους αξιωματούχους και τα μέλη των
    Επαρχιακών Συλλογικών Οργάνων και όλα τα μέλη της Τοπικής
    Οργάνωσης εκλέγουν όλους τους αξιωματούχους και όλα τα
    μέλη των τοπικών συλλογικών οργάνων.
   II. Οι εξουσίες που συγκεντρώνουν τα όργανα
    αλληλοϊσορροπούνται και αλληλοελέγχονται.
   III. Οι αποφάσεις λαμβάνονται από αρμόδια συλλογικά όργανα.
    --Επιδιώκεται η αποκέντρωση του συστήματος λήψης
    αποφάσεων και η εκχώρηση διακριτικής  εξουσίας στα
    κατώτερα συλλογικά αιρετά  όργανα.

ΑΡΘΡΟ 3: ΚΟΜΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ
 3.1 Επί θεμάτων μείζονος πολιτικής σημασίας ή ιδιαίτερης κομματικής
  κρισιμότητας πραγματοποιείται κομματικό δημοψήφισμα στο οποίο
  συμμετέχουν όλα τα μέλη του Κόμματος.
 3.2 
  Την πραγματοποίηση κομματικού δημοψηφίσματος αποφασίζει η Κεντρική
  Επιτροπή, η οποία καθορίζει το θέμα και τα ερωτήματα που θα τεθούν προς
  απάντηση στο δημοψήφισμα. Οι σχετικές αποφάσεις της Κεντρικής
  Επιτροπής λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών της.

ΑΡΘΡΟ 4: ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 4.1 Το Πολιτικό Πρόγραμμα του Κόμματος καθορίζεται με βάση τις πιο πάνω
  βασικές πολιτικές θέσεις και, εντός των πλαισίων αυτών, μπορεί να
  αναθεωρείται από καιρού εις καιρό από το Παγκύπριο Συνέδριο που έχει
  αποκλειστική αρμοδιότητα να συζητά και να εγκρίνει τους επί μέρους
  στόχους, τη μεθοδολογία, τρόπους και ενέργειες για την προώθηση της
  εφαρμογής του.
 4.2 Την ευθύνη για τη σύνταξη του προσχεδίου του προγράμματος έχει το
  Εκτελεστικό Γραφείο που το υποβάλλει στην Κεντρική Επιτροπή για έγκριση.
  Η Κεντρική Επιτροπή το παραπέμπει στο Παγκύπριο Συνέδριο για τελική
  έγκριση. Νοείται ότι σε όλα τα όργανα του Κόμματος δίνεται η δυνατότητα
  υποβολής απόψεων και εισηγήσεων για τον καταρτισμό του Πολιτικού
  Προγράμματος του Κόμματος.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΔΟΜΗ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

ΑΡΘΡΟ 5: ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 1. Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση
 2. Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο
 3. Έκτακτο ή Καταστατικό Συνέδριο 
 4. Παγκύπρια Συνδιάσκεψη
 5. Κεντρική Επιτροπή
 6. Πολιτικό Συμβούλιο
 7. Εκτελεστικό Γραφείο
 8. Γραμματεία Εκτελεστικού Γραφείου
 9. Κοινοβουλευτική Ομάδα
 10. Γενικό Οργανωτικό Γραφείο
 11. Οικονομική Επιτροπή

 12. Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες
 13. Επιτροπή Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ΑΡΘΡΟ 6: ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 6.1 Η Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση πραγματοποιείται κάθε πενήντα-τέσσερις
  (54) μήνες και εκλέγει τους κεντρικούς αξιωματούχους του Κόμματος
  (Πρόεδρο, Αναπληρωτή Πρόεδρο, τρεις (3) Αντιπροέδρους, Γενικό
  Γραμματέα, Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα), τα αιρετά μέλη του Εκτελεστικού
  Γραφείου (15) και τα μέλη της Κεντρική Επιτροπή.
 6.2 Πραγματοποιείται πενήντα-τέσσερις (54) μήνες μετά την προηγούμενη
  Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
 6.3 Όλα τα εγγεγραμμένα στο Κεντρικό Μητρώο Μελών μέλη του Κόμματος, που
  έχουν εγγραφεί τουλάχιστον εννέα (9) μήνες πριν την ημέρα διεξαγωγής της
  Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην
  ψηφοφορία, εφόσον έχουν τακτοποιημένες τις κομματικές τους
  υποχρεώσεις κατά την προσέλευση τους στην Εκλογική Συνέλευση.

  Κάλπες της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης λειτουργούν σε όλες τις
  επαρχίες, όπως θα ορίζεται από τους σχετικούς κανονισμούς. Οι εκλογικές
  διαδικασίες εποπτεύονται από κεντρική και επαρχιακές εφορευτικές
  επιτροπές όπως θα ορίζουν οι Κανονισμοί που εγκρίνονται από την Κεντρική
  Επιτροπή. Οι Επαρχιακές Εφορευτικές Επιτροπές υπόκεινται στην Κεντρική
  Εφορευτική Επιτροπή. Οι Πρόεδροι των Επαρχιακών εφορευτικών
  επιτροπών είναι μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.

  Οι κάλπες ανοίγουν και κλείνουν την ίδια ώρα σε όλες τις επαρχίες.

  Η Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο συλλογικό
  όργανο του Κόμματος σε θέματα εκλογικών διαδικασιών.

  Ο χρόνος διεξαγωγής της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης μπορεί να
  παραταθεί για περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, με
  απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, ύστερα από εισήγηση του Εκτελεστικού
  Γραφείου, για λόγους εξειδικευμένους που αφορούν τα πολιτικά πράγματα
  του τόπου ή που εξυπηρετούν τους σκοπούς και τις αρχές του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 7: ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 7.1 Το Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο είναι το ανώτατο και κυρίαρχο συλλογικό
  όργανο του Κόμματος στη διαμόρφωση των πολιτικών αποφάσεων και στη
  χάραξη στρατηγικής. Συνέρχεται μια (1) φορά στη διάρκεια της  θητείας των
  κεντρικών συλλογικών οργάνων του Κόμματος, κατόπιν σύγκλισης από την
  Κεντρική Επιτροπή του κόμματος ή όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο από την
  Κεντρική Επιτροπή.
 7.2 Προκηρύσσεται από την Κεντρική Επιτροπή η οποία καθορίζει την
  ημερομηνία διεξαγωγής του και εγκρίνει την ημερήσια διάταξη του.
  Ο χρόνος διεξαγωγής του μπορεί να αναβληθεί για περίοδο που δεν θα
  υπερβαίνει τους τρεις μήνες, με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, ύστερα
  από εισήγηση του Εκτελεστικού Γραφείου, για λόγους εξειδικευμένους που
  αφορούν τα πολιτικά πράγματα του τόπου ή που εξυπηρετούν τους σκοπούς
  και τις αρχές του  Κόμματος.
 7.3 Σύνθεση
  Στο Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο συμμετέχουν: Κεντρική Επιτροπή, Πολιτική
  Επιτροπή, 86 αντιπρόσωποι της ΝΕΔΗΚ, 86 αντιπρόσωποι της ΓΟΔΗΚ, 50
  αντιπρόσωποι των Κλαδικών Οργανώσεων, οι Πρόεδροι των Ομάδων
  Μελετών, δύο αντιπρόσωποι από κάθε Φοιτητική Οργάνωση, τα μέλη των
  Επαρχιακών Επιτροπών του Κόμματος, οι Πρόεδροι των Τοπικών Επιτροπών
  και ένας αντιπρόσωπος από κάθε εκλογικό κέντρο, πέντε αντιπρόσωποι από
  κάθε Κομματική Οργάνωση του εξωτερικού, οι Δήμαρχοι, οι Δημοτικοί
  Σύμβουλοι, οι Σχολικοί Έφοροι και οι εκλεγμένοι πρόεδροι και μέλη

  Κοινοτικών Συμβουλίων μέλη του Κόμματος, τρεις αντιπρόσωποι της
  Οικονομικής Επιτροπής, οι δύο οικονομικοί ελεγκτές.
  Συμμετέχουν επίσης: Πρώην Πρόεδροι της Δημοκρατίας που προέρχονται
  από το ΔΗΚΟ, εν ενεργεία υπουργοί, βουλευτές και ευρωβουλευτές, καθώς
  και όσοι διετέλεσαν αξιωματούχοι του Κόμματος που εκλέγηκαν από
  Παγκύπριο Συνέδριο (Πρόεδροι του Κόμματος, Αναπληρωτές Προέδροι,
  Αντιπρόεδροι, Γενικοί Γραμματείς, και Γενικοί Οργανωτικοί Γραμματείς)
  πρώην Υπουργοί, Βουλευτές και Ευρωβουλευτές του Κόμματος καθώς και οι
  πρώην Προέδροι και Γενικοί Γραμματείς της ΓΟΔΗΚ και της ΝΕΔΗΚ και
  πρώην Πρόεδροι Επαρχιακών Επιτροπών, οι Πρόεδροι και τα μέλη
  Διοικητικών Συμβουλίων Ημικρατικών Οργανισμών που είναι μέλη του
  Κόμματος
 7.4 Αρμοδιότητες
  Το Τακτικό Συνέδριο ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
  α) Λαμβάνει γνώση, συζητά και ψηφίζει:-
   I. Το Πολιτικό Πρόγραμμα του Κόμματος για την επόμενη θητεία.
   II. Την Έκθεση Δράσης της περασμένης θητείας, που καταθέτει ο
    Γενικός  Γραμματέας του Κόμματος.
  β) Καθορίζει τα γενικά πλαίσια της πολιτικής του Κόμματος.
  γ) Λαμβάνει γνώση και εγκρίνει τον Οικονομικό Απολογισμό της
   Οικονομικής Επιτροπής και την Έκθεση των Οικονομικών Ελεγκτών
   του Κόμματος.
  δ) Τροποποιεί το Καταστατικό σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις.
  ε) Έχει το τεκμήριο της αρμοδιότητας για οποιοδήποτε θέμα που δεν
   καθορίζει το Καταστατικό και περιβάλλεται με το κατάλοιπο εξουσίας
   που  δεν έχει ανατεθεί σε άλλο κομματικό όργανο.
 7.5 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί που ψηφίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν με βάση το
  Καταστατικό, θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Τακτικού Παγκυπρίου
  Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 8: ΕΚΤΑΚΤΟ Ή ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 8.1 Το Έκτακτο ή Καταστατικό Παγκύπριο Συνέδριο συγκαλείται εάν και εφ’ όσον
  κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο του Κόμματος ή την Κεντρική Επιτροπή και
  ασχολείται με ειδικά θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη του,
  που εξαγγέλλεται μαζί με τη σύγκλησή του.
 8.2 Στην οργάνωση και λειτουργία του Έκτακτου ή Καταστατικού Παγκυπρίου
  Συνεδρίου εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις περί Τακτικού
  Παγκυπρίου Συνεδρίου, με εξαίρεση τη χρονική περίοδο για έγκριση και
  κοινοποίηση στους συνέδρους των εγγράφων που θα τεθούν ενώπιον του
  Συνεδρίου, την οποία θα μπορεί να συντέμνει η Κεντρική Επιτροπή
  ανάλογα με την περίπτωση και εφ’ όσον συντρέχουν εξειδικευμένοι λόγοι.

ΑΡΘΡΟ 9: ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ
 9.1 Συγκαλείται με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής με στόχο την ενημέρωση
  και το συλλογικό προβληματισμό των στελεχών του Κόμματος καθώς και την
  ανάπτυξη διαλόγου του Κόμματος  με την ευρύτερη κοινωνία πάνω σε
  σημαντικά πολιτικά ζητήματα ή θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος. Η
  Κεντρική Επιτροπή ορίζει ειδική επιτροπή για τη διοργάνωση της.
 9.2 Η Κεντρική Επιτροπή καθορίζει τη σύνθεση της Συνδιάσκεψης και εγκρίνει
  την ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 10: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 10.1 Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ είναι το ανώτατο συλλογικό όργανο του Κόμματος
  που λειτουργεί μεταξύ δύο Τακτικών Παγκύπριων Συνεδρίων.
 10.2 Σύνθεση 
  Η Κεντρική Επιτροπή αποτελείται:
  α) Από τα μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου (ως το άρθρο 12)
  β) Από τα επτά (7) μέλη της Γενικής Γραμματείας της ΓΟΔΗΚ και τα

   έντεκα (11) μέλη της Γενικής Γραμματείας της ΝΕΔΗΚ, τον Πρόεδρο
   των Ομάδων Μελετών και τους Προέδρους των κομματικών
   παραρτημάτων εξωτερικού
  γ) Από 120 αιρετά μέλη, από τα οποία 20% τουλάχιστον είναι γυναίκες
   και 10% τουλάχιστον ανήκουν στη ΝΕΔΗΚ (συμπεριλαμβανομένων
   των επτά (7) μελών της Γραμματείας της ΓΟΔΗΚ και των έντεκα (11)
   μελών της Γραμματείας της ΝΕΔΗΚ) και τα οποία κατανέμονται στις
   Επαρχιακές Οργανώσεις του Κόμματος με βάση τον αριθμό ψήφων
   που πήρε η κάθε επαρχία στις αμέσως προηγούμενες βουλευτικές
   εκλογές στις οποίες το Κόμμα έλαβε μέρος αυτοδύναμα. Τα μέλη κάθε
   επαρχίας εκλέγονται από την οικεία Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση. Η
   κατανομή των εδρών κατά επαρχιακή οργάνωση και των θέσεων που
   διεκδικούνται από γυναίκες και εκπροσώπους της ΝΕΔΗΚ καθορίζεται
   από την Κεντρική Επιτροπή με τους σχετικούς κανονισμούς. Η εκλογή
   γίνεται με βάση κανονισμούς που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή.
  δ) Όλους τους αξιωματούχους που επιλέγονται/εκλέγονται σύμφωνα με
   τα άρθρα 10.7
  ε) Από τους Προέδρους της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων, της
   Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων και της Ομάδας Μελετών.
  στ) Από πέντε (5) εκπροσώπους του Φοιτητικού Κινήματος, που είναι
   μέλη του κόμματος.
 10.3 Η εκλογή των αιρετών μελών της Κεντρικής Επιτροπής γίνεται από τις
  Επαρχιακές Εκλογικές Συνελεύσεις. Η κατανομή των εδρών κατά Επαρχιακή
  Οργάνωση και των θέσεων που διεκδικούνται από γυναίκες και εκπροσώπους
  της ΝΕΔΗΚ καθορίζεται από την Κεντρική Επιτροπή με τους σχετικούς
  κανονισμούς.
 10.4 Ο Γενικός Γραμματέας και ο Βοηθός Γενικός Γραμματέας  φροντίζουν για την
  τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων και των παρουσιών της Κεντρικής
  Επιτροπής και κυκλοφορούν τα  πρακτικά ανάμεσα στα μέλη της Κεντρικής
  Επιτροπής όχι αργότερα από 15 μέρες μετά τη συνεδρία. 
  Η Κεντρική Επιτροπή δύναται να αποφασίσει τη μη περίληψη θεμάτων στα
  πρακτικά με πλειοψηφία όχι μικρότερη από 3/5 των παρόντων.
 10.5 Η Κεντρική Επιτροπή συνέρχεται τουλάχιστον μια (1) φορά την τριμηνία.
  Συγκαλείται από το Εκτελεστικό  Γραφείο, υπό την ευθύνη του Γενικού
  Γραμματέα.
  α) Η Κεντρική Επιτροπή μπορεί να συγκληθεί εκτάκτως από τον Πρόεδρο
   ή το Εκτελεστικό Γραφείο ή με γραπτή αίτηση υπογεγραμμένη από το
   25% τουλάχιστον των μελών της, που να παραθέτει κατά τρόπο
   συγκεκριμένο το θέμα ή τα θέματα για το οποίο/οποία ζητείται η
   έκτακτη σύγκλησή της.
  β) Η Κεντρική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα το
   ήμισυ  τουλάχιστον των εν ενεργεία μελών της. Σε περίπτωση μη
   συμπλήρωσης του ως άνω αριθμού, η συνεδρία αναβάλλεται για μια
   ώρα, οπότε τα παρόντα μέλη εφ’ όσον αντιπροσωπεύουν το 1/3
   τουλάχιστον των εν ενεργεία μελών της, αποτελούν απαρτία.
  γ) Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία, εκτός των
   αποφάσεων για τις οποίες απαιτείται μεγαλύτερος αριθμός ψήφων
   σύμφωνα με τις πρόνοιες άλλων άρθρων του Καταστατικού. Η
   ψηφοφορία διεξάγεται δι’ ανατάσεως της χειρός εκτός αν ζητηθεί
   διαφορετικά από το 25% των παρόντων μελών, οπότε διεξάγεται
   μυστική.
 10.6 Αρμοδιότητες
  α) Η Κεντρική Επιτροπή προκηρύσσει  την Παγκύπρια Εκλογική
   Συνέλευση και καθορίζει την ημερομηνία διεξαγωγής των εργασιών
   της, την εκλογική διαδικασία και κάθε άλλο εκλογικό κανονισμό. Με
   ειδικούς κανονισμούς καθορίζει τη διαδικασία υποβολής
   υποψηφιοτήτων και διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη των
   κεντρικών αξιωματούχων, των μελών των κεντρικών συλλογικών
   οργάνων και των επαρχιακών και τοπικών συλλογικών οργάνων, που

   εκλέγονται από την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
  β) Προκηρύσσει επίσης το Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο, καθορίζει την
   ημερομηνία διεξαγωγής των εργασιών του και εγκρίνει την ημερήσια
   διάταξή του. Μελετά και εγκρίνει όλα τα έγγραφα που θα κατατεθούν
   στο Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο, τουλάχιστον ένα μήνα πριν την
   πραγματοποίηση του και φροντίζει για την κυκλοφορία του
   προσυνεδριακού υλικού  διά του Γενικού Γραμματέα προς τις
   Επαρχιακές Επιτροπές και άλλες οργανώσεις ή τμήματα του Κόμματος.
  γ) Εγκρίνει και παραπέμπει στο Παγκύπριο Τακτικό Συνέδριο το Πολιτικό
   Πρόγραμμα του Κόμματος και την Έκθεση Δράσης.
  δ) Μελετά και εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων και δαπανών
   του Κόμματος. 
  ε) Λαμβάνει γνώση της γενικής οικονομικής κατάστασης του Κόμματος
   με αναφορά του αρμόδιου οικονομικού διαχειριστή, ο οποίος εισηγείται
   στο Εκτελεστικό Γραφείο τους συνεργάτες του.
  στ) Ενόψει του Τακτικού Παγκύπριου Συνεδρίου λαμβάνει γνώση της
   οικονομικής κατάστασης και διαχείρισης των οικονομικών του
   Κόμματος της προηγηθείσας διετίας με την κατάθεση της έκθεσης των
   οικονομικών ελεγκτών του Κόμματος που παραπέμπεται στο Τακτικό
   Παγκύπριο Συνέδριο. Ενόψει Τακτικού Παγκύπριου Συνεδρίου
   εξετάζει τους εγκεκριμένους λογαριασμούς του Κόμματος με βάση
   την έκθεση των ελεγκτών και εγκρίνει ή απορρίπτει τους
   λογαριασμούς.
  ζ) Εγκρίνει τους εσωτερικούς κανονισμούς οι οποίοι ρυθμίζουν την
   οργάνωση και λειτουργία των Συλλογικών οργάνων ή επιτροπών του
   Κόμματος , κεντρικών, επαρχιακών ή τοπικών. 
  η) Εγκρίνει την κομματική λειτουργία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.
  θ) Καθορίζει το ύψος του δικαιώματος εγγραφής και της ετήσιας
   συνδρομής των μελών.
  ι) Θεσπίζει ειδικούς κανονισμούς που ρυθμίζουν:
   I. Τη διαδικασία της υποβολής υποψηφιότητας και εκλογής
    αξιωματούχων του Κόμματος που εκλέγονται από ανώτερα
    συλλογικά όργανα του Κόμματος. 
   II. Τη διαδικασία επιλογής κομματικού ή κομματικών υποψηφίων
    στη διεκδίκηση των γενικών ή Αναπληρωματικών βουλευτικών
    εκλογών, Ευρωεκλογών, των δημοτικών εκλογών ή της εκλογής
    προέδρων και μελών Κοινοτικών Συμβουλίων καθώς και μελών
    Σχολικών Εφοριών.
   III. Τη διαδικασία προκήρυξης και διεξαγωγής του κομματικού
    δημοψηφίσματος.
  Ια) Επιλέγει/εκλέγει ενδεκαμελή (11) υποεπιτροπή της Κεντρικής
   Επιτροπής απαρτιζόμενη από Πρόεδρο και δέκα μέλη, η οποία ενεργεί
   ως δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
  Ιβ) Επιλέγει/εκλέγει το βουλευτή που θα διεκδικήσει το αξίωμα του
   Προέδρου της Βουλής, σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Κόμματος
   δεν είναι βουλευτής ή δεν επιθυμεί να διεκδικήσει τη θέση.
  Ιγ) Επικυρώνει την εκλογή του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του
   Κόμματος και του Αναπληρωτή του.
  Ιδ) Επιλέγει/εκλέγει τα πέντε (5) μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας,
   Ελέγχου και  Κανονισμών.
  Ιε) Επικυρώνει την επιλογή του Προέδρου της Ομάδας Μελετών.
 10.7 Επιλέγει/εκλέγει τους πιο κάτω Αξιωματούχους του Κόμματος οι οποίοι
  συμμετέχουν στην Κεντρική Επιτροπή ως εξ οφίκια μέλη με δικαίωμα
  ψήφου:
  1) Τους Βοηθούς Γενικούς Γραμματείς
  2) Τους Βοηθούς Γενικούς Οργανωτικούς Γραμματείς
  3) Το Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων
  4) Το Γραμματέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  5) Το Γραμματέα Αγροτικών Θεμάτων

  6) Το Γραμματέα Προσφυγικών Θεμάτων
  7) Το Γραμματέα Πολιτιστικών Θεμάτων
  8) Το Γραμματέα Αθλητισμού
  9) Το Γραμματέα Θρησκευτικών Ομάδων
  10) Το Γραμματέα Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Θεμάτων
  Τα καθήκοντα/αρμοδιότητές τους, εφ’ όσον  δεν προβλέπονται από το
  Καταστατικό, εγκρίνονται από την Κεντρική Επιτροπή.
 10.8 Πληρώνει με εκλογή τις  θέσεις του Αναπληρωτή Προέδρου, Αντιπροέδρων,
  Γενικού Γραμματέα και του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, σε περίπτωση
  κατά την οποία καθίστανται κενές για οποιοδήποτε λόγο.
 10.9 Κάθε χρόνο η Κεντρική Επιτροπή  ορίζει ειδική συνεδρία  λογοδοσίας των
  αξιωματούχων του Κόμματος. 

ΑΡΘΡΟ 11: ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 11.1 Στο Πολιτικό Συμβούλιο μετέχουν όλοι οι πρώην υπουργοί και βουλευτές
  μέλη του Κόμματος και άλλα πρόσωπα μετά από σχετική εισήγηση του
  Προέδρου του Κόμματος στη Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου.
 11.2 Συνεδριάζει τακτικά και αναλύει τα πολιτικά δρώμενα και την επικαιρότητα.
 11.3 Το Πολιτικό Συμβούλιο έχει καθαρά συμβουλευτικό χαρακτήρα και μετά από
  κάθε συνεδρία αποστέλλει στον Πρόεδρο του Κόμματος έκθεση εισηγήσεων
  και απόψεων.
 11.4 Το Πολιτικό Συμβούλιο τελεί υπό την εποπτεία του Προέδρου του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 12: ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
 12.1 Το Εκτελεστικό Γραφείο είναι το Εκτελεστικό Όργανο της Κεντρικής
  Επιτροπής και γενικότερα του Κόμματος.
 12.2 Σύνθεση 
  Στο Εκτελεστικό Γραφείο συμμετέχουν:
  α) Ο Πρόεδρος, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος, οι τρεις (3) Αντιπροέδροι, ο
   Γενικός Γραμματέας, ο Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας.
  β) Δεκαπέντε (15) αιρετά μέλη που εκλέγονται από την Παγκύπρια
   Εκλογική Συνέλευση. Τρία από τα μέλη αυτά είναι γυναίκες.
  γ) Πρώην Πρόεδροι του Κόμματος
  δ) Οι Πρόεδροι της ΝΕΔΗΚ και της ΓΟΔΗΚ
  ε) Οι υπουργοί που συμμετέχουν στην κυβέρνηση εκ μέρους του
   Κόμματος.
  στ) Τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος και οι
   Ευρωβουλευτές του Κόμματος.
  ζ) Οι Πρόεδροι των Επαρχιακών Επιτροπών του Κόμματος (ένας ανά
   γεωγραφική επαρχία).
  η) Ο Οικονομικός Διαχειριστής του Κόμματος
  θ) Ο Γενικός Διευθυντής του Κόμματος, ως εξ οφίκιο Μέλος με δικαίωμα
   ψήφου.
  ι) Η Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου δύναται να καλεί μέχρι και 3
   άτομα να παρακάθονται στο Εκτελεστικό χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 12.3 Αποτυχών υποψήφιος στις εκλογές για την ανάδειξη προέδρου του
  Κόμματος ο οποίος συγκεντρώνει πάνω από το 30% των ψήφων, συμμετέχει
  στο Εκτελεστικό Γραφείο ως πλήρες μέλος.
 12.4 Σε Ειδικές Συνεδρίες παρίστανται για σκοπούς ενημέρωσης και συντονισμού
  και άλλοι αξιωματούχοι του Κόμματος που θα προσκαλούνται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 12.5 Λειτουργία 
  α) Το Εκτελεστικό Γραφείο συγκαλείται το αργότερο τριάντα (30) ημέρες
   μετά την εκλογή των αιρετών μελών του και συνεδριάζει τακτικά
   τουλάχιστον μια (1) φορά τον μήνα και έκτακτα όταν κληθεί από τον
   Πρόεδρο ή από τα 3/5 των μελών του.
  β) Τα μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου αναλαμβάνουν συγκεκριμένους
   τομείς  ευθύνης. 
  γ) Βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά συν ένα μέλη του. Οι

   αποφάσεις λαμβάνονται  με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών
   του.
  δ) Γενικά θέματα λειτουργίας του ρυθμίζονται με Ειδικό Κανονισμό που
   θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή. 
 12.6 Αρμοδιότητες
  Το Εκτελεστικό Γραφείο ασκεί τις πιο κάτω αρμοδιότητες:
  α) Μελετά τις διαμορφούμενες εκάστοτε πολιτικές ή άλλες καταστάσεις
   και εξελίξεις και αντιμετωπίζει τα προκύπτοντα θέματα.
  β) Εκτιμά τη γενική κατάσταση και λαμβάνει αποφάσεις για την
   κομματική γραμμή μέσα στα πλαίσια των αρχών του Κόμματος.
  γ) Αποφασίζει για την ένταξη στα συλλογικά όργανα του Κόμματος
   άλλων στελεχών που προσχωρούν στο Κόμμα.
  δ) Ετοιμάζει  και υποβάλλει κάθε τρίμηνο προς την Κεντρική Επιτροπή
   Ειδική Πολιτική Έκθεση πάνω στην πολιτική κατάσταση, με βάση την 
   οποία αυτή προβαίνει στις εκτιμήσεις ή και λαμβάνει  τις αποφάσεις
   της.
  ε) Προτείνει στην Κεντρική Επιτροπή τα ονόματα των δύο Ελεγκτών του
   Κόμματος.
  στ) Συγκαλεί σε συνεννόηση με τις Επαρχιακές Επιτροπές τα τακτικά ή
   έκτακτα Επαρχιακά Συνέδρια.
  ζ) Καταρτίζει το προσχέδιο του Πολιτικού Προγράμματος του Κόμματος
   και το υποβάλλει στην Κεντρική Επιτροπή.
  η) Επιλέγει/εκλέγει τους πιο κάτω αξιωματούχους του Κόμματος: 
   I. Τον Οικονομικό Διαχειριστή του Κόμματος και τα μέλη της
   Οικονομικής Επιτροπής
   II. Τον Πρόεδρο και τα μέλη της Ομάδας Μελετών
   III. Επικυρώνει τα εννιά (9) πρόσωπα που στελεχώνουν το Γενικό
    Οργανωτικό Γραφείο
   IV. Τον Πρόεδρο και τα μέλη Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων
   V. Τον Πρόεδρο και τα μέλη Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων
   VI. Τον Γενικό Διευθυντή του Κόμματος
  θ) Καταρτίζει με  βάση εισηγήσεις της Επιτροπής Δεοντολογίας, Ελέγχου
   και Κανονισμών, τα προσχέδια των Κανονισμών που προνοούνται από
   τα διάφορα άρθρα του Καταστατικού και τα παραπέμπει στην Κεντρική
   Επιτροπή για ψήφιση.
  ι) Εισηγείται στην Κεντρική Επιτροπή τη σύσταση οποιασδήποτε
   Επιτροπής ή Επιτροπών με συμβουλευτική ιδιότητα που δεν
   προβλέπονται από το καταστατικό για την αποδοτική λειτουργία του
   κομματικού μηχανισμού.
  ια) Κατόπιν εισήγησης του Γενικού Διευθυντή του Κόμματος, εγκρίνει την
   δομή και το οργανόγραμμα του Κόμματος.
  ιβ) Δύναται να καλέσει Αξιωματούχους του Κόμματος που δεν είναι μέλη
   του Εκτελεστικού Γραφείου να παραστούν σε συνεδρία που μελετά
   θέματα της αρμοδιότητάς τους.
  ιγ) Λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή
  ιδ) Επιλέγει/εκλέγει πενταμελή (5) υποεπιτροπή του Εκτελεστικού
   Γραφείου, με Πρόεδρο και τέσσερα (4) μέλη η οποία ενεργεί σαν
   πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
   Η πειθαρχική εξουσία του Εκτελεστικού Γραφείου διά της
   πενταμελούς υποεπιτροπής του ασκείται αφού διοριστεί «ερευνών
   λειτουργός» (εκτός των Οργάνων του Κόμματος αλλά μέλος του
   Κόμματος) για διερεύνηση των γεγονότων και για υποβολή έκθεσης.
   Νοείται ότι παρέχεται το δικαίωμα ακροάσεως του μέλους εφ’ όσον η
   έρευνα διεκπεραιωθεί. 
 12.7 Επιβάλλει αυτεπάγγελτα πειθαρχική ποινή σε περιπτώσεις αυταπόδεικτου
  πειθαρχικού παραπτώματος.
 12.8 Το Εκτελεστικό Γραφείο φροντίζει για τη συγκρότηση και λειτουργία ειδικών
  επιτροπών εργασίας που θα αφορούν θέματα ανάλογα με τα υπουργεία της
  κυβέρνησης ή/και αντίστοιχες Επιτροπές της Βουλής.

 12.9 Η υλοποίηση και εφαρμογή των αποφάσεων του Εκτελεστικού Γραφείου
  μπορεί να ανατεθεί στη Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου.
 12.10 Το Εκτελεστικό Γραφείο επιλέγει τα κομματικά  μέλη που εκπροσωπούν το
  Κόμμα σε εξωκομματικούς οργανισμούς ή επιτροπές.
 12.11 Το Εκτελεστικό Γραφείο σε συνεργασία με το Γενικό Διευθυντή του
  Κόμματος ορίζει τις έμμισθες θέσεις του Κόμματος, διορίζει και παύει το
  έμμισθο προσωπικό και ορίζει και αναθεωρεί την αντιμισθία του με βάση την
  κείμενη νομοθεσία και τις ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις

ΑΡΘΡΟ 13: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
 13.1 Η Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον
  Αναπληρωτή Πρόεδρο, τους τρεις (3) Αντιπροέδρους, το Γενικό Γραμματέα,
  το Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα, τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο, τον
  Αναπληρωτή Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο και δύο (2) από τα αιρετά μέλη
  του Εκτελεστικού Γραφείου που ορίζονται από την ολομέλεια του Σώματος
  και διαχειρίζεται πάνω σε καθημερινή βάση θέματα κομματικής πολιτικής,
  οργανωτικής ανάπτυξης και γενικότερης πολιτικής και κομματικής δράσης.
  Στην Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου παρακάθεται και ο Γραμματέας
  Επικοινωνίας/Εκπρόσωπος Τύπου χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 13.2 Αρμοδιότητες
  α) Επιλέγει/εκλέγει τον Γραμματέα Επικοινωνίας/Εκπρόσωπο Τύπου
   κατόπιν εισήγησης του Προέδρου του Κόμματος.
  β) Σε συνεργασία με τον Γενικό Διευθυντή του Κόμματος έχει την ευθύνη
   θεμάτων που άπτονται του επαγγελματικού προσωπικού του
   Κόμματος.
  γ) Επιλέγει/εκλέγει τον Υπεύθυνο Προσωπικών Δεδομένων.

ΑΡΘΡΟ 14: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
 14.1 Οι βουλευτές του Κόμματος αποτελούν την Κοινοβουλευτική Ομάδα του.
 14.2 Αρμοδιότητες
  α) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα έχει την ευθύνη της προβολής και
   εφαρμογής της πολιτικής του Κόμματος στα πλαίσια της Βουλής των
   Αντιπροσώπων.
  β) Ενεργεί τόσο μέσα, όσο και έξω από τη Βουλή για την προώθηση των
   αρχών και των αποφάσεων του Κόμματος και αγωνίζεται για την
   υπεράσπιση και εξασφάλιση των συμφερόντων του λαού μας.
  γ) Δραστηριοποιείται  σε συνεργασία με τα αρμόδια όργανα του Κόμματος
   για την επισήμανση, προώθηση και επίλυση των συμφερόντων του
   λαού.
  δ) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα δύναται για σκοπούς διευκόλυνσης της
   στην εκπλήρωση των καθηκόντων της, να διορίσει σε συνεννόηση με
   το Γενικό Γραμματέα, έμμισθο Γραμματέα, καθορίζοντας ταυτόχρονα
   τους όρους εργοδότησης του και τα καθήκοντά του.
  ε) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα συνεδριάζει τακτικά κάθε εβδομάδα και
   έκτακτα όταν παρίσταται ανάγκη.
  στ) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα επιλέγει δυο (2) εκ των Κοινοβουλευτικών
   Συνεργατών ως Γραμματείς της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.
  ζ) Λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή
 14.3 Ειδικός Κανονισμός
  Ειδικός Κανονισμός, που ετοιμάζει η Κοινοβουλευτική Ομάδα και ψηφίζει
  η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει την οργάνωση και λειτουργία της Ομάδας.

ΑΡΘΡΟ 15: ΓΕΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
 15.1 Το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο είναι υπεύθυνο για την οργάνωση του
  Κόμματος και καταρτίζει το Γενικό Οργανωτικό Σχέδιο.
 15.2 Του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου προΐσταται ο Γενικός Οργανωτικός
  Γραμματέας. 
 15.3 Απαρτίζεται από τον Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα, τους δυο (2) Βοηθούς
  Γενικούς Οργανωτικούς Γραμματείς και τους έξι (6) Γενικούς Επαρχιακούς

  Οργανωτικούς Διοικητικών Επαρχιών.
 15.4 Όπου κριθεί αναγκαίο καλούνται να παρακαθίσουν σε συνεδρίες του Γενικού
  Οργανωτικού Γραφείου και άλλοι αξιωματούχοι.
 15.5 Τα μέλη του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου επικυρώνονται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 15.6 Βρίσκεται σε στενή επαφή με τις Επαρχιακές Επιτροπές και τα Παραρτήματα
  του Εξωτερικού και συντονίζει τις ενέργειες και δραστηριότητες τους στον
  οργανωτικό τομέα.
 15.7 Ελέγχει την πρόοδο προς υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.
 15.8 Τηρεί υπό την εποπτεία του Προέδρου του Κόμματος και με τη συνεργασία
  του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, το Κεντρικό Μητρώο Μελών του
  Κόμματος και ελέγχει την κανονική  τήρηση των Επαρχιακών Μητρώων
  Μελών από τις Επαρχιακές Επιτροπές και των Μητρώων Μελών  των Τοπικών
  Οργανώσεων από τις αντίστοιχες Τοπικές Επιτροπές, της ΝΕΔΗΚ και της
  ΓΟΔΗΚ.
 15.9 Διενεργεί και εποπτεύει τις εκλογές για την ανάδειξη της ηγεσίας της
  ΝΕΔΗΚ και της ΓΟΔΗΚ, για τις οποίες έχει την ευθύνη τήρησης του
  μητρώου.
 15.10 Κανένα μέλος του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου δεν μπορεί να διεκδίκηση
  πολιτειακό αξίωμα εκτός και αν παραιτηθεί από την θέση του τουλάχιστον
  δυο (2) χρόνια πριν τις εκλογές τις οποίες προτίθεται να διεκδικήσει, εκτός
  και αν το Εκτελεστικό Γραφείο δώσει σχετική άδεια κατόπιν γραπτού
  αιτήματος.
 15.11 Το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 16: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ
 16.1 Η Επιτροπή Δεοντολογίας, Ελέγχου και Κανονισμών απαρτίζεται από πέντε
  (5) μέλη που επιλέγονται/εκλέγονται από την Κεντρική Επιτροπή.
 16.2 Καταρτίζει κώδικα Δεοντολογίας και εισηγείται κανονισμούς που ρυθμίζουν
  την κομματική συμπεριφορά και δράση καθώς και τη λειτουργία όλων των
  οργάνων του Κόμματος.
 16.3 Παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση του Καταστατικού, του Κώδικα
  Δεοντολογίας και των Κανονισμών.

ΑΡΘΡΟ 17: ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 17.1 Με πρωτοβουλία του Εκτελεστικού Γραφείου, συγκροτούνται Επιτροπές με
  ευθύνη την εξέταση θεμάτων που αφορούν την πολιτική, εκπαιδευτική,
  κοινωνική, οικονομική, πολιτιστική και αθλητική δραστηριότητα της
  Κυβέρνησης ή και άλλων φορέων εξουσίας, όπως και άλλες πτυχές της
  ζωής  του  τόπου .  Με δ ική  τους  πρωτοβουλία  να  εκφράζουν
  απόψεις/εισηγήσεις στο Εκτελεστικό Γραφείο για οποιοδήποτε από τα
  θέματα αυτά.
 17.2 Στις Επιτροπές  μετέχουν εξ οφίκιο οι βουλευτές  που εκπροσωπούν το
  Κόμμα στις αντίστοιχες Επιτροπές της Βουλής. Τα λοιπά μέλη των Επιτροπών
  επιλέγει/εκλέγει το Εκτελεστικό Γραφείο.
 17.3 Την εποπτεία  και συντονισμό του έργου τους θα έχει ο Αναπληρωτής
  Πρόεδρος του Κόμματος ή οι Αντιπρόεδροι του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 18: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
 18.1 Τα μέλη της Επιτροπής Αναθεώρησης και Εκσυγχρονισμού της Κυπριακής
  Νομοθεσίας επιλέγονται/εκλέγονται από το Εκτελεστικό Γραφείο κατόπιν
  εισήγησης της Γραμματείας του.
 18.2 Τελεί υπό την εποπτεία του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου ή του
  Αναπληρωτή Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου και βρίσκεται σε στενή
  συνεργασία με τους βουλευτές και κοινοβουλευτικούς συνεργάτες.
 18.3 Είναι υπεύθυνο για την μελέτη του Νομοθετικού πλαισίου του κράτους με

  στόχο την επισήμανση αδυναμιών και την τροποποίηση τους στην
  κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού  και της βελτίωσης της λειτουργικότητας
  του προς όφελος των πολιτών.

ΑΡΘΡΟ 19: ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
 19.1 Στο Σύστημα Παραγωγής Πολιτικής συμμετέχουν οι Βουλευτές, τα Μέλη του
  Εκτελεστικού Γραφείου και της Κεντρικής Επιτροπής, οι Κοινοβουλευτικοί
  Συνεργάτες και τα μέλη της Επιτροπής Πολιτικού Σχεδιασμού και των
  Ομάδων Μελετών.
 19.2 Άλλα στελέχη καθώς και μέλη με ειδική τεχνοκρατική κατάρτιση
  συνδράμουν την όλη προσπάθεια.
 19.3 Βασικός σκοπός είναι η επεξεργασία και ο καταρτισμός μελετών και
  προτάσεων για διαμόρφωση πολιτικής θέσης από το Κόμμα και τη χάραξη της
  κομματικής γραμμής σε διάφορους τομείς πολιτικής.
 19.4 Το συντονισμό και την εποπτεία του Συστήματος Παραγωγής Πολιτικής έχει
  ένας εκ των Αντιπροέδρων του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 20: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 20.1 Η Οικονομική Επιτροπή, κάτω από την εποπτεία του Εκτελεστικού Γραφείου
  και με τη συντονιστική ευθύνη του Οικονομικού Διαχειριστή του Κόμματος,
  είναι υπεύθυνη για την οικονομική διαχείριση του Κόμματος, την
  κατάστρωση και υλοποίηση προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης του
  Κόμματος και τον έλεγχο ομαλής τήρησης των οικονομικών λογαριασμών και
  λογιστικών βιβλίων του Κόμματος σε  Παγκύπρια κλίμακα.
 20.2 Η Επιτροπή είναι δεκαπενταμελής (15), με δικαίωμα της Κεντρικής Επιτροπής
  να αυξομειώνει τα μέλη της.  Η θητεία της διαρκεί για πενήντα-τέσσερις (54)
  μήνες.
  Οι Πρόεδροι των Επαρχιακών Οικονομικών Επιτροπών ή οι επαρχιακοί ταμίες
  είναι εξ οφίκιο μέλη της.
 20.3 Αρμοδιότητες 
  α) Καταρτίζει τον Ετήσιο Προϋπολογισμό Εσόδων και Δαπανών του
   Κόμματος και τον καταθέτει προς έγκριση στην Κεντρική Επιτροπή
   προς την οποία είναι υπόλογη.
  β) Σε συνεργασία με τον Οικονομικό διαχειριστή του Κόμματος, τους
   αξιωματούχους της ηγεσίας και άλλα αρμόδια κομματικά όργανα
   προγραμματίζει και υλοποιεί προγράμματα για την εξασφάλιση
   οικονομικών πόρων και ενίσχυση του Ταμείου του Κόμματος
  γ) Εποπτεύει την κανονική λειτουργία  του Λογιστηρίου του Κόμματος και
   ασκεί έλεγχο στην οικονομική διαχείριση σε όλα τα επίπεδα του
   Κόμματος.
  δ) Εξουσιοδοτεί τη διενέργεια των κομματικών δαπανών με βάση
   σχετικές εκάστοτε εισηγήσεις του Γενικού Διευθυντή του Κόμματος.
  ε) Υποβάλλει στο Εκτελεστικό Γραφείο κατά τρίμηνο, ή όταν της ζητηθεί,
‘   Έκθεση για την οικονομική κατάσταση του Κόμματος’.
  στ) Υποβάλλει στο τέλος κάθε οικονομικού έτους στην Κεντρική Επιτροπή
   τους ελεγμένους λογαριασμούς του Κόμματος προς συζήτηση και
   έγκριση.
  ζ) Παρουσιάζει κατ’ έτος προϋπολογισμό για τους επόμενους δώδεκα
   (12) μήνες.
  η) Με εισήγηση του Γενικού Διευθυντή ή/και του Οικονομικού
   Διαχειριστή δύναται να ανοίγει/κλείνει/λειτουργεί τραπεζικούς
   λογαριασμούς, ή/και να έχει δικαίωμα υπογραφής ή/και  να προβαίνει
   σε αιτήματα τραπεζικών διευκολύνσεων/δανεισμού εκ μέρους του
   Κόμματος, ΝΕΔΗΚ, ΓΟΔΗΚ, και των Επαρχιακών Επιτροπών σύμφωνα
   με το άρθρο 69.9.
 20.4 Ειδικός  Κανονισμός

  Ειδικός Κανονισμός που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει την
  οργάνωση και λειτουργία της.

ΑΡΘΡΟ 21: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
 21.1 Η  Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων χειρίζεται τις διεθνείς σχέσεις του Κόμματος
  υπό την άμεση εποπτεία του Αναπληρωτή Προέδρου  του  Κόμματος.
 21.2 Η Επιτροπή είναι πενταμελής (5), με δικαίωμα της Κεντρικής Επιτροπής να
  αυξομειώνει τα μέλη της.  Επιλέγεται/εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή
  για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 21.3 Κάθε χρόνο υποβάλλει στο Εκτελεστικό γραφείο Έκθεση Δράσης που
  καλύπτει τις δραστηριότητές της κατά την περίοδο αυτή.
 21.4 Η Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων συμμετέχει τόσο στο σύστημα  παραγωγής
  πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.
 21.5 Της Επιτροπής προΐσταται ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων, ο
  οποίος επιλέγεται/εκλέγεται από το Εκτελεστικό Γραφείο και είναι εξ οφίκιο
  μέλος της Κεντρικής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου.
 21.6 Ειδικός  Κανονισμός
  Ειδικός Κανονισμός που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει τη
  λειτουργία της.

ΑΡΘΡΟ 22: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΣΧΕΣΕΩΝ  
 22.1 Η Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων είναι πενταμελής (5) με δικαίωμα της
  Κεντρικής Επιτροπής να αυξομειώνει τον αριθμό των μελών της. Ο Πρόεδρος
  και τα τέσσερα μέλη επιλέγονται/εκλέγονται από το Εκτελεστικό Γραφείο για
  θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 22.2 Κάθε εξάμηνο υποβάλλει στο Εκτελεστικό Γραφείο Έκθεση Δράσης που
  καλύπτει τις δραστηριότητες κατά την περίοδο αυτή.
 22.3 Η Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων χειρίζεται τις δημόσιες σχέσεις του
  Κόμματος υπό την εποπτεία του Προέδρου του Κόμματος και του Γενικού
  Γραμματέα.
 22.4 Η Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων συμμετέχει τόσο στο σύστημα παραγωγής
  πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.
 22.5 Της Επιτροπής προΐσταται ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων ο
  οποίος επιλέγεται/εκλέγεται από το Εκτελεστικό Γραφείο και είναι εξ οφίκιο
  μέλος της Κεντρικής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου.
 22.6 Ειδικός Κανονισμός
  Ειδικός Κανονισμός που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει τη
  λειτουργία της.

ΑΡΘΡΟ 23: ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
 23.1 Ιδρύονται Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες κατά επαρχία
  με εισήγηση του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
  Ομάδων, κατά κλάδον ή επάγγελμα όπου τα μέλη είναι πέραν των τριάκοντα
  Οι κατά επαρχία επάγγελμα Κλαδικές Οργανώσεις συνδέονται με τις
  αντίστοιχες Κλαδικές των άλλων Επαρχιακών και σχηματίζουν κατά
  επάγγελμα την Παγκύπρια Κλαδική Οργάνωση.
 23.2 Η Κλαδική Οργάνωση διοικείται από πενταμελή (5) Επιτροπή που
  αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα, το Βοηθό
  Γραμματέα και τον Ταμία.
 23.3 Οι Πρόεδροι των Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων
  αποτελούν την Συντονιστική Επιτροπή των Κλαδικών Οργανώσεων
  (Σ.Ε.Κ.Ο.)  και έχουν την ευθύνη του συντονισμού των Κλαδικών
  Οργανώσεων. Το έργο της ΣΕΚΟ αναλαμβάνει πενταμελής Γραμματεία που
  εκλέγεται και έχει πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Αναπληρωτή
  Γραμματέα και Ταμία.
 23.4 Αρμοδιότητες Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων 
  α) Επιλαμβάνονται και προωθούν προβλήματα, ή αιτήματα μελών του
   Κλάδου διά του αρμοδίου οργάνου του Κόμματος.
  β) Μελετούν προβλήματα του Κλάδου και υποβάλλουν εισηγήσεις στο
   Κόμμα διά του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών

   Ομάδων.
  γ) Οργανώνουν τα μέλη, τα στελέχη και τους οπαδούς του Κόμματος
   στους χώρους εργασίας και φροντίζουν για τη συστηματική
   διαφώτιση και εμπέδωση της Κομματικής πολιτικής.
 23.5 Οι Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες συμμετέχουν τόσο στο
  σύστημα παραγωγής πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών
  προγραμμάτων του Κόμματος.
 23.6 Οι Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες τελούν υπό την
  εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου.
 23.7 Κατά παρόμοιο τρόπο λειτουργούν και οι Επιτροπές Συνταξιούχων.
 23.8 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί, που εγκρίνει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζουν τον τρόπο
  εκλογής και λειτουργίας όλων των Κλαδικών Επιτροπών και Οργανώσεων
  του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 24: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
 24.1 Η σύνθεση και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Πολιτικού Σχεδιασμού
  καθορίζονται από το Εκτελεστικό Γραφείο.
 24.2 Η Επιτροπή Πολιτικού Σχεδιασμού συμμετέχει τόσο στο σύστημα παραγωγής
  πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 25: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 25.1 Η Επιτροπή Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι υπεύθυνη για την Οργάνωση της
  Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Κόμματος στις Δημαρχούμενες περιοχές και στα
  Κοινοτικά Συμβούλια.
 25.2 Σε συνεργασία με το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο, υπό την εποπτεία του
  Προέδρου του Κόμματος, καταρτίζει τα ψηφοδέλτια του Κόμματος στις
  Δημοτικές και Κοινοτικές εκλογές.
 25.3 Της Επιτροπής Τοπικής Αυτοδιοίκησης προΐσταται ο Γραμματέας Τοπικής
  Αυτοδιοίκησης ο οποίος επιλέγεται/εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή
  της οποίας είναι εξ οφίκιο μέλος με δικαίωμα ψήφου.
 25.4 Συμμετέχουν οι Δήμαρχοι, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι Σχολικοί Έφοροι και οι
  εκλεγμένοι Πρόεδροι Κοινοτικών Συμβουλίων μέλη του Κόμματος.
 25.5 Τελεί υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου.
 25.6 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί που ψηφίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζουν, θέματα
  οργάνωσης και λειτουργίας της Επιτροπής Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΑΡΘΡΟ 26: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
 26.1 Η Επιτροπή Διαρκούς Διαβούλευσης με τους Πολίτες είναι υπεύθυνη για την
  διαμόρφωση και διαχείριση συστήματος συνεχούς επικοινωνίας με τους
  πολίτες, μέσω της διεξαγωγής ερευνών  και μελετών για πολιτικά,
  ανθρωπιστικά και κοινωνικά θέματα και για προτάσεις του Κόμματος που
  αφορούν σημαντικά ζητήματα που τους απασχολούν.
 26.2 Την σύνθεση της Επιτροπής αποφασίζει η Γραμματεία του Εκτελεστικού
  Γραφείου.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΑΡΘΡΟ 27: ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
  1. Πρόεδρος
  2. Αναπληρωτής Πρόεδρος
  3. Αντιπρόεδροι
  4. Γενικός Γραμματέας
  5. Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας
  6. Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος

  7. Μέλος Εκτελεστικού Γραφείου
  8. Πρόεδρος ΓΟΔΗΚ
  9. Πρόεδρος ΝΕΔΗΚ
  10. Μέλος Κεντρικής Επιτροπής
  11. Άλλοι Αξιωματούχοι

ΑΡΘΡΟ 28: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 28.1 Ο Πρόεδρος του Κόμματος εκλέγεται, άμεσα από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση,  και η θητεία του διαρκεί μέχρι την εκλογή νέου Προέδρου.
  Πρόεδρος εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει το 50% συν μία ψήφο
  του συνόλου των έγκυρων ψήφων. Αν η πρώτη ψηφοφορία δεν αναδείξει
  Πρόεδρο, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την πρώτη Κυριακή μετά την
  Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση, μεταξύ των δύο επικρατέστερων
  υποψηφίων.
 28.2 Σε περίπτωση κένωσης της θέσης του Προέδρου του Κόμματος για
  υπολειπόμενη θητεία μικρότερη των έξι (6) μηνών τα  καθήκοντα αυτού ασκεί
  ο Αναπληρωτής Πρόεδρος. Αν η θέση του Προέδρου του Κόμματος κενωθεί
  ενώ υπολείπεται θητεία πέραν των έξι μηνών, συγκαλείται Έκτακτη
  Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση, ειδικώς προς τούτο συγκαλούμενη, για την
  εκλογή νέου Προέδρου εντός του επόμενου εξαμήνου από την κένωση της
  θέσης.
 28.3 Αρμοδιότητες
  α) Ο Πρόεδρος του Κόμματος εκπροσωπεί και εκφράζει το Κόμμα.
  β) Προΐσταται και έχει τη γενική εποπτεία και τον έλεγχο του Κόμματος
   σε όλους του τομείς.
  γ) Προεδρεύει όλων των Κεντρικών Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος
   ή οποιασδήποτε Επιτροπής σε συνεδρία της οποίας λαμβάνει μέρος.
  δ) Μετέχει στη διαδικασία εκλογής του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου
   και του Αναπληρωτή του ως ορίζεται στο Καταστατικό.
  ε) Υπογράφει όλα τα έγγραφα του Κόμματος.
  στ) Δύναται να εκχωρεί προσωρινά μέρος των εξουσιών του στον
   Αναπληρωτή  Πρόεδρο του Κόμματος.
  ζ) Τον Πρόεδρο του Κόμματος όταν κωλύεται ή απουσιάζει
   αντιπροσωπεύει ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Κόμματος. Ο
   Πρόεδρος του Κόμματος λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 29: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 29.1 Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος εκλέγεται  από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση.
 29.2 Είναι μέλος των Ανωτάτων Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος.
 29.3 Αναπληρεί τον Πρόεδρο όταν κωλύεται ή απουσιάζει, στην άσκηση των
  συνήθων καθηκόντων του ή όπως προβλέπεται στο άρθρο 25(2).
 29.4 Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 30: ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 30.1 Οι Αντιπρόεδροι είναι τρεις (3) και εκλέγονται από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση μέσα από κοινό ψηφοδέλτιο. Σε περίπτωση κενής θέσης
  Αντιπροέδρου, τότε η Κεντρική Επιτροπή εκλέγει μετά από υποβολή
  υποψηφιοτήτων, νέο Αντιπρόεδρο.
 30.2 Ο κάθε ένας εξ αυτών αναλαμβάνει ξεχωριστό τομέα ευθύνης, όπως αυτοί
  καθορίζονται από το Εκτελεστικό Γραφείο. Η επιλογή γίνεται με βάση την
  σειρά εκλογής.
 30.3 Είναι μέλη των  Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος όπως προβλέπεται από
  το Καταστατικό.
 30.4 Καθήκοντα
  α) Βοηθούν τον Πρόεδρο και Αναπληρωτή Πρόεδρο στην εκτέλεση των
   καθηκόντων τους για την ομαλή λειτουργία του Κόμματος.
  β) Αναλαμβάνουν την ευθύνη εποπτείας και συντονισμού του
   συστήματος παραγωγής πολιτικής, την ευθύνη του συντονισμού της

   διαμόρφωσης του κυβερνητικού προγράμματος του Κόμματος και τον
   συντονισμό της Επιτροπής Πολιτικών Συμβούλων. Ενημερώνουν με
   τακτικές εκθέσεις/αναφορές το Εκτελεστικό Γραφείο και την Κεντρική
   Επιτροπή.
 30.5 Οι Αντιπρόεδροι λογοδοτούν στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 31: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 31.1 Ο Γενικός Γραμματέας του Κόμματος εκλέγεται από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση.
 31.2 Αρμοδιότητες: 
  α) Συγκαλεί τις συνεδρίες των Κεντρικών Συλλογικών Οργάνων του
   Κόμματος κοινοποιώντας έγκαιρα την ημερήσια διάταξη κάθε
   συνεδρίας μαζί με τα σχετικά έγγραφα εργασίας ως ορίζει το
   Καταστατικό και οι Ειδικοί Κανονισμοί.
  β) Σε συνεργασία με τους Βοηθούς Γενικούς Γραμματείς φέρει την
   ευθύνη τήρησης  των  βιβλίων  Πρακτικών των συνεδριάσεων των
   Κεντρικών Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος.
  γ) Έχει την εποπτεία των Ομάδων Μελετών και του Πολιτικού
   Σχεδιασμού.
  δ) Γνωστοποιεί τις αποφάσεις των Ανώτερων Καθοδηγητικών Οργάνων
   του Κόμματος προς τα ιεραρχικά υφιστάμενά  του κομματικά όργανα
   και ελέγχει την εφαρμογή τους.
  ε) Καταθέτει στο Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο την Έκθεση Δράσης του
   Κόμματος.
  στ) Προσυπογράφει κατά κανόνα τα εξερχόμενα έγγραφα του Κόμματος.
  ζ) Υποβάλλει  προς τα αρμόδια  όργανα   προτάσεις για λήψη
   αποφάσεων πάνω σε  τρέχοντα σοβαρά θέματα.
  η) Συγκροτεί σε συνεργασία με το Εκτελεστικό Γραφείο, Επιτροπές
   Εργασίας με συμβουλευτική ιδιότητα, με σκοπό την πλαισίωση και
   υποβοήθηση υπευθύνων Αξιωματούχων στην εκτέλεση του έργου
   τους. 
  θ) Ο Γενικός Γραμματέας βοηθείται στο έργο του από τους Βοηθούς
   Γενικούς Γραμματείς.
 31.3 Ο Γενικός Γραμματέας λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή

ΑΡΘΡΟ 32: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 32.1 Ο Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας  εκλέγεται από την  Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση.
 32.2 Η θέση του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα είναι επαγγελματική κατόπιν
  εκλογής. Δεν μπορεί να διεκδικήσει οποιοδήποτε πολιτειακό αξίωμα, εκτός
  και αν παραιτηθεί δυο (2) χρόνια πριν τις πολιτειακές εκλογές στις οποίες
  προτίθεται να διεκδικήσει.
 32.3. Αρμοδιότητες
  α) Είναι υπεύθυνος για την οργάνωση του Κόμματος. Καταρτίζει το
   Γενικό Οργανωτικό Σχέδιο, το οποίο, μετά την έγκριση του από την
   Κεντρική Επιτροπή, προωθεί δια των αρμοδίων κομματικών 
οργάνων
   προς υλοποίηση.
  β) Βρίσκεται σε στενή επαφή με τις Επαρχιακές Επιτροπές και τα
   Παραρτήματα του Εξωτερικού και συντονίζει τις ενέργειες και
   δραστηριότητες τους στον οργανωτικό τομέα.
  γ) Επισκέπτεται τις Επαρχίες και παρακολουθεί και ελέγχει την πρόοδο
   προς υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του Κόμματος.
  δ) Ενημερώνει το Εκτελεστικό Γραφείο και υποβάλλει τακτικά Έκθεση
   προς την Κεντρική Επιτροπή για την πρόοδο και τα αποτελέσματα
   υλοποίησης του Γενικού Οργανωτικού Σχεδίου και των Ειδικών
   Οργανωτικών Προγραμμάτων. 
  ε) Προΐσταται τις λειτουργίας του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου. 
  στ) Με εισήγηση του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, το Εκτελεστικό

   Γραφείο επικυρώνει τα εννιά (9) πρόσωπα που στελεχώνουν το
   Οργανωτικό Γραφείο. 
   Το Οργανωτικό Γραφείο υπόκειται πλήρως στις αρμοδιότητες του
   Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα.
 32.4 O Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 33: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
 33.1 Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Κόμματος είναι μέλος της Βουλής,
  αυτοδικαίως προεδρεύει της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και ασκεί καθήκοντα
  Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου.
 33.2 Εάν ο Πρόεδρος του Κόμματος αναδειχθεί Πρόεδρος της Βουλής πράγμα
  που θα τον κωλύει να ασκεί τα καθήκοντα του Κοινοβουλευτικού
  Εκπροσώπου ή για οποιοδήποτε λόγο δεν επιθυμεί να κατέχει τη θέση του
  Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου, ή εάν δεν είναι μέλος της Βουλής, η
  Κοινοβουλευτική Ομάδα σε συνεδρία της υπό την προεδρία του, εκλέγει τον
  Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο.  Την εκλογή του Εκπροσώπου επικυρώνει η
  Κεντρική Επιτροπή.
 33.3 Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος υποβάλλει κάθε τρίμηνο ή όταν του
  ζητηθεί από το Εκτελεστικό Γραφείο Έκθεση Δράσης της Ομάδας.
 33.4 Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος εκφράζει τις θέσεις του Κόμματος στην
  Βουλή και συντονίζει το έργο των βουλευτών.
 33.5 Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος καλεί σε συνεδρία την Ομάδα τακτικά κάθε
  εβδομάδα και έκτακτα όταν παρίσταται ανάγκη.

ΑΡΘΡΟ 34: ΜΕΛΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
 Ως το Άρθρο 12 ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 35: ΒΟΗΘΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
 35.1 Οι Βοηθοί Γενικοί Γραμματείς είναι δυο (2) και επιλέγονται/εκλέγονται από
  την Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 35.2 Συμμετέχουν εξ οφίκιο μέλη στην Κεντρική Επιτροπή με δικαίωμα ψήφου.
 35.3 Μετέχουν στα συλλογικά όργανα του Κόμματος,  όπως προνοεί το
  Καταστατικό.
 35.4 Αρμοδιότητες
  α) Βοηθούν το Γενικό Γραμματέα στην προετοιμασία και τη λειτουργία
   των συλλογικών οργάνων του Κόμματος.
  β) Ειδικότερα ασκούν καθήκοντα που τους κατανέμει το Εκτελεστικό
   Γραφείο ύστερα από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 36: ΒΟΗΘΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΙ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
 36.1 Οι  Βοηθοί  Γενικοί  Οργανωτικοί  Γραμματείς είναι  δύο (2)  και
  επιλέγονται/εκλέγονται από την Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί
  54 μήνες.
 36.2 Συμμετέχουν εξ οφίκιο μέλη στην Κεντρική Επιτροπή με δικαίωμα ψήφου.
 36.3 Μετέχουν στα συλλογικά όργανα του Κόμματος,  όπως προνοεί το
  Καταστατικό.
 36.4 Αρμοδιότητες 
  α) Βοηθούν το Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα για την εύρυθμη λειτουργία
   του οργανωτικού μηχανισμού του Κόμματος. Αντικαθιστούν το Γενικό
   Οργανωτικό  Γραμματέα σε περίπτωση απουσίας.
  β) Ειδικότερα, ασκούν καθήκοντα που τους αναθέτει το Εκτελεστικό
   Γραφείο ύστερα από εισήγηση του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 37: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
 37.1 Ο Αναπληρωτής Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος εκλέγεται από την
  Κοινοβουλευτική Ομάδα και αναπληρώνει τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο
  όταν απουσιάζει ή όταν κωλύεται. Την εκλογή του επικυρώνει η Κεντρική
  Επιτροπή.

   στ) Να  ψηφίζει τους υποψήφιους του Κόμματος σε κάθε εκλογή σε
    δημόσιο αξίωμα.
   ζ) Να μην είναι μέλος άλλου Κόμματος.
 62.7 Κομματική Ταυτότητα
   α) Η εγκεκριμένη αίτηση υποψηφίου μέλους, προωθείται από την
    Επαρχιακή Επιτροπή ή τη Γραμματεία του Εκτελεστικού
    Γραφείου προς το Τμήμα έκδοσης ταυτοτήτων στα Κεντρικά
    Γραφεία για την καταγραφή  του μέλους στο Κεντρικό Μητρώο
    και την έκδοση της κομματικής του ταυτότητας.
   β) Η διαδικασία έκδοσης της κομματικής ταυτότητας
    συμπληρώνεται το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες από την
    παράδοση των στοιχείων στο τμήμα ταυτοτήτων στη Λευκωσία.
    Η ταυτότητα παραδίδεται στην οικεία Επαρχιακή Επιτροπή, η
    οποία και τη διαβιβάζει αμέσως στην ενδιαφερόμενη Τοπική
    Οργάνωση για να παραδοθεί στο νέο μέλος.
   γ) Η όλη διαδικασία εγγραφής μέλους και έκδοσης της ταυτότητας
    του και παράδοσης της στο νέο μέλος διεξάγεται με τον
    ταχύτερο δυνατό ρυθμό και σε καμιά περίπτωση δεν διαρκεί
    πέραν των δύο μηνών.
   δ) Η ανανέωση της Κομματικής ταυτότητας γίνεται δια της
    πληρωμής της ετήσιας συνδρομής.

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

ΑΡΘΡΟ 63: ΝΕΟΛΑΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 63.1 Η ΝΕΔΗΚ αποβλέπει στην κινητοποίηση και πολιτικοποίηση των νέων και
  αξιοποίηση της προσφοράς τους στη ζωή του τόπου μας.
  Αποτελεί την ανανεωτική δύναμη στον αγώνα προώθησης  και πραγμάτωσης
  των αρχών και των στόχων του Κόμματος.
 63.2 Διατηρεί Τμήματα Φοιτητικής Νεολαίας, Εργαζόμενης Νεολαίας και άλλα. 
 63.3 Η ΝΕΔΗΚ είναι αναπόσπαστο μέρος του Κόμματος και βρίσκεται σε συνεχή
  πολιτική συνεργασία με τα συλλογικά όργανα του Κόμματος, πάντοτε κάτω
  από την άμεση εποπτεία του Κόμματος.
 63.4 Η οικονομική διαχείριση και ο έλεγχος γίνεται από το Γενικό Διευθυντή του
  Κόμματος σε συνεργασία με τον Οικονομικό Διαχειριστή του Κόμματος.
 63.5 Μέλη της ΝΕΔΗΚ είναι οι νέοι, μέλη του Κόμματος, ηλικίας από 18-30 ετών.
  Κατά την ημέρα της εκλογικής συνέλευσης δικαίωμα ψήφου έχουν όσοι
  έχουν οικονομικά τακτοποιημένες τις υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με τις
  πρόνοιες του Άρθρου 62.3. Για άτομα 12-18 ετών που επιθυμούν να
  εγγραφούν στην ΝΕΔΗΚ, τηρείται ξεχωριστό μητρώο υπό την εποπτεία του
  Γενικού Οργανωτικού Γραφείου.
 63.6 Την ευθύνη φύλαξης και τήρησης του μητρώου έχει το Γενικό Οργανωτικό
  Γραφείο του Κόμματος.
 63.7 Κανένας εν ενεργεία αξιωματούχος της ΝΕΔΗΚ δεν μπορεί να υπερβαίνει το
  τριαντακοστό (30) έτος της ηλικίας του εκτός και αν διανύει θητεία στην
  οποία εξελέγη και ήταν κάτω των τριάντα (30) ετών.
 63.8 Ο Πρόεδρος, τα μέλη της Γραμματείας και οι Επαρχιακοί Αξιωματούχοι της
  οργάνωσης, εκλέγονται από το Παγκύπριο Συνέδριο της Οργάνωσης το
  οποίο διενεργείται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του Κόμματος το
  αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής της
  Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης και η θητεία τους διαρκεί
  πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 63.9 Η διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη της ηγεσίας της ΝΕΔΗΚ
  διενεργείται και εποπτεύεται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του
  Κόμματος.

 63.10 Ο Πρόεδρος της ΝΕΔΗΚ προεδρεύει της Γενικής Γραμματείας και του
  Κεντρικού Συμβουλίου της ΝΕΔΗΚ.  Έχει την ευθύνη οργάνωσης και
  διοίκησης της ΝΕΔΗΚ και προώθησης των σκοπών και επιδιώξεων της, σε
  συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη των συλλογικών οργάνων της των οποίων
  προεδρεύει.
 63.11 Ο Πρόεδρος της ΝΕΔΗΚ συμμετέχει στο Εκτελεστικό Γραφείο του Κόμματος
  και επίσης, μαζί με τα μέλη της Γενικής Γραμματείας, στην Κεντρική Επιτροπή
  του Κόμματος.
 63.12 Το Καταστατικό της ΝΕΔΗΚ αντανακλά στις διατάξεις του το περιεχόμενο
  του παρόντος άρθρου. Το Καταστατικό του Κόμματος υπερισχύει
  οποιασδήποτε άλλης πρόνοιας του Καταστατικού της ΝΕΔΗΚ σε περίπτωση
  αμφιλεγόμενης και συγκρουόμενης ερμηνείας οποιασδήποτε διάταξης.
 63.13 Το Καταστατικό της ΝΕΔΗΚ υπόκειται στην έγκριση και επικύρωση της
  Κεντρικής Επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 64: ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ  ΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ  ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 64.1 Σκοπός της ΓΟΔΗΚ είναι η προσέλευση των Κυπρίων γυναικών στις τάξεις
  του Δημοκρατικού Κόμματος και η εργασία και συμβολή τους στον αγώνα για
  ανέλιξη της Κύπριας γυναίκας στον πολιτικό,  στον πολιτιστικό και στον
  κοινωνικό τομέα καθώς και η διασφάλιση για τις γυναίκες ισότητα
  δικαιωμάτων και ευκαιριών, πάντοτε μέσα στα πλαίσια του όλου Κομματικού
  μηχανισμού και σύμφωνα με τις καταστατικές αρχές και την πολιτική γραμμή
  του Κόμματος.
 64.2 Η ΓΟΔΗΚ είναι  τμήμα αναπόσπαστο του  Κόμματος και βρίσκεται σε συνεχή
  πολιτική συνεργασία με τα συλλογικά όργανα του Κόμματος. Διατηρεί
  διοικητική και οργανωτική αυτοτέλεια, πάντοτε κάτω από την άμεση εποπτεία
  του Κόμματος.
 64.3 Η οικονομική διαχείριση και ο έλεγχος γίνονται από το Γενικό Διευθυντή του
  Κόμματος σε συνεργασία με τον Οικονομικό Διαχειριστή του Κόμματος.
 64.4 Η ΓΟΔΗΚ παρουσιάζει τις θέσεις και απόψεις του Κόμματος σε θέματα που
  αφορούν ειδικά τη γυναίκα.
 64.5 Μέλη της ΓΟΔΗΚ είναι όλες οι γυναίκες  μέλη του Κόμματος.
  Για την εγγραφή τους ως μελών εφαρμόζονται οι πρόνοιες του Άρθρου 62.3.
  Τα ονόματα των γυναικών μελών του Κόμματος καταχωρούνται στο Κεντρικό
  Μητρώο Μελών του Κόμματος.
 64.6 Την ευθύνη φύλαξης και τήρησης του μητρώου έχει το Γενικό Οργανωτικό
  Γραφείο του Κόμματος. Το μητρώο μελών περιλαμβάνει τις γυναίκες μέλη
  του Κόμματος και δεν διατηρείται παράλληλα άλλο μητρώο από την ίδια
  Οργάνωση.
 64.7 Η Πρόεδρος και τα μέλη της ΓΟΔΗΚ εκλέγονται από το Παγκύπριο Συνέδριο
  της Οργάνωσης, το οποίο διενεργείται και εποπτεύεται από το Γενικό
  Οργανωτικό Γραφείο του Κόμματος. Η εκλογή της ηγεσίας γίνεται εντός έξι
  (6) μηνών από την ημερομηνία της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης και η
  θητεία τους διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 64.8 Η διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη της ηγεσίας της ΓΟΔΗΚ
  διενεργείται και εποπτεύεται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του
  κόμματος.
 64.9 Η Πρόεδρος της ΓΟΔΗΚ συμμετέχει στο Εκτελεστικό Γραφείο του Κόμματος
  και επίσης, μαζί με τα μέλη της Γενικής Γραμματείας της, στην Κεντρική
  Επιτροπή.
 64.10 Το Καταστατικό της ΓΟΔΗΚ  αντανακλά στις διατάξεις του το περιεχόμενο
  του παρόντος άρθρου. Το Καταστατικό του Κόμματος υπερισχύει
  οποιασδήποτε άλλης πρόνοιας του Καταστατικού της ΓΟΔΗΚ σε περίπτωση
  αμφιλεγόμενης και συγκρουόμενης ερμηνείας οποιασδήποτε διάταξης.
 64.11 Το Καταστατικό της ΓΟΔΗΚ υπόκειται στην έγκριση και επικύρωση της
  Κεντρικής Επιτροπής.

  Επιτροπή.
 60.3 Αρμοδιότητες
  Η Τοπική Επιτροπή εργάζεται για:
   α) Την υλοποίηση των Αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.
   β) Την προώθηση των θέσεων και απόψεων του Κόμματος μέσα
    στον κόσμο  της περιοχής της.
   γ) Τη διεύρυνση του Κόμματος με την προσχώρηση νέων μελών.
   δ) Την ανάληψη πρωτοβουλιών με στόχο την αύξηση της επιρροής
    του Κόμματος στην περιοχή ευθύνης της.
   ε) Την κινητοποίηση και συμμετοχή των μελών στις γενικές
    κομματικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις.
   στ) Την διεκπεραίωση των οδηγιών ή καθηκόντων που της
    ανατίθενται από  αρμόδια κομματικά όργανα.
   ζ) Την είσπραξη συνδρομών και διαφώτιση των μελών της Τοπικής
    Οργάνωσης.
   η) Την ενημέρωση και διαφώτιση των μελών της περιοχής της για
    τις θέσεις του Κόμματος πάνω στις διαμορφούμενες νέες
    εξελίξεις. 
 60.4 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν την
  οργάνωση και λειτουργία των Επαρχιακών οργάνων του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 61: ΤΟΠΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 61.1 Το Τοπικό Συμβούλιο συγκροτείται από:
   α) Την Τοπική Επιτροπή
   β) Τους αντιπροσώπους κάθε εκλογικού κέντρου της περιφέρειας
    της Τοπικής Επιτροπής.
   γ) Μέλη  οργανωμένων συνόλων που εγκρίνει η Επαρχιακή
    Επιτροπή  μετά από συνεννόηση  με την Τοπική Επιτροπή.
 61.2 Του Τοπικού Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος της Τοπικής Επιτροπής ή
  εκπρόσωπος της Επαρχιακής Επιτροπής.  Καλείται σε συνεδρία με απόφαση
  της Τοπικής Επιτροπής τακτικά κάθε δύο (2) μήνες και έκτακτα όταν κριθεί
  αναγκαίο από τον Πρόεδρο της Τοπικής Επιτροπής ή την Επαρχιακή Επιτροπή
  ή όταν ζητηθεί από την πλειοψηφία των μελών του.
 61.3 Αρμοδιότητες
   α) Συμβάλλει ουσιαστικά στην υλοποίηση των οργανωτικών
    προγραμμάτων που σχεδιάζει η Τοπική Επιτροπή μέσα στα
    πλαίσια των οδηγιών της Επαρχιακής Επιτροπής.
   β) Αξιολογεί τα αποτελέσματα της Κομματικής δουλειάς και
    εκφράζει τις διαπιστώσεις, τα συμπεράσματα και τις εισηγήσεις
    του.
   γ) Επιλαμβάνεται ειδικών θεμάτων που παραπέμπονται προς αυτό
    από τη Τοπική Επιτροπή ή την Επαρχιακή Επιτροπή και
    υποβάλλει σχετικές εισηγήσεις.

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΑΡΘΡΟ 62: ΜΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
 62.1 Προσόντα Εγγραφής
   α) Κάθε Κύπριος, κάτοικος της Κύπρου, μπορεί να εγγραφεί μέλος
    του Κόμματος, εάν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας
    του, δεν ανήκει ή δεν υποστηρίζει άλλο πολιτικό σχηματισμό και
    δηλώσει αποδοχή των Αρχών της Ιδεολογίας και του
    Καταστατικού του Κόμματος.
   β) Με απόφαση του Εκτελεστικού Γραφείου είναι δυνατό, Κύπριοι
    μη μόνιμοι κάτοικοι της Κύπρου, καθώς  και αλλοδαποί μόνιμοι
    κάτοικοι της Κύπρου να εγγραφούν μέλη του Κόμματος.

 62.2 Μητρώα Μελών 
  Τα μέλη εγγράφονται στα ακόλουθα Μητρώα: 
  1) Μητρώο Μελών Τοπικής Οργάνωσης.
  2) Μητρώο Μελών Επαρχιακής Οργάνωσης.
  3) Κεντρικό Μητρώο Μελών.
 62.3 Εγγραφή Μελών 
  Το υποψήφιο μέλος συμπληρώνει ειδικό Έντυπο Εγγραφής Μέλους στην
  Τοπική Οργάνωση του τόπου διαμονής του. Η αίτηση εξετάζεται από την
  οικεία Επαρχιακή Επιτροπή.
  Συμμετοχή στη διαδικασία εγγραφής μέλους έχουν ο Πρόεδρος και τα μέλη
  της Γραμματείας του Εκτελεστικού Γραφείου.
 62.4 Αποχώρηση Μέλους
  Έκαστο μέλος αποχωρεί από το Κόμμα:
   α) Όταν καταδεικνύει ρητά την επιθυμία του πως δεν επιθυμεί να
    είναι μέλος,
   β) Αποστείλει γραπτή επιστολή προς την οικεία Επαρχιακή
    Επιτροπή ή/και στο Γενικό Οργανωτικό Γραφείο,
   γ) Με δημόσια ανάρτηση ή δήλωση του,
   δ) Όταν με πράξεις ή/και ενέργειες του διαμηνύει ότι δεν θέλει να  
    είναι μέλος του κόμματος.
 
 62.5 Δικαιώματα Μέλους 
  Κάθε μέλος έχει δικαίωμα:
   α) Να ψηφίζει αιρετά όργανα του Κόμματος (άμεσα ή έμμεσα)
    όπως προνοεί το Καταστατικό.
   β) Να υποβάλλει υποψηφιότητα για εκλογή σε κομματικά Αξιώματα
    σε όλα τα επίπεδα της κομματικής δομής, όπως ορίζει το
    Καταστατικό.
   γ) Να διεκδικεί υποβολή υποψηφιότητας για πολιτειακά αξιώματα
    σύμφωνα με το Καταστατικό και τους Ειδικούς Κανονισμούς που
    ρυθμίζουν το θέμα τούτο.
   δ) Να ασκεί κριτική που να εξαντλείται μέσα στα πλαίσια της
    λειτουργίας των οργάνων του Κόμματος.
   ε) Να υποβάλλει στα αρμόδια όργανα εισηγήσεις και να συζητεί
    ελεύθερα  οποιοδήποτε θέμα που έχει σχέση με την πολιτική
    του Κόμματος μέσα στα πλαίσια των κομματικών διαδικασιών.
   στ) Να εκφράζει, να προωθεί και να υποστηρίζει, τυχόν
    διαφορετικές απόψεις του όσο αφορά την πολιτική ή τις
    ενέργειες του Κόμματος, είτε στα συλλογικά όργανα είτε
    δημόσια, νοουμένου ότι μετά που θα ληφθεί απόφαση ομόφωνα
    ή κατά πλειοψηφία από το αρμόδιο συλλογικό όργανο, το μέλος
    δεν δικαιούται με λόγο ή  ενέργειες να  υποσκάπτει ή να
    προβαίνει σε ενέργειες αντίθετες προς την απόφαση που
    λήφθηκε. Σε περίπτωση που ενεργεί αντίθετα, λαμβανομένης
    υπόψη και της μορφής και έντασης της αντίδρασης, το μέλος
    θεωρείται ότι είναι πειθαρχικά υπόλογο και σε περίπτωση
    καταδίκης, υπόκειται σε κυρώσεις.
 62.6 Υποχρεώσεις Μέλους 
  Κάθε μέλος έχει την υποχρέωση:
   α) Να σέβεται και να προωθεί τις Αρχές, την Ιδεολογία και το
    Πρόγραμμα του Κόμματος.
   β) Να συμμορφώνεται προς τις αποφάσεις και να τηρεί τη γραμμή
    του Κόμματος
   γ) Να παρακολουθεί ανελλιπώς τις συνεδρίες των οργάνων στα
    οποία  μετέχει και να λαμβάνει πρόθυμα μέρος στις διάφορες
    εκδηλώσεις του Κόμματος.
   δ) Να καταβάλλει την συνδρομή του στο Κόμμα.
   ε) Να φροντίζει ώστε να είναι εγγεγραμμένος στους Εκλογικούς
    Καταλόγους της Πολιτείας.

ΑΡΘΡΟ 55: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 55.1 Ύστερα από οδηγίες του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου, σύμπλεγμα Τοπικών
  Οργανώσεων, αποτελεί Περιφερειακή Οργάνωση. Κάθε Επαρχιακή Επιτροπή,
  σε συνεννόηση με το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο, χωρίζει την οικεία επαρχία
  της σε περιφέρειες. Κάθε περιφέρεια είναι ένας δήμος ή μια ενορία ή μια
  εκλογική περιφέρεια και στην ύπαιθρο μια ομάδα κοινοτήτων.
  Μέλη της μπορεί να είναι όλες οι Τοπικές Οργανώσεις μιας Περιφέρειας. Οι
  Πρόεδροι και οι Οργανωτικοί Γραμματείς των Τοπικών Οργανώσεων
  αποτελούν το Εκτελεστικό Σώμα της Περιφερειακής Οργάνωσης.
  Η Περιφερειακή Οργάνωση συνεδριάζει υπό την προεδρία του Εκπροσώπου
  των Περιφερειακών Τομέων/Οργανωτικό Συντονιστή Υπαίθρου και
  Δημαρχούμενων περιοχών, που εκλέγεται από τα μέλη της Περιφέρειας
  όπως ορίζει το άρθρο 52.1, τακτικά κάθε διμηνία και έκτακτα όταν το
  αποφασίσει η Επαρχιακή Επιτροπή. Οι αρμοδιότητες του Συντονιστή
  καθορίζονται με Κανονισμούς από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο
 55.2 Τις περιφέρειες κατά επαρχία ορίζει η οικεία Επαρχία σε συνεννόηση με το
  Γενικό Οργανωτικό Γραφείο.
 55.3 Αρμοδιότητες
  1) Συντονίζει τις δραστηριότητες των Τοπικών Οργανώσεων που
   περιλαμβάνονται στην περιφέρεια
  2) Θέτει περιφερειακούς στόχους για διεύρυνση του Κόμματος και
   αποτελεσματική διαφώτιση των μελών της.

ΑΡΘΡΟ 56: ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 
ΕΠΑΡΧΙΩΝ 
 56.1 Οι Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες Επαρχιών λειτουργούν
  σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος Καταστατικού.
 56.2 Ιδρύονται Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες κατά Επαρχία
  με εισήγηση του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
  Ομάδων και κατόπιν έγκρισης του Οργανωτικού Γραφείου, κατά Κλάδο ή
  Επάγγελμα όπου τα μέλη είναι πέραν των τριάκοντα (30). Το Εκτελεστικό
  Γραφείο δύναται να εγκρίνει σύσταση Κλαδικής Οργάνωσης με μικρότερο
  αριθμό μελών. Οι κατά επαρχία επάγγελμα Κλαδικές Οργανώσεις συνδέονται
  με τις αντίστοιχες Κλαδικές των άλλων Επαρχιακών και σχηματίζουν κατά
  επάγγελμα την Παγκύπρια Κλαδική Οργάνωση.
 56.3 Η Κλαδική Οργάνωση διοικείται από πενταμελή (5) Επιτροπή που
  αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα, το Βοηθό
  Γραμματέα και τον Ταμία.
 56.4 Υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, οι Πρόεδροι των
  Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων αποτελούν την
  Συντονιστική Επιτροπή των Κλαδικών Οργανώσεων (Σ.Ε.Κ.Ο) και έχουν την
  ευθύνη του συντονισμού των Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
  Ομάδων. Το έργο της Σ.Ε.Κ.Ο αναλαμβάνει πενταμελής Γραμματεία που
  εκλέγεται και έχει Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Αναπληρωτή
  Γραμματέα και Ταμία.
 56.5 Αρμοδιότητες
  α) Επιλαμβάνονται και προωθούν προβλήματα, ή αιτήματα μελών του
   Κλάδου δια του αρμοδίου οργάνου του Κόμματος.
  β) Μελετούν προβλήματα του Κλάδου και υποβάλλουν εισηγήσεις στο
   Κόμμα δια του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
   Ομάδων.
  γ) Οργανώνουν τα μέλη, τα στελέχη και τους οπαδούς του Κόμματος
   στους χώρους εργασίας και φροντίζουν δια την συστηματική
   διαφώτιση και εμπέδωση της Κομματικής Πολιτικής.
 56.6 Κατά παρόμοιο τρόπο λειτουργούν και οι Επιτροπές Συνταξιούχων.
 56.7 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί, που εγκρίνει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζουν τον τρόπο
  εκλογής και λειτουργίας όλων των Επιτροπών και Οργανώσεων του
  Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 57: TOΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 57.1 Η Τοπική Οργάνωση είναι η βασική πολιτική και οργανωτική μονάδα του
  Κόμματος. Καλύπτει και μια ενορία ή εκλογική περιφέρεια
  Ιδρύεται από την Επαρχιακή Επιτροπή ύστερα από έγκριση του Εκτελεστικού
  Γραφείου.  Δύναται να καλύπτει μια κοινότητα ή ομάδα κοινοτήτων ή ενορία ή
  εκλογική περιφέρεια και στις πόλεις  να καλύπτει την περιοχή που αναλογεί
  σε κάθε ένα εκλογικό Κέντρο.
 57.2 Αποτελείται τουλάχιστον από 10 μέλη. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το
  Εκτελεστικό Γραφείο δύναται να εγκρίνει σύσταση Τοπικής Οργάνωσης με
  μικρότερο αριθμό μελών.
  Η Τοπική Οργάνωση δέχεται μέλη που κατοικούν στην ίδια γεωγραφική
  περιφέρεια.

ΑΡΘΡΟ 58: ΤΟΠΙΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 58.1 Αποτελεί το ανώτατο όργανο της Τοπικής Οργάνωσης. Συγκροτείται από τα
  μέλη που έχουν εγγραφεί στο κεντρικό μητρώο μελών του Κόμματος
  τουλάχιστον εννέα (9) μήνες πριν τη διεξαγωγή της Παγκύπριας Εκλογικής
  Συνέλευσης και διενεργείται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του
  Κόμματος εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής της
  Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης.
  Εφορευτική Επιτροπή που ορίζεται από την Επαρχιακή Επιτροπή εποπτεύει
  την εκλογική διαδικασία. 
  Ειδικοί κανονισμοί που καθορίζονται από την Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν
  τα θέματα της υποβολής υποψηφιοτήτων και την εκλογική διαδικασία. Οι
  Γενικές Συνελεύσεις των Τοπικών Οργανώσεων διεξάγονται εντός έξι (6)
  μηνών μετά την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
 58.2 Σε περίπτωση που Προέδροι ή μέλη Τοπικών Επιτροπών δεν ανταποκρίνονται
  στα καθήκοντα τους και δεν υλοποιούν το πλάνο του Γενικού Οργανωτικού
  Γραφείου και τις αποφάσεις του Κόμματος, η οικεία Επαρχιακή Επιτροπή σε
  συνεννόηση με το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο και με έγκριση του
  Εκτελεστικού Γραφείου, αποφασίζει την πραγματοποίηση νέας Εκλογικής
  Συνέλευσης ή/και την αντικατάσταση τους.
 58.3 Αρμοδιότητες
  Εκλέγει τον Πρόεδρο και τα μέλη της Τοπικής  Επιτροπής για θητεία που
  διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.

ΑΡΘΡΟ 59: ΤΟΠΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 59.1 Συγκαλείται μια (1) φορά στην διάρκεια της θητείας της Επιτροπής ή όποτε
  αυτό κριθεί αναγκαίο και προβαίνει σε έλεγχο των πεπραγμένων της Τοπικής
  Επιτροπής, η οποία παρουσιάζει έκθεση δράσης. Μεριμνά για την περαιτέρω
  στελέχωση και δραστηριοποίηση της Τοπικής Επιτροπής.
  Συμμετέχουν όλα τα μέλη της Τοπικής Οργάνωσης που είναι εγγεγραμμένα
  στο κεντρικό μητρώο μελών του Κόμματος και έχουν τακτοποιημένη την
  οικονομική συνδρομή τους.

ΑΡΘΡΟ 60: ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 60.1 Εκλέγεται από την Τακτική Εκλογική Συνέλευση της Τοπικής Οργάνωσης για
  θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
  Αποτελείται από πέντε ως δεκαπέντε (5-15) μέλη ανάλογα με την
  αριθμητική δύναμη των μελών της Τοπικής Οργάνωσης.
  Καταρτίζεται εις Σώμα ως εξής:
  Αντιπρόεδρος, Γραμματέας Οργανωτικός Γραμματέας και Ταμίας. Τα υπόλοιπα
  μέλη είναι Σύμβουλοι. Συνεδριάζει τακτικά κάθε εβδομάδα και έκτακτα όταν
  κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο.
 60.2 Ο Πρόεδρος της  Τοπικής  Επιτροπής ΝΕΔΗΚ και η Πρόεδρος της Τοπικής
  Επιτροπής ΓΟΔΗΚ παρακάθονται στις συνεδρίες  της Τοπικής Επιτροπής του
  Κόμματος. Εξ οφίκιο μέλη με δικαίωμα ψήφου είναι οι Δήμαρχοι, Δημοτικοί
  Σύμβουλοι, Σχολικοί Έφοροι, Πρόεδρος και μέλη Κοινοτικών Συμβουλίων,
  νοουμένου ότι είναι μέλη του Κόμματος που κατοικούν στην οικεία Τοπική

  Γραφείο χωρίζει την Επαρχία της σε περιφέρειες. Κάθε περιφέρεια είναι ένας
  Δήμος ή Ενορία ή εκλογική περιφέρεια και στην Ύπαιθρο ομάδα κοινοτήτων.
  Του Επαρχιακού Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος της Επαρχιακής
  Επιτροπής.  Καλείται δε σε συνεδρία με απόφαση της Επαρχιακής Επιτροπής
  τακτικά κάθε τρεις (3) μήνες και έκτακτα όταν κριθεί αναγκαίο από τον
  Πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής ή όταν ζητηθεί από τη πλειοψηφία των
  μελών του.
 52.2 Αρμοδιότητες
  α) Συμβάλλει ουσιαστικά στην υλοποίηση των οργανωτικών
   προγραμμάτων εσωκομματικής επικοινωνίας που σχεδιάζει η
   Επαρχιακή Επιτροπή.
  β) Προβαίνει σε αξιολόγηση των πεπραγμένων και σε απολογισμό
   δράσης κατά Τοπική Οργάνωση και εκφράζει τις διαπιστώσεις, τα
   συμπεράσματα και τις εισηγήσεις της.
  γ) Επιλαμβάνεται ειδικών θεμάτων που παραπέμπονται προς αυτό από
   την Επαρχιακή Επιτροπή και υποβάλλει σχετικές εισηγήσεις.

ΑΡΘΡΟ 53: ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 53.1 Η Επαρχιακή Επιτροπή είναι είκοσι-εφταμελής (27). Εκλέγεται από την
  Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις
  (54) μήνες. Το Επαγγελματικό Οργανωτικό Στέλεχος κάθε επαρχίας
  συμμετέχει εξ οφίκιο μέλος της Επαρχιακής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου.
  Η εκλογή του Προέδρου της διεξάγεται χωριστά. Τα μέλη του Εκτελεστικού
  Γραφείου και της Γραμματείας του Εκτελεστικού Γραφείου δύνανται να
  παρακάθονται στις συνεδρίες της οικείας Επαρχιακής Επιτροπής.
 53.2 Οι Επαρχιακές Επιτροπές του Κόμματος υπό ομαλές συνθήκες είναι έξι (6),
  μια (1) σε κάθε Επαρχία της Κύπρου. Κατ’  εξαίρεση για λόγους οργανωτικούς
  και εφ΄ όσον συνεχίζεται η σημερινή έκρυθμη κατάσταση οι Επαρχιακές
  Επιτροπές είναι δώδεκα “12”.
  Επαρχιακή Επιτροπή Λευκωσίας
  Επαρχιακή Επιτροπή Μόρφου (Λευκωσίας)
  Επαρχιακή Επιτροπή Μόρφου (Λεμεσός)
  Επαρχιακή Επιτροπή Λεμεσού
  Επαρχιακή Επιτροπή Λάρνακας
  Επαρχιακή Επιτροπή Πάφου
  Επαρχιακή Επιτροπή  Αμμοχώστου (Λάρνακα)
  Επαρχιακή Επιτροπή Αμμοχώστου (Λεμεσός)
  Επαρχιακή Επιτροπή Αμμοχώστου (Λευκωσία)
  Επαρχιακή Επιτροπή Κερύνειας (Λευκωσία)
  Επαρχιακή Επιτροπή Κερύνειας (Λεμεσός)
  Επαρχιακή Επιτροπή Προσφύγων Πάφου (Μούτταλλος)
 53.3 Οι βουλευτές κάθε οικείας Επαρχίας είναι εξ οφίκιο  μέλη της Επαρχιακής
  Επιτροπής. Στις συνεδρίες παρακάθονται τα επαγγελματικά οργανωτικά
  στελέχη της επαρχίας, ο Πρόεδρος της ΝΕΔΗΚ και η Πρόεδρος της ΓΟΔΗΚ.Η
  Επαρχιακή Επιτροπή καταρτίζεται σε Σώμα ως εξής:
  Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Επαρχιακός Γραμματέας, Επαρχιακός
  Οργανωτικός Γραμματέας, Βοηθός Επαρχιακός Γραμματέας, Βοηθός
  Οργανωτικός Γραμματέας, Ταμίας, Γραμματέας Τύπου και Διαφώτισης,
  Γραμματέας Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων,
  Γραμματέας Αγροτικών Θεμάτων, και Γραμματέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
  Τα υπόλοιπα μέλη είναι Σύμβουλοι.
 53.4 Η Επαρχιακή Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά κάθε μήνα και έκτακτα κατά την
  κρίση του Προέδρου της ή της Εκτελεστικής Επιτροπής της, ή αν ζητηθεί
  τούτο από τα 2/5 των μελών της Επαρχιακής Επιτροπής.
 53.5 Αρμοδιότητες
  α) Η Επαρχιακή Επιτροπή εκπροσωπεί το Κόμμα στην Επαρχία της,
   καθοδηγεί και ελέγχει τις Τοπικές Οργανώσεις της περιοχής της και
   συντονίζει τη δράση τους, σύμφωνα με τις Αρχές του Κόμματος, τις
   Καταστατικές Διατάξεις και τις οδηγίες των αρμοδίων Κεντρικών

   Οργάνων.
  β) Φέρει την ευθύνη για την υλοποίηση του Γενικού Οργανωτικού
   Σχεδίου και των άλλων Προγραμμάτων του Κόμματος στην Επαρχία
   της και προΐσταται του Επαρχιακού επαγγελματικού προσωπικού μέσα
   στα πλαίσια των γενικών οδηγιών του Γενικού Διευθυντή για θέματα
   προσωπικού.
  γ) Συντάσσει και αποστέλλει στη Γενική Γραμματεία διμηνιαίες αναφορές
   για την κομματική δραστηριότητα της και τη γενική κατάσταση του
   Κόμματος στην Επαρχία της.
  δ) Μετέχει στη διαδικασία καθορισμού του κομματικού ψηφοδελτίου, για
   τις βουλευτικές, δημοτικές ή άλλες εκλογές ως ορίζουν οι Ειδικοί
   Κανονισμοί που ρυθμίζουν τα θέματα αυτά.
  ε) Παραπέμπει για εκδίκαση στο Πειθαρχικό Συμβούλιο υποθέσεις
   πειθαρχικών αδικημάτων των μελών σύμφωνα με τις διαδικασίες του
   άρθρου 62.1. Η παραπομπή υπόθεσης μέλους στο Πειθαρχικό
   Συμβούλιο συνοδεύεται πάντοτε από έγγραφο που δικαιολογεί την
   απόφαση παραπομπής.
  στ) Στα οικονομικά θέματα συμμορφώνεται με τις οδηγίες της Οικονομικής
   Επιτροπής.  Διατηρεί Επαρχιακό Ταμείο, το οποίο διαχειρίζεται
   υπεύθυνα υπό τον οικονομικό έλεγχο της Οικονομικής Επιτροπής.
   Πόροι του  ταμείου είναι τα έσοδα από διάφορες τοπικές εκδηλώσεις,
   λαχεία και εράνους και οι ειδικές τοπικές εισφορές των μελών και των
   φίλων του Κόμματος.  Τα έσοδα από τα δικαιώματα εγγραφής και οι
   ετήσιες συνδρομές των μελών κατατίθενται στο Κεντρικό Ταμείο του
   Κόμματος στη  Λευκωσία ή όπου αλλού ήθελε αποφασίσει η
   Οικονομική Επιτροπή. Επίσης, κατατίθενται στο Κεντρικό Ταμείο τα
   έσοδα από Παγκύπριες εκδηλώσεις του Κόμματος, των οποίων την
   πραγμάτωση προωθεί στην Επαρχία της.
  ζ) Ελέγχει κατά εξάμηνο τα Ταμεία των Τοπικών Οργανώσεων και
   αποστέλλει σχετική κατάσταση στην Οικονομική Επιτροπή στη
   Λευκωσία. 
  η) Με έγκριση του Εκτελεστικού Γραφείου καταρτίζει Συμβουλευτικό
   Συμβούλιο ή άλλες Επιτροπές για να υποβοηθηθεί στο έργο της.
  θ) Συμμορφώνεται προς τις εκάστοτε οδηγίες του Γενικού Οργανωτικού
   Γραμματέα του Κόμματος και βρίσκεται σε στενή συνεργασία και
   επικοινωνία με τα αρμόδια όργανα σε όλα τα θέματα.
 53.6 Οι επαρχιακοί αξιωματούχοι συμμετέχουν ως ισότιμα μέλη στα αντίστοιχα
  ειδικά κεντρικά γραφεία ή επιτροπές.
 53.7 Η Επαρχιακή Επιτροπή προΐσταται του Επαρχιακού Επαγγελματικού
  προσωπικού μέσα στα πλαίσια του οργανογράμματος και των Γενικών
  Οδηγιών του Γενικού Διευθυντή για θέματα προσωπικού.

ΑΡΘΡΟ 54: ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 54.1 Την Εκτελεστική Γραμματεία της Επαρχιακής Επιτροπής αποτελούν οι
  Αξιωματούχοι της Επαρχιακής Επιτροπής. Μετέχουν οι βουλευτές της
  Επαρχίας. Πρόεδρος είναι ο Πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής. Ο
  Πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής της ΝΕΔΗΚ και η Πρόεδρος της
  Επαρχιακής Επιτροπής της ΓΟΔΗΚ δύνανται να παρευρίσκονται στις
  συνεδριάσεις της Γραμματείας.
 54.2 Αρμοδιότητες
  Η Εκτελεστική Γραμματεία αντιμετωπίζει τις τρέχουσες εξελίξεις μέσα στα
  πλαίσια των αποφάσεων της Επαρχιακής Επιτροπής και υλοποιεί γενικά τις
  αποφάσεις της.
  Σε περίπτωση επείγουσας μορφής λαμβάνει αποφάσεις τις οποίες
  αναφέρει στην πρώτη επόμενη συνεδρία της Ολομέλειας της Επαρχιακής
  Επιτροπής για επικύρωση.

   την κανονική λειτουργία του λογιστηρίου του Κόμματος.
  θ) Υποβάλλει στην Κεντρική Επιτροπή στο τέλος κάθε οικονομικού έτους
   τους ελεγμένους λογαριασμούς του Κόμματος προς συζήτηση και
   έγκριση.
  ι) Παρουσιάζει στην Οικονομική Επιτροπή, σε συνεργασία με τον
   Οικονομικό Διαχειριστή, κατ’ έτος προϋπολογισμό για τους
   επόμενους δώδεκα (12) μήνες.
  ια) Συμμετέχει εξ οφίκιο μέλος στο Εκτελεστικό Γραφείο με δικαίωμα
   ψήφου

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΑΡΘΡΟ 48: ΔΟΜΗ - ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 
ΚΟΜΜΑΤΟΣ
Α. ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
 1. ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 2. ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 3. ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 4. ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ
 5. ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Ολομέλεια)
 6. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
 7. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 8. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 9. ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 10. ΤΟΠΙΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 11. ΤΟΠΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Β.   ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ
 1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 2. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 3. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 4. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 5. ΒΟΗΘΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 6. ΒΟΗΘΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 7. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ
  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
 8. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 9. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 10. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΑΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 11. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΩΤΙΣΗΣ
 12. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ – ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΘΡΟ 49: ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 49.1 Η Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση πραγματοποιείται κάθε πενήντα-τέσσερις
  (54) μήνες ταυτόχρονα με την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα μέλη της οικείας Επαρχιακής
  Οργάνωσης που έχουν εγγραφεί στο κεντρικό μητρώο μελών του Κόμματος
  τουλάχιστον εννιά (9) μήνες πριν την ημέρα της διεξαγωγής των εργασιών
  της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης.
 49.2 Η Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο και τα είκοσι-έξι (26)
  μέλη της Επαρχιακής Επιτροπής καθώς και τα αιρετά μέλη της Κεντρικής
  Επιτροπής που προέρχονται από την οικεία Επαρχιακή Οργάνωση.
 49.3 Την εκλογική διαδικασία εποπτεύει η Επαρχιακή Εφορευτική Επιτροπή που
  ορίζεται από την Επαρχιακή Επιτροπή υπό την ευθύνη και σε συνεννόηση με
  την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 50: ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 50.1 Το Τακτικό Επαρχιακό Συνέδριο συγκαλείται μια (1) φορά στην διάρκεια της
  θητείας των Επαρχιακών Συλλογικών Οργάνων κατόπιν σύγκλισης του από
  την Επαρχιακή Επιτροπή σε συνεννόηση με το Εκτελεστικό Γραφείο ή όποτε
  αυτό κριθεί αναγκαίο, και είναι το Ανώτατο Επαρχιακό Συλλογικό όργανο του
  Κόμματος στην κάθε επαρχία.
 50.2 Στο Τακτικό Επαρχιακό Συνέδριο γίνεται απολογισμός δράσης των
  επαρχιακών οργάνων και έλεγχος των πεπραγμένων τους από τη βάση του
  Κόμματος. Κατατίθεται έκθεση δράσης της Επαρχιακής Επιτροπής για την
  προηγούμενη θητεία και οικονομικός απολογισμός για την ίδια περίοδο.
 50.3 Σύνθεση 
  Στο Τακτικό Επαρχιακό Συνέδριο συμμετέχουν οι κεντρικοί αξιωματούχοι, οι
  Βουλευτές, οι Ευρωβουλευτές,  οι Υπουργοί και τα μέλη των κεντρικών
  συλλογικών οργάνων που είναι μέλη της οικείας Επαρχιακής Οργάνωσης, οι
  Πρόεδροι και τα μέλη των Επαρχιακών Επιτροπών, ΔΗΚΟ, ΓΟΔΗΚ και
  ΝΕΔΗΚ, οι Πρόεδροι των Τοπικών Επιτροπών, οι Πρόεδροι των Κλαδικών
  Επαρχιακών Επιτροπών και Επαγγελματικών Ομάδων, ένας αντιπρόσωπος
  από κάθε εκλογικό κέντρο, οι Δήμαρχοι, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι Σχολικοί
  Έφοροι, οι Πρόεδροι και τα μέλη των εκλεγμένων Κοινοτικών Συμβουλίων
  που είναι μέλη του Κόμματος, καθώς και οι πρώην κεντρικοί αξιωματούχοι,
  Βουλευτές, Ευρωβουλευτές, Υπουργοί, Πρόεδροι Επαρχιακών Επιτροπών
  ΔΗΚΟ, ΓΟΔΗΚ και ΝΕΔΗΚ, που είναι μέλη της οικείας Επαρχιακής
  Οργάνωσης.
  Οι Προσφυγικές Επαρχιακές Οργανώσεις καλούν σε συμμετοχή στο
  Επαρχιακό Συνέδριο όλα τα μέλη τους.
 50.4 Αρμοδιότητες 
  α) Λαμβάνει γνώση, συζητά και εγκρίνει την Έκθεση Δράσης της
   Επαρχιακής Επιτροπής για τη λήγουσα διετία.
  β) Λαμβάνει γνώση, συζητά και εγκρίνει τον Οικονομικό Απολογισμό της
   περασμένης διετίας.
 50.5 Ειδικοί Κανονισμοί 
  Ειδικοί Κανονισμοί που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν την
  οργάνωση, σύνθεση και λειτουργία του Τακτικού Επαρχιακού Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 51: ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 51.1 Το Έκτακτο Επαρχιακό Συνέδριο συγκαλείται ύστερα από απόφαση του
  Εκτελεστικού Γραφείου ή της Επαρχιακής Επιτροπής με έγκριση του
  Εκτελεστικού Γραφείου ή ύστερα από αίτηση των 2/5 των μελών του
  Κόμματος στην οικεία Επαρχία, με συγκεκριμένη ημερήσια διάταξη.
  Εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις περί του Τακτικού Επαρχιακού
  Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 52: ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 52.1 Το Επαρχιακό Συμβούλιο συγκροτείται από:
  α) Την Επαρχιακή Επιτροπή
  β) Τους Βουλευτές
  γ) Τους Δημάρχους, τους Δημοτικούς Συμβούλους και τους Σχολικούς
   Εφόρους
  δ) Τους Αντιπροσώπους της Επαρχιακής Οργάνωσης στην Κεντρική
   Επιτροπή.
  ε) Τον Πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής ΝΕΔΗΚ
  στ) Την Πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής ΓΟΔΗΚ
  ζ) Τους Εκπροσώπους των Περιφερειακών Τομέων/Συντονιστές
   Υπαίθρου και Δημαρχούμενων περιοχών οι οποίοι ορίζονται από το
   Γενικό Οργανωτικό Γραφείο σε συνεννόηση με την οικεία Επαρχιακή
   Επιτροπή.
  η) Τα επαγγελματικά οργανωτικά στελέχη 
  
  Η οικεία Επαρχιακή Επιτροπή σε συνεννόηση με το Γενικό Οργανωτικό

ΑΡΘΡΟ 38: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 38.1 Ο Γραμματέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή.
 38.2 Υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα χειρίζεται θέματα
  που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
 38.3 Υπό την εποπτεία ενός εκ των Αντιπροέδρων του Κόμματος συμμετέχει στη
  διαδικασία παραγωγής πολιτικής στον τομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΑΡΘΡΟ 39: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
 39.1 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων επιλέγεται/εκλέγεται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 39.2 Υπό την εποπτεία του Γενικού Γραμματέα διεκπεραιώνει τις αποφάσεις της
  Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων.
 39.3 Υπό την εποπτεία του Αντιπροέδρου του Κόμματος συμμετέχει στη
  διαδικασία παραγωγής πολιτικής.
 39.4 Υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα συμμετέχει στην
  υλοποίηση των οργανωτικών σχεδιασμών του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 40: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ  ΣΧΕΣΕΩΝ
 40.1 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων επιλέγεται/εκλέγεται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 40.2 Υπό την εποπτεία του Αναπληρωτή Προέδρου χειρίζεται τις σχέσεις του
  Κόμματος με Κόμματα, Οργανώσεις και Ομάδες του εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟ 41: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ/ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ
 41.1 Ο Γραμματέας Επικοινωνίας/Εκπρόσωπος Τύπου επιλέγεται/εκλέγεται από
  την Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου κατόπιν εισήγησης του
  Προέδρου του Κόμματος για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54)
  μήνες.
 41.2 Ετοιμάζει τις ανακοινώσεις του Κόμματος
 41.3 Έχει την ευθύνη παρακολούθησης των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ).
 41.4 Καταρτίζει προγράμματα εξωτερικής προβολής του Κόμματος, τα οποία,
  αφού εγκριθούν, προωθεί προς υλοποίηση σε συνεργασία της Επιτροπής
  Δημοσίων Σχέσεων και της Επιτροπής Πολιτικού Σχεδιασμού.
 41.5 Καταρτίζει προγράμματα εσωτερικής διαφώτισης, τα οποία, αφού εγκριθούν,
  προωθεί προς υλοποίηση με τη συνεργασία των αρμοδίων οργάνων του
  κόμματος (π.χ. Επαρχιακές Επιτροπές).
 41.5 Φέρει την ευθύνη των κομματικών εκδόσεων.
 41.6 Συμμετέχει στα διάφορα όργανα του Κόμματος ως ορίζει το Καταστατικό.
 
ΑΡΘΡΟ 42: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
 42.1 Ο Γραμματέας Κλαδικών Οργανώσεων επιλέγεται/εκλέγεται από την
  Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 42.2 Κάτω από την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα χειρίζεται όλα
  τα θέματα που αφορούν τις σχέσεις του Κόμματος με τις επαγγελματικές
  οργανώσεις των εργαζομένων (εργατών, υπαλλήλων, εκπαιδευτικών,
  οργανωμένων επιστημόνων κλπ.) και έχει την ευθύνη για την οργάνωση και
  λειτουργία κομματικών γενικών και κλαδικών οργανώσεων μέσα στις τάξεις
  του εργατικού κόσμου.
 42.3 Υπό την εποπτεία ενός εκ των Αντιπροέδρων του Κόμματος συμμετέχει στο
  σύστημα παραγωγής πολιτικής και ειδικότερα υποβάλλει εισηγήσεις για
  διαμόρφωση και προώθηση της εργατικής πολιτικής του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 43: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 43.1 Ο Γραμματέας Αγροτικών Θεμάτων εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή για
  θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 43.2 Κάτω από την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα χειρίζεται όλα
  τα θέματα που αφορούν τις σχέσεις του Κόμματος με τις αγροτικές
  οργανώσεις και έχει την ευθύνη για την οργάνωση και λειτουργία

  κομματικών οργανώσεων μέσα στις τάξεις του  αγροτικού κόσμου.
 43.3 Υπό την εποπτεία ενός εκ των Αντιπρόεδρων του Κόμματος συμμετέχει στο
  σύστημα παραγωγής πολιτικής και υποβάλλει εισηγήσεις για διαμόρφωση και
  προώθηση της αγροτικής πολιτικής του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 44: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ  ΘΕΜΑΤΩΝ
 44.1 Ο Γραμματέας Προσφυγικών Θεμάτων επιλέγεται/εκλέγεται από την
  Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 44.1 Αρμοδιότητες
  α) Υπό την εποπτεία  του Γενικού Γραμματέα χειρίζεται θέματα που
   αφορούν τις σχέσεις του Κόμματος με τη ΠΕΠ και τα προσφυγικά
   σωματεία στα πλαίσια της πολιτικής του Κόμματος.
  β) Επιλαμβάνεται των προσφυγικών και άλλων προβλημάτων των μελών
   και τα προωθεί προς τη λύση τους.

ΑΡΘΡΟ 45: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
 45.1 Ο Γραμματέας Θρησκευτικών Ομάδων επιλέγεται/εκλέγεται από την
  Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 45.2 Αρμοδιότητες 
  Υπό την εποπτεία του Γενικού Γραμματέα χειρίζεται θέματα που αφορούν τις
  σχέσεις του Κόμματος με τις θρησκευτικές ομάδες στα πλαίσια της πολιτικής
  του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 46: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 46.1 Η Κεντρική  Επιτροπή εκλέγει  ύστερα από πρόταση του Εκτελεστικού
  Γραφείου δύο (2) μέλη του Κόμματος ως Οικονομικούς Ελεγκτές του
  Κόμματος εκ των οποίων ο ένας είναι εγκεκριμένος ελεγκτής, για θητεία
  που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 46.2 Η θέση του Οικονομικού Ελεγκτή είναι ασυμβίβαστη με οποιονδήποτε άλλο
  κομματικό αξίωμα.
 46.3 Ελέγχουν την οικονομική διαχείριση των οργάνων και Επιτροπών του
  Κόμματος και καταθέτουν την έκθεση τους στην Κεντρική Επιτροπή και στο
  Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο αναφορικά με την προηγούμενη θητεία.

ΑΡΘΡΟ 47: ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 47.1 Ο Γενικός Διευθυντής του Κόμματος επιλέγεται/εκλέγεται, διορίζεται και
  παύεται από το Εκτελεστικό Γραφείο κατόπιν εισήγησης του Προέδρου.
 47.2 Αρμοδιότητες
  α) Προΐσταται διοικητικά της εσωτερικής λειτουργίας του Κόμματος και
   εποπτεύει το έργο του επαγγελματικού προσωπικού των Κεντρικών
   και Επαρχιακών γραφείων.
  β) Υπό την εποπτεία της Γραμματείας του Εκτελεστικού Γραφείου, έχει
   την ευθύνη θεμάτων που άπτονται του επαγγελματικού προσωπικού
   του Κόμματος.
  γ) Προτείνει στο Εκτελεστικό Γραφείο την δομή και το οργανόγραμμα του
   Κόμματος.
  δ) Δύναται να ανοίγει/κλείνει/λειτουργεί τραπεζικούς λογαριασμούς,
   ή/και να έχει δικαίωμα υπογραφής ή/και  να προβαίνει σε αιτήματα
   τραπεζικών διευκολύνσεων/δανεισμού εκ μέρους του Κόμματος,
   ΝΕΔΗΚ, ΓΟΔΗΚ, και των Επαρχιακών Επιτροπών σύμφωνα με το
   άρθρο 69.9.
  ε) Συμμετέχει εξ οφίκιο μέλος στην Οικονομική Επιτροπή με δικαίωμα
   ψήφου.
  στ) Εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή τη διενέργεια  πληρωμής
   των κομματικών δαπανών και υπογράφει τα εντάλματα πληρωμής.
  ζ) Εισηγείται, σε συνεργασία με τον Οικονομικό Διαχειριστή, προς την
   Οικονομική Επιτροπή, τον Ετήσιο Προϋπολογισμό Εσόδων και
   Δαπανών.
  η) Σε συνεργασία με την Οικονομική Επιτροπή του Κόμματος εποπτεύει

ΑΡΘΡΟ 65: ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
 65.1 Παραρτήματα Εξωτερικού
  α) Στα μεγάλα κέντρα του απόδημου Κυπριακού Ελληνισμού ή και αλλού,
   ιδρύονται Τοπικές Οργανώσεις - Παραρτήματα του Κόμματος.
  β) Λειτουργούν με βάση Καταστατικό που εγκρίνει ειδικά συγκαλούμενο
   Τοπικό Συνέδριο του Κόμματος και επικυρώνει το Εκτελεστικό
   Γραφείο.
 65.2 Φοιτητικές Οργανώσεις
  Στα διάφορα Πανεπιστήμια του Εξωτερικού ή Σχολές Τριτοβάθμιας
  Εκπαίδευσης του Εσωτερικού ιδρύονται και λειτουργούν Φοιτητικές
  Οργανώσεις του Κόμματος.

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ
ΑΡΘΡΟ 66: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 66.1 Υποεπιτροπή του Εκτελεστικού Γραφείου του Κόμματος εκ πέντε (5) μελών
  θα λειτουργεί σαν Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
  Τα πέντε (5) μέλη θα εκλέγονται στη πρώτη συνεδρία του Εκτελεστικού
  Γραφείου με μυστική ψηφοφορία και θα υπηρετούν καθ΄ όλη τη θητεία. Σε
  περίπτωση που θα κενωθεί θέση μέλους του Πειθαρχικού Συμβουλίου
  επιλέγεται άμεσα νέο μέλος.
  Εκάστη Επαρχιακή Επιτροπή δύναται να υποβάλει καταγγελία στο Γενικό
  Γραμματέα σχετικά  με παράπτωμα που αφορά μέλος του Κόμματος που
  εμπίπτει στη δική της δικαιοδοσία. Ο Γενικός Γραμματέας αφού διαπιστώσει
  ότι τα γεγονότα που αφορούν τη συγκεκριμένη περίπτωση μπορούν να
  στοιχειοθετήσουν υπόθεση που εμπίπτει  στις πρόνοιες των πιο κάτω
  πειθαρχικών αδικημάτων ετοιμάζει σχετική έκθεση και την παραπέμπει
  ενώπιον του Εκτελεστικού Γραφείου για εξέταση και λήψη απόφασης
  παραπομπής ή όχι σε πειθαρχική δίκη.
  Νοείται ότι το Εκτελεστικό Γραφείο δικαιούται αυτεπαγγέλτως να
  παραπέμπει στο Πειθαρχικό Συμβούλιο οποιαδήποτε καταγγελία κρίνει ότι
  πρέπει να τύχει πειθαρχικής διερεύνησης. Κατά τη λήψη της απόφασης του
  Εκτελεστικού Γραφείου δε μετέχουν στη διαδικασία τα μέλη του Πειθαρχικού
  Συμβουλίου.
 66.2 Νοείται ότι σε περιπτώσεις αυταπόδεικτου πειθαρχικού παράπτωματος το
  Εκτελεστικό Γραφείο δύναται να επιβάλει αυτεπάγγελτα οποιαδήποτε
  πειθαρχική ποινή.
 66.3 Οι αποφάσεις του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου μπορούν να
  εφεσιβληθούν από το ενδιαφερόμενο μέρος το αργότερο εντός τριάντα (30)
  ημερών από της κοινοποιήσεως σε αυτόν ή από της δημοσιεύσεως της
  απόφασης.
  Έφεση υποβάλλεται στην Κεντρική Επιτροπή της οποίας Υποεπιτροπή από
  έντεκα (11) μέλη ενεργεί σαν Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό  Συμβούλιο, και
  δύναται να ακυρώσει, να μειώσει, ή να επικυρώσει την ποινή.
  Τα έντεκα (11) μέλη θα καθορίζονται στην πρώτη συνεδρία της Κεντρικής
  Επιτροπής με μυστική ψηφοφορία και θα υπηρετούν καθ΄ όλη τη θητεία.
  Σε περίπτωση που θα κενωθεί θέση μέλους του Δευτεροβάθμιου
  Πειθαρχικού Συμβουλίου επιλέγεται άμεσα νέο μέλος.
 66.4 Σε περίπτωση που μέλος του πρωτοβάθμιου ή δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού
  Συμβουλίου έχει άμεση ή έμμεση σχέση με οποιονδήποτε κατηγορούμενο
  τότε το μέλος αυτό δεν θα λαμβάνει μέρος στη πειθαρχική διαδικασία.
 66.5 Πειθαρχικά Αδικήματα
   α) Η μη συμμόρφωση μέλους προς τις υποχρεώσεις του, που
    απορρέουν από το Καταστατικό και τις διατάξεις των
    Κανονισμών Λειτουργίας του Κόμματος.
   β) Η συμπεριφορά μέλους που μειώνει το ηθικό κύρος και θίγει
    την αξιοπρέπεια του Κόμματος.

   γ) Στάση και συμπεριφορά μέλους αντίθετη προς τις Αρχές, την
    Ιδεολογία, τις αποφάσεις και τις προγραμματικές επιδιώξεις του
    Κόμματος.
 66.6 Πειθαρχικές Ποινές
  Για τα πιο πάνω πειθαρχικά αδικήματα επιβάλλονται ανάλογα με τη
  σοβαρότητα του πειθαρχικού αδικήματος οι πιο κάτω ποινές:
   α) Σύσταση
   β) Προφορική επίπληξη
   γ) Γραπτή επιτίμηση
   δ) Προσωρινός αποκλεισμός από την κομματική ζωή
   ε) Καθαίρεση Αξιωματούχου από το Αξίωμα του
   στ) Προσωρινή Αποβολή
   ζ) Αποβολή

ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ
ΑΡΘΡΟ 67: ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ - ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
 67.1 Οι πολιτικές αποφάσεις του Κόμματος για την εκλογή Προέδρου της
  Δημοκρατίας λαμβάνονται από την Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος, που
  συνέρχεται μετά από πρόταση του Εκτελεστικού Γραφείου, είτε
  αυτεπάγγελτα.
 67.2 Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Κόμματος είναι μέλος της Βουλής τότε
  είναι ο υποψήφιος του Κόμματος στην εκλογή για ανάδειξη Προέδρου της
  Βουλής.
 67.3 Ειδικοί Κανονισμοί που ψηφίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν τη
  διαδικασία επιλογής κομματικού ή κομματικών υποψηφίων στη διεκδίκηση
  των Γενικών ή Αναπληρωματικών Βουλευτικών Εκλογών, των Ευρωεκλογών,
  των Δημοτικών Εκλογών ή της Εκλογής Κοινοτικών  Συμβουλίων.
 67.4 Όλοι οι υποψήφιοι Βουλευτές, Ευρωβουλευτές, Δήμαρχοι, Δημοτικοί
  Σύμβουλοι και άλλοι υποψήφιοι Κομματικών ή Κοινοτικών αξιωμάτων
  μπορούν να έχουν πρόσβαση για επιθεώρηση των μητρώων του Κόμματος
  βάση κανονισμών που θα εκδίδει το Εκτελεστικό Γραφείο.

ΜΕΡΟΣ ΕΝΝΑΤΟ 
ΑΡΘΡΟ 68: ΕΙΔΙΚΟΙ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
 68.1 Η Κεντρική Επιτροπή θεσπίζει Ειδικούς Κανονισμούς που ρυθμίζουν:
  α) Τη διαδικασία της υποβολής υποψηφιότητας και εκλογής
   Αξιωματούχων του Κόμματος από την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση
   ή άλλα ανώτερα όργανα του Κόμματος.
  β) Τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων του Κόμματος, Κεντρικών και
   Επαρχιακών.
  γ) Το διαχωρισμό των υπηρεσιών των Αξιωματούχων του Κόμματος σε
   δύο κατηγορίες. Στην κατηγορία όσων προσφέρουν τις υπηρεσίες τους
   άνευ αντιμισθίας και εκείνων που πράττουν τούτο έναντι αντιμισθίας,
   με αναφορά των συγκεκριμένων Αξιωματούχων που ανήκουν σε κάθε
   κατηγορία.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟ
ΑΡΘΡΟ 69: ΓΕΝΙΚΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
 69.1 Διαδικασία Αναφοράς
  Αναφορά οργάνου ή μέλους προς το Εκτελεστικό Γραφείο ή την Κεντρική
  Επιτροπή γίνεται πάντοτε δια του Γενικού Γραμματέα.

 69.2 Καταρτισμός Προσχεδίων Κανονισμών
  Τα προσχέδια όλων των Κανονισμών Λειτουργίας των διαφόρων Οργάνων ή
  Επιτροπών που προνοεί το Καταστατικό καταρτίζει το Εκτελεστικό Γραφείο
  με εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας, Ελέγχου και Κανονισμών και τα
  παραπέμπει για έγκριση στην Κεντρική Επιτροπή. 
 69.3 Τρόπος λήψης Αποφάσεων
  Όλες οι αποφάσεις των Συλλογικών Οργάνων που προνοούνται από το
  Καταστατικό λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία νοουμένου ότι δεν
  προβλέπεται διαφορετικά σε άλλο άρθρο του Καταστατικού. Σε περίπτωση
  ισοψηφίας ο προεδρεύων του συγκεκριμένου οργάνου έχει τη νικώσα ψήφο.
  Όταν ζητηθεί μυστική ψηφοφορία από το 25% των παρόντων συνέδρων σε
  οποιαδήποτε Συνέλευση ή οποιοδήποτε Συνέδριο, τότε αυτή διεξάγεται
  από πενταμελή (5) Εφορευτική Επιτροπή η οποία επιβλέπει τη διεξαγωγή
  της ψηφοφορίας και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων.
 69.4 Ασυμβίβαστη η κατοχή δύο κομματικών Αξιωμάτων
   α) Είναι ασυμβίβαστη η κατοχή δύο ή περισσότερων θέσεων
    αξιωματούχων σε Κεντρικό ή Επαρχιακό ή Τοπικό επίπεδο από
    το ίδιο πρόσωπο. Οιοσδήποτε αξιωματούχος ανεξάρτητα
    επιπέδου δικαιούται να κατέχει θέση ως απλό μέλος σε
    συλλογικό όργανο.
   β) Νοείται ότι τούτο δεν ισχύει όταν προνοείται καταστατικά ή
    συμμετοχή του φορέα ενός αξιώματος στα ανώτατα όργανα.
   γ) Η απ’ ευθείας εκλογή σε συλλογικό όργανο δεν αποτελεί
    ασυμβίβαστο με κομματικό αξίωμα.
    Το Εκτελεστικό Γραφείο καθορίζει ποια συγκεκριμένα αξιώματα
    είναι  ασυμβίβαστα.
 69.5 Κήρυξη θέσης Μέλους Συλλογικού Οργάνου (Κεντρικού ή Επαρχιακού) ως
  κενή και διαδικασία συμπλήρωσής της.
   α) Σε περίπτωση που μέλος συλλογικού οργάνου απουσιάζει
    αδικαιολόγητα πέρα από τρείς συνεχείς  συνεδρίες ή από δέκα
    (10) συνολικά αδικαιολόγητες συνεδρίες κατά τη διάρκεια της
    θητείας του , το όργανο δικαιούται να το απαλλάξει από τα
    καθήκοντα του και να κηρύξει τη θέση του κενή, αφού
    εξασφαλίσει προηγουμένως την έγκριση του Εκτελεστικού
    Γραφείου.
   β) Κενούμενες θέσεις  κατά τα ανωτέρω καταλαμβάνουν οι
    επιλαχόντες κατά την σειρά επιτυχίας κατά της εκλογής.
   γ) Σε περίπτωση μη κάλυψης θέσης από επιλαχόντες για τη
    συμπλήρωση της κενής θέσης, θα επιλέγει το όργανο ύστερα
    από έγκριση του Εκτελεστικού Γραφείου. 
 69.6 Θητεία Αξιωματούχων 
  Η θητεία των Αξιωματούχων που αναφέρονται στα διάφορα άρθρα του
  Καταστατικού, αρχίζει από την ημέρα της εκλογής τους και λήγει αμέσως
  μετά την εκλογή των νέων Αξιωματούχων από το αρμόδιο όργανο του
  Κόμματος και διαρκεί για 54 μήνες. Εξαιρούνται ο Κοινοβουλευτικός
  Εκπρόσωπος και ο Αναπληρωτής του, των οποίων η θητεία διαρκεί όσο και η
  βουλευτική θητεία τους , καθώς και ο Πρόεδρος και τα μέλη της Τοπικής
  Επιτροπής των οποίων η θητεία μπορεί να καθορίζεται από τις ετήσιες
  Τοπικές Γενικές Συνελεύσεις. 
 69.7 Έκπτωση Αξιωματούχων/Μελών
  Αξιωματούχος/Μέλος του Κόμματος εκπίπτει του αξιώματός του σε
  περίπτωση που με ενέργειες του βρίσκεται σε αντίθεση με αποφάσεις
  Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος, ύστερα από σχετική απόφαση του
  Εκτελεστικού Γραφείου δεόντως αιτιολογημένης, με δικαίωμα έφεσης στην
  Κεντρική Επιτροπή εντός τριάντα (30) ημερών.
 69.8 Τροποποίηση του Καταστατικού 
  Το Καταστατικό του Κόμματος μπορεί να τροποποιηθεί σε Τακτικό ή Έκτακτο
  Παγκύπριο Συνέδριο με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων που έχουν
  δικαίωμα ψήφου, δεδομένου ότι το σχέδιο τροποποιήσεων θα

  γνωστοποιηθεί τουλάχιστον ένα μήνα πριν το Συνέδριο σε όλα το όργανα και
  τους συνέδρους του Κόμματος.
 69.9 Πόροι του Κόμματος
  Πόροι του Κόμματος είναι η ετήσια κρατική χορηγία και οι ετήσιες συνδρομές
  των μελών, εισφορές, δωρεές, έσοδα εράνων, οργάνωσης λαχείων,
  χοροεσπερίδων, άλλων εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων που συνάδουν με
  τις αρχές πολιτικής δεοντολογίας.
  Το Κόμμα έχει εξουσία όπως: 
   α) Διορίζει τραπεζικούς ή/και άλλους οργανισμούς ως τραπεζίτες
    του και να προβαίνει στο άνοιγμα οποιουδήποτε λογαριασμού.
   β) Συναλλάττεται ή/και λαμβάνει τραπεζικές διευκολύνσεις ή/και
    υπηρεσίες σε δάνεια, τρεχούμενο ή/και οποιοδήποτε άλλο
    λογαριασμό ή/και σε οποιαδήποτε άλλη μορφή τραπεζικών
    πιστώσεων για οποιαδήποτε ποσά με ή χωρίς εξασφαλίσεις και
    κάτω από οποιουσδήποτε όρους 
   γ) Υποθηκεύει, καταθέτει, ενεχυριάζει ή/και άλλως πως
    προσφέρει ή/και διαθέτει οποιαδήποτε περιουσία του Κόμματος
    κινητή ή/και ακίνητη σαν εξασφάλιση οποιονδήποτε
    υφιστάμενων ή/και  μελλοντικών ή/και  υπό αίρεση
    υποχρεώσεων του Κόμματος, έναντι οποιουδήποτε τραπεζικού
    ή/και άλλου οργανισμού ή/και φυσικού ή/και νομικού
    προσώπου.
   δ) Προς το σκοπό υλοποίησης των πιο πάνω, ο εκάστοτε
    Διευθυντής του Κόμματος ή/και ο εκάστοτε Οικονομικός
    Διαχειριστής του Κόμματος ή/και οποιοσδήποτε πληρεξούσιος
    αντιπρόσωπος οποιουδήποτε από αυτούς, εξουσιοδοτούνται να
    προβαίνουν σε οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις ή/και στη
    συνομολόγηση οποιασδήποτε συμφωνίας υπογράφοντας προς
    τούτο κάθε αναγκαίο έγγραφο, δήλωση ή αίτηση ή/και να
    παρίστανται ενώπιον οποιασδήποτε αρχής για σκοπούς αγοράς
    ή/και πώλησης ή/και επιβάρυνσης οποιασδήποτε κινητής ή
    ακίνητης περιουσίας του Κόμματος.
 69.10 Ημερομηνία ισχύος του παρόντος Καταστατικού 
  Η ισχύς του Καταστατικού που ψηφίστηκε στις 6 Μαΐου 2018 αρχίζει από την
  ψήφισή του.
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΑΡΘΡΟ 1 : ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΕΜΒΛΗΜΑ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ
 1.1 Το Δημοκρατικό Κόμμα ιδρύθηκε στη Λευκωσία αρχικά ως παράταξη με την
  ονομασία Δημοκρατική Παράταξη, στις 12 Μαΐου 1976, με ιδρυτική διακήρυξη
  του Σπύρου Κυπριανού με στόχο τη στήριξη του εθνάρχη Μακαρίου και της
  πολιτικής του. Η παράταξη σύντομα μετασχηματίστηκε σε Κόμμα με την
  επωνυμία ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ.
 1.2 ΕΔΡΑ του Κόμματος είναι στην Λεωφ. Γρίβα Διγενή 50, 1080, στη Λευκωσία.
 1.3 ΕΜΒΛΗΜΑ του Κόμματος η αναμμένη δάδα.
 1.4 Η σφραγίδα του Κόμματος είναι κυκλική και στην περιφέρεια έχει την
  επιγραφή ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. Στο κέντρο έχει την
  αναμμένη δάδα, που τέμνει στο μέσο τη συντομογραφία του Κόμματος,
  ΔΗΚΟ, και το έτος ίδρυσής του, 1976.

ΑΡΘΡΟ 2 : ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ – ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 2.1 Ιδεολογία
  Το Δημοκρατικό Κόμμα εκφράζει τους πολίτες που πιστεύουν στις αρχές της
  Πολιτικής, Κοινωνικής και Οικονομικής Δημοκρατίας ως το σύστημα αρχών
  που προάγει και εξασφαλίζει καλύτερα την αρμονική κοινωνική συμβίωση,
  την κοινωνική συνοχή και την κοινωνική δημιουργία. Το Δημοκρατικό Κόμμα
  ασπάζεται την ιδεολογία και τη φιλοσοφία του ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ που
  εμπνέεται από ένα γενικότερο εθνικό και κοινωνικό όραμα και απορρίπτει τις
  γενικές και αόριστες ιδέες και τους αυθαίρετους αφορισμούς.
 2.2 Βασικοί σκοποί
  Βασικοί σκοποί του Δημοκρατικού Κόμματος είναι η συμβολή στον αγώνα για
  την απελευθέρωση της Κύπρου και η προώθηση θεσμών, προγραμμάτων και
  διαδικασιών, που εξασφαλίζουν απρόσκοπτη πρόοδο  και αρμονία στον
  πολιτικό και οικονομικό τομέα, μέσα σε μια κυρίαρχη, ανεξάρτητη και
  δημοκρατική πολιτεία με κατοχυρωμένα τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα
  όλων των νόμιμων πολιτών της. 
 2.3 Βασικοί στόχοι
  Οι βασικοί στόχοι του Δημοκρατικού Κόμματος πηγάζουν από  την όλη
  ιδεολογία και πολιτική φιλοσοφία του. Παράλληλα:
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα βρίσκεται σταθερά και με συνέπεια ενταγμένο
   στον ενδιάμεσο πολιτικό χώρο και υπηρετεί με ειλικρίνεια και χωρίς

   διακρίσεις το δημόσιο συμφέρον και το κοινωνικό σύνολο. Επιδιώκει τη
   συστηματική συνεργασία των δυνάμεων του χώρου στη βάση
   πολιτικοϊδεολογικών συγκλίσεων. Μόνιμος στόχος του Δημοκρατικού
   Κόμματος είναι η συνένωση των δυνάμεων του χώρου και η διεύρυνση
   της αποδοχής των αρχών και της πολιτικής φιλοσοφίας του
   ενδιάμεσου χώρου από την Κυπριακή κοινωνία Στόχος επίσης είναι η
   δημιουργία συνθηκών εθνικής συνεννόησης, πολιτικής συναντίληψης,
   κοινωνικής συναίνεσης και πολιτικής σταθερότητας στον τόπο.
  β) Το Δημοκρατικό Κόμμα επιδιώκει ενεργό και δημιουργική συμμετοχή
   σε Διεθνείς και  Ευρωπαϊκούς πολιτικοϊδεολογικούς και
   κο ι ν ο β ο υλ ε υ τ ι κο ύ ς  θ εσ μ ο ύ ς  κα ι  σ χ ή μ α τ α  σ τ η  β ά σ η
   πολιτικοϊδεολογικής ταύτισης ή συγγένειας.
 2.4 Θέσεις του Κόμματος αναφορικά με το Εθνικό θέμα
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα θεωρεί το Κυπριακό ως πρόβλημα εισβολής και
   κατοχής και αγωνίζεται για να επιτύχει με βάση τα ψηφίσματα και τις
   αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών και τις Συμφωνίες Κορυφής, τις
   αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
   και το Κοινοτικό (Ευρωπαϊκό) Κεκτημένο, δίκαιη, λειτουργική και
   βιώσιμη λύση. ΛΥΣΗ που θα εξασφαλίζει την πλήρη ανεξαρτησία, την
   κατοχύρωση της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας, και της
   ενότητας της χώρας, την αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων
   και των εποίκων και την κατοχύρωση του δικαιώματος επιστροφής
   όλων των προσφύγων στις εστίες και τις περιουσίες τους, κάτω από
   συνθήκες ασφάλειας και θα κατοχυρώνει τα ανθρώπινα δικαιώματα
   (όλων των νόμιμων κατοίκων της Κυπριακής Δημοκρατίας), τις
   βασικές ελευθερίες και τη διακρίβωση της τύχης ενός εκάστου των
   αγνοουμένων.
  β) Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει ότι στον αγώνα μας για φυσική και
   εθνική επιβίωση και δικαίωση, η ανεπιφύλακτη και στενή συνεργασία
   με την Ελληνική Κυβέρνηση είναι αναγκαία και απαραίτητη, και ότι, οι
   δεσμοί με την Ελλάδα, για λόγους ιστορικούς, φυλετικούς και
   εθνικούς, πρέπει να παραμένουν πάντοτε απαρασάλευτοι.
  γ) Το Δημοκρατικό Κόμμα εργάζεται για την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση της
   Κύπρου με στόχο την εφαρμογή των αρχών της δικαιοσύνης, των
   ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του Κοινοτικού Κεκτημένου και την
   ισότιμη και δημιουργική συμμετοχή της Κύπρου στους Ευρωπαϊκούς
   θεσμούς και γενικά στο Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. Παράλληλα εργάζεται
   για τη διαμόρφωση ενός συστήματος αρχών και αξιών στην Ευρωπαϊκή
   Ένωση που να την καθιστά ένωση λαών και πολιτισμών και όχι όργανο
   πολιτικών και οικονομικών κέντρων εξουσίας.
 2.5 Πολιτική Δημοκρατία
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει πως όλες οι πολιτικές εξουσίες πρέπει
   να πηγάζουν από το λαό και να ασκούνται υπεύθυνα για το καλό του
   λαού και σύμφωνα με την ανόθευτη θέλησή του.
  β) Η ολοκλήρωση της Πολιτικής Δημοκρατίας είναι αδιανόητη χωρίς την
   απαιτούμενη πολιτική αγωγή και ενημέρωση, χωρίς τη συμμετοχή
   όλων των ενηλίκων πολιτών στη διαδικασία λήψης σοβαρών
   αποφάσεων, χωρίς την παροχή ίσων ευκαιριών σε όσους πολίτες
   θέλουν να διεκδικήσουν πολιτικές θέσεις, από τις οποίες να μπορούν
   να συναγωνιστούν δημοκρατικά και  ελεύθερα, χωρίς να
   παρεμποδίζονται από οποιεσδήποτε προκαταλήψεις και εμπόδια.
   Η Πολιτική Δημοκρατία απαιτεί την ισότητα των πολιτών έναντι των
   νόμων και την ισοπολιτεία των νόμων έναντι όλων των πολιτών.
 2.6 Έμπρακτη Πολιτική Δημοκρατία 
  Το Δημοκρατικό Κόμμα θέλει τη δημοκρατία έμπρακτη και ουσιαστική, όπου
  τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των πολιτών να καθορίζονται δημοκρατικά,
  με συναίσθηση κοινωνικής ευθύνης και σύμφωνα με τις αρχές της
  δικαιοσύνης και της κοινωνικής αλληλεγγύης και όπου τα δικαιώματα των
  πολιτών να προστατεύονται αποτελεσματικά και να ασκούνται ελεύθερα.

 2.7 Ατομικές και Πολιτικές Ελευθερίες 
  Το Δημοκρατικό Κόμμα θέλει τα ανθρώπινα δικαιώματα απαραβίαστα και τις
  ατομικές και πολιτικές ελευθερίες κατοχυρωμένες με μηχανισμούς που να
  τις προστατεύουν από καταχραστές και σφετεριστές της εξουσίας και από
  πράξεις που δεν συνάδουν με το σύστημα των κοινωνικών αξιών του λαού ή
  τη δημοκρατικά εκφραζόμενη θέληση του λαού.
 2.8 Κοινωνική Δημοκρατία
  Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει ότι το κράτος και γενικά η πολιτεία καθώς και
  η ευρύτερη  κοινωνία έχουν υποχρέωση να εξασφαλίζουν σε όλους τους
  πολίτες συνθήκες ελεύθερης και αξιοπρεπούς διαβίωσης, σύμφωνα με τις
  αρχές της δικαιοσύνης, του ανθρωπισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης.
  Για το σκοπό αυτό υποστηρίζει τη χαλιναγώγηση της αυθαιρεσίας των
  ισχυρών κοινωνικών ομάδων, όπου, και όταν, εκδηλώνεται, την ενίσχυση των
  αδύνατων κοινωνικών ομάδων ή κατηγοριών ή στρωμάτων και την προστασία
  τους από την εγκατάλειψη, την κοινωνική περιθωριοποίηση, την άδικη
  μεταχείριση και την εκμετάλλευση, με απώτερο σκοπό την εξισορρόπηση
  των κοινωνικών και οικονομικών δικαιωμάτων και την αρμονική συμβίωση
  των πολιτών μέσα σε συνθήκες κοινωνικής συνοχής.
 2.9 Οικονομική Δημοκρατία
  Το Δημοκρατικό Κόμμα αποβλέπει στην εξάλειψη κάθε είδους οικονομικών
  φραγμών για την οικονομική προαγωγή των ατόμων και στη δημιουργία ίσων
  ευκαιριών εργασίας και οικονομικής προόδου για όλους τους πολίτες.
  Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει ότι η οικονομική δημοκρατία είναι ανέφικτη
  χωρίς την κατάργηση της κυρίαρχης  αυθαιρεσίας των οικονομικά ισχυρών,
  των μονοπωλίων, της ασυδοσίας του εγχώριου ή ξένου κεφαλαίου, της
  μονοπώλησης, της πληροφόρησης και των κάθε λογής προνομίων που είναι
  αντίθετα με τα συμφέροντα του λαού.  Το Δημοκρατικό Κόμμα θεωρεί επίσης
  αναγκαία την καθιέρωση ελέγχου και την επιβολή κυρώσεων για την κακή
  χρήση τεχνικών εφευρέσεων ή καινοτομιών από μέρους ισχυρών
  κοινωνικοοικονομικών παραγόντων.
  Το Δημοκρατικό Κόμμα θεωρεί το μικτό σύστημα οικονομίας, που συνδυάζει
  την ιδ ιωτική πρωτοβουλία με τον κρατικό σχεδιασμό,  ως το
  αποτελεσματικότερο οικονομικό σύστημα το οποίο διασφαλίζει την πρόοδο
  και την ανάπτυξη της Κύπρου και του λαού της, την δίκαιη κατανομή του
  εθνικού πλούτου και των οικονομικών βαρών και την προστασία των
  δικαιωμάτων των οικονομικά ασθενέστερων και μη προνομιούχων ομάδων
  του πληθυσμού.
 2.10 Δημοκρατική μεθόδευση
  Το Δημοκρατικό Κόμμα δεν υποστηρίζει δόγματα αλλά αρχές, που θα
  ενθαρρύνουν την αδιάκοπη αναζήτηση του καλύτερου και δικαιότερου
  τρόπου κοινωνικής συμβίωσης και συνεργασίας.
  Υποστηρίζει ότι ο ανοικτός και ελεύθερος διάλογος σαν μέσο έκφρασης των
  εκτιμήσεων και θέσεων του λαού, αποτελεί το πιο ορθό μέσο αναζήτησης
  τρόπων για πιο αρμονική  κοινωνική συμβίωση και συνεργασία.
  Επίσης υποστηρίζει ότι σε περίπτωση διαφωνίας ή διαφοράς το καλύτερο
  μέσο για εξεύρεση λύσης είναι οι νόμιμες και δημοκρατικές διαδικασίες.
 2.11 Κατευθυντήριες Οργανωτικές Γραμμές 
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα δεν είναι Κόμμα με μονολιθική οργάνωση. Η
   συνοχή του διατηρείται με την ισορροπημένη κατανομή της
   ενδοκομματικής δύναμης μεταξύ των μελών και αξιωματούχων του, με
   την προσήλωση στους σκοπούς και στη συλλογική προσπάθεια για την
   επίτευξη των σκοπών του Κόμματος.
  β) Οι δημοκρατικές αρχές διέπουν τόσο τη διαδικασία ανάδειξης
   αξιωματούχων όσο και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Γι’ αυτό:
   I.  Όλα τα όργανα είναι αιρετά και εκλέγονται με όσο το δυνατό πιο
    άμεσο τρόπο. Συγκεκριμένα όλα τα μέλη του Κόμματος, που
    είναι εγγεγραμμένα στο Κεντρικό Μητρώο Μελών, έχουν και
    ασκούν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και
    συνδιαμορφώνουν μέσα από συλλογικές διαδικασίες τις

    αποφάσεις και τις θέσεις του Κόμματος στα μείζονος σημασίας
    και ιδιαίτερης κρισιμότητας πολιτικά και κομματικά θέματα. Όλα
    τα μέλη του Κόμματος εκλέγουν όλους τους κεντρικούς
    αξιωματούχους και μέλη των κεντρικών συλλογικών οργάνων
    του Κόμματος, όλα τα μέλη των Επαρχιακών Οργανώσεων
    εκλέγουν όλους τους αξιωματούχους και τα μέλη των
    Επαρχιακών Συλλογικών Οργάνων και όλα τα μέλη της Τοπικής
    Οργάνωσης εκλέγουν όλους τους αξιωματούχους και όλα τα
    μέλη των τοπικών συλλογικών οργάνων.
   II. Οι εξουσίες που συγκεντρώνουν τα όργανα
    αλληλοϊσορροπούνται και αλληλοελέγχονται.
   III. Οι αποφάσεις λαμβάνονται από αρμόδια συλλογικά όργανα.
    --Επιδιώκεται η αποκέντρωση του συστήματος λήψης
    αποφάσεων και η εκχώρηση διακριτικής  εξουσίας στα
    κατώτερα συλλογικά αιρετά  όργανα.

ΑΡΘΡΟ 3: ΚΟΜΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ
 3.1 Επί θεμάτων μείζονος πολιτικής σημασίας ή ιδιαίτερης κομματικής
  κρισιμότητας πραγματοποιείται κομματικό δημοψήφισμα στο οποίο
  συμμετέχουν όλα τα μέλη του Κόμματος.
 3.2 
  Την πραγματοποίηση κομματικού δημοψηφίσματος αποφασίζει η Κεντρική
  Επιτροπή, η οποία καθορίζει το θέμα και τα ερωτήματα που θα τεθούν προς
  απάντηση στο δημοψήφισμα. Οι σχετικές αποφάσεις της Κεντρικής
  Επιτροπής λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών της.

ΑΡΘΡΟ 4: ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 4.1 Το Πολιτικό Πρόγραμμα του Κόμματος καθορίζεται με βάση τις πιο πάνω
  βασικές πολιτικές θέσεις και, εντός των πλαισίων αυτών, μπορεί να
  αναθεωρείται από καιρού εις καιρό από το Παγκύπριο Συνέδριο που έχει
  αποκλειστική αρμοδιότητα να συζητά και να εγκρίνει τους επί μέρους
  στόχους, τη μεθοδολογία, τρόπους και ενέργειες για την προώθηση της
  εφαρμογής του.
 4.2 Την ευθύνη για τη σύνταξη του προσχεδίου του προγράμματος έχει το
  Εκτελεστικό Γραφείο που το υποβάλλει στην Κεντρική Επιτροπή για έγκριση.
  Η Κεντρική Επιτροπή το παραπέμπει στο Παγκύπριο Συνέδριο για τελική
  έγκριση. Νοείται ότι σε όλα τα όργανα του Κόμματος δίνεται η δυνατότητα
  υποβολής απόψεων και εισηγήσεων για τον καταρτισμό του Πολιτικού
  Προγράμματος του Κόμματος.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΔΟΜΗ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

ΑΡΘΡΟ 5: ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 1. Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση
 2. Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο
 3. Έκτακτο ή Καταστατικό Συνέδριο 
 4. Παγκύπρια Συνδιάσκεψη
 5. Κεντρική Επιτροπή
 6. Πολιτικό Συμβούλιο
 7. Εκτελεστικό Γραφείο
 8. Γραμματεία Εκτελεστικού Γραφείου
 9. Κοινοβουλευτική Ομάδα
 10. Γενικό Οργανωτικό Γραφείο
 11. Οικονομική Επιτροπή

 12. Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες
 13. Επιτροπή Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ΑΡΘΡΟ 6: ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 6.1 Η Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση πραγματοποιείται κάθε πενήντα-τέσσερις
  (54) μήνες και εκλέγει τους κεντρικούς αξιωματούχους του Κόμματος
  (Πρόεδρο, Αναπληρωτή Πρόεδρο, τρεις (3) Αντιπροέδρους, Γενικό
  Γραμματέα, Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα), τα αιρετά μέλη του Εκτελεστικού
  Γραφείου (15) και τα μέλη της Κεντρική Επιτροπή.
 6.2 Πραγματοποιείται πενήντα-τέσσερις (54) μήνες μετά την προηγούμενη
  Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
 6.3 Όλα τα εγγεγραμμένα στο Κεντρικό Μητρώο Μελών μέλη του Κόμματος, που
  έχουν εγγραφεί τουλάχιστον εννέα (9) μήνες πριν την ημέρα διεξαγωγής της
  Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην
  ψηφοφορία, εφόσον έχουν τακτοποιημένες τις κομματικές τους
  υποχρεώσεις κατά την προσέλευση τους στην Εκλογική Συνέλευση.

  Κάλπες της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης λειτουργούν σε όλες τις
  επαρχίες, όπως θα ορίζεται από τους σχετικούς κανονισμούς. Οι εκλογικές
  διαδικασίες εποπτεύονται από κεντρική και επαρχιακές εφορευτικές
  επιτροπές όπως θα ορίζουν οι Κανονισμοί που εγκρίνονται από την Κεντρική
  Επιτροπή. Οι Επαρχιακές Εφορευτικές Επιτροπές υπόκεινται στην Κεντρική
  Εφορευτική Επιτροπή. Οι Πρόεδροι των Επαρχιακών εφορευτικών
  επιτροπών είναι μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.

  Οι κάλπες ανοίγουν και κλείνουν την ίδια ώρα σε όλες τις επαρχίες.

  Η Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο συλλογικό
  όργανο του Κόμματος σε θέματα εκλογικών διαδικασιών.

  Ο χρόνος διεξαγωγής της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης μπορεί να
  παραταθεί για περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, με
  απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, ύστερα από εισήγηση του Εκτελεστικού
  Γραφείου, για λόγους εξειδικευμένους που αφορούν τα πολιτικά πράγματα
  του τόπου ή που εξυπηρετούν τους σκοπούς και τις αρχές του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 7: ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 7.1 Το Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο είναι το ανώτατο και κυρίαρχο συλλογικό
  όργανο του Κόμματος στη διαμόρφωση των πολιτικών αποφάσεων και στη
  χάραξη στρατηγικής. Συνέρχεται μια (1) φορά στη διάρκεια της  θητείας των
  κεντρικών συλλογικών οργάνων του Κόμματος, κατόπιν σύγκλισης από την
  Κεντρική Επιτροπή του κόμματος ή όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο από την
  Κεντρική Επιτροπή.
 7.2 Προκηρύσσεται από την Κεντρική Επιτροπή η οποία καθορίζει την
  ημερομηνία διεξαγωγής του και εγκρίνει την ημερήσια διάταξη του.
  Ο χρόνος διεξαγωγής του μπορεί να αναβληθεί για περίοδο που δεν θα
  υπερβαίνει τους τρεις μήνες, με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, ύστερα
  από εισήγηση του Εκτελεστικού Γραφείου, για λόγους εξειδικευμένους που
  αφορούν τα πολιτικά πράγματα του τόπου ή που εξυπηρετούν τους σκοπούς
  και τις αρχές του  Κόμματος.
 7.3 Σύνθεση
  Στο Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο συμμετέχουν: Κεντρική Επιτροπή, Πολιτική
  Επιτροπή, 86 αντιπρόσωποι της ΝΕΔΗΚ, 86 αντιπρόσωποι της ΓΟΔΗΚ, 50
  αντιπρόσωποι των Κλαδικών Οργανώσεων, οι Πρόεδροι των Ομάδων
  Μελετών, δύο αντιπρόσωποι από κάθε Φοιτητική Οργάνωση, τα μέλη των
  Επαρχιακών Επιτροπών του Κόμματος, οι Πρόεδροι των Τοπικών Επιτροπών
  και ένας αντιπρόσωπος από κάθε εκλογικό κέντρο, πέντε αντιπρόσωποι από
  κάθε Κομματική Οργάνωση του εξωτερικού, οι Δήμαρχοι, οι Δημοτικοί
  Σύμβουλοι, οι Σχολικοί Έφοροι και οι εκλεγμένοι πρόεδροι και μέλη

  Κοινοτικών Συμβουλίων μέλη του Κόμματος, τρεις αντιπρόσωποι της
  Οικονομικής Επιτροπής, οι δύο οικονομικοί ελεγκτές.
  Συμμετέχουν επίσης: Πρώην Πρόεδροι της Δημοκρατίας που προέρχονται
  από το ΔΗΚΟ, εν ενεργεία υπουργοί, βουλευτές και ευρωβουλευτές, καθώς
  και όσοι διετέλεσαν αξιωματούχοι του Κόμματος που εκλέγηκαν από
  Παγκύπριο Συνέδριο (Πρόεδροι του Κόμματος, Αναπληρωτές Προέδροι,
  Αντιπρόεδροι, Γενικοί Γραμματείς, και Γενικοί Οργανωτικοί Γραμματείς)
  πρώην Υπουργοί, Βουλευτές και Ευρωβουλευτές του Κόμματος καθώς και οι
  πρώην Προέδροι και Γενικοί Γραμματείς της ΓΟΔΗΚ και της ΝΕΔΗΚ και
  πρώην Πρόεδροι Επαρχιακών Επιτροπών, οι Πρόεδροι και τα μέλη
  Διοικητικών Συμβουλίων Ημικρατικών Οργανισμών που είναι μέλη του
  Κόμματος
 7.4 Αρμοδιότητες
  Το Τακτικό Συνέδριο ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
  α) Λαμβάνει γνώση, συζητά και ψηφίζει:-
   I. Το Πολιτικό Πρόγραμμα του Κόμματος για την επόμενη θητεία.
   II. Την Έκθεση Δράσης της περασμένης θητείας, που καταθέτει ο
    Γενικός  Γραμματέας του Κόμματος.
  β) Καθορίζει τα γενικά πλαίσια της πολιτικής του Κόμματος.
  γ) Λαμβάνει γνώση και εγκρίνει τον Οικονομικό Απολογισμό της
   Οικονομικής Επιτροπής και την Έκθεση των Οικονομικών Ελεγκτών
   του Κόμματος.
  δ) Τροποποιεί το Καταστατικό σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις.
  ε) Έχει το τεκμήριο της αρμοδιότητας για οποιοδήποτε θέμα που δεν
   καθορίζει το Καταστατικό και περιβάλλεται με το κατάλοιπο εξουσίας
   που  δεν έχει ανατεθεί σε άλλο κομματικό όργανο.
 7.5 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί που ψηφίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν με βάση το
  Καταστατικό, θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Τακτικού Παγκυπρίου
  Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 8: ΕΚΤΑΚΤΟ Ή ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 8.1 Το Έκτακτο ή Καταστατικό Παγκύπριο Συνέδριο συγκαλείται εάν και εφ’ όσον
  κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο του Κόμματος ή την Κεντρική Επιτροπή και
  ασχολείται με ειδικά θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη του,
  που εξαγγέλλεται μαζί με τη σύγκλησή του.
 8.2 Στην οργάνωση και λειτουργία του Έκτακτου ή Καταστατικού Παγκυπρίου
  Συνεδρίου εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις περί Τακτικού
  Παγκυπρίου Συνεδρίου, με εξαίρεση τη χρονική περίοδο για έγκριση και
  κοινοποίηση στους συνέδρους των εγγράφων που θα τεθούν ενώπιον του
  Συνεδρίου, την οποία θα μπορεί να συντέμνει η Κεντρική Επιτροπή
  ανάλογα με την περίπτωση και εφ’ όσον συντρέχουν εξειδικευμένοι λόγοι.

ΑΡΘΡΟ 9: ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ
 9.1 Συγκαλείται με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής με στόχο την ενημέρωση
  και το συλλογικό προβληματισμό των στελεχών του Κόμματος καθώς και την
  ανάπτυξη διαλόγου του Κόμματος  με την ευρύτερη κοινωνία πάνω σε
  σημαντικά πολιτικά ζητήματα ή θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος. Η
  Κεντρική Επιτροπή ορίζει ειδική επιτροπή για τη διοργάνωση της.
 9.2 Η Κεντρική Επιτροπή καθορίζει τη σύνθεση της Συνδιάσκεψης και εγκρίνει
  την ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 10: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 10.1 Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ είναι το ανώτατο συλλογικό όργανο του Κόμματος
  που λειτουργεί μεταξύ δύο Τακτικών Παγκύπριων Συνεδρίων.
 10.2 Σύνθεση 
  Η Κεντρική Επιτροπή αποτελείται:
  α) Από τα μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου (ως το άρθρο 12)
  β) Από τα επτά (7) μέλη της Γενικής Γραμματείας της ΓΟΔΗΚ και τα

   έντεκα (11) μέλη της Γενικής Γραμματείας της ΝΕΔΗΚ, τον Πρόεδρο
   των Ομάδων Μελετών και τους Προέδρους των κομματικών
   παραρτημάτων εξωτερικού
  γ) Από 120 αιρετά μέλη, από τα οποία 20% τουλάχιστον είναι γυναίκες
   και 10% τουλάχιστον ανήκουν στη ΝΕΔΗΚ (συμπεριλαμβανομένων
   των επτά (7) μελών της Γραμματείας της ΓΟΔΗΚ και των έντεκα (11)
   μελών της Γραμματείας της ΝΕΔΗΚ) και τα οποία κατανέμονται στις
   Επαρχιακές Οργανώσεις του Κόμματος με βάση τον αριθμό ψήφων
   που πήρε η κάθε επαρχία στις αμέσως προηγούμενες βουλευτικές
   εκλογές στις οποίες το Κόμμα έλαβε μέρος αυτοδύναμα. Τα μέλη κάθε
   επαρχίας εκλέγονται από την οικεία Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση. Η
   κατανομή των εδρών κατά επαρχιακή οργάνωση και των θέσεων που
   διεκδικούνται από γυναίκες και εκπροσώπους της ΝΕΔΗΚ καθορίζεται
   από την Κεντρική Επιτροπή με τους σχετικούς κανονισμούς. Η εκλογή
   γίνεται με βάση κανονισμούς που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή.
  δ) Όλους τους αξιωματούχους που επιλέγονται/εκλέγονται σύμφωνα με
   τα άρθρα 10.7
  ε) Από τους Προέδρους της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων, της
   Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων και της Ομάδας Μελετών.
  στ) Από πέντε (5) εκπροσώπους του Φοιτητικού Κινήματος, που είναι
   μέλη του κόμματος.
 10.3 Η εκλογή των αιρετών μελών της Κεντρικής Επιτροπής γίνεται από τις
  Επαρχιακές Εκλογικές Συνελεύσεις. Η κατανομή των εδρών κατά Επαρχιακή
  Οργάνωση και των θέσεων που διεκδικούνται από γυναίκες και εκπροσώπους
  της ΝΕΔΗΚ καθορίζεται από την Κεντρική Επιτροπή με τους σχετικούς
  κανονισμούς.
 10.4 Ο Γενικός Γραμματέας και ο Βοηθός Γενικός Γραμματέας  φροντίζουν για την
  τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων και των παρουσιών της Κεντρικής
  Επιτροπής και κυκλοφορούν τα  πρακτικά ανάμεσα στα μέλη της Κεντρικής
  Επιτροπής όχι αργότερα από 15 μέρες μετά τη συνεδρία. 
  Η Κεντρική Επιτροπή δύναται να αποφασίσει τη μη περίληψη θεμάτων στα
  πρακτικά με πλειοψηφία όχι μικρότερη από 3/5 των παρόντων.
 10.5 Η Κεντρική Επιτροπή συνέρχεται τουλάχιστον μια (1) φορά την τριμηνία.
  Συγκαλείται από το Εκτελεστικό  Γραφείο, υπό την ευθύνη του Γενικού
  Γραμματέα.
  α) Η Κεντρική Επιτροπή μπορεί να συγκληθεί εκτάκτως από τον Πρόεδρο
   ή το Εκτελεστικό Γραφείο ή με γραπτή αίτηση υπογεγραμμένη από το
   25% τουλάχιστον των μελών της, που να παραθέτει κατά τρόπο
   συγκεκριμένο το θέμα ή τα θέματα για το οποίο/οποία ζητείται η
   έκτακτη σύγκλησή της.
  β) Η Κεντρική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα το
   ήμισυ  τουλάχιστον των εν ενεργεία μελών της. Σε περίπτωση μη
   συμπλήρωσης του ως άνω αριθμού, η συνεδρία αναβάλλεται για μια
   ώρα, οπότε τα παρόντα μέλη εφ’ όσον αντιπροσωπεύουν το 1/3
   τουλάχιστον των εν ενεργεία μελών της, αποτελούν απαρτία.
  γ) Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία, εκτός των
   αποφάσεων για τις οποίες απαιτείται μεγαλύτερος αριθμός ψήφων
   σύμφωνα με τις πρόνοιες άλλων άρθρων του Καταστατικού. Η
   ψηφοφορία διεξάγεται δι’ ανατάσεως της χειρός εκτός αν ζητηθεί
   διαφορετικά από το 25% των παρόντων μελών, οπότε διεξάγεται
   μυστική.
 10.6 Αρμοδιότητες
  α) Η Κεντρική Επιτροπή προκηρύσσει  την Παγκύπρια Εκλογική
   Συνέλευση και καθορίζει την ημερομηνία διεξαγωγής των εργασιών
   της, την εκλογική διαδικασία και κάθε άλλο εκλογικό κανονισμό. Με
   ειδικούς κανονισμούς καθορίζει τη διαδικασία υποβολής
   υποψηφιοτήτων και διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη των
   κεντρικών αξιωματούχων, των μελών των κεντρικών συλλογικών
   οργάνων και των επαρχιακών και τοπικών συλλογικών οργάνων, που

   εκλέγονται από την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
  β) Προκηρύσσει επίσης το Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο, καθορίζει την
   ημερομηνία διεξαγωγής των εργασιών του και εγκρίνει την ημερήσια
   διάταξή του. Μελετά και εγκρίνει όλα τα έγγραφα που θα κατατεθούν
   στο Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο, τουλάχιστον ένα μήνα πριν την
   πραγματοποίηση του και φροντίζει για την κυκλοφορία του
   προσυνεδριακού υλικού  διά του Γενικού Γραμματέα προς τις
   Επαρχιακές Επιτροπές και άλλες οργανώσεις ή τμήματα του Κόμματος.
  γ) Εγκρίνει και παραπέμπει στο Παγκύπριο Τακτικό Συνέδριο το Πολιτικό
   Πρόγραμμα του Κόμματος και την Έκθεση Δράσης.
  δ) Μελετά και εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων και δαπανών
   του Κόμματος. 
  ε) Λαμβάνει γνώση της γενικής οικονομικής κατάστασης του Κόμματος
   με αναφορά του αρμόδιου οικονομικού διαχειριστή, ο οποίος εισηγείται
   στο Εκτελεστικό Γραφείο τους συνεργάτες του.
  στ) Ενόψει του Τακτικού Παγκύπριου Συνεδρίου λαμβάνει γνώση της
   οικονομικής κατάστασης και διαχείρισης των οικονομικών του
   Κόμματος της προηγηθείσας διετίας με την κατάθεση της έκθεσης των
   οικονομικών ελεγκτών του Κόμματος που παραπέμπεται στο Τακτικό
   Παγκύπριο Συνέδριο. Ενόψει Τακτικού Παγκύπριου Συνεδρίου
   εξετάζει τους εγκεκριμένους λογαριασμούς του Κόμματος με βάση
   την έκθεση των ελεγκτών και εγκρίνει ή απορρίπτει τους
   λογαριασμούς.
  ζ) Εγκρίνει τους εσωτερικούς κανονισμούς οι οποίοι ρυθμίζουν την
   οργάνωση και λειτουργία των Συλλογικών οργάνων ή επιτροπών του
   Κόμματος , κεντρικών, επαρχιακών ή τοπικών. 
  η) Εγκρίνει την κομματική λειτουργία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.
  θ) Καθορίζει το ύψος του δικαιώματος εγγραφής και της ετήσιας
   συνδρομής των μελών.
  ι) Θεσπίζει ειδικούς κανονισμούς που ρυθμίζουν:
   I. Τη διαδικασία της υποβολής υποψηφιότητας και εκλογής
    αξιωματούχων του Κόμματος που εκλέγονται από ανώτερα
    συλλογικά όργανα του Κόμματος. 
   II. Τη διαδικασία επιλογής κομματικού ή κομματικών υποψηφίων
    στη διεκδίκηση των γενικών ή Αναπληρωματικών βουλευτικών
    εκλογών, Ευρωεκλογών, των δημοτικών εκλογών ή της εκλογής
    προέδρων και μελών Κοινοτικών Συμβουλίων καθώς και μελών
    Σχολικών Εφοριών.
   III. Τη διαδικασία προκήρυξης και διεξαγωγής του κομματικού
    δημοψηφίσματος.
  Ια) Επιλέγει/εκλέγει ενδεκαμελή (11) υποεπιτροπή της Κεντρικής
   Επιτροπής απαρτιζόμενη από Πρόεδρο και δέκα μέλη, η οποία ενεργεί
   ως δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
  Ιβ) Επιλέγει/εκλέγει το βουλευτή που θα διεκδικήσει το αξίωμα του
   Προέδρου της Βουλής, σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Κόμματος
   δεν είναι βουλευτής ή δεν επιθυμεί να διεκδικήσει τη θέση.
  Ιγ) Επικυρώνει την εκλογή του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του
   Κόμματος και του Αναπληρωτή του.
  Ιδ) Επιλέγει/εκλέγει τα πέντε (5) μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας,
   Ελέγχου και  Κανονισμών.
  Ιε) Επικυρώνει την επιλογή του Προέδρου της Ομάδας Μελετών.
 10.7 Επιλέγει/εκλέγει τους πιο κάτω Αξιωματούχους του Κόμματος οι οποίοι
  συμμετέχουν στην Κεντρική Επιτροπή ως εξ οφίκια μέλη με δικαίωμα
  ψήφου:
  1) Τους Βοηθούς Γενικούς Γραμματείς
  2) Τους Βοηθούς Γενικούς Οργανωτικούς Γραμματείς
  3) Το Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων
  4) Το Γραμματέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  5) Το Γραμματέα Αγροτικών Θεμάτων

  6) Το Γραμματέα Προσφυγικών Θεμάτων
  7) Το Γραμματέα Πολιτιστικών Θεμάτων
  8) Το Γραμματέα Αθλητισμού
  9) Το Γραμματέα Θρησκευτικών Ομάδων
  10) Το Γραμματέα Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Θεμάτων
  Τα καθήκοντα/αρμοδιότητές τους, εφ’ όσον  δεν προβλέπονται από το
  Καταστατικό, εγκρίνονται από την Κεντρική Επιτροπή.
 10.8 Πληρώνει με εκλογή τις  θέσεις του Αναπληρωτή Προέδρου, Αντιπροέδρων,
  Γενικού Γραμματέα και του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, σε περίπτωση
  κατά την οποία καθίστανται κενές για οποιοδήποτε λόγο.
 10.9 Κάθε χρόνο η Κεντρική Επιτροπή  ορίζει ειδική συνεδρία  λογοδοσίας των
  αξιωματούχων του Κόμματος. 

ΑΡΘΡΟ 11: ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 11.1 Στο Πολιτικό Συμβούλιο μετέχουν όλοι οι πρώην υπουργοί και βουλευτές
  μέλη του Κόμματος και άλλα πρόσωπα μετά από σχετική εισήγηση του
  Προέδρου του Κόμματος στη Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου.
 11.2 Συνεδριάζει τακτικά και αναλύει τα πολιτικά δρώμενα και την επικαιρότητα.
 11.3 Το Πολιτικό Συμβούλιο έχει καθαρά συμβουλευτικό χαρακτήρα και μετά από
  κάθε συνεδρία αποστέλλει στον Πρόεδρο του Κόμματος έκθεση εισηγήσεων
  και απόψεων.
 11.4 Το Πολιτικό Συμβούλιο τελεί υπό την εποπτεία του Προέδρου του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 12: ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
 12.1 Το Εκτελεστικό Γραφείο είναι το Εκτελεστικό Όργανο της Κεντρικής
  Επιτροπής και γενικότερα του Κόμματος.
 12.2 Σύνθεση 
  Στο Εκτελεστικό Γραφείο συμμετέχουν:
  α) Ο Πρόεδρος, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος, οι τρεις (3) Αντιπροέδροι, ο
   Γενικός Γραμματέας, ο Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας.
  β) Δεκαπέντε (15) αιρετά μέλη που εκλέγονται από την Παγκύπρια
   Εκλογική Συνέλευση. Τρία από τα μέλη αυτά είναι γυναίκες.
  γ) Πρώην Πρόεδροι του Κόμματος
  δ) Οι Πρόεδροι της ΝΕΔΗΚ και της ΓΟΔΗΚ
  ε) Οι υπουργοί που συμμετέχουν στην κυβέρνηση εκ μέρους του
   Κόμματος.
  στ) Τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος και οι
   Ευρωβουλευτές του Κόμματος.
  ζ) Οι Πρόεδροι των Επαρχιακών Επιτροπών του Κόμματος (ένας ανά
   γεωγραφική επαρχία).
  η) Ο Οικονομικός Διαχειριστής του Κόμματος
  θ) Ο Γενικός Διευθυντής του Κόμματος, ως εξ οφίκιο Μέλος με δικαίωμα
   ψήφου.
  ι) Η Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου δύναται να καλεί μέχρι και 3
   άτομα να παρακάθονται στο Εκτελεστικό χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 12.3 Αποτυχών υποψήφιος στις εκλογές για την ανάδειξη προέδρου του
  Κόμματος ο οποίος συγκεντρώνει πάνω από το 30% των ψήφων, συμμετέχει
  στο Εκτελεστικό Γραφείο ως πλήρες μέλος.
 12.4 Σε Ειδικές Συνεδρίες παρίστανται για σκοπούς ενημέρωσης και συντονισμού
  και άλλοι αξιωματούχοι του Κόμματος που θα προσκαλούνται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 12.5 Λειτουργία 
  α) Το Εκτελεστικό Γραφείο συγκαλείται το αργότερο τριάντα (30) ημέρες
   μετά την εκλογή των αιρετών μελών του και συνεδριάζει τακτικά
   τουλάχιστον μια (1) φορά τον μήνα και έκτακτα όταν κληθεί από τον
   Πρόεδρο ή από τα 3/5 των μελών του.
  β) Τα μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου αναλαμβάνουν συγκεκριμένους
   τομείς  ευθύνης. 
  γ) Βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά συν ένα μέλη του. Οι

   αποφάσεις λαμβάνονται  με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών
   του.
  δ) Γενικά θέματα λειτουργίας του ρυθμίζονται με Ειδικό Κανονισμό που
   θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή. 
 12.6 Αρμοδιότητες
  Το Εκτελεστικό Γραφείο ασκεί τις πιο κάτω αρμοδιότητες:
  α) Μελετά τις διαμορφούμενες εκάστοτε πολιτικές ή άλλες καταστάσεις
   και εξελίξεις και αντιμετωπίζει τα προκύπτοντα θέματα.
  β) Εκτιμά τη γενική κατάσταση και λαμβάνει αποφάσεις για την
   κομματική γραμμή μέσα στα πλαίσια των αρχών του Κόμματος.
  γ) Αποφασίζει για την ένταξη στα συλλογικά όργανα του Κόμματος
   άλλων στελεχών που προσχωρούν στο Κόμμα.
  δ) Ετοιμάζει  και υποβάλλει κάθε τρίμηνο προς την Κεντρική Επιτροπή
   Ειδική Πολιτική Έκθεση πάνω στην πολιτική κατάσταση, με βάση την 
   οποία αυτή προβαίνει στις εκτιμήσεις ή και λαμβάνει  τις αποφάσεις
   της.
  ε) Προτείνει στην Κεντρική Επιτροπή τα ονόματα των δύο Ελεγκτών του
   Κόμματος.
  στ) Συγκαλεί σε συνεννόηση με τις Επαρχιακές Επιτροπές τα τακτικά ή
   έκτακτα Επαρχιακά Συνέδρια.
  ζ) Καταρτίζει το προσχέδιο του Πολιτικού Προγράμματος του Κόμματος
   και το υποβάλλει στην Κεντρική Επιτροπή.
  η) Επιλέγει/εκλέγει τους πιο κάτω αξιωματούχους του Κόμματος: 
   I. Τον Οικονομικό Διαχειριστή του Κόμματος και τα μέλη της
   Οικονομικής Επιτροπής
   II. Τον Πρόεδρο και τα μέλη της Ομάδας Μελετών
   III. Επικυρώνει τα εννιά (9) πρόσωπα που στελεχώνουν το Γενικό
    Οργανωτικό Γραφείο
   IV. Τον Πρόεδρο και τα μέλη Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων
   V. Τον Πρόεδρο και τα μέλη Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων
   VI. Τον Γενικό Διευθυντή του Κόμματος
  θ) Καταρτίζει με  βάση εισηγήσεις της Επιτροπής Δεοντολογίας, Ελέγχου
   και Κανονισμών, τα προσχέδια των Κανονισμών που προνοούνται από
   τα διάφορα άρθρα του Καταστατικού και τα παραπέμπει στην Κεντρική
   Επιτροπή για ψήφιση.
  ι) Εισηγείται στην Κεντρική Επιτροπή τη σύσταση οποιασδήποτε
   Επιτροπής ή Επιτροπών με συμβουλευτική ιδιότητα που δεν
   προβλέπονται από το καταστατικό για την αποδοτική λειτουργία του
   κομματικού μηχανισμού.
  ια) Κατόπιν εισήγησης του Γενικού Διευθυντή του Κόμματος, εγκρίνει την
   δομή και το οργανόγραμμα του Κόμματος.
  ιβ) Δύναται να καλέσει Αξιωματούχους του Κόμματος που δεν είναι μέλη
   του Εκτελεστικού Γραφείου να παραστούν σε συνεδρία που μελετά
   θέματα της αρμοδιότητάς τους.
  ιγ) Λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή
  ιδ) Επιλέγει/εκλέγει πενταμελή (5) υποεπιτροπή του Εκτελεστικού
   Γραφείου, με Πρόεδρο και τέσσερα (4) μέλη η οποία ενεργεί σαν
   πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
   Η πειθαρχική εξουσία του Εκτελεστικού Γραφείου διά της
   πενταμελούς υποεπιτροπής του ασκείται αφού διοριστεί «ερευνών
   λειτουργός» (εκτός των Οργάνων του Κόμματος αλλά μέλος του
   Κόμματος) για διερεύνηση των γεγονότων και για υποβολή έκθεσης.
   Νοείται ότι παρέχεται το δικαίωμα ακροάσεως του μέλους εφ’ όσον η
   έρευνα διεκπεραιωθεί. 
 12.7 Επιβάλλει αυτεπάγγελτα πειθαρχική ποινή σε περιπτώσεις αυταπόδεικτου
  πειθαρχικού παραπτώματος.
 12.8 Το Εκτελεστικό Γραφείο φροντίζει για τη συγκρότηση και λειτουργία ειδικών
  επιτροπών εργασίας που θα αφορούν θέματα ανάλογα με τα υπουργεία της
  κυβέρνησης ή/και αντίστοιχες Επιτροπές της Βουλής.

 12.9 Η υλοποίηση και εφαρμογή των αποφάσεων του Εκτελεστικού Γραφείου
  μπορεί να ανατεθεί στη Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου.
 12.10 Το Εκτελεστικό Γραφείο επιλέγει τα κομματικά  μέλη που εκπροσωπούν το
  Κόμμα σε εξωκομματικούς οργανισμούς ή επιτροπές.
 12.11 Το Εκτελεστικό Γραφείο σε συνεργασία με το Γενικό Διευθυντή του
  Κόμματος ορίζει τις έμμισθες θέσεις του Κόμματος, διορίζει και παύει το
  έμμισθο προσωπικό και ορίζει και αναθεωρεί την αντιμισθία του με βάση την
  κείμενη νομοθεσία και τις ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις

ΑΡΘΡΟ 13: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
 13.1 Η Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον
  Αναπληρωτή Πρόεδρο, τους τρεις (3) Αντιπροέδρους, το Γενικό Γραμματέα,
  το Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα, τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο, τον
  Αναπληρωτή Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο και δύο (2) από τα αιρετά μέλη
  του Εκτελεστικού Γραφείου που ορίζονται από την ολομέλεια του Σώματος
  και διαχειρίζεται πάνω σε καθημερινή βάση θέματα κομματικής πολιτικής,
  οργανωτικής ανάπτυξης και γενικότερης πολιτικής και κομματικής δράσης.
  Στην Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου παρακάθεται και ο Γραμματέας
  Επικοινωνίας/Εκπρόσωπος Τύπου χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 13.2 Αρμοδιότητες
  α) Επιλέγει/εκλέγει τον Γραμματέα Επικοινωνίας/Εκπρόσωπο Τύπου
   κατόπιν εισήγησης του Προέδρου του Κόμματος.
  β) Σε συνεργασία με τον Γενικό Διευθυντή του Κόμματος έχει την ευθύνη
   θεμάτων που άπτονται του επαγγελματικού προσωπικού του
   Κόμματος.
  γ) Επιλέγει/εκλέγει τον Υπεύθυνο Προσωπικών Δεδομένων.

ΑΡΘΡΟ 14: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
 14.1 Οι βουλευτές του Κόμματος αποτελούν την Κοινοβουλευτική Ομάδα του.
 14.2 Αρμοδιότητες
  α) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα έχει την ευθύνη της προβολής και
   εφαρμογής της πολιτικής του Κόμματος στα πλαίσια της Βουλής των
   Αντιπροσώπων.
  β) Ενεργεί τόσο μέσα, όσο και έξω από τη Βουλή για την προώθηση των
   αρχών και των αποφάσεων του Κόμματος και αγωνίζεται για την
   υπεράσπιση και εξασφάλιση των συμφερόντων του λαού μας.
  γ) Δραστηριοποιείται  σε συνεργασία με τα αρμόδια όργανα του Κόμματος
   για την επισήμανση, προώθηση και επίλυση των συμφερόντων του
   λαού.
  δ) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα δύναται για σκοπούς διευκόλυνσης της
   στην εκπλήρωση των καθηκόντων της, να διορίσει σε συνεννόηση με
   το Γενικό Γραμματέα, έμμισθο Γραμματέα, καθορίζοντας ταυτόχρονα
   τους όρους εργοδότησης του και τα καθήκοντά του.
  ε) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα συνεδριάζει τακτικά κάθε εβδομάδα και
   έκτακτα όταν παρίσταται ανάγκη.
  στ) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα επιλέγει δυο (2) εκ των Κοινοβουλευτικών
   Συνεργατών ως Γραμματείς της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.
  ζ) Λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή
 14.3 Ειδικός Κανονισμός
  Ειδικός Κανονισμός, που ετοιμάζει η Κοινοβουλευτική Ομάδα και ψηφίζει
  η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει την οργάνωση και λειτουργία της Ομάδας.

ΑΡΘΡΟ 15: ΓΕΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
 15.1 Το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο είναι υπεύθυνο για την οργάνωση του
  Κόμματος και καταρτίζει το Γενικό Οργανωτικό Σχέδιο.
 15.2 Του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου προΐσταται ο Γενικός Οργανωτικός
  Γραμματέας. 
 15.3 Απαρτίζεται από τον Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα, τους δυο (2) Βοηθούς
  Γενικούς Οργανωτικούς Γραμματείς και τους έξι (6) Γενικούς Επαρχιακούς

  Οργανωτικούς Διοικητικών Επαρχιών.
 15.4 Όπου κριθεί αναγκαίο καλούνται να παρακαθίσουν σε συνεδρίες του Γενικού
  Οργανωτικού Γραφείου και άλλοι αξιωματούχοι.
 15.5 Τα μέλη του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου επικυρώνονται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 15.6 Βρίσκεται σε στενή επαφή με τις Επαρχιακές Επιτροπές και τα Παραρτήματα
  του Εξωτερικού και συντονίζει τις ενέργειες και δραστηριότητες τους στον
  οργανωτικό τομέα.
 15.7 Ελέγχει την πρόοδο προς υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.
 15.8 Τηρεί υπό την εποπτεία του Προέδρου του Κόμματος και με τη συνεργασία
  του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, το Κεντρικό Μητρώο Μελών του
  Κόμματος και ελέγχει την κανονική  τήρηση των Επαρχιακών Μητρώων
  Μελών από τις Επαρχιακές Επιτροπές και των Μητρώων Μελών  των Τοπικών
  Οργανώσεων από τις αντίστοιχες Τοπικές Επιτροπές, της ΝΕΔΗΚ και της
  ΓΟΔΗΚ.
 15.9 Διενεργεί και εποπτεύει τις εκλογές για την ανάδειξη της ηγεσίας της
  ΝΕΔΗΚ και της ΓΟΔΗΚ, για τις οποίες έχει την ευθύνη τήρησης του
  μητρώου.
 15.10 Κανένα μέλος του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου δεν μπορεί να διεκδίκηση
  πολιτειακό αξίωμα εκτός και αν παραιτηθεί από την θέση του τουλάχιστον
  δυο (2) χρόνια πριν τις εκλογές τις οποίες προτίθεται να διεκδικήσει, εκτός
  και αν το Εκτελεστικό Γραφείο δώσει σχετική άδεια κατόπιν γραπτού
  αιτήματος.
 15.11 Το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 16: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ
 16.1 Η Επιτροπή Δεοντολογίας, Ελέγχου και Κανονισμών απαρτίζεται από πέντε
  (5) μέλη που επιλέγονται/εκλέγονται από την Κεντρική Επιτροπή.
 16.2 Καταρτίζει κώδικα Δεοντολογίας και εισηγείται κανονισμούς που ρυθμίζουν
  την κομματική συμπεριφορά και δράση καθώς και τη λειτουργία όλων των
  οργάνων του Κόμματος.
 16.3 Παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση του Καταστατικού, του Κώδικα
  Δεοντολογίας και των Κανονισμών.

ΑΡΘΡΟ 17: ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 17.1 Με πρωτοβουλία του Εκτελεστικού Γραφείου, συγκροτούνται Επιτροπές με
  ευθύνη την εξέταση θεμάτων που αφορούν την πολιτική, εκπαιδευτική,
  κοινωνική, οικονομική, πολιτιστική και αθλητική δραστηριότητα της
  Κυβέρνησης ή και άλλων φορέων εξουσίας, όπως και άλλες πτυχές της
  ζωής  του  τόπου .  Με δ ική  τους  πρωτοβουλία  να  εκφράζουν
  απόψεις/εισηγήσεις στο Εκτελεστικό Γραφείο για οποιοδήποτε από τα
  θέματα αυτά.
 17.2 Στις Επιτροπές  μετέχουν εξ οφίκιο οι βουλευτές  που εκπροσωπούν το
  Κόμμα στις αντίστοιχες Επιτροπές της Βουλής. Τα λοιπά μέλη των Επιτροπών
  επιλέγει/εκλέγει το Εκτελεστικό Γραφείο.
 17.3 Την εποπτεία  και συντονισμό του έργου τους θα έχει ο Αναπληρωτής
  Πρόεδρος του Κόμματος ή οι Αντιπρόεδροι του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 18: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
 18.1 Τα μέλη της Επιτροπής Αναθεώρησης και Εκσυγχρονισμού της Κυπριακής
  Νομοθεσίας επιλέγονται/εκλέγονται από το Εκτελεστικό Γραφείο κατόπιν
  εισήγησης της Γραμματείας του.
 18.2 Τελεί υπό την εποπτεία του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου ή του
  Αναπληρωτή Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου και βρίσκεται σε στενή
  συνεργασία με τους βουλευτές και κοινοβουλευτικούς συνεργάτες.
 18.3 Είναι υπεύθυνο για την μελέτη του Νομοθετικού πλαισίου του κράτους με

  στόχο την επισήμανση αδυναμιών και την τροποποίηση τους στην
  κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού  και της βελτίωσης της λειτουργικότητας
  του προς όφελος των πολιτών.

ΑΡΘΡΟ 19: ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
 19.1 Στο Σύστημα Παραγωγής Πολιτικής συμμετέχουν οι Βουλευτές, τα Μέλη του
  Εκτελεστικού Γραφείου και της Κεντρικής Επιτροπής, οι Κοινοβουλευτικοί
  Συνεργάτες και τα μέλη της Επιτροπής Πολιτικού Σχεδιασμού και των
  Ομάδων Μελετών.
 19.2 Άλλα στελέχη καθώς και μέλη με ειδική τεχνοκρατική κατάρτιση
  συνδράμουν την όλη προσπάθεια.
 19.3 Βασικός σκοπός είναι η επεξεργασία και ο καταρτισμός μελετών και
  προτάσεων για διαμόρφωση πολιτικής θέσης από το Κόμμα και τη χάραξη της
  κομματικής γραμμής σε διάφορους τομείς πολιτικής.
 19.4 Το συντονισμό και την εποπτεία του Συστήματος Παραγωγής Πολιτικής έχει
  ένας εκ των Αντιπροέδρων του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 20: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 20.1 Η Οικονομική Επιτροπή, κάτω από την εποπτεία του Εκτελεστικού Γραφείου
  και με τη συντονιστική ευθύνη του Οικονομικού Διαχειριστή του Κόμματος,
  είναι υπεύθυνη για την οικονομική διαχείριση του Κόμματος, την
  κατάστρωση και υλοποίηση προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης του
  Κόμματος και τον έλεγχο ομαλής τήρησης των οικονομικών λογαριασμών και
  λογιστικών βιβλίων του Κόμματος σε  Παγκύπρια κλίμακα.
 20.2 Η Επιτροπή είναι δεκαπενταμελής (15), με δικαίωμα της Κεντρικής Επιτροπής
  να αυξομειώνει τα μέλη της.  Η θητεία της διαρκεί για πενήντα-τέσσερις (54)
  μήνες.
  Οι Πρόεδροι των Επαρχιακών Οικονομικών Επιτροπών ή οι επαρχιακοί ταμίες
  είναι εξ οφίκιο μέλη της.
 20.3 Αρμοδιότητες 
  α) Καταρτίζει τον Ετήσιο Προϋπολογισμό Εσόδων και Δαπανών του
   Κόμματος και τον καταθέτει προς έγκριση στην Κεντρική Επιτροπή
   προς την οποία είναι υπόλογη.
  β) Σε συνεργασία με τον Οικονομικό διαχειριστή του Κόμματος, τους
   αξιωματούχους της ηγεσίας και άλλα αρμόδια κομματικά όργανα
   προγραμματίζει και υλοποιεί προγράμματα για την εξασφάλιση
   οικονομικών πόρων και ενίσχυση του Ταμείου του Κόμματος
  γ) Εποπτεύει την κανονική λειτουργία  του Λογιστηρίου του Κόμματος και
   ασκεί έλεγχο στην οικονομική διαχείριση σε όλα τα επίπεδα του
   Κόμματος.
  δ) Εξουσιοδοτεί τη διενέργεια των κομματικών δαπανών με βάση
   σχετικές εκάστοτε εισηγήσεις του Γενικού Διευθυντή του Κόμματος.
  ε) Υποβάλλει στο Εκτελεστικό Γραφείο κατά τρίμηνο, ή όταν της ζητηθεί,
‘   Έκθεση για την οικονομική κατάσταση του Κόμματος’.
  στ) Υποβάλλει στο τέλος κάθε οικονομικού έτους στην Κεντρική Επιτροπή
   τους ελεγμένους λογαριασμούς του Κόμματος προς συζήτηση και
   έγκριση.
  ζ) Παρουσιάζει κατ’ έτος προϋπολογισμό για τους επόμενους δώδεκα
   (12) μήνες.
  η) Με εισήγηση του Γενικού Διευθυντή ή/και του Οικονομικού
   Διαχειριστή δύναται να ανοίγει/κλείνει/λειτουργεί τραπεζικούς
   λογαριασμούς, ή/και να έχει δικαίωμα υπογραφής ή/και  να προβαίνει
   σε αιτήματα τραπεζικών διευκολύνσεων/δανεισμού εκ μέρους του
   Κόμματος, ΝΕΔΗΚ, ΓΟΔΗΚ, και των Επαρχιακών Επιτροπών σύμφωνα
   με το άρθρο 69.9.
 20.4 Ειδικός  Κανονισμός

  Ειδικός Κανονισμός που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει την
  οργάνωση και λειτουργία της.

ΑΡΘΡΟ 21: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
 21.1 Η  Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων χειρίζεται τις διεθνείς σχέσεις του Κόμματος
  υπό την άμεση εποπτεία του Αναπληρωτή Προέδρου  του  Κόμματος.
 21.2 Η Επιτροπή είναι πενταμελής (5), με δικαίωμα της Κεντρικής Επιτροπής να
  αυξομειώνει τα μέλη της.  Επιλέγεται/εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή
  για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 21.3 Κάθε χρόνο υποβάλλει στο Εκτελεστικό γραφείο Έκθεση Δράσης που
  καλύπτει τις δραστηριότητές της κατά την περίοδο αυτή.
 21.4 Η Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων συμμετέχει τόσο στο σύστημα  παραγωγής
  πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.
 21.5 Της Επιτροπής προΐσταται ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων, ο
  οποίος επιλέγεται/εκλέγεται από το Εκτελεστικό Γραφείο και είναι εξ οφίκιο
  μέλος της Κεντρικής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου.
 21.6 Ειδικός  Κανονισμός
  Ειδικός Κανονισμός που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει τη
  λειτουργία της.

ΑΡΘΡΟ 22: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΣΧΕΣΕΩΝ  
 22.1 Η Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων είναι πενταμελής (5) με δικαίωμα της
  Κεντρικής Επιτροπής να αυξομειώνει τον αριθμό των μελών της. Ο Πρόεδρος
  και τα τέσσερα μέλη επιλέγονται/εκλέγονται από το Εκτελεστικό Γραφείο για
  θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 22.2 Κάθε εξάμηνο υποβάλλει στο Εκτελεστικό Γραφείο Έκθεση Δράσης που
  καλύπτει τις δραστηριότητες κατά την περίοδο αυτή.
 22.3 Η Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων χειρίζεται τις δημόσιες σχέσεις του
  Κόμματος υπό την εποπτεία του Προέδρου του Κόμματος και του Γενικού
  Γραμματέα.
 22.4 Η Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων συμμετέχει τόσο στο σύστημα παραγωγής
  πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.
 22.5 Της Επιτροπής προΐσταται ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων ο
  οποίος επιλέγεται/εκλέγεται από το Εκτελεστικό Γραφείο και είναι εξ οφίκιο
  μέλος της Κεντρικής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου.
 22.6 Ειδικός Κανονισμός
  Ειδικός Κανονισμός που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει τη
  λειτουργία της.

ΑΡΘΡΟ 23: ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
 23.1 Ιδρύονται Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες κατά επαρχία
  με εισήγηση του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
  Ομάδων, κατά κλάδον ή επάγγελμα όπου τα μέλη είναι πέραν των τριάκοντα
  Οι κατά επαρχία επάγγελμα Κλαδικές Οργανώσεις συνδέονται με τις
  αντίστοιχες Κλαδικές των άλλων Επαρχιακών και σχηματίζουν κατά
  επάγγελμα την Παγκύπρια Κλαδική Οργάνωση.
 23.2 Η Κλαδική Οργάνωση διοικείται από πενταμελή (5) Επιτροπή που
  αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα, το Βοηθό
  Γραμματέα και τον Ταμία.
 23.3 Οι Πρόεδροι των Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων
  αποτελούν την Συντονιστική Επιτροπή των Κλαδικών Οργανώσεων
  (Σ.Ε.Κ.Ο.)  και έχουν την ευθύνη του συντονισμού των Κλαδικών
  Οργανώσεων. Το έργο της ΣΕΚΟ αναλαμβάνει πενταμελής Γραμματεία που
  εκλέγεται και έχει πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Αναπληρωτή
  Γραμματέα και Ταμία.
 23.4 Αρμοδιότητες Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων 
  α) Επιλαμβάνονται και προωθούν προβλήματα, ή αιτήματα μελών του
   Κλάδου διά του αρμοδίου οργάνου του Κόμματος.
  β) Μελετούν προβλήματα του Κλάδου και υποβάλλουν εισηγήσεις στο
   Κόμμα διά του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών

   Ομάδων.
  γ) Οργανώνουν τα μέλη, τα στελέχη και τους οπαδούς του Κόμματος
   στους χώρους εργασίας και φροντίζουν για τη συστηματική
   διαφώτιση και εμπέδωση της Κομματικής πολιτικής.
 23.5 Οι Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες συμμετέχουν τόσο στο
  σύστημα παραγωγής πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών
  προγραμμάτων του Κόμματος.
 23.6 Οι Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες τελούν υπό την
  εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου.
 23.7 Κατά παρόμοιο τρόπο λειτουργούν και οι Επιτροπές Συνταξιούχων.
 23.8 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί, που εγκρίνει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζουν τον τρόπο
  εκλογής και λειτουργίας όλων των Κλαδικών Επιτροπών και Οργανώσεων
  του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 24: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
 24.1 Η σύνθεση και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Πολιτικού Σχεδιασμού
  καθορίζονται από το Εκτελεστικό Γραφείο.
 24.2 Η Επιτροπή Πολιτικού Σχεδιασμού συμμετέχει τόσο στο σύστημα παραγωγής
  πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 25: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 25.1 Η Επιτροπή Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι υπεύθυνη για την Οργάνωση της
  Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Κόμματος στις Δημαρχούμενες περιοχές και στα
  Κοινοτικά Συμβούλια.
 25.2 Σε συνεργασία με το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο, υπό την εποπτεία του
  Προέδρου του Κόμματος, καταρτίζει τα ψηφοδέλτια του Κόμματος στις
  Δημοτικές και Κοινοτικές εκλογές.
 25.3 Της Επιτροπής Τοπικής Αυτοδιοίκησης προΐσταται ο Γραμματέας Τοπικής
  Αυτοδιοίκησης ο οποίος επιλέγεται/εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή
  της οποίας είναι εξ οφίκιο μέλος με δικαίωμα ψήφου.
 25.4 Συμμετέχουν οι Δήμαρχοι, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι Σχολικοί Έφοροι και οι
  εκλεγμένοι Πρόεδροι Κοινοτικών Συμβουλίων μέλη του Κόμματος.
 25.5 Τελεί υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου.
 25.6 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί που ψηφίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζουν, θέματα
  οργάνωσης και λειτουργίας της Επιτροπής Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΑΡΘΡΟ 26: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
 26.1 Η Επιτροπή Διαρκούς Διαβούλευσης με τους Πολίτες είναι υπεύθυνη για την
  διαμόρφωση και διαχείριση συστήματος συνεχούς επικοινωνίας με τους
  πολίτες, μέσω της διεξαγωγής ερευνών  και μελετών για πολιτικά,
  ανθρωπιστικά και κοινωνικά θέματα και για προτάσεις του Κόμματος που
  αφορούν σημαντικά ζητήματα που τους απασχολούν.
 26.2 Την σύνθεση της Επιτροπής αποφασίζει η Γραμματεία του Εκτελεστικού
  Γραφείου.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΑΡΘΡΟ 27: ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
  1. Πρόεδρος
  2. Αναπληρωτής Πρόεδρος
  3. Αντιπρόεδροι
  4. Γενικός Γραμματέας
  5. Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας
  6. Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος

  7. Μέλος Εκτελεστικού Γραφείου
  8. Πρόεδρος ΓΟΔΗΚ
  9. Πρόεδρος ΝΕΔΗΚ
  10. Μέλος Κεντρικής Επιτροπής
  11. Άλλοι Αξιωματούχοι

ΑΡΘΡΟ 28: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 28.1 Ο Πρόεδρος του Κόμματος εκλέγεται, άμεσα από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση,  και η θητεία του διαρκεί μέχρι την εκλογή νέου Προέδρου.
  Πρόεδρος εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει το 50% συν μία ψήφο
  του συνόλου των έγκυρων ψήφων. Αν η πρώτη ψηφοφορία δεν αναδείξει
  Πρόεδρο, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την πρώτη Κυριακή μετά την
  Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση, μεταξύ των δύο επικρατέστερων
  υποψηφίων.
 28.2 Σε περίπτωση κένωσης της θέσης του Προέδρου του Κόμματος για
  υπολειπόμενη θητεία μικρότερη των έξι (6) μηνών τα  καθήκοντα αυτού ασκεί
  ο Αναπληρωτής Πρόεδρος. Αν η θέση του Προέδρου του Κόμματος κενωθεί
  ενώ υπολείπεται θητεία πέραν των έξι μηνών, συγκαλείται Έκτακτη
  Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση, ειδικώς προς τούτο συγκαλούμενη, για την
  εκλογή νέου Προέδρου εντός του επόμενου εξαμήνου από την κένωση της
  θέσης.
 28.3 Αρμοδιότητες
  α) Ο Πρόεδρος του Κόμματος εκπροσωπεί και εκφράζει το Κόμμα.
  β) Προΐσταται και έχει τη γενική εποπτεία και τον έλεγχο του Κόμματος
   σε όλους του τομείς.
  γ) Προεδρεύει όλων των Κεντρικών Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος
   ή οποιασδήποτε Επιτροπής σε συνεδρία της οποίας λαμβάνει μέρος.
  δ) Μετέχει στη διαδικασία εκλογής του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου
   και του Αναπληρωτή του ως ορίζεται στο Καταστατικό.
  ε) Υπογράφει όλα τα έγγραφα του Κόμματος.
  στ) Δύναται να εκχωρεί προσωρινά μέρος των εξουσιών του στον
   Αναπληρωτή  Πρόεδρο του Κόμματος.
  ζ) Τον Πρόεδρο του Κόμματος όταν κωλύεται ή απουσιάζει
   αντιπροσωπεύει ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Κόμματος. Ο
   Πρόεδρος του Κόμματος λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 29: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 29.1 Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος εκλέγεται  από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση.
 29.2 Είναι μέλος των Ανωτάτων Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος.
 29.3 Αναπληρεί τον Πρόεδρο όταν κωλύεται ή απουσιάζει, στην άσκηση των
  συνήθων καθηκόντων του ή όπως προβλέπεται στο άρθρο 25(2).
 29.4 Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 30: ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 30.1 Οι Αντιπρόεδροι είναι τρεις (3) και εκλέγονται από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση μέσα από κοινό ψηφοδέλτιο. Σε περίπτωση κενής θέσης
  Αντιπροέδρου, τότε η Κεντρική Επιτροπή εκλέγει μετά από υποβολή
  υποψηφιοτήτων, νέο Αντιπρόεδρο.
 30.2 Ο κάθε ένας εξ αυτών αναλαμβάνει ξεχωριστό τομέα ευθύνης, όπως αυτοί
  καθορίζονται από το Εκτελεστικό Γραφείο. Η επιλογή γίνεται με βάση την
  σειρά εκλογής.
 30.3 Είναι μέλη των  Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος όπως προβλέπεται από
  το Καταστατικό.
 30.4 Καθήκοντα
  α) Βοηθούν τον Πρόεδρο και Αναπληρωτή Πρόεδρο στην εκτέλεση των
   καθηκόντων τους για την ομαλή λειτουργία του Κόμματος.
  β) Αναλαμβάνουν την ευθύνη εποπτείας και συντονισμού του
   συστήματος παραγωγής πολιτικής, την ευθύνη του συντονισμού της

   διαμόρφωσης του κυβερνητικού προγράμματος του Κόμματος και τον
   συντονισμό της Επιτροπής Πολιτικών Συμβούλων. Ενημερώνουν με
   τακτικές εκθέσεις/αναφορές το Εκτελεστικό Γραφείο και την Κεντρική
   Επιτροπή.
 30.5 Οι Αντιπρόεδροι λογοδοτούν στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 31: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 31.1 Ο Γενικός Γραμματέας του Κόμματος εκλέγεται από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση.
 31.2 Αρμοδιότητες: 
  α) Συγκαλεί τις συνεδρίες των Κεντρικών Συλλογικών Οργάνων του
   Κόμματος κοινοποιώντας έγκαιρα την ημερήσια διάταξη κάθε
   συνεδρίας μαζί με τα σχετικά έγγραφα εργασίας ως ορίζει το
   Καταστατικό και οι Ειδικοί Κανονισμοί.
  β) Σε συνεργασία με τους Βοηθούς Γενικούς Γραμματείς φέρει την
   ευθύνη τήρησης  των  βιβλίων  Πρακτικών των συνεδριάσεων των
   Κεντρικών Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος.
  γ) Έχει την εποπτεία των Ομάδων Μελετών και του Πολιτικού
   Σχεδιασμού.
  δ) Γνωστοποιεί τις αποφάσεις των Ανώτερων Καθοδηγητικών Οργάνων
   του Κόμματος προς τα ιεραρχικά υφιστάμενά  του κομματικά όργανα
   και ελέγχει την εφαρμογή τους.
  ε) Καταθέτει στο Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο την Έκθεση Δράσης του
   Κόμματος.
  στ) Προσυπογράφει κατά κανόνα τα εξερχόμενα έγγραφα του Κόμματος.
  ζ) Υποβάλλει  προς τα αρμόδια  όργανα   προτάσεις για λήψη
   αποφάσεων πάνω σε  τρέχοντα σοβαρά θέματα.
  η) Συγκροτεί σε συνεργασία με το Εκτελεστικό Γραφείο, Επιτροπές
   Εργασίας με συμβουλευτική ιδιότητα, με σκοπό την πλαισίωση και
   υποβοήθηση υπευθύνων Αξιωματούχων στην εκτέλεση του έργου
   τους. 
  θ) Ο Γενικός Γραμματέας βοηθείται στο έργο του από τους Βοηθούς
   Γενικούς Γραμματείς.
 31.3 Ο Γενικός Γραμματέας λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή

ΑΡΘΡΟ 32: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 32.1 Ο Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας  εκλέγεται από την  Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση.
 32.2 Η θέση του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα είναι επαγγελματική κατόπιν
  εκλογής. Δεν μπορεί να διεκδικήσει οποιοδήποτε πολιτειακό αξίωμα, εκτός
  και αν παραιτηθεί δυο (2) χρόνια πριν τις πολιτειακές εκλογές στις οποίες
  προτίθεται να διεκδικήσει.
 32.3. Αρμοδιότητες
  α) Είναι υπεύθυνος για την οργάνωση του Κόμματος. Καταρτίζει το
   Γενικό Οργανωτικό Σχέδιο, το οποίο, μετά την έγκριση του από την
   Κεντρική Επιτροπή, προωθεί δια των αρμοδίων κομματικών 
οργάνων
   προς υλοποίηση.
  β) Βρίσκεται σε στενή επαφή με τις Επαρχιακές Επιτροπές και τα
   Παραρτήματα του Εξωτερικού και συντονίζει τις ενέργειες και
   δραστηριότητες τους στον οργανωτικό τομέα.
  γ) Επισκέπτεται τις Επαρχίες και παρακολουθεί και ελέγχει την πρόοδο
   προς υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του Κόμματος.
  δ) Ενημερώνει το Εκτελεστικό Γραφείο και υποβάλλει τακτικά Έκθεση
   προς την Κεντρική Επιτροπή για την πρόοδο και τα αποτελέσματα
   υλοποίησης του Γενικού Οργανωτικού Σχεδίου και των Ειδικών
   Οργανωτικών Προγραμμάτων. 
  ε) Προΐσταται τις λειτουργίας του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου. 
  στ) Με εισήγηση του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, το Εκτελεστικό

   Γραφείο επικυρώνει τα εννιά (9) πρόσωπα που στελεχώνουν το
   Οργανωτικό Γραφείο. 
   Το Οργανωτικό Γραφείο υπόκειται πλήρως στις αρμοδιότητες του
   Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα.
 32.4 O Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 33: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
 33.1 Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Κόμματος είναι μέλος της Βουλής,
  αυτοδικαίως προεδρεύει της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και ασκεί καθήκοντα
  Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου.
 33.2 Εάν ο Πρόεδρος του Κόμματος αναδειχθεί Πρόεδρος της Βουλής πράγμα
  που θα τον κωλύει να ασκεί τα καθήκοντα του Κοινοβουλευτικού
  Εκπροσώπου ή για οποιοδήποτε λόγο δεν επιθυμεί να κατέχει τη θέση του
  Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου, ή εάν δεν είναι μέλος της Βουλής, η
  Κοινοβουλευτική Ομάδα σε συνεδρία της υπό την προεδρία του, εκλέγει τον
  Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο.  Την εκλογή του Εκπροσώπου επικυρώνει η
  Κεντρική Επιτροπή.
 33.3 Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος υποβάλλει κάθε τρίμηνο ή όταν του
  ζητηθεί από το Εκτελεστικό Γραφείο Έκθεση Δράσης της Ομάδας.
 33.4 Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος εκφράζει τις θέσεις του Κόμματος στην
  Βουλή και συντονίζει το έργο των βουλευτών.
 33.5 Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος καλεί σε συνεδρία την Ομάδα τακτικά κάθε
  εβδομάδα και έκτακτα όταν παρίσταται ανάγκη.

ΑΡΘΡΟ 34: ΜΕΛΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
 Ως το Άρθρο 12 ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 35: ΒΟΗΘΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
 35.1 Οι Βοηθοί Γενικοί Γραμματείς είναι δυο (2) και επιλέγονται/εκλέγονται από
  την Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 35.2 Συμμετέχουν εξ οφίκιο μέλη στην Κεντρική Επιτροπή με δικαίωμα ψήφου.
 35.3 Μετέχουν στα συλλογικά όργανα του Κόμματος,  όπως προνοεί το
  Καταστατικό.
 35.4 Αρμοδιότητες
  α) Βοηθούν το Γενικό Γραμματέα στην προετοιμασία και τη λειτουργία
   των συλλογικών οργάνων του Κόμματος.
  β) Ειδικότερα ασκούν καθήκοντα που τους κατανέμει το Εκτελεστικό
   Γραφείο ύστερα από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 36: ΒΟΗΘΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΙ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
 36.1 Οι  Βοηθοί  Γενικοί  Οργανωτικοί  Γραμματείς είναι  δύο (2)  και
  επιλέγονται/εκλέγονται από την Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί
  54 μήνες.
 36.2 Συμμετέχουν εξ οφίκιο μέλη στην Κεντρική Επιτροπή με δικαίωμα ψήφου.
 36.3 Μετέχουν στα συλλογικά όργανα του Κόμματος,  όπως προνοεί το
  Καταστατικό.
 36.4 Αρμοδιότητες 
  α) Βοηθούν το Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα για την εύρυθμη λειτουργία
   του οργανωτικού μηχανισμού του Κόμματος. Αντικαθιστούν το Γενικό
   Οργανωτικό  Γραμματέα σε περίπτωση απουσίας.
  β) Ειδικότερα, ασκούν καθήκοντα που τους αναθέτει το Εκτελεστικό
   Γραφείο ύστερα από εισήγηση του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 37: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
 37.1 Ο Αναπληρωτής Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος εκλέγεται από την
  Κοινοβουλευτική Ομάδα και αναπληρώνει τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο
  όταν απουσιάζει ή όταν κωλύεται. Την εκλογή του επικυρώνει η Κεντρική
  Επιτροπή.

   στ) Να  ψηφίζει τους υποψήφιους του Κόμματος σε κάθε εκλογή σε
    δημόσιο αξίωμα.
   ζ) Να μην είναι μέλος άλλου Κόμματος.
 62.7 Κομματική Ταυτότητα
   α) Η εγκεκριμένη αίτηση υποψηφίου μέλους, προωθείται από την
    Επαρχιακή Επιτροπή ή τη Γραμματεία του Εκτελεστικού
    Γραφείου προς το Τμήμα έκδοσης ταυτοτήτων στα Κεντρικά
    Γραφεία για την καταγραφή  του μέλους στο Κεντρικό Μητρώο
    και την έκδοση της κομματικής του ταυτότητας.
   β) Η διαδικασία έκδοσης της κομματικής ταυτότητας
    συμπληρώνεται το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες από την
    παράδοση των στοιχείων στο τμήμα ταυτοτήτων στη Λευκωσία.
    Η ταυτότητα παραδίδεται στην οικεία Επαρχιακή Επιτροπή, η
    οποία και τη διαβιβάζει αμέσως στην ενδιαφερόμενη Τοπική
    Οργάνωση για να παραδοθεί στο νέο μέλος.
   γ) Η όλη διαδικασία εγγραφής μέλους και έκδοσης της ταυτότητας
    του και παράδοσης της στο νέο μέλος διεξάγεται με τον
    ταχύτερο δυνατό ρυθμό και σε καμιά περίπτωση δεν διαρκεί
    πέραν των δύο μηνών.
   δ) Η ανανέωση της Κομματικής ταυτότητας γίνεται δια της
    πληρωμής της ετήσιας συνδρομής.

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

ΑΡΘΡΟ 63: ΝΕΟΛΑΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 63.1 Η ΝΕΔΗΚ αποβλέπει στην κινητοποίηση και πολιτικοποίηση των νέων και
  αξιοποίηση της προσφοράς τους στη ζωή του τόπου μας.
  Αποτελεί την ανανεωτική δύναμη στον αγώνα προώθησης  και πραγμάτωσης
  των αρχών και των στόχων του Κόμματος.
 63.2 Διατηρεί Τμήματα Φοιτητικής Νεολαίας, Εργαζόμενης Νεολαίας και άλλα. 
 63.3 Η ΝΕΔΗΚ είναι αναπόσπαστο μέρος του Κόμματος και βρίσκεται σε συνεχή
  πολιτική συνεργασία με τα συλλογικά όργανα του Κόμματος, πάντοτε κάτω
  από την άμεση εποπτεία του Κόμματος.
 63.4 Η οικονομική διαχείριση και ο έλεγχος γίνεται από το Γενικό Διευθυντή του
  Κόμματος σε συνεργασία με τον Οικονομικό Διαχειριστή του Κόμματος.
 63.5 Μέλη της ΝΕΔΗΚ είναι οι νέοι, μέλη του Κόμματος, ηλικίας από 18-30 ετών.
  Κατά την ημέρα της εκλογικής συνέλευσης δικαίωμα ψήφου έχουν όσοι
  έχουν οικονομικά τακτοποιημένες τις υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με τις
  πρόνοιες του Άρθρου 62.3. Για άτομα 12-18 ετών που επιθυμούν να
  εγγραφούν στην ΝΕΔΗΚ, τηρείται ξεχωριστό μητρώο υπό την εποπτεία του
  Γενικού Οργανωτικού Γραφείου.
 63.6 Την ευθύνη φύλαξης και τήρησης του μητρώου έχει το Γενικό Οργανωτικό
  Γραφείο του Κόμματος.
 63.7 Κανένας εν ενεργεία αξιωματούχος της ΝΕΔΗΚ δεν μπορεί να υπερβαίνει το
  τριαντακοστό (30) έτος της ηλικίας του εκτός και αν διανύει θητεία στην
  οποία εξελέγη και ήταν κάτω των τριάντα (30) ετών.
 63.8 Ο Πρόεδρος, τα μέλη της Γραμματείας και οι Επαρχιακοί Αξιωματούχοι της
  οργάνωσης, εκλέγονται από το Παγκύπριο Συνέδριο της Οργάνωσης το
  οποίο διενεργείται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του Κόμματος το
  αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής της
  Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης και η θητεία τους διαρκεί
  πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 63.9 Η διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη της ηγεσίας της ΝΕΔΗΚ
  διενεργείται και εποπτεύεται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του
  Κόμματος.

 63.10 Ο Πρόεδρος της ΝΕΔΗΚ προεδρεύει της Γενικής Γραμματείας και του
  Κεντρικού Συμβουλίου της ΝΕΔΗΚ.  Έχει την ευθύνη οργάνωσης και
  διοίκησης της ΝΕΔΗΚ και προώθησης των σκοπών και επιδιώξεων της, σε
  συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη των συλλογικών οργάνων της των οποίων
  προεδρεύει.
 63.11 Ο Πρόεδρος της ΝΕΔΗΚ συμμετέχει στο Εκτελεστικό Γραφείο του Κόμματος
  και επίσης, μαζί με τα μέλη της Γενικής Γραμματείας, στην Κεντρική Επιτροπή
  του Κόμματος.
 63.12 Το Καταστατικό της ΝΕΔΗΚ αντανακλά στις διατάξεις του το περιεχόμενο
  του παρόντος άρθρου. Το Καταστατικό του Κόμματος υπερισχύει
  οποιασδήποτε άλλης πρόνοιας του Καταστατικού της ΝΕΔΗΚ σε περίπτωση
  αμφιλεγόμενης και συγκρουόμενης ερμηνείας οποιασδήποτε διάταξης.
 63.13 Το Καταστατικό της ΝΕΔΗΚ υπόκειται στην έγκριση και επικύρωση της
  Κεντρικής Επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 64: ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ  ΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ  ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 64.1 Σκοπός της ΓΟΔΗΚ είναι η προσέλευση των Κυπρίων γυναικών στις τάξεις
  του Δημοκρατικού Κόμματος και η εργασία και συμβολή τους στον αγώνα για
  ανέλιξη της Κύπριας γυναίκας στον πολιτικό,  στον πολιτιστικό και στον
  κοινωνικό τομέα καθώς και η διασφάλιση για τις γυναίκες ισότητα
  δικαιωμάτων και ευκαιριών, πάντοτε μέσα στα πλαίσια του όλου Κομματικού
  μηχανισμού και σύμφωνα με τις καταστατικές αρχές και την πολιτική γραμμή
  του Κόμματος.
 64.2 Η ΓΟΔΗΚ είναι  τμήμα αναπόσπαστο του  Κόμματος και βρίσκεται σε συνεχή
  πολιτική συνεργασία με τα συλλογικά όργανα του Κόμματος. Διατηρεί
  διοικητική και οργανωτική αυτοτέλεια, πάντοτε κάτω από την άμεση εποπτεία
  του Κόμματος.
 64.3 Η οικονομική διαχείριση και ο έλεγχος γίνονται από το Γενικό Διευθυντή του
  Κόμματος σε συνεργασία με τον Οικονομικό Διαχειριστή του Κόμματος.
 64.4 Η ΓΟΔΗΚ παρουσιάζει τις θέσεις και απόψεις του Κόμματος σε θέματα που
  αφορούν ειδικά τη γυναίκα.
 64.5 Μέλη της ΓΟΔΗΚ είναι όλες οι γυναίκες  μέλη του Κόμματος.
  Για την εγγραφή τους ως μελών εφαρμόζονται οι πρόνοιες του Άρθρου 62.3.
  Τα ονόματα των γυναικών μελών του Κόμματος καταχωρούνται στο Κεντρικό
  Μητρώο Μελών του Κόμματος.
 64.6 Την ευθύνη φύλαξης και τήρησης του μητρώου έχει το Γενικό Οργανωτικό
  Γραφείο του Κόμματος. Το μητρώο μελών περιλαμβάνει τις γυναίκες μέλη
  του Κόμματος και δεν διατηρείται παράλληλα άλλο μητρώο από την ίδια
  Οργάνωση.
 64.7 Η Πρόεδρος και τα μέλη της ΓΟΔΗΚ εκλέγονται από το Παγκύπριο Συνέδριο
  της Οργάνωσης, το οποίο διενεργείται και εποπτεύεται από το Γενικό
  Οργανωτικό Γραφείο του Κόμματος. Η εκλογή της ηγεσίας γίνεται εντός έξι
  (6) μηνών από την ημερομηνία της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης και η
  θητεία τους διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 64.8 Η διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη της ηγεσίας της ΓΟΔΗΚ
  διενεργείται και εποπτεύεται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του
  κόμματος.
 64.9 Η Πρόεδρος της ΓΟΔΗΚ συμμετέχει στο Εκτελεστικό Γραφείο του Κόμματος
  και επίσης, μαζί με τα μέλη της Γενικής Γραμματείας της, στην Κεντρική
  Επιτροπή.
 64.10 Το Καταστατικό της ΓΟΔΗΚ  αντανακλά στις διατάξεις του το περιεχόμενο
  του παρόντος άρθρου. Το Καταστατικό του Κόμματος υπερισχύει
  οποιασδήποτε άλλης πρόνοιας του Καταστατικού της ΓΟΔΗΚ σε περίπτωση
  αμφιλεγόμενης και συγκρουόμενης ερμηνείας οποιασδήποτε διάταξης.
 64.11 Το Καταστατικό της ΓΟΔΗΚ υπόκειται στην έγκριση και επικύρωση της
  Κεντρικής Επιτροπής.

  Επιτροπή.
 60.3 Αρμοδιότητες
  Η Τοπική Επιτροπή εργάζεται για:
   α) Την υλοποίηση των Αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.
   β) Την προώθηση των θέσεων και απόψεων του Κόμματος μέσα
    στον κόσμο  της περιοχής της.
   γ) Τη διεύρυνση του Κόμματος με την προσχώρηση νέων μελών.
   δ) Την ανάληψη πρωτοβουλιών με στόχο την αύξηση της επιρροής
    του Κόμματος στην περιοχή ευθύνης της.
   ε) Την κινητοποίηση και συμμετοχή των μελών στις γενικές
    κομματικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις.
   στ) Την διεκπεραίωση των οδηγιών ή καθηκόντων που της
    ανατίθενται από  αρμόδια κομματικά όργανα.
   ζ) Την είσπραξη συνδρομών και διαφώτιση των μελών της Τοπικής
    Οργάνωσης.
   η) Την ενημέρωση και διαφώτιση των μελών της περιοχής της για
    τις θέσεις του Κόμματος πάνω στις διαμορφούμενες νέες
    εξελίξεις. 
 60.4 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν την
  οργάνωση και λειτουργία των Επαρχιακών οργάνων του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 61: ΤΟΠΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 61.1 Το Τοπικό Συμβούλιο συγκροτείται από:
   α) Την Τοπική Επιτροπή
   β) Τους αντιπροσώπους κάθε εκλογικού κέντρου της περιφέρειας
    της Τοπικής Επιτροπής.
   γ) Μέλη  οργανωμένων συνόλων που εγκρίνει η Επαρχιακή
    Επιτροπή  μετά από συνεννόηση  με την Τοπική Επιτροπή.
 61.2 Του Τοπικού Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος της Τοπικής Επιτροπής ή
  εκπρόσωπος της Επαρχιακής Επιτροπής.  Καλείται σε συνεδρία με απόφαση
  της Τοπικής Επιτροπής τακτικά κάθε δύο (2) μήνες και έκτακτα όταν κριθεί
  αναγκαίο από τον Πρόεδρο της Τοπικής Επιτροπής ή την Επαρχιακή Επιτροπή
  ή όταν ζητηθεί από την πλειοψηφία των μελών του.
 61.3 Αρμοδιότητες
   α) Συμβάλλει ουσιαστικά στην υλοποίηση των οργανωτικών
    προγραμμάτων που σχεδιάζει η Τοπική Επιτροπή μέσα στα
    πλαίσια των οδηγιών της Επαρχιακής Επιτροπής.
   β) Αξιολογεί τα αποτελέσματα της Κομματικής δουλειάς και
    εκφράζει τις διαπιστώσεις, τα συμπεράσματα και τις εισηγήσεις
    του.
   γ) Επιλαμβάνεται ειδικών θεμάτων που παραπέμπονται προς αυτό
    από τη Τοπική Επιτροπή ή την Επαρχιακή Επιτροπή και
    υποβάλλει σχετικές εισηγήσεις.

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΑΡΘΡΟ 62: ΜΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
 62.1 Προσόντα Εγγραφής
   α) Κάθε Κύπριος, κάτοικος της Κύπρου, μπορεί να εγγραφεί μέλος
    του Κόμματος, εάν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας
    του, δεν ανήκει ή δεν υποστηρίζει άλλο πολιτικό σχηματισμό και
    δηλώσει αποδοχή των Αρχών της Ιδεολογίας και του
    Καταστατικού του Κόμματος.
   β) Με απόφαση του Εκτελεστικού Γραφείου είναι δυνατό, Κύπριοι
    μη μόνιμοι κάτοικοι της Κύπρου, καθώς  και αλλοδαποί μόνιμοι
    κάτοικοι της Κύπρου να εγγραφούν μέλη του Κόμματος.

 62.2 Μητρώα Μελών 
  Τα μέλη εγγράφονται στα ακόλουθα Μητρώα: 
  1) Μητρώο Μελών Τοπικής Οργάνωσης.
  2) Μητρώο Μελών Επαρχιακής Οργάνωσης.
  3) Κεντρικό Μητρώο Μελών.
 62.3 Εγγραφή Μελών 
  Το υποψήφιο μέλος συμπληρώνει ειδικό Έντυπο Εγγραφής Μέλους στην
  Τοπική Οργάνωση του τόπου διαμονής του. Η αίτηση εξετάζεται από την
  οικεία Επαρχιακή Επιτροπή.
  Συμμετοχή στη διαδικασία εγγραφής μέλους έχουν ο Πρόεδρος και τα μέλη
  της Γραμματείας του Εκτελεστικού Γραφείου.
 62.4 Αποχώρηση Μέλους
  Έκαστο μέλος αποχωρεί από το Κόμμα:
   α) Όταν καταδεικνύει ρητά την επιθυμία του πως δεν επιθυμεί να
    είναι μέλος,
   β) Αποστείλει γραπτή επιστολή προς την οικεία Επαρχιακή
    Επιτροπή ή/και στο Γενικό Οργανωτικό Γραφείο,
   γ) Με δημόσια ανάρτηση ή δήλωση του,
   δ) Όταν με πράξεις ή/και ενέργειες του διαμηνύει ότι δεν θέλει να  
    είναι μέλος του κόμματος.
 
 62.5 Δικαιώματα Μέλους 
  Κάθε μέλος έχει δικαίωμα:
   α) Να ψηφίζει αιρετά όργανα του Κόμματος (άμεσα ή έμμεσα)
    όπως προνοεί το Καταστατικό.
   β) Να υποβάλλει υποψηφιότητα για εκλογή σε κομματικά Αξιώματα
    σε όλα τα επίπεδα της κομματικής δομής, όπως ορίζει το
    Καταστατικό.
   γ) Να διεκδικεί υποβολή υποψηφιότητας για πολιτειακά αξιώματα
    σύμφωνα με το Καταστατικό και τους Ειδικούς Κανονισμούς που
    ρυθμίζουν το θέμα τούτο.
   δ) Να ασκεί κριτική που να εξαντλείται μέσα στα πλαίσια της
    λειτουργίας των οργάνων του Κόμματος.
   ε) Να υποβάλλει στα αρμόδια όργανα εισηγήσεις και να συζητεί
    ελεύθερα  οποιοδήποτε θέμα που έχει σχέση με την πολιτική
    του Κόμματος μέσα στα πλαίσια των κομματικών διαδικασιών.
   στ) Να εκφράζει, να προωθεί και να υποστηρίζει, τυχόν
    διαφορετικές απόψεις του όσο αφορά την πολιτική ή τις
    ενέργειες του Κόμματος, είτε στα συλλογικά όργανα είτε
    δημόσια, νοουμένου ότι μετά που θα ληφθεί απόφαση ομόφωνα
    ή κατά πλειοψηφία από το αρμόδιο συλλογικό όργανο, το μέλος
    δεν δικαιούται με λόγο ή  ενέργειες να  υποσκάπτει ή να
    προβαίνει σε ενέργειες αντίθετες προς την απόφαση που
    λήφθηκε. Σε περίπτωση που ενεργεί αντίθετα, λαμβανομένης
    υπόψη και της μορφής και έντασης της αντίδρασης, το μέλος
    θεωρείται ότι είναι πειθαρχικά υπόλογο και σε περίπτωση
    καταδίκης, υπόκειται σε κυρώσεις.
 62.6 Υποχρεώσεις Μέλους 
  Κάθε μέλος έχει την υποχρέωση:
   α) Να σέβεται και να προωθεί τις Αρχές, την Ιδεολογία και το
    Πρόγραμμα του Κόμματος.
   β) Να συμμορφώνεται προς τις αποφάσεις και να τηρεί τη γραμμή
    του Κόμματος
   γ) Να παρακολουθεί ανελλιπώς τις συνεδρίες των οργάνων στα
    οποία  μετέχει και να λαμβάνει πρόθυμα μέρος στις διάφορες
    εκδηλώσεις του Κόμματος.
   δ) Να καταβάλλει την συνδρομή του στο Κόμμα.
   ε) Να φροντίζει ώστε να είναι εγγεγραμμένος στους Εκλογικούς
    Καταλόγους της Πολιτείας.

ΑΡΘΡΟ 55: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 55.1 Ύστερα από οδηγίες του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου, σύμπλεγμα Τοπικών
  Οργανώσεων, αποτελεί Περιφερειακή Οργάνωση. Κάθε Επαρχιακή Επιτροπή,
  σε συνεννόηση με το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο, χωρίζει την οικεία επαρχία
  της σε περιφέρειες. Κάθε περιφέρεια είναι ένας δήμος ή μια ενορία ή μια
  εκλογική περιφέρεια και στην ύπαιθρο μια ομάδα κοινοτήτων.
  Μέλη της μπορεί να είναι όλες οι Τοπικές Οργανώσεις μιας Περιφέρειας. Οι
  Πρόεδροι και οι Οργανωτικοί Γραμματείς των Τοπικών Οργανώσεων
  αποτελούν το Εκτελεστικό Σώμα της Περιφερειακής Οργάνωσης.
  Η Περιφερειακή Οργάνωση συνεδριάζει υπό την προεδρία του Εκπροσώπου
  των Περιφερειακών Τομέων/Οργανωτικό Συντονιστή Υπαίθρου και
  Δημαρχούμενων περιοχών, που εκλέγεται από τα μέλη της Περιφέρειας
  όπως ορίζει το άρθρο 52.1, τακτικά κάθε διμηνία και έκτακτα όταν το
  αποφασίσει η Επαρχιακή Επιτροπή. Οι αρμοδιότητες του Συντονιστή
  καθορίζονται με Κανονισμούς από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο
 55.2 Τις περιφέρειες κατά επαρχία ορίζει η οικεία Επαρχία σε συνεννόηση με το
  Γενικό Οργανωτικό Γραφείο.
 55.3 Αρμοδιότητες
  1) Συντονίζει τις δραστηριότητες των Τοπικών Οργανώσεων που
   περιλαμβάνονται στην περιφέρεια
  2) Θέτει περιφερειακούς στόχους για διεύρυνση του Κόμματος και
   αποτελεσματική διαφώτιση των μελών της.

ΑΡΘΡΟ 56: ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 
ΕΠΑΡΧΙΩΝ 
 56.1 Οι Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες Επαρχιών λειτουργούν
  σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος Καταστατικού.
 56.2 Ιδρύονται Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες κατά Επαρχία
  με εισήγηση του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
  Ομάδων και κατόπιν έγκρισης του Οργανωτικού Γραφείου, κατά Κλάδο ή
  Επάγγελμα όπου τα μέλη είναι πέραν των τριάκοντα (30). Το Εκτελεστικό
  Γραφείο δύναται να εγκρίνει σύσταση Κλαδικής Οργάνωσης με μικρότερο
  αριθμό μελών. Οι κατά επαρχία επάγγελμα Κλαδικές Οργανώσεις συνδέονται
  με τις αντίστοιχες Κλαδικές των άλλων Επαρχιακών και σχηματίζουν κατά
  επάγγελμα την Παγκύπρια Κλαδική Οργάνωση.
 56.3 Η Κλαδική Οργάνωση διοικείται από πενταμελή (5) Επιτροπή που
  αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα, το Βοηθό
  Γραμματέα και τον Ταμία.
 56.4 Υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, οι Πρόεδροι των
  Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων αποτελούν την
  Συντονιστική Επιτροπή των Κλαδικών Οργανώσεων (Σ.Ε.Κ.Ο) και έχουν την
  ευθύνη του συντονισμού των Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
  Ομάδων. Το έργο της Σ.Ε.Κ.Ο αναλαμβάνει πενταμελής Γραμματεία που
  εκλέγεται και έχει Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Αναπληρωτή
  Γραμματέα και Ταμία.
 56.5 Αρμοδιότητες
  α) Επιλαμβάνονται και προωθούν προβλήματα, ή αιτήματα μελών του
   Κλάδου δια του αρμοδίου οργάνου του Κόμματος.
  β) Μελετούν προβλήματα του Κλάδου και υποβάλλουν εισηγήσεις στο
   Κόμμα δια του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
   Ομάδων.
  γ) Οργανώνουν τα μέλη, τα στελέχη και τους οπαδούς του Κόμματος
   στους χώρους εργασίας και φροντίζουν δια την συστηματική
   διαφώτιση και εμπέδωση της Κομματικής Πολιτικής.
 56.6 Κατά παρόμοιο τρόπο λειτουργούν και οι Επιτροπές Συνταξιούχων.
 56.7 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί, που εγκρίνει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζουν τον τρόπο
  εκλογής και λειτουργίας όλων των Επιτροπών και Οργανώσεων του
  Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 57: TOΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 57.1 Η Τοπική Οργάνωση είναι η βασική πολιτική και οργανωτική μονάδα του
  Κόμματος. Καλύπτει και μια ενορία ή εκλογική περιφέρεια
  Ιδρύεται από την Επαρχιακή Επιτροπή ύστερα από έγκριση του Εκτελεστικού
  Γραφείου.  Δύναται να καλύπτει μια κοινότητα ή ομάδα κοινοτήτων ή ενορία ή
  εκλογική περιφέρεια και στις πόλεις  να καλύπτει την περιοχή που αναλογεί
  σε κάθε ένα εκλογικό Κέντρο.
 57.2 Αποτελείται τουλάχιστον από 10 μέλη. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το
  Εκτελεστικό Γραφείο δύναται να εγκρίνει σύσταση Τοπικής Οργάνωσης με
  μικρότερο αριθμό μελών.
  Η Τοπική Οργάνωση δέχεται μέλη που κατοικούν στην ίδια γεωγραφική
  περιφέρεια.

ΑΡΘΡΟ 58: ΤΟΠΙΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 58.1 Αποτελεί το ανώτατο όργανο της Τοπικής Οργάνωσης. Συγκροτείται από τα
  μέλη που έχουν εγγραφεί στο κεντρικό μητρώο μελών του Κόμματος
  τουλάχιστον εννέα (9) μήνες πριν τη διεξαγωγή της Παγκύπριας Εκλογικής
  Συνέλευσης και διενεργείται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του
  Κόμματος εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής της
  Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης.
  Εφορευτική Επιτροπή που ορίζεται από την Επαρχιακή Επιτροπή εποπτεύει
  την εκλογική διαδικασία. 
  Ειδικοί κανονισμοί που καθορίζονται από την Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν
  τα θέματα της υποβολής υποψηφιοτήτων και την εκλογική διαδικασία. Οι
  Γενικές Συνελεύσεις των Τοπικών Οργανώσεων διεξάγονται εντός έξι (6)
  μηνών μετά την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
 58.2 Σε περίπτωση που Προέδροι ή μέλη Τοπικών Επιτροπών δεν ανταποκρίνονται
  στα καθήκοντα τους και δεν υλοποιούν το πλάνο του Γενικού Οργανωτικού
  Γραφείου και τις αποφάσεις του Κόμματος, η οικεία Επαρχιακή Επιτροπή σε
  συνεννόηση με το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο και με έγκριση του
  Εκτελεστικού Γραφείου, αποφασίζει την πραγματοποίηση νέας Εκλογικής
  Συνέλευσης ή/και την αντικατάσταση τους.
 58.3 Αρμοδιότητες
  Εκλέγει τον Πρόεδρο και τα μέλη της Τοπικής  Επιτροπής για θητεία που
  διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.

ΑΡΘΡΟ 59: ΤΟΠΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 59.1 Συγκαλείται μια (1) φορά στην διάρκεια της θητείας της Επιτροπής ή όποτε
  αυτό κριθεί αναγκαίο και προβαίνει σε έλεγχο των πεπραγμένων της Τοπικής
  Επιτροπής, η οποία παρουσιάζει έκθεση δράσης. Μεριμνά για την περαιτέρω
  στελέχωση και δραστηριοποίηση της Τοπικής Επιτροπής.
  Συμμετέχουν όλα τα μέλη της Τοπικής Οργάνωσης που είναι εγγεγραμμένα
  στο κεντρικό μητρώο μελών του Κόμματος και έχουν τακτοποιημένη την
  οικονομική συνδρομή τους.

ΑΡΘΡΟ 60: ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 60.1 Εκλέγεται από την Τακτική Εκλογική Συνέλευση της Τοπικής Οργάνωσης για
  θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
  Αποτελείται από πέντε ως δεκαπέντε (5-15) μέλη ανάλογα με την
  αριθμητική δύναμη των μελών της Τοπικής Οργάνωσης.
  Καταρτίζεται εις Σώμα ως εξής:
  Αντιπρόεδρος, Γραμματέας Οργανωτικός Γραμματέας και Ταμίας. Τα υπόλοιπα
  μέλη είναι Σύμβουλοι. Συνεδριάζει τακτικά κάθε εβδομάδα και έκτακτα όταν
  κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο.
 60.2 Ο Πρόεδρος της  Τοπικής  Επιτροπής ΝΕΔΗΚ και η Πρόεδρος της Τοπικής
  Επιτροπής ΓΟΔΗΚ παρακάθονται στις συνεδρίες  της Τοπικής Επιτροπής του
  Κόμματος. Εξ οφίκιο μέλη με δικαίωμα ψήφου είναι οι Δήμαρχοι, Δημοτικοί
  Σύμβουλοι, Σχολικοί Έφοροι, Πρόεδρος και μέλη Κοινοτικών Συμβουλίων,
  νοουμένου ότι είναι μέλη του Κόμματος που κατοικούν στην οικεία Τοπική

  Γραφείο χωρίζει την Επαρχία της σε περιφέρειες. Κάθε περιφέρεια είναι ένας
  Δήμος ή Ενορία ή εκλογική περιφέρεια και στην Ύπαιθρο ομάδα κοινοτήτων.
  Του Επαρχιακού Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος της Επαρχιακής
  Επιτροπής.  Καλείται δε σε συνεδρία με απόφαση της Επαρχιακής Επιτροπής
  τακτικά κάθε τρεις (3) μήνες και έκτακτα όταν κριθεί αναγκαίο από τον
  Πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής ή όταν ζητηθεί από τη πλειοψηφία των
  μελών του.
 52.2 Αρμοδιότητες
  α) Συμβάλλει ουσιαστικά στην υλοποίηση των οργανωτικών
   προγραμμάτων εσωκομματικής επικοινωνίας που σχεδιάζει η
   Επαρχιακή Επιτροπή.
  β) Προβαίνει σε αξιολόγηση των πεπραγμένων και σε απολογισμό
   δράσης κατά Τοπική Οργάνωση και εκφράζει τις διαπιστώσεις, τα
   συμπεράσματα και τις εισηγήσεις της.
  γ) Επιλαμβάνεται ειδικών θεμάτων που παραπέμπονται προς αυτό από
   την Επαρχιακή Επιτροπή και υποβάλλει σχετικές εισηγήσεις.

ΑΡΘΡΟ 53: ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 53.1 Η Επαρχιακή Επιτροπή είναι είκοσι-εφταμελής (27). Εκλέγεται από την
  Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις
  (54) μήνες. Το Επαγγελματικό Οργανωτικό Στέλεχος κάθε επαρχίας
  συμμετέχει εξ οφίκιο μέλος της Επαρχιακής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου.
  Η εκλογή του Προέδρου της διεξάγεται χωριστά. Τα μέλη του Εκτελεστικού
  Γραφείου και της Γραμματείας του Εκτελεστικού Γραφείου δύνανται να
  παρακάθονται στις συνεδρίες της οικείας Επαρχιακής Επιτροπής.
 53.2 Οι Επαρχιακές Επιτροπές του Κόμματος υπό ομαλές συνθήκες είναι έξι (6),
  μια (1) σε κάθε Επαρχία της Κύπρου. Κατ’  εξαίρεση για λόγους οργανωτικούς
  και εφ΄ όσον συνεχίζεται η σημερινή έκρυθμη κατάσταση οι Επαρχιακές
  Επιτροπές είναι δώδεκα “12”.
  Επαρχιακή Επιτροπή Λευκωσίας
  Επαρχιακή Επιτροπή Μόρφου (Λευκωσίας)
  Επαρχιακή Επιτροπή Μόρφου (Λεμεσός)
  Επαρχιακή Επιτροπή Λεμεσού
  Επαρχιακή Επιτροπή Λάρνακας
  Επαρχιακή Επιτροπή Πάφου
  Επαρχιακή Επιτροπή  Αμμοχώστου (Λάρνακα)
  Επαρχιακή Επιτροπή Αμμοχώστου (Λεμεσός)
  Επαρχιακή Επιτροπή Αμμοχώστου (Λευκωσία)
  Επαρχιακή Επιτροπή Κερύνειας (Λευκωσία)
  Επαρχιακή Επιτροπή Κερύνειας (Λεμεσός)
  Επαρχιακή Επιτροπή Προσφύγων Πάφου (Μούτταλλος)
 53.3 Οι βουλευτές κάθε οικείας Επαρχίας είναι εξ οφίκιο  μέλη της Επαρχιακής
  Επιτροπής. Στις συνεδρίες παρακάθονται τα επαγγελματικά οργανωτικά
  στελέχη της επαρχίας, ο Πρόεδρος της ΝΕΔΗΚ και η Πρόεδρος της ΓΟΔΗΚ.Η
  Επαρχιακή Επιτροπή καταρτίζεται σε Σώμα ως εξής:
  Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Επαρχιακός Γραμματέας, Επαρχιακός
  Οργανωτικός Γραμματέας, Βοηθός Επαρχιακός Γραμματέας, Βοηθός
  Οργανωτικός Γραμματέας, Ταμίας, Γραμματέας Τύπου και Διαφώτισης,
  Γραμματέας Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων,
  Γραμματέας Αγροτικών Θεμάτων, και Γραμματέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
  Τα υπόλοιπα μέλη είναι Σύμβουλοι.
 53.4 Η Επαρχιακή Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά κάθε μήνα και έκτακτα κατά την
  κρίση του Προέδρου της ή της Εκτελεστικής Επιτροπής της, ή αν ζητηθεί
  τούτο από τα 2/5 των μελών της Επαρχιακής Επιτροπής.
 53.5 Αρμοδιότητες
  α) Η Επαρχιακή Επιτροπή εκπροσωπεί το Κόμμα στην Επαρχία της,
   καθοδηγεί και ελέγχει τις Τοπικές Οργανώσεις της περιοχής της και
   συντονίζει τη δράση τους, σύμφωνα με τις Αρχές του Κόμματος, τις
   Καταστατικές Διατάξεις και τις οδηγίες των αρμοδίων Κεντρικών

   Οργάνων.
  β) Φέρει την ευθύνη για την υλοποίηση του Γενικού Οργανωτικού
   Σχεδίου και των άλλων Προγραμμάτων του Κόμματος στην Επαρχία
   της και προΐσταται του Επαρχιακού επαγγελματικού προσωπικού μέσα
   στα πλαίσια των γενικών οδηγιών του Γενικού Διευθυντή για θέματα
   προσωπικού.
  γ) Συντάσσει και αποστέλλει στη Γενική Γραμματεία διμηνιαίες αναφορές
   για την κομματική δραστηριότητα της και τη γενική κατάσταση του
   Κόμματος στην Επαρχία της.
  δ) Μετέχει στη διαδικασία καθορισμού του κομματικού ψηφοδελτίου, για
   τις βουλευτικές, δημοτικές ή άλλες εκλογές ως ορίζουν οι Ειδικοί
   Κανονισμοί που ρυθμίζουν τα θέματα αυτά.
  ε) Παραπέμπει για εκδίκαση στο Πειθαρχικό Συμβούλιο υποθέσεις
   πειθαρχικών αδικημάτων των μελών σύμφωνα με τις διαδικασίες του
   άρθρου 62.1. Η παραπομπή υπόθεσης μέλους στο Πειθαρχικό
   Συμβούλιο συνοδεύεται πάντοτε από έγγραφο που δικαιολογεί την
   απόφαση παραπομπής.
  στ) Στα οικονομικά θέματα συμμορφώνεται με τις οδηγίες της Οικονομικής
   Επιτροπής.  Διατηρεί Επαρχιακό Ταμείο, το οποίο διαχειρίζεται
   υπεύθυνα υπό τον οικονομικό έλεγχο της Οικονομικής Επιτροπής.
   Πόροι του  ταμείου είναι τα έσοδα από διάφορες τοπικές εκδηλώσεις,
   λαχεία και εράνους και οι ειδικές τοπικές εισφορές των μελών και των
   φίλων του Κόμματος.  Τα έσοδα από τα δικαιώματα εγγραφής και οι
   ετήσιες συνδρομές των μελών κατατίθενται στο Κεντρικό Ταμείο του
   Κόμματος στη  Λευκωσία ή όπου αλλού ήθελε αποφασίσει η
   Οικονομική Επιτροπή. Επίσης, κατατίθενται στο Κεντρικό Ταμείο τα
   έσοδα από Παγκύπριες εκδηλώσεις του Κόμματος, των οποίων την
   πραγμάτωση προωθεί στην Επαρχία της.
  ζ) Ελέγχει κατά εξάμηνο τα Ταμεία των Τοπικών Οργανώσεων και
   αποστέλλει σχετική κατάσταση στην Οικονομική Επιτροπή στη
   Λευκωσία. 
  η) Με έγκριση του Εκτελεστικού Γραφείου καταρτίζει Συμβουλευτικό
   Συμβούλιο ή άλλες Επιτροπές για να υποβοηθηθεί στο έργο της.
  θ) Συμμορφώνεται προς τις εκάστοτε οδηγίες του Γενικού Οργανωτικού
   Γραμματέα του Κόμματος και βρίσκεται σε στενή συνεργασία και
   επικοινωνία με τα αρμόδια όργανα σε όλα τα θέματα.
 53.6 Οι επαρχιακοί αξιωματούχοι συμμετέχουν ως ισότιμα μέλη στα αντίστοιχα
  ειδικά κεντρικά γραφεία ή επιτροπές.
 53.7 Η Επαρχιακή Επιτροπή προΐσταται του Επαρχιακού Επαγγελματικού
  προσωπικού μέσα στα πλαίσια του οργανογράμματος και των Γενικών
  Οδηγιών του Γενικού Διευθυντή για θέματα προσωπικού.

ΑΡΘΡΟ 54: ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 54.1 Την Εκτελεστική Γραμματεία της Επαρχιακής Επιτροπής αποτελούν οι
  Αξιωματούχοι της Επαρχιακής Επιτροπής. Μετέχουν οι βουλευτές της
  Επαρχίας. Πρόεδρος είναι ο Πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής. Ο
  Πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής της ΝΕΔΗΚ και η Πρόεδρος της
  Επαρχιακής Επιτροπής της ΓΟΔΗΚ δύνανται να παρευρίσκονται στις
  συνεδριάσεις της Γραμματείας.
 54.2 Αρμοδιότητες
  Η Εκτελεστική Γραμματεία αντιμετωπίζει τις τρέχουσες εξελίξεις μέσα στα
  πλαίσια των αποφάσεων της Επαρχιακής Επιτροπής και υλοποιεί γενικά τις
  αποφάσεις της.
  Σε περίπτωση επείγουσας μορφής λαμβάνει αποφάσεις τις οποίες
  αναφέρει στην πρώτη επόμενη συνεδρία της Ολομέλειας της Επαρχιακής
  Επιτροπής για επικύρωση.

   την κανονική λειτουργία του λογιστηρίου του Κόμματος.
  θ) Υποβάλλει στην Κεντρική Επιτροπή στο τέλος κάθε οικονομικού έτους
   τους ελεγμένους λογαριασμούς του Κόμματος προς συζήτηση και
   έγκριση.
  ι) Παρουσιάζει στην Οικονομική Επιτροπή, σε συνεργασία με τον
   Οικονομικό Διαχειριστή, κατ’ έτος προϋπολογισμό για τους
   επόμενους δώδεκα (12) μήνες.
  ια) Συμμετέχει εξ οφίκιο μέλος στο Εκτελεστικό Γραφείο με δικαίωμα
   ψήφου

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΑΡΘΡΟ 48: ΔΟΜΗ - ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 
ΚΟΜΜΑΤΟΣ
Α. ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
 1. ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 2. ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 3. ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 4. ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ
 5. ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Ολομέλεια)
 6. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
 7. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 8. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 9. ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 10. ΤΟΠΙΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 11. ΤΟΠΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Β.   ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ
 1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 2. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 3. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 4. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 5. ΒΟΗΘΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 6. ΒΟΗΘΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 7. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ
  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
 8. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 9. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 10. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΑΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 11. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΩΤΙΣΗΣ
 12. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ – ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΘΡΟ 49: ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 49.1 Η Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση πραγματοποιείται κάθε πενήντα-τέσσερις
  (54) μήνες ταυτόχρονα με την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα μέλη της οικείας Επαρχιακής
  Οργάνωσης που έχουν εγγραφεί στο κεντρικό μητρώο μελών του Κόμματος
  τουλάχιστον εννιά (9) μήνες πριν την ημέρα της διεξαγωγής των εργασιών
  της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης.
 49.2 Η Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο και τα είκοσι-έξι (26)
  μέλη της Επαρχιακής Επιτροπής καθώς και τα αιρετά μέλη της Κεντρικής
  Επιτροπής που προέρχονται από την οικεία Επαρχιακή Οργάνωση.
 49.3 Την εκλογική διαδικασία εποπτεύει η Επαρχιακή Εφορευτική Επιτροπή που
  ορίζεται από την Επαρχιακή Επιτροπή υπό την ευθύνη και σε συνεννόηση με
  την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 50: ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 50.1 Το Τακτικό Επαρχιακό Συνέδριο συγκαλείται μια (1) φορά στην διάρκεια της
  θητείας των Επαρχιακών Συλλογικών Οργάνων κατόπιν σύγκλισης του από
  την Επαρχιακή Επιτροπή σε συνεννόηση με το Εκτελεστικό Γραφείο ή όποτε
  αυτό κριθεί αναγκαίο, και είναι το Ανώτατο Επαρχιακό Συλλογικό όργανο του
  Κόμματος στην κάθε επαρχία.
 50.2 Στο Τακτικό Επαρχιακό Συνέδριο γίνεται απολογισμός δράσης των
  επαρχιακών οργάνων και έλεγχος των πεπραγμένων τους από τη βάση του
  Κόμματος. Κατατίθεται έκθεση δράσης της Επαρχιακής Επιτροπής για την
  προηγούμενη θητεία και οικονομικός απολογισμός για την ίδια περίοδο.
 50.3 Σύνθεση 
  Στο Τακτικό Επαρχιακό Συνέδριο συμμετέχουν οι κεντρικοί αξιωματούχοι, οι
  Βουλευτές, οι Ευρωβουλευτές,  οι Υπουργοί και τα μέλη των κεντρικών
  συλλογικών οργάνων που είναι μέλη της οικείας Επαρχιακής Οργάνωσης, οι
  Πρόεδροι και τα μέλη των Επαρχιακών Επιτροπών, ΔΗΚΟ, ΓΟΔΗΚ και
  ΝΕΔΗΚ, οι Πρόεδροι των Τοπικών Επιτροπών, οι Πρόεδροι των Κλαδικών
  Επαρχιακών Επιτροπών και Επαγγελματικών Ομάδων, ένας αντιπρόσωπος
  από κάθε εκλογικό κέντρο, οι Δήμαρχοι, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι Σχολικοί
  Έφοροι, οι Πρόεδροι και τα μέλη των εκλεγμένων Κοινοτικών Συμβουλίων
  που είναι μέλη του Κόμματος, καθώς και οι πρώην κεντρικοί αξιωματούχοι,
  Βουλευτές, Ευρωβουλευτές, Υπουργοί, Πρόεδροι Επαρχιακών Επιτροπών
  ΔΗΚΟ, ΓΟΔΗΚ και ΝΕΔΗΚ, που είναι μέλη της οικείας Επαρχιακής
  Οργάνωσης.
  Οι Προσφυγικές Επαρχιακές Οργανώσεις καλούν σε συμμετοχή στο
  Επαρχιακό Συνέδριο όλα τα μέλη τους.
 50.4 Αρμοδιότητες 
  α) Λαμβάνει γνώση, συζητά και εγκρίνει την Έκθεση Δράσης της
   Επαρχιακής Επιτροπής για τη λήγουσα διετία.
  β) Λαμβάνει γνώση, συζητά και εγκρίνει τον Οικονομικό Απολογισμό της
   περασμένης διετίας.
 50.5 Ειδικοί Κανονισμοί 
  Ειδικοί Κανονισμοί που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν την
  οργάνωση, σύνθεση και λειτουργία του Τακτικού Επαρχιακού Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 51: ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 51.1 Το Έκτακτο Επαρχιακό Συνέδριο συγκαλείται ύστερα από απόφαση του
  Εκτελεστικού Γραφείου ή της Επαρχιακής Επιτροπής με έγκριση του
  Εκτελεστικού Γραφείου ή ύστερα από αίτηση των 2/5 των μελών του
  Κόμματος στην οικεία Επαρχία, με συγκεκριμένη ημερήσια διάταξη.
  Εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις περί του Τακτικού Επαρχιακού
  Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 52: ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 52.1 Το Επαρχιακό Συμβούλιο συγκροτείται από:
  α) Την Επαρχιακή Επιτροπή
  β) Τους Βουλευτές
  γ) Τους Δημάρχους, τους Δημοτικούς Συμβούλους και τους Σχολικούς
   Εφόρους
  δ) Τους Αντιπροσώπους της Επαρχιακής Οργάνωσης στην Κεντρική
   Επιτροπή.
  ε) Τον Πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής ΝΕΔΗΚ
  στ) Την Πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής ΓΟΔΗΚ
  ζ) Τους Εκπροσώπους των Περιφερειακών Τομέων/Συντονιστές
   Υπαίθρου και Δημαρχούμενων περιοχών οι οποίοι ορίζονται από το
   Γενικό Οργανωτικό Γραφείο σε συνεννόηση με την οικεία Επαρχιακή
   Επιτροπή.
  η) Τα επαγγελματικά οργανωτικά στελέχη 
  
  Η οικεία Επαρχιακή Επιτροπή σε συνεννόηση με το Γενικό Οργανωτικό

ΑΡΘΡΟ 38: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 38.1 Ο Γραμματέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή.
 38.2 Υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα χειρίζεται θέματα
  που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
 38.3 Υπό την εποπτεία ενός εκ των Αντιπροέδρων του Κόμματος συμμετέχει στη
  διαδικασία παραγωγής πολιτικής στον τομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΑΡΘΡΟ 39: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
 39.1 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων επιλέγεται/εκλέγεται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 39.2 Υπό την εποπτεία του Γενικού Γραμματέα διεκπεραιώνει τις αποφάσεις της
  Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων.
 39.3 Υπό την εποπτεία του Αντιπροέδρου του Κόμματος συμμετέχει στη
  διαδικασία παραγωγής πολιτικής.
 39.4 Υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα συμμετέχει στην
  υλοποίηση των οργανωτικών σχεδιασμών του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 40: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ  ΣΧΕΣΕΩΝ
 40.1 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων επιλέγεται/εκλέγεται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 40.2 Υπό την εποπτεία του Αναπληρωτή Προέδρου χειρίζεται τις σχέσεις του
  Κόμματος με Κόμματα, Οργανώσεις και Ομάδες του εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟ 41: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ/ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ
 41.1 Ο Γραμματέας Επικοινωνίας/Εκπρόσωπος Τύπου επιλέγεται/εκλέγεται από
  την Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου κατόπιν εισήγησης του
  Προέδρου του Κόμματος για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54)
  μήνες.
 41.2 Ετοιμάζει τις ανακοινώσεις του Κόμματος
 41.3 Έχει την ευθύνη παρακολούθησης των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ).
 41.4 Καταρτίζει προγράμματα εξωτερικής προβολής του Κόμματος, τα οποία,
  αφού εγκριθούν, προωθεί προς υλοποίηση σε συνεργασία της Επιτροπής
  Δημοσίων Σχέσεων και της Επιτροπής Πολιτικού Σχεδιασμού.
 41.5 Καταρτίζει προγράμματα εσωτερικής διαφώτισης, τα οποία, αφού εγκριθούν,
  προωθεί προς υλοποίηση με τη συνεργασία των αρμοδίων οργάνων του
  κόμματος (π.χ. Επαρχιακές Επιτροπές).
 41.5 Φέρει την ευθύνη των κομματικών εκδόσεων.
 41.6 Συμμετέχει στα διάφορα όργανα του Κόμματος ως ορίζει το Καταστατικό.
 
ΑΡΘΡΟ 42: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
 42.1 Ο Γραμματέας Κλαδικών Οργανώσεων επιλέγεται/εκλέγεται από την
  Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 42.2 Κάτω από την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα χειρίζεται όλα
  τα θέματα που αφορούν τις σχέσεις του Κόμματος με τις επαγγελματικές
  οργανώσεις των εργαζομένων (εργατών, υπαλλήλων, εκπαιδευτικών,
  οργανωμένων επιστημόνων κλπ.) και έχει την ευθύνη για την οργάνωση και
  λειτουργία κομματικών γενικών και κλαδικών οργανώσεων μέσα στις τάξεις
  του εργατικού κόσμου.
 42.3 Υπό την εποπτεία ενός εκ των Αντιπροέδρων του Κόμματος συμμετέχει στο
  σύστημα παραγωγής πολιτικής και ειδικότερα υποβάλλει εισηγήσεις για
  διαμόρφωση και προώθηση της εργατικής πολιτικής του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 43: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 43.1 Ο Γραμματέας Αγροτικών Θεμάτων εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή για
  θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 43.2 Κάτω από την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα χειρίζεται όλα
  τα θέματα που αφορούν τις σχέσεις του Κόμματος με τις αγροτικές
  οργανώσεις και έχει την ευθύνη για την οργάνωση και λειτουργία

  κομματικών οργανώσεων μέσα στις τάξεις του  αγροτικού κόσμου.
 43.3 Υπό την εποπτεία ενός εκ των Αντιπρόεδρων του Κόμματος συμμετέχει στο
  σύστημα παραγωγής πολιτικής και υποβάλλει εισηγήσεις για διαμόρφωση και
  προώθηση της αγροτικής πολιτικής του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 44: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ  ΘΕΜΑΤΩΝ
 44.1 Ο Γραμματέας Προσφυγικών Θεμάτων επιλέγεται/εκλέγεται από την
  Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 44.1 Αρμοδιότητες
  α) Υπό την εποπτεία  του Γενικού Γραμματέα χειρίζεται θέματα που
   αφορούν τις σχέσεις του Κόμματος με τη ΠΕΠ και τα προσφυγικά
   σωματεία στα πλαίσια της πολιτικής του Κόμματος.
  β) Επιλαμβάνεται των προσφυγικών και άλλων προβλημάτων των μελών
   και τα προωθεί προς τη λύση τους.

ΑΡΘΡΟ 45: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
 45.1 Ο Γραμματέας Θρησκευτικών Ομάδων επιλέγεται/εκλέγεται από την
  Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 45.2 Αρμοδιότητες 
  Υπό την εποπτεία του Γενικού Γραμματέα χειρίζεται θέματα που αφορούν τις
  σχέσεις του Κόμματος με τις θρησκευτικές ομάδες στα πλαίσια της πολιτικής
  του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 46: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 46.1 Η Κεντρική  Επιτροπή εκλέγει  ύστερα από πρόταση του Εκτελεστικού
  Γραφείου δύο (2) μέλη του Κόμματος ως Οικονομικούς Ελεγκτές του
  Κόμματος εκ των οποίων ο ένας είναι εγκεκριμένος ελεγκτής, για θητεία
  που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 46.2 Η θέση του Οικονομικού Ελεγκτή είναι ασυμβίβαστη με οποιονδήποτε άλλο
  κομματικό αξίωμα.
 46.3 Ελέγχουν την οικονομική διαχείριση των οργάνων και Επιτροπών του
  Κόμματος και καταθέτουν την έκθεση τους στην Κεντρική Επιτροπή και στο
  Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο αναφορικά με την προηγούμενη θητεία.

ΑΡΘΡΟ 47: ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 47.1 Ο Γενικός Διευθυντής του Κόμματος επιλέγεται/εκλέγεται, διορίζεται και
  παύεται από το Εκτελεστικό Γραφείο κατόπιν εισήγησης του Προέδρου.
 47.2 Αρμοδιότητες
  α) Προΐσταται διοικητικά της εσωτερικής λειτουργίας του Κόμματος και
   εποπτεύει το έργο του επαγγελματικού προσωπικού των Κεντρικών
   και Επαρχιακών γραφείων.
  β) Υπό την εποπτεία της Γραμματείας του Εκτελεστικού Γραφείου, έχει
   την ευθύνη θεμάτων που άπτονται του επαγγελματικού προσωπικού
   του Κόμματος.
  γ) Προτείνει στο Εκτελεστικό Γραφείο την δομή και το οργανόγραμμα του
   Κόμματος.
  δ) Δύναται να ανοίγει/κλείνει/λειτουργεί τραπεζικούς λογαριασμούς,
   ή/και να έχει δικαίωμα υπογραφής ή/και  να προβαίνει σε αιτήματα
   τραπεζικών διευκολύνσεων/δανεισμού εκ μέρους του Κόμματος,
   ΝΕΔΗΚ, ΓΟΔΗΚ, και των Επαρχιακών Επιτροπών σύμφωνα με το
   άρθρο 69.9.
  ε) Συμμετέχει εξ οφίκιο μέλος στην Οικονομική Επιτροπή με δικαίωμα
   ψήφου.
  στ) Εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή τη διενέργεια  πληρωμής
   των κομματικών δαπανών και υπογράφει τα εντάλματα πληρωμής.
  ζ) Εισηγείται, σε συνεργασία με τον Οικονομικό Διαχειριστή, προς την
   Οικονομική Επιτροπή, τον Ετήσιο Προϋπολογισμό Εσόδων και
   Δαπανών.
  η) Σε συνεργασία με την Οικονομική Επιτροπή του Κόμματος εποπτεύει

ΑΡΘΡΟ 65: ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
 65.1 Παραρτήματα Εξωτερικού
  α) Στα μεγάλα κέντρα του απόδημου Κυπριακού Ελληνισμού ή και αλλού,
   ιδρύονται Τοπικές Οργανώσεις - Παραρτήματα του Κόμματος.
  β) Λειτουργούν με βάση Καταστατικό που εγκρίνει ειδικά συγκαλούμενο
   Τοπικό Συνέδριο του Κόμματος και επικυρώνει το Εκτελεστικό
   Γραφείο.
 65.2 Φοιτητικές Οργανώσεις
  Στα διάφορα Πανεπιστήμια του Εξωτερικού ή Σχολές Τριτοβάθμιας
  Εκπαίδευσης του Εσωτερικού ιδρύονται και λειτουργούν Φοιτητικές
  Οργανώσεις του Κόμματος.

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ
ΑΡΘΡΟ 66: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 66.1 Υποεπιτροπή του Εκτελεστικού Γραφείου του Κόμματος εκ πέντε (5) μελών
  θα λειτουργεί σαν Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
  Τα πέντε (5) μέλη θα εκλέγονται στη πρώτη συνεδρία του Εκτελεστικού
  Γραφείου με μυστική ψηφοφορία και θα υπηρετούν καθ΄ όλη τη θητεία. Σε
  περίπτωση που θα κενωθεί θέση μέλους του Πειθαρχικού Συμβουλίου
  επιλέγεται άμεσα νέο μέλος.
  Εκάστη Επαρχιακή Επιτροπή δύναται να υποβάλει καταγγελία στο Γενικό
  Γραμματέα σχετικά  με παράπτωμα που αφορά μέλος του Κόμματος που
  εμπίπτει στη δική της δικαιοδοσία. Ο Γενικός Γραμματέας αφού διαπιστώσει
  ότι τα γεγονότα που αφορούν τη συγκεκριμένη περίπτωση μπορούν να
  στοιχειοθετήσουν υπόθεση που εμπίπτει  στις πρόνοιες των πιο κάτω
  πειθαρχικών αδικημάτων ετοιμάζει σχετική έκθεση και την παραπέμπει
  ενώπιον του Εκτελεστικού Γραφείου για εξέταση και λήψη απόφασης
  παραπομπής ή όχι σε πειθαρχική δίκη.
  Νοείται ότι το Εκτελεστικό Γραφείο δικαιούται αυτεπαγγέλτως να
  παραπέμπει στο Πειθαρχικό Συμβούλιο οποιαδήποτε καταγγελία κρίνει ότι
  πρέπει να τύχει πειθαρχικής διερεύνησης. Κατά τη λήψη της απόφασης του
  Εκτελεστικού Γραφείου δε μετέχουν στη διαδικασία τα μέλη του Πειθαρχικού
  Συμβουλίου.
 66.2 Νοείται ότι σε περιπτώσεις αυταπόδεικτου πειθαρχικού παράπτωματος το
  Εκτελεστικό Γραφείο δύναται να επιβάλει αυτεπάγγελτα οποιαδήποτε
  πειθαρχική ποινή.
 66.3 Οι αποφάσεις του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου μπορούν να
  εφεσιβληθούν από το ενδιαφερόμενο μέρος το αργότερο εντός τριάντα (30)
  ημερών από της κοινοποιήσεως σε αυτόν ή από της δημοσιεύσεως της
  απόφασης.
  Έφεση υποβάλλεται στην Κεντρική Επιτροπή της οποίας Υποεπιτροπή από
  έντεκα (11) μέλη ενεργεί σαν Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό  Συμβούλιο, και
  δύναται να ακυρώσει, να μειώσει, ή να επικυρώσει την ποινή.
  Τα έντεκα (11) μέλη θα καθορίζονται στην πρώτη συνεδρία της Κεντρικής
  Επιτροπής με μυστική ψηφοφορία και θα υπηρετούν καθ΄ όλη τη θητεία.
  Σε περίπτωση που θα κενωθεί θέση μέλους του Δευτεροβάθμιου
  Πειθαρχικού Συμβουλίου επιλέγεται άμεσα νέο μέλος.
 66.4 Σε περίπτωση που μέλος του πρωτοβάθμιου ή δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού
  Συμβουλίου έχει άμεση ή έμμεση σχέση με οποιονδήποτε κατηγορούμενο
  τότε το μέλος αυτό δεν θα λαμβάνει μέρος στη πειθαρχική διαδικασία.
 66.5 Πειθαρχικά Αδικήματα
   α) Η μη συμμόρφωση μέλους προς τις υποχρεώσεις του, που
    απορρέουν από το Καταστατικό και τις διατάξεις των
    Κανονισμών Λειτουργίας του Κόμματος.
   β) Η συμπεριφορά μέλους που μειώνει το ηθικό κύρος και θίγει
    την αξιοπρέπεια του Κόμματος.

   γ) Στάση και συμπεριφορά μέλους αντίθετη προς τις Αρχές, την
    Ιδεολογία, τις αποφάσεις και τις προγραμματικές επιδιώξεις του
    Κόμματος.
 66.6 Πειθαρχικές Ποινές
  Για τα πιο πάνω πειθαρχικά αδικήματα επιβάλλονται ανάλογα με τη
  σοβαρότητα του πειθαρχικού αδικήματος οι πιο κάτω ποινές:
   α) Σύσταση
   β) Προφορική επίπληξη
   γ) Γραπτή επιτίμηση
   δ) Προσωρινός αποκλεισμός από την κομματική ζωή
   ε) Καθαίρεση Αξιωματούχου από το Αξίωμα του
   στ) Προσωρινή Αποβολή
   ζ) Αποβολή

ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ
ΑΡΘΡΟ 67: ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ - ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
 67.1 Οι πολιτικές αποφάσεις του Κόμματος για την εκλογή Προέδρου της
  Δημοκρατίας λαμβάνονται από την Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος, που
  συνέρχεται μετά από πρόταση του Εκτελεστικού Γραφείου, είτε
  αυτεπάγγελτα.
 67.2 Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Κόμματος είναι μέλος της Βουλής τότε
  είναι ο υποψήφιος του Κόμματος στην εκλογή για ανάδειξη Προέδρου της
  Βουλής.
 67.3 Ειδικοί Κανονισμοί που ψηφίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν τη
  διαδικασία επιλογής κομματικού ή κομματικών υποψηφίων στη διεκδίκηση
  των Γενικών ή Αναπληρωματικών Βουλευτικών Εκλογών, των Ευρωεκλογών,
  των Δημοτικών Εκλογών ή της Εκλογής Κοινοτικών  Συμβουλίων.
 67.4 Όλοι οι υποψήφιοι Βουλευτές, Ευρωβουλευτές, Δήμαρχοι, Δημοτικοί
  Σύμβουλοι και άλλοι υποψήφιοι Κομματικών ή Κοινοτικών αξιωμάτων
  μπορούν να έχουν πρόσβαση για επιθεώρηση των μητρώων του Κόμματος
  βάση κανονισμών που θα εκδίδει το Εκτελεστικό Γραφείο.

ΜΕΡΟΣ ΕΝΝΑΤΟ 
ΑΡΘΡΟ 68: ΕΙΔΙΚΟΙ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
 68.1 Η Κεντρική Επιτροπή θεσπίζει Ειδικούς Κανονισμούς που ρυθμίζουν:
  α) Τη διαδικασία της υποβολής υποψηφιότητας και εκλογής
   Αξιωματούχων του Κόμματος από την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση
   ή άλλα ανώτερα όργανα του Κόμματος.
  β) Τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων του Κόμματος, Κεντρικών και
   Επαρχιακών.
  γ) Το διαχωρισμό των υπηρεσιών των Αξιωματούχων του Κόμματος σε
   δύο κατηγορίες. Στην κατηγορία όσων προσφέρουν τις υπηρεσίες τους
   άνευ αντιμισθίας και εκείνων που πράττουν τούτο έναντι αντιμισθίας,
   με αναφορά των συγκεκριμένων Αξιωματούχων που ανήκουν σε κάθε
   κατηγορία.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟ
ΑΡΘΡΟ 69: ΓΕΝΙΚΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
 69.1 Διαδικασία Αναφοράς
  Αναφορά οργάνου ή μέλους προς το Εκτελεστικό Γραφείο ή την Κεντρική
  Επιτροπή γίνεται πάντοτε δια του Γενικού Γραμματέα.

 69.2 Καταρτισμός Προσχεδίων Κανονισμών
  Τα προσχέδια όλων των Κανονισμών Λειτουργίας των διαφόρων Οργάνων ή
  Επιτροπών που προνοεί το Καταστατικό καταρτίζει το Εκτελεστικό Γραφείο
  με εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας, Ελέγχου και Κανονισμών και τα
  παραπέμπει για έγκριση στην Κεντρική Επιτροπή. 
 69.3 Τρόπος λήψης Αποφάσεων
  Όλες οι αποφάσεις των Συλλογικών Οργάνων που προνοούνται από το
  Καταστατικό λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία νοουμένου ότι δεν
  προβλέπεται διαφορετικά σε άλλο άρθρο του Καταστατικού. Σε περίπτωση
  ισοψηφίας ο προεδρεύων του συγκεκριμένου οργάνου έχει τη νικώσα ψήφο.
  Όταν ζητηθεί μυστική ψηφοφορία από το 25% των παρόντων συνέδρων σε
  οποιαδήποτε Συνέλευση ή οποιοδήποτε Συνέδριο, τότε αυτή διεξάγεται
  από πενταμελή (5) Εφορευτική Επιτροπή η οποία επιβλέπει τη διεξαγωγή
  της ψηφοφορίας και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων.
 69.4 Ασυμβίβαστη η κατοχή δύο κομματικών Αξιωμάτων
   α) Είναι ασυμβίβαστη η κατοχή δύο ή περισσότερων θέσεων
    αξιωματούχων σε Κεντρικό ή Επαρχιακό ή Τοπικό επίπεδο από
    το ίδιο πρόσωπο. Οιοσδήποτε αξιωματούχος ανεξάρτητα
    επιπέδου δικαιούται να κατέχει θέση ως απλό μέλος σε
    συλλογικό όργανο.
   β) Νοείται ότι τούτο δεν ισχύει όταν προνοείται καταστατικά ή
    συμμετοχή του φορέα ενός αξιώματος στα ανώτατα όργανα.
   γ) Η απ’ ευθείας εκλογή σε συλλογικό όργανο δεν αποτελεί
    ασυμβίβαστο με κομματικό αξίωμα.
    Το Εκτελεστικό Γραφείο καθορίζει ποια συγκεκριμένα αξιώματα
    είναι  ασυμβίβαστα.
 69.5 Κήρυξη θέσης Μέλους Συλλογικού Οργάνου (Κεντρικού ή Επαρχιακού) ως
  κενή και διαδικασία συμπλήρωσής της.
   α) Σε περίπτωση που μέλος συλλογικού οργάνου απουσιάζει
    αδικαιολόγητα πέρα από τρείς συνεχείς  συνεδρίες ή από δέκα
    (10) συνολικά αδικαιολόγητες συνεδρίες κατά τη διάρκεια της
    θητείας του , το όργανο δικαιούται να το απαλλάξει από τα
    καθήκοντα του και να κηρύξει τη θέση του κενή, αφού
    εξασφαλίσει προηγουμένως την έγκριση του Εκτελεστικού
    Γραφείου.
   β) Κενούμενες θέσεις  κατά τα ανωτέρω καταλαμβάνουν οι
    επιλαχόντες κατά την σειρά επιτυχίας κατά της εκλογής.
   γ) Σε περίπτωση μη κάλυψης θέσης από επιλαχόντες για τη
    συμπλήρωση της κενής θέσης, θα επιλέγει το όργανο ύστερα
    από έγκριση του Εκτελεστικού Γραφείου. 
 69.6 Θητεία Αξιωματούχων 
  Η θητεία των Αξιωματούχων που αναφέρονται στα διάφορα άρθρα του
  Καταστατικού, αρχίζει από την ημέρα της εκλογής τους και λήγει αμέσως
  μετά την εκλογή των νέων Αξιωματούχων από το αρμόδιο όργανο του
  Κόμματος και διαρκεί για 54 μήνες. Εξαιρούνται ο Κοινοβουλευτικός
  Εκπρόσωπος και ο Αναπληρωτής του, των οποίων η θητεία διαρκεί όσο και η
  βουλευτική θητεία τους , καθώς και ο Πρόεδρος και τα μέλη της Τοπικής
  Επιτροπής των οποίων η θητεία μπορεί να καθορίζεται από τις ετήσιες
  Τοπικές Γενικές Συνελεύσεις. 
 69.7 Έκπτωση Αξιωματούχων/Μελών
  Αξιωματούχος/Μέλος του Κόμματος εκπίπτει του αξιώματός του σε
  περίπτωση που με ενέργειες του βρίσκεται σε αντίθεση με αποφάσεις
  Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος, ύστερα από σχετική απόφαση του
  Εκτελεστικού Γραφείου δεόντως αιτιολογημένης, με δικαίωμα έφεσης στην
  Κεντρική Επιτροπή εντός τριάντα (30) ημερών.
 69.8 Τροποποίηση του Καταστατικού 
  Το Καταστατικό του Κόμματος μπορεί να τροποποιηθεί σε Τακτικό ή Έκτακτο
  Παγκύπριο Συνέδριο με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων που έχουν
  δικαίωμα ψήφου, δεδομένου ότι το σχέδιο τροποποιήσεων θα

  γνωστοποιηθεί τουλάχιστον ένα μήνα πριν το Συνέδριο σε όλα το όργανα και
  τους συνέδρους του Κόμματος.
 69.9 Πόροι του Κόμματος
  Πόροι του Κόμματος είναι η ετήσια κρατική χορηγία και οι ετήσιες συνδρομές
  των μελών, εισφορές, δωρεές, έσοδα εράνων, οργάνωσης λαχείων,
  χοροεσπερίδων, άλλων εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων που συνάδουν με
  τις αρχές πολιτικής δεοντολογίας.
  Το Κόμμα έχει εξουσία όπως: 
   α) Διορίζει τραπεζικούς ή/και άλλους οργανισμούς ως τραπεζίτες
    του και να προβαίνει στο άνοιγμα οποιουδήποτε λογαριασμού.
   β) Συναλλάττεται ή/και λαμβάνει τραπεζικές διευκολύνσεις ή/και
    υπηρεσίες σε δάνεια, τρεχούμενο ή/και οποιοδήποτε άλλο
    λογαριασμό ή/και σε οποιαδήποτε άλλη μορφή τραπεζικών
    πιστώσεων για οποιαδήποτε ποσά με ή χωρίς εξασφαλίσεις και
    κάτω από οποιουσδήποτε όρους 
   γ) Υποθηκεύει, καταθέτει, ενεχυριάζει ή/και άλλως πως
    προσφέρει ή/και διαθέτει οποιαδήποτε περιουσία του Κόμματος
    κινητή ή/και ακίνητη σαν εξασφάλιση οποιονδήποτε
    υφιστάμενων ή/και  μελλοντικών ή/και  υπό αίρεση
    υποχρεώσεων του Κόμματος, έναντι οποιουδήποτε τραπεζικού
    ή/και άλλου οργανισμού ή/και φυσικού ή/και νομικού
    προσώπου.
   δ) Προς το σκοπό υλοποίησης των πιο πάνω, ο εκάστοτε
    Διευθυντής του Κόμματος ή/και ο εκάστοτε Οικονομικός
    Διαχειριστής του Κόμματος ή/και οποιοσδήποτε πληρεξούσιος
    αντιπρόσωπος οποιουδήποτε από αυτούς, εξουσιοδοτούνται να
    προβαίνουν σε οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις ή/και στη
    συνομολόγηση οποιασδήποτε συμφωνίας υπογράφοντας προς
    τούτο κάθε αναγκαίο έγγραφο, δήλωση ή αίτηση ή/και να
    παρίστανται ενώπιον οποιασδήποτε αρχής για σκοπούς αγοράς
    ή/και πώλησης ή/και επιβάρυνσης οποιασδήποτε κινητής ή
    ακίνητης περιουσίας του Κόμματος.
 69.10 Ημερομηνία ισχύος του παρόντος Καταστατικού 
  Η ισχύς του Καταστατικού που ψηφίστηκε στις 6 Μαΐου 2018 αρχίζει από την
  ψήφισή του.
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΑΡΘΡΟ 1 : ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΕΜΒΛΗΜΑ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ
 1.1 Το Δημοκρατικό Κόμμα ιδρύθηκε στη Λευκωσία αρχικά ως παράταξη με την
  ονομασία Δημοκρατική Παράταξη, στις 12 Μαΐου 1976, με ιδρυτική διακήρυξη
  του Σπύρου Κυπριανού με στόχο τη στήριξη του εθνάρχη Μακαρίου και της
  πολιτικής του. Η παράταξη σύντομα μετασχηματίστηκε σε Κόμμα με την
  επωνυμία ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ.
 1.2 ΕΔΡΑ του Κόμματος είναι στην Λεωφ. Γρίβα Διγενή 50, 1080, στη Λευκωσία.
 1.3 ΕΜΒΛΗΜΑ του Κόμματος η αναμμένη δάδα.
 1.4 Η σφραγίδα του Κόμματος είναι κυκλική και στην περιφέρεια έχει την
  επιγραφή ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. Στο κέντρο έχει την
  αναμμένη δάδα, που τέμνει στο μέσο τη συντομογραφία του Κόμματος,
  ΔΗΚΟ, και το έτος ίδρυσής του, 1976.

ΑΡΘΡΟ 2 : ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ – ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 2.1 Ιδεολογία
  Το Δημοκρατικό Κόμμα εκφράζει τους πολίτες που πιστεύουν στις αρχές της
  Πολιτικής, Κοινωνικής και Οικονομικής Δημοκρατίας ως το σύστημα αρχών
  που προάγει και εξασφαλίζει καλύτερα την αρμονική κοινωνική συμβίωση,
  την κοινωνική συνοχή και την κοινωνική δημιουργία. Το Δημοκρατικό Κόμμα
  ασπάζεται την ιδεολογία και τη φιλοσοφία του ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ που
  εμπνέεται από ένα γενικότερο εθνικό και κοινωνικό όραμα και απορρίπτει τις
  γενικές και αόριστες ιδέες και τους αυθαίρετους αφορισμούς.
 2.2 Βασικοί σκοποί
  Βασικοί σκοποί του Δημοκρατικού Κόμματος είναι η συμβολή στον αγώνα για
  την απελευθέρωση της Κύπρου και η προώθηση θεσμών, προγραμμάτων και
  διαδικασιών, που εξασφαλίζουν απρόσκοπτη πρόοδο  και αρμονία στον
  πολιτικό και οικονομικό τομέα, μέσα σε μια κυρίαρχη, ανεξάρτητη και
  δημοκρατική πολιτεία με κατοχυρωμένα τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα
  όλων των νόμιμων πολιτών της. 
 2.3 Βασικοί στόχοι
  Οι βασικοί στόχοι του Δημοκρατικού Κόμματος πηγάζουν από  την όλη
  ιδεολογία και πολιτική φιλοσοφία του. Παράλληλα:
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα βρίσκεται σταθερά και με συνέπεια ενταγμένο
   στον ενδιάμεσο πολιτικό χώρο και υπηρετεί με ειλικρίνεια και χωρίς

   διακρίσεις το δημόσιο συμφέρον και το κοινωνικό σύνολο. Επιδιώκει τη
   συστηματική συνεργασία των δυνάμεων του χώρου στη βάση
   πολιτικοϊδεολογικών συγκλίσεων. Μόνιμος στόχος του Δημοκρατικού
   Κόμματος είναι η συνένωση των δυνάμεων του χώρου και η διεύρυνση
   της αποδοχής των αρχών και της πολιτικής φιλοσοφίας του
   ενδιάμεσου χώρου από την Κυπριακή κοινωνία Στόχος επίσης είναι η
   δημιουργία συνθηκών εθνικής συνεννόησης, πολιτικής συναντίληψης,
   κοινωνικής συναίνεσης και πολιτικής σταθερότητας στον τόπο.
  β) Το Δημοκρατικό Κόμμα επιδιώκει ενεργό και δημιουργική συμμετοχή
   σε Διεθνείς και  Ευρωπαϊκούς πολιτικοϊδεολογικούς και
   κο ι ν ο β ο υλ ε υ τ ι κο ύ ς  θ εσ μ ο ύ ς  κα ι  σ χ ή μ α τ α  σ τ η  β ά σ η
   πολιτικοϊδεολογικής ταύτισης ή συγγένειας.
 2.4 Θέσεις του Κόμματος αναφορικά με το Εθνικό θέμα
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα θεωρεί το Κυπριακό ως πρόβλημα εισβολής και
   κατοχής και αγωνίζεται για να επιτύχει με βάση τα ψηφίσματα και τις
   αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών και τις Συμφωνίες Κορυφής, τις
   αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
   και το Κοινοτικό (Ευρωπαϊκό) Κεκτημένο, δίκαιη, λειτουργική και
   βιώσιμη λύση. ΛΥΣΗ που θα εξασφαλίζει την πλήρη ανεξαρτησία, την
   κατοχύρωση της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας, και της
   ενότητας της χώρας, την αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων
   και των εποίκων και την κατοχύρωση του δικαιώματος επιστροφής
   όλων των προσφύγων στις εστίες και τις περιουσίες τους, κάτω από
   συνθήκες ασφάλειας και θα κατοχυρώνει τα ανθρώπινα δικαιώματα
   (όλων των νόμιμων κατοίκων της Κυπριακής Δημοκρατίας), τις
   βασικές ελευθερίες και τη διακρίβωση της τύχης ενός εκάστου των
   αγνοουμένων.
  β) Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει ότι στον αγώνα μας για φυσική και
   εθνική επιβίωση και δικαίωση, η ανεπιφύλακτη και στενή συνεργασία
   με την Ελληνική Κυβέρνηση είναι αναγκαία και απαραίτητη, και ότι, οι
   δεσμοί με την Ελλάδα, για λόγους ιστορικούς, φυλετικούς και
   εθνικούς, πρέπει να παραμένουν πάντοτε απαρασάλευτοι.
  γ) Το Δημοκρατικό Κόμμα εργάζεται για την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση της
   Κύπρου με στόχο την εφαρμογή των αρχών της δικαιοσύνης, των
   ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του Κοινοτικού Κεκτημένου και την
   ισότιμη και δημιουργική συμμετοχή της Κύπρου στους Ευρωπαϊκούς
   θεσμούς και γενικά στο Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. Παράλληλα εργάζεται
   για τη διαμόρφωση ενός συστήματος αρχών και αξιών στην Ευρωπαϊκή
   Ένωση που να την καθιστά ένωση λαών και πολιτισμών και όχι όργανο
   πολιτικών και οικονομικών κέντρων εξουσίας.
 2.5 Πολιτική Δημοκρατία
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει πως όλες οι πολιτικές εξουσίες πρέπει
   να πηγάζουν από το λαό και να ασκούνται υπεύθυνα για το καλό του
   λαού και σύμφωνα με την ανόθευτη θέλησή του.
  β) Η ολοκλήρωση της Πολιτικής Δημοκρατίας είναι αδιανόητη χωρίς την
   απαιτούμενη πολιτική αγωγή και ενημέρωση, χωρίς τη συμμετοχή
   όλων των ενηλίκων πολιτών στη διαδικασία λήψης σοβαρών
   αποφάσεων, χωρίς την παροχή ίσων ευκαιριών σε όσους πολίτες
   θέλουν να διεκδικήσουν πολιτικές θέσεις, από τις οποίες να μπορούν
   να συναγωνιστούν δημοκρατικά και  ελεύθερα, χωρίς να
   παρεμποδίζονται από οποιεσδήποτε προκαταλήψεις και εμπόδια.
   Η Πολιτική Δημοκρατία απαιτεί την ισότητα των πολιτών έναντι των
   νόμων και την ισοπολιτεία των νόμων έναντι όλων των πολιτών.
 2.6 Έμπρακτη Πολιτική Δημοκρατία 
  Το Δημοκρατικό Κόμμα θέλει τη δημοκρατία έμπρακτη και ουσιαστική, όπου
  τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των πολιτών να καθορίζονται δημοκρατικά,
  με συναίσθηση κοινωνικής ευθύνης και σύμφωνα με τις αρχές της
  δικαιοσύνης και της κοινωνικής αλληλεγγύης και όπου τα δικαιώματα των
  πολιτών να προστατεύονται αποτελεσματικά και να ασκούνται ελεύθερα.

 2.7 Ατομικές και Πολιτικές Ελευθερίες 
  Το Δημοκρατικό Κόμμα θέλει τα ανθρώπινα δικαιώματα απαραβίαστα και τις
  ατομικές και πολιτικές ελευθερίες κατοχυρωμένες με μηχανισμούς που να
  τις προστατεύουν από καταχραστές και σφετεριστές της εξουσίας και από
  πράξεις που δεν συνάδουν με το σύστημα των κοινωνικών αξιών του λαού ή
  τη δημοκρατικά εκφραζόμενη θέληση του λαού.
 2.8 Κοινωνική Δημοκρατία
  Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει ότι το κράτος και γενικά η πολιτεία καθώς και
  η ευρύτερη  κοινωνία έχουν υποχρέωση να εξασφαλίζουν σε όλους τους
  πολίτες συνθήκες ελεύθερης και αξιοπρεπούς διαβίωσης, σύμφωνα με τις
  αρχές της δικαιοσύνης, του ανθρωπισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης.
  Για το σκοπό αυτό υποστηρίζει τη χαλιναγώγηση της αυθαιρεσίας των
  ισχυρών κοινωνικών ομάδων, όπου, και όταν, εκδηλώνεται, την ενίσχυση των
  αδύνατων κοινωνικών ομάδων ή κατηγοριών ή στρωμάτων και την προστασία
  τους από την εγκατάλειψη, την κοινωνική περιθωριοποίηση, την άδικη
  μεταχείριση και την εκμετάλλευση, με απώτερο σκοπό την εξισορρόπηση
  των κοινωνικών και οικονομικών δικαιωμάτων και την αρμονική συμβίωση
  των πολιτών μέσα σε συνθήκες κοινωνικής συνοχής.
 2.9 Οικονομική Δημοκρατία
  Το Δημοκρατικό Κόμμα αποβλέπει στην εξάλειψη κάθε είδους οικονομικών
  φραγμών για την οικονομική προαγωγή των ατόμων και στη δημιουργία ίσων
  ευκαιριών εργασίας και οικονομικής προόδου για όλους τους πολίτες.
  Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει ότι η οικονομική δημοκρατία είναι ανέφικτη
  χωρίς την κατάργηση της κυρίαρχης  αυθαιρεσίας των οικονομικά ισχυρών,
  των μονοπωλίων, της ασυδοσίας του εγχώριου ή ξένου κεφαλαίου, της
  μονοπώλησης, της πληροφόρησης και των κάθε λογής προνομίων που είναι
  αντίθετα με τα συμφέροντα του λαού.  Το Δημοκρατικό Κόμμα θεωρεί επίσης
  αναγκαία την καθιέρωση ελέγχου και την επιβολή κυρώσεων για την κακή
  χρήση τεχνικών εφευρέσεων ή καινοτομιών από μέρους ισχυρών
  κοινωνικοοικονομικών παραγόντων.
  Το Δημοκρατικό Κόμμα θεωρεί το μικτό σύστημα οικονομίας, που συνδυάζει
  την ιδ ιωτική πρωτοβουλία με τον κρατικό σχεδιασμό,  ως το
  αποτελεσματικότερο οικονομικό σύστημα το οποίο διασφαλίζει την πρόοδο
  και την ανάπτυξη της Κύπρου και του λαού της, την δίκαιη κατανομή του
  εθνικού πλούτου και των οικονομικών βαρών και την προστασία των
  δικαιωμάτων των οικονομικά ασθενέστερων και μη προνομιούχων ομάδων
  του πληθυσμού.
 2.10 Δημοκρατική μεθόδευση
  Το Δημοκρατικό Κόμμα δεν υποστηρίζει δόγματα αλλά αρχές, που θα
  ενθαρρύνουν την αδιάκοπη αναζήτηση του καλύτερου και δικαιότερου
  τρόπου κοινωνικής συμβίωσης και συνεργασίας.
  Υποστηρίζει ότι ο ανοικτός και ελεύθερος διάλογος σαν μέσο έκφρασης των
  εκτιμήσεων και θέσεων του λαού, αποτελεί το πιο ορθό μέσο αναζήτησης
  τρόπων για πιο αρμονική  κοινωνική συμβίωση και συνεργασία.
  Επίσης υποστηρίζει ότι σε περίπτωση διαφωνίας ή διαφοράς το καλύτερο
  μέσο για εξεύρεση λύσης είναι οι νόμιμες και δημοκρατικές διαδικασίες.
 2.11 Κατευθυντήριες Οργανωτικές Γραμμές 
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα δεν είναι Κόμμα με μονολιθική οργάνωση. Η
   συνοχή του διατηρείται με την ισορροπημένη κατανομή της
   ενδοκομματικής δύναμης μεταξύ των μελών και αξιωματούχων του, με
   την προσήλωση στους σκοπούς και στη συλλογική προσπάθεια για την
   επίτευξη των σκοπών του Κόμματος.
  β) Οι δημοκρατικές αρχές διέπουν τόσο τη διαδικασία ανάδειξης
   αξιωματούχων όσο και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Γι’ αυτό:
   I.  Όλα τα όργανα είναι αιρετά και εκλέγονται με όσο το δυνατό πιο
    άμεσο τρόπο. Συγκεκριμένα όλα τα μέλη του Κόμματος, που
    είναι εγγεγραμμένα στο Κεντρικό Μητρώο Μελών, έχουν και
    ασκούν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και
    συνδιαμορφώνουν μέσα από συλλογικές διαδικασίες τις

    αποφάσεις και τις θέσεις του Κόμματος στα μείζονος σημασίας
    και ιδιαίτερης κρισιμότητας πολιτικά και κομματικά θέματα. Όλα
    τα μέλη του Κόμματος εκλέγουν όλους τους κεντρικούς
    αξιωματούχους και μέλη των κεντρικών συλλογικών οργάνων
    του Κόμματος, όλα τα μέλη των Επαρχιακών Οργανώσεων
    εκλέγουν όλους τους αξιωματούχους και τα μέλη των
    Επαρχιακών Συλλογικών Οργάνων και όλα τα μέλη της Τοπικής
    Οργάνωσης εκλέγουν όλους τους αξιωματούχους και όλα τα
    μέλη των τοπικών συλλογικών οργάνων.
   II. Οι εξουσίες που συγκεντρώνουν τα όργανα
    αλληλοϊσορροπούνται και αλληλοελέγχονται.
   III. Οι αποφάσεις λαμβάνονται από αρμόδια συλλογικά όργανα.
    --Επιδιώκεται η αποκέντρωση του συστήματος λήψης
    αποφάσεων και η εκχώρηση διακριτικής  εξουσίας στα
    κατώτερα συλλογικά αιρετά  όργανα.

ΑΡΘΡΟ 3: ΚΟΜΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ
 3.1 Επί θεμάτων μείζονος πολιτικής σημασίας ή ιδιαίτερης κομματικής
  κρισιμότητας πραγματοποιείται κομματικό δημοψήφισμα στο οποίο
  συμμετέχουν όλα τα μέλη του Κόμματος.
 3.2 
  Την πραγματοποίηση κομματικού δημοψηφίσματος αποφασίζει η Κεντρική
  Επιτροπή, η οποία καθορίζει το θέμα και τα ερωτήματα που θα τεθούν προς
  απάντηση στο δημοψήφισμα. Οι σχετικές αποφάσεις της Κεντρικής
  Επιτροπής λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών της.

ΑΡΘΡΟ 4: ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 4.1 Το Πολιτικό Πρόγραμμα του Κόμματος καθορίζεται με βάση τις πιο πάνω
  βασικές πολιτικές θέσεις και, εντός των πλαισίων αυτών, μπορεί να
  αναθεωρείται από καιρού εις καιρό από το Παγκύπριο Συνέδριο που έχει
  αποκλειστική αρμοδιότητα να συζητά και να εγκρίνει τους επί μέρους
  στόχους, τη μεθοδολογία, τρόπους και ενέργειες για την προώθηση της
  εφαρμογής του.
 4.2 Την ευθύνη για τη σύνταξη του προσχεδίου του προγράμματος έχει το
  Εκτελεστικό Γραφείο που το υποβάλλει στην Κεντρική Επιτροπή για έγκριση.
  Η Κεντρική Επιτροπή το παραπέμπει στο Παγκύπριο Συνέδριο για τελική
  έγκριση. Νοείται ότι σε όλα τα όργανα του Κόμματος δίνεται η δυνατότητα
  υποβολής απόψεων και εισηγήσεων για τον καταρτισμό του Πολιτικού
  Προγράμματος του Κόμματος.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΔΟΜΗ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

ΑΡΘΡΟ 5: ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 1. Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση
 2. Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο
 3. Έκτακτο ή Καταστατικό Συνέδριο 
 4. Παγκύπρια Συνδιάσκεψη
 5. Κεντρική Επιτροπή
 6. Πολιτικό Συμβούλιο
 7. Εκτελεστικό Γραφείο
 8. Γραμματεία Εκτελεστικού Γραφείου
 9. Κοινοβουλευτική Ομάδα
 10. Γενικό Οργανωτικό Γραφείο
 11. Οικονομική Επιτροπή

 12. Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες
 13. Επιτροπή Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ΑΡΘΡΟ 6: ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 6.1 Η Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση πραγματοποιείται κάθε πενήντα-τέσσερις
  (54) μήνες και εκλέγει τους κεντρικούς αξιωματούχους του Κόμματος
  (Πρόεδρο, Αναπληρωτή Πρόεδρο, τρεις (3) Αντιπροέδρους, Γενικό
  Γραμματέα, Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα), τα αιρετά μέλη του Εκτελεστικού
  Γραφείου (15) και τα μέλη της Κεντρική Επιτροπή.
 6.2 Πραγματοποιείται πενήντα-τέσσερις (54) μήνες μετά την προηγούμενη
  Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
 6.3 Όλα τα εγγεγραμμένα στο Κεντρικό Μητρώο Μελών μέλη του Κόμματος, που
  έχουν εγγραφεί τουλάχιστον εννέα (9) μήνες πριν την ημέρα διεξαγωγής της
  Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην
  ψηφοφορία, εφόσον έχουν τακτοποιημένες τις κομματικές τους
  υποχρεώσεις κατά την προσέλευση τους στην Εκλογική Συνέλευση.

  Κάλπες της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης λειτουργούν σε όλες τις
  επαρχίες, όπως θα ορίζεται από τους σχετικούς κανονισμούς. Οι εκλογικές
  διαδικασίες εποπτεύονται από κεντρική και επαρχιακές εφορευτικές
  επιτροπές όπως θα ορίζουν οι Κανονισμοί που εγκρίνονται από την Κεντρική
  Επιτροπή. Οι Επαρχιακές Εφορευτικές Επιτροπές υπόκεινται στην Κεντρική
  Εφορευτική Επιτροπή. Οι Πρόεδροι των Επαρχιακών εφορευτικών
  επιτροπών είναι μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.

  Οι κάλπες ανοίγουν και κλείνουν την ίδια ώρα σε όλες τις επαρχίες.

  Η Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο συλλογικό
  όργανο του Κόμματος σε θέματα εκλογικών διαδικασιών.

  Ο χρόνος διεξαγωγής της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης μπορεί να
  παραταθεί για περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, με
  απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, ύστερα από εισήγηση του Εκτελεστικού
  Γραφείου, για λόγους εξειδικευμένους που αφορούν τα πολιτικά πράγματα
  του τόπου ή που εξυπηρετούν τους σκοπούς και τις αρχές του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 7: ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 7.1 Το Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο είναι το ανώτατο και κυρίαρχο συλλογικό
  όργανο του Κόμματος στη διαμόρφωση των πολιτικών αποφάσεων και στη
  χάραξη στρατηγικής. Συνέρχεται μια (1) φορά στη διάρκεια της  θητείας των
  κεντρικών συλλογικών οργάνων του Κόμματος, κατόπιν σύγκλισης από την
  Κεντρική Επιτροπή του κόμματος ή όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο από την
  Κεντρική Επιτροπή.
 7.2 Προκηρύσσεται από την Κεντρική Επιτροπή η οποία καθορίζει την
  ημερομηνία διεξαγωγής του και εγκρίνει την ημερήσια διάταξη του.
  Ο χρόνος διεξαγωγής του μπορεί να αναβληθεί για περίοδο που δεν θα
  υπερβαίνει τους τρεις μήνες, με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, ύστερα
  από εισήγηση του Εκτελεστικού Γραφείου, για λόγους εξειδικευμένους που
  αφορούν τα πολιτικά πράγματα του τόπου ή που εξυπηρετούν τους σκοπούς
  και τις αρχές του  Κόμματος.
 7.3 Σύνθεση
  Στο Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο συμμετέχουν: Κεντρική Επιτροπή, Πολιτική
  Επιτροπή, 86 αντιπρόσωποι της ΝΕΔΗΚ, 86 αντιπρόσωποι της ΓΟΔΗΚ, 50
  αντιπρόσωποι των Κλαδικών Οργανώσεων, οι Πρόεδροι των Ομάδων
  Μελετών, δύο αντιπρόσωποι από κάθε Φοιτητική Οργάνωση, τα μέλη των
  Επαρχιακών Επιτροπών του Κόμματος, οι Πρόεδροι των Τοπικών Επιτροπών
  και ένας αντιπρόσωπος από κάθε εκλογικό κέντρο, πέντε αντιπρόσωποι από
  κάθε Κομματική Οργάνωση του εξωτερικού, οι Δήμαρχοι, οι Δημοτικοί
  Σύμβουλοι, οι Σχολικοί Έφοροι και οι εκλεγμένοι πρόεδροι και μέλη

  Κοινοτικών Συμβουλίων μέλη του Κόμματος, τρεις αντιπρόσωποι της
  Οικονομικής Επιτροπής, οι δύο οικονομικοί ελεγκτές.
  Συμμετέχουν επίσης: Πρώην Πρόεδροι της Δημοκρατίας που προέρχονται
  από το ΔΗΚΟ, εν ενεργεία υπουργοί, βουλευτές και ευρωβουλευτές, καθώς
  και όσοι διετέλεσαν αξιωματούχοι του Κόμματος που εκλέγηκαν από
  Παγκύπριο Συνέδριο (Πρόεδροι του Κόμματος, Αναπληρωτές Προέδροι,
  Αντιπρόεδροι, Γενικοί Γραμματείς, και Γενικοί Οργανωτικοί Γραμματείς)
  πρώην Υπουργοί, Βουλευτές και Ευρωβουλευτές του Κόμματος καθώς και οι
  πρώην Προέδροι και Γενικοί Γραμματείς της ΓΟΔΗΚ και της ΝΕΔΗΚ και
  πρώην Πρόεδροι Επαρχιακών Επιτροπών, οι Πρόεδροι και τα μέλη
  Διοικητικών Συμβουλίων Ημικρατικών Οργανισμών που είναι μέλη του
  Κόμματος
 7.4 Αρμοδιότητες
  Το Τακτικό Συνέδριο ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
  α) Λαμβάνει γνώση, συζητά και ψηφίζει:-
   I. Το Πολιτικό Πρόγραμμα του Κόμματος για την επόμενη θητεία.
   II. Την Έκθεση Δράσης της περασμένης θητείας, που καταθέτει ο
    Γενικός  Γραμματέας του Κόμματος.
  β) Καθορίζει τα γενικά πλαίσια της πολιτικής του Κόμματος.
  γ) Λαμβάνει γνώση και εγκρίνει τον Οικονομικό Απολογισμό της
   Οικονομικής Επιτροπής και την Έκθεση των Οικονομικών Ελεγκτών
   του Κόμματος.
  δ) Τροποποιεί το Καταστατικό σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις.
  ε) Έχει το τεκμήριο της αρμοδιότητας για οποιοδήποτε θέμα που δεν
   καθορίζει το Καταστατικό και περιβάλλεται με το κατάλοιπο εξουσίας
   που  δεν έχει ανατεθεί σε άλλο κομματικό όργανο.
 7.5 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί που ψηφίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν με βάση το
  Καταστατικό, θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Τακτικού Παγκυπρίου
  Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 8: ΕΚΤΑΚΤΟ Ή ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 8.1 Το Έκτακτο ή Καταστατικό Παγκύπριο Συνέδριο συγκαλείται εάν και εφ’ όσον
  κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο του Κόμματος ή την Κεντρική Επιτροπή και
  ασχολείται με ειδικά θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη του,
  που εξαγγέλλεται μαζί με τη σύγκλησή του.
 8.2 Στην οργάνωση και λειτουργία του Έκτακτου ή Καταστατικού Παγκυπρίου
  Συνεδρίου εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις περί Τακτικού
  Παγκυπρίου Συνεδρίου, με εξαίρεση τη χρονική περίοδο για έγκριση και
  κοινοποίηση στους συνέδρους των εγγράφων που θα τεθούν ενώπιον του
  Συνεδρίου, την οποία θα μπορεί να συντέμνει η Κεντρική Επιτροπή
  ανάλογα με την περίπτωση και εφ’ όσον συντρέχουν εξειδικευμένοι λόγοι.

ΑΡΘΡΟ 9: ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ
 9.1 Συγκαλείται με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής με στόχο την ενημέρωση
  και το συλλογικό προβληματισμό των στελεχών του Κόμματος καθώς και την
  ανάπτυξη διαλόγου του Κόμματος  με την ευρύτερη κοινωνία πάνω σε
  σημαντικά πολιτικά ζητήματα ή θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος. Η
  Κεντρική Επιτροπή ορίζει ειδική επιτροπή για τη διοργάνωση της.
 9.2 Η Κεντρική Επιτροπή καθορίζει τη σύνθεση της Συνδιάσκεψης και εγκρίνει
  την ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 10: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 10.1 Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ είναι το ανώτατο συλλογικό όργανο του Κόμματος
  που λειτουργεί μεταξύ δύο Τακτικών Παγκύπριων Συνεδρίων.
 10.2 Σύνθεση 
  Η Κεντρική Επιτροπή αποτελείται:
  α) Από τα μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου (ως το άρθρο 12)
  β) Από τα επτά (7) μέλη της Γενικής Γραμματείας της ΓΟΔΗΚ και τα

   έντεκα (11) μέλη της Γενικής Γραμματείας της ΝΕΔΗΚ, τον Πρόεδρο
   των Ομάδων Μελετών και τους Προέδρους των κομματικών
   παραρτημάτων εξωτερικού
  γ) Από 120 αιρετά μέλη, από τα οποία 20% τουλάχιστον είναι γυναίκες
   και 10% τουλάχιστον ανήκουν στη ΝΕΔΗΚ (συμπεριλαμβανομένων
   των επτά (7) μελών της Γραμματείας της ΓΟΔΗΚ και των έντεκα (11)
   μελών της Γραμματείας της ΝΕΔΗΚ) και τα οποία κατανέμονται στις
   Επαρχιακές Οργανώσεις του Κόμματος με βάση τον αριθμό ψήφων
   που πήρε η κάθε επαρχία στις αμέσως προηγούμενες βουλευτικές
   εκλογές στις οποίες το Κόμμα έλαβε μέρος αυτοδύναμα. Τα μέλη κάθε
   επαρχίας εκλέγονται από την οικεία Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση. Η
   κατανομή των εδρών κατά επαρχιακή οργάνωση και των θέσεων που
   διεκδικούνται από γυναίκες και εκπροσώπους της ΝΕΔΗΚ καθορίζεται
   από την Κεντρική Επιτροπή με τους σχετικούς κανονισμούς. Η εκλογή
   γίνεται με βάση κανονισμούς που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή.
  δ) Όλους τους αξιωματούχους που επιλέγονται/εκλέγονται σύμφωνα με
   τα άρθρα 10.7
  ε) Από τους Προέδρους της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων, της
   Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων και της Ομάδας Μελετών.
  στ) Από πέντε (5) εκπροσώπους του Φοιτητικού Κινήματος, που είναι
   μέλη του κόμματος.
 10.3 Η εκλογή των αιρετών μελών της Κεντρικής Επιτροπής γίνεται από τις
  Επαρχιακές Εκλογικές Συνελεύσεις. Η κατανομή των εδρών κατά Επαρχιακή
  Οργάνωση και των θέσεων που διεκδικούνται από γυναίκες και εκπροσώπους
  της ΝΕΔΗΚ καθορίζεται από την Κεντρική Επιτροπή με τους σχετικούς
  κανονισμούς.
 10.4 Ο Γενικός Γραμματέας και ο Βοηθός Γενικός Γραμματέας  φροντίζουν για την
  τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων και των παρουσιών της Κεντρικής
  Επιτροπής και κυκλοφορούν τα  πρακτικά ανάμεσα στα μέλη της Κεντρικής
  Επιτροπής όχι αργότερα από 15 μέρες μετά τη συνεδρία. 
  Η Κεντρική Επιτροπή δύναται να αποφασίσει τη μη περίληψη θεμάτων στα
  πρακτικά με πλειοψηφία όχι μικρότερη από 3/5 των παρόντων.
 10.5 Η Κεντρική Επιτροπή συνέρχεται τουλάχιστον μια (1) φορά την τριμηνία.
  Συγκαλείται από το Εκτελεστικό  Γραφείο, υπό την ευθύνη του Γενικού
  Γραμματέα.
  α) Η Κεντρική Επιτροπή μπορεί να συγκληθεί εκτάκτως από τον Πρόεδρο
   ή το Εκτελεστικό Γραφείο ή με γραπτή αίτηση υπογεγραμμένη από το
   25% τουλάχιστον των μελών της, που να παραθέτει κατά τρόπο
   συγκεκριμένο το θέμα ή τα θέματα για το οποίο/οποία ζητείται η
   έκτακτη σύγκλησή της.
  β) Η Κεντρική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα το
   ήμισυ  τουλάχιστον των εν ενεργεία μελών της. Σε περίπτωση μη
   συμπλήρωσης του ως άνω αριθμού, η συνεδρία αναβάλλεται για μια
   ώρα, οπότε τα παρόντα μέλη εφ’ όσον αντιπροσωπεύουν το 1/3
   τουλάχιστον των εν ενεργεία μελών της, αποτελούν απαρτία.
  γ) Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία, εκτός των
   αποφάσεων για τις οποίες απαιτείται μεγαλύτερος αριθμός ψήφων
   σύμφωνα με τις πρόνοιες άλλων άρθρων του Καταστατικού. Η
   ψηφοφορία διεξάγεται δι’ ανατάσεως της χειρός εκτός αν ζητηθεί
   διαφορετικά από το 25% των παρόντων μελών, οπότε διεξάγεται
   μυστική.
 10.6 Αρμοδιότητες
  α) Η Κεντρική Επιτροπή προκηρύσσει  την Παγκύπρια Εκλογική
   Συνέλευση και καθορίζει την ημερομηνία διεξαγωγής των εργασιών
   της, την εκλογική διαδικασία και κάθε άλλο εκλογικό κανονισμό. Με
   ειδικούς κανονισμούς καθορίζει τη διαδικασία υποβολής
   υποψηφιοτήτων και διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη των
   κεντρικών αξιωματούχων, των μελών των κεντρικών συλλογικών
   οργάνων και των επαρχιακών και τοπικών συλλογικών οργάνων, που

   εκλέγονται από την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
  β) Προκηρύσσει επίσης το Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο, καθορίζει την
   ημερομηνία διεξαγωγής των εργασιών του και εγκρίνει την ημερήσια
   διάταξή του. Μελετά και εγκρίνει όλα τα έγγραφα που θα κατατεθούν
   στο Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο, τουλάχιστον ένα μήνα πριν την
   πραγματοποίηση του και φροντίζει για την κυκλοφορία του
   προσυνεδριακού υλικού  διά του Γενικού Γραμματέα προς τις
   Επαρχιακές Επιτροπές και άλλες οργανώσεις ή τμήματα του Κόμματος.
  γ) Εγκρίνει και παραπέμπει στο Παγκύπριο Τακτικό Συνέδριο το Πολιτικό
   Πρόγραμμα του Κόμματος και την Έκθεση Δράσης.
  δ) Μελετά και εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων και δαπανών
   του Κόμματος. 
  ε) Λαμβάνει γνώση της γενικής οικονομικής κατάστασης του Κόμματος
   με αναφορά του αρμόδιου οικονομικού διαχειριστή, ο οποίος εισηγείται
   στο Εκτελεστικό Γραφείο τους συνεργάτες του.
  στ) Ενόψει του Τακτικού Παγκύπριου Συνεδρίου λαμβάνει γνώση της
   οικονομικής κατάστασης και διαχείρισης των οικονομικών του
   Κόμματος της προηγηθείσας διετίας με την κατάθεση της έκθεσης των
   οικονομικών ελεγκτών του Κόμματος που παραπέμπεται στο Τακτικό
   Παγκύπριο Συνέδριο. Ενόψει Τακτικού Παγκύπριου Συνεδρίου
   εξετάζει τους εγκεκριμένους λογαριασμούς του Κόμματος με βάση
   την έκθεση των ελεγκτών και εγκρίνει ή απορρίπτει τους
   λογαριασμούς.
  ζ) Εγκρίνει τους εσωτερικούς κανονισμούς οι οποίοι ρυθμίζουν την
   οργάνωση και λειτουργία των Συλλογικών οργάνων ή επιτροπών του
   Κόμματος , κεντρικών, επαρχιακών ή τοπικών. 
  η) Εγκρίνει την κομματική λειτουργία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.
  θ) Καθορίζει το ύψος του δικαιώματος εγγραφής και της ετήσιας
   συνδρομής των μελών.
  ι) Θεσπίζει ειδικούς κανονισμούς που ρυθμίζουν:
   I. Τη διαδικασία της υποβολής υποψηφιότητας και εκλογής
    αξιωματούχων του Κόμματος που εκλέγονται από ανώτερα
    συλλογικά όργανα του Κόμματος. 
   II. Τη διαδικασία επιλογής κομματικού ή κομματικών υποψηφίων
    στη διεκδίκηση των γενικών ή Αναπληρωματικών βουλευτικών
    εκλογών, Ευρωεκλογών, των δημοτικών εκλογών ή της εκλογής
    προέδρων και μελών Κοινοτικών Συμβουλίων καθώς και μελών
    Σχολικών Εφοριών.
   III. Τη διαδικασία προκήρυξης και διεξαγωγής του κομματικού
    δημοψηφίσματος.
  Ια) Επιλέγει/εκλέγει ενδεκαμελή (11) υποεπιτροπή της Κεντρικής
   Επιτροπής απαρτιζόμενη από Πρόεδρο και δέκα μέλη, η οποία ενεργεί
   ως δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
  Ιβ) Επιλέγει/εκλέγει το βουλευτή που θα διεκδικήσει το αξίωμα του
   Προέδρου της Βουλής, σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Κόμματος
   δεν είναι βουλευτής ή δεν επιθυμεί να διεκδικήσει τη θέση.
  Ιγ) Επικυρώνει την εκλογή του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του
   Κόμματος και του Αναπληρωτή του.
  Ιδ) Επιλέγει/εκλέγει τα πέντε (5) μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας,
   Ελέγχου και  Κανονισμών.
  Ιε) Επικυρώνει την επιλογή του Προέδρου της Ομάδας Μελετών.
 10.7 Επιλέγει/εκλέγει τους πιο κάτω Αξιωματούχους του Κόμματος οι οποίοι
  συμμετέχουν στην Κεντρική Επιτροπή ως εξ οφίκια μέλη με δικαίωμα
  ψήφου:
  1) Τους Βοηθούς Γενικούς Γραμματείς
  2) Τους Βοηθούς Γενικούς Οργανωτικούς Γραμματείς
  3) Το Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων
  4) Το Γραμματέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  5) Το Γραμματέα Αγροτικών Θεμάτων

  6) Το Γραμματέα Προσφυγικών Θεμάτων
  7) Το Γραμματέα Πολιτιστικών Θεμάτων
  8) Το Γραμματέα Αθλητισμού
  9) Το Γραμματέα Θρησκευτικών Ομάδων
  10) Το Γραμματέα Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Θεμάτων
  Τα καθήκοντα/αρμοδιότητές τους, εφ’ όσον  δεν προβλέπονται από το
  Καταστατικό, εγκρίνονται από την Κεντρική Επιτροπή.
 10.8 Πληρώνει με εκλογή τις  θέσεις του Αναπληρωτή Προέδρου, Αντιπροέδρων,
  Γενικού Γραμματέα και του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, σε περίπτωση
  κατά την οποία καθίστανται κενές για οποιοδήποτε λόγο.
 10.9 Κάθε χρόνο η Κεντρική Επιτροπή  ορίζει ειδική συνεδρία  λογοδοσίας των
  αξιωματούχων του Κόμματος. 

ΑΡΘΡΟ 11: ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 11.1 Στο Πολιτικό Συμβούλιο μετέχουν όλοι οι πρώην υπουργοί και βουλευτές
  μέλη του Κόμματος και άλλα πρόσωπα μετά από σχετική εισήγηση του
  Προέδρου του Κόμματος στη Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου.
 11.2 Συνεδριάζει τακτικά και αναλύει τα πολιτικά δρώμενα και την επικαιρότητα.
 11.3 Το Πολιτικό Συμβούλιο έχει καθαρά συμβουλευτικό χαρακτήρα και μετά από
  κάθε συνεδρία αποστέλλει στον Πρόεδρο του Κόμματος έκθεση εισηγήσεων
  και απόψεων.
 11.4 Το Πολιτικό Συμβούλιο τελεί υπό την εποπτεία του Προέδρου του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 12: ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
 12.1 Το Εκτελεστικό Γραφείο είναι το Εκτελεστικό Όργανο της Κεντρικής
  Επιτροπής και γενικότερα του Κόμματος.
 12.2 Σύνθεση 
  Στο Εκτελεστικό Γραφείο συμμετέχουν:
  α) Ο Πρόεδρος, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος, οι τρεις (3) Αντιπροέδροι, ο
   Γενικός Γραμματέας, ο Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας.
  β) Δεκαπέντε (15) αιρετά μέλη που εκλέγονται από την Παγκύπρια
   Εκλογική Συνέλευση. Τρία από τα μέλη αυτά είναι γυναίκες.
  γ) Πρώην Πρόεδροι του Κόμματος
  δ) Οι Πρόεδροι της ΝΕΔΗΚ και της ΓΟΔΗΚ
  ε) Οι υπουργοί που συμμετέχουν στην κυβέρνηση εκ μέρους του
   Κόμματος.
  στ) Τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος και οι
   Ευρωβουλευτές του Κόμματος.
  ζ) Οι Πρόεδροι των Επαρχιακών Επιτροπών του Κόμματος (ένας ανά
   γεωγραφική επαρχία).
  η) Ο Οικονομικός Διαχειριστής του Κόμματος
  θ) Ο Γενικός Διευθυντής του Κόμματος, ως εξ οφίκιο Μέλος με δικαίωμα
   ψήφου.
  ι) Η Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου δύναται να καλεί μέχρι και 3
   άτομα να παρακάθονται στο Εκτελεστικό χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 12.3 Αποτυχών υποψήφιος στις εκλογές για την ανάδειξη προέδρου του
  Κόμματος ο οποίος συγκεντρώνει πάνω από το 30% των ψήφων, συμμετέχει
  στο Εκτελεστικό Γραφείο ως πλήρες μέλος.
 12.4 Σε Ειδικές Συνεδρίες παρίστανται για σκοπούς ενημέρωσης και συντονισμού
  και άλλοι αξιωματούχοι του Κόμματος που θα προσκαλούνται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 12.5 Λειτουργία 
  α) Το Εκτελεστικό Γραφείο συγκαλείται το αργότερο τριάντα (30) ημέρες
   μετά την εκλογή των αιρετών μελών του και συνεδριάζει τακτικά
   τουλάχιστον μια (1) φορά τον μήνα και έκτακτα όταν κληθεί από τον
   Πρόεδρο ή από τα 3/5 των μελών του.
  β) Τα μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου αναλαμβάνουν συγκεκριμένους
   τομείς  ευθύνης. 
  γ) Βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά συν ένα μέλη του. Οι

   αποφάσεις λαμβάνονται  με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών
   του.
  δ) Γενικά θέματα λειτουργίας του ρυθμίζονται με Ειδικό Κανονισμό που
   θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή. 
 12.6 Αρμοδιότητες
  Το Εκτελεστικό Γραφείο ασκεί τις πιο κάτω αρμοδιότητες:
  α) Μελετά τις διαμορφούμενες εκάστοτε πολιτικές ή άλλες καταστάσεις
   και εξελίξεις και αντιμετωπίζει τα προκύπτοντα θέματα.
  β) Εκτιμά τη γενική κατάσταση και λαμβάνει αποφάσεις για την
   κομματική γραμμή μέσα στα πλαίσια των αρχών του Κόμματος.
  γ) Αποφασίζει για την ένταξη στα συλλογικά όργανα του Κόμματος
   άλλων στελεχών που προσχωρούν στο Κόμμα.
  δ) Ετοιμάζει  και υποβάλλει κάθε τρίμηνο προς την Κεντρική Επιτροπή
   Ειδική Πολιτική Έκθεση πάνω στην πολιτική κατάσταση, με βάση την 
   οποία αυτή προβαίνει στις εκτιμήσεις ή και λαμβάνει  τις αποφάσεις
   της.
  ε) Προτείνει στην Κεντρική Επιτροπή τα ονόματα των δύο Ελεγκτών του
   Κόμματος.
  στ) Συγκαλεί σε συνεννόηση με τις Επαρχιακές Επιτροπές τα τακτικά ή
   έκτακτα Επαρχιακά Συνέδρια.
  ζ) Καταρτίζει το προσχέδιο του Πολιτικού Προγράμματος του Κόμματος
   και το υποβάλλει στην Κεντρική Επιτροπή.
  η) Επιλέγει/εκλέγει τους πιο κάτω αξιωματούχους του Κόμματος: 
   I. Τον Οικονομικό Διαχειριστή του Κόμματος και τα μέλη της
   Οικονομικής Επιτροπής
   II. Τον Πρόεδρο και τα μέλη της Ομάδας Μελετών
   III. Επικυρώνει τα εννιά (9) πρόσωπα που στελεχώνουν το Γενικό
    Οργανωτικό Γραφείο
   IV. Τον Πρόεδρο και τα μέλη Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων
   V. Τον Πρόεδρο και τα μέλη Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων
   VI. Τον Γενικό Διευθυντή του Κόμματος
  θ) Καταρτίζει με  βάση εισηγήσεις της Επιτροπής Δεοντολογίας, Ελέγχου
   και Κανονισμών, τα προσχέδια των Κανονισμών που προνοούνται από
   τα διάφορα άρθρα του Καταστατικού και τα παραπέμπει στην Κεντρική
   Επιτροπή για ψήφιση.
  ι) Εισηγείται στην Κεντρική Επιτροπή τη σύσταση οποιασδήποτε
   Επιτροπής ή Επιτροπών με συμβουλευτική ιδιότητα που δεν
   προβλέπονται από το καταστατικό για την αποδοτική λειτουργία του
   κομματικού μηχανισμού.
  ια) Κατόπιν εισήγησης του Γενικού Διευθυντή του Κόμματος, εγκρίνει την
   δομή και το οργανόγραμμα του Κόμματος.
  ιβ) Δύναται να καλέσει Αξιωματούχους του Κόμματος που δεν είναι μέλη
   του Εκτελεστικού Γραφείου να παραστούν σε συνεδρία που μελετά
   θέματα της αρμοδιότητάς τους.
  ιγ) Λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή
  ιδ) Επιλέγει/εκλέγει πενταμελή (5) υποεπιτροπή του Εκτελεστικού
   Γραφείου, με Πρόεδρο και τέσσερα (4) μέλη η οποία ενεργεί σαν
   πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
   Η πειθαρχική εξουσία του Εκτελεστικού Γραφείου διά της
   πενταμελούς υποεπιτροπής του ασκείται αφού διοριστεί «ερευνών
   λειτουργός» (εκτός των Οργάνων του Κόμματος αλλά μέλος του
   Κόμματος) για διερεύνηση των γεγονότων και για υποβολή έκθεσης.
   Νοείται ότι παρέχεται το δικαίωμα ακροάσεως του μέλους εφ’ όσον η
   έρευνα διεκπεραιωθεί. 
 12.7 Επιβάλλει αυτεπάγγελτα πειθαρχική ποινή σε περιπτώσεις αυταπόδεικτου
  πειθαρχικού παραπτώματος.
 12.8 Το Εκτελεστικό Γραφείο φροντίζει για τη συγκρότηση και λειτουργία ειδικών
  επιτροπών εργασίας που θα αφορούν θέματα ανάλογα με τα υπουργεία της
  κυβέρνησης ή/και αντίστοιχες Επιτροπές της Βουλής.

 12.9 Η υλοποίηση και εφαρμογή των αποφάσεων του Εκτελεστικού Γραφείου
  μπορεί να ανατεθεί στη Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου.
 12.10 Το Εκτελεστικό Γραφείο επιλέγει τα κομματικά  μέλη που εκπροσωπούν το
  Κόμμα σε εξωκομματικούς οργανισμούς ή επιτροπές.
 12.11 Το Εκτελεστικό Γραφείο σε συνεργασία με το Γενικό Διευθυντή του
  Κόμματος ορίζει τις έμμισθες θέσεις του Κόμματος, διορίζει και παύει το
  έμμισθο προσωπικό και ορίζει και αναθεωρεί την αντιμισθία του με βάση την
  κείμενη νομοθεσία και τις ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις

ΑΡΘΡΟ 13: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
 13.1 Η Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον
  Αναπληρωτή Πρόεδρο, τους τρεις (3) Αντιπροέδρους, το Γενικό Γραμματέα,
  το Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα, τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο, τον
  Αναπληρωτή Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο και δύο (2) από τα αιρετά μέλη
  του Εκτελεστικού Γραφείου που ορίζονται από την ολομέλεια του Σώματος
  και διαχειρίζεται πάνω σε καθημερινή βάση θέματα κομματικής πολιτικής,
  οργανωτικής ανάπτυξης και γενικότερης πολιτικής και κομματικής δράσης.
  Στην Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου παρακάθεται και ο Γραμματέας
  Επικοινωνίας/Εκπρόσωπος Τύπου χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 13.2 Αρμοδιότητες
  α) Επιλέγει/εκλέγει τον Γραμματέα Επικοινωνίας/Εκπρόσωπο Τύπου
   κατόπιν εισήγησης του Προέδρου του Κόμματος.
  β) Σε συνεργασία με τον Γενικό Διευθυντή του Κόμματος έχει την ευθύνη
   θεμάτων που άπτονται του επαγγελματικού προσωπικού του
   Κόμματος.
  γ) Επιλέγει/εκλέγει τον Υπεύθυνο Προσωπικών Δεδομένων.

ΑΡΘΡΟ 14: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
 14.1 Οι βουλευτές του Κόμματος αποτελούν την Κοινοβουλευτική Ομάδα του.
 14.2 Αρμοδιότητες
  α) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα έχει την ευθύνη της προβολής και
   εφαρμογής της πολιτικής του Κόμματος στα πλαίσια της Βουλής των
   Αντιπροσώπων.
  β) Ενεργεί τόσο μέσα, όσο και έξω από τη Βουλή για την προώθηση των
   αρχών και των αποφάσεων του Κόμματος και αγωνίζεται για την
   υπεράσπιση και εξασφάλιση των συμφερόντων του λαού μας.
  γ) Δραστηριοποιείται  σε συνεργασία με τα αρμόδια όργανα του Κόμματος
   για την επισήμανση, προώθηση και επίλυση των συμφερόντων του
   λαού.
  δ) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα δύναται για σκοπούς διευκόλυνσης της
   στην εκπλήρωση των καθηκόντων της, να διορίσει σε συνεννόηση με
   το Γενικό Γραμματέα, έμμισθο Γραμματέα, καθορίζοντας ταυτόχρονα
   τους όρους εργοδότησης του και τα καθήκοντά του.
  ε) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα συνεδριάζει τακτικά κάθε εβδομάδα και
   έκτακτα όταν παρίσταται ανάγκη.
  στ) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα επιλέγει δυο (2) εκ των Κοινοβουλευτικών
   Συνεργατών ως Γραμματείς της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.
  ζ) Λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή
 14.3 Ειδικός Κανονισμός
  Ειδικός Κανονισμός, που ετοιμάζει η Κοινοβουλευτική Ομάδα και ψηφίζει
  η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει την οργάνωση και λειτουργία της Ομάδας.

ΑΡΘΡΟ 15: ΓΕΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
 15.1 Το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο είναι υπεύθυνο για την οργάνωση του
  Κόμματος και καταρτίζει το Γενικό Οργανωτικό Σχέδιο.
 15.2 Του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου προΐσταται ο Γενικός Οργανωτικός
  Γραμματέας. 
 15.3 Απαρτίζεται από τον Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα, τους δυο (2) Βοηθούς
  Γενικούς Οργανωτικούς Γραμματείς και τους έξι (6) Γενικούς Επαρχιακούς

  Οργανωτικούς Διοικητικών Επαρχιών.
 15.4 Όπου κριθεί αναγκαίο καλούνται να παρακαθίσουν σε συνεδρίες του Γενικού
  Οργανωτικού Γραφείου και άλλοι αξιωματούχοι.
 15.5 Τα μέλη του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου επικυρώνονται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 15.6 Βρίσκεται σε στενή επαφή με τις Επαρχιακές Επιτροπές και τα Παραρτήματα
  του Εξωτερικού και συντονίζει τις ενέργειες και δραστηριότητες τους στον
  οργανωτικό τομέα.
 15.7 Ελέγχει την πρόοδο προς υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.
 15.8 Τηρεί υπό την εποπτεία του Προέδρου του Κόμματος και με τη συνεργασία
  του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, το Κεντρικό Μητρώο Μελών του
  Κόμματος και ελέγχει την κανονική  τήρηση των Επαρχιακών Μητρώων
  Μελών από τις Επαρχιακές Επιτροπές και των Μητρώων Μελών  των Τοπικών
  Οργανώσεων από τις αντίστοιχες Τοπικές Επιτροπές, της ΝΕΔΗΚ και της
  ΓΟΔΗΚ.
 15.9 Διενεργεί και εποπτεύει τις εκλογές για την ανάδειξη της ηγεσίας της
  ΝΕΔΗΚ και της ΓΟΔΗΚ, για τις οποίες έχει την ευθύνη τήρησης του
  μητρώου.
 15.10 Κανένα μέλος του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου δεν μπορεί να διεκδίκηση
  πολιτειακό αξίωμα εκτός και αν παραιτηθεί από την θέση του τουλάχιστον
  δυο (2) χρόνια πριν τις εκλογές τις οποίες προτίθεται να διεκδικήσει, εκτός
  και αν το Εκτελεστικό Γραφείο δώσει σχετική άδεια κατόπιν γραπτού
  αιτήματος.
 15.11 Το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 16: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ
 16.1 Η Επιτροπή Δεοντολογίας, Ελέγχου και Κανονισμών απαρτίζεται από πέντε
  (5) μέλη που επιλέγονται/εκλέγονται από την Κεντρική Επιτροπή.
 16.2 Καταρτίζει κώδικα Δεοντολογίας και εισηγείται κανονισμούς που ρυθμίζουν
  την κομματική συμπεριφορά και δράση καθώς και τη λειτουργία όλων των
  οργάνων του Κόμματος.
 16.3 Παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση του Καταστατικού, του Κώδικα
  Δεοντολογίας και των Κανονισμών.

ΑΡΘΡΟ 17: ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 17.1 Με πρωτοβουλία του Εκτελεστικού Γραφείου, συγκροτούνται Επιτροπές με
  ευθύνη την εξέταση θεμάτων που αφορούν την πολιτική, εκπαιδευτική,
  κοινωνική, οικονομική, πολιτιστική και αθλητική δραστηριότητα της
  Κυβέρνησης ή και άλλων φορέων εξουσίας, όπως και άλλες πτυχές της
  ζωής  του  τόπου .  Με δ ική  τους  πρωτοβουλία  να  εκφράζουν
  απόψεις/εισηγήσεις στο Εκτελεστικό Γραφείο για οποιοδήποτε από τα
  θέματα αυτά.
 17.2 Στις Επιτροπές  μετέχουν εξ οφίκιο οι βουλευτές  που εκπροσωπούν το
  Κόμμα στις αντίστοιχες Επιτροπές της Βουλής. Τα λοιπά μέλη των Επιτροπών
  επιλέγει/εκλέγει το Εκτελεστικό Γραφείο.
 17.3 Την εποπτεία  και συντονισμό του έργου τους θα έχει ο Αναπληρωτής
  Πρόεδρος του Κόμματος ή οι Αντιπρόεδροι του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 18: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
 18.1 Τα μέλη της Επιτροπής Αναθεώρησης και Εκσυγχρονισμού της Κυπριακής
  Νομοθεσίας επιλέγονται/εκλέγονται από το Εκτελεστικό Γραφείο κατόπιν
  εισήγησης της Γραμματείας του.
 18.2 Τελεί υπό την εποπτεία του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου ή του
  Αναπληρωτή Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου και βρίσκεται σε στενή
  συνεργασία με τους βουλευτές και κοινοβουλευτικούς συνεργάτες.
 18.3 Είναι υπεύθυνο για την μελέτη του Νομοθετικού πλαισίου του κράτους με

  στόχο την επισήμανση αδυναμιών και την τροποποίηση τους στην
  κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού  και της βελτίωσης της λειτουργικότητας
  του προς όφελος των πολιτών.

ΑΡΘΡΟ 19: ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
 19.1 Στο Σύστημα Παραγωγής Πολιτικής συμμετέχουν οι Βουλευτές, τα Μέλη του
  Εκτελεστικού Γραφείου και της Κεντρικής Επιτροπής, οι Κοινοβουλευτικοί
  Συνεργάτες και τα μέλη της Επιτροπής Πολιτικού Σχεδιασμού και των
  Ομάδων Μελετών.
 19.2 Άλλα στελέχη καθώς και μέλη με ειδική τεχνοκρατική κατάρτιση
  συνδράμουν την όλη προσπάθεια.
 19.3 Βασικός σκοπός είναι η επεξεργασία και ο καταρτισμός μελετών και
  προτάσεων για διαμόρφωση πολιτικής θέσης από το Κόμμα και τη χάραξη της
  κομματικής γραμμής σε διάφορους τομείς πολιτικής.
 19.4 Το συντονισμό και την εποπτεία του Συστήματος Παραγωγής Πολιτικής έχει
  ένας εκ των Αντιπροέδρων του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 20: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 20.1 Η Οικονομική Επιτροπή, κάτω από την εποπτεία του Εκτελεστικού Γραφείου
  και με τη συντονιστική ευθύνη του Οικονομικού Διαχειριστή του Κόμματος,
  είναι υπεύθυνη για την οικονομική διαχείριση του Κόμματος, την
  κατάστρωση και υλοποίηση προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης του
  Κόμματος και τον έλεγχο ομαλής τήρησης των οικονομικών λογαριασμών και
  λογιστικών βιβλίων του Κόμματος σε  Παγκύπρια κλίμακα.
 20.2 Η Επιτροπή είναι δεκαπενταμελής (15), με δικαίωμα της Κεντρικής Επιτροπής
  να αυξομειώνει τα μέλη της.  Η θητεία της διαρκεί για πενήντα-τέσσερις (54)
  μήνες.
  Οι Πρόεδροι των Επαρχιακών Οικονομικών Επιτροπών ή οι επαρχιακοί ταμίες
  είναι εξ οφίκιο μέλη της.
 20.3 Αρμοδιότητες 
  α) Καταρτίζει τον Ετήσιο Προϋπολογισμό Εσόδων και Δαπανών του
   Κόμματος και τον καταθέτει προς έγκριση στην Κεντρική Επιτροπή
   προς την οποία είναι υπόλογη.
  β) Σε συνεργασία με τον Οικονομικό διαχειριστή του Κόμματος, τους
   αξιωματούχους της ηγεσίας και άλλα αρμόδια κομματικά όργανα
   προγραμματίζει και υλοποιεί προγράμματα για την εξασφάλιση
   οικονομικών πόρων και ενίσχυση του Ταμείου του Κόμματος
  γ) Εποπτεύει την κανονική λειτουργία  του Λογιστηρίου του Κόμματος και
   ασκεί έλεγχο στην οικονομική διαχείριση σε όλα τα επίπεδα του
   Κόμματος.
  δ) Εξουσιοδοτεί τη διενέργεια των κομματικών δαπανών με βάση
   σχετικές εκάστοτε εισηγήσεις του Γενικού Διευθυντή του Κόμματος.
  ε) Υποβάλλει στο Εκτελεστικό Γραφείο κατά τρίμηνο, ή όταν της ζητηθεί,
‘   Έκθεση για την οικονομική κατάσταση του Κόμματος’.
  στ) Υποβάλλει στο τέλος κάθε οικονομικού έτους στην Κεντρική Επιτροπή
   τους ελεγμένους λογαριασμούς του Κόμματος προς συζήτηση και
   έγκριση.
  ζ) Παρουσιάζει κατ’ έτος προϋπολογισμό για τους επόμενους δώδεκα
   (12) μήνες.
  η) Με εισήγηση του Γενικού Διευθυντή ή/και του Οικονομικού
   Διαχειριστή δύναται να ανοίγει/κλείνει/λειτουργεί τραπεζικούς
   λογαριασμούς, ή/και να έχει δικαίωμα υπογραφής ή/και  να προβαίνει
   σε αιτήματα τραπεζικών διευκολύνσεων/δανεισμού εκ μέρους του
   Κόμματος, ΝΕΔΗΚ, ΓΟΔΗΚ, και των Επαρχιακών Επιτροπών σύμφωνα
   με το άρθρο 69.9.
 20.4 Ειδικός  Κανονισμός

  Ειδικός Κανονισμός που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει την
  οργάνωση και λειτουργία της.

ΑΡΘΡΟ 21: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
 21.1 Η  Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων χειρίζεται τις διεθνείς σχέσεις του Κόμματος
  υπό την άμεση εποπτεία του Αναπληρωτή Προέδρου  του  Κόμματος.
 21.2 Η Επιτροπή είναι πενταμελής (5), με δικαίωμα της Κεντρικής Επιτροπής να
  αυξομειώνει τα μέλη της.  Επιλέγεται/εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή
  για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 21.3 Κάθε χρόνο υποβάλλει στο Εκτελεστικό γραφείο Έκθεση Δράσης που
  καλύπτει τις δραστηριότητές της κατά την περίοδο αυτή.
 21.4 Η Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων συμμετέχει τόσο στο σύστημα  παραγωγής
  πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.
 21.5 Της Επιτροπής προΐσταται ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων, ο
  οποίος επιλέγεται/εκλέγεται από το Εκτελεστικό Γραφείο και είναι εξ οφίκιο
  μέλος της Κεντρικής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου.
 21.6 Ειδικός  Κανονισμός
  Ειδικός Κανονισμός που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει τη
  λειτουργία της.

ΑΡΘΡΟ 22: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΣΧΕΣΕΩΝ  
 22.1 Η Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων είναι πενταμελής (5) με δικαίωμα της
  Κεντρικής Επιτροπής να αυξομειώνει τον αριθμό των μελών της. Ο Πρόεδρος
  και τα τέσσερα μέλη επιλέγονται/εκλέγονται από το Εκτελεστικό Γραφείο για
  θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 22.2 Κάθε εξάμηνο υποβάλλει στο Εκτελεστικό Γραφείο Έκθεση Δράσης που
  καλύπτει τις δραστηριότητες κατά την περίοδο αυτή.
 22.3 Η Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων χειρίζεται τις δημόσιες σχέσεις του
  Κόμματος υπό την εποπτεία του Προέδρου του Κόμματος και του Γενικού
  Γραμματέα.
 22.4 Η Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων συμμετέχει τόσο στο σύστημα παραγωγής
  πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.
 22.5 Της Επιτροπής προΐσταται ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων ο
  οποίος επιλέγεται/εκλέγεται από το Εκτελεστικό Γραφείο και είναι εξ οφίκιο
  μέλος της Κεντρικής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου.
 22.6 Ειδικός Κανονισμός
  Ειδικός Κανονισμός που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει τη
  λειτουργία της.

ΑΡΘΡΟ 23: ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
 23.1 Ιδρύονται Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες κατά επαρχία
  με εισήγηση του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
  Ομάδων, κατά κλάδον ή επάγγελμα όπου τα μέλη είναι πέραν των τριάκοντα
  Οι κατά επαρχία επάγγελμα Κλαδικές Οργανώσεις συνδέονται με τις
  αντίστοιχες Κλαδικές των άλλων Επαρχιακών και σχηματίζουν κατά
  επάγγελμα την Παγκύπρια Κλαδική Οργάνωση.
 23.2 Η Κλαδική Οργάνωση διοικείται από πενταμελή (5) Επιτροπή που
  αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα, το Βοηθό
  Γραμματέα και τον Ταμία.
 23.3 Οι Πρόεδροι των Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων
  αποτελούν την Συντονιστική Επιτροπή των Κλαδικών Οργανώσεων
  (Σ.Ε.Κ.Ο.)  και έχουν την ευθύνη του συντονισμού των Κλαδικών
  Οργανώσεων. Το έργο της ΣΕΚΟ αναλαμβάνει πενταμελής Γραμματεία που
  εκλέγεται και έχει πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Αναπληρωτή
  Γραμματέα και Ταμία.
 23.4 Αρμοδιότητες Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων 
  α) Επιλαμβάνονται και προωθούν προβλήματα, ή αιτήματα μελών του
   Κλάδου διά του αρμοδίου οργάνου του Κόμματος.
  β) Μελετούν προβλήματα του Κλάδου και υποβάλλουν εισηγήσεις στο
   Κόμμα διά του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών

   Ομάδων.
  γ) Οργανώνουν τα μέλη, τα στελέχη και τους οπαδούς του Κόμματος
   στους χώρους εργασίας και φροντίζουν για τη συστηματική
   διαφώτιση και εμπέδωση της Κομματικής πολιτικής.
 23.5 Οι Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες συμμετέχουν τόσο στο
  σύστημα παραγωγής πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών
  προγραμμάτων του Κόμματος.
 23.6 Οι Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες τελούν υπό την
  εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου.
 23.7 Κατά παρόμοιο τρόπο λειτουργούν και οι Επιτροπές Συνταξιούχων.
 23.8 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί, που εγκρίνει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζουν τον τρόπο
  εκλογής και λειτουργίας όλων των Κλαδικών Επιτροπών και Οργανώσεων
  του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 24: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
 24.1 Η σύνθεση και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Πολιτικού Σχεδιασμού
  καθορίζονται από το Εκτελεστικό Γραφείο.
 24.2 Η Επιτροπή Πολιτικού Σχεδιασμού συμμετέχει τόσο στο σύστημα παραγωγής
  πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 25: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 25.1 Η Επιτροπή Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι υπεύθυνη για την Οργάνωση της
  Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Κόμματος στις Δημαρχούμενες περιοχές και στα
  Κοινοτικά Συμβούλια.
 25.2 Σε συνεργασία με το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο, υπό την εποπτεία του
  Προέδρου του Κόμματος, καταρτίζει τα ψηφοδέλτια του Κόμματος στις
  Δημοτικές και Κοινοτικές εκλογές.
 25.3 Της Επιτροπής Τοπικής Αυτοδιοίκησης προΐσταται ο Γραμματέας Τοπικής
  Αυτοδιοίκησης ο οποίος επιλέγεται/εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή
  της οποίας είναι εξ οφίκιο μέλος με δικαίωμα ψήφου.
 25.4 Συμμετέχουν οι Δήμαρχοι, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι Σχολικοί Έφοροι και οι
  εκλεγμένοι Πρόεδροι Κοινοτικών Συμβουλίων μέλη του Κόμματος.
 25.5 Τελεί υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου.
 25.6 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί που ψηφίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζουν, θέματα
  οργάνωσης και λειτουργίας της Επιτροπής Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΑΡΘΡΟ 26: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
 26.1 Η Επιτροπή Διαρκούς Διαβούλευσης με τους Πολίτες είναι υπεύθυνη για την
  διαμόρφωση και διαχείριση συστήματος συνεχούς επικοινωνίας με τους
  πολίτες, μέσω της διεξαγωγής ερευνών  και μελετών για πολιτικά,
  ανθρωπιστικά και κοινωνικά θέματα και για προτάσεις του Κόμματος που
  αφορούν σημαντικά ζητήματα που τους απασχολούν.
 26.2 Την σύνθεση της Επιτροπής αποφασίζει η Γραμματεία του Εκτελεστικού
  Γραφείου.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΑΡΘΡΟ 27: ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
  1. Πρόεδρος
  2. Αναπληρωτής Πρόεδρος
  3. Αντιπρόεδροι
  4. Γενικός Γραμματέας
  5. Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας
  6. Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος

  7. Μέλος Εκτελεστικού Γραφείου
  8. Πρόεδρος ΓΟΔΗΚ
  9. Πρόεδρος ΝΕΔΗΚ
  10. Μέλος Κεντρικής Επιτροπής
  11. Άλλοι Αξιωματούχοι

ΑΡΘΡΟ 28: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 28.1 Ο Πρόεδρος του Κόμματος εκλέγεται, άμεσα από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση,  και η θητεία του διαρκεί μέχρι την εκλογή νέου Προέδρου.
  Πρόεδρος εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει το 50% συν μία ψήφο
  του συνόλου των έγκυρων ψήφων. Αν η πρώτη ψηφοφορία δεν αναδείξει
  Πρόεδρο, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την πρώτη Κυριακή μετά την
  Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση, μεταξύ των δύο επικρατέστερων
  υποψηφίων.
 28.2 Σε περίπτωση κένωσης της θέσης του Προέδρου του Κόμματος για
  υπολειπόμενη θητεία μικρότερη των έξι (6) μηνών τα  καθήκοντα αυτού ασκεί
  ο Αναπληρωτής Πρόεδρος. Αν η θέση του Προέδρου του Κόμματος κενωθεί
  ενώ υπολείπεται θητεία πέραν των έξι μηνών, συγκαλείται Έκτακτη
  Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση, ειδικώς προς τούτο συγκαλούμενη, για την
  εκλογή νέου Προέδρου εντός του επόμενου εξαμήνου από την κένωση της
  θέσης.
 28.3 Αρμοδιότητες
  α) Ο Πρόεδρος του Κόμματος εκπροσωπεί και εκφράζει το Κόμμα.
  β) Προΐσταται και έχει τη γενική εποπτεία και τον έλεγχο του Κόμματος
   σε όλους του τομείς.
  γ) Προεδρεύει όλων των Κεντρικών Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος
   ή οποιασδήποτε Επιτροπής σε συνεδρία της οποίας λαμβάνει μέρος.
  δ) Μετέχει στη διαδικασία εκλογής του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου
   και του Αναπληρωτή του ως ορίζεται στο Καταστατικό.
  ε) Υπογράφει όλα τα έγγραφα του Κόμματος.
  στ) Δύναται να εκχωρεί προσωρινά μέρος των εξουσιών του στον
   Αναπληρωτή  Πρόεδρο του Κόμματος.
  ζ) Τον Πρόεδρο του Κόμματος όταν κωλύεται ή απουσιάζει
   αντιπροσωπεύει ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Κόμματος. Ο
   Πρόεδρος του Κόμματος λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 29: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 29.1 Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος εκλέγεται  από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση.
 29.2 Είναι μέλος των Ανωτάτων Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος.
 29.3 Αναπληρεί τον Πρόεδρο όταν κωλύεται ή απουσιάζει, στην άσκηση των
  συνήθων καθηκόντων του ή όπως προβλέπεται στο άρθρο 25(2).
 29.4 Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 30: ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 30.1 Οι Αντιπρόεδροι είναι τρεις (3) και εκλέγονται από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση μέσα από κοινό ψηφοδέλτιο. Σε περίπτωση κενής θέσης
  Αντιπροέδρου, τότε η Κεντρική Επιτροπή εκλέγει μετά από υποβολή
  υποψηφιοτήτων, νέο Αντιπρόεδρο.
 30.2 Ο κάθε ένας εξ αυτών αναλαμβάνει ξεχωριστό τομέα ευθύνης, όπως αυτοί
  καθορίζονται από το Εκτελεστικό Γραφείο. Η επιλογή γίνεται με βάση την
  σειρά εκλογής.
 30.3 Είναι μέλη των  Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος όπως προβλέπεται από
  το Καταστατικό.
 30.4 Καθήκοντα
  α) Βοηθούν τον Πρόεδρο και Αναπληρωτή Πρόεδρο στην εκτέλεση των
   καθηκόντων τους για την ομαλή λειτουργία του Κόμματος.
  β) Αναλαμβάνουν την ευθύνη εποπτείας και συντονισμού του
   συστήματος παραγωγής πολιτικής, την ευθύνη του συντονισμού της

   διαμόρφωσης του κυβερνητικού προγράμματος του Κόμματος και τον
   συντονισμό της Επιτροπής Πολιτικών Συμβούλων. Ενημερώνουν με
   τακτικές εκθέσεις/αναφορές το Εκτελεστικό Γραφείο και την Κεντρική
   Επιτροπή.
 30.5 Οι Αντιπρόεδροι λογοδοτούν στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 31: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 31.1 Ο Γενικός Γραμματέας του Κόμματος εκλέγεται από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση.
 31.2 Αρμοδιότητες: 
  α) Συγκαλεί τις συνεδρίες των Κεντρικών Συλλογικών Οργάνων του
   Κόμματος κοινοποιώντας έγκαιρα την ημερήσια διάταξη κάθε
   συνεδρίας μαζί με τα σχετικά έγγραφα εργασίας ως ορίζει το
   Καταστατικό και οι Ειδικοί Κανονισμοί.
  β) Σε συνεργασία με τους Βοηθούς Γενικούς Γραμματείς φέρει την
   ευθύνη τήρησης  των  βιβλίων  Πρακτικών των συνεδριάσεων των
   Κεντρικών Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος.
  γ) Έχει την εποπτεία των Ομάδων Μελετών και του Πολιτικού
   Σχεδιασμού.
  δ) Γνωστοποιεί τις αποφάσεις των Ανώτερων Καθοδηγητικών Οργάνων
   του Κόμματος προς τα ιεραρχικά υφιστάμενά  του κομματικά όργανα
   και ελέγχει την εφαρμογή τους.
  ε) Καταθέτει στο Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο την Έκθεση Δράσης του
   Κόμματος.
  στ) Προσυπογράφει κατά κανόνα τα εξερχόμενα έγγραφα του Κόμματος.
  ζ) Υποβάλλει  προς τα αρμόδια  όργανα   προτάσεις για λήψη
   αποφάσεων πάνω σε  τρέχοντα σοβαρά θέματα.
  η) Συγκροτεί σε συνεργασία με το Εκτελεστικό Γραφείο, Επιτροπές
   Εργασίας με συμβουλευτική ιδιότητα, με σκοπό την πλαισίωση και
   υποβοήθηση υπευθύνων Αξιωματούχων στην εκτέλεση του έργου
   τους. 
  θ) Ο Γενικός Γραμματέας βοηθείται στο έργο του από τους Βοηθούς
   Γενικούς Γραμματείς.
 31.3 Ο Γενικός Γραμματέας λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή

ΑΡΘΡΟ 32: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 32.1 Ο Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας  εκλέγεται από την  Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση.
 32.2 Η θέση του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα είναι επαγγελματική κατόπιν
  εκλογής. Δεν μπορεί να διεκδικήσει οποιοδήποτε πολιτειακό αξίωμα, εκτός
  και αν παραιτηθεί δυο (2) χρόνια πριν τις πολιτειακές εκλογές στις οποίες
  προτίθεται να διεκδικήσει.
 32.3. Αρμοδιότητες
  α) Είναι υπεύθυνος για την οργάνωση του Κόμματος. Καταρτίζει το
   Γενικό Οργανωτικό Σχέδιο, το οποίο, μετά την έγκριση του από την
   Κεντρική Επιτροπή, προωθεί δια των αρμοδίων κομματικών 
οργάνων
   προς υλοποίηση.
  β) Βρίσκεται σε στενή επαφή με τις Επαρχιακές Επιτροπές και τα
   Παραρτήματα του Εξωτερικού και συντονίζει τις ενέργειες και
   δραστηριότητες τους στον οργανωτικό τομέα.
  γ) Επισκέπτεται τις Επαρχίες και παρακολουθεί και ελέγχει την πρόοδο
   προς υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του Κόμματος.
  δ) Ενημερώνει το Εκτελεστικό Γραφείο και υποβάλλει τακτικά Έκθεση
   προς την Κεντρική Επιτροπή για την πρόοδο και τα αποτελέσματα
   υλοποίησης του Γενικού Οργανωτικού Σχεδίου και των Ειδικών
   Οργανωτικών Προγραμμάτων. 
  ε) Προΐσταται τις λειτουργίας του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου. 
  στ) Με εισήγηση του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, το Εκτελεστικό

   Γραφείο επικυρώνει τα εννιά (9) πρόσωπα που στελεχώνουν το
   Οργανωτικό Γραφείο. 
   Το Οργανωτικό Γραφείο υπόκειται πλήρως στις αρμοδιότητες του
   Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα.
 32.4 O Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 33: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
 33.1 Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Κόμματος είναι μέλος της Βουλής,
  αυτοδικαίως προεδρεύει της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και ασκεί καθήκοντα
  Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου.
 33.2 Εάν ο Πρόεδρος του Κόμματος αναδειχθεί Πρόεδρος της Βουλής πράγμα
  που θα τον κωλύει να ασκεί τα καθήκοντα του Κοινοβουλευτικού
  Εκπροσώπου ή για οποιοδήποτε λόγο δεν επιθυμεί να κατέχει τη θέση του
  Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου, ή εάν δεν είναι μέλος της Βουλής, η
  Κοινοβουλευτική Ομάδα σε συνεδρία της υπό την προεδρία του, εκλέγει τον
  Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο.  Την εκλογή του Εκπροσώπου επικυρώνει η
  Κεντρική Επιτροπή.
 33.3 Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος υποβάλλει κάθε τρίμηνο ή όταν του
  ζητηθεί από το Εκτελεστικό Γραφείο Έκθεση Δράσης της Ομάδας.
 33.4 Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος εκφράζει τις θέσεις του Κόμματος στην
  Βουλή και συντονίζει το έργο των βουλευτών.
 33.5 Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος καλεί σε συνεδρία την Ομάδα τακτικά κάθε
  εβδομάδα και έκτακτα όταν παρίσταται ανάγκη.

ΑΡΘΡΟ 34: ΜΕΛΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
 Ως το Άρθρο 12 ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 35: ΒΟΗΘΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
 35.1 Οι Βοηθοί Γενικοί Γραμματείς είναι δυο (2) και επιλέγονται/εκλέγονται από
  την Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 35.2 Συμμετέχουν εξ οφίκιο μέλη στην Κεντρική Επιτροπή με δικαίωμα ψήφου.
 35.3 Μετέχουν στα συλλογικά όργανα του Κόμματος,  όπως προνοεί το
  Καταστατικό.
 35.4 Αρμοδιότητες
  α) Βοηθούν το Γενικό Γραμματέα στην προετοιμασία και τη λειτουργία
   των συλλογικών οργάνων του Κόμματος.
  β) Ειδικότερα ασκούν καθήκοντα που τους κατανέμει το Εκτελεστικό
   Γραφείο ύστερα από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 36: ΒΟΗΘΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΙ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
 36.1 Οι  Βοηθοί  Γενικοί  Οργανωτικοί  Γραμματείς είναι  δύο (2)  και
  επιλέγονται/εκλέγονται από την Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί
  54 μήνες.
 36.2 Συμμετέχουν εξ οφίκιο μέλη στην Κεντρική Επιτροπή με δικαίωμα ψήφου.
 36.3 Μετέχουν στα συλλογικά όργανα του Κόμματος,  όπως προνοεί το
  Καταστατικό.
 36.4 Αρμοδιότητες 
  α) Βοηθούν το Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα για την εύρυθμη λειτουργία
   του οργανωτικού μηχανισμού του Κόμματος. Αντικαθιστούν το Γενικό
   Οργανωτικό  Γραμματέα σε περίπτωση απουσίας.
  β) Ειδικότερα, ασκούν καθήκοντα που τους αναθέτει το Εκτελεστικό
   Γραφείο ύστερα από εισήγηση του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 37: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
 37.1 Ο Αναπληρωτής Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος εκλέγεται από την
  Κοινοβουλευτική Ομάδα και αναπληρώνει τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο
  όταν απουσιάζει ή όταν κωλύεται. Την εκλογή του επικυρώνει η Κεντρική
  Επιτροπή.

   στ) Να  ψηφίζει τους υποψήφιους του Κόμματος σε κάθε εκλογή σε
    δημόσιο αξίωμα.
   ζ) Να μην είναι μέλος άλλου Κόμματος.
 62.7 Κομματική Ταυτότητα
   α) Η εγκεκριμένη αίτηση υποψηφίου μέλους, προωθείται από την
    Επαρχιακή Επιτροπή ή τη Γραμματεία του Εκτελεστικού
    Γραφείου προς το Τμήμα έκδοσης ταυτοτήτων στα Κεντρικά
    Γραφεία για την καταγραφή  του μέλους στο Κεντρικό Μητρώο
    και την έκδοση της κομματικής του ταυτότητας.
   β) Η διαδικασία έκδοσης της κομματικής ταυτότητας
    συμπληρώνεται το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες από την
    παράδοση των στοιχείων στο τμήμα ταυτοτήτων στη Λευκωσία.
    Η ταυτότητα παραδίδεται στην οικεία Επαρχιακή Επιτροπή, η
    οποία και τη διαβιβάζει αμέσως στην ενδιαφερόμενη Τοπική
    Οργάνωση για να παραδοθεί στο νέο μέλος.
   γ) Η όλη διαδικασία εγγραφής μέλους και έκδοσης της ταυτότητας
    του και παράδοσης της στο νέο μέλος διεξάγεται με τον
    ταχύτερο δυνατό ρυθμό και σε καμιά περίπτωση δεν διαρκεί
    πέραν των δύο μηνών.
   δ) Η ανανέωση της Κομματικής ταυτότητας γίνεται δια της
    πληρωμής της ετήσιας συνδρομής.

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

ΑΡΘΡΟ 63: ΝΕΟΛΑΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 63.1 Η ΝΕΔΗΚ αποβλέπει στην κινητοποίηση και πολιτικοποίηση των νέων και
  αξιοποίηση της προσφοράς τους στη ζωή του τόπου μας.
  Αποτελεί την ανανεωτική δύναμη στον αγώνα προώθησης  και πραγμάτωσης
  των αρχών και των στόχων του Κόμματος.
 63.2 Διατηρεί Τμήματα Φοιτητικής Νεολαίας, Εργαζόμενης Νεολαίας και άλλα. 
 63.3 Η ΝΕΔΗΚ είναι αναπόσπαστο μέρος του Κόμματος και βρίσκεται σε συνεχή
  πολιτική συνεργασία με τα συλλογικά όργανα του Κόμματος, πάντοτε κάτω
  από την άμεση εποπτεία του Κόμματος.
 63.4 Η οικονομική διαχείριση και ο έλεγχος γίνεται από το Γενικό Διευθυντή του
  Κόμματος σε συνεργασία με τον Οικονομικό Διαχειριστή του Κόμματος.
 63.5 Μέλη της ΝΕΔΗΚ είναι οι νέοι, μέλη του Κόμματος, ηλικίας από 18-30 ετών.
  Κατά την ημέρα της εκλογικής συνέλευσης δικαίωμα ψήφου έχουν όσοι
  έχουν οικονομικά τακτοποιημένες τις υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με τις
  πρόνοιες του Άρθρου 62.3. Για άτομα 12-18 ετών που επιθυμούν να
  εγγραφούν στην ΝΕΔΗΚ, τηρείται ξεχωριστό μητρώο υπό την εποπτεία του
  Γενικού Οργανωτικού Γραφείου.
 63.6 Την ευθύνη φύλαξης και τήρησης του μητρώου έχει το Γενικό Οργανωτικό
  Γραφείο του Κόμματος.
 63.7 Κανένας εν ενεργεία αξιωματούχος της ΝΕΔΗΚ δεν μπορεί να υπερβαίνει το
  τριαντακοστό (30) έτος της ηλικίας του εκτός και αν διανύει θητεία στην
  οποία εξελέγη και ήταν κάτω των τριάντα (30) ετών.
 63.8 Ο Πρόεδρος, τα μέλη της Γραμματείας και οι Επαρχιακοί Αξιωματούχοι της
  οργάνωσης, εκλέγονται από το Παγκύπριο Συνέδριο της Οργάνωσης το
  οποίο διενεργείται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του Κόμματος το
  αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής της
  Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης και η θητεία τους διαρκεί
  πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 63.9 Η διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη της ηγεσίας της ΝΕΔΗΚ
  διενεργείται και εποπτεύεται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του
  Κόμματος.

 63.10 Ο Πρόεδρος της ΝΕΔΗΚ προεδρεύει της Γενικής Γραμματείας και του
  Κεντρικού Συμβουλίου της ΝΕΔΗΚ.  Έχει την ευθύνη οργάνωσης και
  διοίκησης της ΝΕΔΗΚ και προώθησης των σκοπών και επιδιώξεων της, σε
  συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη των συλλογικών οργάνων της των οποίων
  προεδρεύει.
 63.11 Ο Πρόεδρος της ΝΕΔΗΚ συμμετέχει στο Εκτελεστικό Γραφείο του Κόμματος
  και επίσης, μαζί με τα μέλη της Γενικής Γραμματείας, στην Κεντρική Επιτροπή
  του Κόμματος.
 63.12 Το Καταστατικό της ΝΕΔΗΚ αντανακλά στις διατάξεις του το περιεχόμενο
  του παρόντος άρθρου. Το Καταστατικό του Κόμματος υπερισχύει
  οποιασδήποτε άλλης πρόνοιας του Καταστατικού της ΝΕΔΗΚ σε περίπτωση
  αμφιλεγόμενης και συγκρουόμενης ερμηνείας οποιασδήποτε διάταξης.
 63.13 Το Καταστατικό της ΝΕΔΗΚ υπόκειται στην έγκριση και επικύρωση της
  Κεντρικής Επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 64: ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ  ΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ  ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 64.1 Σκοπός της ΓΟΔΗΚ είναι η προσέλευση των Κυπρίων γυναικών στις τάξεις
  του Δημοκρατικού Κόμματος και η εργασία και συμβολή τους στον αγώνα για
  ανέλιξη της Κύπριας γυναίκας στον πολιτικό,  στον πολιτιστικό και στον
  κοινωνικό τομέα καθώς και η διασφάλιση για τις γυναίκες ισότητα
  δικαιωμάτων και ευκαιριών, πάντοτε μέσα στα πλαίσια του όλου Κομματικού
  μηχανισμού και σύμφωνα με τις καταστατικές αρχές και την πολιτική γραμμή
  του Κόμματος.
 64.2 Η ΓΟΔΗΚ είναι  τμήμα αναπόσπαστο του  Κόμματος και βρίσκεται σε συνεχή
  πολιτική συνεργασία με τα συλλογικά όργανα του Κόμματος. Διατηρεί
  διοικητική και οργανωτική αυτοτέλεια, πάντοτε κάτω από την άμεση εποπτεία
  του Κόμματος.
 64.3 Η οικονομική διαχείριση και ο έλεγχος γίνονται από το Γενικό Διευθυντή του
  Κόμματος σε συνεργασία με τον Οικονομικό Διαχειριστή του Κόμματος.
 64.4 Η ΓΟΔΗΚ παρουσιάζει τις θέσεις και απόψεις του Κόμματος σε θέματα που
  αφορούν ειδικά τη γυναίκα.
 64.5 Μέλη της ΓΟΔΗΚ είναι όλες οι γυναίκες  μέλη του Κόμματος.
  Για την εγγραφή τους ως μελών εφαρμόζονται οι πρόνοιες του Άρθρου 62.3.
  Τα ονόματα των γυναικών μελών του Κόμματος καταχωρούνται στο Κεντρικό
  Μητρώο Μελών του Κόμματος.
 64.6 Την ευθύνη φύλαξης και τήρησης του μητρώου έχει το Γενικό Οργανωτικό
  Γραφείο του Κόμματος. Το μητρώο μελών περιλαμβάνει τις γυναίκες μέλη
  του Κόμματος και δεν διατηρείται παράλληλα άλλο μητρώο από την ίδια
  Οργάνωση.
 64.7 Η Πρόεδρος και τα μέλη της ΓΟΔΗΚ εκλέγονται από το Παγκύπριο Συνέδριο
  της Οργάνωσης, το οποίο διενεργείται και εποπτεύεται από το Γενικό
  Οργανωτικό Γραφείο του Κόμματος. Η εκλογή της ηγεσίας γίνεται εντός έξι
  (6) μηνών από την ημερομηνία της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης και η
  θητεία τους διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 64.8 Η διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη της ηγεσίας της ΓΟΔΗΚ
  διενεργείται και εποπτεύεται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του
  κόμματος.
 64.9 Η Πρόεδρος της ΓΟΔΗΚ συμμετέχει στο Εκτελεστικό Γραφείο του Κόμματος
  και επίσης, μαζί με τα μέλη της Γενικής Γραμματείας της, στην Κεντρική
  Επιτροπή.
 64.10 Το Καταστατικό της ΓΟΔΗΚ  αντανακλά στις διατάξεις του το περιεχόμενο
  του παρόντος άρθρου. Το Καταστατικό του Κόμματος υπερισχύει
  οποιασδήποτε άλλης πρόνοιας του Καταστατικού της ΓΟΔΗΚ σε περίπτωση
  αμφιλεγόμενης και συγκρουόμενης ερμηνείας οποιασδήποτε διάταξης.
 64.11 Το Καταστατικό της ΓΟΔΗΚ υπόκειται στην έγκριση και επικύρωση της
  Κεντρικής Επιτροπής.

  Επιτροπή.
 60.3 Αρμοδιότητες
  Η Τοπική Επιτροπή εργάζεται για:
   α) Την υλοποίηση των Αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.
   β) Την προώθηση των θέσεων και απόψεων του Κόμματος μέσα
    στον κόσμο  της περιοχής της.
   γ) Τη διεύρυνση του Κόμματος με την προσχώρηση νέων μελών.
   δ) Την ανάληψη πρωτοβουλιών με στόχο την αύξηση της επιρροής
    του Κόμματος στην περιοχή ευθύνης της.
   ε) Την κινητοποίηση και συμμετοχή των μελών στις γενικές
    κομματικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις.
   στ) Την διεκπεραίωση των οδηγιών ή καθηκόντων που της
    ανατίθενται από  αρμόδια κομματικά όργανα.
   ζ) Την είσπραξη συνδρομών και διαφώτιση των μελών της Τοπικής
    Οργάνωσης.
   η) Την ενημέρωση και διαφώτιση των μελών της περιοχής της για
    τις θέσεις του Κόμματος πάνω στις διαμορφούμενες νέες
    εξελίξεις. 
 60.4 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν την
  οργάνωση και λειτουργία των Επαρχιακών οργάνων του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 61: ΤΟΠΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 61.1 Το Τοπικό Συμβούλιο συγκροτείται από:
   α) Την Τοπική Επιτροπή
   β) Τους αντιπροσώπους κάθε εκλογικού κέντρου της περιφέρειας
    της Τοπικής Επιτροπής.
   γ) Μέλη  οργανωμένων συνόλων που εγκρίνει η Επαρχιακή
    Επιτροπή  μετά από συνεννόηση  με την Τοπική Επιτροπή.
 61.2 Του Τοπικού Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος της Τοπικής Επιτροπής ή
  εκπρόσωπος της Επαρχιακής Επιτροπής.  Καλείται σε συνεδρία με απόφαση
  της Τοπικής Επιτροπής τακτικά κάθε δύο (2) μήνες και έκτακτα όταν κριθεί
  αναγκαίο από τον Πρόεδρο της Τοπικής Επιτροπής ή την Επαρχιακή Επιτροπή
  ή όταν ζητηθεί από την πλειοψηφία των μελών του.
 61.3 Αρμοδιότητες
   α) Συμβάλλει ουσιαστικά στην υλοποίηση των οργανωτικών
    προγραμμάτων που σχεδιάζει η Τοπική Επιτροπή μέσα στα
    πλαίσια των οδηγιών της Επαρχιακής Επιτροπής.
   β) Αξιολογεί τα αποτελέσματα της Κομματικής δουλειάς και
    εκφράζει τις διαπιστώσεις, τα συμπεράσματα και τις εισηγήσεις
    του.
   γ) Επιλαμβάνεται ειδικών θεμάτων που παραπέμπονται προς αυτό
    από τη Τοπική Επιτροπή ή την Επαρχιακή Επιτροπή και
    υποβάλλει σχετικές εισηγήσεις.

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΑΡΘΡΟ 62: ΜΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
 62.1 Προσόντα Εγγραφής
   α) Κάθε Κύπριος, κάτοικος της Κύπρου, μπορεί να εγγραφεί μέλος
    του Κόμματος, εάν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας
    του, δεν ανήκει ή δεν υποστηρίζει άλλο πολιτικό σχηματισμό και
    δηλώσει αποδοχή των Αρχών της Ιδεολογίας και του
    Καταστατικού του Κόμματος.
   β) Με απόφαση του Εκτελεστικού Γραφείου είναι δυνατό, Κύπριοι
    μη μόνιμοι κάτοικοι της Κύπρου, καθώς  και αλλοδαποί μόνιμοι
    κάτοικοι της Κύπρου να εγγραφούν μέλη του Κόμματος.

 62.2 Μητρώα Μελών 
  Τα μέλη εγγράφονται στα ακόλουθα Μητρώα: 
  1) Μητρώο Μελών Τοπικής Οργάνωσης.
  2) Μητρώο Μελών Επαρχιακής Οργάνωσης.
  3) Κεντρικό Μητρώο Μελών.
 62.3 Εγγραφή Μελών 
  Το υποψήφιο μέλος συμπληρώνει ειδικό Έντυπο Εγγραφής Μέλους στην
  Τοπική Οργάνωση του τόπου διαμονής του. Η αίτηση εξετάζεται από την
  οικεία Επαρχιακή Επιτροπή.
  Συμμετοχή στη διαδικασία εγγραφής μέλους έχουν ο Πρόεδρος και τα μέλη
  της Γραμματείας του Εκτελεστικού Γραφείου.
 62.4 Αποχώρηση Μέλους
  Έκαστο μέλος αποχωρεί από το Κόμμα:
   α) Όταν καταδεικνύει ρητά την επιθυμία του πως δεν επιθυμεί να
    είναι μέλος,
   β) Αποστείλει γραπτή επιστολή προς την οικεία Επαρχιακή
    Επιτροπή ή/και στο Γενικό Οργανωτικό Γραφείο,
   γ) Με δημόσια ανάρτηση ή δήλωση του,
   δ) Όταν με πράξεις ή/και ενέργειες του διαμηνύει ότι δεν θέλει να  
    είναι μέλος του κόμματος.
 
 62.5 Δικαιώματα Μέλους 
  Κάθε μέλος έχει δικαίωμα:
   α) Να ψηφίζει αιρετά όργανα του Κόμματος (άμεσα ή έμμεσα)
    όπως προνοεί το Καταστατικό.
   β) Να υποβάλλει υποψηφιότητα για εκλογή σε κομματικά Αξιώματα
    σε όλα τα επίπεδα της κομματικής δομής, όπως ορίζει το
    Καταστατικό.
   γ) Να διεκδικεί υποβολή υποψηφιότητας για πολιτειακά αξιώματα
    σύμφωνα με το Καταστατικό και τους Ειδικούς Κανονισμούς που
    ρυθμίζουν το θέμα τούτο.
   δ) Να ασκεί κριτική που να εξαντλείται μέσα στα πλαίσια της
    λειτουργίας των οργάνων του Κόμματος.
   ε) Να υποβάλλει στα αρμόδια όργανα εισηγήσεις και να συζητεί
    ελεύθερα  οποιοδήποτε θέμα που έχει σχέση με την πολιτική
    του Κόμματος μέσα στα πλαίσια των κομματικών διαδικασιών.
   στ) Να εκφράζει, να προωθεί και να υποστηρίζει, τυχόν
    διαφορετικές απόψεις του όσο αφορά την πολιτική ή τις
    ενέργειες του Κόμματος, είτε στα συλλογικά όργανα είτε
    δημόσια, νοουμένου ότι μετά που θα ληφθεί απόφαση ομόφωνα
    ή κατά πλειοψηφία από το αρμόδιο συλλογικό όργανο, το μέλος
    δεν δικαιούται με λόγο ή  ενέργειες να  υποσκάπτει ή να
    προβαίνει σε ενέργειες αντίθετες προς την απόφαση που
    λήφθηκε. Σε περίπτωση που ενεργεί αντίθετα, λαμβανομένης
    υπόψη και της μορφής και έντασης της αντίδρασης, το μέλος
    θεωρείται ότι είναι πειθαρχικά υπόλογο και σε περίπτωση
    καταδίκης, υπόκειται σε κυρώσεις.
 62.6 Υποχρεώσεις Μέλους 
  Κάθε μέλος έχει την υποχρέωση:
   α) Να σέβεται και να προωθεί τις Αρχές, την Ιδεολογία και το
    Πρόγραμμα του Κόμματος.
   β) Να συμμορφώνεται προς τις αποφάσεις και να τηρεί τη γραμμή
    του Κόμματος
   γ) Να παρακολουθεί ανελλιπώς τις συνεδρίες των οργάνων στα
    οποία  μετέχει και να λαμβάνει πρόθυμα μέρος στις διάφορες
    εκδηλώσεις του Κόμματος.
   δ) Να καταβάλλει την συνδρομή του στο Κόμμα.
   ε) Να φροντίζει ώστε να είναι εγγεγραμμένος στους Εκλογικούς
    Καταλόγους της Πολιτείας.

ΑΡΘΡΟ 55: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 55.1 Ύστερα από οδηγίες του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου, σύμπλεγμα Τοπικών
  Οργανώσεων, αποτελεί Περιφερειακή Οργάνωση. Κάθε Επαρχιακή Επιτροπή,
  σε συνεννόηση με το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο, χωρίζει την οικεία επαρχία
  της σε περιφέρειες. Κάθε περιφέρεια είναι ένας δήμος ή μια ενορία ή μια
  εκλογική περιφέρεια και στην ύπαιθρο μια ομάδα κοινοτήτων.
  Μέλη της μπορεί να είναι όλες οι Τοπικές Οργανώσεις μιας Περιφέρειας. Οι
  Πρόεδροι και οι Οργανωτικοί Γραμματείς των Τοπικών Οργανώσεων
  αποτελούν το Εκτελεστικό Σώμα της Περιφερειακής Οργάνωσης.
  Η Περιφερειακή Οργάνωση συνεδριάζει υπό την προεδρία του Εκπροσώπου
  των Περιφερειακών Τομέων/Οργανωτικό Συντονιστή Υπαίθρου και
  Δημαρχούμενων περιοχών, που εκλέγεται από τα μέλη της Περιφέρειας
  όπως ορίζει το άρθρο 52.1, τακτικά κάθε διμηνία και έκτακτα όταν το
  αποφασίσει η Επαρχιακή Επιτροπή. Οι αρμοδιότητες του Συντονιστή
  καθορίζονται με Κανονισμούς από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο
 55.2 Τις περιφέρειες κατά επαρχία ορίζει η οικεία Επαρχία σε συνεννόηση με το
  Γενικό Οργανωτικό Γραφείο.
 55.3 Αρμοδιότητες
  1) Συντονίζει τις δραστηριότητες των Τοπικών Οργανώσεων που
   περιλαμβάνονται στην περιφέρεια
  2) Θέτει περιφερειακούς στόχους για διεύρυνση του Κόμματος και
   αποτελεσματική διαφώτιση των μελών της.

ΑΡΘΡΟ 56: ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 
ΕΠΑΡΧΙΩΝ 
 56.1 Οι Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες Επαρχιών λειτουργούν
  σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος Καταστατικού.
 56.2 Ιδρύονται Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες κατά Επαρχία
  με εισήγηση του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
  Ομάδων και κατόπιν έγκρισης του Οργανωτικού Γραφείου, κατά Κλάδο ή
  Επάγγελμα όπου τα μέλη είναι πέραν των τριάκοντα (30). Το Εκτελεστικό
  Γραφείο δύναται να εγκρίνει σύσταση Κλαδικής Οργάνωσης με μικρότερο
  αριθμό μελών. Οι κατά επαρχία επάγγελμα Κλαδικές Οργανώσεις συνδέονται
  με τις αντίστοιχες Κλαδικές των άλλων Επαρχιακών και σχηματίζουν κατά
  επάγγελμα την Παγκύπρια Κλαδική Οργάνωση.
 56.3 Η Κλαδική Οργάνωση διοικείται από πενταμελή (5) Επιτροπή που
  αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα, το Βοηθό
  Γραμματέα και τον Ταμία.
 56.4 Υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, οι Πρόεδροι των
  Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων αποτελούν την
  Συντονιστική Επιτροπή των Κλαδικών Οργανώσεων (Σ.Ε.Κ.Ο) και έχουν την
  ευθύνη του συντονισμού των Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
  Ομάδων. Το έργο της Σ.Ε.Κ.Ο αναλαμβάνει πενταμελής Γραμματεία που
  εκλέγεται και έχει Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Αναπληρωτή
  Γραμματέα και Ταμία.
 56.5 Αρμοδιότητες
  α) Επιλαμβάνονται και προωθούν προβλήματα, ή αιτήματα μελών του
   Κλάδου δια του αρμοδίου οργάνου του Κόμματος.
  β) Μελετούν προβλήματα του Κλάδου και υποβάλλουν εισηγήσεις στο
   Κόμμα δια του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
   Ομάδων.
  γ) Οργανώνουν τα μέλη, τα στελέχη και τους οπαδούς του Κόμματος
   στους χώρους εργασίας και φροντίζουν δια την συστηματική
   διαφώτιση και εμπέδωση της Κομματικής Πολιτικής.
 56.6 Κατά παρόμοιο τρόπο λειτουργούν και οι Επιτροπές Συνταξιούχων.
 56.7 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί, που εγκρίνει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζουν τον τρόπο
  εκλογής και λειτουργίας όλων των Επιτροπών και Οργανώσεων του
  Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 57: TOΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 57.1 Η Τοπική Οργάνωση είναι η βασική πολιτική και οργανωτική μονάδα του
  Κόμματος. Καλύπτει και μια ενορία ή εκλογική περιφέρεια
  Ιδρύεται από την Επαρχιακή Επιτροπή ύστερα από έγκριση του Εκτελεστικού
  Γραφείου.  Δύναται να καλύπτει μια κοινότητα ή ομάδα κοινοτήτων ή ενορία ή
  εκλογική περιφέρεια και στις πόλεις  να καλύπτει την περιοχή που αναλογεί
  σε κάθε ένα εκλογικό Κέντρο.
 57.2 Αποτελείται τουλάχιστον από 10 μέλη. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το
  Εκτελεστικό Γραφείο δύναται να εγκρίνει σύσταση Τοπικής Οργάνωσης με
  μικρότερο αριθμό μελών.
  Η Τοπική Οργάνωση δέχεται μέλη που κατοικούν στην ίδια γεωγραφική
  περιφέρεια.

ΑΡΘΡΟ 58: ΤΟΠΙΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 58.1 Αποτελεί το ανώτατο όργανο της Τοπικής Οργάνωσης. Συγκροτείται από τα
  μέλη που έχουν εγγραφεί στο κεντρικό μητρώο μελών του Κόμματος
  τουλάχιστον εννέα (9) μήνες πριν τη διεξαγωγή της Παγκύπριας Εκλογικής
  Συνέλευσης και διενεργείται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του
  Κόμματος εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής της
  Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης.
  Εφορευτική Επιτροπή που ορίζεται από την Επαρχιακή Επιτροπή εποπτεύει
  την εκλογική διαδικασία. 
  Ειδικοί κανονισμοί που καθορίζονται από την Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν
  τα θέματα της υποβολής υποψηφιοτήτων και την εκλογική διαδικασία. Οι
  Γενικές Συνελεύσεις των Τοπικών Οργανώσεων διεξάγονται εντός έξι (6)
  μηνών μετά την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
 58.2 Σε περίπτωση που Προέδροι ή μέλη Τοπικών Επιτροπών δεν ανταποκρίνονται
  στα καθήκοντα τους και δεν υλοποιούν το πλάνο του Γενικού Οργανωτικού
  Γραφείου και τις αποφάσεις του Κόμματος, η οικεία Επαρχιακή Επιτροπή σε
  συνεννόηση με το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο και με έγκριση του
  Εκτελεστικού Γραφείου, αποφασίζει την πραγματοποίηση νέας Εκλογικής
  Συνέλευσης ή/και την αντικατάσταση τους.
 58.3 Αρμοδιότητες
  Εκλέγει τον Πρόεδρο και τα μέλη της Τοπικής  Επιτροπής για θητεία που
  διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.

ΑΡΘΡΟ 59: ΤΟΠΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 59.1 Συγκαλείται μια (1) φορά στην διάρκεια της θητείας της Επιτροπής ή όποτε
  αυτό κριθεί αναγκαίο και προβαίνει σε έλεγχο των πεπραγμένων της Τοπικής
  Επιτροπής, η οποία παρουσιάζει έκθεση δράσης. Μεριμνά για την περαιτέρω
  στελέχωση και δραστηριοποίηση της Τοπικής Επιτροπής.
  Συμμετέχουν όλα τα μέλη της Τοπικής Οργάνωσης που είναι εγγεγραμμένα
  στο κεντρικό μητρώο μελών του Κόμματος και έχουν τακτοποιημένη την
  οικονομική συνδρομή τους.

ΑΡΘΡΟ 60: ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 60.1 Εκλέγεται από την Τακτική Εκλογική Συνέλευση της Τοπικής Οργάνωσης για
  θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
  Αποτελείται από πέντε ως δεκαπέντε (5-15) μέλη ανάλογα με την
  αριθμητική δύναμη των μελών της Τοπικής Οργάνωσης.
  Καταρτίζεται εις Σώμα ως εξής:
  Αντιπρόεδρος, Γραμματέας Οργανωτικός Γραμματέας και Ταμίας. Τα υπόλοιπα
  μέλη είναι Σύμβουλοι. Συνεδριάζει τακτικά κάθε εβδομάδα και έκτακτα όταν
  κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο.
 60.2 Ο Πρόεδρος της  Τοπικής  Επιτροπής ΝΕΔΗΚ και η Πρόεδρος της Τοπικής
  Επιτροπής ΓΟΔΗΚ παρακάθονται στις συνεδρίες  της Τοπικής Επιτροπής του
  Κόμματος. Εξ οφίκιο μέλη με δικαίωμα ψήφου είναι οι Δήμαρχοι, Δημοτικοί
  Σύμβουλοι, Σχολικοί Έφοροι, Πρόεδρος και μέλη Κοινοτικών Συμβουλίων,
  νοουμένου ότι είναι μέλη του Κόμματος που κατοικούν στην οικεία Τοπική

  Γραφείο χωρίζει την Επαρχία της σε περιφέρειες. Κάθε περιφέρεια είναι ένας
  Δήμος ή Ενορία ή εκλογική περιφέρεια και στην Ύπαιθρο ομάδα κοινοτήτων.
  Του Επαρχιακού Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος της Επαρχιακής
  Επιτροπής.  Καλείται δε σε συνεδρία με απόφαση της Επαρχιακής Επιτροπής
  τακτικά κάθε τρεις (3) μήνες και έκτακτα όταν κριθεί αναγκαίο από τον
  Πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής ή όταν ζητηθεί από τη πλειοψηφία των
  μελών του.
 52.2 Αρμοδιότητες
  α) Συμβάλλει ουσιαστικά στην υλοποίηση των οργανωτικών
   προγραμμάτων εσωκομματικής επικοινωνίας που σχεδιάζει η
   Επαρχιακή Επιτροπή.
  β) Προβαίνει σε αξιολόγηση των πεπραγμένων και σε απολογισμό
   δράσης κατά Τοπική Οργάνωση και εκφράζει τις διαπιστώσεις, τα
   συμπεράσματα και τις εισηγήσεις της.
  γ) Επιλαμβάνεται ειδικών θεμάτων που παραπέμπονται προς αυτό από
   την Επαρχιακή Επιτροπή και υποβάλλει σχετικές εισηγήσεις.

ΑΡΘΡΟ 53: ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 53.1 Η Επαρχιακή Επιτροπή είναι είκοσι-εφταμελής (27). Εκλέγεται από την
  Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις
  (54) μήνες. Το Επαγγελματικό Οργανωτικό Στέλεχος κάθε επαρχίας
  συμμετέχει εξ οφίκιο μέλος της Επαρχιακής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου.
  Η εκλογή του Προέδρου της διεξάγεται χωριστά. Τα μέλη του Εκτελεστικού
  Γραφείου και της Γραμματείας του Εκτελεστικού Γραφείου δύνανται να
  παρακάθονται στις συνεδρίες της οικείας Επαρχιακής Επιτροπής.
 53.2 Οι Επαρχιακές Επιτροπές του Κόμματος υπό ομαλές συνθήκες είναι έξι (6),
  μια (1) σε κάθε Επαρχία της Κύπρου. Κατ’  εξαίρεση για λόγους οργανωτικούς
  και εφ΄ όσον συνεχίζεται η σημερινή έκρυθμη κατάσταση οι Επαρχιακές
  Επιτροπές είναι δώδεκα “12”.
  Επαρχιακή Επιτροπή Λευκωσίας
  Επαρχιακή Επιτροπή Μόρφου (Λευκωσίας)
  Επαρχιακή Επιτροπή Μόρφου (Λεμεσός)
  Επαρχιακή Επιτροπή Λεμεσού
  Επαρχιακή Επιτροπή Λάρνακας
  Επαρχιακή Επιτροπή Πάφου
  Επαρχιακή Επιτροπή  Αμμοχώστου (Λάρνακα)
  Επαρχιακή Επιτροπή Αμμοχώστου (Λεμεσός)
  Επαρχιακή Επιτροπή Αμμοχώστου (Λευκωσία)
  Επαρχιακή Επιτροπή Κερύνειας (Λευκωσία)
  Επαρχιακή Επιτροπή Κερύνειας (Λεμεσός)
  Επαρχιακή Επιτροπή Προσφύγων Πάφου (Μούτταλλος)
 53.3 Οι βουλευτές κάθε οικείας Επαρχίας είναι εξ οφίκιο  μέλη της Επαρχιακής
  Επιτροπής. Στις συνεδρίες παρακάθονται τα επαγγελματικά οργανωτικά
  στελέχη της επαρχίας, ο Πρόεδρος της ΝΕΔΗΚ και η Πρόεδρος της ΓΟΔΗΚ.Η
  Επαρχιακή Επιτροπή καταρτίζεται σε Σώμα ως εξής:
  Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Επαρχιακός Γραμματέας, Επαρχιακός
  Οργανωτικός Γραμματέας, Βοηθός Επαρχιακός Γραμματέας, Βοηθός
  Οργανωτικός Γραμματέας, Ταμίας, Γραμματέας Τύπου και Διαφώτισης,
  Γραμματέας Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων,
  Γραμματέας Αγροτικών Θεμάτων, και Γραμματέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
  Τα υπόλοιπα μέλη είναι Σύμβουλοι.
 53.4 Η Επαρχιακή Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά κάθε μήνα και έκτακτα κατά την
  κρίση του Προέδρου της ή της Εκτελεστικής Επιτροπής της, ή αν ζητηθεί
  τούτο από τα 2/5 των μελών της Επαρχιακής Επιτροπής.
 53.5 Αρμοδιότητες
  α) Η Επαρχιακή Επιτροπή εκπροσωπεί το Κόμμα στην Επαρχία της,
   καθοδηγεί και ελέγχει τις Τοπικές Οργανώσεις της περιοχής της και
   συντονίζει τη δράση τους, σύμφωνα με τις Αρχές του Κόμματος, τις
   Καταστατικές Διατάξεις και τις οδηγίες των αρμοδίων Κεντρικών

   Οργάνων.
  β) Φέρει την ευθύνη για την υλοποίηση του Γενικού Οργανωτικού
   Σχεδίου και των άλλων Προγραμμάτων του Κόμματος στην Επαρχία
   της και προΐσταται του Επαρχιακού επαγγελματικού προσωπικού μέσα
   στα πλαίσια των γενικών οδηγιών του Γενικού Διευθυντή για θέματα
   προσωπικού.
  γ) Συντάσσει και αποστέλλει στη Γενική Γραμματεία διμηνιαίες αναφορές
   για την κομματική δραστηριότητα της και τη γενική κατάσταση του
   Κόμματος στην Επαρχία της.
  δ) Μετέχει στη διαδικασία καθορισμού του κομματικού ψηφοδελτίου, για
   τις βουλευτικές, δημοτικές ή άλλες εκλογές ως ορίζουν οι Ειδικοί
   Κανονισμοί που ρυθμίζουν τα θέματα αυτά.
  ε) Παραπέμπει για εκδίκαση στο Πειθαρχικό Συμβούλιο υποθέσεις
   πειθαρχικών αδικημάτων των μελών σύμφωνα με τις διαδικασίες του
   άρθρου 62.1. Η παραπομπή υπόθεσης μέλους στο Πειθαρχικό
   Συμβούλιο συνοδεύεται πάντοτε από έγγραφο που δικαιολογεί την
   απόφαση παραπομπής.
  στ) Στα οικονομικά θέματα συμμορφώνεται με τις οδηγίες της Οικονομικής
   Επιτροπής.  Διατηρεί Επαρχιακό Ταμείο, το οποίο διαχειρίζεται
   υπεύθυνα υπό τον οικονομικό έλεγχο της Οικονομικής Επιτροπής.
   Πόροι του  ταμείου είναι τα έσοδα από διάφορες τοπικές εκδηλώσεις,
   λαχεία και εράνους και οι ειδικές τοπικές εισφορές των μελών και των
   φίλων του Κόμματος.  Τα έσοδα από τα δικαιώματα εγγραφής και οι
   ετήσιες συνδρομές των μελών κατατίθενται στο Κεντρικό Ταμείο του
   Κόμματος στη  Λευκωσία ή όπου αλλού ήθελε αποφασίσει η
   Οικονομική Επιτροπή. Επίσης, κατατίθενται στο Κεντρικό Ταμείο τα
   έσοδα από Παγκύπριες εκδηλώσεις του Κόμματος, των οποίων την
   πραγμάτωση προωθεί στην Επαρχία της.
  ζ) Ελέγχει κατά εξάμηνο τα Ταμεία των Τοπικών Οργανώσεων και
   αποστέλλει σχετική κατάσταση στην Οικονομική Επιτροπή στη
   Λευκωσία. 
  η) Με έγκριση του Εκτελεστικού Γραφείου καταρτίζει Συμβουλευτικό
   Συμβούλιο ή άλλες Επιτροπές για να υποβοηθηθεί στο έργο της.
  θ) Συμμορφώνεται προς τις εκάστοτε οδηγίες του Γενικού Οργανωτικού
   Γραμματέα του Κόμματος και βρίσκεται σε στενή συνεργασία και
   επικοινωνία με τα αρμόδια όργανα σε όλα τα θέματα.
 53.6 Οι επαρχιακοί αξιωματούχοι συμμετέχουν ως ισότιμα μέλη στα αντίστοιχα
  ειδικά κεντρικά γραφεία ή επιτροπές.
 53.7 Η Επαρχιακή Επιτροπή προΐσταται του Επαρχιακού Επαγγελματικού
  προσωπικού μέσα στα πλαίσια του οργανογράμματος και των Γενικών
  Οδηγιών του Γενικού Διευθυντή για θέματα προσωπικού.

ΑΡΘΡΟ 54: ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 54.1 Την Εκτελεστική Γραμματεία της Επαρχιακής Επιτροπής αποτελούν οι
  Αξιωματούχοι της Επαρχιακής Επιτροπής. Μετέχουν οι βουλευτές της
  Επαρχίας. Πρόεδρος είναι ο Πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής. Ο
  Πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής της ΝΕΔΗΚ και η Πρόεδρος της
  Επαρχιακής Επιτροπής της ΓΟΔΗΚ δύνανται να παρευρίσκονται στις
  συνεδριάσεις της Γραμματείας.
 54.2 Αρμοδιότητες
  Η Εκτελεστική Γραμματεία αντιμετωπίζει τις τρέχουσες εξελίξεις μέσα στα
  πλαίσια των αποφάσεων της Επαρχιακής Επιτροπής και υλοποιεί γενικά τις
  αποφάσεις της.
  Σε περίπτωση επείγουσας μορφής λαμβάνει αποφάσεις τις οποίες
  αναφέρει στην πρώτη επόμενη συνεδρία της Ολομέλειας της Επαρχιακής
  Επιτροπής για επικύρωση.

   την κανονική λειτουργία του λογιστηρίου του Κόμματος.
  θ) Υποβάλλει στην Κεντρική Επιτροπή στο τέλος κάθε οικονομικού έτους
   τους ελεγμένους λογαριασμούς του Κόμματος προς συζήτηση και
   έγκριση.
  ι) Παρουσιάζει στην Οικονομική Επιτροπή, σε συνεργασία με τον
   Οικονομικό Διαχειριστή, κατ’ έτος προϋπολογισμό για τους
   επόμενους δώδεκα (12) μήνες.
  ια) Συμμετέχει εξ οφίκιο μέλος στο Εκτελεστικό Γραφείο με δικαίωμα
   ψήφου

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΑΡΘΡΟ 48: ΔΟΜΗ - ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 
ΚΟΜΜΑΤΟΣ
Α. ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
 1. ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 2. ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 3. ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 4. ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ
 5. ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Ολομέλεια)
 6. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
 7. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 8. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 9. ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 10. ΤΟΠΙΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 11. ΤΟΠΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Β.   ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ
 1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 2. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 3. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 4. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 5. ΒΟΗΘΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 6. ΒΟΗΘΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 7. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ
  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
 8. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 9. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 10. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΑΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 11. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΩΤΙΣΗΣ
 12. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ – ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΘΡΟ 49: ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 49.1 Η Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση πραγματοποιείται κάθε πενήντα-τέσσερις
  (54) μήνες ταυτόχρονα με την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα μέλη της οικείας Επαρχιακής
  Οργάνωσης που έχουν εγγραφεί στο κεντρικό μητρώο μελών του Κόμματος
  τουλάχιστον εννιά (9) μήνες πριν την ημέρα της διεξαγωγής των εργασιών
  της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης.
 49.2 Η Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο και τα είκοσι-έξι (26)
  μέλη της Επαρχιακής Επιτροπής καθώς και τα αιρετά μέλη της Κεντρικής
  Επιτροπής που προέρχονται από την οικεία Επαρχιακή Οργάνωση.
 49.3 Την εκλογική διαδικασία εποπτεύει η Επαρχιακή Εφορευτική Επιτροπή που
  ορίζεται από την Επαρχιακή Επιτροπή υπό την ευθύνη και σε συνεννόηση με
  την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 50: ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 50.1 Το Τακτικό Επαρχιακό Συνέδριο συγκαλείται μια (1) φορά στην διάρκεια της
  θητείας των Επαρχιακών Συλλογικών Οργάνων κατόπιν σύγκλισης του από
  την Επαρχιακή Επιτροπή σε συνεννόηση με το Εκτελεστικό Γραφείο ή όποτε
  αυτό κριθεί αναγκαίο, και είναι το Ανώτατο Επαρχιακό Συλλογικό όργανο του
  Κόμματος στην κάθε επαρχία.
 50.2 Στο Τακτικό Επαρχιακό Συνέδριο γίνεται απολογισμός δράσης των
  επαρχιακών οργάνων και έλεγχος των πεπραγμένων τους από τη βάση του
  Κόμματος. Κατατίθεται έκθεση δράσης της Επαρχιακής Επιτροπής για την
  προηγούμενη θητεία και οικονομικός απολογισμός για την ίδια περίοδο.
 50.3 Σύνθεση 
  Στο Τακτικό Επαρχιακό Συνέδριο συμμετέχουν οι κεντρικοί αξιωματούχοι, οι
  Βουλευτές, οι Ευρωβουλευτές,  οι Υπουργοί και τα μέλη των κεντρικών
  συλλογικών οργάνων που είναι μέλη της οικείας Επαρχιακής Οργάνωσης, οι
  Πρόεδροι και τα μέλη των Επαρχιακών Επιτροπών, ΔΗΚΟ, ΓΟΔΗΚ και
  ΝΕΔΗΚ, οι Πρόεδροι των Τοπικών Επιτροπών, οι Πρόεδροι των Κλαδικών
  Επαρχιακών Επιτροπών και Επαγγελματικών Ομάδων, ένας αντιπρόσωπος
  από κάθε εκλογικό κέντρο, οι Δήμαρχοι, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι Σχολικοί
  Έφοροι, οι Πρόεδροι και τα μέλη των εκλεγμένων Κοινοτικών Συμβουλίων
  που είναι μέλη του Κόμματος, καθώς και οι πρώην κεντρικοί αξιωματούχοι,
  Βουλευτές, Ευρωβουλευτές, Υπουργοί, Πρόεδροι Επαρχιακών Επιτροπών
  ΔΗΚΟ, ΓΟΔΗΚ και ΝΕΔΗΚ, που είναι μέλη της οικείας Επαρχιακής
  Οργάνωσης.
  Οι Προσφυγικές Επαρχιακές Οργανώσεις καλούν σε συμμετοχή στο
  Επαρχιακό Συνέδριο όλα τα μέλη τους.
 50.4 Αρμοδιότητες 
  α) Λαμβάνει γνώση, συζητά και εγκρίνει την Έκθεση Δράσης της
   Επαρχιακής Επιτροπής για τη λήγουσα διετία.
  β) Λαμβάνει γνώση, συζητά και εγκρίνει τον Οικονομικό Απολογισμό της
   περασμένης διετίας.
 50.5 Ειδικοί Κανονισμοί 
  Ειδικοί Κανονισμοί που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν την
  οργάνωση, σύνθεση και λειτουργία του Τακτικού Επαρχιακού Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 51: ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 51.1 Το Έκτακτο Επαρχιακό Συνέδριο συγκαλείται ύστερα από απόφαση του
  Εκτελεστικού Γραφείου ή της Επαρχιακής Επιτροπής με έγκριση του
  Εκτελεστικού Γραφείου ή ύστερα από αίτηση των 2/5 των μελών του
  Κόμματος στην οικεία Επαρχία, με συγκεκριμένη ημερήσια διάταξη.
  Εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις περί του Τακτικού Επαρχιακού
  Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 52: ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 52.1 Το Επαρχιακό Συμβούλιο συγκροτείται από:
  α) Την Επαρχιακή Επιτροπή
  β) Τους Βουλευτές
  γ) Τους Δημάρχους, τους Δημοτικούς Συμβούλους και τους Σχολικούς
   Εφόρους
  δ) Τους Αντιπροσώπους της Επαρχιακής Οργάνωσης στην Κεντρική
   Επιτροπή.
  ε) Τον Πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής ΝΕΔΗΚ
  στ) Την Πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής ΓΟΔΗΚ
  ζ) Τους Εκπροσώπους των Περιφερειακών Τομέων/Συντονιστές
   Υπαίθρου και Δημαρχούμενων περιοχών οι οποίοι ορίζονται από το
   Γενικό Οργανωτικό Γραφείο σε συνεννόηση με την οικεία Επαρχιακή
   Επιτροπή.
  η) Τα επαγγελματικά οργανωτικά στελέχη 
  
  Η οικεία Επαρχιακή Επιτροπή σε συνεννόηση με το Γενικό Οργανωτικό

ΑΡΘΡΟ 38: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 38.1 Ο Γραμματέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή.
 38.2 Υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα χειρίζεται θέματα
  που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
 38.3 Υπό την εποπτεία ενός εκ των Αντιπροέδρων του Κόμματος συμμετέχει στη
  διαδικασία παραγωγής πολιτικής στον τομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΑΡΘΡΟ 39: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
 39.1 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων επιλέγεται/εκλέγεται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 39.2 Υπό την εποπτεία του Γενικού Γραμματέα διεκπεραιώνει τις αποφάσεις της
  Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων.
 39.3 Υπό την εποπτεία του Αντιπροέδρου του Κόμματος συμμετέχει στη
  διαδικασία παραγωγής πολιτικής.
 39.4 Υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα συμμετέχει στην
  υλοποίηση των οργανωτικών σχεδιασμών του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 40: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ  ΣΧΕΣΕΩΝ
 40.1 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων επιλέγεται/εκλέγεται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 40.2 Υπό την εποπτεία του Αναπληρωτή Προέδρου χειρίζεται τις σχέσεις του
  Κόμματος με Κόμματα, Οργανώσεις και Ομάδες του εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟ 41: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ/ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ
 41.1 Ο Γραμματέας Επικοινωνίας/Εκπρόσωπος Τύπου επιλέγεται/εκλέγεται από
  την Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου κατόπιν εισήγησης του
  Προέδρου του Κόμματος για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54)
  μήνες.
 41.2 Ετοιμάζει τις ανακοινώσεις του Κόμματος
 41.3 Έχει την ευθύνη παρακολούθησης των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ).
 41.4 Καταρτίζει προγράμματα εξωτερικής προβολής του Κόμματος, τα οποία,
  αφού εγκριθούν, προωθεί προς υλοποίηση σε συνεργασία της Επιτροπής
  Δημοσίων Σχέσεων και της Επιτροπής Πολιτικού Σχεδιασμού.
 41.5 Καταρτίζει προγράμματα εσωτερικής διαφώτισης, τα οποία, αφού εγκριθούν,
  προωθεί προς υλοποίηση με τη συνεργασία των αρμοδίων οργάνων του
  κόμματος (π.χ. Επαρχιακές Επιτροπές).
 41.5 Φέρει την ευθύνη των κομματικών εκδόσεων.
 41.6 Συμμετέχει στα διάφορα όργανα του Κόμματος ως ορίζει το Καταστατικό.
 
ΑΡΘΡΟ 42: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
 42.1 Ο Γραμματέας Κλαδικών Οργανώσεων επιλέγεται/εκλέγεται από την
  Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 42.2 Κάτω από την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα χειρίζεται όλα
  τα θέματα που αφορούν τις σχέσεις του Κόμματος με τις επαγγελματικές
  οργανώσεις των εργαζομένων (εργατών, υπαλλήλων, εκπαιδευτικών,
  οργανωμένων επιστημόνων κλπ.) και έχει την ευθύνη για την οργάνωση και
  λειτουργία κομματικών γενικών και κλαδικών οργανώσεων μέσα στις τάξεις
  του εργατικού κόσμου.
 42.3 Υπό την εποπτεία ενός εκ των Αντιπροέδρων του Κόμματος συμμετέχει στο
  σύστημα παραγωγής πολιτικής και ειδικότερα υποβάλλει εισηγήσεις για
  διαμόρφωση και προώθηση της εργατικής πολιτικής του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 43: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 43.1 Ο Γραμματέας Αγροτικών Θεμάτων εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή για
  θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 43.2 Κάτω από την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα χειρίζεται όλα
  τα θέματα που αφορούν τις σχέσεις του Κόμματος με τις αγροτικές
  οργανώσεις και έχει την ευθύνη για την οργάνωση και λειτουργία

  κομματικών οργανώσεων μέσα στις τάξεις του  αγροτικού κόσμου.
 43.3 Υπό την εποπτεία ενός εκ των Αντιπρόεδρων του Κόμματος συμμετέχει στο
  σύστημα παραγωγής πολιτικής και υποβάλλει εισηγήσεις για διαμόρφωση και
  προώθηση της αγροτικής πολιτικής του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 44: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ  ΘΕΜΑΤΩΝ
 44.1 Ο Γραμματέας Προσφυγικών Θεμάτων επιλέγεται/εκλέγεται από την
  Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 44.1 Αρμοδιότητες
  α) Υπό την εποπτεία  του Γενικού Γραμματέα χειρίζεται θέματα που
   αφορούν τις σχέσεις του Κόμματος με τη ΠΕΠ και τα προσφυγικά
   σωματεία στα πλαίσια της πολιτικής του Κόμματος.
  β) Επιλαμβάνεται των προσφυγικών και άλλων προβλημάτων των μελών
   και τα προωθεί προς τη λύση τους.

ΑΡΘΡΟ 45: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
 45.1 Ο Γραμματέας Θρησκευτικών Ομάδων επιλέγεται/εκλέγεται από την
  Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 45.2 Αρμοδιότητες 
  Υπό την εποπτεία του Γενικού Γραμματέα χειρίζεται θέματα που αφορούν τις
  σχέσεις του Κόμματος με τις θρησκευτικές ομάδες στα πλαίσια της πολιτικής
  του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 46: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 46.1 Η Κεντρική  Επιτροπή εκλέγει  ύστερα από πρόταση του Εκτελεστικού
  Γραφείου δύο (2) μέλη του Κόμματος ως Οικονομικούς Ελεγκτές του
  Κόμματος εκ των οποίων ο ένας είναι εγκεκριμένος ελεγκτής, για θητεία
  που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 46.2 Η θέση του Οικονομικού Ελεγκτή είναι ασυμβίβαστη με οποιονδήποτε άλλο
  κομματικό αξίωμα.
 46.3 Ελέγχουν την οικονομική διαχείριση των οργάνων και Επιτροπών του
  Κόμματος και καταθέτουν την έκθεση τους στην Κεντρική Επιτροπή και στο
  Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο αναφορικά με την προηγούμενη θητεία.

ΑΡΘΡΟ 47: ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 47.1 Ο Γενικός Διευθυντής του Κόμματος επιλέγεται/εκλέγεται, διορίζεται και
  παύεται από το Εκτελεστικό Γραφείο κατόπιν εισήγησης του Προέδρου.
 47.2 Αρμοδιότητες
  α) Προΐσταται διοικητικά της εσωτερικής λειτουργίας του Κόμματος και
   εποπτεύει το έργο του επαγγελματικού προσωπικού των Κεντρικών
   και Επαρχιακών γραφείων.
  β) Υπό την εποπτεία της Γραμματείας του Εκτελεστικού Γραφείου, έχει
   την ευθύνη θεμάτων που άπτονται του επαγγελματικού προσωπικού
   του Κόμματος.
  γ) Προτείνει στο Εκτελεστικό Γραφείο την δομή και το οργανόγραμμα του
   Κόμματος.
  δ) Δύναται να ανοίγει/κλείνει/λειτουργεί τραπεζικούς λογαριασμούς,
   ή/και να έχει δικαίωμα υπογραφής ή/και  να προβαίνει σε αιτήματα
   τραπεζικών διευκολύνσεων/δανεισμού εκ μέρους του Κόμματος,
   ΝΕΔΗΚ, ΓΟΔΗΚ, και των Επαρχιακών Επιτροπών σύμφωνα με το
   άρθρο 69.9.
  ε) Συμμετέχει εξ οφίκιο μέλος στην Οικονομική Επιτροπή με δικαίωμα
   ψήφου.
  στ) Εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή τη διενέργεια  πληρωμής
   των κομματικών δαπανών και υπογράφει τα εντάλματα πληρωμής.
  ζ) Εισηγείται, σε συνεργασία με τον Οικονομικό Διαχειριστή, προς την
   Οικονομική Επιτροπή, τον Ετήσιο Προϋπολογισμό Εσόδων και
   Δαπανών.
  η) Σε συνεργασία με την Οικονομική Επιτροπή του Κόμματος εποπτεύει

ΑΡΘΡΟ 65: ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
 65.1 Παραρτήματα Εξωτερικού
  α) Στα μεγάλα κέντρα του απόδημου Κυπριακού Ελληνισμού ή και αλλού,
   ιδρύονται Τοπικές Οργανώσεις - Παραρτήματα του Κόμματος.
  β) Λειτουργούν με βάση Καταστατικό που εγκρίνει ειδικά συγκαλούμενο
   Τοπικό Συνέδριο του Κόμματος και επικυρώνει το Εκτελεστικό
   Γραφείο.
 65.2 Φοιτητικές Οργανώσεις
  Στα διάφορα Πανεπιστήμια του Εξωτερικού ή Σχολές Τριτοβάθμιας
  Εκπαίδευσης του Εσωτερικού ιδρύονται και λειτουργούν Φοιτητικές
  Οργανώσεις του Κόμματος.

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ
ΑΡΘΡΟ 66: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 66.1 Υποεπιτροπή του Εκτελεστικού Γραφείου του Κόμματος εκ πέντε (5) μελών
  θα λειτουργεί σαν Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
  Τα πέντε (5) μέλη θα εκλέγονται στη πρώτη συνεδρία του Εκτελεστικού
  Γραφείου με μυστική ψηφοφορία και θα υπηρετούν καθ΄ όλη τη θητεία. Σε
  περίπτωση που θα κενωθεί θέση μέλους του Πειθαρχικού Συμβουλίου
  επιλέγεται άμεσα νέο μέλος.
  Εκάστη Επαρχιακή Επιτροπή δύναται να υποβάλει καταγγελία στο Γενικό
  Γραμματέα σχετικά  με παράπτωμα που αφορά μέλος του Κόμματος που
  εμπίπτει στη δική της δικαιοδοσία. Ο Γενικός Γραμματέας αφού διαπιστώσει
  ότι τα γεγονότα που αφορούν τη συγκεκριμένη περίπτωση μπορούν να
  στοιχειοθετήσουν υπόθεση που εμπίπτει  στις πρόνοιες των πιο κάτω
  πειθαρχικών αδικημάτων ετοιμάζει σχετική έκθεση και την παραπέμπει
  ενώπιον του Εκτελεστικού Γραφείου για εξέταση και λήψη απόφασης
  παραπομπής ή όχι σε πειθαρχική δίκη.
  Νοείται ότι το Εκτελεστικό Γραφείο δικαιούται αυτεπαγγέλτως να
  παραπέμπει στο Πειθαρχικό Συμβούλιο οποιαδήποτε καταγγελία κρίνει ότι
  πρέπει να τύχει πειθαρχικής διερεύνησης. Κατά τη λήψη της απόφασης του
  Εκτελεστικού Γραφείου δε μετέχουν στη διαδικασία τα μέλη του Πειθαρχικού
  Συμβουλίου.
 66.2 Νοείται ότι σε περιπτώσεις αυταπόδεικτου πειθαρχικού παράπτωματος το
  Εκτελεστικό Γραφείο δύναται να επιβάλει αυτεπάγγελτα οποιαδήποτε
  πειθαρχική ποινή.
 66.3 Οι αποφάσεις του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου μπορούν να
  εφεσιβληθούν από το ενδιαφερόμενο μέρος το αργότερο εντός τριάντα (30)
  ημερών από της κοινοποιήσεως σε αυτόν ή από της δημοσιεύσεως της
  απόφασης.
  Έφεση υποβάλλεται στην Κεντρική Επιτροπή της οποίας Υποεπιτροπή από
  έντεκα (11) μέλη ενεργεί σαν Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό  Συμβούλιο, και
  δύναται να ακυρώσει, να μειώσει, ή να επικυρώσει την ποινή.
  Τα έντεκα (11) μέλη θα καθορίζονται στην πρώτη συνεδρία της Κεντρικής
  Επιτροπής με μυστική ψηφοφορία και θα υπηρετούν καθ΄ όλη τη θητεία.
  Σε περίπτωση που θα κενωθεί θέση μέλους του Δευτεροβάθμιου
  Πειθαρχικού Συμβουλίου επιλέγεται άμεσα νέο μέλος.
 66.4 Σε περίπτωση που μέλος του πρωτοβάθμιου ή δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού
  Συμβουλίου έχει άμεση ή έμμεση σχέση με οποιονδήποτε κατηγορούμενο
  τότε το μέλος αυτό δεν θα λαμβάνει μέρος στη πειθαρχική διαδικασία.
 66.5 Πειθαρχικά Αδικήματα
   α) Η μη συμμόρφωση μέλους προς τις υποχρεώσεις του, που
    απορρέουν από το Καταστατικό και τις διατάξεις των
    Κανονισμών Λειτουργίας του Κόμματος.
   β) Η συμπεριφορά μέλους που μειώνει το ηθικό κύρος και θίγει
    την αξιοπρέπεια του Κόμματος.

   γ) Στάση και συμπεριφορά μέλους αντίθετη προς τις Αρχές, την
    Ιδεολογία, τις αποφάσεις και τις προγραμματικές επιδιώξεις του
    Κόμματος.
 66.6 Πειθαρχικές Ποινές
  Για τα πιο πάνω πειθαρχικά αδικήματα επιβάλλονται ανάλογα με τη
  σοβαρότητα του πειθαρχικού αδικήματος οι πιο κάτω ποινές:
   α) Σύσταση
   β) Προφορική επίπληξη
   γ) Γραπτή επιτίμηση
   δ) Προσωρινός αποκλεισμός από την κομματική ζωή
   ε) Καθαίρεση Αξιωματούχου από το Αξίωμα του
   στ) Προσωρινή Αποβολή
   ζ) Αποβολή

ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ
ΑΡΘΡΟ 67: ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ - ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
 67.1 Οι πολιτικές αποφάσεις του Κόμματος για την εκλογή Προέδρου της
  Δημοκρατίας λαμβάνονται από την Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος, που
  συνέρχεται μετά από πρόταση του Εκτελεστικού Γραφείου, είτε
  αυτεπάγγελτα.
 67.2 Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Κόμματος είναι μέλος της Βουλής τότε
  είναι ο υποψήφιος του Κόμματος στην εκλογή για ανάδειξη Προέδρου της
  Βουλής.
 67.3 Ειδικοί Κανονισμοί που ψηφίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν τη
  διαδικασία επιλογής κομματικού ή κομματικών υποψηφίων στη διεκδίκηση
  των Γενικών ή Αναπληρωματικών Βουλευτικών Εκλογών, των Ευρωεκλογών,
  των Δημοτικών Εκλογών ή της Εκλογής Κοινοτικών  Συμβουλίων.
 67.4 Όλοι οι υποψήφιοι Βουλευτές, Ευρωβουλευτές, Δήμαρχοι, Δημοτικοί
  Σύμβουλοι και άλλοι υποψήφιοι Κομματικών ή Κοινοτικών αξιωμάτων
  μπορούν να έχουν πρόσβαση για επιθεώρηση των μητρώων του Κόμματος
  βάση κανονισμών που θα εκδίδει το Εκτελεστικό Γραφείο.

ΜΕΡΟΣ ΕΝΝΑΤΟ 
ΑΡΘΡΟ 68: ΕΙΔΙΚΟΙ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
 68.1 Η Κεντρική Επιτροπή θεσπίζει Ειδικούς Κανονισμούς που ρυθμίζουν:
  α) Τη διαδικασία της υποβολής υποψηφιότητας και εκλογής
   Αξιωματούχων του Κόμματος από την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση
   ή άλλα ανώτερα όργανα του Κόμματος.
  β) Τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων του Κόμματος, Κεντρικών και
   Επαρχιακών.
  γ) Το διαχωρισμό των υπηρεσιών των Αξιωματούχων του Κόμματος σε
   δύο κατηγορίες. Στην κατηγορία όσων προσφέρουν τις υπηρεσίες τους
   άνευ αντιμισθίας και εκείνων που πράττουν τούτο έναντι αντιμισθίας,
   με αναφορά των συγκεκριμένων Αξιωματούχων που ανήκουν σε κάθε
   κατηγορία.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟ
ΑΡΘΡΟ 69: ΓΕΝΙΚΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
 69.1 Διαδικασία Αναφοράς
  Αναφορά οργάνου ή μέλους προς το Εκτελεστικό Γραφείο ή την Κεντρική
  Επιτροπή γίνεται πάντοτε δια του Γενικού Γραμματέα.

 69.2 Καταρτισμός Προσχεδίων Κανονισμών
  Τα προσχέδια όλων των Κανονισμών Λειτουργίας των διαφόρων Οργάνων ή
  Επιτροπών που προνοεί το Καταστατικό καταρτίζει το Εκτελεστικό Γραφείο
  με εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας, Ελέγχου και Κανονισμών και τα
  παραπέμπει για έγκριση στην Κεντρική Επιτροπή. 
 69.3 Τρόπος λήψης Αποφάσεων
  Όλες οι αποφάσεις των Συλλογικών Οργάνων που προνοούνται από το
  Καταστατικό λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία νοουμένου ότι δεν
  προβλέπεται διαφορετικά σε άλλο άρθρο του Καταστατικού. Σε περίπτωση
  ισοψηφίας ο προεδρεύων του συγκεκριμένου οργάνου έχει τη νικώσα ψήφο.
  Όταν ζητηθεί μυστική ψηφοφορία από το 25% των παρόντων συνέδρων σε
  οποιαδήποτε Συνέλευση ή οποιοδήποτε Συνέδριο, τότε αυτή διεξάγεται
  από πενταμελή (5) Εφορευτική Επιτροπή η οποία επιβλέπει τη διεξαγωγή
  της ψηφοφορίας και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων.
 69.4 Ασυμβίβαστη η κατοχή δύο κομματικών Αξιωμάτων
   α) Είναι ασυμβίβαστη η κατοχή δύο ή περισσότερων θέσεων
    αξιωματούχων σε Κεντρικό ή Επαρχιακό ή Τοπικό επίπεδο από
    το ίδιο πρόσωπο. Οιοσδήποτε αξιωματούχος ανεξάρτητα
    επιπέδου δικαιούται να κατέχει θέση ως απλό μέλος σε
    συλλογικό όργανο.
   β) Νοείται ότι τούτο δεν ισχύει όταν προνοείται καταστατικά ή
    συμμετοχή του φορέα ενός αξιώματος στα ανώτατα όργανα.
   γ) Η απ’ ευθείας εκλογή σε συλλογικό όργανο δεν αποτελεί
    ασυμβίβαστο με κομματικό αξίωμα.
    Το Εκτελεστικό Γραφείο καθορίζει ποια συγκεκριμένα αξιώματα
    είναι  ασυμβίβαστα.
 69.5 Κήρυξη θέσης Μέλους Συλλογικού Οργάνου (Κεντρικού ή Επαρχιακού) ως
  κενή και διαδικασία συμπλήρωσής της.
   α) Σε περίπτωση που μέλος συλλογικού οργάνου απουσιάζει
    αδικαιολόγητα πέρα από τρείς συνεχείς  συνεδρίες ή από δέκα
    (10) συνολικά αδικαιολόγητες συνεδρίες κατά τη διάρκεια της
    θητείας του , το όργανο δικαιούται να το απαλλάξει από τα
    καθήκοντα του και να κηρύξει τη θέση του κενή, αφού
    εξασφαλίσει προηγουμένως την έγκριση του Εκτελεστικού
    Γραφείου.
   β) Κενούμενες θέσεις  κατά τα ανωτέρω καταλαμβάνουν οι
    επιλαχόντες κατά την σειρά επιτυχίας κατά της εκλογής.
   γ) Σε περίπτωση μη κάλυψης θέσης από επιλαχόντες για τη
    συμπλήρωση της κενής θέσης, θα επιλέγει το όργανο ύστερα
    από έγκριση του Εκτελεστικού Γραφείου. 
 69.6 Θητεία Αξιωματούχων 
  Η θητεία των Αξιωματούχων που αναφέρονται στα διάφορα άρθρα του
  Καταστατικού, αρχίζει από την ημέρα της εκλογής τους και λήγει αμέσως
  μετά την εκλογή των νέων Αξιωματούχων από το αρμόδιο όργανο του
  Κόμματος και διαρκεί για 54 μήνες. Εξαιρούνται ο Κοινοβουλευτικός
  Εκπρόσωπος και ο Αναπληρωτής του, των οποίων η θητεία διαρκεί όσο και η
  βουλευτική θητεία τους , καθώς και ο Πρόεδρος και τα μέλη της Τοπικής
  Επιτροπής των οποίων η θητεία μπορεί να καθορίζεται από τις ετήσιες
  Τοπικές Γενικές Συνελεύσεις. 
 69.7 Έκπτωση Αξιωματούχων/Μελών
  Αξιωματούχος/Μέλος του Κόμματος εκπίπτει του αξιώματός του σε
  περίπτωση που με ενέργειες του βρίσκεται σε αντίθεση με αποφάσεις
  Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος, ύστερα από σχετική απόφαση του
  Εκτελεστικού Γραφείου δεόντως αιτιολογημένης, με δικαίωμα έφεσης στην
  Κεντρική Επιτροπή εντός τριάντα (30) ημερών.
 69.8 Τροποποίηση του Καταστατικού 
  Το Καταστατικό του Κόμματος μπορεί να τροποποιηθεί σε Τακτικό ή Έκτακτο
  Παγκύπριο Συνέδριο με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων που έχουν
  δικαίωμα ψήφου, δεδομένου ότι το σχέδιο τροποποιήσεων θα

  γνωστοποιηθεί τουλάχιστον ένα μήνα πριν το Συνέδριο σε όλα το όργανα και
  τους συνέδρους του Κόμματος.
 69.9 Πόροι του Κόμματος
  Πόροι του Κόμματος είναι η ετήσια κρατική χορηγία και οι ετήσιες συνδρομές
  των μελών, εισφορές, δωρεές, έσοδα εράνων, οργάνωσης λαχείων,
  χοροεσπερίδων, άλλων εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων που συνάδουν με
  τις αρχές πολιτικής δεοντολογίας.
  Το Κόμμα έχει εξουσία όπως: 
   α) Διορίζει τραπεζικούς ή/και άλλους οργανισμούς ως τραπεζίτες
    του και να προβαίνει στο άνοιγμα οποιουδήποτε λογαριασμού.
   β) Συναλλάττεται ή/και λαμβάνει τραπεζικές διευκολύνσεις ή/και
    υπηρεσίες σε δάνεια, τρεχούμενο ή/και οποιοδήποτε άλλο
    λογαριασμό ή/και σε οποιαδήποτε άλλη μορφή τραπεζικών
    πιστώσεων για οποιαδήποτε ποσά με ή χωρίς εξασφαλίσεις και
    κάτω από οποιουσδήποτε όρους 
   γ) Υποθηκεύει, καταθέτει, ενεχυριάζει ή/και άλλως πως
    προσφέρει ή/και διαθέτει οποιαδήποτε περιουσία του Κόμματος
    κινητή ή/και ακίνητη σαν εξασφάλιση οποιονδήποτε
    υφιστάμενων ή/και  μελλοντικών ή/και  υπό αίρεση
    υποχρεώσεων του Κόμματος, έναντι οποιουδήποτε τραπεζικού
    ή/και άλλου οργανισμού ή/και φυσικού ή/και νομικού
    προσώπου.
   δ) Προς το σκοπό υλοποίησης των πιο πάνω, ο εκάστοτε
    Διευθυντής του Κόμματος ή/και ο εκάστοτε Οικονομικός
    Διαχειριστής του Κόμματος ή/και οποιοσδήποτε πληρεξούσιος
    αντιπρόσωπος οποιουδήποτε από αυτούς, εξουσιοδοτούνται να
    προβαίνουν σε οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις ή/και στη
    συνομολόγηση οποιασδήποτε συμφωνίας υπογράφοντας προς
    τούτο κάθε αναγκαίο έγγραφο, δήλωση ή αίτηση ή/και να
    παρίστανται ενώπιον οποιασδήποτε αρχής για σκοπούς αγοράς
    ή/και πώλησης ή/και επιβάρυνσης οποιασδήποτε κινητής ή
    ακίνητης περιουσίας του Κόμματος.
 69.10 Ημερομηνία ισχύος του παρόντος Καταστατικού 
  Η ισχύς του Καταστατικού που ψηφίστηκε στις 6 Μαΐου 2018 αρχίζει από την
  ψήφισή του.
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΑΡΘΡΟ 1 : ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΕΜΒΛΗΜΑ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ
 1.1 Το Δημοκρατικό Κόμμα ιδρύθηκε στη Λευκωσία αρχικά ως παράταξη με την
  ονομασία Δημοκρατική Παράταξη, στις 12 Μαΐου 1976, με ιδρυτική διακήρυξη
  του Σπύρου Κυπριανού με στόχο τη στήριξη του εθνάρχη Μακαρίου και της
  πολιτικής του. Η παράταξη σύντομα μετασχηματίστηκε σε Κόμμα με την
  επωνυμία ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ.
 1.2 ΕΔΡΑ του Κόμματος είναι στην Λεωφ. Γρίβα Διγενή 50, 1080, στη Λευκωσία.
 1.3 ΕΜΒΛΗΜΑ του Κόμματος η αναμμένη δάδα.
 1.4 Η σφραγίδα του Κόμματος είναι κυκλική και στην περιφέρεια έχει την
  επιγραφή ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. Στο κέντρο έχει την
  αναμμένη δάδα, που τέμνει στο μέσο τη συντομογραφία του Κόμματος,
  ΔΗΚΟ, και το έτος ίδρυσής του, 1976.

ΑΡΘΡΟ 2 : ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ – ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 2.1 Ιδεολογία
  Το Δημοκρατικό Κόμμα εκφράζει τους πολίτες που πιστεύουν στις αρχές της
  Πολιτικής, Κοινωνικής και Οικονομικής Δημοκρατίας ως το σύστημα αρχών
  που προάγει και εξασφαλίζει καλύτερα την αρμονική κοινωνική συμβίωση,
  την κοινωνική συνοχή και την κοινωνική δημιουργία. Το Δημοκρατικό Κόμμα
  ασπάζεται την ιδεολογία και τη φιλοσοφία του ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ που
  εμπνέεται από ένα γενικότερο εθνικό και κοινωνικό όραμα και απορρίπτει τις
  γενικές και αόριστες ιδέες και τους αυθαίρετους αφορισμούς.
 2.2 Βασικοί σκοποί
  Βασικοί σκοποί του Δημοκρατικού Κόμματος είναι η συμβολή στον αγώνα για
  την απελευθέρωση της Κύπρου και η προώθηση θεσμών, προγραμμάτων και
  διαδικασιών, που εξασφαλίζουν απρόσκοπτη πρόοδο  και αρμονία στον
  πολιτικό και οικονομικό τομέα, μέσα σε μια κυρίαρχη, ανεξάρτητη και
  δημοκρατική πολιτεία με κατοχυρωμένα τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα
  όλων των νόμιμων πολιτών της. 
 2.3 Βασικοί στόχοι
  Οι βασικοί στόχοι του Δημοκρατικού Κόμματος πηγάζουν από  την όλη
  ιδεολογία και πολιτική φιλοσοφία του. Παράλληλα:
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα βρίσκεται σταθερά και με συνέπεια ενταγμένο
   στον ενδιάμεσο πολιτικό χώρο και υπηρετεί με ειλικρίνεια και χωρίς

   διακρίσεις το δημόσιο συμφέρον και το κοινωνικό σύνολο. Επιδιώκει τη
   συστηματική συνεργασία των δυνάμεων του χώρου στη βάση
   πολιτικοϊδεολογικών συγκλίσεων. Μόνιμος στόχος του Δημοκρατικού
   Κόμματος είναι η συνένωση των δυνάμεων του χώρου και η διεύρυνση
   της αποδοχής των αρχών και της πολιτικής φιλοσοφίας του
   ενδιάμεσου χώρου από την Κυπριακή κοινωνία Στόχος επίσης είναι η
   δημιουργία συνθηκών εθνικής συνεννόησης, πολιτικής συναντίληψης,
   κοινωνικής συναίνεσης και πολιτικής σταθερότητας στον τόπο.
  β) Το Δημοκρατικό Κόμμα επιδιώκει ενεργό και δημιουργική συμμετοχή
   σε Διεθνείς και  Ευρωπαϊκούς πολιτικοϊδεολογικούς και
   κο ι ν ο β ο υλ ε υ τ ι κο ύ ς  θ εσ μ ο ύ ς  κα ι  σ χ ή μ α τ α  σ τ η  β ά σ η
   πολιτικοϊδεολογικής ταύτισης ή συγγένειας.
 2.4 Θέσεις του Κόμματος αναφορικά με το Εθνικό θέμα
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα θεωρεί το Κυπριακό ως πρόβλημα εισβολής και
   κατοχής και αγωνίζεται για να επιτύχει με βάση τα ψηφίσματα και τις
   αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών και τις Συμφωνίες Κορυφής, τις
   αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
   και το Κοινοτικό (Ευρωπαϊκό) Κεκτημένο, δίκαιη, λειτουργική και
   βιώσιμη λύση. ΛΥΣΗ που θα εξασφαλίζει την πλήρη ανεξαρτησία, την
   κατοχύρωση της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας, και της
   ενότητας της χώρας, την αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων
   και των εποίκων και την κατοχύρωση του δικαιώματος επιστροφής
   όλων των προσφύγων στις εστίες και τις περιουσίες τους, κάτω από
   συνθήκες ασφάλειας και θα κατοχυρώνει τα ανθρώπινα δικαιώματα
   (όλων των νόμιμων κατοίκων της Κυπριακής Δημοκρατίας), τις
   βασικές ελευθερίες και τη διακρίβωση της τύχης ενός εκάστου των
   αγνοουμένων.
  β) Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει ότι στον αγώνα μας για φυσική και
   εθνική επιβίωση και δικαίωση, η ανεπιφύλακτη και στενή συνεργασία
   με την Ελληνική Κυβέρνηση είναι αναγκαία και απαραίτητη, και ότι, οι
   δεσμοί με την Ελλάδα, για λόγους ιστορικούς, φυλετικούς και
   εθνικούς, πρέπει να παραμένουν πάντοτε απαρασάλευτοι.
  γ) Το Δημοκρατικό Κόμμα εργάζεται για την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση της
   Κύπρου με στόχο την εφαρμογή των αρχών της δικαιοσύνης, των
   ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του Κοινοτικού Κεκτημένου και την
   ισότιμη και δημιουργική συμμετοχή της Κύπρου στους Ευρωπαϊκούς
   θεσμούς και γενικά στο Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. Παράλληλα εργάζεται
   για τη διαμόρφωση ενός συστήματος αρχών και αξιών στην Ευρωπαϊκή
   Ένωση που να την καθιστά ένωση λαών και πολιτισμών και όχι όργανο
   πολιτικών και οικονομικών κέντρων εξουσίας.
 2.5 Πολιτική Δημοκρατία
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει πως όλες οι πολιτικές εξουσίες πρέπει
   να πηγάζουν από το λαό και να ασκούνται υπεύθυνα για το καλό του
   λαού και σύμφωνα με την ανόθευτη θέλησή του.
  β) Η ολοκλήρωση της Πολιτικής Δημοκρατίας είναι αδιανόητη χωρίς την
   απαιτούμενη πολιτική αγωγή και ενημέρωση, χωρίς τη συμμετοχή
   όλων των ενηλίκων πολιτών στη διαδικασία λήψης σοβαρών
   αποφάσεων, χωρίς την παροχή ίσων ευκαιριών σε όσους πολίτες
   θέλουν να διεκδικήσουν πολιτικές θέσεις, από τις οποίες να μπορούν
   να συναγωνιστούν δημοκρατικά και  ελεύθερα, χωρίς να
   παρεμποδίζονται από οποιεσδήποτε προκαταλήψεις και εμπόδια.
   Η Πολιτική Δημοκρατία απαιτεί την ισότητα των πολιτών έναντι των
   νόμων και την ισοπολιτεία των νόμων έναντι όλων των πολιτών.
 2.6 Έμπρακτη Πολιτική Δημοκρατία 
  Το Δημοκρατικό Κόμμα θέλει τη δημοκρατία έμπρακτη και ουσιαστική, όπου
  τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των πολιτών να καθορίζονται δημοκρατικά,
  με συναίσθηση κοινωνικής ευθύνης και σύμφωνα με τις αρχές της
  δικαιοσύνης και της κοινωνικής αλληλεγγύης και όπου τα δικαιώματα των
  πολιτών να προστατεύονται αποτελεσματικά και να ασκούνται ελεύθερα.

 2.7 Ατομικές και Πολιτικές Ελευθερίες 
  Το Δημοκρατικό Κόμμα θέλει τα ανθρώπινα δικαιώματα απαραβίαστα και τις
  ατομικές και πολιτικές ελευθερίες κατοχυρωμένες με μηχανισμούς που να
  τις προστατεύουν από καταχραστές και σφετεριστές της εξουσίας και από
  πράξεις που δεν συνάδουν με το σύστημα των κοινωνικών αξιών του λαού ή
  τη δημοκρατικά εκφραζόμενη θέληση του λαού.
 2.8 Κοινωνική Δημοκρατία
  Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει ότι το κράτος και γενικά η πολιτεία καθώς και
  η ευρύτερη  κοινωνία έχουν υποχρέωση να εξασφαλίζουν σε όλους τους
  πολίτες συνθήκες ελεύθερης και αξιοπρεπούς διαβίωσης, σύμφωνα με τις
  αρχές της δικαιοσύνης, του ανθρωπισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης.
  Για το σκοπό αυτό υποστηρίζει τη χαλιναγώγηση της αυθαιρεσίας των
  ισχυρών κοινωνικών ομάδων, όπου, και όταν, εκδηλώνεται, την ενίσχυση των
  αδύνατων κοινωνικών ομάδων ή κατηγοριών ή στρωμάτων και την προστασία
  τους από την εγκατάλειψη, την κοινωνική περιθωριοποίηση, την άδικη
  μεταχείριση και την εκμετάλλευση, με απώτερο σκοπό την εξισορρόπηση
  των κοινωνικών και οικονομικών δικαιωμάτων και την αρμονική συμβίωση
  των πολιτών μέσα σε συνθήκες κοινωνικής συνοχής.
 2.9 Οικονομική Δημοκρατία
  Το Δημοκρατικό Κόμμα αποβλέπει στην εξάλειψη κάθε είδους οικονομικών
  φραγμών για την οικονομική προαγωγή των ατόμων και στη δημιουργία ίσων
  ευκαιριών εργασίας και οικονομικής προόδου για όλους τους πολίτες.
  Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει ότι η οικονομική δημοκρατία είναι ανέφικτη
  χωρίς την κατάργηση της κυρίαρχης  αυθαιρεσίας των οικονομικά ισχυρών,
  των μονοπωλίων, της ασυδοσίας του εγχώριου ή ξένου κεφαλαίου, της
  μονοπώλησης, της πληροφόρησης και των κάθε λογής προνομίων που είναι
  αντίθετα με τα συμφέροντα του λαού.  Το Δημοκρατικό Κόμμα θεωρεί επίσης
  αναγκαία την καθιέρωση ελέγχου και την επιβολή κυρώσεων για την κακή
  χρήση τεχνικών εφευρέσεων ή καινοτομιών από μέρους ισχυρών
  κοινωνικοοικονομικών παραγόντων.
  Το Δημοκρατικό Κόμμα θεωρεί το μικτό σύστημα οικονομίας, που συνδυάζει
  την ιδ ιωτική πρωτοβουλία με τον κρατικό σχεδιασμό,  ως το
  αποτελεσματικότερο οικονομικό σύστημα το οποίο διασφαλίζει την πρόοδο
  και την ανάπτυξη της Κύπρου και του λαού της, την δίκαιη κατανομή του
  εθνικού πλούτου και των οικονομικών βαρών και την προστασία των
  δικαιωμάτων των οικονομικά ασθενέστερων και μη προνομιούχων ομάδων
  του πληθυσμού.
 2.10 Δημοκρατική μεθόδευση
  Το Δημοκρατικό Κόμμα δεν υποστηρίζει δόγματα αλλά αρχές, που θα
  ενθαρρύνουν την αδιάκοπη αναζήτηση του καλύτερου και δικαιότερου
  τρόπου κοινωνικής συμβίωσης και συνεργασίας.
  Υποστηρίζει ότι ο ανοικτός και ελεύθερος διάλογος σαν μέσο έκφρασης των
  εκτιμήσεων και θέσεων του λαού, αποτελεί το πιο ορθό μέσο αναζήτησης
  τρόπων για πιο αρμονική  κοινωνική συμβίωση και συνεργασία.
  Επίσης υποστηρίζει ότι σε περίπτωση διαφωνίας ή διαφοράς το καλύτερο
  μέσο για εξεύρεση λύσης είναι οι νόμιμες και δημοκρατικές διαδικασίες.
 2.11 Κατευθυντήριες Οργανωτικές Γραμμές 
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα δεν είναι Κόμμα με μονολιθική οργάνωση. Η
   συνοχή του διατηρείται με την ισορροπημένη κατανομή της
   ενδοκομματικής δύναμης μεταξύ των μελών και αξιωματούχων του, με
   την προσήλωση στους σκοπούς και στη συλλογική προσπάθεια για την
   επίτευξη των σκοπών του Κόμματος.
  β) Οι δημοκρατικές αρχές διέπουν τόσο τη διαδικασία ανάδειξης
   αξιωματούχων όσο και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Γι’ αυτό:
   I.  Όλα τα όργανα είναι αιρετά και εκλέγονται με όσο το δυνατό πιο
    άμεσο τρόπο. Συγκεκριμένα όλα τα μέλη του Κόμματος, που
    είναι εγγεγραμμένα στο Κεντρικό Μητρώο Μελών, έχουν και
    ασκούν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και
    συνδιαμορφώνουν μέσα από συλλογικές διαδικασίες τις

    αποφάσεις και τις θέσεις του Κόμματος στα μείζονος σημασίας
    και ιδιαίτερης κρισιμότητας πολιτικά και κομματικά θέματα. Όλα
    τα μέλη του Κόμματος εκλέγουν όλους τους κεντρικούς
    αξιωματούχους και μέλη των κεντρικών συλλογικών οργάνων
    του Κόμματος, όλα τα μέλη των Επαρχιακών Οργανώσεων
    εκλέγουν όλους τους αξιωματούχους και τα μέλη των
    Επαρχιακών Συλλογικών Οργάνων και όλα τα μέλη της Τοπικής
    Οργάνωσης εκλέγουν όλους τους αξιωματούχους και όλα τα
    μέλη των τοπικών συλλογικών οργάνων.
   II. Οι εξουσίες που συγκεντρώνουν τα όργανα
    αλληλοϊσορροπούνται και αλληλοελέγχονται.
   III. Οι αποφάσεις λαμβάνονται από αρμόδια συλλογικά όργανα.
    --Επιδιώκεται η αποκέντρωση του συστήματος λήψης
    αποφάσεων και η εκχώρηση διακριτικής  εξουσίας στα
    κατώτερα συλλογικά αιρετά  όργανα.

ΑΡΘΡΟ 3: ΚΟΜΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ
 3.1 Επί θεμάτων μείζονος πολιτικής σημασίας ή ιδιαίτερης κομματικής
  κρισιμότητας πραγματοποιείται κομματικό δημοψήφισμα στο οποίο
  συμμετέχουν όλα τα μέλη του Κόμματος.
 3.2 
  Την πραγματοποίηση κομματικού δημοψηφίσματος αποφασίζει η Κεντρική
  Επιτροπή, η οποία καθορίζει το θέμα και τα ερωτήματα που θα τεθούν προς
  απάντηση στο δημοψήφισμα. Οι σχετικές αποφάσεις της Κεντρικής
  Επιτροπής λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών της.

ΑΡΘΡΟ 4: ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 4.1 Το Πολιτικό Πρόγραμμα του Κόμματος καθορίζεται με βάση τις πιο πάνω
  βασικές πολιτικές θέσεις και, εντός των πλαισίων αυτών, μπορεί να
  αναθεωρείται από καιρού εις καιρό από το Παγκύπριο Συνέδριο που έχει
  αποκλειστική αρμοδιότητα να συζητά και να εγκρίνει τους επί μέρους
  στόχους, τη μεθοδολογία, τρόπους και ενέργειες για την προώθηση της
  εφαρμογής του.
 4.2 Την ευθύνη για τη σύνταξη του προσχεδίου του προγράμματος έχει το
  Εκτελεστικό Γραφείο που το υποβάλλει στην Κεντρική Επιτροπή για έγκριση.
  Η Κεντρική Επιτροπή το παραπέμπει στο Παγκύπριο Συνέδριο για τελική
  έγκριση. Νοείται ότι σε όλα τα όργανα του Κόμματος δίνεται η δυνατότητα
  υποβολής απόψεων και εισηγήσεων για τον καταρτισμό του Πολιτικού
  Προγράμματος του Κόμματος.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΔΟΜΗ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

ΑΡΘΡΟ 5: ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 1. Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση
 2. Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο
 3. Έκτακτο ή Καταστατικό Συνέδριο 
 4. Παγκύπρια Συνδιάσκεψη
 5. Κεντρική Επιτροπή
 6. Πολιτικό Συμβούλιο
 7. Εκτελεστικό Γραφείο
 8. Γραμματεία Εκτελεστικού Γραφείου
 9. Κοινοβουλευτική Ομάδα
 10. Γενικό Οργανωτικό Γραφείο
 11. Οικονομική Επιτροπή

 12. Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες
 13. Επιτροπή Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ΑΡΘΡΟ 6: ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 6.1 Η Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση πραγματοποιείται κάθε πενήντα-τέσσερις
  (54) μήνες και εκλέγει τους κεντρικούς αξιωματούχους του Κόμματος
  (Πρόεδρο, Αναπληρωτή Πρόεδρο, τρεις (3) Αντιπροέδρους, Γενικό
  Γραμματέα, Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα), τα αιρετά μέλη του Εκτελεστικού
  Γραφείου (15) και τα μέλη της Κεντρική Επιτροπή.
 6.2 Πραγματοποιείται πενήντα-τέσσερις (54) μήνες μετά την προηγούμενη
  Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
 6.3 Όλα τα εγγεγραμμένα στο Κεντρικό Μητρώο Μελών μέλη του Κόμματος, που
  έχουν εγγραφεί τουλάχιστον εννέα (9) μήνες πριν την ημέρα διεξαγωγής της
  Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην
  ψηφοφορία, εφόσον έχουν τακτοποιημένες τις κομματικές τους
  υποχρεώσεις κατά την προσέλευση τους στην Εκλογική Συνέλευση.

  Κάλπες της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης λειτουργούν σε όλες τις
  επαρχίες, όπως θα ορίζεται από τους σχετικούς κανονισμούς. Οι εκλογικές
  διαδικασίες εποπτεύονται από κεντρική και επαρχιακές εφορευτικές
  επιτροπές όπως θα ορίζουν οι Κανονισμοί που εγκρίνονται από την Κεντρική
  Επιτροπή. Οι Επαρχιακές Εφορευτικές Επιτροπές υπόκεινται στην Κεντρική
  Εφορευτική Επιτροπή. Οι Πρόεδροι των Επαρχιακών εφορευτικών
  επιτροπών είναι μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.

  Οι κάλπες ανοίγουν και κλείνουν την ίδια ώρα σε όλες τις επαρχίες.

  Η Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο συλλογικό
  όργανο του Κόμματος σε θέματα εκλογικών διαδικασιών.

  Ο χρόνος διεξαγωγής της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης μπορεί να
  παραταθεί για περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, με
  απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, ύστερα από εισήγηση του Εκτελεστικού
  Γραφείου, για λόγους εξειδικευμένους που αφορούν τα πολιτικά πράγματα
  του τόπου ή που εξυπηρετούν τους σκοπούς και τις αρχές του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 7: ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 7.1 Το Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο είναι το ανώτατο και κυρίαρχο συλλογικό
  όργανο του Κόμματος στη διαμόρφωση των πολιτικών αποφάσεων και στη
  χάραξη στρατηγικής. Συνέρχεται μια (1) φορά στη διάρκεια της  θητείας των
  κεντρικών συλλογικών οργάνων του Κόμματος, κατόπιν σύγκλισης από την
  Κεντρική Επιτροπή του κόμματος ή όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο από την
  Κεντρική Επιτροπή.
 7.2 Προκηρύσσεται από την Κεντρική Επιτροπή η οποία καθορίζει την
  ημερομηνία διεξαγωγής του και εγκρίνει την ημερήσια διάταξη του.
  Ο χρόνος διεξαγωγής του μπορεί να αναβληθεί για περίοδο που δεν θα
  υπερβαίνει τους τρεις μήνες, με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, ύστερα
  από εισήγηση του Εκτελεστικού Γραφείου, για λόγους εξειδικευμένους που
  αφορούν τα πολιτικά πράγματα του τόπου ή που εξυπηρετούν τους σκοπούς
  και τις αρχές του  Κόμματος.
 7.3 Σύνθεση
  Στο Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο συμμετέχουν: Κεντρική Επιτροπή, Πολιτική
  Επιτροπή, 86 αντιπρόσωποι της ΝΕΔΗΚ, 86 αντιπρόσωποι της ΓΟΔΗΚ, 50
  αντιπρόσωποι των Κλαδικών Οργανώσεων, οι Πρόεδροι των Ομάδων
  Μελετών, δύο αντιπρόσωποι από κάθε Φοιτητική Οργάνωση, τα μέλη των
  Επαρχιακών Επιτροπών του Κόμματος, οι Πρόεδροι των Τοπικών Επιτροπών
  και ένας αντιπρόσωπος από κάθε εκλογικό κέντρο, πέντε αντιπρόσωποι από
  κάθε Κομματική Οργάνωση του εξωτερικού, οι Δήμαρχοι, οι Δημοτικοί
  Σύμβουλοι, οι Σχολικοί Έφοροι και οι εκλεγμένοι πρόεδροι και μέλη

  Κοινοτικών Συμβουλίων μέλη του Κόμματος, τρεις αντιπρόσωποι της
  Οικονομικής Επιτροπής, οι δύο οικονομικοί ελεγκτές.
  Συμμετέχουν επίσης: Πρώην Πρόεδροι της Δημοκρατίας που προέρχονται
  από το ΔΗΚΟ, εν ενεργεία υπουργοί, βουλευτές και ευρωβουλευτές, καθώς
  και όσοι διετέλεσαν αξιωματούχοι του Κόμματος που εκλέγηκαν από
  Παγκύπριο Συνέδριο (Πρόεδροι του Κόμματος, Αναπληρωτές Προέδροι,
  Αντιπρόεδροι, Γενικοί Γραμματείς, και Γενικοί Οργανωτικοί Γραμματείς)
  πρώην Υπουργοί, Βουλευτές και Ευρωβουλευτές του Κόμματος καθώς και οι
  πρώην Προέδροι και Γενικοί Γραμματείς της ΓΟΔΗΚ και της ΝΕΔΗΚ και
  πρώην Πρόεδροι Επαρχιακών Επιτροπών, οι Πρόεδροι και τα μέλη
  Διοικητικών Συμβουλίων Ημικρατικών Οργανισμών που είναι μέλη του
  Κόμματος
 7.4 Αρμοδιότητες
  Το Τακτικό Συνέδριο ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
  α) Λαμβάνει γνώση, συζητά και ψηφίζει:-
   I. Το Πολιτικό Πρόγραμμα του Κόμματος για την επόμενη θητεία.
   II. Την Έκθεση Δράσης της περασμένης θητείας, που καταθέτει ο
    Γενικός  Γραμματέας του Κόμματος.
  β) Καθορίζει τα γενικά πλαίσια της πολιτικής του Κόμματος.
  γ) Λαμβάνει γνώση και εγκρίνει τον Οικονομικό Απολογισμό της
   Οικονομικής Επιτροπής και την Έκθεση των Οικονομικών Ελεγκτών
   του Κόμματος.
  δ) Τροποποιεί το Καταστατικό σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις.
  ε) Έχει το τεκμήριο της αρμοδιότητας για οποιοδήποτε θέμα που δεν
   καθορίζει το Καταστατικό και περιβάλλεται με το κατάλοιπο εξουσίας
   που  δεν έχει ανατεθεί σε άλλο κομματικό όργανο.
 7.5 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί που ψηφίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν με βάση το
  Καταστατικό, θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Τακτικού Παγκυπρίου
  Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 8: ΕΚΤΑΚΤΟ Ή ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 8.1 Το Έκτακτο ή Καταστατικό Παγκύπριο Συνέδριο συγκαλείται εάν και εφ’ όσον
  κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο του Κόμματος ή την Κεντρική Επιτροπή και
  ασχολείται με ειδικά θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη του,
  που εξαγγέλλεται μαζί με τη σύγκλησή του.
 8.2 Στην οργάνωση και λειτουργία του Έκτακτου ή Καταστατικού Παγκυπρίου
  Συνεδρίου εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις περί Τακτικού
  Παγκυπρίου Συνεδρίου, με εξαίρεση τη χρονική περίοδο για έγκριση και
  κοινοποίηση στους συνέδρους των εγγράφων που θα τεθούν ενώπιον του
  Συνεδρίου, την οποία θα μπορεί να συντέμνει η Κεντρική Επιτροπή
  ανάλογα με την περίπτωση και εφ’ όσον συντρέχουν εξειδικευμένοι λόγοι.

ΑΡΘΡΟ 9: ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ
 9.1 Συγκαλείται με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής με στόχο την ενημέρωση
  και το συλλογικό προβληματισμό των στελεχών του Κόμματος καθώς και την
  ανάπτυξη διαλόγου του Κόμματος  με την ευρύτερη κοινωνία πάνω σε
  σημαντικά πολιτικά ζητήματα ή θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος. Η
  Κεντρική Επιτροπή ορίζει ειδική επιτροπή για τη διοργάνωση της.
 9.2 Η Κεντρική Επιτροπή καθορίζει τη σύνθεση της Συνδιάσκεψης και εγκρίνει
  την ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 10: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 10.1 Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ είναι το ανώτατο συλλογικό όργανο του Κόμματος
  που λειτουργεί μεταξύ δύο Τακτικών Παγκύπριων Συνεδρίων.
 10.2 Σύνθεση 
  Η Κεντρική Επιτροπή αποτελείται:
  α) Από τα μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου (ως το άρθρο 12)
  β) Από τα επτά (7) μέλη της Γενικής Γραμματείας της ΓΟΔΗΚ και τα

   έντεκα (11) μέλη της Γενικής Γραμματείας της ΝΕΔΗΚ, τον Πρόεδρο
   των Ομάδων Μελετών και τους Προέδρους των κομματικών
   παραρτημάτων εξωτερικού
  γ) Από 120 αιρετά μέλη, από τα οποία 20% τουλάχιστον είναι γυναίκες
   και 10% τουλάχιστον ανήκουν στη ΝΕΔΗΚ (συμπεριλαμβανομένων
   των επτά (7) μελών της Γραμματείας της ΓΟΔΗΚ και των έντεκα (11)
   μελών της Γραμματείας της ΝΕΔΗΚ) και τα οποία κατανέμονται στις
   Επαρχιακές Οργανώσεις του Κόμματος με βάση τον αριθμό ψήφων
   που πήρε η κάθε επαρχία στις αμέσως προηγούμενες βουλευτικές
   εκλογές στις οποίες το Κόμμα έλαβε μέρος αυτοδύναμα. Τα μέλη κάθε
   επαρχίας εκλέγονται από την οικεία Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση. Η
   κατανομή των εδρών κατά επαρχιακή οργάνωση και των θέσεων που
   διεκδικούνται από γυναίκες και εκπροσώπους της ΝΕΔΗΚ καθορίζεται
   από την Κεντρική Επιτροπή με τους σχετικούς κανονισμούς. Η εκλογή
   γίνεται με βάση κανονισμούς που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή.
  δ) Όλους τους αξιωματούχους που επιλέγονται/εκλέγονται σύμφωνα με
   τα άρθρα 10.7
  ε) Από τους Προέδρους της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων, της
   Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων και της Ομάδας Μελετών.
  στ) Από πέντε (5) εκπροσώπους του Φοιτητικού Κινήματος, που είναι
   μέλη του κόμματος.
 10.3 Η εκλογή των αιρετών μελών της Κεντρικής Επιτροπής γίνεται από τις
  Επαρχιακές Εκλογικές Συνελεύσεις. Η κατανομή των εδρών κατά Επαρχιακή
  Οργάνωση και των θέσεων που διεκδικούνται από γυναίκες και εκπροσώπους
  της ΝΕΔΗΚ καθορίζεται από την Κεντρική Επιτροπή με τους σχετικούς
  κανονισμούς.
 10.4 Ο Γενικός Γραμματέας και ο Βοηθός Γενικός Γραμματέας  φροντίζουν για την
  τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων και των παρουσιών της Κεντρικής
  Επιτροπής και κυκλοφορούν τα  πρακτικά ανάμεσα στα μέλη της Κεντρικής
  Επιτροπής όχι αργότερα από 15 μέρες μετά τη συνεδρία. 
  Η Κεντρική Επιτροπή δύναται να αποφασίσει τη μη περίληψη θεμάτων στα
  πρακτικά με πλειοψηφία όχι μικρότερη από 3/5 των παρόντων.
 10.5 Η Κεντρική Επιτροπή συνέρχεται τουλάχιστον μια (1) φορά την τριμηνία.
  Συγκαλείται από το Εκτελεστικό  Γραφείο, υπό την ευθύνη του Γενικού
  Γραμματέα.
  α) Η Κεντρική Επιτροπή μπορεί να συγκληθεί εκτάκτως από τον Πρόεδρο
   ή το Εκτελεστικό Γραφείο ή με γραπτή αίτηση υπογεγραμμένη από το
   25% τουλάχιστον των μελών της, που να παραθέτει κατά τρόπο
   συγκεκριμένο το θέμα ή τα θέματα για το οποίο/οποία ζητείται η
   έκτακτη σύγκλησή της.
  β) Η Κεντρική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα το
   ήμισυ  τουλάχιστον των εν ενεργεία μελών της. Σε περίπτωση μη
   συμπλήρωσης του ως άνω αριθμού, η συνεδρία αναβάλλεται για μια
   ώρα, οπότε τα παρόντα μέλη εφ’ όσον αντιπροσωπεύουν το 1/3
   τουλάχιστον των εν ενεργεία μελών της, αποτελούν απαρτία.
  γ) Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία, εκτός των
   αποφάσεων για τις οποίες απαιτείται μεγαλύτερος αριθμός ψήφων
   σύμφωνα με τις πρόνοιες άλλων άρθρων του Καταστατικού. Η
   ψηφοφορία διεξάγεται δι’ ανατάσεως της χειρός εκτός αν ζητηθεί
   διαφορετικά από το 25% των παρόντων μελών, οπότε διεξάγεται
   μυστική.
 10.6 Αρμοδιότητες
  α) Η Κεντρική Επιτροπή προκηρύσσει  την Παγκύπρια Εκλογική
   Συνέλευση και καθορίζει την ημερομηνία διεξαγωγής των εργασιών
   της, την εκλογική διαδικασία και κάθε άλλο εκλογικό κανονισμό. Με
   ειδικούς κανονισμούς καθορίζει τη διαδικασία υποβολής
   υποψηφιοτήτων και διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη των
   κεντρικών αξιωματούχων, των μελών των κεντρικών συλλογικών
   οργάνων και των επαρχιακών και τοπικών συλλογικών οργάνων, που

   εκλέγονται από την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
  β) Προκηρύσσει επίσης το Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο, καθορίζει την
   ημερομηνία διεξαγωγής των εργασιών του και εγκρίνει την ημερήσια
   διάταξή του. Μελετά και εγκρίνει όλα τα έγγραφα που θα κατατεθούν
   στο Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο, τουλάχιστον ένα μήνα πριν την
   πραγματοποίηση του και φροντίζει για την κυκλοφορία του
   προσυνεδριακού υλικού  διά του Γενικού Γραμματέα προς τις
   Επαρχιακές Επιτροπές και άλλες οργανώσεις ή τμήματα του Κόμματος.
  γ) Εγκρίνει και παραπέμπει στο Παγκύπριο Τακτικό Συνέδριο το Πολιτικό
   Πρόγραμμα του Κόμματος και την Έκθεση Δράσης.
  δ) Μελετά και εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων και δαπανών
   του Κόμματος. 
  ε) Λαμβάνει γνώση της γενικής οικονομικής κατάστασης του Κόμματος
   με αναφορά του αρμόδιου οικονομικού διαχειριστή, ο οποίος εισηγείται
   στο Εκτελεστικό Γραφείο τους συνεργάτες του.
  στ) Ενόψει του Τακτικού Παγκύπριου Συνεδρίου λαμβάνει γνώση της
   οικονομικής κατάστασης και διαχείρισης των οικονομικών του
   Κόμματος της προηγηθείσας διετίας με την κατάθεση της έκθεσης των
   οικονομικών ελεγκτών του Κόμματος που παραπέμπεται στο Τακτικό
   Παγκύπριο Συνέδριο. Ενόψει Τακτικού Παγκύπριου Συνεδρίου
   εξετάζει τους εγκεκριμένους λογαριασμούς του Κόμματος με βάση
   την έκθεση των ελεγκτών και εγκρίνει ή απορρίπτει τους
   λογαριασμούς.
  ζ) Εγκρίνει τους εσωτερικούς κανονισμούς οι οποίοι ρυθμίζουν την
   οργάνωση και λειτουργία των Συλλογικών οργάνων ή επιτροπών του
   Κόμματος , κεντρικών, επαρχιακών ή τοπικών. 
  η) Εγκρίνει την κομματική λειτουργία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.
  θ) Καθορίζει το ύψος του δικαιώματος εγγραφής και της ετήσιας
   συνδρομής των μελών.
  ι) Θεσπίζει ειδικούς κανονισμούς που ρυθμίζουν:
   I. Τη διαδικασία της υποβολής υποψηφιότητας και εκλογής
    αξιωματούχων του Κόμματος που εκλέγονται από ανώτερα
    συλλογικά όργανα του Κόμματος. 
   II. Τη διαδικασία επιλογής κομματικού ή κομματικών υποψηφίων
    στη διεκδίκηση των γενικών ή Αναπληρωματικών βουλευτικών
    εκλογών, Ευρωεκλογών, των δημοτικών εκλογών ή της εκλογής
    προέδρων και μελών Κοινοτικών Συμβουλίων καθώς και μελών
    Σχολικών Εφοριών.
   III. Τη διαδικασία προκήρυξης και διεξαγωγής του κομματικού
    δημοψηφίσματος.
  Ια) Επιλέγει/εκλέγει ενδεκαμελή (11) υποεπιτροπή της Κεντρικής
   Επιτροπής απαρτιζόμενη από Πρόεδρο και δέκα μέλη, η οποία ενεργεί
   ως δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
  Ιβ) Επιλέγει/εκλέγει το βουλευτή που θα διεκδικήσει το αξίωμα του
   Προέδρου της Βουλής, σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Κόμματος
   δεν είναι βουλευτής ή δεν επιθυμεί να διεκδικήσει τη θέση.
  Ιγ) Επικυρώνει την εκλογή του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του
   Κόμματος και του Αναπληρωτή του.
  Ιδ) Επιλέγει/εκλέγει τα πέντε (5) μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας,
   Ελέγχου και  Κανονισμών.
  Ιε) Επικυρώνει την επιλογή του Προέδρου της Ομάδας Μελετών.
 10.7 Επιλέγει/εκλέγει τους πιο κάτω Αξιωματούχους του Κόμματος οι οποίοι
  συμμετέχουν στην Κεντρική Επιτροπή ως εξ οφίκια μέλη με δικαίωμα
  ψήφου:
  1) Τους Βοηθούς Γενικούς Γραμματείς
  2) Τους Βοηθούς Γενικούς Οργανωτικούς Γραμματείς
  3) Το Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων
  4) Το Γραμματέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  5) Το Γραμματέα Αγροτικών Θεμάτων

  6) Το Γραμματέα Προσφυγικών Θεμάτων
  7) Το Γραμματέα Πολιτιστικών Θεμάτων
  8) Το Γραμματέα Αθλητισμού
  9) Το Γραμματέα Θρησκευτικών Ομάδων
  10) Το Γραμματέα Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Θεμάτων
  Τα καθήκοντα/αρμοδιότητές τους, εφ’ όσον  δεν προβλέπονται από το
  Καταστατικό, εγκρίνονται από την Κεντρική Επιτροπή.
 10.8 Πληρώνει με εκλογή τις  θέσεις του Αναπληρωτή Προέδρου, Αντιπροέδρων,
  Γενικού Γραμματέα και του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, σε περίπτωση
  κατά την οποία καθίστανται κενές για οποιοδήποτε λόγο.
 10.9 Κάθε χρόνο η Κεντρική Επιτροπή  ορίζει ειδική συνεδρία  λογοδοσίας των
  αξιωματούχων του Κόμματος. 

ΑΡΘΡΟ 11: ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 11.1 Στο Πολιτικό Συμβούλιο μετέχουν όλοι οι πρώην υπουργοί και βουλευτές
  μέλη του Κόμματος και άλλα πρόσωπα μετά από σχετική εισήγηση του
  Προέδρου του Κόμματος στη Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου.
 11.2 Συνεδριάζει τακτικά και αναλύει τα πολιτικά δρώμενα και την επικαιρότητα.
 11.3 Το Πολιτικό Συμβούλιο έχει καθαρά συμβουλευτικό χαρακτήρα και μετά από
  κάθε συνεδρία αποστέλλει στον Πρόεδρο του Κόμματος έκθεση εισηγήσεων
  και απόψεων.
 11.4 Το Πολιτικό Συμβούλιο τελεί υπό την εποπτεία του Προέδρου του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 12: ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
 12.1 Το Εκτελεστικό Γραφείο είναι το Εκτελεστικό Όργανο της Κεντρικής
  Επιτροπής και γενικότερα του Κόμματος.
 12.2 Σύνθεση 
  Στο Εκτελεστικό Γραφείο συμμετέχουν:
  α) Ο Πρόεδρος, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος, οι τρεις (3) Αντιπροέδροι, ο
   Γενικός Γραμματέας, ο Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας.
  β) Δεκαπέντε (15) αιρετά μέλη που εκλέγονται από την Παγκύπρια
   Εκλογική Συνέλευση. Τρία από τα μέλη αυτά είναι γυναίκες.
  γ) Πρώην Πρόεδροι του Κόμματος
  δ) Οι Πρόεδροι της ΝΕΔΗΚ και της ΓΟΔΗΚ
  ε) Οι υπουργοί που συμμετέχουν στην κυβέρνηση εκ μέρους του
   Κόμματος.
  στ) Τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος και οι
   Ευρωβουλευτές του Κόμματος.
  ζ) Οι Πρόεδροι των Επαρχιακών Επιτροπών του Κόμματος (ένας ανά
   γεωγραφική επαρχία).
  η) Ο Οικονομικός Διαχειριστής του Κόμματος
  θ) Ο Γενικός Διευθυντής του Κόμματος, ως εξ οφίκιο Μέλος με δικαίωμα
   ψήφου.
  ι) Η Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου δύναται να καλεί μέχρι και 3
   άτομα να παρακάθονται στο Εκτελεστικό χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 12.3 Αποτυχών υποψήφιος στις εκλογές για την ανάδειξη προέδρου του
  Κόμματος ο οποίος συγκεντρώνει πάνω από το 30% των ψήφων, συμμετέχει
  στο Εκτελεστικό Γραφείο ως πλήρες μέλος.
 12.4 Σε Ειδικές Συνεδρίες παρίστανται για σκοπούς ενημέρωσης και συντονισμού
  και άλλοι αξιωματούχοι του Κόμματος που θα προσκαλούνται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 12.5 Λειτουργία 
  α) Το Εκτελεστικό Γραφείο συγκαλείται το αργότερο τριάντα (30) ημέρες
   μετά την εκλογή των αιρετών μελών του και συνεδριάζει τακτικά
   τουλάχιστον μια (1) φορά τον μήνα και έκτακτα όταν κληθεί από τον
   Πρόεδρο ή από τα 3/5 των μελών του.
  β) Τα μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου αναλαμβάνουν συγκεκριμένους
   τομείς  ευθύνης. 
  γ) Βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά συν ένα μέλη του. Οι

   αποφάσεις λαμβάνονται  με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών
   του.
  δ) Γενικά θέματα λειτουργίας του ρυθμίζονται με Ειδικό Κανονισμό που
   θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή. 
 12.6 Αρμοδιότητες
  Το Εκτελεστικό Γραφείο ασκεί τις πιο κάτω αρμοδιότητες:
  α) Μελετά τις διαμορφούμενες εκάστοτε πολιτικές ή άλλες καταστάσεις
   και εξελίξεις και αντιμετωπίζει τα προκύπτοντα θέματα.
  β) Εκτιμά τη γενική κατάσταση και λαμβάνει αποφάσεις για την
   κομματική γραμμή μέσα στα πλαίσια των αρχών του Κόμματος.
  γ) Αποφασίζει για την ένταξη στα συλλογικά όργανα του Κόμματος
   άλλων στελεχών που προσχωρούν στο Κόμμα.
  δ) Ετοιμάζει  και υποβάλλει κάθε τρίμηνο προς την Κεντρική Επιτροπή
   Ειδική Πολιτική Έκθεση πάνω στην πολιτική κατάσταση, με βάση την 
   οποία αυτή προβαίνει στις εκτιμήσεις ή και λαμβάνει  τις αποφάσεις
   της.
  ε) Προτείνει στην Κεντρική Επιτροπή τα ονόματα των δύο Ελεγκτών του
   Κόμματος.
  στ) Συγκαλεί σε συνεννόηση με τις Επαρχιακές Επιτροπές τα τακτικά ή
   έκτακτα Επαρχιακά Συνέδρια.
  ζ) Καταρτίζει το προσχέδιο του Πολιτικού Προγράμματος του Κόμματος
   και το υποβάλλει στην Κεντρική Επιτροπή.
  η) Επιλέγει/εκλέγει τους πιο κάτω αξιωματούχους του Κόμματος: 
   I. Τον Οικονομικό Διαχειριστή του Κόμματος και τα μέλη της
   Οικονομικής Επιτροπής
   II. Τον Πρόεδρο και τα μέλη της Ομάδας Μελετών
   III. Επικυρώνει τα εννιά (9) πρόσωπα που στελεχώνουν το Γενικό
    Οργανωτικό Γραφείο
   IV. Τον Πρόεδρο και τα μέλη Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων
   V. Τον Πρόεδρο και τα μέλη Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων
   VI. Τον Γενικό Διευθυντή του Κόμματος
  θ) Καταρτίζει με  βάση εισηγήσεις της Επιτροπής Δεοντολογίας, Ελέγχου
   και Κανονισμών, τα προσχέδια των Κανονισμών που προνοούνται από
   τα διάφορα άρθρα του Καταστατικού και τα παραπέμπει στην Κεντρική
   Επιτροπή για ψήφιση.
  ι) Εισηγείται στην Κεντρική Επιτροπή τη σύσταση οποιασδήποτε
   Επιτροπής ή Επιτροπών με συμβουλευτική ιδιότητα που δεν
   προβλέπονται από το καταστατικό για την αποδοτική λειτουργία του
   κομματικού μηχανισμού.
  ια) Κατόπιν εισήγησης του Γενικού Διευθυντή του Κόμματος, εγκρίνει την
   δομή και το οργανόγραμμα του Κόμματος.
  ιβ) Δύναται να καλέσει Αξιωματούχους του Κόμματος που δεν είναι μέλη
   του Εκτελεστικού Γραφείου να παραστούν σε συνεδρία που μελετά
   θέματα της αρμοδιότητάς τους.
  ιγ) Λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή
  ιδ) Επιλέγει/εκλέγει πενταμελή (5) υποεπιτροπή του Εκτελεστικού
   Γραφείου, με Πρόεδρο και τέσσερα (4) μέλη η οποία ενεργεί σαν
   πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
   Η πειθαρχική εξουσία του Εκτελεστικού Γραφείου διά της
   πενταμελούς υποεπιτροπής του ασκείται αφού διοριστεί «ερευνών
   λειτουργός» (εκτός των Οργάνων του Κόμματος αλλά μέλος του
   Κόμματος) για διερεύνηση των γεγονότων και για υποβολή έκθεσης.
   Νοείται ότι παρέχεται το δικαίωμα ακροάσεως του μέλους εφ’ όσον η
   έρευνα διεκπεραιωθεί. 
 12.7 Επιβάλλει αυτεπάγγελτα πειθαρχική ποινή σε περιπτώσεις αυταπόδεικτου
  πειθαρχικού παραπτώματος.
 12.8 Το Εκτελεστικό Γραφείο φροντίζει για τη συγκρότηση και λειτουργία ειδικών
  επιτροπών εργασίας που θα αφορούν θέματα ανάλογα με τα υπουργεία της
  κυβέρνησης ή/και αντίστοιχες Επιτροπές της Βουλής.

 12.9 Η υλοποίηση και εφαρμογή των αποφάσεων του Εκτελεστικού Γραφείου
  μπορεί να ανατεθεί στη Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου.
 12.10 Το Εκτελεστικό Γραφείο επιλέγει τα κομματικά  μέλη που εκπροσωπούν το
  Κόμμα σε εξωκομματικούς οργανισμούς ή επιτροπές.
 12.11 Το Εκτελεστικό Γραφείο σε συνεργασία με το Γενικό Διευθυντή του
  Κόμματος ορίζει τις έμμισθες θέσεις του Κόμματος, διορίζει και παύει το
  έμμισθο προσωπικό και ορίζει και αναθεωρεί την αντιμισθία του με βάση την
  κείμενη νομοθεσία και τις ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις

ΑΡΘΡΟ 13: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
 13.1 Η Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον
  Αναπληρωτή Πρόεδρο, τους τρεις (3) Αντιπροέδρους, το Γενικό Γραμματέα,
  το Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα, τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο, τον
  Αναπληρωτή Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο και δύο (2) από τα αιρετά μέλη
  του Εκτελεστικού Γραφείου που ορίζονται από την ολομέλεια του Σώματος
  και διαχειρίζεται πάνω σε καθημερινή βάση θέματα κομματικής πολιτικής,
  οργανωτικής ανάπτυξης και γενικότερης πολιτικής και κομματικής δράσης.
  Στην Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου παρακάθεται και ο Γραμματέας
  Επικοινωνίας/Εκπρόσωπος Τύπου χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 13.2 Αρμοδιότητες
  α) Επιλέγει/εκλέγει τον Γραμματέα Επικοινωνίας/Εκπρόσωπο Τύπου
   κατόπιν εισήγησης του Προέδρου του Κόμματος.
  β) Σε συνεργασία με τον Γενικό Διευθυντή του Κόμματος έχει την ευθύνη
   θεμάτων που άπτονται του επαγγελματικού προσωπικού του
   Κόμματος.
  γ) Επιλέγει/εκλέγει τον Υπεύθυνο Προσωπικών Δεδομένων.

ΑΡΘΡΟ 14: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
 14.1 Οι βουλευτές του Κόμματος αποτελούν την Κοινοβουλευτική Ομάδα του.
 14.2 Αρμοδιότητες
  α) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα έχει την ευθύνη της προβολής και
   εφαρμογής της πολιτικής του Κόμματος στα πλαίσια της Βουλής των
   Αντιπροσώπων.
  β) Ενεργεί τόσο μέσα, όσο και έξω από τη Βουλή για την προώθηση των
   αρχών και των αποφάσεων του Κόμματος και αγωνίζεται για την
   υπεράσπιση και εξασφάλιση των συμφερόντων του λαού μας.
  γ) Δραστηριοποιείται  σε συνεργασία με τα αρμόδια όργανα του Κόμματος
   για την επισήμανση, προώθηση και επίλυση των συμφερόντων του
   λαού.
  δ) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα δύναται για σκοπούς διευκόλυνσης της
   στην εκπλήρωση των καθηκόντων της, να διορίσει σε συνεννόηση με
   το Γενικό Γραμματέα, έμμισθο Γραμματέα, καθορίζοντας ταυτόχρονα
   τους όρους εργοδότησης του και τα καθήκοντά του.
  ε) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα συνεδριάζει τακτικά κάθε εβδομάδα και
   έκτακτα όταν παρίσταται ανάγκη.
  στ) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα επιλέγει δυο (2) εκ των Κοινοβουλευτικών
   Συνεργατών ως Γραμματείς της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.
  ζ) Λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή
 14.3 Ειδικός Κανονισμός
  Ειδικός Κανονισμός, που ετοιμάζει η Κοινοβουλευτική Ομάδα και ψηφίζει
  η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει την οργάνωση και λειτουργία της Ομάδας.

ΑΡΘΡΟ 15: ΓΕΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
 15.1 Το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο είναι υπεύθυνο για την οργάνωση του
  Κόμματος και καταρτίζει το Γενικό Οργανωτικό Σχέδιο.
 15.2 Του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου προΐσταται ο Γενικός Οργανωτικός
  Γραμματέας. 
 15.3 Απαρτίζεται από τον Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα, τους δυο (2) Βοηθούς
  Γενικούς Οργανωτικούς Γραμματείς και τους έξι (6) Γενικούς Επαρχιακούς

  Οργανωτικούς Διοικητικών Επαρχιών.
 15.4 Όπου κριθεί αναγκαίο καλούνται να παρακαθίσουν σε συνεδρίες του Γενικού
  Οργανωτικού Γραφείου και άλλοι αξιωματούχοι.
 15.5 Τα μέλη του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου επικυρώνονται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 15.6 Βρίσκεται σε στενή επαφή με τις Επαρχιακές Επιτροπές και τα Παραρτήματα
  του Εξωτερικού και συντονίζει τις ενέργειες και δραστηριότητες τους στον
  οργανωτικό τομέα.
 15.7 Ελέγχει την πρόοδο προς υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.
 15.8 Τηρεί υπό την εποπτεία του Προέδρου του Κόμματος και με τη συνεργασία
  του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, το Κεντρικό Μητρώο Μελών του
  Κόμματος και ελέγχει την κανονική  τήρηση των Επαρχιακών Μητρώων
  Μελών από τις Επαρχιακές Επιτροπές και των Μητρώων Μελών  των Τοπικών
  Οργανώσεων από τις αντίστοιχες Τοπικές Επιτροπές, της ΝΕΔΗΚ και της
  ΓΟΔΗΚ.
 15.9 Διενεργεί και εποπτεύει τις εκλογές για την ανάδειξη της ηγεσίας της
  ΝΕΔΗΚ και της ΓΟΔΗΚ, για τις οποίες έχει την ευθύνη τήρησης του
  μητρώου.
 15.10 Κανένα μέλος του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου δεν μπορεί να διεκδίκηση
  πολιτειακό αξίωμα εκτός και αν παραιτηθεί από την θέση του τουλάχιστον
  δυο (2) χρόνια πριν τις εκλογές τις οποίες προτίθεται να διεκδικήσει, εκτός
  και αν το Εκτελεστικό Γραφείο δώσει σχετική άδεια κατόπιν γραπτού
  αιτήματος.
 15.11 Το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 16: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ
 16.1 Η Επιτροπή Δεοντολογίας, Ελέγχου και Κανονισμών απαρτίζεται από πέντε
  (5) μέλη που επιλέγονται/εκλέγονται από την Κεντρική Επιτροπή.
 16.2 Καταρτίζει κώδικα Δεοντολογίας και εισηγείται κανονισμούς που ρυθμίζουν
  την κομματική συμπεριφορά και δράση καθώς και τη λειτουργία όλων των
  οργάνων του Κόμματος.
 16.3 Παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση του Καταστατικού, του Κώδικα
  Δεοντολογίας και των Κανονισμών.

ΑΡΘΡΟ 17: ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 17.1 Με πρωτοβουλία του Εκτελεστικού Γραφείου, συγκροτούνται Επιτροπές με
  ευθύνη την εξέταση θεμάτων που αφορούν την πολιτική, εκπαιδευτική,
  κοινωνική, οικονομική, πολιτιστική και αθλητική δραστηριότητα της
  Κυβέρνησης ή και άλλων φορέων εξουσίας, όπως και άλλες πτυχές της
  ζωής  του  τόπου .  Με δ ική  τους  πρωτοβουλία  να  εκφράζουν
  απόψεις/εισηγήσεις στο Εκτελεστικό Γραφείο για οποιοδήποτε από τα
  θέματα αυτά.
 17.2 Στις Επιτροπές  μετέχουν εξ οφίκιο οι βουλευτές  που εκπροσωπούν το
  Κόμμα στις αντίστοιχες Επιτροπές της Βουλής. Τα λοιπά μέλη των Επιτροπών
  επιλέγει/εκλέγει το Εκτελεστικό Γραφείο.
 17.3 Την εποπτεία  και συντονισμό του έργου τους θα έχει ο Αναπληρωτής
  Πρόεδρος του Κόμματος ή οι Αντιπρόεδροι του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 18: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
 18.1 Τα μέλη της Επιτροπής Αναθεώρησης και Εκσυγχρονισμού της Κυπριακής
  Νομοθεσίας επιλέγονται/εκλέγονται από το Εκτελεστικό Γραφείο κατόπιν
  εισήγησης της Γραμματείας του.
 18.2 Τελεί υπό την εποπτεία του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου ή του
  Αναπληρωτή Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου και βρίσκεται σε στενή
  συνεργασία με τους βουλευτές και κοινοβουλευτικούς συνεργάτες.
 18.3 Είναι υπεύθυνο για την μελέτη του Νομοθετικού πλαισίου του κράτους με

  στόχο την επισήμανση αδυναμιών και την τροποποίηση τους στην
  κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού  και της βελτίωσης της λειτουργικότητας
  του προς όφελος των πολιτών.

ΑΡΘΡΟ 19: ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
 19.1 Στο Σύστημα Παραγωγής Πολιτικής συμμετέχουν οι Βουλευτές, τα Μέλη του
  Εκτελεστικού Γραφείου και της Κεντρικής Επιτροπής, οι Κοινοβουλευτικοί
  Συνεργάτες και τα μέλη της Επιτροπής Πολιτικού Σχεδιασμού και των
  Ομάδων Μελετών.
 19.2 Άλλα στελέχη καθώς και μέλη με ειδική τεχνοκρατική κατάρτιση
  συνδράμουν την όλη προσπάθεια.
 19.3 Βασικός σκοπός είναι η επεξεργασία και ο καταρτισμός μελετών και
  προτάσεων για διαμόρφωση πολιτικής θέσης από το Κόμμα και τη χάραξη της
  κομματικής γραμμής σε διάφορους τομείς πολιτικής.
 19.4 Το συντονισμό και την εποπτεία του Συστήματος Παραγωγής Πολιτικής έχει
  ένας εκ των Αντιπροέδρων του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 20: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 20.1 Η Οικονομική Επιτροπή, κάτω από την εποπτεία του Εκτελεστικού Γραφείου
  και με τη συντονιστική ευθύνη του Οικονομικού Διαχειριστή του Κόμματος,
  είναι υπεύθυνη για την οικονομική διαχείριση του Κόμματος, την
  κατάστρωση και υλοποίηση προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης του
  Κόμματος και τον έλεγχο ομαλής τήρησης των οικονομικών λογαριασμών και
  λογιστικών βιβλίων του Κόμματος σε  Παγκύπρια κλίμακα.
 20.2 Η Επιτροπή είναι δεκαπενταμελής (15), με δικαίωμα της Κεντρικής Επιτροπής
  να αυξομειώνει τα μέλη της.  Η θητεία της διαρκεί για πενήντα-τέσσερις (54)
  μήνες.
  Οι Πρόεδροι των Επαρχιακών Οικονομικών Επιτροπών ή οι επαρχιακοί ταμίες
  είναι εξ οφίκιο μέλη της.
 20.3 Αρμοδιότητες 
  α) Καταρτίζει τον Ετήσιο Προϋπολογισμό Εσόδων και Δαπανών του
   Κόμματος και τον καταθέτει προς έγκριση στην Κεντρική Επιτροπή
   προς την οποία είναι υπόλογη.
  β) Σε συνεργασία με τον Οικονομικό διαχειριστή του Κόμματος, τους
   αξιωματούχους της ηγεσίας και άλλα αρμόδια κομματικά όργανα
   προγραμματίζει και υλοποιεί προγράμματα για την εξασφάλιση
   οικονομικών πόρων και ενίσχυση του Ταμείου του Κόμματος
  γ) Εποπτεύει την κανονική λειτουργία  του Λογιστηρίου του Κόμματος και
   ασκεί έλεγχο στην οικονομική διαχείριση σε όλα τα επίπεδα του
   Κόμματος.
  δ) Εξουσιοδοτεί τη διενέργεια των κομματικών δαπανών με βάση
   σχετικές εκάστοτε εισηγήσεις του Γενικού Διευθυντή του Κόμματος.
  ε) Υποβάλλει στο Εκτελεστικό Γραφείο κατά τρίμηνο, ή όταν της ζητηθεί,
‘   Έκθεση για την οικονομική κατάσταση του Κόμματος’.
  στ) Υποβάλλει στο τέλος κάθε οικονομικού έτους στην Κεντρική Επιτροπή
   τους ελεγμένους λογαριασμούς του Κόμματος προς συζήτηση και
   έγκριση.
  ζ) Παρουσιάζει κατ’ έτος προϋπολογισμό για τους επόμενους δώδεκα
   (12) μήνες.
  η) Με εισήγηση του Γενικού Διευθυντή ή/και του Οικονομικού
   Διαχειριστή δύναται να ανοίγει/κλείνει/λειτουργεί τραπεζικούς
   λογαριασμούς, ή/και να έχει δικαίωμα υπογραφής ή/και  να προβαίνει
   σε αιτήματα τραπεζικών διευκολύνσεων/δανεισμού εκ μέρους του
   Κόμματος, ΝΕΔΗΚ, ΓΟΔΗΚ, και των Επαρχιακών Επιτροπών σύμφωνα
   με το άρθρο 69.9.
 20.4 Ειδικός  Κανονισμός

  Ειδικός Κανονισμός που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει την
  οργάνωση και λειτουργία της.

ΑΡΘΡΟ 21: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
 21.1 Η  Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων χειρίζεται τις διεθνείς σχέσεις του Κόμματος
  υπό την άμεση εποπτεία του Αναπληρωτή Προέδρου  του  Κόμματος.
 21.2 Η Επιτροπή είναι πενταμελής (5), με δικαίωμα της Κεντρικής Επιτροπής να
  αυξομειώνει τα μέλη της.  Επιλέγεται/εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή
  για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 21.3 Κάθε χρόνο υποβάλλει στο Εκτελεστικό γραφείο Έκθεση Δράσης που
  καλύπτει τις δραστηριότητές της κατά την περίοδο αυτή.
 21.4 Η Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων συμμετέχει τόσο στο σύστημα  παραγωγής
  πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.
 21.5 Της Επιτροπής προΐσταται ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων, ο
  οποίος επιλέγεται/εκλέγεται από το Εκτελεστικό Γραφείο και είναι εξ οφίκιο
  μέλος της Κεντρικής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου.
 21.6 Ειδικός  Κανονισμός
  Ειδικός Κανονισμός που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει τη
  λειτουργία της.

ΑΡΘΡΟ 22: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΣΧΕΣΕΩΝ  
 22.1 Η Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων είναι πενταμελής (5) με δικαίωμα της
  Κεντρικής Επιτροπής να αυξομειώνει τον αριθμό των μελών της. Ο Πρόεδρος
  και τα τέσσερα μέλη επιλέγονται/εκλέγονται από το Εκτελεστικό Γραφείο για
  θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 22.2 Κάθε εξάμηνο υποβάλλει στο Εκτελεστικό Γραφείο Έκθεση Δράσης που
  καλύπτει τις δραστηριότητες κατά την περίοδο αυτή.
 22.3 Η Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων χειρίζεται τις δημόσιες σχέσεις του
  Κόμματος υπό την εποπτεία του Προέδρου του Κόμματος και του Γενικού
  Γραμματέα.
 22.4 Η Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων συμμετέχει τόσο στο σύστημα παραγωγής
  πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.
 22.5 Της Επιτροπής προΐσταται ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων ο
  οποίος επιλέγεται/εκλέγεται από το Εκτελεστικό Γραφείο και είναι εξ οφίκιο
  μέλος της Κεντρικής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου.
 22.6 Ειδικός Κανονισμός
  Ειδικός Κανονισμός που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει τη
  λειτουργία της.

ΑΡΘΡΟ 23: ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
 23.1 Ιδρύονται Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες κατά επαρχία
  με εισήγηση του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
  Ομάδων, κατά κλάδον ή επάγγελμα όπου τα μέλη είναι πέραν των τριάκοντα
  Οι κατά επαρχία επάγγελμα Κλαδικές Οργανώσεις συνδέονται με τις
  αντίστοιχες Κλαδικές των άλλων Επαρχιακών και σχηματίζουν κατά
  επάγγελμα την Παγκύπρια Κλαδική Οργάνωση.
 23.2 Η Κλαδική Οργάνωση διοικείται από πενταμελή (5) Επιτροπή που
  αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα, το Βοηθό
  Γραμματέα και τον Ταμία.
 23.3 Οι Πρόεδροι των Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων
  αποτελούν την Συντονιστική Επιτροπή των Κλαδικών Οργανώσεων
  (Σ.Ε.Κ.Ο.)  και έχουν την ευθύνη του συντονισμού των Κλαδικών
  Οργανώσεων. Το έργο της ΣΕΚΟ αναλαμβάνει πενταμελής Γραμματεία που
  εκλέγεται και έχει πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Αναπληρωτή
  Γραμματέα και Ταμία.
 23.4 Αρμοδιότητες Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων 
  α) Επιλαμβάνονται και προωθούν προβλήματα, ή αιτήματα μελών του
   Κλάδου διά του αρμοδίου οργάνου του Κόμματος.
  β) Μελετούν προβλήματα του Κλάδου και υποβάλλουν εισηγήσεις στο
   Κόμμα διά του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών

   Ομάδων.
  γ) Οργανώνουν τα μέλη, τα στελέχη και τους οπαδούς του Κόμματος
   στους χώρους εργασίας και φροντίζουν για τη συστηματική
   διαφώτιση και εμπέδωση της Κομματικής πολιτικής.
 23.5 Οι Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες συμμετέχουν τόσο στο
  σύστημα παραγωγής πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών
  προγραμμάτων του Κόμματος.
 23.6 Οι Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες τελούν υπό την
  εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου.
 23.7 Κατά παρόμοιο τρόπο λειτουργούν και οι Επιτροπές Συνταξιούχων.
 23.8 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί, που εγκρίνει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζουν τον τρόπο
  εκλογής και λειτουργίας όλων των Κλαδικών Επιτροπών και Οργανώσεων
  του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 24: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
 24.1 Η σύνθεση και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Πολιτικού Σχεδιασμού
  καθορίζονται από το Εκτελεστικό Γραφείο.
 24.2 Η Επιτροπή Πολιτικού Σχεδιασμού συμμετέχει τόσο στο σύστημα παραγωγής
  πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 25: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 25.1 Η Επιτροπή Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι υπεύθυνη για την Οργάνωση της
  Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Κόμματος στις Δημαρχούμενες περιοχές και στα
  Κοινοτικά Συμβούλια.
 25.2 Σε συνεργασία με το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο, υπό την εποπτεία του
  Προέδρου του Κόμματος, καταρτίζει τα ψηφοδέλτια του Κόμματος στις
  Δημοτικές και Κοινοτικές εκλογές.
 25.3 Της Επιτροπής Τοπικής Αυτοδιοίκησης προΐσταται ο Γραμματέας Τοπικής
  Αυτοδιοίκησης ο οποίος επιλέγεται/εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή
  της οποίας είναι εξ οφίκιο μέλος με δικαίωμα ψήφου.
 25.4 Συμμετέχουν οι Δήμαρχοι, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι Σχολικοί Έφοροι και οι
  εκλεγμένοι Πρόεδροι Κοινοτικών Συμβουλίων μέλη του Κόμματος.
 25.5 Τελεί υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου.
 25.6 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί που ψηφίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζουν, θέματα
  οργάνωσης και λειτουργίας της Επιτροπής Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΑΡΘΡΟ 26: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
 26.1 Η Επιτροπή Διαρκούς Διαβούλευσης με τους Πολίτες είναι υπεύθυνη για την
  διαμόρφωση και διαχείριση συστήματος συνεχούς επικοινωνίας με τους
  πολίτες, μέσω της διεξαγωγής ερευνών  και μελετών για πολιτικά,
  ανθρωπιστικά και κοινωνικά θέματα και για προτάσεις του Κόμματος που
  αφορούν σημαντικά ζητήματα που τους απασχολούν.
 26.2 Την σύνθεση της Επιτροπής αποφασίζει η Γραμματεία του Εκτελεστικού
  Γραφείου.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΑΡΘΡΟ 27: ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
  1. Πρόεδρος
  2. Αναπληρωτής Πρόεδρος
  3. Αντιπρόεδροι
  4. Γενικός Γραμματέας
  5. Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας
  6. Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος

  7. Μέλος Εκτελεστικού Γραφείου
  8. Πρόεδρος ΓΟΔΗΚ
  9. Πρόεδρος ΝΕΔΗΚ
  10. Μέλος Κεντρικής Επιτροπής
  11. Άλλοι Αξιωματούχοι

ΑΡΘΡΟ 28: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 28.1 Ο Πρόεδρος του Κόμματος εκλέγεται, άμεσα από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση,  και η θητεία του διαρκεί μέχρι την εκλογή νέου Προέδρου.
  Πρόεδρος εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει το 50% συν μία ψήφο
  του συνόλου των έγκυρων ψήφων. Αν η πρώτη ψηφοφορία δεν αναδείξει
  Πρόεδρο, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την πρώτη Κυριακή μετά την
  Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση, μεταξύ των δύο επικρατέστερων
  υποψηφίων.
 28.2 Σε περίπτωση κένωσης της θέσης του Προέδρου του Κόμματος για
  υπολειπόμενη θητεία μικρότερη των έξι (6) μηνών τα  καθήκοντα αυτού ασκεί
  ο Αναπληρωτής Πρόεδρος. Αν η θέση του Προέδρου του Κόμματος κενωθεί
  ενώ υπολείπεται θητεία πέραν των έξι μηνών, συγκαλείται Έκτακτη
  Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση, ειδικώς προς τούτο συγκαλούμενη, για την
  εκλογή νέου Προέδρου εντός του επόμενου εξαμήνου από την κένωση της
  θέσης.
 28.3 Αρμοδιότητες
  α) Ο Πρόεδρος του Κόμματος εκπροσωπεί και εκφράζει το Κόμμα.
  β) Προΐσταται και έχει τη γενική εποπτεία και τον έλεγχο του Κόμματος
   σε όλους του τομείς.
  γ) Προεδρεύει όλων των Κεντρικών Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος
   ή οποιασδήποτε Επιτροπής σε συνεδρία της οποίας λαμβάνει μέρος.
  δ) Μετέχει στη διαδικασία εκλογής του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου
   και του Αναπληρωτή του ως ορίζεται στο Καταστατικό.
  ε) Υπογράφει όλα τα έγγραφα του Κόμματος.
  στ) Δύναται να εκχωρεί προσωρινά μέρος των εξουσιών του στον
   Αναπληρωτή  Πρόεδρο του Κόμματος.
  ζ) Τον Πρόεδρο του Κόμματος όταν κωλύεται ή απουσιάζει
   αντιπροσωπεύει ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Κόμματος. Ο
   Πρόεδρος του Κόμματος λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 29: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 29.1 Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος εκλέγεται  από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση.
 29.2 Είναι μέλος των Ανωτάτων Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος.
 29.3 Αναπληρεί τον Πρόεδρο όταν κωλύεται ή απουσιάζει, στην άσκηση των
  συνήθων καθηκόντων του ή όπως προβλέπεται στο άρθρο 25(2).
 29.4 Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 30: ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 30.1 Οι Αντιπρόεδροι είναι τρεις (3) και εκλέγονται από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση μέσα από κοινό ψηφοδέλτιο. Σε περίπτωση κενής θέσης
  Αντιπροέδρου, τότε η Κεντρική Επιτροπή εκλέγει μετά από υποβολή
  υποψηφιοτήτων, νέο Αντιπρόεδρο.
 30.2 Ο κάθε ένας εξ αυτών αναλαμβάνει ξεχωριστό τομέα ευθύνης, όπως αυτοί
  καθορίζονται από το Εκτελεστικό Γραφείο. Η επιλογή γίνεται με βάση την
  σειρά εκλογής.
 30.3 Είναι μέλη των  Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος όπως προβλέπεται από
  το Καταστατικό.
 30.4 Καθήκοντα
  α) Βοηθούν τον Πρόεδρο και Αναπληρωτή Πρόεδρο στην εκτέλεση των
   καθηκόντων τους για την ομαλή λειτουργία του Κόμματος.
  β) Αναλαμβάνουν την ευθύνη εποπτείας και συντονισμού του
   συστήματος παραγωγής πολιτικής, την ευθύνη του συντονισμού της

   διαμόρφωσης του κυβερνητικού προγράμματος του Κόμματος και τον
   συντονισμό της Επιτροπής Πολιτικών Συμβούλων. Ενημερώνουν με
   τακτικές εκθέσεις/αναφορές το Εκτελεστικό Γραφείο και την Κεντρική
   Επιτροπή.
 30.5 Οι Αντιπρόεδροι λογοδοτούν στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 31: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 31.1 Ο Γενικός Γραμματέας του Κόμματος εκλέγεται από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση.
 31.2 Αρμοδιότητες: 
  α) Συγκαλεί τις συνεδρίες των Κεντρικών Συλλογικών Οργάνων του
   Κόμματος κοινοποιώντας έγκαιρα την ημερήσια διάταξη κάθε
   συνεδρίας μαζί με τα σχετικά έγγραφα εργασίας ως ορίζει το
   Καταστατικό και οι Ειδικοί Κανονισμοί.
  β) Σε συνεργασία με τους Βοηθούς Γενικούς Γραμματείς φέρει την
   ευθύνη τήρησης  των  βιβλίων  Πρακτικών των συνεδριάσεων των
   Κεντρικών Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος.
  γ) Έχει την εποπτεία των Ομάδων Μελετών και του Πολιτικού
   Σχεδιασμού.
  δ) Γνωστοποιεί τις αποφάσεις των Ανώτερων Καθοδηγητικών Οργάνων
   του Κόμματος προς τα ιεραρχικά υφιστάμενά  του κομματικά όργανα
   και ελέγχει την εφαρμογή τους.
  ε) Καταθέτει στο Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο την Έκθεση Δράσης του
   Κόμματος.
  στ) Προσυπογράφει κατά κανόνα τα εξερχόμενα έγγραφα του Κόμματος.
  ζ) Υποβάλλει  προς τα αρμόδια  όργανα   προτάσεις για λήψη
   αποφάσεων πάνω σε  τρέχοντα σοβαρά θέματα.
  η) Συγκροτεί σε συνεργασία με το Εκτελεστικό Γραφείο, Επιτροπές
   Εργασίας με συμβουλευτική ιδιότητα, με σκοπό την πλαισίωση και
   υποβοήθηση υπευθύνων Αξιωματούχων στην εκτέλεση του έργου
   τους. 
  θ) Ο Γενικός Γραμματέας βοηθείται στο έργο του από τους Βοηθούς
   Γενικούς Γραμματείς.
 31.3 Ο Γενικός Γραμματέας λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή

ΑΡΘΡΟ 32: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 32.1 Ο Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας  εκλέγεται από την  Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση.
 32.2 Η θέση του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα είναι επαγγελματική κατόπιν
  εκλογής. Δεν μπορεί να διεκδικήσει οποιοδήποτε πολιτειακό αξίωμα, εκτός
  και αν παραιτηθεί δυο (2) χρόνια πριν τις πολιτειακές εκλογές στις οποίες
  προτίθεται να διεκδικήσει.
 32.3. Αρμοδιότητες
  α) Είναι υπεύθυνος για την οργάνωση του Κόμματος. Καταρτίζει το
   Γενικό Οργανωτικό Σχέδιο, το οποίο, μετά την έγκριση του από την
   Κεντρική Επιτροπή, προωθεί δια των αρμοδίων κομματικών 
οργάνων
   προς υλοποίηση.
  β) Βρίσκεται σε στενή επαφή με τις Επαρχιακές Επιτροπές και τα
   Παραρτήματα του Εξωτερικού και συντονίζει τις ενέργειες και
   δραστηριότητες τους στον οργανωτικό τομέα.
  γ) Επισκέπτεται τις Επαρχίες και παρακολουθεί και ελέγχει την πρόοδο
   προς υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του Κόμματος.
  δ) Ενημερώνει το Εκτελεστικό Γραφείο και υποβάλλει τακτικά Έκθεση
   προς την Κεντρική Επιτροπή για την πρόοδο και τα αποτελέσματα
   υλοποίησης του Γενικού Οργανωτικού Σχεδίου και των Ειδικών
   Οργανωτικών Προγραμμάτων. 
  ε) Προΐσταται τις λειτουργίας του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου. 
  στ) Με εισήγηση του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, το Εκτελεστικό

   Γραφείο επικυρώνει τα εννιά (9) πρόσωπα που στελεχώνουν το
   Οργανωτικό Γραφείο. 
   Το Οργανωτικό Γραφείο υπόκειται πλήρως στις αρμοδιότητες του
   Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα.
 32.4 O Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 33: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
 33.1 Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Κόμματος είναι μέλος της Βουλής,
  αυτοδικαίως προεδρεύει της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και ασκεί καθήκοντα
  Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου.
 33.2 Εάν ο Πρόεδρος του Κόμματος αναδειχθεί Πρόεδρος της Βουλής πράγμα
  που θα τον κωλύει να ασκεί τα καθήκοντα του Κοινοβουλευτικού
  Εκπροσώπου ή για οποιοδήποτε λόγο δεν επιθυμεί να κατέχει τη θέση του
  Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου, ή εάν δεν είναι μέλος της Βουλής, η
  Κοινοβουλευτική Ομάδα σε συνεδρία της υπό την προεδρία του, εκλέγει τον
  Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο.  Την εκλογή του Εκπροσώπου επικυρώνει η
  Κεντρική Επιτροπή.
 33.3 Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος υποβάλλει κάθε τρίμηνο ή όταν του
  ζητηθεί από το Εκτελεστικό Γραφείο Έκθεση Δράσης της Ομάδας.
 33.4 Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος εκφράζει τις θέσεις του Κόμματος στην
  Βουλή και συντονίζει το έργο των βουλευτών.
 33.5 Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος καλεί σε συνεδρία την Ομάδα τακτικά κάθε
  εβδομάδα και έκτακτα όταν παρίσταται ανάγκη.

ΑΡΘΡΟ 34: ΜΕΛΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
 Ως το Άρθρο 12 ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 35: ΒΟΗΘΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
 35.1 Οι Βοηθοί Γενικοί Γραμματείς είναι δυο (2) και επιλέγονται/εκλέγονται από
  την Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 35.2 Συμμετέχουν εξ οφίκιο μέλη στην Κεντρική Επιτροπή με δικαίωμα ψήφου.
 35.3 Μετέχουν στα συλλογικά όργανα του Κόμματος,  όπως προνοεί το
  Καταστατικό.
 35.4 Αρμοδιότητες
  α) Βοηθούν το Γενικό Γραμματέα στην προετοιμασία και τη λειτουργία
   των συλλογικών οργάνων του Κόμματος.
  β) Ειδικότερα ασκούν καθήκοντα που τους κατανέμει το Εκτελεστικό
   Γραφείο ύστερα από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 36: ΒΟΗΘΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΙ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
 36.1 Οι  Βοηθοί  Γενικοί  Οργανωτικοί  Γραμματείς είναι  δύο (2)  και
  επιλέγονται/εκλέγονται από την Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί
  54 μήνες.
 36.2 Συμμετέχουν εξ οφίκιο μέλη στην Κεντρική Επιτροπή με δικαίωμα ψήφου.
 36.3 Μετέχουν στα συλλογικά όργανα του Κόμματος,  όπως προνοεί το
  Καταστατικό.
 36.4 Αρμοδιότητες 
  α) Βοηθούν το Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα για την εύρυθμη λειτουργία
   του οργανωτικού μηχανισμού του Κόμματος. Αντικαθιστούν το Γενικό
   Οργανωτικό  Γραμματέα σε περίπτωση απουσίας.
  β) Ειδικότερα, ασκούν καθήκοντα που τους αναθέτει το Εκτελεστικό
   Γραφείο ύστερα από εισήγηση του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 37: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
 37.1 Ο Αναπληρωτής Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος εκλέγεται από την
  Κοινοβουλευτική Ομάδα και αναπληρώνει τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο
  όταν απουσιάζει ή όταν κωλύεται. Την εκλογή του επικυρώνει η Κεντρική
  Επιτροπή.

   στ) Να  ψηφίζει τους υποψήφιους του Κόμματος σε κάθε εκλογή σε
    δημόσιο αξίωμα.
   ζ) Να μην είναι μέλος άλλου Κόμματος.
 62.7 Κομματική Ταυτότητα
   α) Η εγκεκριμένη αίτηση υποψηφίου μέλους, προωθείται από την
    Επαρχιακή Επιτροπή ή τη Γραμματεία του Εκτελεστικού
    Γραφείου προς το Τμήμα έκδοσης ταυτοτήτων στα Κεντρικά
    Γραφεία για την καταγραφή  του μέλους στο Κεντρικό Μητρώο
    και την έκδοση της κομματικής του ταυτότητας.
   β) Η διαδικασία έκδοσης της κομματικής ταυτότητας
    συμπληρώνεται το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες από την
    παράδοση των στοιχείων στο τμήμα ταυτοτήτων στη Λευκωσία.
    Η ταυτότητα παραδίδεται στην οικεία Επαρχιακή Επιτροπή, η
    οποία και τη διαβιβάζει αμέσως στην ενδιαφερόμενη Τοπική
    Οργάνωση για να παραδοθεί στο νέο μέλος.
   γ) Η όλη διαδικασία εγγραφής μέλους και έκδοσης της ταυτότητας
    του και παράδοσης της στο νέο μέλος διεξάγεται με τον
    ταχύτερο δυνατό ρυθμό και σε καμιά περίπτωση δεν διαρκεί
    πέραν των δύο μηνών.
   δ) Η ανανέωση της Κομματικής ταυτότητας γίνεται δια της
    πληρωμής της ετήσιας συνδρομής.

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

ΑΡΘΡΟ 63: ΝΕΟΛΑΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 63.1 Η ΝΕΔΗΚ αποβλέπει στην κινητοποίηση και πολιτικοποίηση των νέων και
  αξιοποίηση της προσφοράς τους στη ζωή του τόπου μας.
  Αποτελεί την ανανεωτική δύναμη στον αγώνα προώθησης  και πραγμάτωσης
  των αρχών και των στόχων του Κόμματος.
 63.2 Διατηρεί Τμήματα Φοιτητικής Νεολαίας, Εργαζόμενης Νεολαίας και άλλα. 
 63.3 Η ΝΕΔΗΚ είναι αναπόσπαστο μέρος του Κόμματος και βρίσκεται σε συνεχή
  πολιτική συνεργασία με τα συλλογικά όργανα του Κόμματος, πάντοτε κάτω
  από την άμεση εποπτεία του Κόμματος.
 63.4 Η οικονομική διαχείριση και ο έλεγχος γίνεται από το Γενικό Διευθυντή του
  Κόμματος σε συνεργασία με τον Οικονομικό Διαχειριστή του Κόμματος.
 63.5 Μέλη της ΝΕΔΗΚ είναι οι νέοι, μέλη του Κόμματος, ηλικίας από 18-30 ετών.
  Κατά την ημέρα της εκλογικής συνέλευσης δικαίωμα ψήφου έχουν όσοι
  έχουν οικονομικά τακτοποιημένες τις υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με τις
  πρόνοιες του Άρθρου 62.3. Για άτομα 12-18 ετών που επιθυμούν να
  εγγραφούν στην ΝΕΔΗΚ, τηρείται ξεχωριστό μητρώο υπό την εποπτεία του
  Γενικού Οργανωτικού Γραφείου.
 63.6 Την ευθύνη φύλαξης και τήρησης του μητρώου έχει το Γενικό Οργανωτικό
  Γραφείο του Κόμματος.
 63.7 Κανένας εν ενεργεία αξιωματούχος της ΝΕΔΗΚ δεν μπορεί να υπερβαίνει το
  τριαντακοστό (30) έτος της ηλικίας του εκτός και αν διανύει θητεία στην
  οποία εξελέγη και ήταν κάτω των τριάντα (30) ετών.
 63.8 Ο Πρόεδρος, τα μέλη της Γραμματείας και οι Επαρχιακοί Αξιωματούχοι της
  οργάνωσης, εκλέγονται από το Παγκύπριο Συνέδριο της Οργάνωσης το
  οποίο διενεργείται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του Κόμματος το
  αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής της
  Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης και η θητεία τους διαρκεί
  πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 63.9 Η διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη της ηγεσίας της ΝΕΔΗΚ
  διενεργείται και εποπτεύεται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του
  Κόμματος.

 63.10 Ο Πρόεδρος της ΝΕΔΗΚ προεδρεύει της Γενικής Γραμματείας και του
  Κεντρικού Συμβουλίου της ΝΕΔΗΚ.  Έχει την ευθύνη οργάνωσης και
  διοίκησης της ΝΕΔΗΚ και προώθησης των σκοπών και επιδιώξεων της, σε
  συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη των συλλογικών οργάνων της των οποίων
  προεδρεύει.
 63.11 Ο Πρόεδρος της ΝΕΔΗΚ συμμετέχει στο Εκτελεστικό Γραφείο του Κόμματος
  και επίσης, μαζί με τα μέλη της Γενικής Γραμματείας, στην Κεντρική Επιτροπή
  του Κόμματος.
 63.12 Το Καταστατικό της ΝΕΔΗΚ αντανακλά στις διατάξεις του το περιεχόμενο
  του παρόντος άρθρου. Το Καταστατικό του Κόμματος υπερισχύει
  οποιασδήποτε άλλης πρόνοιας του Καταστατικού της ΝΕΔΗΚ σε περίπτωση
  αμφιλεγόμενης και συγκρουόμενης ερμηνείας οποιασδήποτε διάταξης.
 63.13 Το Καταστατικό της ΝΕΔΗΚ υπόκειται στην έγκριση και επικύρωση της
  Κεντρικής Επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 64: ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ  ΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ  ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 64.1 Σκοπός της ΓΟΔΗΚ είναι η προσέλευση των Κυπρίων γυναικών στις τάξεις
  του Δημοκρατικού Κόμματος και η εργασία και συμβολή τους στον αγώνα για
  ανέλιξη της Κύπριας γυναίκας στον πολιτικό,  στον πολιτιστικό και στον
  κοινωνικό τομέα καθώς και η διασφάλιση για τις γυναίκες ισότητα
  δικαιωμάτων και ευκαιριών, πάντοτε μέσα στα πλαίσια του όλου Κομματικού
  μηχανισμού και σύμφωνα με τις καταστατικές αρχές και την πολιτική γραμμή
  του Κόμματος.
 64.2 Η ΓΟΔΗΚ είναι  τμήμα αναπόσπαστο του  Κόμματος και βρίσκεται σε συνεχή
  πολιτική συνεργασία με τα συλλογικά όργανα του Κόμματος. Διατηρεί
  διοικητική και οργανωτική αυτοτέλεια, πάντοτε κάτω από την άμεση εποπτεία
  του Κόμματος.
 64.3 Η οικονομική διαχείριση και ο έλεγχος γίνονται από το Γενικό Διευθυντή του
  Κόμματος σε συνεργασία με τον Οικονομικό Διαχειριστή του Κόμματος.
 64.4 Η ΓΟΔΗΚ παρουσιάζει τις θέσεις και απόψεις του Κόμματος σε θέματα που
  αφορούν ειδικά τη γυναίκα.
 64.5 Μέλη της ΓΟΔΗΚ είναι όλες οι γυναίκες  μέλη του Κόμματος.
  Για την εγγραφή τους ως μελών εφαρμόζονται οι πρόνοιες του Άρθρου 62.3.
  Τα ονόματα των γυναικών μελών του Κόμματος καταχωρούνται στο Κεντρικό
  Μητρώο Μελών του Κόμματος.
 64.6 Την ευθύνη φύλαξης και τήρησης του μητρώου έχει το Γενικό Οργανωτικό
  Γραφείο του Κόμματος. Το μητρώο μελών περιλαμβάνει τις γυναίκες μέλη
  του Κόμματος και δεν διατηρείται παράλληλα άλλο μητρώο από την ίδια
  Οργάνωση.
 64.7 Η Πρόεδρος και τα μέλη της ΓΟΔΗΚ εκλέγονται από το Παγκύπριο Συνέδριο
  της Οργάνωσης, το οποίο διενεργείται και εποπτεύεται από το Γενικό
  Οργανωτικό Γραφείο του Κόμματος. Η εκλογή της ηγεσίας γίνεται εντός έξι
  (6) μηνών από την ημερομηνία της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης και η
  θητεία τους διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 64.8 Η διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη της ηγεσίας της ΓΟΔΗΚ
  διενεργείται και εποπτεύεται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του
  κόμματος.
 64.9 Η Πρόεδρος της ΓΟΔΗΚ συμμετέχει στο Εκτελεστικό Γραφείο του Κόμματος
  και επίσης, μαζί με τα μέλη της Γενικής Γραμματείας της, στην Κεντρική
  Επιτροπή.
 64.10 Το Καταστατικό της ΓΟΔΗΚ  αντανακλά στις διατάξεις του το περιεχόμενο
  του παρόντος άρθρου. Το Καταστατικό του Κόμματος υπερισχύει
  οποιασδήποτε άλλης πρόνοιας του Καταστατικού της ΓΟΔΗΚ σε περίπτωση
  αμφιλεγόμενης και συγκρουόμενης ερμηνείας οποιασδήποτε διάταξης.
 64.11 Το Καταστατικό της ΓΟΔΗΚ υπόκειται στην έγκριση και επικύρωση της
  Κεντρικής Επιτροπής.

  Επιτροπή.
 60.3 Αρμοδιότητες
  Η Τοπική Επιτροπή εργάζεται για:
   α) Την υλοποίηση των Αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.
   β) Την προώθηση των θέσεων και απόψεων του Κόμματος μέσα
    στον κόσμο  της περιοχής της.
   γ) Τη διεύρυνση του Κόμματος με την προσχώρηση νέων μελών.
   δ) Την ανάληψη πρωτοβουλιών με στόχο την αύξηση της επιρροής
    του Κόμματος στην περιοχή ευθύνης της.
   ε) Την κινητοποίηση και συμμετοχή των μελών στις γενικές
    κομματικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις.
   στ) Την διεκπεραίωση των οδηγιών ή καθηκόντων που της
    ανατίθενται από  αρμόδια κομματικά όργανα.
   ζ) Την είσπραξη συνδρομών και διαφώτιση των μελών της Τοπικής
    Οργάνωσης.
   η) Την ενημέρωση και διαφώτιση των μελών της περιοχής της για
    τις θέσεις του Κόμματος πάνω στις διαμορφούμενες νέες
    εξελίξεις. 
 60.4 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν την
  οργάνωση και λειτουργία των Επαρχιακών οργάνων του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 61: ΤΟΠΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 61.1 Το Τοπικό Συμβούλιο συγκροτείται από:
   α) Την Τοπική Επιτροπή
   β) Τους αντιπροσώπους κάθε εκλογικού κέντρου της περιφέρειας
    της Τοπικής Επιτροπής.
   γ) Μέλη  οργανωμένων συνόλων που εγκρίνει η Επαρχιακή
    Επιτροπή  μετά από συνεννόηση  με την Τοπική Επιτροπή.
 61.2 Του Τοπικού Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος της Τοπικής Επιτροπής ή
  εκπρόσωπος της Επαρχιακής Επιτροπής.  Καλείται σε συνεδρία με απόφαση
  της Τοπικής Επιτροπής τακτικά κάθε δύο (2) μήνες και έκτακτα όταν κριθεί
  αναγκαίο από τον Πρόεδρο της Τοπικής Επιτροπής ή την Επαρχιακή Επιτροπή
  ή όταν ζητηθεί από την πλειοψηφία των μελών του.
 61.3 Αρμοδιότητες
   α) Συμβάλλει ουσιαστικά στην υλοποίηση των οργανωτικών
    προγραμμάτων που σχεδιάζει η Τοπική Επιτροπή μέσα στα
    πλαίσια των οδηγιών της Επαρχιακής Επιτροπής.
   β) Αξιολογεί τα αποτελέσματα της Κομματικής δουλειάς και
    εκφράζει τις διαπιστώσεις, τα συμπεράσματα και τις εισηγήσεις
    του.
   γ) Επιλαμβάνεται ειδικών θεμάτων που παραπέμπονται προς αυτό
    από τη Τοπική Επιτροπή ή την Επαρχιακή Επιτροπή και
    υποβάλλει σχετικές εισηγήσεις.

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΑΡΘΡΟ 62: ΜΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
 62.1 Προσόντα Εγγραφής
   α) Κάθε Κύπριος, κάτοικος της Κύπρου, μπορεί να εγγραφεί μέλος
    του Κόμματος, εάν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας
    του, δεν ανήκει ή δεν υποστηρίζει άλλο πολιτικό σχηματισμό και
    δηλώσει αποδοχή των Αρχών της Ιδεολογίας και του
    Καταστατικού του Κόμματος.
   β) Με απόφαση του Εκτελεστικού Γραφείου είναι δυνατό, Κύπριοι
    μη μόνιμοι κάτοικοι της Κύπρου, καθώς  και αλλοδαποί μόνιμοι
    κάτοικοι της Κύπρου να εγγραφούν μέλη του Κόμματος.

 62.2 Μητρώα Μελών 
  Τα μέλη εγγράφονται στα ακόλουθα Μητρώα: 
  1) Μητρώο Μελών Τοπικής Οργάνωσης.
  2) Μητρώο Μελών Επαρχιακής Οργάνωσης.
  3) Κεντρικό Μητρώο Μελών.
 62.3 Εγγραφή Μελών 
  Το υποψήφιο μέλος συμπληρώνει ειδικό Έντυπο Εγγραφής Μέλους στην
  Τοπική Οργάνωση του τόπου διαμονής του. Η αίτηση εξετάζεται από την
  οικεία Επαρχιακή Επιτροπή.
  Συμμετοχή στη διαδικασία εγγραφής μέλους έχουν ο Πρόεδρος και τα μέλη
  της Γραμματείας του Εκτελεστικού Γραφείου.
 62.4 Αποχώρηση Μέλους
  Έκαστο μέλος αποχωρεί από το Κόμμα:
   α) Όταν καταδεικνύει ρητά την επιθυμία του πως δεν επιθυμεί να
    είναι μέλος,
   β) Αποστείλει γραπτή επιστολή προς την οικεία Επαρχιακή
    Επιτροπή ή/και στο Γενικό Οργανωτικό Γραφείο,
   γ) Με δημόσια ανάρτηση ή δήλωση του,
   δ) Όταν με πράξεις ή/και ενέργειες του διαμηνύει ότι δεν θέλει να  
    είναι μέλος του κόμματος.
 
 62.5 Δικαιώματα Μέλους 
  Κάθε μέλος έχει δικαίωμα:
   α) Να ψηφίζει αιρετά όργανα του Κόμματος (άμεσα ή έμμεσα)
    όπως προνοεί το Καταστατικό.
   β) Να υποβάλλει υποψηφιότητα για εκλογή σε κομματικά Αξιώματα
    σε όλα τα επίπεδα της κομματικής δομής, όπως ορίζει το
    Καταστατικό.
   γ) Να διεκδικεί υποβολή υποψηφιότητας για πολιτειακά αξιώματα
    σύμφωνα με το Καταστατικό και τους Ειδικούς Κανονισμούς που
    ρυθμίζουν το θέμα τούτο.
   δ) Να ασκεί κριτική που να εξαντλείται μέσα στα πλαίσια της
    λειτουργίας των οργάνων του Κόμματος.
   ε) Να υποβάλλει στα αρμόδια όργανα εισηγήσεις και να συζητεί
    ελεύθερα  οποιοδήποτε θέμα που έχει σχέση με την πολιτική
    του Κόμματος μέσα στα πλαίσια των κομματικών διαδικασιών.
   στ) Να εκφράζει, να προωθεί και να υποστηρίζει, τυχόν
    διαφορετικές απόψεις του όσο αφορά την πολιτική ή τις
    ενέργειες του Κόμματος, είτε στα συλλογικά όργανα είτε
    δημόσια, νοουμένου ότι μετά που θα ληφθεί απόφαση ομόφωνα
    ή κατά πλειοψηφία από το αρμόδιο συλλογικό όργανο, το μέλος
    δεν δικαιούται με λόγο ή  ενέργειες να  υποσκάπτει ή να
    προβαίνει σε ενέργειες αντίθετες προς την απόφαση που
    λήφθηκε. Σε περίπτωση που ενεργεί αντίθετα, λαμβανομένης
    υπόψη και της μορφής και έντασης της αντίδρασης, το μέλος
    θεωρείται ότι είναι πειθαρχικά υπόλογο και σε περίπτωση
    καταδίκης, υπόκειται σε κυρώσεις.
 62.6 Υποχρεώσεις Μέλους 
  Κάθε μέλος έχει την υποχρέωση:
   α) Να σέβεται και να προωθεί τις Αρχές, την Ιδεολογία και το
    Πρόγραμμα του Κόμματος.
   β) Να συμμορφώνεται προς τις αποφάσεις και να τηρεί τη γραμμή
    του Κόμματος
   γ) Να παρακολουθεί ανελλιπώς τις συνεδρίες των οργάνων στα
    οποία  μετέχει και να λαμβάνει πρόθυμα μέρος στις διάφορες
    εκδηλώσεις του Κόμματος.
   δ) Να καταβάλλει την συνδρομή του στο Κόμμα.
   ε) Να φροντίζει ώστε να είναι εγγεγραμμένος στους Εκλογικούς
    Καταλόγους της Πολιτείας.

ΑΡΘΡΟ 55: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 55.1 Ύστερα από οδηγίες του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου, σύμπλεγμα Τοπικών
  Οργανώσεων, αποτελεί Περιφερειακή Οργάνωση. Κάθε Επαρχιακή Επιτροπή,
  σε συνεννόηση με το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο, χωρίζει την οικεία επαρχία
  της σε περιφέρειες. Κάθε περιφέρεια είναι ένας δήμος ή μια ενορία ή μια
  εκλογική περιφέρεια και στην ύπαιθρο μια ομάδα κοινοτήτων.
  Μέλη της μπορεί να είναι όλες οι Τοπικές Οργανώσεις μιας Περιφέρειας. Οι
  Πρόεδροι και οι Οργανωτικοί Γραμματείς των Τοπικών Οργανώσεων
  αποτελούν το Εκτελεστικό Σώμα της Περιφερειακής Οργάνωσης.
  Η Περιφερειακή Οργάνωση συνεδριάζει υπό την προεδρία του Εκπροσώπου
  των Περιφερειακών Τομέων/Οργανωτικό Συντονιστή Υπαίθρου και
  Δημαρχούμενων περιοχών, που εκλέγεται από τα μέλη της Περιφέρειας
  όπως ορίζει το άρθρο 52.1, τακτικά κάθε διμηνία και έκτακτα όταν το
  αποφασίσει η Επαρχιακή Επιτροπή. Οι αρμοδιότητες του Συντονιστή
  καθορίζονται με Κανονισμούς από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο
 55.2 Τις περιφέρειες κατά επαρχία ορίζει η οικεία Επαρχία σε συνεννόηση με το
  Γενικό Οργανωτικό Γραφείο.
 55.3 Αρμοδιότητες
  1) Συντονίζει τις δραστηριότητες των Τοπικών Οργανώσεων που
   περιλαμβάνονται στην περιφέρεια
  2) Θέτει περιφερειακούς στόχους για διεύρυνση του Κόμματος και
   αποτελεσματική διαφώτιση των μελών της.

ΑΡΘΡΟ 56: ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 
ΕΠΑΡΧΙΩΝ 
 56.1 Οι Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες Επαρχιών λειτουργούν
  σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος Καταστατικού.
 56.2 Ιδρύονται Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες κατά Επαρχία
  με εισήγηση του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
  Ομάδων και κατόπιν έγκρισης του Οργανωτικού Γραφείου, κατά Κλάδο ή
  Επάγγελμα όπου τα μέλη είναι πέραν των τριάκοντα (30). Το Εκτελεστικό
  Γραφείο δύναται να εγκρίνει σύσταση Κλαδικής Οργάνωσης με μικρότερο
  αριθμό μελών. Οι κατά επαρχία επάγγελμα Κλαδικές Οργανώσεις συνδέονται
  με τις αντίστοιχες Κλαδικές των άλλων Επαρχιακών και σχηματίζουν κατά
  επάγγελμα την Παγκύπρια Κλαδική Οργάνωση.
 56.3 Η Κλαδική Οργάνωση διοικείται από πενταμελή (5) Επιτροπή που
  αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα, το Βοηθό
  Γραμματέα και τον Ταμία.
 56.4 Υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, οι Πρόεδροι των
  Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων αποτελούν την
  Συντονιστική Επιτροπή των Κλαδικών Οργανώσεων (Σ.Ε.Κ.Ο) και έχουν την
  ευθύνη του συντονισμού των Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
  Ομάδων. Το έργο της Σ.Ε.Κ.Ο αναλαμβάνει πενταμελής Γραμματεία που
  εκλέγεται και έχει Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Αναπληρωτή
  Γραμματέα και Ταμία.
 56.5 Αρμοδιότητες
  α) Επιλαμβάνονται και προωθούν προβλήματα, ή αιτήματα μελών του
   Κλάδου δια του αρμοδίου οργάνου του Κόμματος.
  β) Μελετούν προβλήματα του Κλάδου και υποβάλλουν εισηγήσεις στο
   Κόμμα δια του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
   Ομάδων.
  γ) Οργανώνουν τα μέλη, τα στελέχη και τους οπαδούς του Κόμματος
   στους χώρους εργασίας και φροντίζουν δια την συστηματική
   διαφώτιση και εμπέδωση της Κομματικής Πολιτικής.
 56.6 Κατά παρόμοιο τρόπο λειτουργούν και οι Επιτροπές Συνταξιούχων.
 56.7 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί, που εγκρίνει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζουν τον τρόπο
  εκλογής και λειτουργίας όλων των Επιτροπών και Οργανώσεων του
  Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 57: TOΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 57.1 Η Τοπική Οργάνωση είναι η βασική πολιτική και οργανωτική μονάδα του
  Κόμματος. Καλύπτει και μια ενορία ή εκλογική περιφέρεια
  Ιδρύεται από την Επαρχιακή Επιτροπή ύστερα από έγκριση του Εκτελεστικού
  Γραφείου.  Δύναται να καλύπτει μια κοινότητα ή ομάδα κοινοτήτων ή ενορία ή
  εκλογική περιφέρεια και στις πόλεις  να καλύπτει την περιοχή που αναλογεί
  σε κάθε ένα εκλογικό Κέντρο.
 57.2 Αποτελείται τουλάχιστον από 10 μέλη. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το
  Εκτελεστικό Γραφείο δύναται να εγκρίνει σύσταση Τοπικής Οργάνωσης με
  μικρότερο αριθμό μελών.
  Η Τοπική Οργάνωση δέχεται μέλη που κατοικούν στην ίδια γεωγραφική
  περιφέρεια.

ΑΡΘΡΟ 58: ΤΟΠΙΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 58.1 Αποτελεί το ανώτατο όργανο της Τοπικής Οργάνωσης. Συγκροτείται από τα
  μέλη που έχουν εγγραφεί στο κεντρικό μητρώο μελών του Κόμματος
  τουλάχιστον εννέα (9) μήνες πριν τη διεξαγωγή της Παγκύπριας Εκλογικής
  Συνέλευσης και διενεργείται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του
  Κόμματος εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής της
  Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης.
  Εφορευτική Επιτροπή που ορίζεται από την Επαρχιακή Επιτροπή εποπτεύει
  την εκλογική διαδικασία. 
  Ειδικοί κανονισμοί που καθορίζονται από την Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν
  τα θέματα της υποβολής υποψηφιοτήτων και την εκλογική διαδικασία. Οι
  Γενικές Συνελεύσεις των Τοπικών Οργανώσεων διεξάγονται εντός έξι (6)
  μηνών μετά την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
 58.2 Σε περίπτωση που Προέδροι ή μέλη Τοπικών Επιτροπών δεν ανταποκρίνονται
  στα καθήκοντα τους και δεν υλοποιούν το πλάνο του Γενικού Οργανωτικού
  Γραφείου και τις αποφάσεις του Κόμματος, η οικεία Επαρχιακή Επιτροπή σε
  συνεννόηση με το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο και με έγκριση του
  Εκτελεστικού Γραφείου, αποφασίζει την πραγματοποίηση νέας Εκλογικής
  Συνέλευσης ή/και την αντικατάσταση τους.
 58.3 Αρμοδιότητες
  Εκλέγει τον Πρόεδρο και τα μέλη της Τοπικής  Επιτροπής για θητεία που
  διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.

ΑΡΘΡΟ 59: ΤΟΠΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 59.1 Συγκαλείται μια (1) φορά στην διάρκεια της θητείας της Επιτροπής ή όποτε
  αυτό κριθεί αναγκαίο και προβαίνει σε έλεγχο των πεπραγμένων της Τοπικής
  Επιτροπής, η οποία παρουσιάζει έκθεση δράσης. Μεριμνά για την περαιτέρω
  στελέχωση και δραστηριοποίηση της Τοπικής Επιτροπής.
  Συμμετέχουν όλα τα μέλη της Τοπικής Οργάνωσης που είναι εγγεγραμμένα
  στο κεντρικό μητρώο μελών του Κόμματος και έχουν τακτοποιημένη την
  οικονομική συνδρομή τους.

ΑΡΘΡΟ 60: ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 60.1 Εκλέγεται από την Τακτική Εκλογική Συνέλευση της Τοπικής Οργάνωσης για
  θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
  Αποτελείται από πέντε ως δεκαπέντε (5-15) μέλη ανάλογα με την
  αριθμητική δύναμη των μελών της Τοπικής Οργάνωσης.
  Καταρτίζεται εις Σώμα ως εξής:
  Αντιπρόεδρος, Γραμματέας Οργανωτικός Γραμματέας και Ταμίας. Τα υπόλοιπα
  μέλη είναι Σύμβουλοι. Συνεδριάζει τακτικά κάθε εβδομάδα και έκτακτα όταν
  κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο.
 60.2 Ο Πρόεδρος της  Τοπικής  Επιτροπής ΝΕΔΗΚ και η Πρόεδρος της Τοπικής
  Επιτροπής ΓΟΔΗΚ παρακάθονται στις συνεδρίες  της Τοπικής Επιτροπής του
  Κόμματος. Εξ οφίκιο μέλη με δικαίωμα ψήφου είναι οι Δήμαρχοι, Δημοτικοί
  Σύμβουλοι, Σχολικοί Έφοροι, Πρόεδρος και μέλη Κοινοτικών Συμβουλίων,
  νοουμένου ότι είναι μέλη του Κόμματος που κατοικούν στην οικεία Τοπική

  Γραφείο χωρίζει την Επαρχία της σε περιφέρειες. Κάθε περιφέρεια είναι ένας
  Δήμος ή Ενορία ή εκλογική περιφέρεια και στην Ύπαιθρο ομάδα κοινοτήτων.
  Του Επαρχιακού Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος της Επαρχιακής
  Επιτροπής.  Καλείται δε σε συνεδρία με απόφαση της Επαρχιακής Επιτροπής
  τακτικά κάθε τρεις (3) μήνες και έκτακτα όταν κριθεί αναγκαίο από τον
  Πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής ή όταν ζητηθεί από τη πλειοψηφία των
  μελών του.
 52.2 Αρμοδιότητες
  α) Συμβάλλει ουσιαστικά στην υλοποίηση των οργανωτικών
   προγραμμάτων εσωκομματικής επικοινωνίας που σχεδιάζει η
   Επαρχιακή Επιτροπή.
  β) Προβαίνει σε αξιολόγηση των πεπραγμένων και σε απολογισμό
   δράσης κατά Τοπική Οργάνωση και εκφράζει τις διαπιστώσεις, τα
   συμπεράσματα και τις εισηγήσεις της.
  γ) Επιλαμβάνεται ειδικών θεμάτων που παραπέμπονται προς αυτό από
   την Επαρχιακή Επιτροπή και υποβάλλει σχετικές εισηγήσεις.

ΑΡΘΡΟ 53: ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 53.1 Η Επαρχιακή Επιτροπή είναι είκοσι-εφταμελής (27). Εκλέγεται από την
  Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις
  (54) μήνες. Το Επαγγελματικό Οργανωτικό Στέλεχος κάθε επαρχίας
  συμμετέχει εξ οφίκιο μέλος της Επαρχιακής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου.
  Η εκλογή του Προέδρου της διεξάγεται χωριστά. Τα μέλη του Εκτελεστικού
  Γραφείου και της Γραμματείας του Εκτελεστικού Γραφείου δύνανται να
  παρακάθονται στις συνεδρίες της οικείας Επαρχιακής Επιτροπής.
 53.2 Οι Επαρχιακές Επιτροπές του Κόμματος υπό ομαλές συνθήκες είναι έξι (6),
  μια (1) σε κάθε Επαρχία της Κύπρου. Κατ’  εξαίρεση για λόγους οργανωτικούς
  και εφ΄ όσον συνεχίζεται η σημερινή έκρυθμη κατάσταση οι Επαρχιακές
  Επιτροπές είναι δώδεκα “12”.
  Επαρχιακή Επιτροπή Λευκωσίας
  Επαρχιακή Επιτροπή Μόρφου (Λευκωσίας)
  Επαρχιακή Επιτροπή Μόρφου (Λεμεσός)
  Επαρχιακή Επιτροπή Λεμεσού
  Επαρχιακή Επιτροπή Λάρνακας
  Επαρχιακή Επιτροπή Πάφου
  Επαρχιακή Επιτροπή  Αμμοχώστου (Λάρνακα)
  Επαρχιακή Επιτροπή Αμμοχώστου (Λεμεσός)
  Επαρχιακή Επιτροπή Αμμοχώστου (Λευκωσία)
  Επαρχιακή Επιτροπή Κερύνειας (Λευκωσία)
  Επαρχιακή Επιτροπή Κερύνειας (Λεμεσός)
  Επαρχιακή Επιτροπή Προσφύγων Πάφου (Μούτταλλος)
 53.3 Οι βουλευτές κάθε οικείας Επαρχίας είναι εξ οφίκιο  μέλη της Επαρχιακής
  Επιτροπής. Στις συνεδρίες παρακάθονται τα επαγγελματικά οργανωτικά
  στελέχη της επαρχίας, ο Πρόεδρος της ΝΕΔΗΚ και η Πρόεδρος της ΓΟΔΗΚ.Η
  Επαρχιακή Επιτροπή καταρτίζεται σε Σώμα ως εξής:
  Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Επαρχιακός Γραμματέας, Επαρχιακός
  Οργανωτικός Γραμματέας, Βοηθός Επαρχιακός Γραμματέας, Βοηθός
  Οργανωτικός Γραμματέας, Ταμίας, Γραμματέας Τύπου και Διαφώτισης,
  Γραμματέας Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων,
  Γραμματέας Αγροτικών Θεμάτων, και Γραμματέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
  Τα υπόλοιπα μέλη είναι Σύμβουλοι.
 53.4 Η Επαρχιακή Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά κάθε μήνα και έκτακτα κατά την
  κρίση του Προέδρου της ή της Εκτελεστικής Επιτροπής της, ή αν ζητηθεί
  τούτο από τα 2/5 των μελών της Επαρχιακής Επιτροπής.
 53.5 Αρμοδιότητες
  α) Η Επαρχιακή Επιτροπή εκπροσωπεί το Κόμμα στην Επαρχία της,
   καθοδηγεί και ελέγχει τις Τοπικές Οργανώσεις της περιοχής της και
   συντονίζει τη δράση τους, σύμφωνα με τις Αρχές του Κόμματος, τις
   Καταστατικές Διατάξεις και τις οδηγίες των αρμοδίων Κεντρικών

   Οργάνων.
  β) Φέρει την ευθύνη για την υλοποίηση του Γενικού Οργανωτικού
   Σχεδίου και των άλλων Προγραμμάτων του Κόμματος στην Επαρχία
   της και προΐσταται του Επαρχιακού επαγγελματικού προσωπικού μέσα
   στα πλαίσια των γενικών οδηγιών του Γενικού Διευθυντή για θέματα
   προσωπικού.
  γ) Συντάσσει και αποστέλλει στη Γενική Γραμματεία διμηνιαίες αναφορές
   για την κομματική δραστηριότητα της και τη γενική κατάσταση του
   Κόμματος στην Επαρχία της.
  δ) Μετέχει στη διαδικασία καθορισμού του κομματικού ψηφοδελτίου, για
   τις βουλευτικές, δημοτικές ή άλλες εκλογές ως ορίζουν οι Ειδικοί
   Κανονισμοί που ρυθμίζουν τα θέματα αυτά.
  ε) Παραπέμπει για εκδίκαση στο Πειθαρχικό Συμβούλιο υποθέσεις
   πειθαρχικών αδικημάτων των μελών σύμφωνα με τις διαδικασίες του
   άρθρου 62.1. Η παραπομπή υπόθεσης μέλους στο Πειθαρχικό
   Συμβούλιο συνοδεύεται πάντοτε από έγγραφο που δικαιολογεί την
   απόφαση παραπομπής.
  στ) Στα οικονομικά θέματα συμμορφώνεται με τις οδηγίες της Οικονομικής
   Επιτροπής.  Διατηρεί Επαρχιακό Ταμείο, το οποίο διαχειρίζεται
   υπεύθυνα υπό τον οικονομικό έλεγχο της Οικονομικής Επιτροπής.
   Πόροι του  ταμείου είναι τα έσοδα από διάφορες τοπικές εκδηλώσεις,
   λαχεία και εράνους και οι ειδικές τοπικές εισφορές των μελών και των
   φίλων του Κόμματος.  Τα έσοδα από τα δικαιώματα εγγραφής και οι
   ετήσιες συνδρομές των μελών κατατίθενται στο Κεντρικό Ταμείο του
   Κόμματος στη  Λευκωσία ή όπου αλλού ήθελε αποφασίσει η
   Οικονομική Επιτροπή. Επίσης, κατατίθενται στο Κεντρικό Ταμείο τα
   έσοδα από Παγκύπριες εκδηλώσεις του Κόμματος, των οποίων την
   πραγμάτωση προωθεί στην Επαρχία της.
  ζ) Ελέγχει κατά εξάμηνο τα Ταμεία των Τοπικών Οργανώσεων και
   αποστέλλει σχετική κατάσταση στην Οικονομική Επιτροπή στη
   Λευκωσία. 
  η) Με έγκριση του Εκτελεστικού Γραφείου καταρτίζει Συμβουλευτικό
   Συμβούλιο ή άλλες Επιτροπές για να υποβοηθηθεί στο έργο της.
  θ) Συμμορφώνεται προς τις εκάστοτε οδηγίες του Γενικού Οργανωτικού
   Γραμματέα του Κόμματος και βρίσκεται σε στενή συνεργασία και
   επικοινωνία με τα αρμόδια όργανα σε όλα τα θέματα.
 53.6 Οι επαρχιακοί αξιωματούχοι συμμετέχουν ως ισότιμα μέλη στα αντίστοιχα
  ειδικά κεντρικά γραφεία ή επιτροπές.
 53.7 Η Επαρχιακή Επιτροπή προΐσταται του Επαρχιακού Επαγγελματικού
  προσωπικού μέσα στα πλαίσια του οργανογράμματος και των Γενικών
  Οδηγιών του Γενικού Διευθυντή για θέματα προσωπικού.

ΑΡΘΡΟ 54: ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 54.1 Την Εκτελεστική Γραμματεία της Επαρχιακής Επιτροπής αποτελούν οι
  Αξιωματούχοι της Επαρχιακής Επιτροπής. Μετέχουν οι βουλευτές της
  Επαρχίας. Πρόεδρος είναι ο Πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής. Ο
  Πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής της ΝΕΔΗΚ και η Πρόεδρος της
  Επαρχιακής Επιτροπής της ΓΟΔΗΚ δύνανται να παρευρίσκονται στις
  συνεδριάσεις της Γραμματείας.
 54.2 Αρμοδιότητες
  Η Εκτελεστική Γραμματεία αντιμετωπίζει τις τρέχουσες εξελίξεις μέσα στα
  πλαίσια των αποφάσεων της Επαρχιακής Επιτροπής και υλοποιεί γενικά τις
  αποφάσεις της.
  Σε περίπτωση επείγουσας μορφής λαμβάνει αποφάσεις τις οποίες
  αναφέρει στην πρώτη επόμενη συνεδρία της Ολομέλειας της Επαρχιακής
  Επιτροπής για επικύρωση.

   την κανονική λειτουργία του λογιστηρίου του Κόμματος.
  θ) Υποβάλλει στην Κεντρική Επιτροπή στο τέλος κάθε οικονομικού έτους
   τους ελεγμένους λογαριασμούς του Κόμματος προς συζήτηση και
   έγκριση.
  ι) Παρουσιάζει στην Οικονομική Επιτροπή, σε συνεργασία με τον
   Οικονομικό Διαχειριστή, κατ’ έτος προϋπολογισμό για τους
   επόμενους δώδεκα (12) μήνες.
  ια) Συμμετέχει εξ οφίκιο μέλος στο Εκτελεστικό Γραφείο με δικαίωμα
   ψήφου

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΑΡΘΡΟ 48: ΔΟΜΗ - ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 
ΚΟΜΜΑΤΟΣ
Α. ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
 1. ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 2. ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 3. ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 4. ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ
 5. ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Ολομέλεια)
 6. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
 7. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 8. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 9. ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 10. ΤΟΠΙΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 11. ΤΟΠΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Β.   ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ
 1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 2. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 3. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 4. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 5. ΒΟΗΘΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 6. ΒΟΗΘΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 7. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ
  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
 8. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 9. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 10. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΑΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 11. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΩΤΙΣΗΣ
 12. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ – ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΘΡΟ 49: ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 49.1 Η Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση πραγματοποιείται κάθε πενήντα-τέσσερις
  (54) μήνες ταυτόχρονα με την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα μέλη της οικείας Επαρχιακής
  Οργάνωσης που έχουν εγγραφεί στο κεντρικό μητρώο μελών του Κόμματος
  τουλάχιστον εννιά (9) μήνες πριν την ημέρα της διεξαγωγής των εργασιών
  της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης.
 49.2 Η Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο και τα είκοσι-έξι (26)
  μέλη της Επαρχιακής Επιτροπής καθώς και τα αιρετά μέλη της Κεντρικής
  Επιτροπής που προέρχονται από την οικεία Επαρχιακή Οργάνωση.
 49.3 Την εκλογική διαδικασία εποπτεύει η Επαρχιακή Εφορευτική Επιτροπή που
  ορίζεται από την Επαρχιακή Επιτροπή υπό την ευθύνη και σε συνεννόηση με
  την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 50: ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 50.1 Το Τακτικό Επαρχιακό Συνέδριο συγκαλείται μια (1) φορά στην διάρκεια της
  θητείας των Επαρχιακών Συλλογικών Οργάνων κατόπιν σύγκλισης του από
  την Επαρχιακή Επιτροπή σε συνεννόηση με το Εκτελεστικό Γραφείο ή όποτε
  αυτό κριθεί αναγκαίο, και είναι το Ανώτατο Επαρχιακό Συλλογικό όργανο του
  Κόμματος στην κάθε επαρχία.
 50.2 Στο Τακτικό Επαρχιακό Συνέδριο γίνεται απολογισμός δράσης των
  επαρχιακών οργάνων και έλεγχος των πεπραγμένων τους από τη βάση του
  Κόμματος. Κατατίθεται έκθεση δράσης της Επαρχιακής Επιτροπής για την
  προηγούμενη θητεία και οικονομικός απολογισμός για την ίδια περίοδο.
 50.3 Σύνθεση 
  Στο Τακτικό Επαρχιακό Συνέδριο συμμετέχουν οι κεντρικοί αξιωματούχοι, οι
  Βουλευτές, οι Ευρωβουλευτές,  οι Υπουργοί και τα μέλη των κεντρικών
  συλλογικών οργάνων που είναι μέλη της οικείας Επαρχιακής Οργάνωσης, οι
  Πρόεδροι και τα μέλη των Επαρχιακών Επιτροπών, ΔΗΚΟ, ΓΟΔΗΚ και
  ΝΕΔΗΚ, οι Πρόεδροι των Τοπικών Επιτροπών, οι Πρόεδροι των Κλαδικών
  Επαρχιακών Επιτροπών και Επαγγελματικών Ομάδων, ένας αντιπρόσωπος
  από κάθε εκλογικό κέντρο, οι Δήμαρχοι, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι Σχολικοί
  Έφοροι, οι Πρόεδροι και τα μέλη των εκλεγμένων Κοινοτικών Συμβουλίων
  που είναι μέλη του Κόμματος, καθώς και οι πρώην κεντρικοί αξιωματούχοι,
  Βουλευτές, Ευρωβουλευτές, Υπουργοί, Πρόεδροι Επαρχιακών Επιτροπών
  ΔΗΚΟ, ΓΟΔΗΚ και ΝΕΔΗΚ, που είναι μέλη της οικείας Επαρχιακής
  Οργάνωσης.
  Οι Προσφυγικές Επαρχιακές Οργανώσεις καλούν σε συμμετοχή στο
  Επαρχιακό Συνέδριο όλα τα μέλη τους.
 50.4 Αρμοδιότητες 
  α) Λαμβάνει γνώση, συζητά και εγκρίνει την Έκθεση Δράσης της
   Επαρχιακής Επιτροπής για τη λήγουσα διετία.
  β) Λαμβάνει γνώση, συζητά και εγκρίνει τον Οικονομικό Απολογισμό της
   περασμένης διετίας.
 50.5 Ειδικοί Κανονισμοί 
  Ειδικοί Κανονισμοί που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν την
  οργάνωση, σύνθεση και λειτουργία του Τακτικού Επαρχιακού Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 51: ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 51.1 Το Έκτακτο Επαρχιακό Συνέδριο συγκαλείται ύστερα από απόφαση του
  Εκτελεστικού Γραφείου ή της Επαρχιακής Επιτροπής με έγκριση του
  Εκτελεστικού Γραφείου ή ύστερα από αίτηση των 2/5 των μελών του
  Κόμματος στην οικεία Επαρχία, με συγκεκριμένη ημερήσια διάταξη.
  Εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις περί του Τακτικού Επαρχιακού
  Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 52: ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 52.1 Το Επαρχιακό Συμβούλιο συγκροτείται από:
  α) Την Επαρχιακή Επιτροπή
  β) Τους Βουλευτές
  γ) Τους Δημάρχους, τους Δημοτικούς Συμβούλους και τους Σχολικούς
   Εφόρους
  δ) Τους Αντιπροσώπους της Επαρχιακής Οργάνωσης στην Κεντρική
   Επιτροπή.
  ε) Τον Πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής ΝΕΔΗΚ
  στ) Την Πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής ΓΟΔΗΚ
  ζ) Τους Εκπροσώπους των Περιφερειακών Τομέων/Συντονιστές
   Υπαίθρου και Δημαρχούμενων περιοχών οι οποίοι ορίζονται από το
   Γενικό Οργανωτικό Γραφείο σε συνεννόηση με την οικεία Επαρχιακή
   Επιτροπή.
  η) Τα επαγγελματικά οργανωτικά στελέχη 
  
  Η οικεία Επαρχιακή Επιτροπή σε συνεννόηση με το Γενικό Οργανωτικό

ΑΡΘΡΟ 38: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 38.1 Ο Γραμματέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή.
 38.2 Υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα χειρίζεται θέματα
  που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
 38.3 Υπό την εποπτεία ενός εκ των Αντιπροέδρων του Κόμματος συμμετέχει στη
  διαδικασία παραγωγής πολιτικής στον τομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΑΡΘΡΟ 39: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
 39.1 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων επιλέγεται/εκλέγεται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 39.2 Υπό την εποπτεία του Γενικού Γραμματέα διεκπεραιώνει τις αποφάσεις της
  Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων.
 39.3 Υπό την εποπτεία του Αντιπροέδρου του Κόμματος συμμετέχει στη
  διαδικασία παραγωγής πολιτικής.
 39.4 Υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα συμμετέχει στην
  υλοποίηση των οργανωτικών σχεδιασμών του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 40: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ  ΣΧΕΣΕΩΝ
 40.1 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων επιλέγεται/εκλέγεται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 40.2 Υπό την εποπτεία του Αναπληρωτή Προέδρου χειρίζεται τις σχέσεις του
  Κόμματος με Κόμματα, Οργανώσεις και Ομάδες του εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟ 41: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ/ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ
 41.1 Ο Γραμματέας Επικοινωνίας/Εκπρόσωπος Τύπου επιλέγεται/εκλέγεται από
  την Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου κατόπιν εισήγησης του
  Προέδρου του Κόμματος για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54)
  μήνες.
 41.2 Ετοιμάζει τις ανακοινώσεις του Κόμματος
 41.3 Έχει την ευθύνη παρακολούθησης των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ).
 41.4 Καταρτίζει προγράμματα εξωτερικής προβολής του Κόμματος, τα οποία,
  αφού εγκριθούν, προωθεί προς υλοποίηση σε συνεργασία της Επιτροπής
  Δημοσίων Σχέσεων και της Επιτροπής Πολιτικού Σχεδιασμού.
 41.5 Καταρτίζει προγράμματα εσωτερικής διαφώτισης, τα οποία, αφού εγκριθούν,
  προωθεί προς υλοποίηση με τη συνεργασία των αρμοδίων οργάνων του
  κόμματος (π.χ. Επαρχιακές Επιτροπές).
 41.5 Φέρει την ευθύνη των κομματικών εκδόσεων.
 41.6 Συμμετέχει στα διάφορα όργανα του Κόμματος ως ορίζει το Καταστατικό.
 
ΑΡΘΡΟ 42: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
 42.1 Ο Γραμματέας Κλαδικών Οργανώσεων επιλέγεται/εκλέγεται από την
  Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 42.2 Κάτω από την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα χειρίζεται όλα
  τα θέματα που αφορούν τις σχέσεις του Κόμματος με τις επαγγελματικές
  οργανώσεις των εργαζομένων (εργατών, υπαλλήλων, εκπαιδευτικών,
  οργανωμένων επιστημόνων κλπ.) και έχει την ευθύνη για την οργάνωση και
  λειτουργία κομματικών γενικών και κλαδικών οργανώσεων μέσα στις τάξεις
  του εργατικού κόσμου.
 42.3 Υπό την εποπτεία ενός εκ των Αντιπροέδρων του Κόμματος συμμετέχει στο
  σύστημα παραγωγής πολιτικής και ειδικότερα υποβάλλει εισηγήσεις για
  διαμόρφωση και προώθηση της εργατικής πολιτικής του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 43: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 43.1 Ο Γραμματέας Αγροτικών Θεμάτων εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή για
  θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 43.2 Κάτω από την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα χειρίζεται όλα
  τα θέματα που αφορούν τις σχέσεις του Κόμματος με τις αγροτικές
  οργανώσεις και έχει την ευθύνη για την οργάνωση και λειτουργία

  κομματικών οργανώσεων μέσα στις τάξεις του  αγροτικού κόσμου.
 43.3 Υπό την εποπτεία ενός εκ των Αντιπρόεδρων του Κόμματος συμμετέχει στο
  σύστημα παραγωγής πολιτικής και υποβάλλει εισηγήσεις για διαμόρφωση και
  προώθηση της αγροτικής πολιτικής του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 44: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ  ΘΕΜΑΤΩΝ
 44.1 Ο Γραμματέας Προσφυγικών Θεμάτων επιλέγεται/εκλέγεται από την
  Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 44.1 Αρμοδιότητες
  α) Υπό την εποπτεία  του Γενικού Γραμματέα χειρίζεται θέματα που
   αφορούν τις σχέσεις του Κόμματος με τη ΠΕΠ και τα προσφυγικά
   σωματεία στα πλαίσια της πολιτικής του Κόμματος.
  β) Επιλαμβάνεται των προσφυγικών και άλλων προβλημάτων των μελών
   και τα προωθεί προς τη λύση τους.

ΑΡΘΡΟ 45: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
 45.1 Ο Γραμματέας Θρησκευτικών Ομάδων επιλέγεται/εκλέγεται από την
  Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 45.2 Αρμοδιότητες 
  Υπό την εποπτεία του Γενικού Γραμματέα χειρίζεται θέματα που αφορούν τις
  σχέσεις του Κόμματος με τις θρησκευτικές ομάδες στα πλαίσια της πολιτικής
  του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 46: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 46.1 Η Κεντρική  Επιτροπή εκλέγει  ύστερα από πρόταση του Εκτελεστικού
  Γραφείου δύο (2) μέλη του Κόμματος ως Οικονομικούς Ελεγκτές του
  Κόμματος εκ των οποίων ο ένας είναι εγκεκριμένος ελεγκτής, για θητεία
  που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 46.2 Η θέση του Οικονομικού Ελεγκτή είναι ασυμβίβαστη με οποιονδήποτε άλλο
  κομματικό αξίωμα.
 46.3 Ελέγχουν την οικονομική διαχείριση των οργάνων και Επιτροπών του
  Κόμματος και καταθέτουν την έκθεση τους στην Κεντρική Επιτροπή και στο
  Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο αναφορικά με την προηγούμενη θητεία.

ΑΡΘΡΟ 47: ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 47.1 Ο Γενικός Διευθυντής του Κόμματος επιλέγεται/εκλέγεται, διορίζεται και
  παύεται από το Εκτελεστικό Γραφείο κατόπιν εισήγησης του Προέδρου.
 47.2 Αρμοδιότητες
  α) Προΐσταται διοικητικά της εσωτερικής λειτουργίας του Κόμματος και
   εποπτεύει το έργο του επαγγελματικού προσωπικού των Κεντρικών
   και Επαρχιακών γραφείων.
  β) Υπό την εποπτεία της Γραμματείας του Εκτελεστικού Γραφείου, έχει
   την ευθύνη θεμάτων που άπτονται του επαγγελματικού προσωπικού
   του Κόμματος.
  γ) Προτείνει στο Εκτελεστικό Γραφείο την δομή και το οργανόγραμμα του
   Κόμματος.
  δ) Δύναται να ανοίγει/κλείνει/λειτουργεί τραπεζικούς λογαριασμούς,
   ή/και να έχει δικαίωμα υπογραφής ή/και  να προβαίνει σε αιτήματα
   τραπεζικών διευκολύνσεων/δανεισμού εκ μέρους του Κόμματος,
   ΝΕΔΗΚ, ΓΟΔΗΚ, και των Επαρχιακών Επιτροπών σύμφωνα με το
   άρθρο 69.9.
  ε) Συμμετέχει εξ οφίκιο μέλος στην Οικονομική Επιτροπή με δικαίωμα
   ψήφου.
  στ) Εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή τη διενέργεια  πληρωμής
   των κομματικών δαπανών και υπογράφει τα εντάλματα πληρωμής.
  ζ) Εισηγείται, σε συνεργασία με τον Οικονομικό Διαχειριστή, προς την
   Οικονομική Επιτροπή, τον Ετήσιο Προϋπολογισμό Εσόδων και
   Δαπανών.
  η) Σε συνεργασία με την Οικονομική Επιτροπή του Κόμματος εποπτεύει

ΑΡΘΡΟ 65: ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
 65.1 Παραρτήματα Εξωτερικού
  α) Στα μεγάλα κέντρα του απόδημου Κυπριακού Ελληνισμού ή και αλλού,
   ιδρύονται Τοπικές Οργανώσεις - Παραρτήματα του Κόμματος.
  β) Λειτουργούν με βάση Καταστατικό που εγκρίνει ειδικά συγκαλούμενο
   Τοπικό Συνέδριο του Κόμματος και επικυρώνει το Εκτελεστικό
   Γραφείο.
 65.2 Φοιτητικές Οργανώσεις
  Στα διάφορα Πανεπιστήμια του Εξωτερικού ή Σχολές Τριτοβάθμιας
  Εκπαίδευσης του Εσωτερικού ιδρύονται και λειτουργούν Φοιτητικές
  Οργανώσεις του Κόμματος.

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ
ΑΡΘΡΟ 66: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 66.1 Υποεπιτροπή του Εκτελεστικού Γραφείου του Κόμματος εκ πέντε (5) μελών
  θα λειτουργεί σαν Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
  Τα πέντε (5) μέλη θα εκλέγονται στη πρώτη συνεδρία του Εκτελεστικού
  Γραφείου με μυστική ψηφοφορία και θα υπηρετούν καθ΄ όλη τη θητεία. Σε
  περίπτωση που θα κενωθεί θέση μέλους του Πειθαρχικού Συμβουλίου
  επιλέγεται άμεσα νέο μέλος.
  Εκάστη Επαρχιακή Επιτροπή δύναται να υποβάλει καταγγελία στο Γενικό
  Γραμματέα σχετικά  με παράπτωμα που αφορά μέλος του Κόμματος που
  εμπίπτει στη δική της δικαιοδοσία. Ο Γενικός Γραμματέας αφού διαπιστώσει
  ότι τα γεγονότα που αφορούν τη συγκεκριμένη περίπτωση μπορούν να
  στοιχειοθετήσουν υπόθεση που εμπίπτει  στις πρόνοιες των πιο κάτω
  πειθαρχικών αδικημάτων ετοιμάζει σχετική έκθεση και την παραπέμπει
  ενώπιον του Εκτελεστικού Γραφείου για εξέταση και λήψη απόφασης
  παραπομπής ή όχι σε πειθαρχική δίκη.
  Νοείται ότι το Εκτελεστικό Γραφείο δικαιούται αυτεπαγγέλτως να
  παραπέμπει στο Πειθαρχικό Συμβούλιο οποιαδήποτε καταγγελία κρίνει ότι
  πρέπει να τύχει πειθαρχικής διερεύνησης. Κατά τη λήψη της απόφασης του
  Εκτελεστικού Γραφείου δε μετέχουν στη διαδικασία τα μέλη του Πειθαρχικού
  Συμβουλίου.
 66.2 Νοείται ότι σε περιπτώσεις αυταπόδεικτου πειθαρχικού παράπτωματος το
  Εκτελεστικό Γραφείο δύναται να επιβάλει αυτεπάγγελτα οποιαδήποτε
  πειθαρχική ποινή.
 66.3 Οι αποφάσεις του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου μπορούν να
  εφεσιβληθούν από το ενδιαφερόμενο μέρος το αργότερο εντός τριάντα (30)
  ημερών από της κοινοποιήσεως σε αυτόν ή από της δημοσιεύσεως της
  απόφασης.
  Έφεση υποβάλλεται στην Κεντρική Επιτροπή της οποίας Υποεπιτροπή από
  έντεκα (11) μέλη ενεργεί σαν Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό  Συμβούλιο, και
  δύναται να ακυρώσει, να μειώσει, ή να επικυρώσει την ποινή.
  Τα έντεκα (11) μέλη θα καθορίζονται στην πρώτη συνεδρία της Κεντρικής
  Επιτροπής με μυστική ψηφοφορία και θα υπηρετούν καθ΄ όλη τη θητεία.
  Σε περίπτωση που θα κενωθεί θέση μέλους του Δευτεροβάθμιου
  Πειθαρχικού Συμβουλίου επιλέγεται άμεσα νέο μέλος.
 66.4 Σε περίπτωση που μέλος του πρωτοβάθμιου ή δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού
  Συμβουλίου έχει άμεση ή έμμεση σχέση με οποιονδήποτε κατηγορούμενο
  τότε το μέλος αυτό δεν θα λαμβάνει μέρος στη πειθαρχική διαδικασία.
 66.5 Πειθαρχικά Αδικήματα
   α) Η μη συμμόρφωση μέλους προς τις υποχρεώσεις του, που
    απορρέουν από το Καταστατικό και τις διατάξεις των
    Κανονισμών Λειτουργίας του Κόμματος.
   β) Η συμπεριφορά μέλους που μειώνει το ηθικό κύρος και θίγει
    την αξιοπρέπεια του Κόμματος.

   γ) Στάση και συμπεριφορά μέλους αντίθετη προς τις Αρχές, την
    Ιδεολογία, τις αποφάσεις και τις προγραμματικές επιδιώξεις του
    Κόμματος.
 66.6 Πειθαρχικές Ποινές
  Για τα πιο πάνω πειθαρχικά αδικήματα επιβάλλονται ανάλογα με τη
  σοβαρότητα του πειθαρχικού αδικήματος οι πιο κάτω ποινές:
   α) Σύσταση
   β) Προφορική επίπληξη
   γ) Γραπτή επιτίμηση
   δ) Προσωρινός αποκλεισμός από την κομματική ζωή
   ε) Καθαίρεση Αξιωματούχου από το Αξίωμα του
   στ) Προσωρινή Αποβολή
   ζ) Αποβολή

ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ
ΑΡΘΡΟ 67: ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ - ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
 67.1 Οι πολιτικές αποφάσεις του Κόμματος για την εκλογή Προέδρου της
  Δημοκρατίας λαμβάνονται από την Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος, που
  συνέρχεται μετά από πρόταση του Εκτελεστικού Γραφείου, είτε
  αυτεπάγγελτα.
 67.2 Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Κόμματος είναι μέλος της Βουλής τότε
  είναι ο υποψήφιος του Κόμματος στην εκλογή για ανάδειξη Προέδρου της
  Βουλής.
 67.3 Ειδικοί Κανονισμοί που ψηφίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν τη
  διαδικασία επιλογής κομματικού ή κομματικών υποψηφίων στη διεκδίκηση
  των Γενικών ή Αναπληρωματικών Βουλευτικών Εκλογών, των Ευρωεκλογών,
  των Δημοτικών Εκλογών ή της Εκλογής Κοινοτικών  Συμβουλίων.
 67.4 Όλοι οι υποψήφιοι Βουλευτές, Ευρωβουλευτές, Δήμαρχοι, Δημοτικοί
  Σύμβουλοι και άλλοι υποψήφιοι Κομματικών ή Κοινοτικών αξιωμάτων
  μπορούν να έχουν πρόσβαση για επιθεώρηση των μητρώων του Κόμματος
  βάση κανονισμών που θα εκδίδει το Εκτελεστικό Γραφείο.

ΜΕΡΟΣ ΕΝΝΑΤΟ 
ΑΡΘΡΟ 68: ΕΙΔΙΚΟΙ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
 68.1 Η Κεντρική Επιτροπή θεσπίζει Ειδικούς Κανονισμούς που ρυθμίζουν:
  α) Τη διαδικασία της υποβολής υποψηφιότητας και εκλογής
   Αξιωματούχων του Κόμματος από την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση
   ή άλλα ανώτερα όργανα του Κόμματος.
  β) Τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων του Κόμματος, Κεντρικών και
   Επαρχιακών.
  γ) Το διαχωρισμό των υπηρεσιών των Αξιωματούχων του Κόμματος σε
   δύο κατηγορίες. Στην κατηγορία όσων προσφέρουν τις υπηρεσίες τους
   άνευ αντιμισθίας και εκείνων που πράττουν τούτο έναντι αντιμισθίας,
   με αναφορά των συγκεκριμένων Αξιωματούχων που ανήκουν σε κάθε
   κατηγορία.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟ
ΑΡΘΡΟ 69: ΓΕΝΙΚΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
 69.1 Διαδικασία Αναφοράς
  Αναφορά οργάνου ή μέλους προς το Εκτελεστικό Γραφείο ή την Κεντρική
  Επιτροπή γίνεται πάντοτε δια του Γενικού Γραμματέα.

 69.2 Καταρτισμός Προσχεδίων Κανονισμών
  Τα προσχέδια όλων των Κανονισμών Λειτουργίας των διαφόρων Οργάνων ή
  Επιτροπών που προνοεί το Καταστατικό καταρτίζει το Εκτελεστικό Γραφείο
  με εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας, Ελέγχου και Κανονισμών και τα
  παραπέμπει για έγκριση στην Κεντρική Επιτροπή. 
 69.3 Τρόπος λήψης Αποφάσεων
  Όλες οι αποφάσεις των Συλλογικών Οργάνων που προνοούνται από το
  Καταστατικό λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία νοουμένου ότι δεν
  προβλέπεται διαφορετικά σε άλλο άρθρο του Καταστατικού. Σε περίπτωση
  ισοψηφίας ο προεδρεύων του συγκεκριμένου οργάνου έχει τη νικώσα ψήφο.
  Όταν ζητηθεί μυστική ψηφοφορία από το 25% των παρόντων συνέδρων σε
  οποιαδήποτε Συνέλευση ή οποιοδήποτε Συνέδριο, τότε αυτή διεξάγεται
  από πενταμελή (5) Εφορευτική Επιτροπή η οποία επιβλέπει τη διεξαγωγή
  της ψηφοφορίας και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων.
 69.4 Ασυμβίβαστη η κατοχή δύο κομματικών Αξιωμάτων
   α) Είναι ασυμβίβαστη η κατοχή δύο ή περισσότερων θέσεων
    αξιωματούχων σε Κεντρικό ή Επαρχιακό ή Τοπικό επίπεδο από
    το ίδιο πρόσωπο. Οιοσδήποτε αξιωματούχος ανεξάρτητα
    επιπέδου δικαιούται να κατέχει θέση ως απλό μέλος σε
    συλλογικό όργανο.
   β) Νοείται ότι τούτο δεν ισχύει όταν προνοείται καταστατικά ή
    συμμετοχή του φορέα ενός αξιώματος στα ανώτατα όργανα.
   γ) Η απ’ ευθείας εκλογή σε συλλογικό όργανο δεν αποτελεί
    ασυμβίβαστο με κομματικό αξίωμα.
    Το Εκτελεστικό Γραφείο καθορίζει ποια συγκεκριμένα αξιώματα
    είναι  ασυμβίβαστα.
 69.5 Κήρυξη θέσης Μέλους Συλλογικού Οργάνου (Κεντρικού ή Επαρχιακού) ως
  κενή και διαδικασία συμπλήρωσής της.
   α) Σε περίπτωση που μέλος συλλογικού οργάνου απουσιάζει
    αδικαιολόγητα πέρα από τρείς συνεχείς  συνεδρίες ή από δέκα
    (10) συνολικά αδικαιολόγητες συνεδρίες κατά τη διάρκεια της
    θητείας του , το όργανο δικαιούται να το απαλλάξει από τα
    καθήκοντα του και να κηρύξει τη θέση του κενή, αφού
    εξασφαλίσει προηγουμένως την έγκριση του Εκτελεστικού
    Γραφείου.
   β) Κενούμενες θέσεις  κατά τα ανωτέρω καταλαμβάνουν οι
    επιλαχόντες κατά την σειρά επιτυχίας κατά της εκλογής.
   γ) Σε περίπτωση μη κάλυψης θέσης από επιλαχόντες για τη
    συμπλήρωση της κενής θέσης, θα επιλέγει το όργανο ύστερα
    από έγκριση του Εκτελεστικού Γραφείου. 
 69.6 Θητεία Αξιωματούχων 
  Η θητεία των Αξιωματούχων που αναφέρονται στα διάφορα άρθρα του
  Καταστατικού, αρχίζει από την ημέρα της εκλογής τους και λήγει αμέσως
  μετά την εκλογή των νέων Αξιωματούχων από το αρμόδιο όργανο του
  Κόμματος και διαρκεί για 54 μήνες. Εξαιρούνται ο Κοινοβουλευτικός
  Εκπρόσωπος και ο Αναπληρωτής του, των οποίων η θητεία διαρκεί όσο και η
  βουλευτική θητεία τους , καθώς και ο Πρόεδρος και τα μέλη της Τοπικής
  Επιτροπής των οποίων η θητεία μπορεί να καθορίζεται από τις ετήσιες
  Τοπικές Γενικές Συνελεύσεις. 
 69.7 Έκπτωση Αξιωματούχων/Μελών
  Αξιωματούχος/Μέλος του Κόμματος εκπίπτει του αξιώματός του σε
  περίπτωση που με ενέργειες του βρίσκεται σε αντίθεση με αποφάσεις
  Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος, ύστερα από σχετική απόφαση του
  Εκτελεστικού Γραφείου δεόντως αιτιολογημένης, με δικαίωμα έφεσης στην
  Κεντρική Επιτροπή εντός τριάντα (30) ημερών.
 69.8 Τροποποίηση του Καταστατικού 
  Το Καταστατικό του Κόμματος μπορεί να τροποποιηθεί σε Τακτικό ή Έκτακτο
  Παγκύπριο Συνέδριο με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων που έχουν
  δικαίωμα ψήφου, δεδομένου ότι το σχέδιο τροποποιήσεων θα

  γνωστοποιηθεί τουλάχιστον ένα μήνα πριν το Συνέδριο σε όλα το όργανα και
  τους συνέδρους του Κόμματος.
 69.9 Πόροι του Κόμματος
  Πόροι του Κόμματος είναι η ετήσια κρατική χορηγία και οι ετήσιες συνδρομές
  των μελών, εισφορές, δωρεές, έσοδα εράνων, οργάνωσης λαχείων,
  χοροεσπερίδων, άλλων εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων που συνάδουν με
  τις αρχές πολιτικής δεοντολογίας.
  Το Κόμμα έχει εξουσία όπως: 
   α) Διορίζει τραπεζικούς ή/και άλλους οργανισμούς ως τραπεζίτες
    του και να προβαίνει στο άνοιγμα οποιουδήποτε λογαριασμού.
   β) Συναλλάττεται ή/και λαμβάνει τραπεζικές διευκολύνσεις ή/και
    υπηρεσίες σε δάνεια, τρεχούμενο ή/και οποιοδήποτε άλλο
    λογαριασμό ή/και σε οποιαδήποτε άλλη μορφή τραπεζικών
    πιστώσεων για οποιαδήποτε ποσά με ή χωρίς εξασφαλίσεις και
    κάτω από οποιουσδήποτε όρους 
   γ) Υποθηκεύει, καταθέτει, ενεχυριάζει ή/και άλλως πως
    προσφέρει ή/και διαθέτει οποιαδήποτε περιουσία του Κόμματος
    κινητή ή/και ακίνητη σαν εξασφάλιση οποιονδήποτε
    υφιστάμενων ή/και  μελλοντικών ή/και  υπό αίρεση
    υποχρεώσεων του Κόμματος, έναντι οποιουδήποτε τραπεζικού
    ή/και άλλου οργανισμού ή/και φυσικού ή/και νομικού
    προσώπου.
   δ) Προς το σκοπό υλοποίησης των πιο πάνω, ο εκάστοτε
    Διευθυντής του Κόμματος ή/και ο εκάστοτε Οικονομικός
    Διαχειριστής του Κόμματος ή/και οποιοσδήποτε πληρεξούσιος
    αντιπρόσωπος οποιουδήποτε από αυτούς, εξουσιοδοτούνται να
    προβαίνουν σε οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις ή/και στη
    συνομολόγηση οποιασδήποτε συμφωνίας υπογράφοντας προς
    τούτο κάθε αναγκαίο έγγραφο, δήλωση ή αίτηση ή/και να
    παρίστανται ενώπιον οποιασδήποτε αρχής για σκοπούς αγοράς
    ή/και πώλησης ή/και επιβάρυνσης οποιασδήποτε κινητής ή
    ακίνητης περιουσίας του Κόμματος.
 69.10 Ημερομηνία ισχύος του παρόντος Καταστατικού 
  Η ισχύς του Καταστατικού που ψηφίστηκε στις 6 Μαΐου 2018 αρχίζει από την
  ψήφισή του.
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΑΡΘΡΟ 1 : ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΕΜΒΛΗΜΑ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ
 1.1 Το Δημοκρατικό Κόμμα ιδρύθηκε στη Λευκωσία αρχικά ως παράταξη με την
  ονομασία Δημοκρατική Παράταξη, στις 12 Μαΐου 1976, με ιδρυτική διακήρυξη
  του Σπύρου Κυπριανού με στόχο τη στήριξη του εθνάρχη Μακαρίου και της
  πολιτικής του. Η παράταξη σύντομα μετασχηματίστηκε σε Κόμμα με την
  επωνυμία ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ.
 1.2 ΕΔΡΑ του Κόμματος είναι στην Λεωφ. Γρίβα Διγενή 50, 1080, στη Λευκωσία.
 1.3 ΕΜΒΛΗΜΑ του Κόμματος η αναμμένη δάδα.
 1.4 Η σφραγίδα του Κόμματος είναι κυκλική και στην περιφέρεια έχει την
  επιγραφή ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. Στο κέντρο έχει την
  αναμμένη δάδα, που τέμνει στο μέσο τη συντομογραφία του Κόμματος,
  ΔΗΚΟ, και το έτος ίδρυσής του, 1976.

ΑΡΘΡΟ 2 : ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ – ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 2.1 Ιδεολογία
  Το Δημοκρατικό Κόμμα εκφράζει τους πολίτες που πιστεύουν στις αρχές της
  Πολιτικής, Κοινωνικής και Οικονομικής Δημοκρατίας ως το σύστημα αρχών
  που προάγει και εξασφαλίζει καλύτερα την αρμονική κοινωνική συμβίωση,
  την κοινωνική συνοχή και την κοινωνική δημιουργία. Το Δημοκρατικό Κόμμα
  ασπάζεται την ιδεολογία και τη φιλοσοφία του ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ που
  εμπνέεται από ένα γενικότερο εθνικό και κοινωνικό όραμα και απορρίπτει τις
  γενικές και αόριστες ιδέες και τους αυθαίρετους αφορισμούς.
 2.2 Βασικοί σκοποί
  Βασικοί σκοποί του Δημοκρατικού Κόμματος είναι η συμβολή στον αγώνα για
  την απελευθέρωση της Κύπρου και η προώθηση θεσμών, προγραμμάτων και
  διαδικασιών, που εξασφαλίζουν απρόσκοπτη πρόοδο  και αρμονία στον
  πολιτικό και οικονομικό τομέα, μέσα σε μια κυρίαρχη, ανεξάρτητη και
  δημοκρατική πολιτεία με κατοχυρωμένα τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα
  όλων των νόμιμων πολιτών της. 
 2.3 Βασικοί στόχοι
  Οι βασικοί στόχοι του Δημοκρατικού Κόμματος πηγάζουν από  την όλη
  ιδεολογία και πολιτική φιλοσοφία του. Παράλληλα:
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα βρίσκεται σταθερά και με συνέπεια ενταγμένο
   στον ενδιάμεσο πολιτικό χώρο και υπηρετεί με ειλικρίνεια και χωρίς

   διακρίσεις το δημόσιο συμφέρον και το κοινωνικό σύνολο. Επιδιώκει τη
   συστηματική συνεργασία των δυνάμεων του χώρου στη βάση
   πολιτικοϊδεολογικών συγκλίσεων. Μόνιμος στόχος του Δημοκρατικού
   Κόμματος είναι η συνένωση των δυνάμεων του χώρου και η διεύρυνση
   της αποδοχής των αρχών και της πολιτικής φιλοσοφίας του
   ενδιάμεσου χώρου από την Κυπριακή κοινωνία Στόχος επίσης είναι η
   δημιουργία συνθηκών εθνικής συνεννόησης, πολιτικής συναντίληψης,
   κοινωνικής συναίνεσης και πολιτικής σταθερότητας στον τόπο.
  β) Το Δημοκρατικό Κόμμα επιδιώκει ενεργό και δημιουργική συμμετοχή
   σε Διεθνείς και  Ευρωπαϊκούς πολιτικοϊδεολογικούς και
   κο ι ν ο β ο υλ ε υ τ ι κο ύ ς  θ εσ μ ο ύ ς  κα ι  σ χ ή μ α τ α  σ τ η  β ά σ η
   πολιτικοϊδεολογικής ταύτισης ή συγγένειας.
 2.4 Θέσεις του Κόμματος αναφορικά με το Εθνικό θέμα
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα θεωρεί το Κυπριακό ως πρόβλημα εισβολής και
   κατοχής και αγωνίζεται για να επιτύχει με βάση τα ψηφίσματα και τις
   αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών και τις Συμφωνίες Κορυφής, τις
   αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
   και το Κοινοτικό (Ευρωπαϊκό) Κεκτημένο, δίκαιη, λειτουργική και
   βιώσιμη λύση. ΛΥΣΗ που θα εξασφαλίζει την πλήρη ανεξαρτησία, την
   κατοχύρωση της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας, και της
   ενότητας της χώρας, την αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων
   και των εποίκων και την κατοχύρωση του δικαιώματος επιστροφής
   όλων των προσφύγων στις εστίες και τις περιουσίες τους, κάτω από
   συνθήκες ασφάλειας και θα κατοχυρώνει τα ανθρώπινα δικαιώματα
   (όλων των νόμιμων κατοίκων της Κυπριακής Δημοκρατίας), τις
   βασικές ελευθερίες και τη διακρίβωση της τύχης ενός εκάστου των
   αγνοουμένων.
  β) Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει ότι στον αγώνα μας για φυσική και
   εθνική επιβίωση και δικαίωση, η ανεπιφύλακτη και στενή συνεργασία
   με την Ελληνική Κυβέρνηση είναι αναγκαία και απαραίτητη, και ότι, οι
   δεσμοί με την Ελλάδα, για λόγους ιστορικούς, φυλετικούς και
   εθνικούς, πρέπει να παραμένουν πάντοτε απαρασάλευτοι.
  γ) Το Δημοκρατικό Κόμμα εργάζεται για την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση της
   Κύπρου με στόχο την εφαρμογή των αρχών της δικαιοσύνης, των
   ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του Κοινοτικού Κεκτημένου και την
   ισότιμη και δημιουργική συμμετοχή της Κύπρου στους Ευρωπαϊκούς
   θεσμούς και γενικά στο Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. Παράλληλα εργάζεται
   για τη διαμόρφωση ενός συστήματος αρχών και αξιών στην Ευρωπαϊκή
   Ένωση που να την καθιστά ένωση λαών και πολιτισμών και όχι όργανο
   πολιτικών και οικονομικών κέντρων εξουσίας.
 2.5 Πολιτική Δημοκρατία
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει πως όλες οι πολιτικές εξουσίες πρέπει
   να πηγάζουν από το λαό και να ασκούνται υπεύθυνα για το καλό του
   λαού και σύμφωνα με την ανόθευτη θέλησή του.
  β) Η ολοκλήρωση της Πολιτικής Δημοκρατίας είναι αδιανόητη χωρίς την
   απαιτούμενη πολιτική αγωγή και ενημέρωση, χωρίς τη συμμετοχή
   όλων των ενηλίκων πολιτών στη διαδικασία λήψης σοβαρών
   αποφάσεων, χωρίς την παροχή ίσων ευκαιριών σε όσους πολίτες
   θέλουν να διεκδικήσουν πολιτικές θέσεις, από τις οποίες να μπορούν
   να συναγωνιστούν δημοκρατικά και  ελεύθερα, χωρίς να
   παρεμποδίζονται από οποιεσδήποτε προκαταλήψεις και εμπόδια.
   Η Πολιτική Δημοκρατία απαιτεί την ισότητα των πολιτών έναντι των
   νόμων και την ισοπολιτεία των νόμων έναντι όλων των πολιτών.
 2.6 Έμπρακτη Πολιτική Δημοκρατία 
  Το Δημοκρατικό Κόμμα θέλει τη δημοκρατία έμπρακτη και ουσιαστική, όπου
  τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των πολιτών να καθορίζονται δημοκρατικά,
  με συναίσθηση κοινωνικής ευθύνης και σύμφωνα με τις αρχές της
  δικαιοσύνης και της κοινωνικής αλληλεγγύης και όπου τα δικαιώματα των
  πολιτών να προστατεύονται αποτελεσματικά και να ασκούνται ελεύθερα.

 2.7 Ατομικές και Πολιτικές Ελευθερίες 
  Το Δημοκρατικό Κόμμα θέλει τα ανθρώπινα δικαιώματα απαραβίαστα και τις
  ατομικές και πολιτικές ελευθερίες κατοχυρωμένες με μηχανισμούς που να
  τις προστατεύουν από καταχραστές και σφετεριστές της εξουσίας και από
  πράξεις που δεν συνάδουν με το σύστημα των κοινωνικών αξιών του λαού ή
  τη δημοκρατικά εκφραζόμενη θέληση του λαού.
 2.8 Κοινωνική Δημοκρατία
  Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει ότι το κράτος και γενικά η πολιτεία καθώς και
  η ευρύτερη  κοινωνία έχουν υποχρέωση να εξασφαλίζουν σε όλους τους
  πολίτες συνθήκες ελεύθερης και αξιοπρεπούς διαβίωσης, σύμφωνα με τις
  αρχές της δικαιοσύνης, του ανθρωπισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης.
  Για το σκοπό αυτό υποστηρίζει τη χαλιναγώγηση της αυθαιρεσίας των
  ισχυρών κοινωνικών ομάδων, όπου, και όταν, εκδηλώνεται, την ενίσχυση των
  αδύνατων κοινωνικών ομάδων ή κατηγοριών ή στρωμάτων και την προστασία
  τους από την εγκατάλειψη, την κοινωνική περιθωριοποίηση, την άδικη
  μεταχείριση και την εκμετάλλευση, με απώτερο σκοπό την εξισορρόπηση
  των κοινωνικών και οικονομικών δικαιωμάτων και την αρμονική συμβίωση
  των πολιτών μέσα σε συνθήκες κοινωνικής συνοχής.
 2.9 Οικονομική Δημοκρατία
  Το Δημοκρατικό Κόμμα αποβλέπει στην εξάλειψη κάθε είδους οικονομικών
  φραγμών για την οικονομική προαγωγή των ατόμων και στη δημιουργία ίσων
  ευκαιριών εργασίας και οικονομικής προόδου για όλους τους πολίτες.
  Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει ότι η οικονομική δημοκρατία είναι ανέφικτη
  χωρίς την κατάργηση της κυρίαρχης  αυθαιρεσίας των οικονομικά ισχυρών,
  των μονοπωλίων, της ασυδοσίας του εγχώριου ή ξένου κεφαλαίου, της
  μονοπώλησης, της πληροφόρησης και των κάθε λογής προνομίων που είναι
  αντίθετα με τα συμφέροντα του λαού.  Το Δημοκρατικό Κόμμα θεωρεί επίσης
  αναγκαία την καθιέρωση ελέγχου και την επιβολή κυρώσεων για την κακή
  χρήση τεχνικών εφευρέσεων ή καινοτομιών από μέρους ισχυρών
  κοινωνικοοικονομικών παραγόντων.
  Το Δημοκρατικό Κόμμα θεωρεί το μικτό σύστημα οικονομίας, που συνδυάζει
  την ιδ ιωτική πρωτοβουλία με τον κρατικό σχεδιασμό,  ως το
  αποτελεσματικότερο οικονομικό σύστημα το οποίο διασφαλίζει την πρόοδο
  και την ανάπτυξη της Κύπρου και του λαού της, την δίκαιη κατανομή του
  εθνικού πλούτου και των οικονομικών βαρών και την προστασία των
  δικαιωμάτων των οικονομικά ασθενέστερων και μη προνομιούχων ομάδων
  του πληθυσμού.
 2.10 Δημοκρατική μεθόδευση
  Το Δημοκρατικό Κόμμα δεν υποστηρίζει δόγματα αλλά αρχές, που θα
  ενθαρρύνουν την αδιάκοπη αναζήτηση του καλύτερου και δικαιότερου
  τρόπου κοινωνικής συμβίωσης και συνεργασίας.
  Υποστηρίζει ότι ο ανοικτός και ελεύθερος διάλογος σαν μέσο έκφρασης των
  εκτιμήσεων και θέσεων του λαού, αποτελεί το πιο ορθό μέσο αναζήτησης
  τρόπων για πιο αρμονική  κοινωνική συμβίωση και συνεργασία.
  Επίσης υποστηρίζει ότι σε περίπτωση διαφωνίας ή διαφοράς το καλύτερο
  μέσο για εξεύρεση λύσης είναι οι νόμιμες και δημοκρατικές διαδικασίες.
 2.11 Κατευθυντήριες Οργανωτικές Γραμμές 
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα δεν είναι Κόμμα με μονολιθική οργάνωση. Η
   συνοχή του διατηρείται με την ισορροπημένη κατανομή της
   ενδοκομματικής δύναμης μεταξύ των μελών και αξιωματούχων του, με
   την προσήλωση στους σκοπούς και στη συλλογική προσπάθεια για την
   επίτευξη των σκοπών του Κόμματος.
  β) Οι δημοκρατικές αρχές διέπουν τόσο τη διαδικασία ανάδειξης
   αξιωματούχων όσο και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Γι’ αυτό:
   I.  Όλα τα όργανα είναι αιρετά και εκλέγονται με όσο το δυνατό πιο
    άμεσο τρόπο. Συγκεκριμένα όλα τα μέλη του Κόμματος, που
    είναι εγγεγραμμένα στο Κεντρικό Μητρώο Μελών, έχουν και
    ασκούν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και
    συνδιαμορφώνουν μέσα από συλλογικές διαδικασίες τις

    αποφάσεις και τις θέσεις του Κόμματος στα μείζονος σημασίας
    και ιδιαίτερης κρισιμότητας πολιτικά και κομματικά θέματα. Όλα
    τα μέλη του Κόμματος εκλέγουν όλους τους κεντρικούς
    αξιωματούχους και μέλη των κεντρικών συλλογικών οργάνων
    του Κόμματος, όλα τα μέλη των Επαρχιακών Οργανώσεων
    εκλέγουν όλους τους αξιωματούχους και τα μέλη των
    Επαρχιακών Συλλογικών Οργάνων και όλα τα μέλη της Τοπικής
    Οργάνωσης εκλέγουν όλους τους αξιωματούχους και όλα τα
    μέλη των τοπικών συλλογικών οργάνων.
   II. Οι εξουσίες που συγκεντρώνουν τα όργανα
    αλληλοϊσορροπούνται και αλληλοελέγχονται.
   III. Οι αποφάσεις λαμβάνονται από αρμόδια συλλογικά όργανα.
    --Επιδιώκεται η αποκέντρωση του συστήματος λήψης
    αποφάσεων και η εκχώρηση διακριτικής  εξουσίας στα
    κατώτερα συλλογικά αιρετά  όργανα.

ΑΡΘΡΟ 3: ΚΟΜΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ
 3.1 Επί θεμάτων μείζονος πολιτικής σημασίας ή ιδιαίτερης κομματικής
  κρισιμότητας πραγματοποιείται κομματικό δημοψήφισμα στο οποίο
  συμμετέχουν όλα τα μέλη του Κόμματος.
 3.2 
  Την πραγματοποίηση κομματικού δημοψηφίσματος αποφασίζει η Κεντρική
  Επιτροπή, η οποία καθορίζει το θέμα και τα ερωτήματα που θα τεθούν προς
  απάντηση στο δημοψήφισμα. Οι σχετικές αποφάσεις της Κεντρικής
  Επιτροπής λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών της.

ΑΡΘΡΟ 4: ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 4.1 Το Πολιτικό Πρόγραμμα του Κόμματος καθορίζεται με βάση τις πιο πάνω
  βασικές πολιτικές θέσεις και, εντός των πλαισίων αυτών, μπορεί να
  αναθεωρείται από καιρού εις καιρό από το Παγκύπριο Συνέδριο που έχει
  αποκλειστική αρμοδιότητα να συζητά και να εγκρίνει τους επί μέρους
  στόχους, τη μεθοδολογία, τρόπους και ενέργειες για την προώθηση της
  εφαρμογής του.
 4.2 Την ευθύνη για τη σύνταξη του προσχεδίου του προγράμματος έχει το
  Εκτελεστικό Γραφείο που το υποβάλλει στην Κεντρική Επιτροπή για έγκριση.
  Η Κεντρική Επιτροπή το παραπέμπει στο Παγκύπριο Συνέδριο για τελική
  έγκριση. Νοείται ότι σε όλα τα όργανα του Κόμματος δίνεται η δυνατότητα
  υποβολής απόψεων και εισηγήσεων για τον καταρτισμό του Πολιτικού
  Προγράμματος του Κόμματος.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΔΟΜΗ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

ΑΡΘΡΟ 5: ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 1. Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση
 2. Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο
 3. Έκτακτο ή Καταστατικό Συνέδριο 
 4. Παγκύπρια Συνδιάσκεψη
 5. Κεντρική Επιτροπή
 6. Πολιτικό Συμβούλιο
 7. Εκτελεστικό Γραφείο
 8. Γραμματεία Εκτελεστικού Γραφείου
 9. Κοινοβουλευτική Ομάδα
 10. Γενικό Οργανωτικό Γραφείο
 11. Οικονομική Επιτροπή

 12. Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες
 13. Επιτροπή Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ΑΡΘΡΟ 6: ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 6.1 Η Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση πραγματοποιείται κάθε πενήντα-τέσσερις
  (54) μήνες και εκλέγει τους κεντρικούς αξιωματούχους του Κόμματος
  (Πρόεδρο, Αναπληρωτή Πρόεδρο, τρεις (3) Αντιπροέδρους, Γενικό
  Γραμματέα, Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα), τα αιρετά μέλη του Εκτελεστικού
  Γραφείου (15) και τα μέλη της Κεντρική Επιτροπή.
 6.2 Πραγματοποιείται πενήντα-τέσσερις (54) μήνες μετά την προηγούμενη
  Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
 6.3 Όλα τα εγγεγραμμένα στο Κεντρικό Μητρώο Μελών μέλη του Κόμματος, που
  έχουν εγγραφεί τουλάχιστον εννέα (9) μήνες πριν την ημέρα διεξαγωγής της
  Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην
  ψηφοφορία, εφόσον έχουν τακτοποιημένες τις κομματικές τους
  υποχρεώσεις κατά την προσέλευση τους στην Εκλογική Συνέλευση.

  Κάλπες της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης λειτουργούν σε όλες τις
  επαρχίες, όπως θα ορίζεται από τους σχετικούς κανονισμούς. Οι εκλογικές
  διαδικασίες εποπτεύονται από κεντρική και επαρχιακές εφορευτικές
  επιτροπές όπως θα ορίζουν οι Κανονισμοί που εγκρίνονται από την Κεντρική
  Επιτροπή. Οι Επαρχιακές Εφορευτικές Επιτροπές υπόκεινται στην Κεντρική
  Εφορευτική Επιτροπή. Οι Πρόεδροι των Επαρχιακών εφορευτικών
  επιτροπών είναι μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.

  Οι κάλπες ανοίγουν και κλείνουν την ίδια ώρα σε όλες τις επαρχίες.

  Η Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο συλλογικό
  όργανο του Κόμματος σε θέματα εκλογικών διαδικασιών.

  Ο χρόνος διεξαγωγής της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης μπορεί να
  παραταθεί για περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, με
  απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, ύστερα από εισήγηση του Εκτελεστικού
  Γραφείου, για λόγους εξειδικευμένους που αφορούν τα πολιτικά πράγματα
  του τόπου ή που εξυπηρετούν τους σκοπούς και τις αρχές του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 7: ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 7.1 Το Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο είναι το ανώτατο και κυρίαρχο συλλογικό
  όργανο του Κόμματος στη διαμόρφωση των πολιτικών αποφάσεων και στη
  χάραξη στρατηγικής. Συνέρχεται μια (1) φορά στη διάρκεια της  θητείας των
  κεντρικών συλλογικών οργάνων του Κόμματος, κατόπιν σύγκλισης από την
  Κεντρική Επιτροπή του κόμματος ή όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο από την
  Κεντρική Επιτροπή.
 7.2 Προκηρύσσεται από την Κεντρική Επιτροπή η οποία καθορίζει την
  ημερομηνία διεξαγωγής του και εγκρίνει την ημερήσια διάταξη του.
  Ο χρόνος διεξαγωγής του μπορεί να αναβληθεί για περίοδο που δεν θα
  υπερβαίνει τους τρεις μήνες, με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, ύστερα
  από εισήγηση του Εκτελεστικού Γραφείου, για λόγους εξειδικευμένους που
  αφορούν τα πολιτικά πράγματα του τόπου ή που εξυπηρετούν τους σκοπούς
  και τις αρχές του  Κόμματος.
 7.3 Σύνθεση
  Στο Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο συμμετέχουν: Κεντρική Επιτροπή, Πολιτική
  Επιτροπή, 86 αντιπρόσωποι της ΝΕΔΗΚ, 86 αντιπρόσωποι της ΓΟΔΗΚ, 50
  αντιπρόσωποι των Κλαδικών Οργανώσεων, οι Πρόεδροι των Ομάδων
  Μελετών, δύο αντιπρόσωποι από κάθε Φοιτητική Οργάνωση, τα μέλη των
  Επαρχιακών Επιτροπών του Κόμματος, οι Πρόεδροι των Τοπικών Επιτροπών
  και ένας αντιπρόσωπος από κάθε εκλογικό κέντρο, πέντε αντιπρόσωποι από
  κάθε Κομματική Οργάνωση του εξωτερικού, οι Δήμαρχοι, οι Δημοτικοί
  Σύμβουλοι, οι Σχολικοί Έφοροι και οι εκλεγμένοι πρόεδροι και μέλη

  Κοινοτικών Συμβουλίων μέλη του Κόμματος, τρεις αντιπρόσωποι της
  Οικονομικής Επιτροπής, οι δύο οικονομικοί ελεγκτές.
  Συμμετέχουν επίσης: Πρώην Πρόεδροι της Δημοκρατίας που προέρχονται
  από το ΔΗΚΟ, εν ενεργεία υπουργοί, βουλευτές και ευρωβουλευτές, καθώς
  και όσοι διετέλεσαν αξιωματούχοι του Κόμματος που εκλέγηκαν από
  Παγκύπριο Συνέδριο (Πρόεδροι του Κόμματος, Αναπληρωτές Προέδροι,
  Αντιπρόεδροι, Γενικοί Γραμματείς, και Γενικοί Οργανωτικοί Γραμματείς)
  πρώην Υπουργοί, Βουλευτές και Ευρωβουλευτές του Κόμματος καθώς και οι
  πρώην Προέδροι και Γενικοί Γραμματείς της ΓΟΔΗΚ και της ΝΕΔΗΚ και
  πρώην Πρόεδροι Επαρχιακών Επιτροπών, οι Πρόεδροι και τα μέλη
  Διοικητικών Συμβουλίων Ημικρατικών Οργανισμών που είναι μέλη του
  Κόμματος
 7.4 Αρμοδιότητες
  Το Τακτικό Συνέδριο ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
  α) Λαμβάνει γνώση, συζητά και ψηφίζει:-
   I. Το Πολιτικό Πρόγραμμα του Κόμματος για την επόμενη θητεία.
   II. Την Έκθεση Δράσης της περασμένης θητείας, που καταθέτει ο
    Γενικός  Γραμματέας του Κόμματος.
  β) Καθορίζει τα γενικά πλαίσια της πολιτικής του Κόμματος.
  γ) Λαμβάνει γνώση και εγκρίνει τον Οικονομικό Απολογισμό της
   Οικονομικής Επιτροπής και την Έκθεση των Οικονομικών Ελεγκτών
   του Κόμματος.
  δ) Τροποποιεί το Καταστατικό σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις.
  ε) Έχει το τεκμήριο της αρμοδιότητας για οποιοδήποτε θέμα που δεν
   καθορίζει το Καταστατικό και περιβάλλεται με το κατάλοιπο εξουσίας
   που  δεν έχει ανατεθεί σε άλλο κομματικό όργανο.
 7.5 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί που ψηφίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν με βάση το
  Καταστατικό, θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Τακτικού Παγκυπρίου
  Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 8: ΕΚΤΑΚΤΟ Ή ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 8.1 Το Έκτακτο ή Καταστατικό Παγκύπριο Συνέδριο συγκαλείται εάν και εφ’ όσον
  κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο του Κόμματος ή την Κεντρική Επιτροπή και
  ασχολείται με ειδικά θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη του,
  που εξαγγέλλεται μαζί με τη σύγκλησή του.
 8.2 Στην οργάνωση και λειτουργία του Έκτακτου ή Καταστατικού Παγκυπρίου
  Συνεδρίου εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις περί Τακτικού
  Παγκυπρίου Συνεδρίου, με εξαίρεση τη χρονική περίοδο για έγκριση και
  κοινοποίηση στους συνέδρους των εγγράφων που θα τεθούν ενώπιον του
  Συνεδρίου, την οποία θα μπορεί να συντέμνει η Κεντρική Επιτροπή
  ανάλογα με την περίπτωση και εφ’ όσον συντρέχουν εξειδικευμένοι λόγοι.

ΑΡΘΡΟ 9: ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ
 9.1 Συγκαλείται με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής με στόχο την ενημέρωση
  και το συλλογικό προβληματισμό των στελεχών του Κόμματος καθώς και την
  ανάπτυξη διαλόγου του Κόμματος  με την ευρύτερη κοινωνία πάνω σε
  σημαντικά πολιτικά ζητήματα ή θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος. Η
  Κεντρική Επιτροπή ορίζει ειδική επιτροπή για τη διοργάνωση της.
 9.2 Η Κεντρική Επιτροπή καθορίζει τη σύνθεση της Συνδιάσκεψης και εγκρίνει
  την ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 10: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 10.1 Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ είναι το ανώτατο συλλογικό όργανο του Κόμματος
  που λειτουργεί μεταξύ δύο Τακτικών Παγκύπριων Συνεδρίων.
 10.2 Σύνθεση 
  Η Κεντρική Επιτροπή αποτελείται:
  α) Από τα μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου (ως το άρθρο 12)
  β) Από τα επτά (7) μέλη της Γενικής Γραμματείας της ΓΟΔΗΚ και τα

   έντεκα (11) μέλη της Γενικής Γραμματείας της ΝΕΔΗΚ, τον Πρόεδρο
   των Ομάδων Μελετών και τους Προέδρους των κομματικών
   παραρτημάτων εξωτερικού
  γ) Από 120 αιρετά μέλη, από τα οποία 20% τουλάχιστον είναι γυναίκες
   και 10% τουλάχιστον ανήκουν στη ΝΕΔΗΚ (συμπεριλαμβανομένων
   των επτά (7) μελών της Γραμματείας της ΓΟΔΗΚ και των έντεκα (11)
   μελών της Γραμματείας της ΝΕΔΗΚ) και τα οποία κατανέμονται στις
   Επαρχιακές Οργανώσεις του Κόμματος με βάση τον αριθμό ψήφων
   που πήρε η κάθε επαρχία στις αμέσως προηγούμενες βουλευτικές
   εκλογές στις οποίες το Κόμμα έλαβε μέρος αυτοδύναμα. Τα μέλη κάθε
   επαρχίας εκλέγονται από την οικεία Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση. Η
   κατανομή των εδρών κατά επαρχιακή οργάνωση και των θέσεων που
   διεκδικούνται από γυναίκες και εκπροσώπους της ΝΕΔΗΚ καθορίζεται
   από την Κεντρική Επιτροπή με τους σχετικούς κανονισμούς. Η εκλογή
   γίνεται με βάση κανονισμούς που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή.
  δ) Όλους τους αξιωματούχους που επιλέγονται/εκλέγονται σύμφωνα με
   τα άρθρα 10.7
  ε) Από τους Προέδρους της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων, της
   Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων και της Ομάδας Μελετών.
  στ) Από πέντε (5) εκπροσώπους του Φοιτητικού Κινήματος, που είναι
   μέλη του κόμματος.
 10.3 Η εκλογή των αιρετών μελών της Κεντρικής Επιτροπής γίνεται από τις
  Επαρχιακές Εκλογικές Συνελεύσεις. Η κατανομή των εδρών κατά Επαρχιακή
  Οργάνωση και των θέσεων που διεκδικούνται από γυναίκες και εκπροσώπους
  της ΝΕΔΗΚ καθορίζεται από την Κεντρική Επιτροπή με τους σχετικούς
  κανονισμούς.
 10.4 Ο Γενικός Γραμματέας και ο Βοηθός Γενικός Γραμματέας  φροντίζουν για την
  τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων και των παρουσιών της Κεντρικής
  Επιτροπής και κυκλοφορούν τα  πρακτικά ανάμεσα στα μέλη της Κεντρικής
  Επιτροπής όχι αργότερα από 15 μέρες μετά τη συνεδρία. 
  Η Κεντρική Επιτροπή δύναται να αποφασίσει τη μη περίληψη θεμάτων στα
  πρακτικά με πλειοψηφία όχι μικρότερη από 3/5 των παρόντων.
 10.5 Η Κεντρική Επιτροπή συνέρχεται τουλάχιστον μια (1) φορά την τριμηνία.
  Συγκαλείται από το Εκτελεστικό  Γραφείο, υπό την ευθύνη του Γενικού
  Γραμματέα.
  α) Η Κεντρική Επιτροπή μπορεί να συγκληθεί εκτάκτως από τον Πρόεδρο
   ή το Εκτελεστικό Γραφείο ή με γραπτή αίτηση υπογεγραμμένη από το
   25% τουλάχιστον των μελών της, που να παραθέτει κατά τρόπο
   συγκεκριμένο το θέμα ή τα θέματα για το οποίο/οποία ζητείται η
   έκτακτη σύγκλησή της.
  β) Η Κεντρική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα το
   ήμισυ  τουλάχιστον των εν ενεργεία μελών της. Σε περίπτωση μη
   συμπλήρωσης του ως άνω αριθμού, η συνεδρία αναβάλλεται για μια
   ώρα, οπότε τα παρόντα μέλη εφ’ όσον αντιπροσωπεύουν το 1/3
   τουλάχιστον των εν ενεργεία μελών της, αποτελούν απαρτία.
  γ) Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία, εκτός των
   αποφάσεων για τις οποίες απαιτείται μεγαλύτερος αριθμός ψήφων
   σύμφωνα με τις πρόνοιες άλλων άρθρων του Καταστατικού. Η
   ψηφοφορία διεξάγεται δι’ ανατάσεως της χειρός εκτός αν ζητηθεί
   διαφορετικά από το 25% των παρόντων μελών, οπότε διεξάγεται
   μυστική.
 10.6 Αρμοδιότητες
  α) Η Κεντρική Επιτροπή προκηρύσσει  την Παγκύπρια Εκλογική
   Συνέλευση και καθορίζει την ημερομηνία διεξαγωγής των εργασιών
   της, την εκλογική διαδικασία και κάθε άλλο εκλογικό κανονισμό. Με
   ειδικούς κανονισμούς καθορίζει τη διαδικασία υποβολής
   υποψηφιοτήτων και διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη των
   κεντρικών αξιωματούχων, των μελών των κεντρικών συλλογικών
   οργάνων και των επαρχιακών και τοπικών συλλογικών οργάνων, που

   εκλέγονται από την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
  β) Προκηρύσσει επίσης το Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο, καθορίζει την
   ημερομηνία διεξαγωγής των εργασιών του και εγκρίνει την ημερήσια
   διάταξή του. Μελετά και εγκρίνει όλα τα έγγραφα που θα κατατεθούν
   στο Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο, τουλάχιστον ένα μήνα πριν την
   πραγματοποίηση του και φροντίζει για την κυκλοφορία του
   προσυνεδριακού υλικού  διά του Γενικού Γραμματέα προς τις
   Επαρχιακές Επιτροπές και άλλες οργανώσεις ή τμήματα του Κόμματος.
  γ) Εγκρίνει και παραπέμπει στο Παγκύπριο Τακτικό Συνέδριο το Πολιτικό
   Πρόγραμμα του Κόμματος και την Έκθεση Δράσης.
  δ) Μελετά και εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων και δαπανών
   του Κόμματος. 
  ε) Λαμβάνει γνώση της γενικής οικονομικής κατάστασης του Κόμματος
   με αναφορά του αρμόδιου οικονομικού διαχειριστή, ο οποίος εισηγείται
   στο Εκτελεστικό Γραφείο τους συνεργάτες του.
  στ) Ενόψει του Τακτικού Παγκύπριου Συνεδρίου λαμβάνει γνώση της
   οικονομικής κατάστασης και διαχείρισης των οικονομικών του
   Κόμματος της προηγηθείσας διετίας με την κατάθεση της έκθεσης των
   οικονομικών ελεγκτών του Κόμματος που παραπέμπεται στο Τακτικό
   Παγκύπριο Συνέδριο. Ενόψει Τακτικού Παγκύπριου Συνεδρίου
   εξετάζει τους εγκεκριμένους λογαριασμούς του Κόμματος με βάση
   την έκθεση των ελεγκτών και εγκρίνει ή απορρίπτει τους
   λογαριασμούς.
  ζ) Εγκρίνει τους εσωτερικούς κανονισμούς οι οποίοι ρυθμίζουν την
   οργάνωση και λειτουργία των Συλλογικών οργάνων ή επιτροπών του
   Κόμματος , κεντρικών, επαρχιακών ή τοπικών. 
  η) Εγκρίνει την κομματική λειτουργία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.
  θ) Καθορίζει το ύψος του δικαιώματος εγγραφής και της ετήσιας
   συνδρομής των μελών.
  ι) Θεσπίζει ειδικούς κανονισμούς που ρυθμίζουν:
   I. Τη διαδικασία της υποβολής υποψηφιότητας και εκλογής
    αξιωματούχων του Κόμματος που εκλέγονται από ανώτερα
    συλλογικά όργανα του Κόμματος. 
   II. Τη διαδικασία επιλογής κομματικού ή κομματικών υποψηφίων
    στη διεκδίκηση των γενικών ή Αναπληρωματικών βουλευτικών
    εκλογών, Ευρωεκλογών, των δημοτικών εκλογών ή της εκλογής
    προέδρων και μελών Κοινοτικών Συμβουλίων καθώς και μελών
    Σχολικών Εφοριών.
   III. Τη διαδικασία προκήρυξης και διεξαγωγής του κομματικού
    δημοψηφίσματος.
  Ια) Επιλέγει/εκλέγει ενδεκαμελή (11) υποεπιτροπή της Κεντρικής
   Επιτροπής απαρτιζόμενη από Πρόεδρο και δέκα μέλη, η οποία ενεργεί
   ως δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
  Ιβ) Επιλέγει/εκλέγει το βουλευτή που θα διεκδικήσει το αξίωμα του
   Προέδρου της Βουλής, σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Κόμματος
   δεν είναι βουλευτής ή δεν επιθυμεί να διεκδικήσει τη θέση.
  Ιγ) Επικυρώνει την εκλογή του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του
   Κόμματος και του Αναπληρωτή του.
  Ιδ) Επιλέγει/εκλέγει τα πέντε (5) μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας,
   Ελέγχου και  Κανονισμών.
  Ιε) Επικυρώνει την επιλογή του Προέδρου της Ομάδας Μελετών.
 10.7 Επιλέγει/εκλέγει τους πιο κάτω Αξιωματούχους του Κόμματος οι οποίοι
  συμμετέχουν στην Κεντρική Επιτροπή ως εξ οφίκια μέλη με δικαίωμα
  ψήφου:
  1) Τους Βοηθούς Γενικούς Γραμματείς
  2) Τους Βοηθούς Γενικούς Οργανωτικούς Γραμματείς
  3) Το Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων
  4) Το Γραμματέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  5) Το Γραμματέα Αγροτικών Θεμάτων

  6) Το Γραμματέα Προσφυγικών Θεμάτων
  7) Το Γραμματέα Πολιτιστικών Θεμάτων
  8) Το Γραμματέα Αθλητισμού
  9) Το Γραμματέα Θρησκευτικών Ομάδων
  10) Το Γραμματέα Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Θεμάτων
  Τα καθήκοντα/αρμοδιότητές τους, εφ’ όσον  δεν προβλέπονται από το
  Καταστατικό, εγκρίνονται από την Κεντρική Επιτροπή.
 10.8 Πληρώνει με εκλογή τις  θέσεις του Αναπληρωτή Προέδρου, Αντιπροέδρων,
  Γενικού Γραμματέα και του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, σε περίπτωση
  κατά την οποία καθίστανται κενές για οποιοδήποτε λόγο.
 10.9 Κάθε χρόνο η Κεντρική Επιτροπή  ορίζει ειδική συνεδρία  λογοδοσίας των
  αξιωματούχων του Κόμματος. 

ΑΡΘΡΟ 11: ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 11.1 Στο Πολιτικό Συμβούλιο μετέχουν όλοι οι πρώην υπουργοί και βουλευτές
  μέλη του Κόμματος και άλλα πρόσωπα μετά από σχετική εισήγηση του
  Προέδρου του Κόμματος στη Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου.
 11.2 Συνεδριάζει τακτικά και αναλύει τα πολιτικά δρώμενα και την επικαιρότητα.
 11.3 Το Πολιτικό Συμβούλιο έχει καθαρά συμβουλευτικό χαρακτήρα και μετά από
  κάθε συνεδρία αποστέλλει στον Πρόεδρο του Κόμματος έκθεση εισηγήσεων
  και απόψεων.
 11.4 Το Πολιτικό Συμβούλιο τελεί υπό την εποπτεία του Προέδρου του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 12: ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
 12.1 Το Εκτελεστικό Γραφείο είναι το Εκτελεστικό Όργανο της Κεντρικής
  Επιτροπής και γενικότερα του Κόμματος.
 12.2 Σύνθεση 
  Στο Εκτελεστικό Γραφείο συμμετέχουν:
  α) Ο Πρόεδρος, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος, οι τρεις (3) Αντιπροέδροι, ο
   Γενικός Γραμματέας, ο Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας.
  β) Δεκαπέντε (15) αιρετά μέλη που εκλέγονται από την Παγκύπρια
   Εκλογική Συνέλευση. Τρία από τα μέλη αυτά είναι γυναίκες.
  γ) Πρώην Πρόεδροι του Κόμματος
  δ) Οι Πρόεδροι της ΝΕΔΗΚ και της ΓΟΔΗΚ
  ε) Οι υπουργοί που συμμετέχουν στην κυβέρνηση εκ μέρους του
   Κόμματος.
  στ) Τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος και οι
   Ευρωβουλευτές του Κόμματος.
  ζ) Οι Πρόεδροι των Επαρχιακών Επιτροπών του Κόμματος (ένας ανά
   γεωγραφική επαρχία).
  η) Ο Οικονομικός Διαχειριστής του Κόμματος
  θ) Ο Γενικός Διευθυντής του Κόμματος, ως εξ οφίκιο Μέλος με δικαίωμα
   ψήφου.
  ι) Η Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου δύναται να καλεί μέχρι και 3
   άτομα να παρακάθονται στο Εκτελεστικό χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 12.3 Αποτυχών υποψήφιος στις εκλογές για την ανάδειξη προέδρου του
  Κόμματος ο οποίος συγκεντρώνει πάνω από το 30% των ψήφων, συμμετέχει
  στο Εκτελεστικό Γραφείο ως πλήρες μέλος.
 12.4 Σε Ειδικές Συνεδρίες παρίστανται για σκοπούς ενημέρωσης και συντονισμού
  και άλλοι αξιωματούχοι του Κόμματος που θα προσκαλούνται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 12.5 Λειτουργία 
  α) Το Εκτελεστικό Γραφείο συγκαλείται το αργότερο τριάντα (30) ημέρες
   μετά την εκλογή των αιρετών μελών του και συνεδριάζει τακτικά
   τουλάχιστον μια (1) φορά τον μήνα και έκτακτα όταν κληθεί από τον
   Πρόεδρο ή από τα 3/5 των μελών του.
  β) Τα μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου αναλαμβάνουν συγκεκριμένους
   τομείς  ευθύνης. 
  γ) Βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά συν ένα μέλη του. Οι

   αποφάσεις λαμβάνονται  με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών
   του.
  δ) Γενικά θέματα λειτουργίας του ρυθμίζονται με Ειδικό Κανονισμό που
   θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή. 
 12.6 Αρμοδιότητες
  Το Εκτελεστικό Γραφείο ασκεί τις πιο κάτω αρμοδιότητες:
  α) Μελετά τις διαμορφούμενες εκάστοτε πολιτικές ή άλλες καταστάσεις
   και εξελίξεις και αντιμετωπίζει τα προκύπτοντα θέματα.
  β) Εκτιμά τη γενική κατάσταση και λαμβάνει αποφάσεις για την
   κομματική γραμμή μέσα στα πλαίσια των αρχών του Κόμματος.
  γ) Αποφασίζει για την ένταξη στα συλλογικά όργανα του Κόμματος
   άλλων στελεχών που προσχωρούν στο Κόμμα.
  δ) Ετοιμάζει  και υποβάλλει κάθε τρίμηνο προς την Κεντρική Επιτροπή
   Ειδική Πολιτική Έκθεση πάνω στην πολιτική κατάσταση, με βάση την 
   οποία αυτή προβαίνει στις εκτιμήσεις ή και λαμβάνει  τις αποφάσεις
   της.
  ε) Προτείνει στην Κεντρική Επιτροπή τα ονόματα των δύο Ελεγκτών του
   Κόμματος.
  στ) Συγκαλεί σε συνεννόηση με τις Επαρχιακές Επιτροπές τα τακτικά ή
   έκτακτα Επαρχιακά Συνέδρια.
  ζ) Καταρτίζει το προσχέδιο του Πολιτικού Προγράμματος του Κόμματος
   και το υποβάλλει στην Κεντρική Επιτροπή.
  η) Επιλέγει/εκλέγει τους πιο κάτω αξιωματούχους του Κόμματος: 
   I. Τον Οικονομικό Διαχειριστή του Κόμματος και τα μέλη της
   Οικονομικής Επιτροπής
   II. Τον Πρόεδρο και τα μέλη της Ομάδας Μελετών
   III. Επικυρώνει τα εννιά (9) πρόσωπα που στελεχώνουν το Γενικό
    Οργανωτικό Γραφείο
   IV. Τον Πρόεδρο και τα μέλη Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων
   V. Τον Πρόεδρο και τα μέλη Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων
   VI. Τον Γενικό Διευθυντή του Κόμματος
  θ) Καταρτίζει με  βάση εισηγήσεις της Επιτροπής Δεοντολογίας, Ελέγχου
   και Κανονισμών, τα προσχέδια των Κανονισμών που προνοούνται από
   τα διάφορα άρθρα του Καταστατικού και τα παραπέμπει στην Κεντρική
   Επιτροπή για ψήφιση.
  ι) Εισηγείται στην Κεντρική Επιτροπή τη σύσταση οποιασδήποτε
   Επιτροπής ή Επιτροπών με συμβουλευτική ιδιότητα που δεν
   προβλέπονται από το καταστατικό για την αποδοτική λειτουργία του
   κομματικού μηχανισμού.
  ια) Κατόπιν εισήγησης του Γενικού Διευθυντή του Κόμματος, εγκρίνει την
   δομή και το οργανόγραμμα του Κόμματος.
  ιβ) Δύναται να καλέσει Αξιωματούχους του Κόμματος που δεν είναι μέλη
   του Εκτελεστικού Γραφείου να παραστούν σε συνεδρία που μελετά
   θέματα της αρμοδιότητάς τους.
  ιγ) Λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή
  ιδ) Επιλέγει/εκλέγει πενταμελή (5) υποεπιτροπή του Εκτελεστικού
   Γραφείου, με Πρόεδρο και τέσσερα (4) μέλη η οποία ενεργεί σαν
   πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
   Η πειθαρχική εξουσία του Εκτελεστικού Γραφείου διά της
   πενταμελούς υποεπιτροπής του ασκείται αφού διοριστεί «ερευνών
   λειτουργός» (εκτός των Οργάνων του Κόμματος αλλά μέλος του
   Κόμματος) για διερεύνηση των γεγονότων και για υποβολή έκθεσης.
   Νοείται ότι παρέχεται το δικαίωμα ακροάσεως του μέλους εφ’ όσον η
   έρευνα διεκπεραιωθεί. 
 12.7 Επιβάλλει αυτεπάγγελτα πειθαρχική ποινή σε περιπτώσεις αυταπόδεικτου
  πειθαρχικού παραπτώματος.
 12.8 Το Εκτελεστικό Γραφείο φροντίζει για τη συγκρότηση και λειτουργία ειδικών
  επιτροπών εργασίας που θα αφορούν θέματα ανάλογα με τα υπουργεία της
  κυβέρνησης ή/και αντίστοιχες Επιτροπές της Βουλής.

 12.9 Η υλοποίηση και εφαρμογή των αποφάσεων του Εκτελεστικού Γραφείου
  μπορεί να ανατεθεί στη Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου.
 12.10 Το Εκτελεστικό Γραφείο επιλέγει τα κομματικά  μέλη που εκπροσωπούν το
  Κόμμα σε εξωκομματικούς οργανισμούς ή επιτροπές.
 12.11 Το Εκτελεστικό Γραφείο σε συνεργασία με το Γενικό Διευθυντή του
  Κόμματος ορίζει τις έμμισθες θέσεις του Κόμματος, διορίζει και παύει το
  έμμισθο προσωπικό και ορίζει και αναθεωρεί την αντιμισθία του με βάση την
  κείμενη νομοθεσία και τις ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις

ΑΡΘΡΟ 13: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
 13.1 Η Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον
  Αναπληρωτή Πρόεδρο, τους τρεις (3) Αντιπροέδρους, το Γενικό Γραμματέα,
  το Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα, τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο, τον
  Αναπληρωτή Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο και δύο (2) από τα αιρετά μέλη
  του Εκτελεστικού Γραφείου που ορίζονται από την ολομέλεια του Σώματος
  και διαχειρίζεται πάνω σε καθημερινή βάση θέματα κομματικής πολιτικής,
  οργανωτικής ανάπτυξης και γενικότερης πολιτικής και κομματικής δράσης.
  Στην Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου παρακάθεται και ο Γραμματέας
  Επικοινωνίας/Εκπρόσωπος Τύπου χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 13.2 Αρμοδιότητες
  α) Επιλέγει/εκλέγει τον Γραμματέα Επικοινωνίας/Εκπρόσωπο Τύπου
   κατόπιν εισήγησης του Προέδρου του Κόμματος.
  β) Σε συνεργασία με τον Γενικό Διευθυντή του Κόμματος έχει την ευθύνη
   θεμάτων που άπτονται του επαγγελματικού προσωπικού του
   Κόμματος.
  γ) Επιλέγει/εκλέγει τον Υπεύθυνο Προσωπικών Δεδομένων.

ΑΡΘΡΟ 14: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
 14.1 Οι βουλευτές του Κόμματος αποτελούν την Κοινοβουλευτική Ομάδα του.
 14.2 Αρμοδιότητες
  α) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα έχει την ευθύνη της προβολής και
   εφαρμογής της πολιτικής του Κόμματος στα πλαίσια της Βουλής των
   Αντιπροσώπων.
  β) Ενεργεί τόσο μέσα, όσο και έξω από τη Βουλή για την προώθηση των
   αρχών και των αποφάσεων του Κόμματος και αγωνίζεται για την
   υπεράσπιση και εξασφάλιση των συμφερόντων του λαού μας.
  γ) Δραστηριοποιείται  σε συνεργασία με τα αρμόδια όργανα του Κόμματος
   για την επισήμανση, προώθηση και επίλυση των συμφερόντων του
   λαού.
  δ) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα δύναται για σκοπούς διευκόλυνσης της
   στην εκπλήρωση των καθηκόντων της, να διορίσει σε συνεννόηση με
   το Γενικό Γραμματέα, έμμισθο Γραμματέα, καθορίζοντας ταυτόχρονα
   τους όρους εργοδότησης του και τα καθήκοντά του.
  ε) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα συνεδριάζει τακτικά κάθε εβδομάδα και
   έκτακτα όταν παρίσταται ανάγκη.
  στ) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα επιλέγει δυο (2) εκ των Κοινοβουλευτικών
   Συνεργατών ως Γραμματείς της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.
  ζ) Λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή
 14.3 Ειδικός Κανονισμός
  Ειδικός Κανονισμός, που ετοιμάζει η Κοινοβουλευτική Ομάδα και ψηφίζει
  η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει την οργάνωση και λειτουργία της Ομάδας.

ΑΡΘΡΟ 15: ΓΕΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
 15.1 Το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο είναι υπεύθυνο για την οργάνωση του
  Κόμματος και καταρτίζει το Γενικό Οργανωτικό Σχέδιο.
 15.2 Του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου προΐσταται ο Γενικός Οργανωτικός
  Γραμματέας. 
 15.3 Απαρτίζεται από τον Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα, τους δυο (2) Βοηθούς
  Γενικούς Οργανωτικούς Γραμματείς και τους έξι (6) Γενικούς Επαρχιακούς

  Οργανωτικούς Διοικητικών Επαρχιών.
 15.4 Όπου κριθεί αναγκαίο καλούνται να παρακαθίσουν σε συνεδρίες του Γενικού
  Οργανωτικού Γραφείου και άλλοι αξιωματούχοι.
 15.5 Τα μέλη του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου επικυρώνονται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 15.6 Βρίσκεται σε στενή επαφή με τις Επαρχιακές Επιτροπές και τα Παραρτήματα
  του Εξωτερικού και συντονίζει τις ενέργειες και δραστηριότητες τους στον
  οργανωτικό τομέα.
 15.7 Ελέγχει την πρόοδο προς υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.
 15.8 Τηρεί υπό την εποπτεία του Προέδρου του Κόμματος και με τη συνεργασία
  του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, το Κεντρικό Μητρώο Μελών του
  Κόμματος και ελέγχει την κανονική  τήρηση των Επαρχιακών Μητρώων
  Μελών από τις Επαρχιακές Επιτροπές και των Μητρώων Μελών  των Τοπικών
  Οργανώσεων από τις αντίστοιχες Τοπικές Επιτροπές, της ΝΕΔΗΚ και της
  ΓΟΔΗΚ.
 15.9 Διενεργεί και εποπτεύει τις εκλογές για την ανάδειξη της ηγεσίας της
  ΝΕΔΗΚ και της ΓΟΔΗΚ, για τις οποίες έχει την ευθύνη τήρησης του
  μητρώου.
 15.10 Κανένα μέλος του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου δεν μπορεί να διεκδίκηση
  πολιτειακό αξίωμα εκτός και αν παραιτηθεί από την θέση του τουλάχιστον
  δυο (2) χρόνια πριν τις εκλογές τις οποίες προτίθεται να διεκδικήσει, εκτός
  και αν το Εκτελεστικό Γραφείο δώσει σχετική άδεια κατόπιν γραπτού
  αιτήματος.
 15.11 Το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 16: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ
 16.1 Η Επιτροπή Δεοντολογίας, Ελέγχου και Κανονισμών απαρτίζεται από πέντε
  (5) μέλη που επιλέγονται/εκλέγονται από την Κεντρική Επιτροπή.
 16.2 Καταρτίζει κώδικα Δεοντολογίας και εισηγείται κανονισμούς που ρυθμίζουν
  την κομματική συμπεριφορά και δράση καθώς και τη λειτουργία όλων των
  οργάνων του Κόμματος.
 16.3 Παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση του Καταστατικού, του Κώδικα
  Δεοντολογίας και των Κανονισμών.

ΑΡΘΡΟ 17: ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 17.1 Με πρωτοβουλία του Εκτελεστικού Γραφείου, συγκροτούνται Επιτροπές με
  ευθύνη την εξέταση θεμάτων που αφορούν την πολιτική, εκπαιδευτική,
  κοινωνική, οικονομική, πολιτιστική και αθλητική δραστηριότητα της
  Κυβέρνησης ή και άλλων φορέων εξουσίας, όπως και άλλες πτυχές της
  ζωής  του  τόπου .  Με δ ική  τους  πρωτοβουλία  να  εκφράζουν
  απόψεις/εισηγήσεις στο Εκτελεστικό Γραφείο για οποιοδήποτε από τα
  θέματα αυτά.
 17.2 Στις Επιτροπές  μετέχουν εξ οφίκιο οι βουλευτές  που εκπροσωπούν το
  Κόμμα στις αντίστοιχες Επιτροπές της Βουλής. Τα λοιπά μέλη των Επιτροπών
  επιλέγει/εκλέγει το Εκτελεστικό Γραφείο.
 17.3 Την εποπτεία  και συντονισμό του έργου τους θα έχει ο Αναπληρωτής
  Πρόεδρος του Κόμματος ή οι Αντιπρόεδροι του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 18: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
 18.1 Τα μέλη της Επιτροπής Αναθεώρησης και Εκσυγχρονισμού της Κυπριακής
  Νομοθεσίας επιλέγονται/εκλέγονται από το Εκτελεστικό Γραφείο κατόπιν
  εισήγησης της Γραμματείας του.
 18.2 Τελεί υπό την εποπτεία του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου ή του
  Αναπληρωτή Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου και βρίσκεται σε στενή
  συνεργασία με τους βουλευτές και κοινοβουλευτικούς συνεργάτες.
 18.3 Είναι υπεύθυνο για την μελέτη του Νομοθετικού πλαισίου του κράτους με

  στόχο την επισήμανση αδυναμιών και την τροποποίηση τους στην
  κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού  και της βελτίωσης της λειτουργικότητας
  του προς όφελος των πολιτών.

ΑΡΘΡΟ 19: ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
 19.1 Στο Σύστημα Παραγωγής Πολιτικής συμμετέχουν οι Βουλευτές, τα Μέλη του
  Εκτελεστικού Γραφείου και της Κεντρικής Επιτροπής, οι Κοινοβουλευτικοί
  Συνεργάτες και τα μέλη της Επιτροπής Πολιτικού Σχεδιασμού και των
  Ομάδων Μελετών.
 19.2 Άλλα στελέχη καθώς και μέλη με ειδική τεχνοκρατική κατάρτιση
  συνδράμουν την όλη προσπάθεια.
 19.3 Βασικός σκοπός είναι η επεξεργασία και ο καταρτισμός μελετών και
  προτάσεων για διαμόρφωση πολιτικής θέσης από το Κόμμα και τη χάραξη της
  κομματικής γραμμής σε διάφορους τομείς πολιτικής.
 19.4 Το συντονισμό και την εποπτεία του Συστήματος Παραγωγής Πολιτικής έχει
  ένας εκ των Αντιπροέδρων του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 20: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 20.1 Η Οικονομική Επιτροπή, κάτω από την εποπτεία του Εκτελεστικού Γραφείου
  και με τη συντονιστική ευθύνη του Οικονομικού Διαχειριστή του Κόμματος,
  είναι υπεύθυνη για την οικονομική διαχείριση του Κόμματος, την
  κατάστρωση και υλοποίηση προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης του
  Κόμματος και τον έλεγχο ομαλής τήρησης των οικονομικών λογαριασμών και
  λογιστικών βιβλίων του Κόμματος σε  Παγκύπρια κλίμακα.
 20.2 Η Επιτροπή είναι δεκαπενταμελής (15), με δικαίωμα της Κεντρικής Επιτροπής
  να αυξομειώνει τα μέλη της.  Η θητεία της διαρκεί για πενήντα-τέσσερις (54)
  μήνες.
  Οι Πρόεδροι των Επαρχιακών Οικονομικών Επιτροπών ή οι επαρχιακοί ταμίες
  είναι εξ οφίκιο μέλη της.
 20.3 Αρμοδιότητες 
  α) Καταρτίζει τον Ετήσιο Προϋπολογισμό Εσόδων και Δαπανών του
   Κόμματος και τον καταθέτει προς έγκριση στην Κεντρική Επιτροπή
   προς την οποία είναι υπόλογη.
  β) Σε συνεργασία με τον Οικονομικό διαχειριστή του Κόμματος, τους
   αξιωματούχους της ηγεσίας και άλλα αρμόδια κομματικά όργανα
   προγραμματίζει και υλοποιεί προγράμματα για την εξασφάλιση
   οικονομικών πόρων και ενίσχυση του Ταμείου του Κόμματος
  γ) Εποπτεύει την κανονική λειτουργία  του Λογιστηρίου του Κόμματος και
   ασκεί έλεγχο στην οικονομική διαχείριση σε όλα τα επίπεδα του
   Κόμματος.
  δ) Εξουσιοδοτεί τη διενέργεια των κομματικών δαπανών με βάση
   σχετικές εκάστοτε εισηγήσεις του Γενικού Διευθυντή του Κόμματος.
  ε) Υποβάλλει στο Εκτελεστικό Γραφείο κατά τρίμηνο, ή όταν της ζητηθεί,
‘   Έκθεση για την οικονομική κατάσταση του Κόμματος’.
  στ) Υποβάλλει στο τέλος κάθε οικονομικού έτους στην Κεντρική Επιτροπή
   τους ελεγμένους λογαριασμούς του Κόμματος προς συζήτηση και
   έγκριση.
  ζ) Παρουσιάζει κατ’ έτος προϋπολογισμό για τους επόμενους δώδεκα
   (12) μήνες.
  η) Με εισήγηση του Γενικού Διευθυντή ή/και του Οικονομικού
   Διαχειριστή δύναται να ανοίγει/κλείνει/λειτουργεί τραπεζικούς
   λογαριασμούς, ή/και να έχει δικαίωμα υπογραφής ή/και  να προβαίνει
   σε αιτήματα τραπεζικών διευκολύνσεων/δανεισμού εκ μέρους του
   Κόμματος, ΝΕΔΗΚ, ΓΟΔΗΚ, και των Επαρχιακών Επιτροπών σύμφωνα
   με το άρθρο 69.9.
 20.4 Ειδικός  Κανονισμός

  Ειδικός Κανονισμός που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει την
  οργάνωση και λειτουργία της.

ΑΡΘΡΟ 21: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
 21.1 Η  Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων χειρίζεται τις διεθνείς σχέσεις του Κόμματος
  υπό την άμεση εποπτεία του Αναπληρωτή Προέδρου  του  Κόμματος.
 21.2 Η Επιτροπή είναι πενταμελής (5), με δικαίωμα της Κεντρικής Επιτροπής να
  αυξομειώνει τα μέλη της.  Επιλέγεται/εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή
  για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 21.3 Κάθε χρόνο υποβάλλει στο Εκτελεστικό γραφείο Έκθεση Δράσης που
  καλύπτει τις δραστηριότητές της κατά την περίοδο αυτή.
 21.4 Η Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων συμμετέχει τόσο στο σύστημα  παραγωγής
  πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.
 21.5 Της Επιτροπής προΐσταται ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων, ο
  οποίος επιλέγεται/εκλέγεται από το Εκτελεστικό Γραφείο και είναι εξ οφίκιο
  μέλος της Κεντρικής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου.
 21.6 Ειδικός  Κανονισμός
  Ειδικός Κανονισμός που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει τη
  λειτουργία της.

ΑΡΘΡΟ 22: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΣΧΕΣΕΩΝ  
 22.1 Η Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων είναι πενταμελής (5) με δικαίωμα της
  Κεντρικής Επιτροπής να αυξομειώνει τον αριθμό των μελών της. Ο Πρόεδρος
  και τα τέσσερα μέλη επιλέγονται/εκλέγονται από το Εκτελεστικό Γραφείο για
  θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 22.2 Κάθε εξάμηνο υποβάλλει στο Εκτελεστικό Γραφείο Έκθεση Δράσης που
  καλύπτει τις δραστηριότητες κατά την περίοδο αυτή.
 22.3 Η Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων χειρίζεται τις δημόσιες σχέσεις του
  Κόμματος υπό την εποπτεία του Προέδρου του Κόμματος και του Γενικού
  Γραμματέα.
 22.4 Η Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων συμμετέχει τόσο στο σύστημα παραγωγής
  πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.
 22.5 Της Επιτροπής προΐσταται ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων ο
  οποίος επιλέγεται/εκλέγεται από το Εκτελεστικό Γραφείο και είναι εξ οφίκιο
  μέλος της Κεντρικής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου.
 22.6 Ειδικός Κανονισμός
  Ειδικός Κανονισμός που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει τη
  λειτουργία της.

ΑΡΘΡΟ 23: ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
 23.1 Ιδρύονται Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες κατά επαρχία
  με εισήγηση του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
  Ομάδων, κατά κλάδον ή επάγγελμα όπου τα μέλη είναι πέραν των τριάκοντα
  Οι κατά επαρχία επάγγελμα Κλαδικές Οργανώσεις συνδέονται με τις
  αντίστοιχες Κλαδικές των άλλων Επαρχιακών και σχηματίζουν κατά
  επάγγελμα την Παγκύπρια Κλαδική Οργάνωση.
 23.2 Η Κλαδική Οργάνωση διοικείται από πενταμελή (5) Επιτροπή που
  αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα, το Βοηθό
  Γραμματέα και τον Ταμία.
 23.3 Οι Πρόεδροι των Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων
  αποτελούν την Συντονιστική Επιτροπή των Κλαδικών Οργανώσεων
  (Σ.Ε.Κ.Ο.)  και έχουν την ευθύνη του συντονισμού των Κλαδικών
  Οργανώσεων. Το έργο της ΣΕΚΟ αναλαμβάνει πενταμελής Γραμματεία που
  εκλέγεται και έχει πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Αναπληρωτή
  Γραμματέα και Ταμία.
 23.4 Αρμοδιότητες Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων 
  α) Επιλαμβάνονται και προωθούν προβλήματα, ή αιτήματα μελών του
   Κλάδου διά του αρμοδίου οργάνου του Κόμματος.
  β) Μελετούν προβλήματα του Κλάδου και υποβάλλουν εισηγήσεις στο
   Κόμμα διά του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών

   Ομάδων.
  γ) Οργανώνουν τα μέλη, τα στελέχη και τους οπαδούς του Κόμματος
   στους χώρους εργασίας και φροντίζουν για τη συστηματική
   διαφώτιση και εμπέδωση της Κομματικής πολιτικής.
 23.5 Οι Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες συμμετέχουν τόσο στο
  σύστημα παραγωγής πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών
  προγραμμάτων του Κόμματος.
 23.6 Οι Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες τελούν υπό την
  εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου.
 23.7 Κατά παρόμοιο τρόπο λειτουργούν και οι Επιτροπές Συνταξιούχων.
 23.8 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί, που εγκρίνει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζουν τον τρόπο
  εκλογής και λειτουργίας όλων των Κλαδικών Επιτροπών και Οργανώσεων
  του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 24: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
 24.1 Η σύνθεση και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Πολιτικού Σχεδιασμού
  καθορίζονται από το Εκτελεστικό Γραφείο.
 24.2 Η Επιτροπή Πολιτικού Σχεδιασμού συμμετέχει τόσο στο σύστημα παραγωγής
  πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 25: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 25.1 Η Επιτροπή Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι υπεύθυνη για την Οργάνωση της
  Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Κόμματος στις Δημαρχούμενες περιοχές και στα
  Κοινοτικά Συμβούλια.
 25.2 Σε συνεργασία με το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο, υπό την εποπτεία του
  Προέδρου του Κόμματος, καταρτίζει τα ψηφοδέλτια του Κόμματος στις
  Δημοτικές και Κοινοτικές εκλογές.
 25.3 Της Επιτροπής Τοπικής Αυτοδιοίκησης προΐσταται ο Γραμματέας Τοπικής
  Αυτοδιοίκησης ο οποίος επιλέγεται/εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή
  της οποίας είναι εξ οφίκιο μέλος με δικαίωμα ψήφου.
 25.4 Συμμετέχουν οι Δήμαρχοι, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι Σχολικοί Έφοροι και οι
  εκλεγμένοι Πρόεδροι Κοινοτικών Συμβουλίων μέλη του Κόμματος.
 25.5 Τελεί υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου.
 25.6 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί που ψηφίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζουν, θέματα
  οργάνωσης και λειτουργίας της Επιτροπής Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΑΡΘΡΟ 26: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
 26.1 Η Επιτροπή Διαρκούς Διαβούλευσης με τους Πολίτες είναι υπεύθυνη για την
  διαμόρφωση και διαχείριση συστήματος συνεχούς επικοινωνίας με τους
  πολίτες, μέσω της διεξαγωγής ερευνών  και μελετών για πολιτικά,
  ανθρωπιστικά και κοινωνικά θέματα και για προτάσεις του Κόμματος που
  αφορούν σημαντικά ζητήματα που τους απασχολούν.
 26.2 Την σύνθεση της Επιτροπής αποφασίζει η Γραμματεία του Εκτελεστικού
  Γραφείου.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΑΡΘΡΟ 27: ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
  1. Πρόεδρος
  2. Αναπληρωτής Πρόεδρος
  3. Αντιπρόεδροι
  4. Γενικός Γραμματέας
  5. Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας
  6. Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος

  7. Μέλος Εκτελεστικού Γραφείου
  8. Πρόεδρος ΓΟΔΗΚ
  9. Πρόεδρος ΝΕΔΗΚ
  10. Μέλος Κεντρικής Επιτροπής
  11. Άλλοι Αξιωματούχοι

ΑΡΘΡΟ 28: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 28.1 Ο Πρόεδρος του Κόμματος εκλέγεται, άμεσα από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση,  και η θητεία του διαρκεί μέχρι την εκλογή νέου Προέδρου.
  Πρόεδρος εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει το 50% συν μία ψήφο
  του συνόλου των έγκυρων ψήφων. Αν η πρώτη ψηφοφορία δεν αναδείξει
  Πρόεδρο, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την πρώτη Κυριακή μετά την
  Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση, μεταξύ των δύο επικρατέστερων
  υποψηφίων.
 28.2 Σε περίπτωση κένωσης της θέσης του Προέδρου του Κόμματος για
  υπολειπόμενη θητεία μικρότερη των έξι (6) μηνών τα  καθήκοντα αυτού ασκεί
  ο Αναπληρωτής Πρόεδρος. Αν η θέση του Προέδρου του Κόμματος κενωθεί
  ενώ υπολείπεται θητεία πέραν των έξι μηνών, συγκαλείται Έκτακτη
  Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση, ειδικώς προς τούτο συγκαλούμενη, για την
  εκλογή νέου Προέδρου εντός του επόμενου εξαμήνου από την κένωση της
  θέσης.
 28.3 Αρμοδιότητες
  α) Ο Πρόεδρος του Κόμματος εκπροσωπεί και εκφράζει το Κόμμα.
  β) Προΐσταται και έχει τη γενική εποπτεία και τον έλεγχο του Κόμματος
   σε όλους του τομείς.
  γ) Προεδρεύει όλων των Κεντρικών Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος
   ή οποιασδήποτε Επιτροπής σε συνεδρία της οποίας λαμβάνει μέρος.
  δ) Μετέχει στη διαδικασία εκλογής του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου
   και του Αναπληρωτή του ως ορίζεται στο Καταστατικό.
  ε) Υπογράφει όλα τα έγγραφα του Κόμματος.
  στ) Δύναται να εκχωρεί προσωρινά μέρος των εξουσιών του στον
   Αναπληρωτή  Πρόεδρο του Κόμματος.
  ζ) Τον Πρόεδρο του Κόμματος όταν κωλύεται ή απουσιάζει
   αντιπροσωπεύει ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Κόμματος. Ο
   Πρόεδρος του Κόμματος λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 29: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 29.1 Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος εκλέγεται  από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση.
 29.2 Είναι μέλος των Ανωτάτων Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος.
 29.3 Αναπληρεί τον Πρόεδρο όταν κωλύεται ή απουσιάζει, στην άσκηση των
  συνήθων καθηκόντων του ή όπως προβλέπεται στο άρθρο 25(2).
 29.4 Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 30: ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 30.1 Οι Αντιπρόεδροι είναι τρεις (3) και εκλέγονται από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση μέσα από κοινό ψηφοδέλτιο. Σε περίπτωση κενής θέσης
  Αντιπροέδρου, τότε η Κεντρική Επιτροπή εκλέγει μετά από υποβολή
  υποψηφιοτήτων, νέο Αντιπρόεδρο.
 30.2 Ο κάθε ένας εξ αυτών αναλαμβάνει ξεχωριστό τομέα ευθύνης, όπως αυτοί
  καθορίζονται από το Εκτελεστικό Γραφείο. Η επιλογή γίνεται με βάση την
  σειρά εκλογής.
 30.3 Είναι μέλη των  Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος όπως προβλέπεται από
  το Καταστατικό.
 30.4 Καθήκοντα
  α) Βοηθούν τον Πρόεδρο και Αναπληρωτή Πρόεδρο στην εκτέλεση των
   καθηκόντων τους για την ομαλή λειτουργία του Κόμματος.
  β) Αναλαμβάνουν την ευθύνη εποπτείας και συντονισμού του
   συστήματος παραγωγής πολιτικής, την ευθύνη του συντονισμού της

   διαμόρφωσης του κυβερνητικού προγράμματος του Κόμματος και τον
   συντονισμό της Επιτροπής Πολιτικών Συμβούλων. Ενημερώνουν με
   τακτικές εκθέσεις/αναφορές το Εκτελεστικό Γραφείο και την Κεντρική
   Επιτροπή.
 30.5 Οι Αντιπρόεδροι λογοδοτούν στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 31: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 31.1 Ο Γενικός Γραμματέας του Κόμματος εκλέγεται από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση.
 31.2 Αρμοδιότητες: 
  α) Συγκαλεί τις συνεδρίες των Κεντρικών Συλλογικών Οργάνων του
   Κόμματος κοινοποιώντας έγκαιρα την ημερήσια διάταξη κάθε
   συνεδρίας μαζί με τα σχετικά έγγραφα εργασίας ως ορίζει το
   Καταστατικό και οι Ειδικοί Κανονισμοί.
  β) Σε συνεργασία με τους Βοηθούς Γενικούς Γραμματείς φέρει την
   ευθύνη τήρησης  των  βιβλίων  Πρακτικών των συνεδριάσεων των
   Κεντρικών Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος.
  γ) Έχει την εποπτεία των Ομάδων Μελετών και του Πολιτικού
   Σχεδιασμού.
  δ) Γνωστοποιεί τις αποφάσεις των Ανώτερων Καθοδηγητικών Οργάνων
   του Κόμματος προς τα ιεραρχικά υφιστάμενά  του κομματικά όργανα
   και ελέγχει την εφαρμογή τους.
  ε) Καταθέτει στο Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο την Έκθεση Δράσης του
   Κόμματος.
  στ) Προσυπογράφει κατά κανόνα τα εξερχόμενα έγγραφα του Κόμματος.
  ζ) Υποβάλλει  προς τα αρμόδια  όργανα   προτάσεις για λήψη
   αποφάσεων πάνω σε  τρέχοντα σοβαρά θέματα.
  η) Συγκροτεί σε συνεργασία με το Εκτελεστικό Γραφείο, Επιτροπές
   Εργασίας με συμβουλευτική ιδιότητα, με σκοπό την πλαισίωση και
   υποβοήθηση υπευθύνων Αξιωματούχων στην εκτέλεση του έργου
   τους. 
  θ) Ο Γενικός Γραμματέας βοηθείται στο έργο του από τους Βοηθούς
   Γενικούς Γραμματείς.
 31.3 Ο Γενικός Γραμματέας λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή

ΑΡΘΡΟ 32: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 32.1 Ο Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας  εκλέγεται από την  Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση.
 32.2 Η θέση του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα είναι επαγγελματική κατόπιν
  εκλογής. Δεν μπορεί να διεκδικήσει οποιοδήποτε πολιτειακό αξίωμα, εκτός
  και αν παραιτηθεί δυο (2) χρόνια πριν τις πολιτειακές εκλογές στις οποίες
  προτίθεται να διεκδικήσει.
 32.3. Αρμοδιότητες
  α) Είναι υπεύθυνος για την οργάνωση του Κόμματος. Καταρτίζει το
   Γενικό Οργανωτικό Σχέδιο, το οποίο, μετά την έγκριση του από την
   Κεντρική Επιτροπή, προωθεί δια των αρμοδίων κομματικών 
οργάνων
   προς υλοποίηση.
  β) Βρίσκεται σε στενή επαφή με τις Επαρχιακές Επιτροπές και τα
   Παραρτήματα του Εξωτερικού και συντονίζει τις ενέργειες και
   δραστηριότητες τους στον οργανωτικό τομέα.
  γ) Επισκέπτεται τις Επαρχίες και παρακολουθεί και ελέγχει την πρόοδο
   προς υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του Κόμματος.
  δ) Ενημερώνει το Εκτελεστικό Γραφείο και υποβάλλει τακτικά Έκθεση
   προς την Κεντρική Επιτροπή για την πρόοδο και τα αποτελέσματα
   υλοποίησης του Γενικού Οργανωτικού Σχεδίου και των Ειδικών
   Οργανωτικών Προγραμμάτων. 
  ε) Προΐσταται τις λειτουργίας του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου. 
  στ) Με εισήγηση του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, το Εκτελεστικό

   Γραφείο επικυρώνει τα εννιά (9) πρόσωπα που στελεχώνουν το
   Οργανωτικό Γραφείο. 
   Το Οργανωτικό Γραφείο υπόκειται πλήρως στις αρμοδιότητες του
   Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα.
 32.4 O Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 33: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
 33.1 Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Κόμματος είναι μέλος της Βουλής,
  αυτοδικαίως προεδρεύει της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και ασκεί καθήκοντα
  Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου.
 33.2 Εάν ο Πρόεδρος του Κόμματος αναδειχθεί Πρόεδρος της Βουλής πράγμα
  που θα τον κωλύει να ασκεί τα καθήκοντα του Κοινοβουλευτικού
  Εκπροσώπου ή για οποιοδήποτε λόγο δεν επιθυμεί να κατέχει τη θέση του
  Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου, ή εάν δεν είναι μέλος της Βουλής, η
  Κοινοβουλευτική Ομάδα σε συνεδρία της υπό την προεδρία του, εκλέγει τον
  Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο.  Την εκλογή του Εκπροσώπου επικυρώνει η
  Κεντρική Επιτροπή.
 33.3 Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος υποβάλλει κάθε τρίμηνο ή όταν του
  ζητηθεί από το Εκτελεστικό Γραφείο Έκθεση Δράσης της Ομάδας.
 33.4 Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος εκφράζει τις θέσεις του Κόμματος στην
  Βουλή και συντονίζει το έργο των βουλευτών.
 33.5 Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος καλεί σε συνεδρία την Ομάδα τακτικά κάθε
  εβδομάδα και έκτακτα όταν παρίσταται ανάγκη.

ΑΡΘΡΟ 34: ΜΕΛΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
 Ως το Άρθρο 12 ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 35: ΒΟΗΘΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
 35.1 Οι Βοηθοί Γενικοί Γραμματείς είναι δυο (2) και επιλέγονται/εκλέγονται από
  την Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 35.2 Συμμετέχουν εξ οφίκιο μέλη στην Κεντρική Επιτροπή με δικαίωμα ψήφου.
 35.3 Μετέχουν στα συλλογικά όργανα του Κόμματος,  όπως προνοεί το
  Καταστατικό.
 35.4 Αρμοδιότητες
  α) Βοηθούν το Γενικό Γραμματέα στην προετοιμασία και τη λειτουργία
   των συλλογικών οργάνων του Κόμματος.
  β) Ειδικότερα ασκούν καθήκοντα που τους κατανέμει το Εκτελεστικό
   Γραφείο ύστερα από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 36: ΒΟΗΘΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΙ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
 36.1 Οι  Βοηθοί  Γενικοί  Οργανωτικοί  Γραμματείς είναι  δύο (2)  και
  επιλέγονται/εκλέγονται από την Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί
  54 μήνες.
 36.2 Συμμετέχουν εξ οφίκιο μέλη στην Κεντρική Επιτροπή με δικαίωμα ψήφου.
 36.3 Μετέχουν στα συλλογικά όργανα του Κόμματος,  όπως προνοεί το
  Καταστατικό.
 36.4 Αρμοδιότητες 
  α) Βοηθούν το Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα για την εύρυθμη λειτουργία
   του οργανωτικού μηχανισμού του Κόμματος. Αντικαθιστούν το Γενικό
   Οργανωτικό  Γραμματέα σε περίπτωση απουσίας.
  β) Ειδικότερα, ασκούν καθήκοντα που τους αναθέτει το Εκτελεστικό
   Γραφείο ύστερα από εισήγηση του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 37: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
 37.1 Ο Αναπληρωτής Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος εκλέγεται από την
  Κοινοβουλευτική Ομάδα και αναπληρώνει τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο
  όταν απουσιάζει ή όταν κωλύεται. Την εκλογή του επικυρώνει η Κεντρική
  Επιτροπή.

   στ) Να  ψηφίζει τους υποψήφιους του Κόμματος σε κάθε εκλογή σε
    δημόσιο αξίωμα.
   ζ) Να μην είναι μέλος άλλου Κόμματος.
 62.7 Κομματική Ταυτότητα
   α) Η εγκεκριμένη αίτηση υποψηφίου μέλους, προωθείται από την
    Επαρχιακή Επιτροπή ή τη Γραμματεία του Εκτελεστικού
    Γραφείου προς το Τμήμα έκδοσης ταυτοτήτων στα Κεντρικά
    Γραφεία για την καταγραφή  του μέλους στο Κεντρικό Μητρώο
    και την έκδοση της κομματικής του ταυτότητας.
   β) Η διαδικασία έκδοσης της κομματικής ταυτότητας
    συμπληρώνεται το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες από την
    παράδοση των στοιχείων στο τμήμα ταυτοτήτων στη Λευκωσία.
    Η ταυτότητα παραδίδεται στην οικεία Επαρχιακή Επιτροπή, η
    οποία και τη διαβιβάζει αμέσως στην ενδιαφερόμενη Τοπική
    Οργάνωση για να παραδοθεί στο νέο μέλος.
   γ) Η όλη διαδικασία εγγραφής μέλους και έκδοσης της ταυτότητας
    του και παράδοσης της στο νέο μέλος διεξάγεται με τον
    ταχύτερο δυνατό ρυθμό και σε καμιά περίπτωση δεν διαρκεί
    πέραν των δύο μηνών.
   δ) Η ανανέωση της Κομματικής ταυτότητας γίνεται δια της
    πληρωμής της ετήσιας συνδρομής.

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

ΑΡΘΡΟ 63: ΝΕΟΛΑΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 63.1 Η ΝΕΔΗΚ αποβλέπει στην κινητοποίηση και πολιτικοποίηση των νέων και
  αξιοποίηση της προσφοράς τους στη ζωή του τόπου μας.
  Αποτελεί την ανανεωτική δύναμη στον αγώνα προώθησης  και πραγμάτωσης
  των αρχών και των στόχων του Κόμματος.
 63.2 Διατηρεί Τμήματα Φοιτητικής Νεολαίας, Εργαζόμενης Νεολαίας και άλλα. 
 63.3 Η ΝΕΔΗΚ είναι αναπόσπαστο μέρος του Κόμματος και βρίσκεται σε συνεχή
  πολιτική συνεργασία με τα συλλογικά όργανα του Κόμματος, πάντοτε κάτω
  από την άμεση εποπτεία του Κόμματος.
 63.4 Η οικονομική διαχείριση και ο έλεγχος γίνεται από το Γενικό Διευθυντή του
  Κόμματος σε συνεργασία με τον Οικονομικό Διαχειριστή του Κόμματος.
 63.5 Μέλη της ΝΕΔΗΚ είναι οι νέοι, μέλη του Κόμματος, ηλικίας από 18-30 ετών.
  Κατά την ημέρα της εκλογικής συνέλευσης δικαίωμα ψήφου έχουν όσοι
  έχουν οικονομικά τακτοποιημένες τις υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με τις
  πρόνοιες του Άρθρου 62.3. Για άτομα 12-18 ετών που επιθυμούν να
  εγγραφούν στην ΝΕΔΗΚ, τηρείται ξεχωριστό μητρώο υπό την εποπτεία του
  Γενικού Οργανωτικού Γραφείου.
 63.6 Την ευθύνη φύλαξης και τήρησης του μητρώου έχει το Γενικό Οργανωτικό
  Γραφείο του Κόμματος.
 63.7 Κανένας εν ενεργεία αξιωματούχος της ΝΕΔΗΚ δεν μπορεί να υπερβαίνει το
  τριαντακοστό (30) έτος της ηλικίας του εκτός και αν διανύει θητεία στην
  οποία εξελέγη και ήταν κάτω των τριάντα (30) ετών.
 63.8 Ο Πρόεδρος, τα μέλη της Γραμματείας και οι Επαρχιακοί Αξιωματούχοι της
  οργάνωσης, εκλέγονται από το Παγκύπριο Συνέδριο της Οργάνωσης το
  οποίο διενεργείται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του Κόμματος το
  αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής της
  Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης και η θητεία τους διαρκεί
  πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 63.9 Η διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη της ηγεσίας της ΝΕΔΗΚ
  διενεργείται και εποπτεύεται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του
  Κόμματος.

 63.10 Ο Πρόεδρος της ΝΕΔΗΚ προεδρεύει της Γενικής Γραμματείας και του
  Κεντρικού Συμβουλίου της ΝΕΔΗΚ.  Έχει την ευθύνη οργάνωσης και
  διοίκησης της ΝΕΔΗΚ και προώθησης των σκοπών και επιδιώξεων της, σε
  συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη των συλλογικών οργάνων της των οποίων
  προεδρεύει.
 63.11 Ο Πρόεδρος της ΝΕΔΗΚ συμμετέχει στο Εκτελεστικό Γραφείο του Κόμματος
  και επίσης, μαζί με τα μέλη της Γενικής Γραμματείας, στην Κεντρική Επιτροπή
  του Κόμματος.
 63.12 Το Καταστατικό της ΝΕΔΗΚ αντανακλά στις διατάξεις του το περιεχόμενο
  του παρόντος άρθρου. Το Καταστατικό του Κόμματος υπερισχύει
  οποιασδήποτε άλλης πρόνοιας του Καταστατικού της ΝΕΔΗΚ σε περίπτωση
  αμφιλεγόμενης και συγκρουόμενης ερμηνείας οποιασδήποτε διάταξης.
 63.13 Το Καταστατικό της ΝΕΔΗΚ υπόκειται στην έγκριση και επικύρωση της
  Κεντρικής Επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 64: ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ  ΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ  ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 64.1 Σκοπός της ΓΟΔΗΚ είναι η προσέλευση των Κυπρίων γυναικών στις τάξεις
  του Δημοκρατικού Κόμματος και η εργασία και συμβολή τους στον αγώνα για
  ανέλιξη της Κύπριας γυναίκας στον πολιτικό,  στον πολιτιστικό και στον
  κοινωνικό τομέα καθώς και η διασφάλιση για τις γυναίκες ισότητα
  δικαιωμάτων και ευκαιριών, πάντοτε μέσα στα πλαίσια του όλου Κομματικού
  μηχανισμού και σύμφωνα με τις καταστατικές αρχές και την πολιτική γραμμή
  του Κόμματος.
 64.2 Η ΓΟΔΗΚ είναι  τμήμα αναπόσπαστο του  Κόμματος και βρίσκεται σε συνεχή
  πολιτική συνεργασία με τα συλλογικά όργανα του Κόμματος. Διατηρεί
  διοικητική και οργανωτική αυτοτέλεια, πάντοτε κάτω από την άμεση εποπτεία
  του Κόμματος.
 64.3 Η οικονομική διαχείριση και ο έλεγχος γίνονται από το Γενικό Διευθυντή του
  Κόμματος σε συνεργασία με τον Οικονομικό Διαχειριστή του Κόμματος.
 64.4 Η ΓΟΔΗΚ παρουσιάζει τις θέσεις και απόψεις του Κόμματος σε θέματα που
  αφορούν ειδικά τη γυναίκα.
 64.5 Μέλη της ΓΟΔΗΚ είναι όλες οι γυναίκες  μέλη του Κόμματος.
  Για την εγγραφή τους ως μελών εφαρμόζονται οι πρόνοιες του Άρθρου 62.3.
  Τα ονόματα των γυναικών μελών του Κόμματος καταχωρούνται στο Κεντρικό
  Μητρώο Μελών του Κόμματος.
 64.6 Την ευθύνη φύλαξης και τήρησης του μητρώου έχει το Γενικό Οργανωτικό
  Γραφείο του Κόμματος. Το μητρώο μελών περιλαμβάνει τις γυναίκες μέλη
  του Κόμματος και δεν διατηρείται παράλληλα άλλο μητρώο από την ίδια
  Οργάνωση.
 64.7 Η Πρόεδρος και τα μέλη της ΓΟΔΗΚ εκλέγονται από το Παγκύπριο Συνέδριο
  της Οργάνωσης, το οποίο διενεργείται και εποπτεύεται από το Γενικό
  Οργανωτικό Γραφείο του Κόμματος. Η εκλογή της ηγεσίας γίνεται εντός έξι
  (6) μηνών από την ημερομηνία της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης και η
  θητεία τους διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 64.8 Η διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη της ηγεσίας της ΓΟΔΗΚ
  διενεργείται και εποπτεύεται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του
  κόμματος.
 64.9 Η Πρόεδρος της ΓΟΔΗΚ συμμετέχει στο Εκτελεστικό Γραφείο του Κόμματος
  και επίσης, μαζί με τα μέλη της Γενικής Γραμματείας της, στην Κεντρική
  Επιτροπή.
 64.10 Το Καταστατικό της ΓΟΔΗΚ  αντανακλά στις διατάξεις του το περιεχόμενο
  του παρόντος άρθρου. Το Καταστατικό του Κόμματος υπερισχύει
  οποιασδήποτε άλλης πρόνοιας του Καταστατικού της ΓΟΔΗΚ σε περίπτωση
  αμφιλεγόμενης και συγκρουόμενης ερμηνείας οποιασδήποτε διάταξης.
 64.11 Το Καταστατικό της ΓΟΔΗΚ υπόκειται στην έγκριση και επικύρωση της
  Κεντρικής Επιτροπής.

  Επιτροπή.
 60.3 Αρμοδιότητες
  Η Τοπική Επιτροπή εργάζεται για:
   α) Την υλοποίηση των Αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.
   β) Την προώθηση των θέσεων και απόψεων του Κόμματος μέσα
    στον κόσμο  της περιοχής της.
   γ) Τη διεύρυνση του Κόμματος με την προσχώρηση νέων μελών.
   δ) Την ανάληψη πρωτοβουλιών με στόχο την αύξηση της επιρροής
    του Κόμματος στην περιοχή ευθύνης της.
   ε) Την κινητοποίηση και συμμετοχή των μελών στις γενικές
    κομματικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις.
   στ) Την διεκπεραίωση των οδηγιών ή καθηκόντων που της
    ανατίθενται από  αρμόδια κομματικά όργανα.
   ζ) Την είσπραξη συνδρομών και διαφώτιση των μελών της Τοπικής
    Οργάνωσης.
   η) Την ενημέρωση και διαφώτιση των μελών της περιοχής της για
    τις θέσεις του Κόμματος πάνω στις διαμορφούμενες νέες
    εξελίξεις. 
 60.4 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν την
  οργάνωση και λειτουργία των Επαρχιακών οργάνων του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 61: ΤΟΠΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 61.1 Το Τοπικό Συμβούλιο συγκροτείται από:
   α) Την Τοπική Επιτροπή
   β) Τους αντιπροσώπους κάθε εκλογικού κέντρου της περιφέρειας
    της Τοπικής Επιτροπής.
   γ) Μέλη  οργανωμένων συνόλων που εγκρίνει η Επαρχιακή
    Επιτροπή  μετά από συνεννόηση  με την Τοπική Επιτροπή.
 61.2 Του Τοπικού Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος της Τοπικής Επιτροπής ή
  εκπρόσωπος της Επαρχιακής Επιτροπής.  Καλείται σε συνεδρία με απόφαση
  της Τοπικής Επιτροπής τακτικά κάθε δύο (2) μήνες και έκτακτα όταν κριθεί
  αναγκαίο από τον Πρόεδρο της Τοπικής Επιτροπής ή την Επαρχιακή Επιτροπή
  ή όταν ζητηθεί από την πλειοψηφία των μελών του.
 61.3 Αρμοδιότητες
   α) Συμβάλλει ουσιαστικά στην υλοποίηση των οργανωτικών
    προγραμμάτων που σχεδιάζει η Τοπική Επιτροπή μέσα στα
    πλαίσια των οδηγιών της Επαρχιακής Επιτροπής.
   β) Αξιολογεί τα αποτελέσματα της Κομματικής δουλειάς και
    εκφράζει τις διαπιστώσεις, τα συμπεράσματα και τις εισηγήσεις
    του.
   γ) Επιλαμβάνεται ειδικών θεμάτων που παραπέμπονται προς αυτό
    από τη Τοπική Επιτροπή ή την Επαρχιακή Επιτροπή και
    υποβάλλει σχετικές εισηγήσεις.

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΑΡΘΡΟ 62: ΜΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
 62.1 Προσόντα Εγγραφής
   α) Κάθε Κύπριος, κάτοικος της Κύπρου, μπορεί να εγγραφεί μέλος
    του Κόμματος, εάν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας
    του, δεν ανήκει ή δεν υποστηρίζει άλλο πολιτικό σχηματισμό και
    δηλώσει αποδοχή των Αρχών της Ιδεολογίας και του
    Καταστατικού του Κόμματος.
   β) Με απόφαση του Εκτελεστικού Γραφείου είναι δυνατό, Κύπριοι
    μη μόνιμοι κάτοικοι της Κύπρου, καθώς  και αλλοδαποί μόνιμοι
    κάτοικοι της Κύπρου να εγγραφούν μέλη του Κόμματος.

 62.2 Μητρώα Μελών 
  Τα μέλη εγγράφονται στα ακόλουθα Μητρώα: 
  1) Μητρώο Μελών Τοπικής Οργάνωσης.
  2) Μητρώο Μελών Επαρχιακής Οργάνωσης.
  3) Κεντρικό Μητρώο Μελών.
 62.3 Εγγραφή Μελών 
  Το υποψήφιο μέλος συμπληρώνει ειδικό Έντυπο Εγγραφής Μέλους στην
  Τοπική Οργάνωση του τόπου διαμονής του. Η αίτηση εξετάζεται από την
  οικεία Επαρχιακή Επιτροπή.
  Συμμετοχή στη διαδικασία εγγραφής μέλους έχουν ο Πρόεδρος και τα μέλη
  της Γραμματείας του Εκτελεστικού Γραφείου.
 62.4 Αποχώρηση Μέλους
  Έκαστο μέλος αποχωρεί από το Κόμμα:
   α) Όταν καταδεικνύει ρητά την επιθυμία του πως δεν επιθυμεί να
    είναι μέλος,
   β) Αποστείλει γραπτή επιστολή προς την οικεία Επαρχιακή
    Επιτροπή ή/και στο Γενικό Οργανωτικό Γραφείο,
   γ) Με δημόσια ανάρτηση ή δήλωση του,
   δ) Όταν με πράξεις ή/και ενέργειες του διαμηνύει ότι δεν θέλει να  
    είναι μέλος του κόμματος.
 
 62.5 Δικαιώματα Μέλους 
  Κάθε μέλος έχει δικαίωμα:
   α) Να ψηφίζει αιρετά όργανα του Κόμματος (άμεσα ή έμμεσα)
    όπως προνοεί το Καταστατικό.
   β) Να υποβάλλει υποψηφιότητα για εκλογή σε κομματικά Αξιώματα
    σε όλα τα επίπεδα της κομματικής δομής, όπως ορίζει το
    Καταστατικό.
   γ) Να διεκδικεί υποβολή υποψηφιότητας για πολιτειακά αξιώματα
    σύμφωνα με το Καταστατικό και τους Ειδικούς Κανονισμούς που
    ρυθμίζουν το θέμα τούτο.
   δ) Να ασκεί κριτική που να εξαντλείται μέσα στα πλαίσια της
    λειτουργίας των οργάνων του Κόμματος.
   ε) Να υποβάλλει στα αρμόδια όργανα εισηγήσεις και να συζητεί
    ελεύθερα  οποιοδήποτε θέμα που έχει σχέση με την πολιτική
    του Κόμματος μέσα στα πλαίσια των κομματικών διαδικασιών.
   στ) Να εκφράζει, να προωθεί και να υποστηρίζει, τυχόν
    διαφορετικές απόψεις του όσο αφορά την πολιτική ή τις
    ενέργειες του Κόμματος, είτε στα συλλογικά όργανα είτε
    δημόσια, νοουμένου ότι μετά που θα ληφθεί απόφαση ομόφωνα
    ή κατά πλειοψηφία από το αρμόδιο συλλογικό όργανο, το μέλος
    δεν δικαιούται με λόγο ή  ενέργειες να  υποσκάπτει ή να
    προβαίνει σε ενέργειες αντίθετες προς την απόφαση που
    λήφθηκε. Σε περίπτωση που ενεργεί αντίθετα, λαμβανομένης
    υπόψη και της μορφής και έντασης της αντίδρασης, το μέλος
    θεωρείται ότι είναι πειθαρχικά υπόλογο και σε περίπτωση
    καταδίκης, υπόκειται σε κυρώσεις.
 62.6 Υποχρεώσεις Μέλους 
  Κάθε μέλος έχει την υποχρέωση:
   α) Να σέβεται και να προωθεί τις Αρχές, την Ιδεολογία και το
    Πρόγραμμα του Κόμματος.
   β) Να συμμορφώνεται προς τις αποφάσεις και να τηρεί τη γραμμή
    του Κόμματος
   γ) Να παρακολουθεί ανελλιπώς τις συνεδρίες των οργάνων στα
    οποία  μετέχει και να λαμβάνει πρόθυμα μέρος στις διάφορες
    εκδηλώσεις του Κόμματος.
   δ) Να καταβάλλει την συνδρομή του στο Κόμμα.
   ε) Να φροντίζει ώστε να είναι εγγεγραμμένος στους Εκλογικούς
    Καταλόγους της Πολιτείας.

ΑΡΘΡΟ 55: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 55.1 Ύστερα από οδηγίες του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου, σύμπλεγμα Τοπικών
  Οργανώσεων, αποτελεί Περιφερειακή Οργάνωση. Κάθε Επαρχιακή Επιτροπή,
  σε συνεννόηση με το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο, χωρίζει την οικεία επαρχία
  της σε περιφέρειες. Κάθε περιφέρεια είναι ένας δήμος ή μια ενορία ή μια
  εκλογική περιφέρεια και στην ύπαιθρο μια ομάδα κοινοτήτων.
  Μέλη της μπορεί να είναι όλες οι Τοπικές Οργανώσεις μιας Περιφέρειας. Οι
  Πρόεδροι και οι Οργανωτικοί Γραμματείς των Τοπικών Οργανώσεων
  αποτελούν το Εκτελεστικό Σώμα της Περιφερειακής Οργάνωσης.
  Η Περιφερειακή Οργάνωση συνεδριάζει υπό την προεδρία του Εκπροσώπου
  των Περιφερειακών Τομέων/Οργανωτικό Συντονιστή Υπαίθρου και
  Δημαρχούμενων περιοχών, που εκλέγεται από τα μέλη της Περιφέρειας
  όπως ορίζει το άρθρο 52.1, τακτικά κάθε διμηνία και έκτακτα όταν το
  αποφασίσει η Επαρχιακή Επιτροπή. Οι αρμοδιότητες του Συντονιστή
  καθορίζονται με Κανονισμούς από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο
 55.2 Τις περιφέρειες κατά επαρχία ορίζει η οικεία Επαρχία σε συνεννόηση με το
  Γενικό Οργανωτικό Γραφείο.
 55.3 Αρμοδιότητες
  1) Συντονίζει τις δραστηριότητες των Τοπικών Οργανώσεων που
   περιλαμβάνονται στην περιφέρεια
  2) Θέτει περιφερειακούς στόχους για διεύρυνση του Κόμματος και
   αποτελεσματική διαφώτιση των μελών της.

ΑΡΘΡΟ 56: ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 
ΕΠΑΡΧΙΩΝ 
 56.1 Οι Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες Επαρχιών λειτουργούν
  σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος Καταστατικού.
 56.2 Ιδρύονται Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες κατά Επαρχία
  με εισήγηση του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
  Ομάδων και κατόπιν έγκρισης του Οργανωτικού Γραφείου, κατά Κλάδο ή
  Επάγγελμα όπου τα μέλη είναι πέραν των τριάκοντα (30). Το Εκτελεστικό
  Γραφείο δύναται να εγκρίνει σύσταση Κλαδικής Οργάνωσης με μικρότερο
  αριθμό μελών. Οι κατά επαρχία επάγγελμα Κλαδικές Οργανώσεις συνδέονται
  με τις αντίστοιχες Κλαδικές των άλλων Επαρχιακών και σχηματίζουν κατά
  επάγγελμα την Παγκύπρια Κλαδική Οργάνωση.
 56.3 Η Κλαδική Οργάνωση διοικείται από πενταμελή (5) Επιτροπή που
  αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα, το Βοηθό
  Γραμματέα και τον Ταμία.
 56.4 Υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, οι Πρόεδροι των
  Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων αποτελούν την
  Συντονιστική Επιτροπή των Κλαδικών Οργανώσεων (Σ.Ε.Κ.Ο) και έχουν την
  ευθύνη του συντονισμού των Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
  Ομάδων. Το έργο της Σ.Ε.Κ.Ο αναλαμβάνει πενταμελής Γραμματεία που
  εκλέγεται και έχει Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Αναπληρωτή
  Γραμματέα και Ταμία.
 56.5 Αρμοδιότητες
  α) Επιλαμβάνονται και προωθούν προβλήματα, ή αιτήματα μελών του
   Κλάδου δια του αρμοδίου οργάνου του Κόμματος.
  β) Μελετούν προβλήματα του Κλάδου και υποβάλλουν εισηγήσεις στο
   Κόμμα δια του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
   Ομάδων.
  γ) Οργανώνουν τα μέλη, τα στελέχη και τους οπαδούς του Κόμματος
   στους χώρους εργασίας και φροντίζουν δια την συστηματική
   διαφώτιση και εμπέδωση της Κομματικής Πολιτικής.
 56.6 Κατά παρόμοιο τρόπο λειτουργούν και οι Επιτροπές Συνταξιούχων.
 56.7 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί, που εγκρίνει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζουν τον τρόπο
  εκλογής και λειτουργίας όλων των Επιτροπών και Οργανώσεων του
  Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 57: TOΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 57.1 Η Τοπική Οργάνωση είναι η βασική πολιτική και οργανωτική μονάδα του
  Κόμματος. Καλύπτει και μια ενορία ή εκλογική περιφέρεια
  Ιδρύεται από την Επαρχιακή Επιτροπή ύστερα από έγκριση του Εκτελεστικού
  Γραφείου.  Δύναται να καλύπτει μια κοινότητα ή ομάδα κοινοτήτων ή ενορία ή
  εκλογική περιφέρεια και στις πόλεις  να καλύπτει την περιοχή που αναλογεί
  σε κάθε ένα εκλογικό Κέντρο.
 57.2 Αποτελείται τουλάχιστον από 10 μέλη. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το
  Εκτελεστικό Γραφείο δύναται να εγκρίνει σύσταση Τοπικής Οργάνωσης με
  μικρότερο αριθμό μελών.
  Η Τοπική Οργάνωση δέχεται μέλη που κατοικούν στην ίδια γεωγραφική
  περιφέρεια.

ΑΡΘΡΟ 58: ΤΟΠΙΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 58.1 Αποτελεί το ανώτατο όργανο της Τοπικής Οργάνωσης. Συγκροτείται από τα
  μέλη που έχουν εγγραφεί στο κεντρικό μητρώο μελών του Κόμματος
  τουλάχιστον εννέα (9) μήνες πριν τη διεξαγωγή της Παγκύπριας Εκλογικής
  Συνέλευσης και διενεργείται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του
  Κόμματος εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής της
  Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης.
  Εφορευτική Επιτροπή που ορίζεται από την Επαρχιακή Επιτροπή εποπτεύει
  την εκλογική διαδικασία. 
  Ειδικοί κανονισμοί που καθορίζονται από την Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν
  τα θέματα της υποβολής υποψηφιοτήτων και την εκλογική διαδικασία. Οι
  Γενικές Συνελεύσεις των Τοπικών Οργανώσεων διεξάγονται εντός έξι (6)
  μηνών μετά την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
 58.2 Σε περίπτωση που Προέδροι ή μέλη Τοπικών Επιτροπών δεν ανταποκρίνονται
  στα καθήκοντα τους και δεν υλοποιούν το πλάνο του Γενικού Οργανωτικού
  Γραφείου και τις αποφάσεις του Κόμματος, η οικεία Επαρχιακή Επιτροπή σε
  συνεννόηση με το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο και με έγκριση του
  Εκτελεστικού Γραφείου, αποφασίζει την πραγματοποίηση νέας Εκλογικής
  Συνέλευσης ή/και την αντικατάσταση τους.
 58.3 Αρμοδιότητες
  Εκλέγει τον Πρόεδρο και τα μέλη της Τοπικής  Επιτροπής για θητεία που
  διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.

ΑΡΘΡΟ 59: ΤΟΠΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 59.1 Συγκαλείται μια (1) φορά στην διάρκεια της θητείας της Επιτροπής ή όποτε
  αυτό κριθεί αναγκαίο και προβαίνει σε έλεγχο των πεπραγμένων της Τοπικής
  Επιτροπής, η οποία παρουσιάζει έκθεση δράσης. Μεριμνά για την περαιτέρω
  στελέχωση και δραστηριοποίηση της Τοπικής Επιτροπής.
  Συμμετέχουν όλα τα μέλη της Τοπικής Οργάνωσης που είναι εγγεγραμμένα
  στο κεντρικό μητρώο μελών του Κόμματος και έχουν τακτοποιημένη την
  οικονομική συνδρομή τους.

ΑΡΘΡΟ 60: ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 60.1 Εκλέγεται από την Τακτική Εκλογική Συνέλευση της Τοπικής Οργάνωσης για
  θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
  Αποτελείται από πέντε ως δεκαπέντε (5-15) μέλη ανάλογα με την
  αριθμητική δύναμη των μελών της Τοπικής Οργάνωσης.
  Καταρτίζεται εις Σώμα ως εξής:
  Αντιπρόεδρος, Γραμματέας Οργανωτικός Γραμματέας και Ταμίας. Τα υπόλοιπα
  μέλη είναι Σύμβουλοι. Συνεδριάζει τακτικά κάθε εβδομάδα και έκτακτα όταν
  κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο.
 60.2 Ο Πρόεδρος της  Τοπικής  Επιτροπής ΝΕΔΗΚ και η Πρόεδρος της Τοπικής
  Επιτροπής ΓΟΔΗΚ παρακάθονται στις συνεδρίες  της Τοπικής Επιτροπής του
  Κόμματος. Εξ οφίκιο μέλη με δικαίωμα ψήφου είναι οι Δήμαρχοι, Δημοτικοί
  Σύμβουλοι, Σχολικοί Έφοροι, Πρόεδρος και μέλη Κοινοτικών Συμβουλίων,
  νοουμένου ότι είναι μέλη του Κόμματος που κατοικούν στην οικεία Τοπική

  Γραφείο χωρίζει την Επαρχία της σε περιφέρειες. Κάθε περιφέρεια είναι ένας
  Δήμος ή Ενορία ή εκλογική περιφέρεια και στην Ύπαιθρο ομάδα κοινοτήτων.
  Του Επαρχιακού Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος της Επαρχιακής
  Επιτροπής.  Καλείται δε σε συνεδρία με απόφαση της Επαρχιακής Επιτροπής
  τακτικά κάθε τρεις (3) μήνες και έκτακτα όταν κριθεί αναγκαίο από τον
  Πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής ή όταν ζητηθεί από τη πλειοψηφία των
  μελών του.
 52.2 Αρμοδιότητες
  α) Συμβάλλει ουσιαστικά στην υλοποίηση των οργανωτικών
   προγραμμάτων εσωκομματικής επικοινωνίας που σχεδιάζει η
   Επαρχιακή Επιτροπή.
  β) Προβαίνει σε αξιολόγηση των πεπραγμένων και σε απολογισμό
   δράσης κατά Τοπική Οργάνωση και εκφράζει τις διαπιστώσεις, τα
   συμπεράσματα και τις εισηγήσεις της.
  γ) Επιλαμβάνεται ειδικών θεμάτων που παραπέμπονται προς αυτό από
   την Επαρχιακή Επιτροπή και υποβάλλει σχετικές εισηγήσεις.

ΑΡΘΡΟ 53: ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 53.1 Η Επαρχιακή Επιτροπή είναι είκοσι-εφταμελής (27). Εκλέγεται από την
  Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις
  (54) μήνες. Το Επαγγελματικό Οργανωτικό Στέλεχος κάθε επαρχίας
  συμμετέχει εξ οφίκιο μέλος της Επαρχιακής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου.
  Η εκλογή του Προέδρου της διεξάγεται χωριστά. Τα μέλη του Εκτελεστικού
  Γραφείου και της Γραμματείας του Εκτελεστικού Γραφείου δύνανται να
  παρακάθονται στις συνεδρίες της οικείας Επαρχιακής Επιτροπής.
 53.2 Οι Επαρχιακές Επιτροπές του Κόμματος υπό ομαλές συνθήκες είναι έξι (6),
  μια (1) σε κάθε Επαρχία της Κύπρου. Κατ’  εξαίρεση για λόγους οργανωτικούς
  και εφ΄ όσον συνεχίζεται η σημερινή έκρυθμη κατάσταση οι Επαρχιακές
  Επιτροπές είναι δώδεκα “12”.
  Επαρχιακή Επιτροπή Λευκωσίας
  Επαρχιακή Επιτροπή Μόρφου (Λευκωσίας)
  Επαρχιακή Επιτροπή Μόρφου (Λεμεσός)
  Επαρχιακή Επιτροπή Λεμεσού
  Επαρχιακή Επιτροπή Λάρνακας
  Επαρχιακή Επιτροπή Πάφου
  Επαρχιακή Επιτροπή  Αμμοχώστου (Λάρνακα)
  Επαρχιακή Επιτροπή Αμμοχώστου (Λεμεσός)
  Επαρχιακή Επιτροπή Αμμοχώστου (Λευκωσία)
  Επαρχιακή Επιτροπή Κερύνειας (Λευκωσία)
  Επαρχιακή Επιτροπή Κερύνειας (Λεμεσός)
  Επαρχιακή Επιτροπή Προσφύγων Πάφου (Μούτταλλος)
 53.3 Οι βουλευτές κάθε οικείας Επαρχίας είναι εξ οφίκιο  μέλη της Επαρχιακής
  Επιτροπής. Στις συνεδρίες παρακάθονται τα επαγγελματικά οργανωτικά
  στελέχη της επαρχίας, ο Πρόεδρος της ΝΕΔΗΚ και η Πρόεδρος της ΓΟΔΗΚ.Η
  Επαρχιακή Επιτροπή καταρτίζεται σε Σώμα ως εξής:
  Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Επαρχιακός Γραμματέας, Επαρχιακός
  Οργανωτικός Γραμματέας, Βοηθός Επαρχιακός Γραμματέας, Βοηθός
  Οργανωτικός Γραμματέας, Ταμίας, Γραμματέας Τύπου και Διαφώτισης,
  Γραμματέας Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων,
  Γραμματέας Αγροτικών Θεμάτων, και Γραμματέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
  Τα υπόλοιπα μέλη είναι Σύμβουλοι.
 53.4 Η Επαρχιακή Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά κάθε μήνα και έκτακτα κατά την
  κρίση του Προέδρου της ή της Εκτελεστικής Επιτροπής της, ή αν ζητηθεί
  τούτο από τα 2/5 των μελών της Επαρχιακής Επιτροπής.
 53.5 Αρμοδιότητες
  α) Η Επαρχιακή Επιτροπή εκπροσωπεί το Κόμμα στην Επαρχία της,
   καθοδηγεί και ελέγχει τις Τοπικές Οργανώσεις της περιοχής της και
   συντονίζει τη δράση τους, σύμφωνα με τις Αρχές του Κόμματος, τις
   Καταστατικές Διατάξεις και τις οδηγίες των αρμοδίων Κεντρικών

   Οργάνων.
  β) Φέρει την ευθύνη για την υλοποίηση του Γενικού Οργανωτικού
   Σχεδίου και των άλλων Προγραμμάτων του Κόμματος στην Επαρχία
   της και προΐσταται του Επαρχιακού επαγγελματικού προσωπικού μέσα
   στα πλαίσια των γενικών οδηγιών του Γενικού Διευθυντή για θέματα
   προσωπικού.
  γ) Συντάσσει και αποστέλλει στη Γενική Γραμματεία διμηνιαίες αναφορές
   για την κομματική δραστηριότητα της και τη γενική κατάσταση του
   Κόμματος στην Επαρχία της.
  δ) Μετέχει στη διαδικασία καθορισμού του κομματικού ψηφοδελτίου, για
   τις βουλευτικές, δημοτικές ή άλλες εκλογές ως ορίζουν οι Ειδικοί
   Κανονισμοί που ρυθμίζουν τα θέματα αυτά.
  ε) Παραπέμπει για εκδίκαση στο Πειθαρχικό Συμβούλιο υποθέσεις
   πειθαρχικών αδικημάτων των μελών σύμφωνα με τις διαδικασίες του
   άρθρου 62.1. Η παραπομπή υπόθεσης μέλους στο Πειθαρχικό
   Συμβούλιο συνοδεύεται πάντοτε από έγγραφο που δικαιολογεί την
   απόφαση παραπομπής.
  στ) Στα οικονομικά θέματα συμμορφώνεται με τις οδηγίες της Οικονομικής
   Επιτροπής.  Διατηρεί Επαρχιακό Ταμείο, το οποίο διαχειρίζεται
   υπεύθυνα υπό τον οικονομικό έλεγχο της Οικονομικής Επιτροπής.
   Πόροι του  ταμείου είναι τα έσοδα από διάφορες τοπικές εκδηλώσεις,
   λαχεία και εράνους και οι ειδικές τοπικές εισφορές των μελών και των
   φίλων του Κόμματος.  Τα έσοδα από τα δικαιώματα εγγραφής και οι
   ετήσιες συνδρομές των μελών κατατίθενται στο Κεντρικό Ταμείο του
   Κόμματος στη  Λευκωσία ή όπου αλλού ήθελε αποφασίσει η
   Οικονομική Επιτροπή. Επίσης, κατατίθενται στο Κεντρικό Ταμείο τα
   έσοδα από Παγκύπριες εκδηλώσεις του Κόμματος, των οποίων την
   πραγμάτωση προωθεί στην Επαρχία της.
  ζ) Ελέγχει κατά εξάμηνο τα Ταμεία των Τοπικών Οργανώσεων και
   αποστέλλει σχετική κατάσταση στην Οικονομική Επιτροπή στη
   Λευκωσία. 
  η) Με έγκριση του Εκτελεστικού Γραφείου καταρτίζει Συμβουλευτικό
   Συμβούλιο ή άλλες Επιτροπές για να υποβοηθηθεί στο έργο της.
  θ) Συμμορφώνεται προς τις εκάστοτε οδηγίες του Γενικού Οργανωτικού
   Γραμματέα του Κόμματος και βρίσκεται σε στενή συνεργασία και
   επικοινωνία με τα αρμόδια όργανα σε όλα τα θέματα.
 53.6 Οι επαρχιακοί αξιωματούχοι συμμετέχουν ως ισότιμα μέλη στα αντίστοιχα
  ειδικά κεντρικά γραφεία ή επιτροπές.
 53.7 Η Επαρχιακή Επιτροπή προΐσταται του Επαρχιακού Επαγγελματικού
  προσωπικού μέσα στα πλαίσια του οργανογράμματος και των Γενικών
  Οδηγιών του Γενικού Διευθυντή για θέματα προσωπικού.

ΑΡΘΡΟ 54: ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 54.1 Την Εκτελεστική Γραμματεία της Επαρχιακής Επιτροπής αποτελούν οι
  Αξιωματούχοι της Επαρχιακής Επιτροπής. Μετέχουν οι βουλευτές της
  Επαρχίας. Πρόεδρος είναι ο Πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής. Ο
  Πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής της ΝΕΔΗΚ και η Πρόεδρος της
  Επαρχιακής Επιτροπής της ΓΟΔΗΚ δύνανται να παρευρίσκονται στις
  συνεδριάσεις της Γραμματείας.
 54.2 Αρμοδιότητες
  Η Εκτελεστική Γραμματεία αντιμετωπίζει τις τρέχουσες εξελίξεις μέσα στα
  πλαίσια των αποφάσεων της Επαρχιακής Επιτροπής και υλοποιεί γενικά τις
  αποφάσεις της.
  Σε περίπτωση επείγουσας μορφής λαμβάνει αποφάσεις τις οποίες
  αναφέρει στην πρώτη επόμενη συνεδρία της Ολομέλειας της Επαρχιακής
  Επιτροπής για επικύρωση.

   την κανονική λειτουργία του λογιστηρίου του Κόμματος.
  θ) Υποβάλλει στην Κεντρική Επιτροπή στο τέλος κάθε οικονομικού έτους
   τους ελεγμένους λογαριασμούς του Κόμματος προς συζήτηση και
   έγκριση.
  ι) Παρουσιάζει στην Οικονομική Επιτροπή, σε συνεργασία με τον
   Οικονομικό Διαχειριστή, κατ’ έτος προϋπολογισμό για τους
   επόμενους δώδεκα (12) μήνες.
  ια) Συμμετέχει εξ οφίκιο μέλος στο Εκτελεστικό Γραφείο με δικαίωμα
   ψήφου

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΑΡΘΡΟ 48: ΔΟΜΗ - ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 
ΚΟΜΜΑΤΟΣ
Α. ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
 1. ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 2. ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 3. ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 4. ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ
 5. ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Ολομέλεια)
 6. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
 7. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 8. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 9. ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 10. ΤΟΠΙΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 11. ΤΟΠΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Β.   ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ
 1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 2. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 3. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 4. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 5. ΒΟΗΘΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 6. ΒΟΗΘΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 7. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ
  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
 8. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 9. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 10. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΑΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 11. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΩΤΙΣΗΣ
 12. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ – ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΘΡΟ 49: ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 49.1 Η Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση πραγματοποιείται κάθε πενήντα-τέσσερις
  (54) μήνες ταυτόχρονα με την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα μέλη της οικείας Επαρχιακής
  Οργάνωσης που έχουν εγγραφεί στο κεντρικό μητρώο μελών του Κόμματος
  τουλάχιστον εννιά (9) μήνες πριν την ημέρα της διεξαγωγής των εργασιών
  της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης.
 49.2 Η Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο και τα είκοσι-έξι (26)
  μέλη της Επαρχιακής Επιτροπής καθώς και τα αιρετά μέλη της Κεντρικής
  Επιτροπής που προέρχονται από την οικεία Επαρχιακή Οργάνωση.
 49.3 Την εκλογική διαδικασία εποπτεύει η Επαρχιακή Εφορευτική Επιτροπή που
  ορίζεται από την Επαρχιακή Επιτροπή υπό την ευθύνη και σε συνεννόηση με
  την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 50: ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 50.1 Το Τακτικό Επαρχιακό Συνέδριο συγκαλείται μια (1) φορά στην διάρκεια της
  θητείας των Επαρχιακών Συλλογικών Οργάνων κατόπιν σύγκλισης του από
  την Επαρχιακή Επιτροπή σε συνεννόηση με το Εκτελεστικό Γραφείο ή όποτε
  αυτό κριθεί αναγκαίο, και είναι το Ανώτατο Επαρχιακό Συλλογικό όργανο του
  Κόμματος στην κάθε επαρχία.
 50.2 Στο Τακτικό Επαρχιακό Συνέδριο γίνεται απολογισμός δράσης των
  επαρχιακών οργάνων και έλεγχος των πεπραγμένων τους από τη βάση του
  Κόμματος. Κατατίθεται έκθεση δράσης της Επαρχιακής Επιτροπής για την
  προηγούμενη θητεία και οικονομικός απολογισμός για την ίδια περίοδο.
 50.3 Σύνθεση 
  Στο Τακτικό Επαρχιακό Συνέδριο συμμετέχουν οι κεντρικοί αξιωματούχοι, οι
  Βουλευτές, οι Ευρωβουλευτές,  οι Υπουργοί και τα μέλη των κεντρικών
  συλλογικών οργάνων που είναι μέλη της οικείας Επαρχιακής Οργάνωσης, οι
  Πρόεδροι και τα μέλη των Επαρχιακών Επιτροπών, ΔΗΚΟ, ΓΟΔΗΚ και
  ΝΕΔΗΚ, οι Πρόεδροι των Τοπικών Επιτροπών, οι Πρόεδροι των Κλαδικών
  Επαρχιακών Επιτροπών και Επαγγελματικών Ομάδων, ένας αντιπρόσωπος
  από κάθε εκλογικό κέντρο, οι Δήμαρχοι, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι Σχολικοί
  Έφοροι, οι Πρόεδροι και τα μέλη των εκλεγμένων Κοινοτικών Συμβουλίων
  που είναι μέλη του Κόμματος, καθώς και οι πρώην κεντρικοί αξιωματούχοι,
  Βουλευτές, Ευρωβουλευτές, Υπουργοί, Πρόεδροι Επαρχιακών Επιτροπών
  ΔΗΚΟ, ΓΟΔΗΚ και ΝΕΔΗΚ, που είναι μέλη της οικείας Επαρχιακής
  Οργάνωσης.
  Οι Προσφυγικές Επαρχιακές Οργανώσεις καλούν σε συμμετοχή στο
  Επαρχιακό Συνέδριο όλα τα μέλη τους.
 50.4 Αρμοδιότητες 
  α) Λαμβάνει γνώση, συζητά και εγκρίνει την Έκθεση Δράσης της
   Επαρχιακής Επιτροπής για τη λήγουσα διετία.
  β) Λαμβάνει γνώση, συζητά και εγκρίνει τον Οικονομικό Απολογισμό της
   περασμένης διετίας.
 50.5 Ειδικοί Κανονισμοί 
  Ειδικοί Κανονισμοί που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν την
  οργάνωση, σύνθεση και λειτουργία του Τακτικού Επαρχιακού Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 51: ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 51.1 Το Έκτακτο Επαρχιακό Συνέδριο συγκαλείται ύστερα από απόφαση του
  Εκτελεστικού Γραφείου ή της Επαρχιακής Επιτροπής με έγκριση του
  Εκτελεστικού Γραφείου ή ύστερα από αίτηση των 2/5 των μελών του
  Κόμματος στην οικεία Επαρχία, με συγκεκριμένη ημερήσια διάταξη.
  Εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις περί του Τακτικού Επαρχιακού
  Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 52: ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 52.1 Το Επαρχιακό Συμβούλιο συγκροτείται από:
  α) Την Επαρχιακή Επιτροπή
  β) Τους Βουλευτές
  γ) Τους Δημάρχους, τους Δημοτικούς Συμβούλους και τους Σχολικούς
   Εφόρους
  δ) Τους Αντιπροσώπους της Επαρχιακής Οργάνωσης στην Κεντρική
   Επιτροπή.
  ε) Τον Πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής ΝΕΔΗΚ
  στ) Την Πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής ΓΟΔΗΚ
  ζ) Τους Εκπροσώπους των Περιφερειακών Τομέων/Συντονιστές
   Υπαίθρου και Δημαρχούμενων περιοχών οι οποίοι ορίζονται από το
   Γενικό Οργανωτικό Γραφείο σε συνεννόηση με την οικεία Επαρχιακή
   Επιτροπή.
  η) Τα επαγγελματικά οργανωτικά στελέχη 
  
  Η οικεία Επαρχιακή Επιτροπή σε συνεννόηση με το Γενικό Οργανωτικό

ΑΡΘΡΟ 38: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 38.1 Ο Γραμματέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή.
 38.2 Υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα χειρίζεται θέματα
  που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
 38.3 Υπό την εποπτεία ενός εκ των Αντιπροέδρων του Κόμματος συμμετέχει στη
  διαδικασία παραγωγής πολιτικής στον τομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΑΡΘΡΟ 39: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
 39.1 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων επιλέγεται/εκλέγεται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 39.2 Υπό την εποπτεία του Γενικού Γραμματέα διεκπεραιώνει τις αποφάσεις της
  Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων.
 39.3 Υπό την εποπτεία του Αντιπροέδρου του Κόμματος συμμετέχει στη
  διαδικασία παραγωγής πολιτικής.
 39.4 Υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα συμμετέχει στην
  υλοποίηση των οργανωτικών σχεδιασμών του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 40: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ  ΣΧΕΣΕΩΝ
 40.1 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων επιλέγεται/εκλέγεται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 40.2 Υπό την εποπτεία του Αναπληρωτή Προέδρου χειρίζεται τις σχέσεις του
  Κόμματος με Κόμματα, Οργανώσεις και Ομάδες του εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟ 41: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ/ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ
 41.1 Ο Γραμματέας Επικοινωνίας/Εκπρόσωπος Τύπου επιλέγεται/εκλέγεται από
  την Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου κατόπιν εισήγησης του
  Προέδρου του Κόμματος για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54)
  μήνες.
 41.2 Ετοιμάζει τις ανακοινώσεις του Κόμματος
 41.3 Έχει την ευθύνη παρακολούθησης των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ).
 41.4 Καταρτίζει προγράμματα εξωτερικής προβολής του Κόμματος, τα οποία,
  αφού εγκριθούν, προωθεί προς υλοποίηση σε συνεργασία της Επιτροπής
  Δημοσίων Σχέσεων και της Επιτροπής Πολιτικού Σχεδιασμού.
 41.5 Καταρτίζει προγράμματα εσωτερικής διαφώτισης, τα οποία, αφού εγκριθούν,
  προωθεί προς υλοποίηση με τη συνεργασία των αρμοδίων οργάνων του
  κόμματος (π.χ. Επαρχιακές Επιτροπές).
 41.5 Φέρει την ευθύνη των κομματικών εκδόσεων.
 41.6 Συμμετέχει στα διάφορα όργανα του Κόμματος ως ορίζει το Καταστατικό.
 
ΑΡΘΡΟ 42: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
 42.1 Ο Γραμματέας Κλαδικών Οργανώσεων επιλέγεται/εκλέγεται από την
  Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 42.2 Κάτω από την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα χειρίζεται όλα
  τα θέματα που αφορούν τις σχέσεις του Κόμματος με τις επαγγελματικές
  οργανώσεις των εργαζομένων (εργατών, υπαλλήλων, εκπαιδευτικών,
  οργανωμένων επιστημόνων κλπ.) και έχει την ευθύνη για την οργάνωση και
  λειτουργία κομματικών γενικών και κλαδικών οργανώσεων μέσα στις τάξεις
  του εργατικού κόσμου.
 42.3 Υπό την εποπτεία ενός εκ των Αντιπροέδρων του Κόμματος συμμετέχει στο
  σύστημα παραγωγής πολιτικής και ειδικότερα υποβάλλει εισηγήσεις για
  διαμόρφωση και προώθηση της εργατικής πολιτικής του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 43: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 43.1 Ο Γραμματέας Αγροτικών Θεμάτων εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή για
  θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 43.2 Κάτω από την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα χειρίζεται όλα
  τα θέματα που αφορούν τις σχέσεις του Κόμματος με τις αγροτικές
  οργανώσεις και έχει την ευθύνη για την οργάνωση και λειτουργία

  κομματικών οργανώσεων μέσα στις τάξεις του  αγροτικού κόσμου.
 43.3 Υπό την εποπτεία ενός εκ των Αντιπρόεδρων του Κόμματος συμμετέχει στο
  σύστημα παραγωγής πολιτικής και υποβάλλει εισηγήσεις για διαμόρφωση και
  προώθηση της αγροτικής πολιτικής του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 44: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ  ΘΕΜΑΤΩΝ
 44.1 Ο Γραμματέας Προσφυγικών Θεμάτων επιλέγεται/εκλέγεται από την
  Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 44.1 Αρμοδιότητες
  α) Υπό την εποπτεία  του Γενικού Γραμματέα χειρίζεται θέματα που
   αφορούν τις σχέσεις του Κόμματος με τη ΠΕΠ και τα προσφυγικά
   σωματεία στα πλαίσια της πολιτικής του Κόμματος.
  β) Επιλαμβάνεται των προσφυγικών και άλλων προβλημάτων των μελών
   και τα προωθεί προς τη λύση τους.

ΑΡΘΡΟ 45: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
 45.1 Ο Γραμματέας Θρησκευτικών Ομάδων επιλέγεται/εκλέγεται από την
  Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 45.2 Αρμοδιότητες 
  Υπό την εποπτεία του Γενικού Γραμματέα χειρίζεται θέματα που αφορούν τις
  σχέσεις του Κόμματος με τις θρησκευτικές ομάδες στα πλαίσια της πολιτικής
  του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 46: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 46.1 Η Κεντρική  Επιτροπή εκλέγει  ύστερα από πρόταση του Εκτελεστικού
  Γραφείου δύο (2) μέλη του Κόμματος ως Οικονομικούς Ελεγκτές του
  Κόμματος εκ των οποίων ο ένας είναι εγκεκριμένος ελεγκτής, για θητεία
  που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 46.2 Η θέση του Οικονομικού Ελεγκτή είναι ασυμβίβαστη με οποιονδήποτε άλλο
  κομματικό αξίωμα.
 46.3 Ελέγχουν την οικονομική διαχείριση των οργάνων και Επιτροπών του
  Κόμματος και καταθέτουν την έκθεση τους στην Κεντρική Επιτροπή και στο
  Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο αναφορικά με την προηγούμενη θητεία.

ΑΡΘΡΟ 47: ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 47.1 Ο Γενικός Διευθυντής του Κόμματος επιλέγεται/εκλέγεται, διορίζεται και
  παύεται από το Εκτελεστικό Γραφείο κατόπιν εισήγησης του Προέδρου.
 47.2 Αρμοδιότητες
  α) Προΐσταται διοικητικά της εσωτερικής λειτουργίας του Κόμματος και
   εποπτεύει το έργο του επαγγελματικού προσωπικού των Κεντρικών
   και Επαρχιακών γραφείων.
  β) Υπό την εποπτεία της Γραμματείας του Εκτελεστικού Γραφείου, έχει
   την ευθύνη θεμάτων που άπτονται του επαγγελματικού προσωπικού
   του Κόμματος.
  γ) Προτείνει στο Εκτελεστικό Γραφείο την δομή και το οργανόγραμμα του
   Κόμματος.
  δ) Δύναται να ανοίγει/κλείνει/λειτουργεί τραπεζικούς λογαριασμούς,
   ή/και να έχει δικαίωμα υπογραφής ή/και  να προβαίνει σε αιτήματα
   τραπεζικών διευκολύνσεων/δανεισμού εκ μέρους του Κόμματος,
   ΝΕΔΗΚ, ΓΟΔΗΚ, και των Επαρχιακών Επιτροπών σύμφωνα με το
   άρθρο 69.9.
  ε) Συμμετέχει εξ οφίκιο μέλος στην Οικονομική Επιτροπή με δικαίωμα
   ψήφου.
  στ) Εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή τη διενέργεια  πληρωμής
   των κομματικών δαπανών και υπογράφει τα εντάλματα πληρωμής.
  ζ) Εισηγείται, σε συνεργασία με τον Οικονομικό Διαχειριστή, προς την
   Οικονομική Επιτροπή, τον Ετήσιο Προϋπολογισμό Εσόδων και
   Δαπανών.
  η) Σε συνεργασία με την Οικονομική Επιτροπή του Κόμματος εποπτεύει

ΑΡΘΡΟ 65: ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
 65.1 Παραρτήματα Εξωτερικού
  α) Στα μεγάλα κέντρα του απόδημου Κυπριακού Ελληνισμού ή και αλλού,
   ιδρύονται Τοπικές Οργανώσεις - Παραρτήματα του Κόμματος.
  β) Λειτουργούν με βάση Καταστατικό που εγκρίνει ειδικά συγκαλούμενο
   Τοπικό Συνέδριο του Κόμματος και επικυρώνει το Εκτελεστικό
   Γραφείο.
 65.2 Φοιτητικές Οργανώσεις
  Στα διάφορα Πανεπιστήμια του Εξωτερικού ή Σχολές Τριτοβάθμιας
  Εκπαίδευσης του Εσωτερικού ιδρύονται και λειτουργούν Φοιτητικές
  Οργανώσεις του Κόμματος.

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ
ΑΡΘΡΟ 66: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 66.1 Υποεπιτροπή του Εκτελεστικού Γραφείου του Κόμματος εκ πέντε (5) μελών
  θα λειτουργεί σαν Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
  Τα πέντε (5) μέλη θα εκλέγονται στη πρώτη συνεδρία του Εκτελεστικού
  Γραφείου με μυστική ψηφοφορία και θα υπηρετούν καθ΄ όλη τη θητεία. Σε
  περίπτωση που θα κενωθεί θέση μέλους του Πειθαρχικού Συμβουλίου
  επιλέγεται άμεσα νέο μέλος.
  Εκάστη Επαρχιακή Επιτροπή δύναται να υποβάλει καταγγελία στο Γενικό
  Γραμματέα σχετικά  με παράπτωμα που αφορά μέλος του Κόμματος που
  εμπίπτει στη δική της δικαιοδοσία. Ο Γενικός Γραμματέας αφού διαπιστώσει
  ότι τα γεγονότα που αφορούν τη συγκεκριμένη περίπτωση μπορούν να
  στοιχειοθετήσουν υπόθεση που εμπίπτει  στις πρόνοιες των πιο κάτω
  πειθαρχικών αδικημάτων ετοιμάζει σχετική έκθεση και την παραπέμπει
  ενώπιον του Εκτελεστικού Γραφείου για εξέταση και λήψη απόφασης
  παραπομπής ή όχι σε πειθαρχική δίκη.
  Νοείται ότι το Εκτελεστικό Γραφείο δικαιούται αυτεπαγγέλτως να
  παραπέμπει στο Πειθαρχικό Συμβούλιο οποιαδήποτε καταγγελία κρίνει ότι
  πρέπει να τύχει πειθαρχικής διερεύνησης. Κατά τη λήψη της απόφασης του
  Εκτελεστικού Γραφείου δε μετέχουν στη διαδικασία τα μέλη του Πειθαρχικού
  Συμβουλίου.
 66.2 Νοείται ότι σε περιπτώσεις αυταπόδεικτου πειθαρχικού παράπτωματος το
  Εκτελεστικό Γραφείο δύναται να επιβάλει αυτεπάγγελτα οποιαδήποτε
  πειθαρχική ποινή.
 66.3 Οι αποφάσεις του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου μπορούν να
  εφεσιβληθούν από το ενδιαφερόμενο μέρος το αργότερο εντός τριάντα (30)
  ημερών από της κοινοποιήσεως σε αυτόν ή από της δημοσιεύσεως της
  απόφασης.
  Έφεση υποβάλλεται στην Κεντρική Επιτροπή της οποίας Υποεπιτροπή από
  έντεκα (11) μέλη ενεργεί σαν Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό  Συμβούλιο, και
  δύναται να ακυρώσει, να μειώσει, ή να επικυρώσει την ποινή.
  Τα έντεκα (11) μέλη θα καθορίζονται στην πρώτη συνεδρία της Κεντρικής
  Επιτροπής με μυστική ψηφοφορία και θα υπηρετούν καθ΄ όλη τη θητεία.
  Σε περίπτωση που θα κενωθεί θέση μέλους του Δευτεροβάθμιου
  Πειθαρχικού Συμβουλίου επιλέγεται άμεσα νέο μέλος.
 66.4 Σε περίπτωση που μέλος του πρωτοβάθμιου ή δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού
  Συμβουλίου έχει άμεση ή έμμεση σχέση με οποιονδήποτε κατηγορούμενο
  τότε το μέλος αυτό δεν θα λαμβάνει μέρος στη πειθαρχική διαδικασία.
 66.5 Πειθαρχικά Αδικήματα
   α) Η μη συμμόρφωση μέλους προς τις υποχρεώσεις του, που
    απορρέουν από το Καταστατικό και τις διατάξεις των
    Κανονισμών Λειτουργίας του Κόμματος.
   β) Η συμπεριφορά μέλους που μειώνει το ηθικό κύρος και θίγει
    την αξιοπρέπεια του Κόμματος.

   γ) Στάση και συμπεριφορά μέλους αντίθετη προς τις Αρχές, την
    Ιδεολογία, τις αποφάσεις και τις προγραμματικές επιδιώξεις του
    Κόμματος.
 66.6 Πειθαρχικές Ποινές
  Για τα πιο πάνω πειθαρχικά αδικήματα επιβάλλονται ανάλογα με τη
  σοβαρότητα του πειθαρχικού αδικήματος οι πιο κάτω ποινές:
   α) Σύσταση
   β) Προφορική επίπληξη
   γ) Γραπτή επιτίμηση
   δ) Προσωρινός αποκλεισμός από την κομματική ζωή
   ε) Καθαίρεση Αξιωματούχου από το Αξίωμα του
   στ) Προσωρινή Αποβολή
   ζ) Αποβολή

ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ
ΑΡΘΡΟ 67: ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ - ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
 67.1 Οι πολιτικές αποφάσεις του Κόμματος για την εκλογή Προέδρου της
  Δημοκρατίας λαμβάνονται από την Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος, που
  συνέρχεται μετά από πρόταση του Εκτελεστικού Γραφείου, είτε
  αυτεπάγγελτα.
 67.2 Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Κόμματος είναι μέλος της Βουλής τότε
  είναι ο υποψήφιος του Κόμματος στην εκλογή για ανάδειξη Προέδρου της
  Βουλής.
 67.3 Ειδικοί Κανονισμοί που ψηφίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν τη
  διαδικασία επιλογής κομματικού ή κομματικών υποψηφίων στη διεκδίκηση
  των Γενικών ή Αναπληρωματικών Βουλευτικών Εκλογών, των Ευρωεκλογών,
  των Δημοτικών Εκλογών ή της Εκλογής Κοινοτικών  Συμβουλίων.
 67.4 Όλοι οι υποψήφιοι Βουλευτές, Ευρωβουλευτές, Δήμαρχοι, Δημοτικοί
  Σύμβουλοι και άλλοι υποψήφιοι Κομματικών ή Κοινοτικών αξιωμάτων
  μπορούν να έχουν πρόσβαση για επιθεώρηση των μητρώων του Κόμματος
  βάση κανονισμών που θα εκδίδει το Εκτελεστικό Γραφείο.

ΜΕΡΟΣ ΕΝΝΑΤΟ 
ΑΡΘΡΟ 68: ΕΙΔΙΚΟΙ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
 68.1 Η Κεντρική Επιτροπή θεσπίζει Ειδικούς Κανονισμούς που ρυθμίζουν:
  α) Τη διαδικασία της υποβολής υποψηφιότητας και εκλογής
   Αξιωματούχων του Κόμματος από την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση
   ή άλλα ανώτερα όργανα του Κόμματος.
  β) Τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων του Κόμματος, Κεντρικών και
   Επαρχιακών.
  γ) Το διαχωρισμό των υπηρεσιών των Αξιωματούχων του Κόμματος σε
   δύο κατηγορίες. Στην κατηγορία όσων προσφέρουν τις υπηρεσίες τους
   άνευ αντιμισθίας και εκείνων που πράττουν τούτο έναντι αντιμισθίας,
   με αναφορά των συγκεκριμένων Αξιωματούχων που ανήκουν σε κάθε
   κατηγορία.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟ
ΑΡΘΡΟ 69: ΓΕΝΙΚΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
 69.1 Διαδικασία Αναφοράς
  Αναφορά οργάνου ή μέλους προς το Εκτελεστικό Γραφείο ή την Κεντρική
  Επιτροπή γίνεται πάντοτε δια του Γενικού Γραμματέα.

 69.2 Καταρτισμός Προσχεδίων Κανονισμών
  Τα προσχέδια όλων των Κανονισμών Λειτουργίας των διαφόρων Οργάνων ή
  Επιτροπών που προνοεί το Καταστατικό καταρτίζει το Εκτελεστικό Γραφείο
  με εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας, Ελέγχου και Κανονισμών και τα
  παραπέμπει για έγκριση στην Κεντρική Επιτροπή. 
 69.3 Τρόπος λήψης Αποφάσεων
  Όλες οι αποφάσεις των Συλλογικών Οργάνων που προνοούνται από το
  Καταστατικό λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία νοουμένου ότι δεν
  προβλέπεται διαφορετικά σε άλλο άρθρο του Καταστατικού. Σε περίπτωση
  ισοψηφίας ο προεδρεύων του συγκεκριμένου οργάνου έχει τη νικώσα ψήφο.
  Όταν ζητηθεί μυστική ψηφοφορία από το 25% των παρόντων συνέδρων σε
  οποιαδήποτε Συνέλευση ή οποιοδήποτε Συνέδριο, τότε αυτή διεξάγεται
  από πενταμελή (5) Εφορευτική Επιτροπή η οποία επιβλέπει τη διεξαγωγή
  της ψηφοφορίας και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων.
 69.4 Ασυμβίβαστη η κατοχή δύο κομματικών Αξιωμάτων
   α) Είναι ασυμβίβαστη η κατοχή δύο ή περισσότερων θέσεων
    αξιωματούχων σε Κεντρικό ή Επαρχιακό ή Τοπικό επίπεδο από
    το ίδιο πρόσωπο. Οιοσδήποτε αξιωματούχος ανεξάρτητα
    επιπέδου δικαιούται να κατέχει θέση ως απλό μέλος σε
    συλλογικό όργανο.
   β) Νοείται ότι τούτο δεν ισχύει όταν προνοείται καταστατικά ή
    συμμετοχή του φορέα ενός αξιώματος στα ανώτατα όργανα.
   γ) Η απ’ ευθείας εκλογή σε συλλογικό όργανο δεν αποτελεί
    ασυμβίβαστο με κομματικό αξίωμα.
    Το Εκτελεστικό Γραφείο καθορίζει ποια συγκεκριμένα αξιώματα
    είναι  ασυμβίβαστα.
 69.5 Κήρυξη θέσης Μέλους Συλλογικού Οργάνου (Κεντρικού ή Επαρχιακού) ως
  κενή και διαδικασία συμπλήρωσής της.
   α) Σε περίπτωση που μέλος συλλογικού οργάνου απουσιάζει
    αδικαιολόγητα πέρα από τρείς συνεχείς  συνεδρίες ή από δέκα
    (10) συνολικά αδικαιολόγητες συνεδρίες κατά τη διάρκεια της
    θητείας του , το όργανο δικαιούται να το απαλλάξει από τα
    καθήκοντα του και να κηρύξει τη θέση του κενή, αφού
    εξασφαλίσει προηγουμένως την έγκριση του Εκτελεστικού
    Γραφείου.
   β) Κενούμενες θέσεις  κατά τα ανωτέρω καταλαμβάνουν οι
    επιλαχόντες κατά την σειρά επιτυχίας κατά της εκλογής.
   γ) Σε περίπτωση μη κάλυψης θέσης από επιλαχόντες για τη
    συμπλήρωση της κενής θέσης, θα επιλέγει το όργανο ύστερα
    από έγκριση του Εκτελεστικού Γραφείου. 
 69.6 Θητεία Αξιωματούχων 
  Η θητεία των Αξιωματούχων που αναφέρονται στα διάφορα άρθρα του
  Καταστατικού, αρχίζει από την ημέρα της εκλογής τους και λήγει αμέσως
  μετά την εκλογή των νέων Αξιωματούχων από το αρμόδιο όργανο του
  Κόμματος και διαρκεί για 54 μήνες. Εξαιρούνται ο Κοινοβουλευτικός
  Εκπρόσωπος και ο Αναπληρωτής του, των οποίων η θητεία διαρκεί όσο και η
  βουλευτική θητεία τους , καθώς και ο Πρόεδρος και τα μέλη της Τοπικής
  Επιτροπής των οποίων η θητεία μπορεί να καθορίζεται από τις ετήσιες
  Τοπικές Γενικές Συνελεύσεις. 
 69.7 Έκπτωση Αξιωματούχων/Μελών
  Αξιωματούχος/Μέλος του Κόμματος εκπίπτει του αξιώματός του σε
  περίπτωση που με ενέργειες του βρίσκεται σε αντίθεση με αποφάσεις
  Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος, ύστερα από σχετική απόφαση του
  Εκτελεστικού Γραφείου δεόντως αιτιολογημένης, με δικαίωμα έφεσης στην
  Κεντρική Επιτροπή εντός τριάντα (30) ημερών.
 69.8 Τροποποίηση του Καταστατικού 
  Το Καταστατικό του Κόμματος μπορεί να τροποποιηθεί σε Τακτικό ή Έκτακτο
  Παγκύπριο Συνέδριο με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων που έχουν
  δικαίωμα ψήφου, δεδομένου ότι το σχέδιο τροποποιήσεων θα

  γνωστοποιηθεί τουλάχιστον ένα μήνα πριν το Συνέδριο σε όλα το όργανα και
  τους συνέδρους του Κόμματος.
 69.9 Πόροι του Κόμματος
  Πόροι του Κόμματος είναι η ετήσια κρατική χορηγία και οι ετήσιες συνδρομές
  των μελών, εισφορές, δωρεές, έσοδα εράνων, οργάνωσης λαχείων,
  χοροεσπερίδων, άλλων εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων που συνάδουν με
  τις αρχές πολιτικής δεοντολογίας.
  Το Κόμμα έχει εξουσία όπως: 
   α) Διορίζει τραπεζικούς ή/και άλλους οργανισμούς ως τραπεζίτες
    του και να προβαίνει στο άνοιγμα οποιουδήποτε λογαριασμού.
   β) Συναλλάττεται ή/και λαμβάνει τραπεζικές διευκολύνσεις ή/και
    υπηρεσίες σε δάνεια, τρεχούμενο ή/και οποιοδήποτε άλλο
    λογαριασμό ή/και σε οποιαδήποτε άλλη μορφή τραπεζικών
    πιστώσεων για οποιαδήποτε ποσά με ή χωρίς εξασφαλίσεις και
    κάτω από οποιουσδήποτε όρους 
   γ) Υποθηκεύει, καταθέτει, ενεχυριάζει ή/και άλλως πως
    προσφέρει ή/και διαθέτει οποιαδήποτε περιουσία του Κόμματος
    κινητή ή/και ακίνητη σαν εξασφάλιση οποιονδήποτε
    υφιστάμενων ή/και  μελλοντικών ή/και  υπό αίρεση
    υποχρεώσεων του Κόμματος, έναντι οποιουδήποτε τραπεζικού
    ή/και άλλου οργανισμού ή/και φυσικού ή/και νομικού
    προσώπου.
   δ) Προς το σκοπό υλοποίησης των πιο πάνω, ο εκάστοτε
    Διευθυντής του Κόμματος ή/και ο εκάστοτε Οικονομικός
    Διαχειριστής του Κόμματος ή/και οποιοσδήποτε πληρεξούσιος
    αντιπρόσωπος οποιουδήποτε από αυτούς, εξουσιοδοτούνται να
    προβαίνουν σε οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις ή/και στη
    συνομολόγηση οποιασδήποτε συμφωνίας υπογράφοντας προς
    τούτο κάθε αναγκαίο έγγραφο, δήλωση ή αίτηση ή/και να
    παρίστανται ενώπιον οποιασδήποτε αρχής για σκοπούς αγοράς
    ή/και πώλησης ή/και επιβάρυνσης οποιασδήποτε κινητής ή
    ακίνητης περιουσίας του Κόμματος.
 69.10 Ημερομηνία ισχύος του παρόντος Καταστατικού 
  Η ισχύς του Καταστατικού που ψηφίστηκε στις 6 Μαΐου 2018 αρχίζει από την
  ψήφισή του.
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΑΡΘΡΟ 1 : ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΕΜΒΛΗΜΑ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ
 1.1 Το Δημοκρατικό Κόμμα ιδρύθηκε στη Λευκωσία αρχικά ως παράταξη με την
  ονομασία Δημοκρατική Παράταξη, στις 12 Μαΐου 1976, με ιδρυτική διακήρυξη
  του Σπύρου Κυπριανού με στόχο τη στήριξη του εθνάρχη Μακαρίου και της
  πολιτικής του. Η παράταξη σύντομα μετασχηματίστηκε σε Κόμμα με την
  επωνυμία ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ.
 1.2 ΕΔΡΑ του Κόμματος είναι στην Λεωφ. Γρίβα Διγενή 50, 1080, στη Λευκωσία.
 1.3 ΕΜΒΛΗΜΑ του Κόμματος η αναμμένη δάδα.
 1.4 Η σφραγίδα του Κόμματος είναι κυκλική και στην περιφέρεια έχει την
  επιγραφή ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. Στο κέντρο έχει την
  αναμμένη δάδα, που τέμνει στο μέσο τη συντομογραφία του Κόμματος,
  ΔΗΚΟ, και το έτος ίδρυσής του, 1976.

ΑΡΘΡΟ 2 : ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ – ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 2.1 Ιδεολογία
  Το Δημοκρατικό Κόμμα εκφράζει τους πολίτες που πιστεύουν στις αρχές της
  Πολιτικής, Κοινωνικής και Οικονομικής Δημοκρατίας ως το σύστημα αρχών
  που προάγει και εξασφαλίζει καλύτερα την αρμονική κοινωνική συμβίωση,
  την κοινωνική συνοχή και την κοινωνική δημιουργία. Το Δημοκρατικό Κόμμα
  ασπάζεται την ιδεολογία και τη φιλοσοφία του ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ που
  εμπνέεται από ένα γενικότερο εθνικό και κοινωνικό όραμα και απορρίπτει τις
  γενικές και αόριστες ιδέες και τους αυθαίρετους αφορισμούς.
 2.2 Βασικοί σκοποί
  Βασικοί σκοποί του Δημοκρατικού Κόμματος είναι η συμβολή στον αγώνα για
  την απελευθέρωση της Κύπρου και η προώθηση θεσμών, προγραμμάτων και
  διαδικασιών, που εξασφαλίζουν απρόσκοπτη πρόοδο  και αρμονία στον
  πολιτικό και οικονομικό τομέα, μέσα σε μια κυρίαρχη, ανεξάρτητη και
  δημοκρατική πολιτεία με κατοχυρωμένα τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα
  όλων των νόμιμων πολιτών της. 
 2.3 Βασικοί στόχοι
  Οι βασικοί στόχοι του Δημοκρατικού Κόμματος πηγάζουν από  την όλη
  ιδεολογία και πολιτική φιλοσοφία του. Παράλληλα:
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα βρίσκεται σταθερά και με συνέπεια ενταγμένο
   στον ενδιάμεσο πολιτικό χώρο και υπηρετεί με ειλικρίνεια και χωρίς

   διακρίσεις το δημόσιο συμφέρον και το κοινωνικό σύνολο. Επιδιώκει τη
   συστηματική συνεργασία των δυνάμεων του χώρου στη βάση
   πολιτικοϊδεολογικών συγκλίσεων. Μόνιμος στόχος του Δημοκρατικού
   Κόμματος είναι η συνένωση των δυνάμεων του χώρου και η διεύρυνση
   της αποδοχής των αρχών και της πολιτικής φιλοσοφίας του
   ενδιάμεσου χώρου από την Κυπριακή κοινωνία Στόχος επίσης είναι η
   δημιουργία συνθηκών εθνικής συνεννόησης, πολιτικής συναντίληψης,
   κοινωνικής συναίνεσης και πολιτικής σταθερότητας στον τόπο.
  β) Το Δημοκρατικό Κόμμα επιδιώκει ενεργό και δημιουργική συμμετοχή
   σε Διεθνείς και  Ευρωπαϊκούς πολιτικοϊδεολογικούς και
   κο ι ν ο β ο υλ ε υ τ ι κο ύ ς  θ εσ μ ο ύ ς  κα ι  σ χ ή μ α τ α  σ τ η  β ά σ η
   πολιτικοϊδεολογικής ταύτισης ή συγγένειας.
 2.4 Θέσεις του Κόμματος αναφορικά με το Εθνικό θέμα
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα θεωρεί το Κυπριακό ως πρόβλημα εισβολής και
   κατοχής και αγωνίζεται για να επιτύχει με βάση τα ψηφίσματα και τις
   αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών και τις Συμφωνίες Κορυφής, τις
   αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
   και το Κοινοτικό (Ευρωπαϊκό) Κεκτημένο, δίκαιη, λειτουργική και
   βιώσιμη λύση. ΛΥΣΗ που θα εξασφαλίζει την πλήρη ανεξαρτησία, την
   κατοχύρωση της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας, και της
   ενότητας της χώρας, την αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων
   και των εποίκων και την κατοχύρωση του δικαιώματος επιστροφής
   όλων των προσφύγων στις εστίες και τις περιουσίες τους, κάτω από
   συνθήκες ασφάλειας και θα κατοχυρώνει τα ανθρώπινα δικαιώματα
   (όλων των νόμιμων κατοίκων της Κυπριακής Δημοκρατίας), τις
   βασικές ελευθερίες και τη διακρίβωση της τύχης ενός εκάστου των
   αγνοουμένων.
  β) Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει ότι στον αγώνα μας για φυσική και
   εθνική επιβίωση και δικαίωση, η ανεπιφύλακτη και στενή συνεργασία
   με την Ελληνική Κυβέρνηση είναι αναγκαία και απαραίτητη, και ότι, οι
   δεσμοί με την Ελλάδα, για λόγους ιστορικούς, φυλετικούς και
   εθνικούς, πρέπει να παραμένουν πάντοτε απαρασάλευτοι.
  γ) Το Δημοκρατικό Κόμμα εργάζεται για την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση της
   Κύπρου με στόχο την εφαρμογή των αρχών της δικαιοσύνης, των
   ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του Κοινοτικού Κεκτημένου και την
   ισότιμη και δημιουργική συμμετοχή της Κύπρου στους Ευρωπαϊκούς
   θεσμούς και γενικά στο Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. Παράλληλα εργάζεται
   για τη διαμόρφωση ενός συστήματος αρχών και αξιών στην Ευρωπαϊκή
   Ένωση που να την καθιστά ένωση λαών και πολιτισμών και όχι όργανο
   πολιτικών και οικονομικών κέντρων εξουσίας.
 2.5 Πολιτική Δημοκρατία
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει πως όλες οι πολιτικές εξουσίες πρέπει
   να πηγάζουν από το λαό και να ασκούνται υπεύθυνα για το καλό του
   λαού και σύμφωνα με την ανόθευτη θέλησή του.
  β) Η ολοκλήρωση της Πολιτικής Δημοκρατίας είναι αδιανόητη χωρίς την
   απαιτούμενη πολιτική αγωγή και ενημέρωση, χωρίς τη συμμετοχή
   όλων των ενηλίκων πολιτών στη διαδικασία λήψης σοβαρών
   αποφάσεων, χωρίς την παροχή ίσων ευκαιριών σε όσους πολίτες
   θέλουν να διεκδικήσουν πολιτικές θέσεις, από τις οποίες να μπορούν
   να συναγωνιστούν δημοκρατικά και  ελεύθερα, χωρίς να
   παρεμποδίζονται από οποιεσδήποτε προκαταλήψεις και εμπόδια.
   Η Πολιτική Δημοκρατία απαιτεί την ισότητα των πολιτών έναντι των
   νόμων και την ισοπολιτεία των νόμων έναντι όλων των πολιτών.
 2.6 Έμπρακτη Πολιτική Δημοκρατία 
  Το Δημοκρατικό Κόμμα θέλει τη δημοκρατία έμπρακτη και ουσιαστική, όπου
  τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των πολιτών να καθορίζονται δημοκρατικά,
  με συναίσθηση κοινωνικής ευθύνης και σύμφωνα με τις αρχές της
  δικαιοσύνης και της κοινωνικής αλληλεγγύης και όπου τα δικαιώματα των
  πολιτών να προστατεύονται αποτελεσματικά και να ασκούνται ελεύθερα.

 2.7 Ατομικές και Πολιτικές Ελευθερίες 
  Το Δημοκρατικό Κόμμα θέλει τα ανθρώπινα δικαιώματα απαραβίαστα και τις
  ατομικές και πολιτικές ελευθερίες κατοχυρωμένες με μηχανισμούς που να
  τις προστατεύουν από καταχραστές και σφετεριστές της εξουσίας και από
  πράξεις που δεν συνάδουν με το σύστημα των κοινωνικών αξιών του λαού ή
  τη δημοκρατικά εκφραζόμενη θέληση του λαού.
 2.8 Κοινωνική Δημοκρατία
  Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει ότι το κράτος και γενικά η πολιτεία καθώς και
  η ευρύτερη  κοινωνία έχουν υποχρέωση να εξασφαλίζουν σε όλους τους
  πολίτες συνθήκες ελεύθερης και αξιοπρεπούς διαβίωσης, σύμφωνα με τις
  αρχές της δικαιοσύνης, του ανθρωπισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης.
  Για το σκοπό αυτό υποστηρίζει τη χαλιναγώγηση της αυθαιρεσίας των
  ισχυρών κοινωνικών ομάδων, όπου, και όταν, εκδηλώνεται, την ενίσχυση των
  αδύνατων κοινωνικών ομάδων ή κατηγοριών ή στρωμάτων και την προστασία
  τους από την εγκατάλειψη, την κοινωνική περιθωριοποίηση, την άδικη
  μεταχείριση και την εκμετάλλευση, με απώτερο σκοπό την εξισορρόπηση
  των κοινωνικών και οικονομικών δικαιωμάτων και την αρμονική συμβίωση
  των πολιτών μέσα σε συνθήκες κοινωνικής συνοχής.
 2.9 Οικονομική Δημοκρατία
  Το Δημοκρατικό Κόμμα αποβλέπει στην εξάλειψη κάθε είδους οικονομικών
  φραγμών για την οικονομική προαγωγή των ατόμων και στη δημιουργία ίσων
  ευκαιριών εργασίας και οικονομικής προόδου για όλους τους πολίτες.
  Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει ότι η οικονομική δημοκρατία είναι ανέφικτη
  χωρίς την κατάργηση της κυρίαρχης  αυθαιρεσίας των οικονομικά ισχυρών,
  των μονοπωλίων, της ασυδοσίας του εγχώριου ή ξένου κεφαλαίου, της
  μονοπώλησης, της πληροφόρησης και των κάθε λογής προνομίων που είναι
  αντίθετα με τα συμφέροντα του λαού.  Το Δημοκρατικό Κόμμα θεωρεί επίσης
  αναγκαία την καθιέρωση ελέγχου και την επιβολή κυρώσεων για την κακή
  χρήση τεχνικών εφευρέσεων ή καινοτομιών από μέρους ισχυρών
  κοινωνικοοικονομικών παραγόντων.
  Το Δημοκρατικό Κόμμα θεωρεί το μικτό σύστημα οικονομίας, που συνδυάζει
  την ιδ ιωτική πρωτοβουλία με τον κρατικό σχεδιασμό,  ως το
  αποτελεσματικότερο οικονομικό σύστημα το οποίο διασφαλίζει την πρόοδο
  και την ανάπτυξη της Κύπρου και του λαού της, την δίκαιη κατανομή του
  εθνικού πλούτου και των οικονομικών βαρών και την προστασία των
  δικαιωμάτων των οικονομικά ασθενέστερων και μη προνομιούχων ομάδων
  του πληθυσμού.
 2.10 Δημοκρατική μεθόδευση
  Το Δημοκρατικό Κόμμα δεν υποστηρίζει δόγματα αλλά αρχές, που θα
  ενθαρρύνουν την αδιάκοπη αναζήτηση του καλύτερου και δικαιότερου
  τρόπου κοινωνικής συμβίωσης και συνεργασίας.
  Υποστηρίζει ότι ο ανοικτός και ελεύθερος διάλογος σαν μέσο έκφρασης των
  εκτιμήσεων και θέσεων του λαού, αποτελεί το πιο ορθό μέσο αναζήτησης
  τρόπων για πιο αρμονική  κοινωνική συμβίωση και συνεργασία.
  Επίσης υποστηρίζει ότι σε περίπτωση διαφωνίας ή διαφοράς το καλύτερο
  μέσο για εξεύρεση λύσης είναι οι νόμιμες και δημοκρατικές διαδικασίες.
 2.11 Κατευθυντήριες Οργανωτικές Γραμμές 
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα δεν είναι Κόμμα με μονολιθική οργάνωση. Η
   συνοχή του διατηρείται με την ισορροπημένη κατανομή της
   ενδοκομματικής δύναμης μεταξύ των μελών και αξιωματούχων του, με
   την προσήλωση στους σκοπούς και στη συλλογική προσπάθεια για την
   επίτευξη των σκοπών του Κόμματος.
  β) Οι δημοκρατικές αρχές διέπουν τόσο τη διαδικασία ανάδειξης
   αξιωματούχων όσο και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Γι’ αυτό:
   I.  Όλα τα όργανα είναι αιρετά και εκλέγονται με όσο το δυνατό πιο
    άμεσο τρόπο. Συγκεκριμένα όλα τα μέλη του Κόμματος, που
    είναι εγγεγραμμένα στο Κεντρικό Μητρώο Μελών, έχουν και
    ασκούν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και
    συνδιαμορφώνουν μέσα από συλλογικές διαδικασίες τις

    αποφάσεις και τις θέσεις του Κόμματος στα μείζονος σημασίας
    και ιδιαίτερης κρισιμότητας πολιτικά και κομματικά θέματα. Όλα
    τα μέλη του Κόμματος εκλέγουν όλους τους κεντρικούς
    αξιωματούχους και μέλη των κεντρικών συλλογικών οργάνων
    του Κόμματος, όλα τα μέλη των Επαρχιακών Οργανώσεων
    εκλέγουν όλους τους αξιωματούχους και τα μέλη των
    Επαρχιακών Συλλογικών Οργάνων και όλα τα μέλη της Τοπικής
    Οργάνωσης εκλέγουν όλους τους αξιωματούχους και όλα τα
    μέλη των τοπικών συλλογικών οργάνων.
   II. Οι εξουσίες που συγκεντρώνουν τα όργανα
    αλληλοϊσορροπούνται και αλληλοελέγχονται.
   III. Οι αποφάσεις λαμβάνονται από αρμόδια συλλογικά όργανα.
    --Επιδιώκεται η αποκέντρωση του συστήματος λήψης
    αποφάσεων και η εκχώρηση διακριτικής  εξουσίας στα
    κατώτερα συλλογικά αιρετά  όργανα.

ΑΡΘΡΟ 3: ΚΟΜΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ
 3.1 Επί θεμάτων μείζονος πολιτικής σημασίας ή ιδιαίτερης κομματικής
  κρισιμότητας πραγματοποιείται κομματικό δημοψήφισμα στο οποίο
  συμμετέχουν όλα τα μέλη του Κόμματος.
 3.2 
  Την πραγματοποίηση κομματικού δημοψηφίσματος αποφασίζει η Κεντρική
  Επιτροπή, η οποία καθορίζει το θέμα και τα ερωτήματα που θα τεθούν προς
  απάντηση στο δημοψήφισμα. Οι σχετικές αποφάσεις της Κεντρικής
  Επιτροπής λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών της.

ΑΡΘΡΟ 4: ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 4.1 Το Πολιτικό Πρόγραμμα του Κόμματος καθορίζεται με βάση τις πιο πάνω
  βασικές πολιτικές θέσεις και, εντός των πλαισίων αυτών, μπορεί να
  αναθεωρείται από καιρού εις καιρό από το Παγκύπριο Συνέδριο που έχει
  αποκλειστική αρμοδιότητα να συζητά και να εγκρίνει τους επί μέρους
  στόχους, τη μεθοδολογία, τρόπους και ενέργειες για την προώθηση της
  εφαρμογής του.
 4.2 Την ευθύνη για τη σύνταξη του προσχεδίου του προγράμματος έχει το
  Εκτελεστικό Γραφείο που το υποβάλλει στην Κεντρική Επιτροπή για έγκριση.
  Η Κεντρική Επιτροπή το παραπέμπει στο Παγκύπριο Συνέδριο για τελική
  έγκριση. Νοείται ότι σε όλα τα όργανα του Κόμματος δίνεται η δυνατότητα
  υποβολής απόψεων και εισηγήσεων για τον καταρτισμό του Πολιτικού
  Προγράμματος του Κόμματος.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΔΟΜΗ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

ΑΡΘΡΟ 5: ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 1. Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση
 2. Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο
 3. Έκτακτο ή Καταστατικό Συνέδριο 
 4. Παγκύπρια Συνδιάσκεψη
 5. Κεντρική Επιτροπή
 6. Πολιτικό Συμβούλιο
 7. Εκτελεστικό Γραφείο
 8. Γραμματεία Εκτελεστικού Γραφείου
 9. Κοινοβουλευτική Ομάδα
 10. Γενικό Οργανωτικό Γραφείο
 11. Οικονομική Επιτροπή

 12. Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες
 13. Επιτροπή Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ΑΡΘΡΟ 6: ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 6.1 Η Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση πραγματοποιείται κάθε πενήντα-τέσσερις
  (54) μήνες και εκλέγει τους κεντρικούς αξιωματούχους του Κόμματος
  (Πρόεδρο, Αναπληρωτή Πρόεδρο, τρεις (3) Αντιπροέδρους, Γενικό
  Γραμματέα, Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα), τα αιρετά μέλη του Εκτελεστικού
  Γραφείου (15) και τα μέλη της Κεντρική Επιτροπή.
 6.2 Πραγματοποιείται πενήντα-τέσσερις (54) μήνες μετά την προηγούμενη
  Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
 6.3 Όλα τα εγγεγραμμένα στο Κεντρικό Μητρώο Μελών μέλη του Κόμματος, που
  έχουν εγγραφεί τουλάχιστον εννέα (9) μήνες πριν την ημέρα διεξαγωγής της
  Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην
  ψηφοφορία, εφόσον έχουν τακτοποιημένες τις κομματικές τους
  υποχρεώσεις κατά την προσέλευση τους στην Εκλογική Συνέλευση.

  Κάλπες της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης λειτουργούν σε όλες τις
  επαρχίες, όπως θα ορίζεται από τους σχετικούς κανονισμούς. Οι εκλογικές
  διαδικασίες εποπτεύονται από κεντρική και επαρχιακές εφορευτικές
  επιτροπές όπως θα ορίζουν οι Κανονισμοί που εγκρίνονται από την Κεντρική
  Επιτροπή. Οι Επαρχιακές Εφορευτικές Επιτροπές υπόκεινται στην Κεντρική
  Εφορευτική Επιτροπή. Οι Πρόεδροι των Επαρχιακών εφορευτικών
  επιτροπών είναι μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.

  Οι κάλπες ανοίγουν και κλείνουν την ίδια ώρα σε όλες τις επαρχίες.

  Η Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο συλλογικό
  όργανο του Κόμματος σε θέματα εκλογικών διαδικασιών.

  Ο χρόνος διεξαγωγής της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης μπορεί να
  παραταθεί για περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, με
  απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, ύστερα από εισήγηση του Εκτελεστικού
  Γραφείου, για λόγους εξειδικευμένους που αφορούν τα πολιτικά πράγματα
  του τόπου ή που εξυπηρετούν τους σκοπούς και τις αρχές του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 7: ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 7.1 Το Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο είναι το ανώτατο και κυρίαρχο συλλογικό
  όργανο του Κόμματος στη διαμόρφωση των πολιτικών αποφάσεων και στη
  χάραξη στρατηγικής. Συνέρχεται μια (1) φορά στη διάρκεια της  θητείας των
  κεντρικών συλλογικών οργάνων του Κόμματος, κατόπιν σύγκλισης από την
  Κεντρική Επιτροπή του κόμματος ή όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο από την
  Κεντρική Επιτροπή.
 7.2 Προκηρύσσεται από την Κεντρική Επιτροπή η οποία καθορίζει την
  ημερομηνία διεξαγωγής του και εγκρίνει την ημερήσια διάταξη του.
  Ο χρόνος διεξαγωγής του μπορεί να αναβληθεί για περίοδο που δεν θα
  υπερβαίνει τους τρεις μήνες, με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, ύστερα
  από εισήγηση του Εκτελεστικού Γραφείου, για λόγους εξειδικευμένους που
  αφορούν τα πολιτικά πράγματα του τόπου ή που εξυπηρετούν τους σκοπούς
  και τις αρχές του  Κόμματος.
 7.3 Σύνθεση
  Στο Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο συμμετέχουν: Κεντρική Επιτροπή, Πολιτική
  Επιτροπή, 86 αντιπρόσωποι της ΝΕΔΗΚ, 86 αντιπρόσωποι της ΓΟΔΗΚ, 50
  αντιπρόσωποι των Κλαδικών Οργανώσεων, οι Πρόεδροι των Ομάδων
  Μελετών, δύο αντιπρόσωποι από κάθε Φοιτητική Οργάνωση, τα μέλη των
  Επαρχιακών Επιτροπών του Κόμματος, οι Πρόεδροι των Τοπικών Επιτροπών
  και ένας αντιπρόσωπος από κάθε εκλογικό κέντρο, πέντε αντιπρόσωποι από
  κάθε Κομματική Οργάνωση του εξωτερικού, οι Δήμαρχοι, οι Δημοτικοί
  Σύμβουλοι, οι Σχολικοί Έφοροι και οι εκλεγμένοι πρόεδροι και μέλη

  Κοινοτικών Συμβουλίων μέλη του Κόμματος, τρεις αντιπρόσωποι της
  Οικονομικής Επιτροπής, οι δύο οικονομικοί ελεγκτές.
  Συμμετέχουν επίσης: Πρώην Πρόεδροι της Δημοκρατίας που προέρχονται
  από το ΔΗΚΟ, εν ενεργεία υπουργοί, βουλευτές και ευρωβουλευτές, καθώς
  και όσοι διετέλεσαν αξιωματούχοι του Κόμματος που εκλέγηκαν από
  Παγκύπριο Συνέδριο (Πρόεδροι του Κόμματος, Αναπληρωτές Προέδροι,
  Αντιπρόεδροι, Γενικοί Γραμματείς, και Γενικοί Οργανωτικοί Γραμματείς)
  πρώην Υπουργοί, Βουλευτές και Ευρωβουλευτές του Κόμματος καθώς και οι
  πρώην Προέδροι και Γενικοί Γραμματείς της ΓΟΔΗΚ και της ΝΕΔΗΚ και
  πρώην Πρόεδροι Επαρχιακών Επιτροπών, οι Πρόεδροι και τα μέλη
  Διοικητικών Συμβουλίων Ημικρατικών Οργανισμών που είναι μέλη του
  Κόμματος
 7.4 Αρμοδιότητες
  Το Τακτικό Συνέδριο ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
  α) Λαμβάνει γνώση, συζητά και ψηφίζει:-
   I. Το Πολιτικό Πρόγραμμα του Κόμματος για την επόμενη θητεία.
   II. Την Έκθεση Δράσης της περασμένης θητείας, που καταθέτει ο
    Γενικός  Γραμματέας του Κόμματος.
  β) Καθορίζει τα γενικά πλαίσια της πολιτικής του Κόμματος.
  γ) Λαμβάνει γνώση και εγκρίνει τον Οικονομικό Απολογισμό της
   Οικονομικής Επιτροπής και την Έκθεση των Οικονομικών Ελεγκτών
   του Κόμματος.
  δ) Τροποποιεί το Καταστατικό σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις.
  ε) Έχει το τεκμήριο της αρμοδιότητας για οποιοδήποτε θέμα που δεν
   καθορίζει το Καταστατικό και περιβάλλεται με το κατάλοιπο εξουσίας
   που  δεν έχει ανατεθεί σε άλλο κομματικό όργανο.
 7.5 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί που ψηφίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν με βάση το
  Καταστατικό, θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Τακτικού Παγκυπρίου
  Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 8: ΕΚΤΑΚΤΟ Ή ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 8.1 Το Έκτακτο ή Καταστατικό Παγκύπριο Συνέδριο συγκαλείται εάν και εφ’ όσον
  κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο του Κόμματος ή την Κεντρική Επιτροπή και
  ασχολείται με ειδικά θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη του,
  που εξαγγέλλεται μαζί με τη σύγκλησή του.
 8.2 Στην οργάνωση και λειτουργία του Έκτακτου ή Καταστατικού Παγκυπρίου
  Συνεδρίου εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις περί Τακτικού
  Παγκυπρίου Συνεδρίου, με εξαίρεση τη χρονική περίοδο για έγκριση και
  κοινοποίηση στους συνέδρους των εγγράφων που θα τεθούν ενώπιον του
  Συνεδρίου, την οποία θα μπορεί να συντέμνει η Κεντρική Επιτροπή
  ανάλογα με την περίπτωση και εφ’ όσον συντρέχουν εξειδικευμένοι λόγοι.

ΑΡΘΡΟ 9: ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ
 9.1 Συγκαλείται με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής με στόχο την ενημέρωση
  και το συλλογικό προβληματισμό των στελεχών του Κόμματος καθώς και την
  ανάπτυξη διαλόγου του Κόμματος  με την ευρύτερη κοινωνία πάνω σε
  σημαντικά πολιτικά ζητήματα ή θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος. Η
  Κεντρική Επιτροπή ορίζει ειδική επιτροπή για τη διοργάνωση της.
 9.2 Η Κεντρική Επιτροπή καθορίζει τη σύνθεση της Συνδιάσκεψης και εγκρίνει
  την ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 10: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 10.1 Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ είναι το ανώτατο συλλογικό όργανο του Κόμματος
  που λειτουργεί μεταξύ δύο Τακτικών Παγκύπριων Συνεδρίων.
 10.2 Σύνθεση 
  Η Κεντρική Επιτροπή αποτελείται:
  α) Από τα μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου (ως το άρθρο 12)
  β) Από τα επτά (7) μέλη της Γενικής Γραμματείας της ΓΟΔΗΚ και τα

   έντεκα (11) μέλη της Γενικής Γραμματείας της ΝΕΔΗΚ, τον Πρόεδρο
   των Ομάδων Μελετών και τους Προέδρους των κομματικών
   παραρτημάτων εξωτερικού
  γ) Από 120 αιρετά μέλη, από τα οποία 20% τουλάχιστον είναι γυναίκες
   και 10% τουλάχιστον ανήκουν στη ΝΕΔΗΚ (συμπεριλαμβανομένων
   των επτά (7) μελών της Γραμματείας της ΓΟΔΗΚ και των έντεκα (11)
   μελών της Γραμματείας της ΝΕΔΗΚ) και τα οποία κατανέμονται στις
   Επαρχιακές Οργανώσεις του Κόμματος με βάση τον αριθμό ψήφων
   που πήρε η κάθε επαρχία στις αμέσως προηγούμενες βουλευτικές
   εκλογές στις οποίες το Κόμμα έλαβε μέρος αυτοδύναμα. Τα μέλη κάθε
   επαρχίας εκλέγονται από την οικεία Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση. Η
   κατανομή των εδρών κατά επαρχιακή οργάνωση και των θέσεων που
   διεκδικούνται από γυναίκες και εκπροσώπους της ΝΕΔΗΚ καθορίζεται
   από την Κεντρική Επιτροπή με τους σχετικούς κανονισμούς. Η εκλογή
   γίνεται με βάση κανονισμούς που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή.
  δ) Όλους τους αξιωματούχους που επιλέγονται/εκλέγονται σύμφωνα με
   τα άρθρα 10.7
  ε) Από τους Προέδρους της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων, της
   Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων και της Ομάδας Μελετών.
  στ) Από πέντε (5) εκπροσώπους του Φοιτητικού Κινήματος, που είναι
   μέλη του κόμματος.
 10.3 Η εκλογή των αιρετών μελών της Κεντρικής Επιτροπής γίνεται από τις
  Επαρχιακές Εκλογικές Συνελεύσεις. Η κατανομή των εδρών κατά Επαρχιακή
  Οργάνωση και των θέσεων που διεκδικούνται από γυναίκες και εκπροσώπους
  της ΝΕΔΗΚ καθορίζεται από την Κεντρική Επιτροπή με τους σχετικούς
  κανονισμούς.
 10.4 Ο Γενικός Γραμματέας και ο Βοηθός Γενικός Γραμματέας  φροντίζουν για την
  τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων και των παρουσιών της Κεντρικής
  Επιτροπής και κυκλοφορούν τα  πρακτικά ανάμεσα στα μέλη της Κεντρικής
  Επιτροπής όχι αργότερα από 15 μέρες μετά τη συνεδρία. 
  Η Κεντρική Επιτροπή δύναται να αποφασίσει τη μη περίληψη θεμάτων στα
  πρακτικά με πλειοψηφία όχι μικρότερη από 3/5 των παρόντων.
 10.5 Η Κεντρική Επιτροπή συνέρχεται τουλάχιστον μια (1) φορά την τριμηνία.
  Συγκαλείται από το Εκτελεστικό  Γραφείο, υπό την ευθύνη του Γενικού
  Γραμματέα.
  α) Η Κεντρική Επιτροπή μπορεί να συγκληθεί εκτάκτως από τον Πρόεδρο
   ή το Εκτελεστικό Γραφείο ή με γραπτή αίτηση υπογεγραμμένη από το
   25% τουλάχιστον των μελών της, που να παραθέτει κατά τρόπο
   συγκεκριμένο το θέμα ή τα θέματα για το οποίο/οποία ζητείται η
   έκτακτη σύγκλησή της.
  β) Η Κεντρική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα το
   ήμισυ  τουλάχιστον των εν ενεργεία μελών της. Σε περίπτωση μη
   συμπλήρωσης του ως άνω αριθμού, η συνεδρία αναβάλλεται για μια
   ώρα, οπότε τα παρόντα μέλη εφ’ όσον αντιπροσωπεύουν το 1/3
   τουλάχιστον των εν ενεργεία μελών της, αποτελούν απαρτία.
  γ) Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία, εκτός των
   αποφάσεων για τις οποίες απαιτείται μεγαλύτερος αριθμός ψήφων
   σύμφωνα με τις πρόνοιες άλλων άρθρων του Καταστατικού. Η
   ψηφοφορία διεξάγεται δι’ ανατάσεως της χειρός εκτός αν ζητηθεί
   διαφορετικά από το 25% των παρόντων μελών, οπότε διεξάγεται
   μυστική.
 10.6 Αρμοδιότητες
  α) Η Κεντρική Επιτροπή προκηρύσσει  την Παγκύπρια Εκλογική
   Συνέλευση και καθορίζει την ημερομηνία διεξαγωγής των εργασιών
   της, την εκλογική διαδικασία και κάθε άλλο εκλογικό κανονισμό. Με
   ειδικούς κανονισμούς καθορίζει τη διαδικασία υποβολής
   υποψηφιοτήτων και διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη των
   κεντρικών αξιωματούχων, των μελών των κεντρικών συλλογικών
   οργάνων και των επαρχιακών και τοπικών συλλογικών οργάνων, που

   εκλέγονται από την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
  β) Προκηρύσσει επίσης το Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο, καθορίζει την
   ημερομηνία διεξαγωγής των εργασιών του και εγκρίνει την ημερήσια
   διάταξή του. Μελετά και εγκρίνει όλα τα έγγραφα που θα κατατεθούν
   στο Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο, τουλάχιστον ένα μήνα πριν την
   πραγματοποίηση του και φροντίζει για την κυκλοφορία του
   προσυνεδριακού υλικού  διά του Γενικού Γραμματέα προς τις
   Επαρχιακές Επιτροπές και άλλες οργανώσεις ή τμήματα του Κόμματος.
  γ) Εγκρίνει και παραπέμπει στο Παγκύπριο Τακτικό Συνέδριο το Πολιτικό
   Πρόγραμμα του Κόμματος και την Έκθεση Δράσης.
  δ) Μελετά και εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων και δαπανών
   του Κόμματος. 
  ε) Λαμβάνει γνώση της γενικής οικονομικής κατάστασης του Κόμματος
   με αναφορά του αρμόδιου οικονομικού διαχειριστή, ο οποίος εισηγείται
   στο Εκτελεστικό Γραφείο τους συνεργάτες του.
  στ) Ενόψει του Τακτικού Παγκύπριου Συνεδρίου λαμβάνει γνώση της
   οικονομικής κατάστασης και διαχείρισης των οικονομικών του
   Κόμματος της προηγηθείσας διετίας με την κατάθεση της έκθεσης των
   οικονομικών ελεγκτών του Κόμματος που παραπέμπεται στο Τακτικό
   Παγκύπριο Συνέδριο. Ενόψει Τακτικού Παγκύπριου Συνεδρίου
   εξετάζει τους εγκεκριμένους λογαριασμούς του Κόμματος με βάση
   την έκθεση των ελεγκτών και εγκρίνει ή απορρίπτει τους
   λογαριασμούς.
  ζ) Εγκρίνει τους εσωτερικούς κανονισμούς οι οποίοι ρυθμίζουν την
   οργάνωση και λειτουργία των Συλλογικών οργάνων ή επιτροπών του
   Κόμματος , κεντρικών, επαρχιακών ή τοπικών. 
  η) Εγκρίνει την κομματική λειτουργία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.
  θ) Καθορίζει το ύψος του δικαιώματος εγγραφής και της ετήσιας
   συνδρομής των μελών.
  ι) Θεσπίζει ειδικούς κανονισμούς που ρυθμίζουν:
   I. Τη διαδικασία της υποβολής υποψηφιότητας και εκλογής
    αξιωματούχων του Κόμματος που εκλέγονται από ανώτερα
    συλλογικά όργανα του Κόμματος. 
   II. Τη διαδικασία επιλογής κομματικού ή κομματικών υποψηφίων
    στη διεκδίκηση των γενικών ή Αναπληρωματικών βουλευτικών
    εκλογών, Ευρωεκλογών, των δημοτικών εκλογών ή της εκλογής
    προέδρων και μελών Κοινοτικών Συμβουλίων καθώς και μελών
    Σχολικών Εφοριών.
   III. Τη διαδικασία προκήρυξης και διεξαγωγής του κομματικού
    δημοψηφίσματος.
  Ια) Επιλέγει/εκλέγει ενδεκαμελή (11) υποεπιτροπή της Κεντρικής
   Επιτροπής απαρτιζόμενη από Πρόεδρο και δέκα μέλη, η οποία ενεργεί
   ως δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
  Ιβ) Επιλέγει/εκλέγει το βουλευτή που θα διεκδικήσει το αξίωμα του
   Προέδρου της Βουλής, σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Κόμματος
   δεν είναι βουλευτής ή δεν επιθυμεί να διεκδικήσει τη θέση.
  Ιγ) Επικυρώνει την εκλογή του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του
   Κόμματος και του Αναπληρωτή του.
  Ιδ) Επιλέγει/εκλέγει τα πέντε (5) μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας,
   Ελέγχου και  Κανονισμών.
  Ιε) Επικυρώνει την επιλογή του Προέδρου της Ομάδας Μελετών.
 10.7 Επιλέγει/εκλέγει τους πιο κάτω Αξιωματούχους του Κόμματος οι οποίοι
  συμμετέχουν στην Κεντρική Επιτροπή ως εξ οφίκια μέλη με δικαίωμα
  ψήφου:
  1) Τους Βοηθούς Γενικούς Γραμματείς
  2) Τους Βοηθούς Γενικούς Οργανωτικούς Γραμματείς
  3) Το Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων
  4) Το Γραμματέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  5) Το Γραμματέα Αγροτικών Θεμάτων

  6) Το Γραμματέα Προσφυγικών Θεμάτων
  7) Το Γραμματέα Πολιτιστικών Θεμάτων
  8) Το Γραμματέα Αθλητισμού
  9) Το Γραμματέα Θρησκευτικών Ομάδων
  10) Το Γραμματέα Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Θεμάτων
  Τα καθήκοντα/αρμοδιότητές τους, εφ’ όσον  δεν προβλέπονται από το
  Καταστατικό, εγκρίνονται από την Κεντρική Επιτροπή.
 10.8 Πληρώνει με εκλογή τις  θέσεις του Αναπληρωτή Προέδρου, Αντιπροέδρων,
  Γενικού Γραμματέα και του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, σε περίπτωση
  κατά την οποία καθίστανται κενές για οποιοδήποτε λόγο.
 10.9 Κάθε χρόνο η Κεντρική Επιτροπή  ορίζει ειδική συνεδρία  λογοδοσίας των
  αξιωματούχων του Κόμματος. 

ΑΡΘΡΟ 11: ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 11.1 Στο Πολιτικό Συμβούλιο μετέχουν όλοι οι πρώην υπουργοί και βουλευτές
  μέλη του Κόμματος και άλλα πρόσωπα μετά από σχετική εισήγηση του
  Προέδρου του Κόμματος στη Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου.
 11.2 Συνεδριάζει τακτικά και αναλύει τα πολιτικά δρώμενα και την επικαιρότητα.
 11.3 Το Πολιτικό Συμβούλιο έχει καθαρά συμβουλευτικό χαρακτήρα και μετά από
  κάθε συνεδρία αποστέλλει στον Πρόεδρο του Κόμματος έκθεση εισηγήσεων
  και απόψεων.
 11.4 Το Πολιτικό Συμβούλιο τελεί υπό την εποπτεία του Προέδρου του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 12: ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
 12.1 Το Εκτελεστικό Γραφείο είναι το Εκτελεστικό Όργανο της Κεντρικής
  Επιτροπής και γενικότερα του Κόμματος.
 12.2 Σύνθεση 
  Στο Εκτελεστικό Γραφείο συμμετέχουν:
  α) Ο Πρόεδρος, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος, οι τρεις (3) Αντιπροέδροι, ο
   Γενικός Γραμματέας, ο Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας.
  β) Δεκαπέντε (15) αιρετά μέλη που εκλέγονται από την Παγκύπρια
   Εκλογική Συνέλευση. Τρία από τα μέλη αυτά είναι γυναίκες.
  γ) Πρώην Πρόεδροι του Κόμματος
  δ) Οι Πρόεδροι της ΝΕΔΗΚ και της ΓΟΔΗΚ
  ε) Οι υπουργοί που συμμετέχουν στην κυβέρνηση εκ μέρους του
   Κόμματος.
  στ) Τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος και οι
   Ευρωβουλευτές του Κόμματος.
  ζ) Οι Πρόεδροι των Επαρχιακών Επιτροπών του Κόμματος (ένας ανά
   γεωγραφική επαρχία).
  η) Ο Οικονομικός Διαχειριστής του Κόμματος
  θ) Ο Γενικός Διευθυντής του Κόμματος, ως εξ οφίκιο Μέλος με δικαίωμα
   ψήφου.
  ι) Η Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου δύναται να καλεί μέχρι και 3
   άτομα να παρακάθονται στο Εκτελεστικό χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 12.3 Αποτυχών υποψήφιος στις εκλογές για την ανάδειξη προέδρου του
  Κόμματος ο οποίος συγκεντρώνει πάνω από το 30% των ψήφων, συμμετέχει
  στο Εκτελεστικό Γραφείο ως πλήρες μέλος.
 12.4 Σε Ειδικές Συνεδρίες παρίστανται για σκοπούς ενημέρωσης και συντονισμού
  και άλλοι αξιωματούχοι του Κόμματος που θα προσκαλούνται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 12.5 Λειτουργία 
  α) Το Εκτελεστικό Γραφείο συγκαλείται το αργότερο τριάντα (30) ημέρες
   μετά την εκλογή των αιρετών μελών του και συνεδριάζει τακτικά
   τουλάχιστον μια (1) φορά τον μήνα και έκτακτα όταν κληθεί από τον
   Πρόεδρο ή από τα 3/5 των μελών του.
  β) Τα μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου αναλαμβάνουν συγκεκριμένους
   τομείς  ευθύνης. 
  γ) Βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά συν ένα μέλη του. Οι

   αποφάσεις λαμβάνονται  με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών
   του.
  δ) Γενικά θέματα λειτουργίας του ρυθμίζονται με Ειδικό Κανονισμό που
   θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή. 
 12.6 Αρμοδιότητες
  Το Εκτελεστικό Γραφείο ασκεί τις πιο κάτω αρμοδιότητες:
  α) Μελετά τις διαμορφούμενες εκάστοτε πολιτικές ή άλλες καταστάσεις
   και εξελίξεις και αντιμετωπίζει τα προκύπτοντα θέματα.
  β) Εκτιμά τη γενική κατάσταση και λαμβάνει αποφάσεις για την
   κομματική γραμμή μέσα στα πλαίσια των αρχών του Κόμματος.
  γ) Αποφασίζει για την ένταξη στα συλλογικά όργανα του Κόμματος
   άλλων στελεχών που προσχωρούν στο Κόμμα.
  δ) Ετοιμάζει  και υποβάλλει κάθε τρίμηνο προς την Κεντρική Επιτροπή
   Ειδική Πολιτική Έκθεση πάνω στην πολιτική κατάσταση, με βάση την 
   οποία αυτή προβαίνει στις εκτιμήσεις ή και λαμβάνει  τις αποφάσεις
   της.
  ε) Προτείνει στην Κεντρική Επιτροπή τα ονόματα των δύο Ελεγκτών του
   Κόμματος.
  στ) Συγκαλεί σε συνεννόηση με τις Επαρχιακές Επιτροπές τα τακτικά ή
   έκτακτα Επαρχιακά Συνέδρια.
  ζ) Καταρτίζει το προσχέδιο του Πολιτικού Προγράμματος του Κόμματος
   και το υποβάλλει στην Κεντρική Επιτροπή.
  η) Επιλέγει/εκλέγει τους πιο κάτω αξιωματούχους του Κόμματος: 
   I. Τον Οικονομικό Διαχειριστή του Κόμματος και τα μέλη της
   Οικονομικής Επιτροπής
   II. Τον Πρόεδρο και τα μέλη της Ομάδας Μελετών
   III. Επικυρώνει τα εννιά (9) πρόσωπα που στελεχώνουν το Γενικό
    Οργανωτικό Γραφείο
   IV. Τον Πρόεδρο και τα μέλη Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων
   V. Τον Πρόεδρο και τα μέλη Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων
   VI. Τον Γενικό Διευθυντή του Κόμματος
  θ) Καταρτίζει με  βάση εισηγήσεις της Επιτροπής Δεοντολογίας, Ελέγχου
   και Κανονισμών, τα προσχέδια των Κανονισμών που προνοούνται από
   τα διάφορα άρθρα του Καταστατικού και τα παραπέμπει στην Κεντρική
   Επιτροπή για ψήφιση.
  ι) Εισηγείται στην Κεντρική Επιτροπή τη σύσταση οποιασδήποτε
   Επιτροπής ή Επιτροπών με συμβουλευτική ιδιότητα που δεν
   προβλέπονται από το καταστατικό για την αποδοτική λειτουργία του
   κομματικού μηχανισμού.
  ια) Κατόπιν εισήγησης του Γενικού Διευθυντή του Κόμματος, εγκρίνει την
   δομή και το οργανόγραμμα του Κόμματος.
  ιβ) Δύναται να καλέσει Αξιωματούχους του Κόμματος που δεν είναι μέλη
   του Εκτελεστικού Γραφείου να παραστούν σε συνεδρία που μελετά
   θέματα της αρμοδιότητάς τους.
  ιγ) Λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή
  ιδ) Επιλέγει/εκλέγει πενταμελή (5) υποεπιτροπή του Εκτελεστικού
   Γραφείου, με Πρόεδρο και τέσσερα (4) μέλη η οποία ενεργεί σαν
   πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
   Η πειθαρχική εξουσία του Εκτελεστικού Γραφείου διά της
   πενταμελούς υποεπιτροπής του ασκείται αφού διοριστεί «ερευνών
   λειτουργός» (εκτός των Οργάνων του Κόμματος αλλά μέλος του
   Κόμματος) για διερεύνηση των γεγονότων και για υποβολή έκθεσης.
   Νοείται ότι παρέχεται το δικαίωμα ακροάσεως του μέλους εφ’ όσον η
   έρευνα διεκπεραιωθεί. 
 12.7 Επιβάλλει αυτεπάγγελτα πειθαρχική ποινή σε περιπτώσεις αυταπόδεικτου
  πειθαρχικού παραπτώματος.
 12.8 Το Εκτελεστικό Γραφείο φροντίζει για τη συγκρότηση και λειτουργία ειδικών
  επιτροπών εργασίας που θα αφορούν θέματα ανάλογα με τα υπουργεία της
  κυβέρνησης ή/και αντίστοιχες Επιτροπές της Βουλής.

 12.9 Η υλοποίηση και εφαρμογή των αποφάσεων του Εκτελεστικού Γραφείου
  μπορεί να ανατεθεί στη Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου.
 12.10 Το Εκτελεστικό Γραφείο επιλέγει τα κομματικά  μέλη που εκπροσωπούν το
  Κόμμα σε εξωκομματικούς οργανισμούς ή επιτροπές.
 12.11 Το Εκτελεστικό Γραφείο σε συνεργασία με το Γενικό Διευθυντή του
  Κόμματος ορίζει τις έμμισθες θέσεις του Κόμματος, διορίζει και παύει το
  έμμισθο προσωπικό και ορίζει και αναθεωρεί την αντιμισθία του με βάση την
  κείμενη νομοθεσία και τις ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις

ΑΡΘΡΟ 13: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
 13.1 Η Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον
  Αναπληρωτή Πρόεδρο, τους τρεις (3) Αντιπροέδρους, το Γενικό Γραμματέα,
  το Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα, τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο, τον
  Αναπληρωτή Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο και δύο (2) από τα αιρετά μέλη
  του Εκτελεστικού Γραφείου που ορίζονται από την ολομέλεια του Σώματος
  και διαχειρίζεται πάνω σε καθημερινή βάση θέματα κομματικής πολιτικής,
  οργανωτικής ανάπτυξης και γενικότερης πολιτικής και κομματικής δράσης.
  Στην Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου παρακάθεται και ο Γραμματέας
  Επικοινωνίας/Εκπρόσωπος Τύπου χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 13.2 Αρμοδιότητες
  α) Επιλέγει/εκλέγει τον Γραμματέα Επικοινωνίας/Εκπρόσωπο Τύπου
   κατόπιν εισήγησης του Προέδρου του Κόμματος.
  β) Σε συνεργασία με τον Γενικό Διευθυντή του Κόμματος έχει την ευθύνη
   θεμάτων που άπτονται του επαγγελματικού προσωπικού του
   Κόμματος.
  γ) Επιλέγει/εκλέγει τον Υπεύθυνο Προσωπικών Δεδομένων.

ΑΡΘΡΟ 14: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
 14.1 Οι βουλευτές του Κόμματος αποτελούν την Κοινοβουλευτική Ομάδα του.
 14.2 Αρμοδιότητες
  α) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα έχει την ευθύνη της προβολής και
   εφαρμογής της πολιτικής του Κόμματος στα πλαίσια της Βουλής των
   Αντιπροσώπων.
  β) Ενεργεί τόσο μέσα, όσο και έξω από τη Βουλή για την προώθηση των
   αρχών και των αποφάσεων του Κόμματος και αγωνίζεται για την
   υπεράσπιση και εξασφάλιση των συμφερόντων του λαού μας.
  γ) Δραστηριοποιείται  σε συνεργασία με τα αρμόδια όργανα του Κόμματος
   για την επισήμανση, προώθηση και επίλυση των συμφερόντων του
   λαού.
  δ) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα δύναται για σκοπούς διευκόλυνσης της
   στην εκπλήρωση των καθηκόντων της, να διορίσει σε συνεννόηση με
   το Γενικό Γραμματέα, έμμισθο Γραμματέα, καθορίζοντας ταυτόχρονα
   τους όρους εργοδότησης του και τα καθήκοντά του.
  ε) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα συνεδριάζει τακτικά κάθε εβδομάδα και
   έκτακτα όταν παρίσταται ανάγκη.
  στ) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα επιλέγει δυο (2) εκ των Κοινοβουλευτικών
   Συνεργατών ως Γραμματείς της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.
  ζ) Λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή
 14.3 Ειδικός Κανονισμός
  Ειδικός Κανονισμός, που ετοιμάζει η Κοινοβουλευτική Ομάδα και ψηφίζει
  η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει την οργάνωση και λειτουργία της Ομάδας.

ΑΡΘΡΟ 15: ΓΕΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
 15.1 Το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο είναι υπεύθυνο για την οργάνωση του
  Κόμματος και καταρτίζει το Γενικό Οργανωτικό Σχέδιο.
 15.2 Του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου προΐσταται ο Γενικός Οργανωτικός
  Γραμματέας. 
 15.3 Απαρτίζεται από τον Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα, τους δυο (2) Βοηθούς
  Γενικούς Οργανωτικούς Γραμματείς και τους έξι (6) Γενικούς Επαρχιακούς

  Οργανωτικούς Διοικητικών Επαρχιών.
 15.4 Όπου κριθεί αναγκαίο καλούνται να παρακαθίσουν σε συνεδρίες του Γενικού
  Οργανωτικού Γραφείου και άλλοι αξιωματούχοι.
 15.5 Τα μέλη του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου επικυρώνονται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 15.6 Βρίσκεται σε στενή επαφή με τις Επαρχιακές Επιτροπές και τα Παραρτήματα
  του Εξωτερικού και συντονίζει τις ενέργειες και δραστηριότητες τους στον
  οργανωτικό τομέα.
 15.7 Ελέγχει την πρόοδο προς υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.
 15.8 Τηρεί υπό την εποπτεία του Προέδρου του Κόμματος και με τη συνεργασία
  του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, το Κεντρικό Μητρώο Μελών του
  Κόμματος και ελέγχει την κανονική  τήρηση των Επαρχιακών Μητρώων
  Μελών από τις Επαρχιακές Επιτροπές και των Μητρώων Μελών  των Τοπικών
  Οργανώσεων από τις αντίστοιχες Τοπικές Επιτροπές, της ΝΕΔΗΚ και της
  ΓΟΔΗΚ.
 15.9 Διενεργεί και εποπτεύει τις εκλογές για την ανάδειξη της ηγεσίας της
  ΝΕΔΗΚ και της ΓΟΔΗΚ, για τις οποίες έχει την ευθύνη τήρησης του
  μητρώου.
 15.10 Κανένα μέλος του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου δεν μπορεί να διεκδίκηση
  πολιτειακό αξίωμα εκτός και αν παραιτηθεί από την θέση του τουλάχιστον
  δυο (2) χρόνια πριν τις εκλογές τις οποίες προτίθεται να διεκδικήσει, εκτός
  και αν το Εκτελεστικό Γραφείο δώσει σχετική άδεια κατόπιν γραπτού
  αιτήματος.
 15.11 Το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 16: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ
 16.1 Η Επιτροπή Δεοντολογίας, Ελέγχου και Κανονισμών απαρτίζεται από πέντε
  (5) μέλη που επιλέγονται/εκλέγονται από την Κεντρική Επιτροπή.
 16.2 Καταρτίζει κώδικα Δεοντολογίας και εισηγείται κανονισμούς που ρυθμίζουν
  την κομματική συμπεριφορά και δράση καθώς και τη λειτουργία όλων των
  οργάνων του Κόμματος.
 16.3 Παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση του Καταστατικού, του Κώδικα
  Δεοντολογίας και των Κανονισμών.

ΑΡΘΡΟ 17: ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 17.1 Με πρωτοβουλία του Εκτελεστικού Γραφείου, συγκροτούνται Επιτροπές με
  ευθύνη την εξέταση θεμάτων που αφορούν την πολιτική, εκπαιδευτική,
  κοινωνική, οικονομική, πολιτιστική και αθλητική δραστηριότητα της
  Κυβέρνησης ή και άλλων φορέων εξουσίας, όπως και άλλες πτυχές της
  ζωής  του  τόπου .  Με δ ική  τους  πρωτοβουλία  να  εκφράζουν
  απόψεις/εισηγήσεις στο Εκτελεστικό Γραφείο για οποιοδήποτε από τα
  θέματα αυτά.
 17.2 Στις Επιτροπές  μετέχουν εξ οφίκιο οι βουλευτές  που εκπροσωπούν το
  Κόμμα στις αντίστοιχες Επιτροπές της Βουλής. Τα λοιπά μέλη των Επιτροπών
  επιλέγει/εκλέγει το Εκτελεστικό Γραφείο.
 17.3 Την εποπτεία  και συντονισμό του έργου τους θα έχει ο Αναπληρωτής
  Πρόεδρος του Κόμματος ή οι Αντιπρόεδροι του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 18: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
 18.1 Τα μέλη της Επιτροπής Αναθεώρησης και Εκσυγχρονισμού της Κυπριακής
  Νομοθεσίας επιλέγονται/εκλέγονται από το Εκτελεστικό Γραφείο κατόπιν
  εισήγησης της Γραμματείας του.
 18.2 Τελεί υπό την εποπτεία του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου ή του
  Αναπληρωτή Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου και βρίσκεται σε στενή
  συνεργασία με τους βουλευτές και κοινοβουλευτικούς συνεργάτες.
 18.3 Είναι υπεύθυνο για την μελέτη του Νομοθετικού πλαισίου του κράτους με

  στόχο την επισήμανση αδυναμιών και την τροποποίηση τους στην
  κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού  και της βελτίωσης της λειτουργικότητας
  του προς όφελος των πολιτών.

ΑΡΘΡΟ 19: ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
 19.1 Στο Σύστημα Παραγωγής Πολιτικής συμμετέχουν οι Βουλευτές, τα Μέλη του
  Εκτελεστικού Γραφείου και της Κεντρικής Επιτροπής, οι Κοινοβουλευτικοί
  Συνεργάτες και τα μέλη της Επιτροπής Πολιτικού Σχεδιασμού και των
  Ομάδων Μελετών.
 19.2 Άλλα στελέχη καθώς και μέλη με ειδική τεχνοκρατική κατάρτιση
  συνδράμουν την όλη προσπάθεια.
 19.3 Βασικός σκοπός είναι η επεξεργασία και ο καταρτισμός μελετών και
  προτάσεων για διαμόρφωση πολιτικής θέσης από το Κόμμα και τη χάραξη της
  κομματικής γραμμής σε διάφορους τομείς πολιτικής.
 19.4 Το συντονισμό και την εποπτεία του Συστήματος Παραγωγής Πολιτικής έχει
  ένας εκ των Αντιπροέδρων του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 20: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 20.1 Η Οικονομική Επιτροπή, κάτω από την εποπτεία του Εκτελεστικού Γραφείου
  και με τη συντονιστική ευθύνη του Οικονομικού Διαχειριστή του Κόμματος,
  είναι υπεύθυνη για την οικονομική διαχείριση του Κόμματος, την
  κατάστρωση και υλοποίηση προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης του
  Κόμματος και τον έλεγχο ομαλής τήρησης των οικονομικών λογαριασμών και
  λογιστικών βιβλίων του Κόμματος σε  Παγκύπρια κλίμακα.
 20.2 Η Επιτροπή είναι δεκαπενταμελής (15), με δικαίωμα της Κεντρικής Επιτροπής
  να αυξομειώνει τα μέλη της.  Η θητεία της διαρκεί για πενήντα-τέσσερις (54)
  μήνες.
  Οι Πρόεδροι των Επαρχιακών Οικονομικών Επιτροπών ή οι επαρχιακοί ταμίες
  είναι εξ οφίκιο μέλη της.
 20.3 Αρμοδιότητες 
  α) Καταρτίζει τον Ετήσιο Προϋπολογισμό Εσόδων και Δαπανών του
   Κόμματος και τον καταθέτει προς έγκριση στην Κεντρική Επιτροπή
   προς την οποία είναι υπόλογη.
  β) Σε συνεργασία με τον Οικονομικό διαχειριστή του Κόμματος, τους
   αξιωματούχους της ηγεσίας και άλλα αρμόδια κομματικά όργανα
   προγραμματίζει και υλοποιεί προγράμματα για την εξασφάλιση
   οικονομικών πόρων και ενίσχυση του Ταμείου του Κόμματος
  γ) Εποπτεύει την κανονική λειτουργία  του Λογιστηρίου του Κόμματος και
   ασκεί έλεγχο στην οικονομική διαχείριση σε όλα τα επίπεδα του
   Κόμματος.
  δ) Εξουσιοδοτεί τη διενέργεια των κομματικών δαπανών με βάση
   σχετικές εκάστοτε εισηγήσεις του Γενικού Διευθυντή του Κόμματος.
  ε) Υποβάλλει στο Εκτελεστικό Γραφείο κατά τρίμηνο, ή όταν της ζητηθεί,
‘   Έκθεση για την οικονομική κατάσταση του Κόμματος’.
  στ) Υποβάλλει στο τέλος κάθε οικονομικού έτους στην Κεντρική Επιτροπή
   τους ελεγμένους λογαριασμούς του Κόμματος προς συζήτηση και
   έγκριση.
  ζ) Παρουσιάζει κατ’ έτος προϋπολογισμό για τους επόμενους δώδεκα
   (12) μήνες.
  η) Με εισήγηση του Γενικού Διευθυντή ή/και του Οικονομικού
   Διαχειριστή δύναται να ανοίγει/κλείνει/λειτουργεί τραπεζικούς
   λογαριασμούς, ή/και να έχει δικαίωμα υπογραφής ή/και  να προβαίνει
   σε αιτήματα τραπεζικών διευκολύνσεων/δανεισμού εκ μέρους του
   Κόμματος, ΝΕΔΗΚ, ΓΟΔΗΚ, και των Επαρχιακών Επιτροπών σύμφωνα
   με το άρθρο 69.9.
 20.4 Ειδικός  Κανονισμός

  Ειδικός Κανονισμός που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει την
  οργάνωση και λειτουργία της.

ΑΡΘΡΟ 21: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
 21.1 Η  Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων χειρίζεται τις διεθνείς σχέσεις του Κόμματος
  υπό την άμεση εποπτεία του Αναπληρωτή Προέδρου  του  Κόμματος.
 21.2 Η Επιτροπή είναι πενταμελής (5), με δικαίωμα της Κεντρικής Επιτροπής να
  αυξομειώνει τα μέλη της.  Επιλέγεται/εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή
  για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 21.3 Κάθε χρόνο υποβάλλει στο Εκτελεστικό γραφείο Έκθεση Δράσης που
  καλύπτει τις δραστηριότητές της κατά την περίοδο αυτή.
 21.4 Η Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων συμμετέχει τόσο στο σύστημα  παραγωγής
  πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.
 21.5 Της Επιτροπής προΐσταται ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων, ο
  οποίος επιλέγεται/εκλέγεται από το Εκτελεστικό Γραφείο και είναι εξ οφίκιο
  μέλος της Κεντρικής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου.
 21.6 Ειδικός  Κανονισμός
  Ειδικός Κανονισμός που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει τη
  λειτουργία της.

ΑΡΘΡΟ 22: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΣΧΕΣΕΩΝ  
 22.1 Η Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων είναι πενταμελής (5) με δικαίωμα της
  Κεντρικής Επιτροπής να αυξομειώνει τον αριθμό των μελών της. Ο Πρόεδρος
  και τα τέσσερα μέλη επιλέγονται/εκλέγονται από το Εκτελεστικό Γραφείο για
  θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 22.2 Κάθε εξάμηνο υποβάλλει στο Εκτελεστικό Γραφείο Έκθεση Δράσης που
  καλύπτει τις δραστηριότητες κατά την περίοδο αυτή.
 22.3 Η Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων χειρίζεται τις δημόσιες σχέσεις του
  Κόμματος υπό την εποπτεία του Προέδρου του Κόμματος και του Γενικού
  Γραμματέα.
 22.4 Η Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων συμμετέχει τόσο στο σύστημα παραγωγής
  πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.
 22.5 Της Επιτροπής προΐσταται ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων ο
  οποίος επιλέγεται/εκλέγεται από το Εκτελεστικό Γραφείο και είναι εξ οφίκιο
  μέλος της Κεντρικής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου.
 22.6 Ειδικός Κανονισμός
  Ειδικός Κανονισμός που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει τη
  λειτουργία της.

ΑΡΘΡΟ 23: ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
 23.1 Ιδρύονται Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες κατά επαρχία
  με εισήγηση του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
  Ομάδων, κατά κλάδον ή επάγγελμα όπου τα μέλη είναι πέραν των τριάκοντα
  Οι κατά επαρχία επάγγελμα Κλαδικές Οργανώσεις συνδέονται με τις
  αντίστοιχες Κλαδικές των άλλων Επαρχιακών και σχηματίζουν κατά
  επάγγελμα την Παγκύπρια Κλαδική Οργάνωση.
 23.2 Η Κλαδική Οργάνωση διοικείται από πενταμελή (5) Επιτροπή που
  αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα, το Βοηθό
  Γραμματέα και τον Ταμία.
 23.3 Οι Πρόεδροι των Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων
  αποτελούν την Συντονιστική Επιτροπή των Κλαδικών Οργανώσεων
  (Σ.Ε.Κ.Ο.)  και έχουν την ευθύνη του συντονισμού των Κλαδικών
  Οργανώσεων. Το έργο της ΣΕΚΟ αναλαμβάνει πενταμελής Γραμματεία που
  εκλέγεται και έχει πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Αναπληρωτή
  Γραμματέα και Ταμία.
 23.4 Αρμοδιότητες Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων 
  α) Επιλαμβάνονται και προωθούν προβλήματα, ή αιτήματα μελών του
   Κλάδου διά του αρμοδίου οργάνου του Κόμματος.
  β) Μελετούν προβλήματα του Κλάδου και υποβάλλουν εισηγήσεις στο
   Κόμμα διά του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών

   Ομάδων.
  γ) Οργανώνουν τα μέλη, τα στελέχη και τους οπαδούς του Κόμματος
   στους χώρους εργασίας και φροντίζουν για τη συστηματική
   διαφώτιση και εμπέδωση της Κομματικής πολιτικής.
 23.5 Οι Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες συμμετέχουν τόσο στο
  σύστημα παραγωγής πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών
  προγραμμάτων του Κόμματος.
 23.6 Οι Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες τελούν υπό την
  εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου.
 23.7 Κατά παρόμοιο τρόπο λειτουργούν και οι Επιτροπές Συνταξιούχων.
 23.8 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί, που εγκρίνει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζουν τον τρόπο
  εκλογής και λειτουργίας όλων των Κλαδικών Επιτροπών και Οργανώσεων
  του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 24: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
 24.1 Η σύνθεση και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Πολιτικού Σχεδιασμού
  καθορίζονται από το Εκτελεστικό Γραφείο.
 24.2 Η Επιτροπή Πολιτικού Σχεδιασμού συμμετέχει τόσο στο σύστημα παραγωγής
  πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 25: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 25.1 Η Επιτροπή Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι υπεύθυνη για την Οργάνωση της
  Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Κόμματος στις Δημαρχούμενες περιοχές και στα
  Κοινοτικά Συμβούλια.
 25.2 Σε συνεργασία με το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο, υπό την εποπτεία του
  Προέδρου του Κόμματος, καταρτίζει τα ψηφοδέλτια του Κόμματος στις
  Δημοτικές και Κοινοτικές εκλογές.
 25.3 Της Επιτροπής Τοπικής Αυτοδιοίκησης προΐσταται ο Γραμματέας Τοπικής
  Αυτοδιοίκησης ο οποίος επιλέγεται/εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή
  της οποίας είναι εξ οφίκιο μέλος με δικαίωμα ψήφου.
 25.4 Συμμετέχουν οι Δήμαρχοι, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι Σχολικοί Έφοροι και οι
  εκλεγμένοι Πρόεδροι Κοινοτικών Συμβουλίων μέλη του Κόμματος.
 25.5 Τελεί υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου.
 25.6 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί που ψηφίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζουν, θέματα
  οργάνωσης και λειτουργίας της Επιτροπής Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΑΡΘΡΟ 26: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
 26.1 Η Επιτροπή Διαρκούς Διαβούλευσης με τους Πολίτες είναι υπεύθυνη για την
  διαμόρφωση και διαχείριση συστήματος συνεχούς επικοινωνίας με τους
  πολίτες, μέσω της διεξαγωγής ερευνών  και μελετών για πολιτικά,
  ανθρωπιστικά και κοινωνικά θέματα και για προτάσεις του Κόμματος που
  αφορούν σημαντικά ζητήματα που τους απασχολούν.
 26.2 Την σύνθεση της Επιτροπής αποφασίζει η Γραμματεία του Εκτελεστικού
  Γραφείου.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΑΡΘΡΟ 27: ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
  1. Πρόεδρος
  2. Αναπληρωτής Πρόεδρος
  3. Αντιπρόεδροι
  4. Γενικός Γραμματέας
  5. Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας
  6. Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος

  7. Μέλος Εκτελεστικού Γραφείου
  8. Πρόεδρος ΓΟΔΗΚ
  9. Πρόεδρος ΝΕΔΗΚ
  10. Μέλος Κεντρικής Επιτροπής
  11. Άλλοι Αξιωματούχοι

ΑΡΘΡΟ 28: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 28.1 Ο Πρόεδρος του Κόμματος εκλέγεται, άμεσα από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση,  και η θητεία του διαρκεί μέχρι την εκλογή νέου Προέδρου.
  Πρόεδρος εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει το 50% συν μία ψήφο
  του συνόλου των έγκυρων ψήφων. Αν η πρώτη ψηφοφορία δεν αναδείξει
  Πρόεδρο, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την πρώτη Κυριακή μετά την
  Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση, μεταξύ των δύο επικρατέστερων
  υποψηφίων.
 28.2 Σε περίπτωση κένωσης της θέσης του Προέδρου του Κόμματος για
  υπολειπόμενη θητεία μικρότερη των έξι (6) μηνών τα  καθήκοντα αυτού ασκεί
  ο Αναπληρωτής Πρόεδρος. Αν η θέση του Προέδρου του Κόμματος κενωθεί
  ενώ υπολείπεται θητεία πέραν των έξι μηνών, συγκαλείται Έκτακτη
  Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση, ειδικώς προς τούτο συγκαλούμενη, για την
  εκλογή νέου Προέδρου εντός του επόμενου εξαμήνου από την κένωση της
  θέσης.
 28.3 Αρμοδιότητες
  α) Ο Πρόεδρος του Κόμματος εκπροσωπεί και εκφράζει το Κόμμα.
  β) Προΐσταται και έχει τη γενική εποπτεία και τον έλεγχο του Κόμματος
   σε όλους του τομείς.
  γ) Προεδρεύει όλων των Κεντρικών Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος
   ή οποιασδήποτε Επιτροπής σε συνεδρία της οποίας λαμβάνει μέρος.
  δ) Μετέχει στη διαδικασία εκλογής του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου
   και του Αναπληρωτή του ως ορίζεται στο Καταστατικό.
  ε) Υπογράφει όλα τα έγγραφα του Κόμματος.
  στ) Δύναται να εκχωρεί προσωρινά μέρος των εξουσιών του στον
   Αναπληρωτή  Πρόεδρο του Κόμματος.
  ζ) Τον Πρόεδρο του Κόμματος όταν κωλύεται ή απουσιάζει
   αντιπροσωπεύει ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Κόμματος. Ο
   Πρόεδρος του Κόμματος λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 29: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 29.1 Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος εκλέγεται  από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση.
 29.2 Είναι μέλος των Ανωτάτων Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος.
 29.3 Αναπληρεί τον Πρόεδρο όταν κωλύεται ή απουσιάζει, στην άσκηση των
  συνήθων καθηκόντων του ή όπως προβλέπεται στο άρθρο 25(2).
 29.4 Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 30: ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 30.1 Οι Αντιπρόεδροι είναι τρεις (3) και εκλέγονται από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση μέσα από κοινό ψηφοδέλτιο. Σε περίπτωση κενής θέσης
  Αντιπροέδρου, τότε η Κεντρική Επιτροπή εκλέγει μετά από υποβολή
  υποψηφιοτήτων, νέο Αντιπρόεδρο.
 30.2 Ο κάθε ένας εξ αυτών αναλαμβάνει ξεχωριστό τομέα ευθύνης, όπως αυτοί
  καθορίζονται από το Εκτελεστικό Γραφείο. Η επιλογή γίνεται με βάση την
  σειρά εκλογής.
 30.3 Είναι μέλη των  Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος όπως προβλέπεται από
  το Καταστατικό.
 30.4 Καθήκοντα
  α) Βοηθούν τον Πρόεδρο και Αναπληρωτή Πρόεδρο στην εκτέλεση των
   καθηκόντων τους για την ομαλή λειτουργία του Κόμματος.
  β) Αναλαμβάνουν την ευθύνη εποπτείας και συντονισμού του
   συστήματος παραγωγής πολιτικής, την ευθύνη του συντονισμού της

   διαμόρφωσης του κυβερνητικού προγράμματος του Κόμματος και τον
   συντονισμό της Επιτροπής Πολιτικών Συμβούλων. Ενημερώνουν με
   τακτικές εκθέσεις/αναφορές το Εκτελεστικό Γραφείο και την Κεντρική
   Επιτροπή.
 30.5 Οι Αντιπρόεδροι λογοδοτούν στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 31: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 31.1 Ο Γενικός Γραμματέας του Κόμματος εκλέγεται από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση.
 31.2 Αρμοδιότητες: 
  α) Συγκαλεί τις συνεδρίες των Κεντρικών Συλλογικών Οργάνων του
   Κόμματος κοινοποιώντας έγκαιρα την ημερήσια διάταξη κάθε
   συνεδρίας μαζί με τα σχετικά έγγραφα εργασίας ως ορίζει το
   Καταστατικό και οι Ειδικοί Κανονισμοί.
  β) Σε συνεργασία με τους Βοηθούς Γενικούς Γραμματείς φέρει την
   ευθύνη τήρησης  των  βιβλίων  Πρακτικών των συνεδριάσεων των
   Κεντρικών Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος.
  γ) Έχει την εποπτεία των Ομάδων Μελετών και του Πολιτικού
   Σχεδιασμού.
  δ) Γνωστοποιεί τις αποφάσεις των Ανώτερων Καθοδηγητικών Οργάνων
   του Κόμματος προς τα ιεραρχικά υφιστάμενά  του κομματικά όργανα
   και ελέγχει την εφαρμογή τους.
  ε) Καταθέτει στο Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο την Έκθεση Δράσης του
   Κόμματος.
  στ) Προσυπογράφει κατά κανόνα τα εξερχόμενα έγγραφα του Κόμματος.
  ζ) Υποβάλλει  προς τα αρμόδια  όργανα   προτάσεις για λήψη
   αποφάσεων πάνω σε  τρέχοντα σοβαρά θέματα.
  η) Συγκροτεί σε συνεργασία με το Εκτελεστικό Γραφείο, Επιτροπές
   Εργασίας με συμβουλευτική ιδιότητα, με σκοπό την πλαισίωση και
   υποβοήθηση υπευθύνων Αξιωματούχων στην εκτέλεση του έργου
   τους. 
  θ) Ο Γενικός Γραμματέας βοηθείται στο έργο του από τους Βοηθούς
   Γενικούς Γραμματείς.
 31.3 Ο Γενικός Γραμματέας λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή

ΑΡΘΡΟ 32: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 32.1 Ο Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας  εκλέγεται από την  Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση.
 32.2 Η θέση του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα είναι επαγγελματική κατόπιν
  εκλογής. Δεν μπορεί να διεκδικήσει οποιοδήποτε πολιτειακό αξίωμα, εκτός
  και αν παραιτηθεί δυο (2) χρόνια πριν τις πολιτειακές εκλογές στις οποίες
  προτίθεται να διεκδικήσει.
 32.3. Αρμοδιότητες
  α) Είναι υπεύθυνος για την οργάνωση του Κόμματος. Καταρτίζει το
   Γενικό Οργανωτικό Σχέδιο, το οποίο, μετά την έγκριση του από την
   Κεντρική Επιτροπή, προωθεί δια των αρμοδίων κομματικών 
οργάνων
   προς υλοποίηση.
  β) Βρίσκεται σε στενή επαφή με τις Επαρχιακές Επιτροπές και τα
   Παραρτήματα του Εξωτερικού και συντονίζει τις ενέργειες και
   δραστηριότητες τους στον οργανωτικό τομέα.
  γ) Επισκέπτεται τις Επαρχίες και παρακολουθεί και ελέγχει την πρόοδο
   προς υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του Κόμματος.
  δ) Ενημερώνει το Εκτελεστικό Γραφείο και υποβάλλει τακτικά Έκθεση
   προς την Κεντρική Επιτροπή για την πρόοδο και τα αποτελέσματα
   υλοποίησης του Γενικού Οργανωτικού Σχεδίου και των Ειδικών
   Οργανωτικών Προγραμμάτων. 
  ε) Προΐσταται τις λειτουργίας του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου. 
  στ) Με εισήγηση του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, το Εκτελεστικό

   Γραφείο επικυρώνει τα εννιά (9) πρόσωπα που στελεχώνουν το
   Οργανωτικό Γραφείο. 
   Το Οργανωτικό Γραφείο υπόκειται πλήρως στις αρμοδιότητες του
   Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα.
 32.4 O Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 33: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
 33.1 Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Κόμματος είναι μέλος της Βουλής,
  αυτοδικαίως προεδρεύει της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και ασκεί καθήκοντα
  Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου.
 33.2 Εάν ο Πρόεδρος του Κόμματος αναδειχθεί Πρόεδρος της Βουλής πράγμα
  που θα τον κωλύει να ασκεί τα καθήκοντα του Κοινοβουλευτικού
  Εκπροσώπου ή για οποιοδήποτε λόγο δεν επιθυμεί να κατέχει τη θέση του
  Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου, ή εάν δεν είναι μέλος της Βουλής, η
  Κοινοβουλευτική Ομάδα σε συνεδρία της υπό την προεδρία του, εκλέγει τον
  Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο.  Την εκλογή του Εκπροσώπου επικυρώνει η
  Κεντρική Επιτροπή.
 33.3 Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος υποβάλλει κάθε τρίμηνο ή όταν του
  ζητηθεί από το Εκτελεστικό Γραφείο Έκθεση Δράσης της Ομάδας.
 33.4 Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος εκφράζει τις θέσεις του Κόμματος στην
  Βουλή και συντονίζει το έργο των βουλευτών.
 33.5 Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος καλεί σε συνεδρία την Ομάδα τακτικά κάθε
  εβδομάδα και έκτακτα όταν παρίσταται ανάγκη.

ΑΡΘΡΟ 34: ΜΕΛΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
 Ως το Άρθρο 12 ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 35: ΒΟΗΘΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
 35.1 Οι Βοηθοί Γενικοί Γραμματείς είναι δυο (2) και επιλέγονται/εκλέγονται από
  την Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 35.2 Συμμετέχουν εξ οφίκιο μέλη στην Κεντρική Επιτροπή με δικαίωμα ψήφου.
 35.3 Μετέχουν στα συλλογικά όργανα του Κόμματος,  όπως προνοεί το
  Καταστατικό.
 35.4 Αρμοδιότητες
  α) Βοηθούν το Γενικό Γραμματέα στην προετοιμασία και τη λειτουργία
   των συλλογικών οργάνων του Κόμματος.
  β) Ειδικότερα ασκούν καθήκοντα που τους κατανέμει το Εκτελεστικό
   Γραφείο ύστερα από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 36: ΒΟΗΘΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΙ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
 36.1 Οι  Βοηθοί  Γενικοί  Οργανωτικοί  Γραμματείς είναι  δύο (2)  και
  επιλέγονται/εκλέγονται από την Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί
  54 μήνες.
 36.2 Συμμετέχουν εξ οφίκιο μέλη στην Κεντρική Επιτροπή με δικαίωμα ψήφου.
 36.3 Μετέχουν στα συλλογικά όργανα του Κόμματος,  όπως προνοεί το
  Καταστατικό.
 36.4 Αρμοδιότητες 
  α) Βοηθούν το Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα για την εύρυθμη λειτουργία
   του οργανωτικού μηχανισμού του Κόμματος. Αντικαθιστούν το Γενικό
   Οργανωτικό  Γραμματέα σε περίπτωση απουσίας.
  β) Ειδικότερα, ασκούν καθήκοντα που τους αναθέτει το Εκτελεστικό
   Γραφείο ύστερα από εισήγηση του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 37: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
 37.1 Ο Αναπληρωτής Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος εκλέγεται από την
  Κοινοβουλευτική Ομάδα και αναπληρώνει τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο
  όταν απουσιάζει ή όταν κωλύεται. Την εκλογή του επικυρώνει η Κεντρική
  Επιτροπή.

   στ) Να  ψηφίζει τους υποψήφιους του Κόμματος σε κάθε εκλογή σε
    δημόσιο αξίωμα.
   ζ) Να μην είναι μέλος άλλου Κόμματος.
 62.7 Κομματική Ταυτότητα
   α) Η εγκεκριμένη αίτηση υποψηφίου μέλους, προωθείται από την
    Επαρχιακή Επιτροπή ή τη Γραμματεία του Εκτελεστικού
    Γραφείου προς το Τμήμα έκδοσης ταυτοτήτων στα Κεντρικά
    Γραφεία για την καταγραφή  του μέλους στο Κεντρικό Μητρώο
    και την έκδοση της κομματικής του ταυτότητας.
   β) Η διαδικασία έκδοσης της κομματικής ταυτότητας
    συμπληρώνεται το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες από την
    παράδοση των στοιχείων στο τμήμα ταυτοτήτων στη Λευκωσία.
    Η ταυτότητα παραδίδεται στην οικεία Επαρχιακή Επιτροπή, η
    οποία και τη διαβιβάζει αμέσως στην ενδιαφερόμενη Τοπική
    Οργάνωση για να παραδοθεί στο νέο μέλος.
   γ) Η όλη διαδικασία εγγραφής μέλους και έκδοσης της ταυτότητας
    του και παράδοσης της στο νέο μέλος διεξάγεται με τον
    ταχύτερο δυνατό ρυθμό και σε καμιά περίπτωση δεν διαρκεί
    πέραν των δύο μηνών.
   δ) Η ανανέωση της Κομματικής ταυτότητας γίνεται δια της
    πληρωμής της ετήσιας συνδρομής.

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

ΑΡΘΡΟ 63: ΝΕΟΛΑΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 63.1 Η ΝΕΔΗΚ αποβλέπει στην κινητοποίηση και πολιτικοποίηση των νέων και
  αξιοποίηση της προσφοράς τους στη ζωή του τόπου μας.
  Αποτελεί την ανανεωτική δύναμη στον αγώνα προώθησης  και πραγμάτωσης
  των αρχών και των στόχων του Κόμματος.
 63.2 Διατηρεί Τμήματα Φοιτητικής Νεολαίας, Εργαζόμενης Νεολαίας και άλλα. 
 63.3 Η ΝΕΔΗΚ είναι αναπόσπαστο μέρος του Κόμματος και βρίσκεται σε συνεχή
  πολιτική συνεργασία με τα συλλογικά όργανα του Κόμματος, πάντοτε κάτω
  από την άμεση εποπτεία του Κόμματος.
 63.4 Η οικονομική διαχείριση και ο έλεγχος γίνεται από το Γενικό Διευθυντή του
  Κόμματος σε συνεργασία με τον Οικονομικό Διαχειριστή του Κόμματος.
 63.5 Μέλη της ΝΕΔΗΚ είναι οι νέοι, μέλη του Κόμματος, ηλικίας από 18-30 ετών.
  Κατά την ημέρα της εκλογικής συνέλευσης δικαίωμα ψήφου έχουν όσοι
  έχουν οικονομικά τακτοποιημένες τις υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με τις
  πρόνοιες του Άρθρου 62.3. Για άτομα 12-18 ετών που επιθυμούν να
  εγγραφούν στην ΝΕΔΗΚ, τηρείται ξεχωριστό μητρώο υπό την εποπτεία του
  Γενικού Οργανωτικού Γραφείου.
 63.6 Την ευθύνη φύλαξης και τήρησης του μητρώου έχει το Γενικό Οργανωτικό
  Γραφείο του Κόμματος.
 63.7 Κανένας εν ενεργεία αξιωματούχος της ΝΕΔΗΚ δεν μπορεί να υπερβαίνει το
  τριαντακοστό (30) έτος της ηλικίας του εκτός και αν διανύει θητεία στην
  οποία εξελέγη και ήταν κάτω των τριάντα (30) ετών.
 63.8 Ο Πρόεδρος, τα μέλη της Γραμματείας και οι Επαρχιακοί Αξιωματούχοι της
  οργάνωσης, εκλέγονται από το Παγκύπριο Συνέδριο της Οργάνωσης το
  οποίο διενεργείται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του Κόμματος το
  αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής της
  Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης και η θητεία τους διαρκεί
  πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 63.9 Η διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη της ηγεσίας της ΝΕΔΗΚ
  διενεργείται και εποπτεύεται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του
  Κόμματος.

 63.10 Ο Πρόεδρος της ΝΕΔΗΚ προεδρεύει της Γενικής Γραμματείας και του
  Κεντρικού Συμβουλίου της ΝΕΔΗΚ.  Έχει την ευθύνη οργάνωσης και
  διοίκησης της ΝΕΔΗΚ και προώθησης των σκοπών και επιδιώξεων της, σε
  συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη των συλλογικών οργάνων της των οποίων
  προεδρεύει.
 63.11 Ο Πρόεδρος της ΝΕΔΗΚ συμμετέχει στο Εκτελεστικό Γραφείο του Κόμματος
  και επίσης, μαζί με τα μέλη της Γενικής Γραμματείας, στην Κεντρική Επιτροπή
  του Κόμματος.
 63.12 Το Καταστατικό της ΝΕΔΗΚ αντανακλά στις διατάξεις του το περιεχόμενο
  του παρόντος άρθρου. Το Καταστατικό του Κόμματος υπερισχύει
  οποιασδήποτε άλλης πρόνοιας του Καταστατικού της ΝΕΔΗΚ σε περίπτωση
  αμφιλεγόμενης και συγκρουόμενης ερμηνείας οποιασδήποτε διάταξης.
 63.13 Το Καταστατικό της ΝΕΔΗΚ υπόκειται στην έγκριση και επικύρωση της
  Κεντρικής Επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 64: ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ  ΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ  ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 64.1 Σκοπός της ΓΟΔΗΚ είναι η προσέλευση των Κυπρίων γυναικών στις τάξεις
  του Δημοκρατικού Κόμματος και η εργασία και συμβολή τους στον αγώνα για
  ανέλιξη της Κύπριας γυναίκας στον πολιτικό,  στον πολιτιστικό και στον
  κοινωνικό τομέα καθώς και η διασφάλιση για τις γυναίκες ισότητα
  δικαιωμάτων και ευκαιριών, πάντοτε μέσα στα πλαίσια του όλου Κομματικού
  μηχανισμού και σύμφωνα με τις καταστατικές αρχές και την πολιτική γραμμή
  του Κόμματος.
 64.2 Η ΓΟΔΗΚ είναι  τμήμα αναπόσπαστο του  Κόμματος και βρίσκεται σε συνεχή
  πολιτική συνεργασία με τα συλλογικά όργανα του Κόμματος. Διατηρεί
  διοικητική και οργανωτική αυτοτέλεια, πάντοτε κάτω από την άμεση εποπτεία
  του Κόμματος.
 64.3 Η οικονομική διαχείριση και ο έλεγχος γίνονται από το Γενικό Διευθυντή του
  Κόμματος σε συνεργασία με τον Οικονομικό Διαχειριστή του Κόμματος.
 64.4 Η ΓΟΔΗΚ παρουσιάζει τις θέσεις και απόψεις του Κόμματος σε θέματα που
  αφορούν ειδικά τη γυναίκα.
 64.5 Μέλη της ΓΟΔΗΚ είναι όλες οι γυναίκες  μέλη του Κόμματος.
  Για την εγγραφή τους ως μελών εφαρμόζονται οι πρόνοιες του Άρθρου 62.3.
  Τα ονόματα των γυναικών μελών του Κόμματος καταχωρούνται στο Κεντρικό
  Μητρώο Μελών του Κόμματος.
 64.6 Την ευθύνη φύλαξης και τήρησης του μητρώου έχει το Γενικό Οργανωτικό
  Γραφείο του Κόμματος. Το μητρώο μελών περιλαμβάνει τις γυναίκες μέλη
  του Κόμματος και δεν διατηρείται παράλληλα άλλο μητρώο από την ίδια
  Οργάνωση.
 64.7 Η Πρόεδρος και τα μέλη της ΓΟΔΗΚ εκλέγονται από το Παγκύπριο Συνέδριο
  της Οργάνωσης, το οποίο διενεργείται και εποπτεύεται από το Γενικό
  Οργανωτικό Γραφείο του Κόμματος. Η εκλογή της ηγεσίας γίνεται εντός έξι
  (6) μηνών από την ημερομηνία της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης και η
  θητεία τους διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 64.8 Η διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη της ηγεσίας της ΓΟΔΗΚ
  διενεργείται και εποπτεύεται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του
  κόμματος.
 64.9 Η Πρόεδρος της ΓΟΔΗΚ συμμετέχει στο Εκτελεστικό Γραφείο του Κόμματος
  και επίσης, μαζί με τα μέλη της Γενικής Γραμματείας της, στην Κεντρική
  Επιτροπή.
 64.10 Το Καταστατικό της ΓΟΔΗΚ  αντανακλά στις διατάξεις του το περιεχόμενο
  του παρόντος άρθρου. Το Καταστατικό του Κόμματος υπερισχύει
  οποιασδήποτε άλλης πρόνοιας του Καταστατικού της ΓΟΔΗΚ σε περίπτωση
  αμφιλεγόμενης και συγκρουόμενης ερμηνείας οποιασδήποτε διάταξης.
 64.11 Το Καταστατικό της ΓΟΔΗΚ υπόκειται στην έγκριση και επικύρωση της
  Κεντρικής Επιτροπής.

  Επιτροπή.
 60.3 Αρμοδιότητες
  Η Τοπική Επιτροπή εργάζεται για:
   α) Την υλοποίηση των Αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.
   β) Την προώθηση των θέσεων και απόψεων του Κόμματος μέσα
    στον κόσμο  της περιοχής της.
   γ) Τη διεύρυνση του Κόμματος με την προσχώρηση νέων μελών.
   δ) Την ανάληψη πρωτοβουλιών με στόχο την αύξηση της επιρροής
    του Κόμματος στην περιοχή ευθύνης της.
   ε) Την κινητοποίηση και συμμετοχή των μελών στις γενικές
    κομματικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις.
   στ) Την διεκπεραίωση των οδηγιών ή καθηκόντων που της
    ανατίθενται από  αρμόδια κομματικά όργανα.
   ζ) Την είσπραξη συνδρομών και διαφώτιση των μελών της Τοπικής
    Οργάνωσης.
   η) Την ενημέρωση και διαφώτιση των μελών της περιοχής της για
    τις θέσεις του Κόμματος πάνω στις διαμορφούμενες νέες
    εξελίξεις. 
 60.4 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν την
  οργάνωση και λειτουργία των Επαρχιακών οργάνων του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 61: ΤΟΠΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 61.1 Το Τοπικό Συμβούλιο συγκροτείται από:
   α) Την Τοπική Επιτροπή
   β) Τους αντιπροσώπους κάθε εκλογικού κέντρου της περιφέρειας
    της Τοπικής Επιτροπής.
   γ) Μέλη  οργανωμένων συνόλων που εγκρίνει η Επαρχιακή
    Επιτροπή  μετά από συνεννόηση  με την Τοπική Επιτροπή.
 61.2 Του Τοπικού Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος της Τοπικής Επιτροπής ή
  εκπρόσωπος της Επαρχιακής Επιτροπής.  Καλείται σε συνεδρία με απόφαση
  της Τοπικής Επιτροπής τακτικά κάθε δύο (2) μήνες και έκτακτα όταν κριθεί
  αναγκαίο από τον Πρόεδρο της Τοπικής Επιτροπής ή την Επαρχιακή Επιτροπή
  ή όταν ζητηθεί από την πλειοψηφία των μελών του.
 61.3 Αρμοδιότητες
   α) Συμβάλλει ουσιαστικά στην υλοποίηση των οργανωτικών
    προγραμμάτων που σχεδιάζει η Τοπική Επιτροπή μέσα στα
    πλαίσια των οδηγιών της Επαρχιακής Επιτροπής.
   β) Αξιολογεί τα αποτελέσματα της Κομματικής δουλειάς και
    εκφράζει τις διαπιστώσεις, τα συμπεράσματα και τις εισηγήσεις
    του.
   γ) Επιλαμβάνεται ειδικών θεμάτων που παραπέμπονται προς αυτό
    από τη Τοπική Επιτροπή ή την Επαρχιακή Επιτροπή και
    υποβάλλει σχετικές εισηγήσεις.

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΑΡΘΡΟ 62: ΜΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
 62.1 Προσόντα Εγγραφής
   α) Κάθε Κύπριος, κάτοικος της Κύπρου, μπορεί να εγγραφεί μέλος
    του Κόμματος, εάν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας
    του, δεν ανήκει ή δεν υποστηρίζει άλλο πολιτικό σχηματισμό και
    δηλώσει αποδοχή των Αρχών της Ιδεολογίας και του
    Καταστατικού του Κόμματος.
   β) Με απόφαση του Εκτελεστικού Γραφείου είναι δυνατό, Κύπριοι
    μη μόνιμοι κάτοικοι της Κύπρου, καθώς  και αλλοδαποί μόνιμοι
    κάτοικοι της Κύπρου να εγγραφούν μέλη του Κόμματος.

 62.2 Μητρώα Μελών 
  Τα μέλη εγγράφονται στα ακόλουθα Μητρώα: 
  1) Μητρώο Μελών Τοπικής Οργάνωσης.
  2) Μητρώο Μελών Επαρχιακής Οργάνωσης.
  3) Κεντρικό Μητρώο Μελών.
 62.3 Εγγραφή Μελών 
  Το υποψήφιο μέλος συμπληρώνει ειδικό Έντυπο Εγγραφής Μέλους στην
  Τοπική Οργάνωση του τόπου διαμονής του. Η αίτηση εξετάζεται από την
  οικεία Επαρχιακή Επιτροπή.
  Συμμετοχή στη διαδικασία εγγραφής μέλους έχουν ο Πρόεδρος και τα μέλη
  της Γραμματείας του Εκτελεστικού Γραφείου.
 62.4 Αποχώρηση Μέλους
  Έκαστο μέλος αποχωρεί από το Κόμμα:
   α) Όταν καταδεικνύει ρητά την επιθυμία του πως δεν επιθυμεί να
    είναι μέλος,
   β) Αποστείλει γραπτή επιστολή προς την οικεία Επαρχιακή
    Επιτροπή ή/και στο Γενικό Οργανωτικό Γραφείο,
   γ) Με δημόσια ανάρτηση ή δήλωση του,
   δ) Όταν με πράξεις ή/και ενέργειες του διαμηνύει ότι δεν θέλει να  
    είναι μέλος του κόμματος.
 
 62.5 Δικαιώματα Μέλους 
  Κάθε μέλος έχει δικαίωμα:
   α) Να ψηφίζει αιρετά όργανα του Κόμματος (άμεσα ή έμμεσα)
    όπως προνοεί το Καταστατικό.
   β) Να υποβάλλει υποψηφιότητα για εκλογή σε κομματικά Αξιώματα
    σε όλα τα επίπεδα της κομματικής δομής, όπως ορίζει το
    Καταστατικό.
   γ) Να διεκδικεί υποβολή υποψηφιότητας για πολιτειακά αξιώματα
    σύμφωνα με το Καταστατικό και τους Ειδικούς Κανονισμούς που
    ρυθμίζουν το θέμα τούτο.
   δ) Να ασκεί κριτική που να εξαντλείται μέσα στα πλαίσια της
    λειτουργίας των οργάνων του Κόμματος.
   ε) Να υποβάλλει στα αρμόδια όργανα εισηγήσεις και να συζητεί
    ελεύθερα  οποιοδήποτε θέμα που έχει σχέση με την πολιτική
    του Κόμματος μέσα στα πλαίσια των κομματικών διαδικασιών.
   στ) Να εκφράζει, να προωθεί και να υποστηρίζει, τυχόν
    διαφορετικές απόψεις του όσο αφορά την πολιτική ή τις
    ενέργειες του Κόμματος, είτε στα συλλογικά όργανα είτε
    δημόσια, νοουμένου ότι μετά που θα ληφθεί απόφαση ομόφωνα
    ή κατά πλειοψηφία από το αρμόδιο συλλογικό όργανο, το μέλος
    δεν δικαιούται με λόγο ή  ενέργειες να  υποσκάπτει ή να
    προβαίνει σε ενέργειες αντίθετες προς την απόφαση που
    λήφθηκε. Σε περίπτωση που ενεργεί αντίθετα, λαμβανομένης
    υπόψη και της μορφής και έντασης της αντίδρασης, το μέλος
    θεωρείται ότι είναι πειθαρχικά υπόλογο και σε περίπτωση
    καταδίκης, υπόκειται σε κυρώσεις.
 62.6 Υποχρεώσεις Μέλους 
  Κάθε μέλος έχει την υποχρέωση:
   α) Να σέβεται και να προωθεί τις Αρχές, την Ιδεολογία και το
    Πρόγραμμα του Κόμματος.
   β) Να συμμορφώνεται προς τις αποφάσεις και να τηρεί τη γραμμή
    του Κόμματος
   γ) Να παρακολουθεί ανελλιπώς τις συνεδρίες των οργάνων στα
    οποία  μετέχει και να λαμβάνει πρόθυμα μέρος στις διάφορες
    εκδηλώσεις του Κόμματος.
   δ) Να καταβάλλει την συνδρομή του στο Κόμμα.
   ε) Να φροντίζει ώστε να είναι εγγεγραμμένος στους Εκλογικούς
    Καταλόγους της Πολιτείας.

ΑΡΘΡΟ 55: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 55.1 Ύστερα από οδηγίες του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου, σύμπλεγμα Τοπικών
  Οργανώσεων, αποτελεί Περιφερειακή Οργάνωση. Κάθε Επαρχιακή Επιτροπή,
  σε συνεννόηση με το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο, χωρίζει την οικεία επαρχία
  της σε περιφέρειες. Κάθε περιφέρεια είναι ένας δήμος ή μια ενορία ή μια
  εκλογική περιφέρεια και στην ύπαιθρο μια ομάδα κοινοτήτων.
  Μέλη της μπορεί να είναι όλες οι Τοπικές Οργανώσεις μιας Περιφέρειας. Οι
  Πρόεδροι και οι Οργανωτικοί Γραμματείς των Τοπικών Οργανώσεων
  αποτελούν το Εκτελεστικό Σώμα της Περιφερειακής Οργάνωσης.
  Η Περιφερειακή Οργάνωση συνεδριάζει υπό την προεδρία του Εκπροσώπου
  των Περιφερειακών Τομέων/Οργανωτικό Συντονιστή Υπαίθρου και
  Δημαρχούμενων περιοχών, που εκλέγεται από τα μέλη της Περιφέρειας
  όπως ορίζει το άρθρο 52.1, τακτικά κάθε διμηνία και έκτακτα όταν το
  αποφασίσει η Επαρχιακή Επιτροπή. Οι αρμοδιότητες του Συντονιστή
  καθορίζονται με Κανονισμούς από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο
 55.2 Τις περιφέρειες κατά επαρχία ορίζει η οικεία Επαρχία σε συνεννόηση με το
  Γενικό Οργανωτικό Γραφείο.
 55.3 Αρμοδιότητες
  1) Συντονίζει τις δραστηριότητες των Τοπικών Οργανώσεων που
   περιλαμβάνονται στην περιφέρεια
  2) Θέτει περιφερειακούς στόχους για διεύρυνση του Κόμματος και
   αποτελεσματική διαφώτιση των μελών της.

ΑΡΘΡΟ 56: ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 
ΕΠΑΡΧΙΩΝ 
 56.1 Οι Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες Επαρχιών λειτουργούν
  σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος Καταστατικού.
 56.2 Ιδρύονται Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες κατά Επαρχία
  με εισήγηση του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
  Ομάδων και κατόπιν έγκρισης του Οργανωτικού Γραφείου, κατά Κλάδο ή
  Επάγγελμα όπου τα μέλη είναι πέραν των τριάκοντα (30). Το Εκτελεστικό
  Γραφείο δύναται να εγκρίνει σύσταση Κλαδικής Οργάνωσης με μικρότερο
  αριθμό μελών. Οι κατά επαρχία επάγγελμα Κλαδικές Οργανώσεις συνδέονται
  με τις αντίστοιχες Κλαδικές των άλλων Επαρχιακών και σχηματίζουν κατά
  επάγγελμα την Παγκύπρια Κλαδική Οργάνωση.
 56.3 Η Κλαδική Οργάνωση διοικείται από πενταμελή (5) Επιτροπή που
  αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα, το Βοηθό
  Γραμματέα και τον Ταμία.
 56.4 Υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, οι Πρόεδροι των
  Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων αποτελούν την
  Συντονιστική Επιτροπή των Κλαδικών Οργανώσεων (Σ.Ε.Κ.Ο) και έχουν την
  ευθύνη του συντονισμού των Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
  Ομάδων. Το έργο της Σ.Ε.Κ.Ο αναλαμβάνει πενταμελής Γραμματεία που
  εκλέγεται και έχει Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Αναπληρωτή
  Γραμματέα και Ταμία.
 56.5 Αρμοδιότητες
  α) Επιλαμβάνονται και προωθούν προβλήματα, ή αιτήματα μελών του
   Κλάδου δια του αρμοδίου οργάνου του Κόμματος.
  β) Μελετούν προβλήματα του Κλάδου και υποβάλλουν εισηγήσεις στο
   Κόμμα δια του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
   Ομάδων.
  γ) Οργανώνουν τα μέλη, τα στελέχη και τους οπαδούς του Κόμματος
   στους χώρους εργασίας και φροντίζουν δια την συστηματική
   διαφώτιση και εμπέδωση της Κομματικής Πολιτικής.
 56.6 Κατά παρόμοιο τρόπο λειτουργούν και οι Επιτροπές Συνταξιούχων.
 56.7 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί, που εγκρίνει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζουν τον τρόπο
  εκλογής και λειτουργίας όλων των Επιτροπών και Οργανώσεων του
  Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 57: TOΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 57.1 Η Τοπική Οργάνωση είναι η βασική πολιτική και οργανωτική μονάδα του
  Κόμματος. Καλύπτει και μια ενορία ή εκλογική περιφέρεια
  Ιδρύεται από την Επαρχιακή Επιτροπή ύστερα από έγκριση του Εκτελεστικού
  Γραφείου.  Δύναται να καλύπτει μια κοινότητα ή ομάδα κοινοτήτων ή ενορία ή
  εκλογική περιφέρεια και στις πόλεις  να καλύπτει την περιοχή που αναλογεί
  σε κάθε ένα εκλογικό Κέντρο.
 57.2 Αποτελείται τουλάχιστον από 10 μέλη. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το
  Εκτελεστικό Γραφείο δύναται να εγκρίνει σύσταση Τοπικής Οργάνωσης με
  μικρότερο αριθμό μελών.
  Η Τοπική Οργάνωση δέχεται μέλη που κατοικούν στην ίδια γεωγραφική
  περιφέρεια.

ΑΡΘΡΟ 58: ΤΟΠΙΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 58.1 Αποτελεί το ανώτατο όργανο της Τοπικής Οργάνωσης. Συγκροτείται από τα
  μέλη που έχουν εγγραφεί στο κεντρικό μητρώο μελών του Κόμματος
  τουλάχιστον εννέα (9) μήνες πριν τη διεξαγωγή της Παγκύπριας Εκλογικής
  Συνέλευσης και διενεργείται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του
  Κόμματος εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής της
  Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης.
  Εφορευτική Επιτροπή που ορίζεται από την Επαρχιακή Επιτροπή εποπτεύει
  την εκλογική διαδικασία. 
  Ειδικοί κανονισμοί που καθορίζονται από την Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν
  τα θέματα της υποβολής υποψηφιοτήτων και την εκλογική διαδικασία. Οι
  Γενικές Συνελεύσεις των Τοπικών Οργανώσεων διεξάγονται εντός έξι (6)
  μηνών μετά την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
 58.2 Σε περίπτωση που Προέδροι ή μέλη Τοπικών Επιτροπών δεν ανταποκρίνονται
  στα καθήκοντα τους και δεν υλοποιούν το πλάνο του Γενικού Οργανωτικού
  Γραφείου και τις αποφάσεις του Κόμματος, η οικεία Επαρχιακή Επιτροπή σε
  συνεννόηση με το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο και με έγκριση του
  Εκτελεστικού Γραφείου, αποφασίζει την πραγματοποίηση νέας Εκλογικής
  Συνέλευσης ή/και την αντικατάσταση τους.
 58.3 Αρμοδιότητες
  Εκλέγει τον Πρόεδρο και τα μέλη της Τοπικής  Επιτροπής για θητεία που
  διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.

ΑΡΘΡΟ 59: ΤΟΠΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 59.1 Συγκαλείται μια (1) φορά στην διάρκεια της θητείας της Επιτροπής ή όποτε
  αυτό κριθεί αναγκαίο και προβαίνει σε έλεγχο των πεπραγμένων της Τοπικής
  Επιτροπής, η οποία παρουσιάζει έκθεση δράσης. Μεριμνά για την περαιτέρω
  στελέχωση και δραστηριοποίηση της Τοπικής Επιτροπής.
  Συμμετέχουν όλα τα μέλη της Τοπικής Οργάνωσης που είναι εγγεγραμμένα
  στο κεντρικό μητρώο μελών του Κόμματος και έχουν τακτοποιημένη την
  οικονομική συνδρομή τους.

ΑΡΘΡΟ 60: ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 60.1 Εκλέγεται από την Τακτική Εκλογική Συνέλευση της Τοπικής Οργάνωσης για
  θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
  Αποτελείται από πέντε ως δεκαπέντε (5-15) μέλη ανάλογα με την
  αριθμητική δύναμη των μελών της Τοπικής Οργάνωσης.
  Καταρτίζεται εις Σώμα ως εξής:
  Αντιπρόεδρος, Γραμματέας Οργανωτικός Γραμματέας και Ταμίας. Τα υπόλοιπα
  μέλη είναι Σύμβουλοι. Συνεδριάζει τακτικά κάθε εβδομάδα και έκτακτα όταν
  κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο.
 60.2 Ο Πρόεδρος της  Τοπικής  Επιτροπής ΝΕΔΗΚ και η Πρόεδρος της Τοπικής
  Επιτροπής ΓΟΔΗΚ παρακάθονται στις συνεδρίες  της Τοπικής Επιτροπής του
  Κόμματος. Εξ οφίκιο μέλη με δικαίωμα ψήφου είναι οι Δήμαρχοι, Δημοτικοί
  Σύμβουλοι, Σχολικοί Έφοροι, Πρόεδρος και μέλη Κοινοτικών Συμβουλίων,
  νοουμένου ότι είναι μέλη του Κόμματος που κατοικούν στην οικεία Τοπική

  Γραφείο χωρίζει την Επαρχία της σε περιφέρειες. Κάθε περιφέρεια είναι ένας
  Δήμος ή Ενορία ή εκλογική περιφέρεια και στην Ύπαιθρο ομάδα κοινοτήτων.
  Του Επαρχιακού Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος της Επαρχιακής
  Επιτροπής.  Καλείται δε σε συνεδρία με απόφαση της Επαρχιακής Επιτροπής
  τακτικά κάθε τρεις (3) μήνες και έκτακτα όταν κριθεί αναγκαίο από τον
  Πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής ή όταν ζητηθεί από τη πλειοψηφία των
  μελών του.
 52.2 Αρμοδιότητες
  α) Συμβάλλει ουσιαστικά στην υλοποίηση των οργανωτικών
   προγραμμάτων εσωκομματικής επικοινωνίας που σχεδιάζει η
   Επαρχιακή Επιτροπή.
  β) Προβαίνει σε αξιολόγηση των πεπραγμένων και σε απολογισμό
   δράσης κατά Τοπική Οργάνωση και εκφράζει τις διαπιστώσεις, τα
   συμπεράσματα και τις εισηγήσεις της.
  γ) Επιλαμβάνεται ειδικών θεμάτων που παραπέμπονται προς αυτό από
   την Επαρχιακή Επιτροπή και υποβάλλει σχετικές εισηγήσεις.

ΑΡΘΡΟ 53: ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 53.1 Η Επαρχιακή Επιτροπή είναι είκοσι-εφταμελής (27). Εκλέγεται από την
  Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις
  (54) μήνες. Το Επαγγελματικό Οργανωτικό Στέλεχος κάθε επαρχίας
  συμμετέχει εξ οφίκιο μέλος της Επαρχιακής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου.
  Η εκλογή του Προέδρου της διεξάγεται χωριστά. Τα μέλη του Εκτελεστικού
  Γραφείου και της Γραμματείας του Εκτελεστικού Γραφείου δύνανται να
  παρακάθονται στις συνεδρίες της οικείας Επαρχιακής Επιτροπής.
 53.2 Οι Επαρχιακές Επιτροπές του Κόμματος υπό ομαλές συνθήκες είναι έξι (6),
  μια (1) σε κάθε Επαρχία της Κύπρου. Κατ’  εξαίρεση για λόγους οργανωτικούς
  και εφ΄ όσον συνεχίζεται η σημερινή έκρυθμη κατάσταση οι Επαρχιακές
  Επιτροπές είναι δώδεκα “12”.
  Επαρχιακή Επιτροπή Λευκωσίας
  Επαρχιακή Επιτροπή Μόρφου (Λευκωσίας)
  Επαρχιακή Επιτροπή Μόρφου (Λεμεσός)
  Επαρχιακή Επιτροπή Λεμεσού
  Επαρχιακή Επιτροπή Λάρνακας
  Επαρχιακή Επιτροπή Πάφου
  Επαρχιακή Επιτροπή  Αμμοχώστου (Λάρνακα)
  Επαρχιακή Επιτροπή Αμμοχώστου (Λεμεσός)
  Επαρχιακή Επιτροπή Αμμοχώστου (Λευκωσία)
  Επαρχιακή Επιτροπή Κερύνειας (Λευκωσία)
  Επαρχιακή Επιτροπή Κερύνειας (Λεμεσός)
  Επαρχιακή Επιτροπή Προσφύγων Πάφου (Μούτταλλος)
 53.3 Οι βουλευτές κάθε οικείας Επαρχίας είναι εξ οφίκιο  μέλη της Επαρχιακής
  Επιτροπής. Στις συνεδρίες παρακάθονται τα επαγγελματικά οργανωτικά
  στελέχη της επαρχίας, ο Πρόεδρος της ΝΕΔΗΚ και η Πρόεδρος της ΓΟΔΗΚ.Η
  Επαρχιακή Επιτροπή καταρτίζεται σε Σώμα ως εξής:
  Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Επαρχιακός Γραμματέας, Επαρχιακός
  Οργανωτικός Γραμματέας, Βοηθός Επαρχιακός Γραμματέας, Βοηθός
  Οργανωτικός Γραμματέας, Ταμίας, Γραμματέας Τύπου και Διαφώτισης,
  Γραμματέας Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων,
  Γραμματέας Αγροτικών Θεμάτων, και Γραμματέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
  Τα υπόλοιπα μέλη είναι Σύμβουλοι.
 53.4 Η Επαρχιακή Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά κάθε μήνα και έκτακτα κατά την
  κρίση του Προέδρου της ή της Εκτελεστικής Επιτροπής της, ή αν ζητηθεί
  τούτο από τα 2/5 των μελών της Επαρχιακής Επιτροπής.
 53.5 Αρμοδιότητες
  α) Η Επαρχιακή Επιτροπή εκπροσωπεί το Κόμμα στην Επαρχία της,
   καθοδηγεί και ελέγχει τις Τοπικές Οργανώσεις της περιοχής της και
   συντονίζει τη δράση τους, σύμφωνα με τις Αρχές του Κόμματος, τις
   Καταστατικές Διατάξεις και τις οδηγίες των αρμοδίων Κεντρικών

   Οργάνων.
  β) Φέρει την ευθύνη για την υλοποίηση του Γενικού Οργανωτικού
   Σχεδίου και των άλλων Προγραμμάτων του Κόμματος στην Επαρχία
   της και προΐσταται του Επαρχιακού επαγγελματικού προσωπικού μέσα
   στα πλαίσια των γενικών οδηγιών του Γενικού Διευθυντή για θέματα
   προσωπικού.
  γ) Συντάσσει και αποστέλλει στη Γενική Γραμματεία διμηνιαίες αναφορές
   για την κομματική δραστηριότητα της και τη γενική κατάσταση του
   Κόμματος στην Επαρχία της.
  δ) Μετέχει στη διαδικασία καθορισμού του κομματικού ψηφοδελτίου, για
   τις βουλευτικές, δημοτικές ή άλλες εκλογές ως ορίζουν οι Ειδικοί
   Κανονισμοί που ρυθμίζουν τα θέματα αυτά.
  ε) Παραπέμπει για εκδίκαση στο Πειθαρχικό Συμβούλιο υποθέσεις
   πειθαρχικών αδικημάτων των μελών σύμφωνα με τις διαδικασίες του
   άρθρου 62.1. Η παραπομπή υπόθεσης μέλους στο Πειθαρχικό
   Συμβούλιο συνοδεύεται πάντοτε από έγγραφο που δικαιολογεί την
   απόφαση παραπομπής.
  στ) Στα οικονομικά θέματα συμμορφώνεται με τις οδηγίες της Οικονομικής
   Επιτροπής.  Διατηρεί Επαρχιακό Ταμείο, το οποίο διαχειρίζεται
   υπεύθυνα υπό τον οικονομικό έλεγχο της Οικονομικής Επιτροπής.
   Πόροι του  ταμείου είναι τα έσοδα από διάφορες τοπικές εκδηλώσεις,
   λαχεία και εράνους και οι ειδικές τοπικές εισφορές των μελών και των
   φίλων του Κόμματος.  Τα έσοδα από τα δικαιώματα εγγραφής και οι
   ετήσιες συνδρομές των μελών κατατίθενται στο Κεντρικό Ταμείο του
   Κόμματος στη  Λευκωσία ή όπου αλλού ήθελε αποφασίσει η
   Οικονομική Επιτροπή. Επίσης, κατατίθενται στο Κεντρικό Ταμείο τα
   έσοδα από Παγκύπριες εκδηλώσεις του Κόμματος, των οποίων την
   πραγμάτωση προωθεί στην Επαρχία της.
  ζ) Ελέγχει κατά εξάμηνο τα Ταμεία των Τοπικών Οργανώσεων και
   αποστέλλει σχετική κατάσταση στην Οικονομική Επιτροπή στη
   Λευκωσία. 
  η) Με έγκριση του Εκτελεστικού Γραφείου καταρτίζει Συμβουλευτικό
   Συμβούλιο ή άλλες Επιτροπές για να υποβοηθηθεί στο έργο της.
  θ) Συμμορφώνεται προς τις εκάστοτε οδηγίες του Γενικού Οργανωτικού
   Γραμματέα του Κόμματος και βρίσκεται σε στενή συνεργασία και
   επικοινωνία με τα αρμόδια όργανα σε όλα τα θέματα.
 53.6 Οι επαρχιακοί αξιωματούχοι συμμετέχουν ως ισότιμα μέλη στα αντίστοιχα
  ειδικά κεντρικά γραφεία ή επιτροπές.
 53.7 Η Επαρχιακή Επιτροπή προΐσταται του Επαρχιακού Επαγγελματικού
  προσωπικού μέσα στα πλαίσια του οργανογράμματος και των Γενικών
  Οδηγιών του Γενικού Διευθυντή για θέματα προσωπικού.

ΑΡΘΡΟ 54: ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 54.1 Την Εκτελεστική Γραμματεία της Επαρχιακής Επιτροπής αποτελούν οι
  Αξιωματούχοι της Επαρχιακής Επιτροπής. Μετέχουν οι βουλευτές της
  Επαρχίας. Πρόεδρος είναι ο Πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής. Ο
  Πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής της ΝΕΔΗΚ και η Πρόεδρος της
  Επαρχιακής Επιτροπής της ΓΟΔΗΚ δύνανται να παρευρίσκονται στις
  συνεδριάσεις της Γραμματείας.
 54.2 Αρμοδιότητες
  Η Εκτελεστική Γραμματεία αντιμετωπίζει τις τρέχουσες εξελίξεις μέσα στα
  πλαίσια των αποφάσεων της Επαρχιακής Επιτροπής και υλοποιεί γενικά τις
  αποφάσεις της.
  Σε περίπτωση επείγουσας μορφής λαμβάνει αποφάσεις τις οποίες
  αναφέρει στην πρώτη επόμενη συνεδρία της Ολομέλειας της Επαρχιακής
  Επιτροπής για επικύρωση.

   την κανονική λειτουργία του λογιστηρίου του Κόμματος.
  θ) Υποβάλλει στην Κεντρική Επιτροπή στο τέλος κάθε οικονομικού έτους
   τους ελεγμένους λογαριασμούς του Κόμματος προς συζήτηση και
   έγκριση.
  ι) Παρουσιάζει στην Οικονομική Επιτροπή, σε συνεργασία με τον
   Οικονομικό Διαχειριστή, κατ’ έτος προϋπολογισμό για τους
   επόμενους δώδεκα (12) μήνες.
  ια) Συμμετέχει εξ οφίκιο μέλος στο Εκτελεστικό Γραφείο με δικαίωμα
   ψήφου

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΑΡΘΡΟ 48: ΔΟΜΗ - ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 
ΚΟΜΜΑΤΟΣ
Α. ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
 1. ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 2. ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 3. ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 4. ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ
 5. ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Ολομέλεια)
 6. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
 7. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 8. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 9. ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 10. ΤΟΠΙΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 11. ΤΟΠΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Β.   ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ
 1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 2. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 3. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 4. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 5. ΒΟΗΘΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 6. ΒΟΗΘΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 7. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ
  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
 8. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 9. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 10. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΑΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 11. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΩΤΙΣΗΣ
 12. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ – ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΘΡΟ 49: ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 49.1 Η Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση πραγματοποιείται κάθε πενήντα-τέσσερις
  (54) μήνες ταυτόχρονα με την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα μέλη της οικείας Επαρχιακής
  Οργάνωσης που έχουν εγγραφεί στο κεντρικό μητρώο μελών του Κόμματος
  τουλάχιστον εννιά (9) μήνες πριν την ημέρα της διεξαγωγής των εργασιών
  της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης.
 49.2 Η Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο και τα είκοσι-έξι (26)
  μέλη της Επαρχιακής Επιτροπής καθώς και τα αιρετά μέλη της Κεντρικής
  Επιτροπής που προέρχονται από την οικεία Επαρχιακή Οργάνωση.
 49.3 Την εκλογική διαδικασία εποπτεύει η Επαρχιακή Εφορευτική Επιτροπή που
  ορίζεται από την Επαρχιακή Επιτροπή υπό την ευθύνη και σε συνεννόηση με
  την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 50: ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 50.1 Το Τακτικό Επαρχιακό Συνέδριο συγκαλείται μια (1) φορά στην διάρκεια της
  θητείας των Επαρχιακών Συλλογικών Οργάνων κατόπιν σύγκλισης του από
  την Επαρχιακή Επιτροπή σε συνεννόηση με το Εκτελεστικό Γραφείο ή όποτε
  αυτό κριθεί αναγκαίο, και είναι το Ανώτατο Επαρχιακό Συλλογικό όργανο του
  Κόμματος στην κάθε επαρχία.
 50.2 Στο Τακτικό Επαρχιακό Συνέδριο γίνεται απολογισμός δράσης των
  επαρχιακών οργάνων και έλεγχος των πεπραγμένων τους από τη βάση του
  Κόμματος. Κατατίθεται έκθεση δράσης της Επαρχιακής Επιτροπής για την
  προηγούμενη θητεία και οικονομικός απολογισμός για την ίδια περίοδο.
 50.3 Σύνθεση 
  Στο Τακτικό Επαρχιακό Συνέδριο συμμετέχουν οι κεντρικοί αξιωματούχοι, οι
  Βουλευτές, οι Ευρωβουλευτές,  οι Υπουργοί και τα μέλη των κεντρικών
  συλλογικών οργάνων που είναι μέλη της οικείας Επαρχιακής Οργάνωσης, οι
  Πρόεδροι και τα μέλη των Επαρχιακών Επιτροπών, ΔΗΚΟ, ΓΟΔΗΚ και
  ΝΕΔΗΚ, οι Πρόεδροι των Τοπικών Επιτροπών, οι Πρόεδροι των Κλαδικών
  Επαρχιακών Επιτροπών και Επαγγελματικών Ομάδων, ένας αντιπρόσωπος
  από κάθε εκλογικό κέντρο, οι Δήμαρχοι, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι Σχολικοί
  Έφοροι, οι Πρόεδροι και τα μέλη των εκλεγμένων Κοινοτικών Συμβουλίων
  που είναι μέλη του Κόμματος, καθώς και οι πρώην κεντρικοί αξιωματούχοι,
  Βουλευτές, Ευρωβουλευτές, Υπουργοί, Πρόεδροι Επαρχιακών Επιτροπών
  ΔΗΚΟ, ΓΟΔΗΚ και ΝΕΔΗΚ, που είναι μέλη της οικείας Επαρχιακής
  Οργάνωσης.
  Οι Προσφυγικές Επαρχιακές Οργανώσεις καλούν σε συμμετοχή στο
  Επαρχιακό Συνέδριο όλα τα μέλη τους.
 50.4 Αρμοδιότητες 
  α) Λαμβάνει γνώση, συζητά και εγκρίνει την Έκθεση Δράσης της
   Επαρχιακής Επιτροπής για τη λήγουσα διετία.
  β) Λαμβάνει γνώση, συζητά και εγκρίνει τον Οικονομικό Απολογισμό της
   περασμένης διετίας.
 50.5 Ειδικοί Κανονισμοί 
  Ειδικοί Κανονισμοί που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν την
  οργάνωση, σύνθεση και λειτουργία του Τακτικού Επαρχιακού Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 51: ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 51.1 Το Έκτακτο Επαρχιακό Συνέδριο συγκαλείται ύστερα από απόφαση του
  Εκτελεστικού Γραφείου ή της Επαρχιακής Επιτροπής με έγκριση του
  Εκτελεστικού Γραφείου ή ύστερα από αίτηση των 2/5 των μελών του
  Κόμματος στην οικεία Επαρχία, με συγκεκριμένη ημερήσια διάταξη.
  Εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις περί του Τακτικού Επαρχιακού
  Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 52: ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 52.1 Το Επαρχιακό Συμβούλιο συγκροτείται από:
  α) Την Επαρχιακή Επιτροπή
  β) Τους Βουλευτές
  γ) Τους Δημάρχους, τους Δημοτικούς Συμβούλους και τους Σχολικούς
   Εφόρους
  δ) Τους Αντιπροσώπους της Επαρχιακής Οργάνωσης στην Κεντρική
   Επιτροπή.
  ε) Τον Πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής ΝΕΔΗΚ
  στ) Την Πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής ΓΟΔΗΚ
  ζ) Τους Εκπροσώπους των Περιφερειακών Τομέων/Συντονιστές
   Υπαίθρου και Δημαρχούμενων περιοχών οι οποίοι ορίζονται από το
   Γενικό Οργανωτικό Γραφείο σε συνεννόηση με την οικεία Επαρχιακή
   Επιτροπή.
  η) Τα επαγγελματικά οργανωτικά στελέχη 
  
  Η οικεία Επαρχιακή Επιτροπή σε συνεννόηση με το Γενικό Οργανωτικό

ΑΡΘΡΟ 38: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 38.1 Ο Γραμματέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή.
 38.2 Υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα χειρίζεται θέματα
  που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
 38.3 Υπό την εποπτεία ενός εκ των Αντιπροέδρων του Κόμματος συμμετέχει στη
  διαδικασία παραγωγής πολιτικής στον τομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΑΡΘΡΟ 39: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
 39.1 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων επιλέγεται/εκλέγεται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 39.2 Υπό την εποπτεία του Γενικού Γραμματέα διεκπεραιώνει τις αποφάσεις της
  Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων.
 39.3 Υπό την εποπτεία του Αντιπροέδρου του Κόμματος συμμετέχει στη
  διαδικασία παραγωγής πολιτικής.
 39.4 Υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα συμμετέχει στην
  υλοποίηση των οργανωτικών σχεδιασμών του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 40: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ  ΣΧΕΣΕΩΝ
 40.1 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων επιλέγεται/εκλέγεται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 40.2 Υπό την εποπτεία του Αναπληρωτή Προέδρου χειρίζεται τις σχέσεις του
  Κόμματος με Κόμματα, Οργανώσεις και Ομάδες του εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟ 41: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ/ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ
 41.1 Ο Γραμματέας Επικοινωνίας/Εκπρόσωπος Τύπου επιλέγεται/εκλέγεται από
  την Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου κατόπιν εισήγησης του
  Προέδρου του Κόμματος για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54)
  μήνες.
 41.2 Ετοιμάζει τις ανακοινώσεις του Κόμματος
 41.3 Έχει την ευθύνη παρακολούθησης των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ).
 41.4 Καταρτίζει προγράμματα εξωτερικής προβολής του Κόμματος, τα οποία,
  αφού εγκριθούν, προωθεί προς υλοποίηση σε συνεργασία της Επιτροπής
  Δημοσίων Σχέσεων και της Επιτροπής Πολιτικού Σχεδιασμού.
 41.5 Καταρτίζει προγράμματα εσωτερικής διαφώτισης, τα οποία, αφού εγκριθούν,
  προωθεί προς υλοποίηση με τη συνεργασία των αρμοδίων οργάνων του
  κόμματος (π.χ. Επαρχιακές Επιτροπές).
 41.5 Φέρει την ευθύνη των κομματικών εκδόσεων.
 41.6 Συμμετέχει στα διάφορα όργανα του Κόμματος ως ορίζει το Καταστατικό.
 
ΑΡΘΡΟ 42: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
 42.1 Ο Γραμματέας Κλαδικών Οργανώσεων επιλέγεται/εκλέγεται από την
  Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 42.2 Κάτω από την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα χειρίζεται όλα
  τα θέματα που αφορούν τις σχέσεις του Κόμματος με τις επαγγελματικές
  οργανώσεις των εργαζομένων (εργατών, υπαλλήλων, εκπαιδευτικών,
  οργανωμένων επιστημόνων κλπ.) και έχει την ευθύνη για την οργάνωση και
  λειτουργία κομματικών γενικών και κλαδικών οργανώσεων μέσα στις τάξεις
  του εργατικού κόσμου.
 42.3 Υπό την εποπτεία ενός εκ των Αντιπροέδρων του Κόμματος συμμετέχει στο
  σύστημα παραγωγής πολιτικής και ειδικότερα υποβάλλει εισηγήσεις για
  διαμόρφωση και προώθηση της εργατικής πολιτικής του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 43: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 43.1 Ο Γραμματέας Αγροτικών Θεμάτων εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή για
  θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 43.2 Κάτω από την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα χειρίζεται όλα
  τα θέματα που αφορούν τις σχέσεις του Κόμματος με τις αγροτικές
  οργανώσεις και έχει την ευθύνη για την οργάνωση και λειτουργία

  κομματικών οργανώσεων μέσα στις τάξεις του  αγροτικού κόσμου.
 43.3 Υπό την εποπτεία ενός εκ των Αντιπρόεδρων του Κόμματος συμμετέχει στο
  σύστημα παραγωγής πολιτικής και υποβάλλει εισηγήσεις για διαμόρφωση και
  προώθηση της αγροτικής πολιτικής του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 44: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ  ΘΕΜΑΤΩΝ
 44.1 Ο Γραμματέας Προσφυγικών Θεμάτων επιλέγεται/εκλέγεται από την
  Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 44.1 Αρμοδιότητες
  α) Υπό την εποπτεία  του Γενικού Γραμματέα χειρίζεται θέματα που
   αφορούν τις σχέσεις του Κόμματος με τη ΠΕΠ και τα προσφυγικά
   σωματεία στα πλαίσια της πολιτικής του Κόμματος.
  β) Επιλαμβάνεται των προσφυγικών και άλλων προβλημάτων των μελών
   και τα προωθεί προς τη λύση τους.

ΑΡΘΡΟ 45: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
 45.1 Ο Γραμματέας Θρησκευτικών Ομάδων επιλέγεται/εκλέγεται από την
  Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 45.2 Αρμοδιότητες 
  Υπό την εποπτεία του Γενικού Γραμματέα χειρίζεται θέματα που αφορούν τις
  σχέσεις του Κόμματος με τις θρησκευτικές ομάδες στα πλαίσια της πολιτικής
  του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 46: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 46.1 Η Κεντρική  Επιτροπή εκλέγει  ύστερα από πρόταση του Εκτελεστικού
  Γραφείου δύο (2) μέλη του Κόμματος ως Οικονομικούς Ελεγκτές του
  Κόμματος εκ των οποίων ο ένας είναι εγκεκριμένος ελεγκτής, για θητεία
  που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 46.2 Η θέση του Οικονομικού Ελεγκτή είναι ασυμβίβαστη με οποιονδήποτε άλλο
  κομματικό αξίωμα.
 46.3 Ελέγχουν την οικονομική διαχείριση των οργάνων και Επιτροπών του
  Κόμματος και καταθέτουν την έκθεση τους στην Κεντρική Επιτροπή και στο
  Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο αναφορικά με την προηγούμενη θητεία.

ΑΡΘΡΟ 47: ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 47.1 Ο Γενικός Διευθυντής του Κόμματος επιλέγεται/εκλέγεται, διορίζεται και
  παύεται από το Εκτελεστικό Γραφείο κατόπιν εισήγησης του Προέδρου.
 47.2 Αρμοδιότητες
  α) Προΐσταται διοικητικά της εσωτερικής λειτουργίας του Κόμματος και
   εποπτεύει το έργο του επαγγελματικού προσωπικού των Κεντρικών
   και Επαρχιακών γραφείων.
  β) Υπό την εποπτεία της Γραμματείας του Εκτελεστικού Γραφείου, έχει
   την ευθύνη θεμάτων που άπτονται του επαγγελματικού προσωπικού
   του Κόμματος.
  γ) Προτείνει στο Εκτελεστικό Γραφείο την δομή και το οργανόγραμμα του
   Κόμματος.
  δ) Δύναται να ανοίγει/κλείνει/λειτουργεί τραπεζικούς λογαριασμούς,
   ή/και να έχει δικαίωμα υπογραφής ή/και  να προβαίνει σε αιτήματα
   τραπεζικών διευκολύνσεων/δανεισμού εκ μέρους του Κόμματος,
   ΝΕΔΗΚ, ΓΟΔΗΚ, και των Επαρχιακών Επιτροπών σύμφωνα με το
   άρθρο 69.9.
  ε) Συμμετέχει εξ οφίκιο μέλος στην Οικονομική Επιτροπή με δικαίωμα
   ψήφου.
  στ) Εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή τη διενέργεια  πληρωμής
   των κομματικών δαπανών και υπογράφει τα εντάλματα πληρωμής.
  ζ) Εισηγείται, σε συνεργασία με τον Οικονομικό Διαχειριστή, προς την
   Οικονομική Επιτροπή, τον Ετήσιο Προϋπολογισμό Εσόδων και
   Δαπανών.
  η) Σε συνεργασία με την Οικονομική Επιτροπή του Κόμματος εποπτεύει

ΑΡΘΡΟ 65: ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
 65.1 Παραρτήματα Εξωτερικού
  α) Στα μεγάλα κέντρα του απόδημου Κυπριακού Ελληνισμού ή και αλλού,
   ιδρύονται Τοπικές Οργανώσεις - Παραρτήματα του Κόμματος.
  β) Λειτουργούν με βάση Καταστατικό που εγκρίνει ειδικά συγκαλούμενο
   Τοπικό Συνέδριο του Κόμματος και επικυρώνει το Εκτελεστικό
   Γραφείο.
 65.2 Φοιτητικές Οργανώσεις
  Στα διάφορα Πανεπιστήμια του Εξωτερικού ή Σχολές Τριτοβάθμιας
  Εκπαίδευσης του Εσωτερικού ιδρύονται και λειτουργούν Φοιτητικές
  Οργανώσεις του Κόμματος.

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ
ΑΡΘΡΟ 66: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 66.1 Υποεπιτροπή του Εκτελεστικού Γραφείου του Κόμματος εκ πέντε (5) μελών
  θα λειτουργεί σαν Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
  Τα πέντε (5) μέλη θα εκλέγονται στη πρώτη συνεδρία του Εκτελεστικού
  Γραφείου με μυστική ψηφοφορία και θα υπηρετούν καθ΄ όλη τη θητεία. Σε
  περίπτωση που θα κενωθεί θέση μέλους του Πειθαρχικού Συμβουλίου
  επιλέγεται άμεσα νέο μέλος.
  Εκάστη Επαρχιακή Επιτροπή δύναται να υποβάλει καταγγελία στο Γενικό
  Γραμματέα σχετικά  με παράπτωμα που αφορά μέλος του Κόμματος που
  εμπίπτει στη δική της δικαιοδοσία. Ο Γενικός Γραμματέας αφού διαπιστώσει
  ότι τα γεγονότα που αφορούν τη συγκεκριμένη περίπτωση μπορούν να
  στοιχειοθετήσουν υπόθεση που εμπίπτει  στις πρόνοιες των πιο κάτω
  πειθαρχικών αδικημάτων ετοιμάζει σχετική έκθεση και την παραπέμπει
  ενώπιον του Εκτελεστικού Γραφείου για εξέταση και λήψη απόφασης
  παραπομπής ή όχι σε πειθαρχική δίκη.
  Νοείται ότι το Εκτελεστικό Γραφείο δικαιούται αυτεπαγγέλτως να
  παραπέμπει στο Πειθαρχικό Συμβούλιο οποιαδήποτε καταγγελία κρίνει ότι
  πρέπει να τύχει πειθαρχικής διερεύνησης. Κατά τη λήψη της απόφασης του
  Εκτελεστικού Γραφείου δε μετέχουν στη διαδικασία τα μέλη του Πειθαρχικού
  Συμβουλίου.
 66.2 Νοείται ότι σε περιπτώσεις αυταπόδεικτου πειθαρχικού παράπτωματος το
  Εκτελεστικό Γραφείο δύναται να επιβάλει αυτεπάγγελτα οποιαδήποτε
  πειθαρχική ποινή.
 66.3 Οι αποφάσεις του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου μπορούν να
  εφεσιβληθούν από το ενδιαφερόμενο μέρος το αργότερο εντός τριάντα (30)
  ημερών από της κοινοποιήσεως σε αυτόν ή από της δημοσιεύσεως της
  απόφασης.
  Έφεση υποβάλλεται στην Κεντρική Επιτροπή της οποίας Υποεπιτροπή από
  έντεκα (11) μέλη ενεργεί σαν Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό  Συμβούλιο, και
  δύναται να ακυρώσει, να μειώσει, ή να επικυρώσει την ποινή.
  Τα έντεκα (11) μέλη θα καθορίζονται στην πρώτη συνεδρία της Κεντρικής
  Επιτροπής με μυστική ψηφοφορία και θα υπηρετούν καθ΄ όλη τη θητεία.
  Σε περίπτωση που θα κενωθεί θέση μέλους του Δευτεροβάθμιου
  Πειθαρχικού Συμβουλίου επιλέγεται άμεσα νέο μέλος.
 66.4 Σε περίπτωση που μέλος του πρωτοβάθμιου ή δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού
  Συμβουλίου έχει άμεση ή έμμεση σχέση με οποιονδήποτε κατηγορούμενο
  τότε το μέλος αυτό δεν θα λαμβάνει μέρος στη πειθαρχική διαδικασία.
 66.5 Πειθαρχικά Αδικήματα
   α) Η μη συμμόρφωση μέλους προς τις υποχρεώσεις του, που
    απορρέουν από το Καταστατικό και τις διατάξεις των
    Κανονισμών Λειτουργίας του Κόμματος.
   β) Η συμπεριφορά μέλους που μειώνει το ηθικό κύρος και θίγει
    την αξιοπρέπεια του Κόμματος.

   γ) Στάση και συμπεριφορά μέλους αντίθετη προς τις Αρχές, την
    Ιδεολογία, τις αποφάσεις και τις προγραμματικές επιδιώξεις του
    Κόμματος.
 66.6 Πειθαρχικές Ποινές
  Για τα πιο πάνω πειθαρχικά αδικήματα επιβάλλονται ανάλογα με τη
  σοβαρότητα του πειθαρχικού αδικήματος οι πιο κάτω ποινές:
   α) Σύσταση
   β) Προφορική επίπληξη
   γ) Γραπτή επιτίμηση
   δ) Προσωρινός αποκλεισμός από την κομματική ζωή
   ε) Καθαίρεση Αξιωματούχου από το Αξίωμα του
   στ) Προσωρινή Αποβολή
   ζ) Αποβολή

ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ
ΑΡΘΡΟ 67: ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ - ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
 67.1 Οι πολιτικές αποφάσεις του Κόμματος για την εκλογή Προέδρου της
  Δημοκρατίας λαμβάνονται από την Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος, που
  συνέρχεται μετά από πρόταση του Εκτελεστικού Γραφείου, είτε
  αυτεπάγγελτα.
 67.2 Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Κόμματος είναι μέλος της Βουλής τότε
  είναι ο υποψήφιος του Κόμματος στην εκλογή για ανάδειξη Προέδρου της
  Βουλής.
 67.3 Ειδικοί Κανονισμοί που ψηφίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν τη
  διαδικασία επιλογής κομματικού ή κομματικών υποψηφίων στη διεκδίκηση
  των Γενικών ή Αναπληρωματικών Βουλευτικών Εκλογών, των Ευρωεκλογών,
  των Δημοτικών Εκλογών ή της Εκλογής Κοινοτικών  Συμβουλίων.
 67.4 Όλοι οι υποψήφιοι Βουλευτές, Ευρωβουλευτές, Δήμαρχοι, Δημοτικοί
  Σύμβουλοι και άλλοι υποψήφιοι Κομματικών ή Κοινοτικών αξιωμάτων
  μπορούν να έχουν πρόσβαση για επιθεώρηση των μητρώων του Κόμματος
  βάση κανονισμών που θα εκδίδει το Εκτελεστικό Γραφείο.

ΜΕΡΟΣ ΕΝΝΑΤΟ 
ΑΡΘΡΟ 68: ΕΙΔΙΚΟΙ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
 68.1 Η Κεντρική Επιτροπή θεσπίζει Ειδικούς Κανονισμούς που ρυθμίζουν:
  α) Τη διαδικασία της υποβολής υποψηφιότητας και εκλογής
   Αξιωματούχων του Κόμματος από την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση
   ή άλλα ανώτερα όργανα του Κόμματος.
  β) Τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων του Κόμματος, Κεντρικών και
   Επαρχιακών.
  γ) Το διαχωρισμό των υπηρεσιών των Αξιωματούχων του Κόμματος σε
   δύο κατηγορίες. Στην κατηγορία όσων προσφέρουν τις υπηρεσίες τους
   άνευ αντιμισθίας και εκείνων που πράττουν τούτο έναντι αντιμισθίας,
   με αναφορά των συγκεκριμένων Αξιωματούχων που ανήκουν σε κάθε
   κατηγορία.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟ
ΑΡΘΡΟ 69: ΓΕΝΙΚΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
 69.1 Διαδικασία Αναφοράς
  Αναφορά οργάνου ή μέλους προς το Εκτελεστικό Γραφείο ή την Κεντρική
  Επιτροπή γίνεται πάντοτε δια του Γενικού Γραμματέα.

 69.2 Καταρτισμός Προσχεδίων Κανονισμών
  Τα προσχέδια όλων των Κανονισμών Λειτουργίας των διαφόρων Οργάνων ή
  Επιτροπών που προνοεί το Καταστατικό καταρτίζει το Εκτελεστικό Γραφείο
  με εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας, Ελέγχου και Κανονισμών και τα
  παραπέμπει για έγκριση στην Κεντρική Επιτροπή. 
 69.3 Τρόπος λήψης Αποφάσεων
  Όλες οι αποφάσεις των Συλλογικών Οργάνων που προνοούνται από το
  Καταστατικό λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία νοουμένου ότι δεν
  προβλέπεται διαφορετικά σε άλλο άρθρο του Καταστατικού. Σε περίπτωση
  ισοψηφίας ο προεδρεύων του συγκεκριμένου οργάνου έχει τη νικώσα ψήφο.
  Όταν ζητηθεί μυστική ψηφοφορία από το 25% των παρόντων συνέδρων σε
  οποιαδήποτε Συνέλευση ή οποιοδήποτε Συνέδριο, τότε αυτή διεξάγεται
  από πενταμελή (5) Εφορευτική Επιτροπή η οποία επιβλέπει τη διεξαγωγή
  της ψηφοφορίας και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων.
 69.4 Ασυμβίβαστη η κατοχή δύο κομματικών Αξιωμάτων
   α) Είναι ασυμβίβαστη η κατοχή δύο ή περισσότερων θέσεων
    αξιωματούχων σε Κεντρικό ή Επαρχιακό ή Τοπικό επίπεδο από
    το ίδιο πρόσωπο. Οιοσδήποτε αξιωματούχος ανεξάρτητα
    επιπέδου δικαιούται να κατέχει θέση ως απλό μέλος σε
    συλλογικό όργανο.
   β) Νοείται ότι τούτο δεν ισχύει όταν προνοείται καταστατικά ή
    συμμετοχή του φορέα ενός αξιώματος στα ανώτατα όργανα.
   γ) Η απ’ ευθείας εκλογή σε συλλογικό όργανο δεν αποτελεί
    ασυμβίβαστο με κομματικό αξίωμα.
    Το Εκτελεστικό Γραφείο καθορίζει ποια συγκεκριμένα αξιώματα
    είναι  ασυμβίβαστα.
 69.5 Κήρυξη θέσης Μέλους Συλλογικού Οργάνου (Κεντρικού ή Επαρχιακού) ως
  κενή και διαδικασία συμπλήρωσής της.
   α) Σε περίπτωση που μέλος συλλογικού οργάνου απουσιάζει
    αδικαιολόγητα πέρα από τρείς συνεχείς  συνεδρίες ή από δέκα
    (10) συνολικά αδικαιολόγητες συνεδρίες κατά τη διάρκεια της
    θητείας του , το όργανο δικαιούται να το απαλλάξει από τα
    καθήκοντα του και να κηρύξει τη θέση του κενή, αφού
    εξασφαλίσει προηγουμένως την έγκριση του Εκτελεστικού
    Γραφείου.
   β) Κενούμενες θέσεις  κατά τα ανωτέρω καταλαμβάνουν οι
    επιλαχόντες κατά την σειρά επιτυχίας κατά της εκλογής.
   γ) Σε περίπτωση μη κάλυψης θέσης από επιλαχόντες για τη
    συμπλήρωση της κενής θέσης, θα επιλέγει το όργανο ύστερα
    από έγκριση του Εκτελεστικού Γραφείου. 
 69.6 Θητεία Αξιωματούχων 
  Η θητεία των Αξιωματούχων που αναφέρονται στα διάφορα άρθρα του
  Καταστατικού, αρχίζει από την ημέρα της εκλογής τους και λήγει αμέσως
  μετά την εκλογή των νέων Αξιωματούχων από το αρμόδιο όργανο του
  Κόμματος και διαρκεί για 54 μήνες. Εξαιρούνται ο Κοινοβουλευτικός
  Εκπρόσωπος και ο Αναπληρωτής του, των οποίων η θητεία διαρκεί όσο και η
  βουλευτική θητεία τους , καθώς και ο Πρόεδρος και τα μέλη της Τοπικής
  Επιτροπής των οποίων η θητεία μπορεί να καθορίζεται από τις ετήσιες
  Τοπικές Γενικές Συνελεύσεις. 
 69.7 Έκπτωση Αξιωματούχων/Μελών
  Αξιωματούχος/Μέλος του Κόμματος εκπίπτει του αξιώματός του σε
  περίπτωση που με ενέργειες του βρίσκεται σε αντίθεση με αποφάσεις
  Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος, ύστερα από σχετική απόφαση του
  Εκτελεστικού Γραφείου δεόντως αιτιολογημένης, με δικαίωμα έφεσης στην
  Κεντρική Επιτροπή εντός τριάντα (30) ημερών.
 69.8 Τροποποίηση του Καταστατικού 
  Το Καταστατικό του Κόμματος μπορεί να τροποποιηθεί σε Τακτικό ή Έκτακτο
  Παγκύπριο Συνέδριο με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων που έχουν
  δικαίωμα ψήφου, δεδομένου ότι το σχέδιο τροποποιήσεων θα

  γνωστοποιηθεί τουλάχιστον ένα μήνα πριν το Συνέδριο σε όλα το όργανα και
  τους συνέδρους του Κόμματος.
 69.9 Πόροι του Κόμματος
  Πόροι του Κόμματος είναι η ετήσια κρατική χορηγία και οι ετήσιες συνδρομές
  των μελών, εισφορές, δωρεές, έσοδα εράνων, οργάνωσης λαχείων,
  χοροεσπερίδων, άλλων εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων που συνάδουν με
  τις αρχές πολιτικής δεοντολογίας.
  Το Κόμμα έχει εξουσία όπως: 
   α) Διορίζει τραπεζικούς ή/και άλλους οργανισμούς ως τραπεζίτες
    του και να προβαίνει στο άνοιγμα οποιουδήποτε λογαριασμού.
   β) Συναλλάττεται ή/και λαμβάνει τραπεζικές διευκολύνσεις ή/και
    υπηρεσίες σε δάνεια, τρεχούμενο ή/και οποιοδήποτε άλλο
    λογαριασμό ή/και σε οποιαδήποτε άλλη μορφή τραπεζικών
    πιστώσεων για οποιαδήποτε ποσά με ή χωρίς εξασφαλίσεις και
    κάτω από οποιουσδήποτε όρους 
   γ) Υποθηκεύει, καταθέτει, ενεχυριάζει ή/και άλλως πως
    προσφέρει ή/και διαθέτει οποιαδήποτε περιουσία του Κόμματος
    κινητή ή/και ακίνητη σαν εξασφάλιση οποιονδήποτε
    υφιστάμενων ή/και  μελλοντικών ή/και  υπό αίρεση
    υποχρεώσεων του Κόμματος, έναντι οποιουδήποτε τραπεζικού
    ή/και άλλου οργανισμού ή/και φυσικού ή/και νομικού
    προσώπου.
   δ) Προς το σκοπό υλοποίησης των πιο πάνω, ο εκάστοτε
    Διευθυντής του Κόμματος ή/και ο εκάστοτε Οικονομικός
    Διαχειριστής του Κόμματος ή/και οποιοσδήποτε πληρεξούσιος
    αντιπρόσωπος οποιουδήποτε από αυτούς, εξουσιοδοτούνται να
    προβαίνουν σε οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις ή/και στη
    συνομολόγηση οποιασδήποτε συμφωνίας υπογράφοντας προς
    τούτο κάθε αναγκαίο έγγραφο, δήλωση ή αίτηση ή/και να
    παρίστανται ενώπιον οποιασδήποτε αρχής για σκοπούς αγοράς
    ή/και πώλησης ή/και επιβάρυνσης οποιασδήποτε κινητής ή
    ακίνητης περιουσίας του Κόμματος.
 69.10 Ημερομηνία ισχύος του παρόντος Καταστατικού 
  Η ισχύς του Καταστατικού που ψηφίστηκε στις 6 Μαΐου 2018 αρχίζει από την
  ψήφισή του.
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΑΡΘΡΟ 1 : ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΕΜΒΛΗΜΑ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ
 1.1 Το Δημοκρατικό Κόμμα ιδρύθηκε στη Λευκωσία αρχικά ως παράταξη με την
  ονομασία Δημοκρατική Παράταξη, στις 12 Μαΐου 1976, με ιδρυτική διακήρυξη
  του Σπύρου Κυπριανού με στόχο τη στήριξη του εθνάρχη Μακαρίου και της
  πολιτικής του. Η παράταξη σύντομα μετασχηματίστηκε σε Κόμμα με την
  επωνυμία ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ.
 1.2 ΕΔΡΑ του Κόμματος είναι στην Λεωφ. Γρίβα Διγενή 50, 1080, στη Λευκωσία.
 1.3 ΕΜΒΛΗΜΑ του Κόμματος η αναμμένη δάδα.
 1.4 Η σφραγίδα του Κόμματος είναι κυκλική και στην περιφέρεια έχει την
  επιγραφή ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. Στο κέντρο έχει την
  αναμμένη δάδα, που τέμνει στο μέσο τη συντομογραφία του Κόμματος,
  ΔΗΚΟ, και το έτος ίδρυσής του, 1976.

ΑΡΘΡΟ 2 : ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ – ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 2.1 Ιδεολογία
  Το Δημοκρατικό Κόμμα εκφράζει τους πολίτες που πιστεύουν στις αρχές της
  Πολιτικής, Κοινωνικής και Οικονομικής Δημοκρατίας ως το σύστημα αρχών
  που προάγει και εξασφαλίζει καλύτερα την αρμονική κοινωνική συμβίωση,
  την κοινωνική συνοχή και την κοινωνική δημιουργία. Το Δημοκρατικό Κόμμα
  ασπάζεται την ιδεολογία και τη φιλοσοφία του ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ που
  εμπνέεται από ένα γενικότερο εθνικό και κοινωνικό όραμα και απορρίπτει τις
  γενικές και αόριστες ιδέες και τους αυθαίρετους αφορισμούς.
 2.2 Βασικοί σκοποί
  Βασικοί σκοποί του Δημοκρατικού Κόμματος είναι η συμβολή στον αγώνα για
  την απελευθέρωση της Κύπρου και η προώθηση θεσμών, προγραμμάτων και
  διαδικασιών, που εξασφαλίζουν απρόσκοπτη πρόοδο  και αρμονία στον
  πολιτικό και οικονομικό τομέα, μέσα σε μια κυρίαρχη, ανεξάρτητη και
  δημοκρατική πολιτεία με κατοχυρωμένα τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα
  όλων των νόμιμων πολιτών της. 
 2.3 Βασικοί στόχοι
  Οι βασικοί στόχοι του Δημοκρατικού Κόμματος πηγάζουν από  την όλη
  ιδεολογία και πολιτική φιλοσοφία του. Παράλληλα:
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα βρίσκεται σταθερά και με συνέπεια ενταγμένο
   στον ενδιάμεσο πολιτικό χώρο και υπηρετεί με ειλικρίνεια και χωρίς

   διακρίσεις το δημόσιο συμφέρον και το κοινωνικό σύνολο. Επιδιώκει τη
   συστηματική συνεργασία των δυνάμεων του χώρου στη βάση
   πολιτικοϊδεολογικών συγκλίσεων. Μόνιμος στόχος του Δημοκρατικού
   Κόμματος είναι η συνένωση των δυνάμεων του χώρου και η διεύρυνση
   της αποδοχής των αρχών και της πολιτικής φιλοσοφίας του
   ενδιάμεσου χώρου από την Κυπριακή κοινωνία Στόχος επίσης είναι η
   δημιουργία συνθηκών εθνικής συνεννόησης, πολιτικής συναντίληψης,
   κοινωνικής συναίνεσης και πολιτικής σταθερότητας στον τόπο.
  β) Το Δημοκρατικό Κόμμα επιδιώκει ενεργό και δημιουργική συμμετοχή
   σε Διεθνείς και  Ευρωπαϊκούς πολιτικοϊδεολογικούς και
   κο ι ν ο β ο υλ ε υ τ ι κο ύ ς  θ εσ μ ο ύ ς  κα ι  σ χ ή μ α τ α  σ τ η  β ά σ η
   πολιτικοϊδεολογικής ταύτισης ή συγγένειας.
 2.4 Θέσεις του Κόμματος αναφορικά με το Εθνικό θέμα
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα θεωρεί το Κυπριακό ως πρόβλημα εισβολής και
   κατοχής και αγωνίζεται για να επιτύχει με βάση τα ψηφίσματα και τις
   αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών και τις Συμφωνίες Κορυφής, τις
   αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
   και το Κοινοτικό (Ευρωπαϊκό) Κεκτημένο, δίκαιη, λειτουργική και
   βιώσιμη λύση. ΛΥΣΗ που θα εξασφαλίζει την πλήρη ανεξαρτησία, την
   κατοχύρωση της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας, και της
   ενότητας της χώρας, την αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων
   και των εποίκων και την κατοχύρωση του δικαιώματος επιστροφής
   όλων των προσφύγων στις εστίες και τις περιουσίες τους, κάτω από
   συνθήκες ασφάλειας και θα κατοχυρώνει τα ανθρώπινα δικαιώματα
   (όλων των νόμιμων κατοίκων της Κυπριακής Δημοκρατίας), τις
   βασικές ελευθερίες και τη διακρίβωση της τύχης ενός εκάστου των
   αγνοουμένων.
  β) Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει ότι στον αγώνα μας για φυσική και
   εθνική επιβίωση και δικαίωση, η ανεπιφύλακτη και στενή συνεργασία
   με την Ελληνική Κυβέρνηση είναι αναγκαία και απαραίτητη, και ότι, οι
   δεσμοί με την Ελλάδα, για λόγους ιστορικούς, φυλετικούς και
   εθνικούς, πρέπει να παραμένουν πάντοτε απαρασάλευτοι.
  γ) Το Δημοκρατικό Κόμμα εργάζεται για την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση της
   Κύπρου με στόχο την εφαρμογή των αρχών της δικαιοσύνης, των
   ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του Κοινοτικού Κεκτημένου και την
   ισότιμη και δημιουργική συμμετοχή της Κύπρου στους Ευρωπαϊκούς
   θεσμούς και γενικά στο Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. Παράλληλα εργάζεται
   για τη διαμόρφωση ενός συστήματος αρχών και αξιών στην Ευρωπαϊκή
   Ένωση που να την καθιστά ένωση λαών και πολιτισμών και όχι όργανο
   πολιτικών και οικονομικών κέντρων εξουσίας.
 2.5 Πολιτική Δημοκρατία
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει πως όλες οι πολιτικές εξουσίες πρέπει
   να πηγάζουν από το λαό και να ασκούνται υπεύθυνα για το καλό του
   λαού και σύμφωνα με την ανόθευτη θέλησή του.
  β) Η ολοκλήρωση της Πολιτικής Δημοκρατίας είναι αδιανόητη χωρίς την
   απαιτούμενη πολιτική αγωγή και ενημέρωση, χωρίς τη συμμετοχή
   όλων των ενηλίκων πολιτών στη διαδικασία λήψης σοβαρών
   αποφάσεων, χωρίς την παροχή ίσων ευκαιριών σε όσους πολίτες
   θέλουν να διεκδικήσουν πολιτικές θέσεις, από τις οποίες να μπορούν
   να συναγωνιστούν δημοκρατικά και  ελεύθερα, χωρίς να
   παρεμποδίζονται από οποιεσδήποτε προκαταλήψεις και εμπόδια.
   Η Πολιτική Δημοκρατία απαιτεί την ισότητα των πολιτών έναντι των
   νόμων και την ισοπολιτεία των νόμων έναντι όλων των πολιτών.
 2.6 Έμπρακτη Πολιτική Δημοκρατία 
  Το Δημοκρατικό Κόμμα θέλει τη δημοκρατία έμπρακτη και ουσιαστική, όπου
  τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των πολιτών να καθορίζονται δημοκρατικά,
  με συναίσθηση κοινωνικής ευθύνης και σύμφωνα με τις αρχές της
  δικαιοσύνης και της κοινωνικής αλληλεγγύης και όπου τα δικαιώματα των
  πολιτών να προστατεύονται αποτελεσματικά και να ασκούνται ελεύθερα.

 2.7 Ατομικές και Πολιτικές Ελευθερίες 
  Το Δημοκρατικό Κόμμα θέλει τα ανθρώπινα δικαιώματα απαραβίαστα και τις
  ατομικές και πολιτικές ελευθερίες κατοχυρωμένες με μηχανισμούς που να
  τις προστατεύουν από καταχραστές και σφετεριστές της εξουσίας και από
  πράξεις που δεν συνάδουν με το σύστημα των κοινωνικών αξιών του λαού ή
  τη δημοκρατικά εκφραζόμενη θέληση του λαού.
 2.8 Κοινωνική Δημοκρατία
  Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει ότι το κράτος και γενικά η πολιτεία καθώς και
  η ευρύτερη  κοινωνία έχουν υποχρέωση να εξασφαλίζουν σε όλους τους
  πολίτες συνθήκες ελεύθερης και αξιοπρεπούς διαβίωσης, σύμφωνα με τις
  αρχές της δικαιοσύνης, του ανθρωπισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης.
  Για το σκοπό αυτό υποστηρίζει τη χαλιναγώγηση της αυθαιρεσίας των
  ισχυρών κοινωνικών ομάδων, όπου, και όταν, εκδηλώνεται, την ενίσχυση των
  αδύνατων κοινωνικών ομάδων ή κατηγοριών ή στρωμάτων και την προστασία
  τους από την εγκατάλειψη, την κοινωνική περιθωριοποίηση, την άδικη
  μεταχείριση και την εκμετάλλευση, με απώτερο σκοπό την εξισορρόπηση
  των κοινωνικών και οικονομικών δικαιωμάτων και την αρμονική συμβίωση
  των πολιτών μέσα σε συνθήκες κοινωνικής συνοχής.
 2.9 Οικονομική Δημοκρατία
  Το Δημοκρατικό Κόμμα αποβλέπει στην εξάλειψη κάθε είδους οικονομικών
  φραγμών για την οικονομική προαγωγή των ατόμων και στη δημιουργία ίσων
  ευκαιριών εργασίας και οικονομικής προόδου για όλους τους πολίτες.
  Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει ότι η οικονομική δημοκρατία είναι ανέφικτη
  χωρίς την κατάργηση της κυρίαρχης  αυθαιρεσίας των οικονομικά ισχυρών,
  των μονοπωλίων, της ασυδοσίας του εγχώριου ή ξένου κεφαλαίου, της
  μονοπώλησης, της πληροφόρησης και των κάθε λογής προνομίων που είναι
  αντίθετα με τα συμφέροντα του λαού.  Το Δημοκρατικό Κόμμα θεωρεί επίσης
  αναγκαία την καθιέρωση ελέγχου και την επιβολή κυρώσεων για την κακή
  χρήση τεχνικών εφευρέσεων ή καινοτομιών από μέρους ισχυρών
  κοινωνικοοικονομικών παραγόντων.
  Το Δημοκρατικό Κόμμα θεωρεί το μικτό σύστημα οικονομίας, που συνδυάζει
  την ιδ ιωτική πρωτοβουλία με τον κρατικό σχεδιασμό,  ως το
  αποτελεσματικότερο οικονομικό σύστημα το οποίο διασφαλίζει την πρόοδο
  και την ανάπτυξη της Κύπρου και του λαού της, την δίκαιη κατανομή του
  εθνικού πλούτου και των οικονομικών βαρών και την προστασία των
  δικαιωμάτων των οικονομικά ασθενέστερων και μη προνομιούχων ομάδων
  του πληθυσμού.
 2.10 Δημοκρατική μεθόδευση
  Το Δημοκρατικό Κόμμα δεν υποστηρίζει δόγματα αλλά αρχές, που θα
  ενθαρρύνουν την αδιάκοπη αναζήτηση του καλύτερου και δικαιότερου
  τρόπου κοινωνικής συμβίωσης και συνεργασίας.
  Υποστηρίζει ότι ο ανοικτός και ελεύθερος διάλογος σαν μέσο έκφρασης των
  εκτιμήσεων και θέσεων του λαού, αποτελεί το πιο ορθό μέσο αναζήτησης
  τρόπων για πιο αρμονική  κοινωνική συμβίωση και συνεργασία.
  Επίσης υποστηρίζει ότι σε περίπτωση διαφωνίας ή διαφοράς το καλύτερο
  μέσο για εξεύρεση λύσης είναι οι νόμιμες και δημοκρατικές διαδικασίες.
 2.11 Κατευθυντήριες Οργανωτικές Γραμμές 
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα δεν είναι Κόμμα με μονολιθική οργάνωση. Η
   συνοχή του διατηρείται με την ισορροπημένη κατανομή της
   ενδοκομματικής δύναμης μεταξύ των μελών και αξιωματούχων του, με
   την προσήλωση στους σκοπούς και στη συλλογική προσπάθεια για την
   επίτευξη των σκοπών του Κόμματος.
  β) Οι δημοκρατικές αρχές διέπουν τόσο τη διαδικασία ανάδειξης
   αξιωματούχων όσο και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Γι’ αυτό:
   I.  Όλα τα όργανα είναι αιρετά και εκλέγονται με όσο το δυνατό πιο
    άμεσο τρόπο. Συγκεκριμένα όλα τα μέλη του Κόμματος, που
    είναι εγγεγραμμένα στο Κεντρικό Μητρώο Μελών, έχουν και
    ασκούν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και
    συνδιαμορφώνουν μέσα από συλλογικές διαδικασίες τις

    αποφάσεις και τις θέσεις του Κόμματος στα μείζονος σημασίας
    και ιδιαίτερης κρισιμότητας πολιτικά και κομματικά θέματα. Όλα
    τα μέλη του Κόμματος εκλέγουν όλους τους κεντρικούς
    αξιωματούχους και μέλη των κεντρικών συλλογικών οργάνων
    του Κόμματος, όλα τα μέλη των Επαρχιακών Οργανώσεων
    εκλέγουν όλους τους αξιωματούχους και τα μέλη των
    Επαρχιακών Συλλογικών Οργάνων και όλα τα μέλη της Τοπικής
    Οργάνωσης εκλέγουν όλους τους αξιωματούχους και όλα τα
    μέλη των τοπικών συλλογικών οργάνων.
   II. Οι εξουσίες που συγκεντρώνουν τα όργανα
    αλληλοϊσορροπούνται και αλληλοελέγχονται.
   III. Οι αποφάσεις λαμβάνονται από αρμόδια συλλογικά όργανα.
    --Επιδιώκεται η αποκέντρωση του συστήματος λήψης
    αποφάσεων και η εκχώρηση διακριτικής  εξουσίας στα
    κατώτερα συλλογικά αιρετά  όργανα.

ΑΡΘΡΟ 3: ΚΟΜΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ
 3.1 Επί θεμάτων μείζονος πολιτικής σημασίας ή ιδιαίτερης κομματικής
  κρισιμότητας πραγματοποιείται κομματικό δημοψήφισμα στο οποίο
  συμμετέχουν όλα τα μέλη του Κόμματος.
 3.2 
  Την πραγματοποίηση κομματικού δημοψηφίσματος αποφασίζει η Κεντρική
  Επιτροπή, η οποία καθορίζει το θέμα και τα ερωτήματα που θα τεθούν προς
  απάντηση στο δημοψήφισμα. Οι σχετικές αποφάσεις της Κεντρικής
  Επιτροπής λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών της.

ΑΡΘΡΟ 4: ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 4.1 Το Πολιτικό Πρόγραμμα του Κόμματος καθορίζεται με βάση τις πιο πάνω
  βασικές πολιτικές θέσεις και, εντός των πλαισίων αυτών, μπορεί να
  αναθεωρείται από καιρού εις καιρό από το Παγκύπριο Συνέδριο που έχει
  αποκλειστική αρμοδιότητα να συζητά και να εγκρίνει τους επί μέρους
  στόχους, τη μεθοδολογία, τρόπους και ενέργειες για την προώθηση της
  εφαρμογής του.
 4.2 Την ευθύνη για τη σύνταξη του προσχεδίου του προγράμματος έχει το
  Εκτελεστικό Γραφείο που το υποβάλλει στην Κεντρική Επιτροπή για έγκριση.
  Η Κεντρική Επιτροπή το παραπέμπει στο Παγκύπριο Συνέδριο για τελική
  έγκριση. Νοείται ότι σε όλα τα όργανα του Κόμματος δίνεται η δυνατότητα
  υποβολής απόψεων και εισηγήσεων για τον καταρτισμό του Πολιτικού
  Προγράμματος του Κόμματος.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΔΟΜΗ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

ΑΡΘΡΟ 5: ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 1. Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση
 2. Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο
 3. Έκτακτο ή Καταστατικό Συνέδριο 
 4. Παγκύπρια Συνδιάσκεψη
 5. Κεντρική Επιτροπή
 6. Πολιτικό Συμβούλιο
 7. Εκτελεστικό Γραφείο
 8. Γραμματεία Εκτελεστικού Γραφείου
 9. Κοινοβουλευτική Ομάδα
 10. Γενικό Οργανωτικό Γραφείο
 11. Οικονομική Επιτροπή

 12. Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες
 13. Επιτροπή Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ΑΡΘΡΟ 6: ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 6.1 Η Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση πραγματοποιείται κάθε πενήντα-τέσσερις
  (54) μήνες και εκλέγει τους κεντρικούς αξιωματούχους του Κόμματος
  (Πρόεδρο, Αναπληρωτή Πρόεδρο, τρεις (3) Αντιπροέδρους, Γενικό
  Γραμματέα, Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα), τα αιρετά μέλη του Εκτελεστικού
  Γραφείου (15) και τα μέλη της Κεντρική Επιτροπή.
 6.2 Πραγματοποιείται πενήντα-τέσσερις (54) μήνες μετά την προηγούμενη
  Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
 6.3 Όλα τα εγγεγραμμένα στο Κεντρικό Μητρώο Μελών μέλη του Κόμματος, που
  έχουν εγγραφεί τουλάχιστον εννέα (9) μήνες πριν την ημέρα διεξαγωγής της
  Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην
  ψηφοφορία, εφόσον έχουν τακτοποιημένες τις κομματικές τους
  υποχρεώσεις κατά την προσέλευση τους στην Εκλογική Συνέλευση.

  Κάλπες της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης λειτουργούν σε όλες τις
  επαρχίες, όπως θα ορίζεται από τους σχετικούς κανονισμούς. Οι εκλογικές
  διαδικασίες εποπτεύονται από κεντρική και επαρχιακές εφορευτικές
  επιτροπές όπως θα ορίζουν οι Κανονισμοί που εγκρίνονται από την Κεντρική
  Επιτροπή. Οι Επαρχιακές Εφορευτικές Επιτροπές υπόκεινται στην Κεντρική
  Εφορευτική Επιτροπή. Οι Πρόεδροι των Επαρχιακών εφορευτικών
  επιτροπών είναι μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.

  Οι κάλπες ανοίγουν και κλείνουν την ίδια ώρα σε όλες τις επαρχίες.

  Η Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο συλλογικό
  όργανο του Κόμματος σε θέματα εκλογικών διαδικασιών.

  Ο χρόνος διεξαγωγής της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης μπορεί να
  παραταθεί για περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, με
  απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, ύστερα από εισήγηση του Εκτελεστικού
  Γραφείου, για λόγους εξειδικευμένους που αφορούν τα πολιτικά πράγματα
  του τόπου ή που εξυπηρετούν τους σκοπούς και τις αρχές του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 7: ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 7.1 Το Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο είναι το ανώτατο και κυρίαρχο συλλογικό
  όργανο του Κόμματος στη διαμόρφωση των πολιτικών αποφάσεων και στη
  χάραξη στρατηγικής. Συνέρχεται μια (1) φορά στη διάρκεια της  θητείας των
  κεντρικών συλλογικών οργάνων του Κόμματος, κατόπιν σύγκλισης από την
  Κεντρική Επιτροπή του κόμματος ή όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο από την
  Κεντρική Επιτροπή.
 7.2 Προκηρύσσεται από την Κεντρική Επιτροπή η οποία καθορίζει την
  ημερομηνία διεξαγωγής του και εγκρίνει την ημερήσια διάταξη του.
  Ο χρόνος διεξαγωγής του μπορεί να αναβληθεί για περίοδο που δεν θα
  υπερβαίνει τους τρεις μήνες, με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, ύστερα
  από εισήγηση του Εκτελεστικού Γραφείου, για λόγους εξειδικευμένους που
  αφορούν τα πολιτικά πράγματα του τόπου ή που εξυπηρετούν τους σκοπούς
  και τις αρχές του  Κόμματος.
 7.3 Σύνθεση
  Στο Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο συμμετέχουν: Κεντρική Επιτροπή, Πολιτική
  Επιτροπή, 86 αντιπρόσωποι της ΝΕΔΗΚ, 86 αντιπρόσωποι της ΓΟΔΗΚ, 50
  αντιπρόσωποι των Κλαδικών Οργανώσεων, οι Πρόεδροι των Ομάδων
  Μελετών, δύο αντιπρόσωποι από κάθε Φοιτητική Οργάνωση, τα μέλη των
  Επαρχιακών Επιτροπών του Κόμματος, οι Πρόεδροι των Τοπικών Επιτροπών
  και ένας αντιπρόσωπος από κάθε εκλογικό κέντρο, πέντε αντιπρόσωποι από
  κάθε Κομματική Οργάνωση του εξωτερικού, οι Δήμαρχοι, οι Δημοτικοί
  Σύμβουλοι, οι Σχολικοί Έφοροι και οι εκλεγμένοι πρόεδροι και μέλη

  Κοινοτικών Συμβουλίων μέλη του Κόμματος, τρεις αντιπρόσωποι της
  Οικονομικής Επιτροπής, οι δύο οικονομικοί ελεγκτές.
  Συμμετέχουν επίσης: Πρώην Πρόεδροι της Δημοκρατίας που προέρχονται
  από το ΔΗΚΟ, εν ενεργεία υπουργοί, βουλευτές και ευρωβουλευτές, καθώς
  και όσοι διετέλεσαν αξιωματούχοι του Κόμματος που εκλέγηκαν από
  Παγκύπριο Συνέδριο (Πρόεδροι του Κόμματος, Αναπληρωτές Προέδροι,
  Αντιπρόεδροι, Γενικοί Γραμματείς, και Γενικοί Οργανωτικοί Γραμματείς)
  πρώην Υπουργοί, Βουλευτές και Ευρωβουλευτές του Κόμματος καθώς και οι
  πρώην Προέδροι και Γενικοί Γραμματείς της ΓΟΔΗΚ και της ΝΕΔΗΚ και
  πρώην Πρόεδροι Επαρχιακών Επιτροπών, οι Πρόεδροι και τα μέλη
  Διοικητικών Συμβουλίων Ημικρατικών Οργανισμών που είναι μέλη του
  Κόμματος
 7.4 Αρμοδιότητες
  Το Τακτικό Συνέδριο ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
  α) Λαμβάνει γνώση, συζητά και ψηφίζει:-
   I. Το Πολιτικό Πρόγραμμα του Κόμματος για την επόμενη θητεία.
   II. Την Έκθεση Δράσης της περασμένης θητείας, που καταθέτει ο
    Γενικός  Γραμματέας του Κόμματος.
  β) Καθορίζει τα γενικά πλαίσια της πολιτικής του Κόμματος.
  γ) Λαμβάνει γνώση και εγκρίνει τον Οικονομικό Απολογισμό της
   Οικονομικής Επιτροπής και την Έκθεση των Οικονομικών Ελεγκτών
   του Κόμματος.
  δ) Τροποποιεί το Καταστατικό σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις.
  ε) Έχει το τεκμήριο της αρμοδιότητας για οποιοδήποτε θέμα που δεν
   καθορίζει το Καταστατικό και περιβάλλεται με το κατάλοιπο εξουσίας
   που  δεν έχει ανατεθεί σε άλλο κομματικό όργανο.
 7.5 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί που ψηφίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν με βάση το
  Καταστατικό, θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Τακτικού Παγκυπρίου
  Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 8: ΕΚΤΑΚΤΟ Ή ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 8.1 Το Έκτακτο ή Καταστατικό Παγκύπριο Συνέδριο συγκαλείται εάν και εφ’ όσον
  κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο του Κόμματος ή την Κεντρική Επιτροπή και
  ασχολείται με ειδικά θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη του,
  που εξαγγέλλεται μαζί με τη σύγκλησή του.
 8.2 Στην οργάνωση και λειτουργία του Έκτακτου ή Καταστατικού Παγκυπρίου
  Συνεδρίου εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις περί Τακτικού
  Παγκυπρίου Συνεδρίου, με εξαίρεση τη χρονική περίοδο για έγκριση και
  κοινοποίηση στους συνέδρους των εγγράφων που θα τεθούν ενώπιον του
  Συνεδρίου, την οποία θα μπορεί να συντέμνει η Κεντρική Επιτροπή
  ανάλογα με την περίπτωση και εφ’ όσον συντρέχουν εξειδικευμένοι λόγοι.

ΑΡΘΡΟ 9: ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ
 9.1 Συγκαλείται με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής με στόχο την ενημέρωση
  και το συλλογικό προβληματισμό των στελεχών του Κόμματος καθώς και την
  ανάπτυξη διαλόγου του Κόμματος  με την ευρύτερη κοινωνία πάνω σε
  σημαντικά πολιτικά ζητήματα ή θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος. Η
  Κεντρική Επιτροπή ορίζει ειδική επιτροπή για τη διοργάνωση της.
 9.2 Η Κεντρική Επιτροπή καθορίζει τη σύνθεση της Συνδιάσκεψης και εγκρίνει
  την ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 10: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 10.1 Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ είναι το ανώτατο συλλογικό όργανο του Κόμματος
  που λειτουργεί μεταξύ δύο Τακτικών Παγκύπριων Συνεδρίων.
 10.2 Σύνθεση 
  Η Κεντρική Επιτροπή αποτελείται:
  α) Από τα μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου (ως το άρθρο 12)
  β) Από τα επτά (7) μέλη της Γενικής Γραμματείας της ΓΟΔΗΚ και τα

   έντεκα (11) μέλη της Γενικής Γραμματείας της ΝΕΔΗΚ, τον Πρόεδρο
   των Ομάδων Μελετών και τους Προέδρους των κομματικών
   παραρτημάτων εξωτερικού
  γ) Από 120 αιρετά μέλη, από τα οποία 20% τουλάχιστον είναι γυναίκες
   και 10% τουλάχιστον ανήκουν στη ΝΕΔΗΚ (συμπεριλαμβανομένων
   των επτά (7) μελών της Γραμματείας της ΓΟΔΗΚ και των έντεκα (11)
   μελών της Γραμματείας της ΝΕΔΗΚ) και τα οποία κατανέμονται στις
   Επαρχιακές Οργανώσεις του Κόμματος με βάση τον αριθμό ψήφων
   που πήρε η κάθε επαρχία στις αμέσως προηγούμενες βουλευτικές
   εκλογές στις οποίες το Κόμμα έλαβε μέρος αυτοδύναμα. Τα μέλη κάθε
   επαρχίας εκλέγονται από την οικεία Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση. Η
   κατανομή των εδρών κατά επαρχιακή οργάνωση και των θέσεων που
   διεκδικούνται από γυναίκες και εκπροσώπους της ΝΕΔΗΚ καθορίζεται
   από την Κεντρική Επιτροπή με τους σχετικούς κανονισμούς. Η εκλογή
   γίνεται με βάση κανονισμούς που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή.
  δ) Όλους τους αξιωματούχους που επιλέγονται/εκλέγονται σύμφωνα με
   τα άρθρα 10.7
  ε) Από τους Προέδρους της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων, της
   Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων και της Ομάδας Μελετών.
  στ) Από πέντε (5) εκπροσώπους του Φοιτητικού Κινήματος, που είναι
   μέλη του κόμματος.
 10.3 Η εκλογή των αιρετών μελών της Κεντρικής Επιτροπής γίνεται από τις
  Επαρχιακές Εκλογικές Συνελεύσεις. Η κατανομή των εδρών κατά Επαρχιακή
  Οργάνωση και των θέσεων που διεκδικούνται από γυναίκες και εκπροσώπους
  της ΝΕΔΗΚ καθορίζεται από την Κεντρική Επιτροπή με τους σχετικούς
  κανονισμούς.
 10.4 Ο Γενικός Γραμματέας και ο Βοηθός Γενικός Γραμματέας  φροντίζουν για την
  τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων και των παρουσιών της Κεντρικής
  Επιτροπής και κυκλοφορούν τα  πρακτικά ανάμεσα στα μέλη της Κεντρικής
  Επιτροπής όχι αργότερα από 15 μέρες μετά τη συνεδρία. 
  Η Κεντρική Επιτροπή δύναται να αποφασίσει τη μη περίληψη θεμάτων στα
  πρακτικά με πλειοψηφία όχι μικρότερη από 3/5 των παρόντων.
 10.5 Η Κεντρική Επιτροπή συνέρχεται τουλάχιστον μια (1) φορά την τριμηνία.
  Συγκαλείται από το Εκτελεστικό  Γραφείο, υπό την ευθύνη του Γενικού
  Γραμματέα.
  α) Η Κεντρική Επιτροπή μπορεί να συγκληθεί εκτάκτως από τον Πρόεδρο
   ή το Εκτελεστικό Γραφείο ή με γραπτή αίτηση υπογεγραμμένη από το
   25% τουλάχιστον των μελών της, που να παραθέτει κατά τρόπο
   συγκεκριμένο το θέμα ή τα θέματα για το οποίο/οποία ζητείται η
   έκτακτη σύγκλησή της.
  β) Η Κεντρική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα το
   ήμισυ  τουλάχιστον των εν ενεργεία μελών της. Σε περίπτωση μη
   συμπλήρωσης του ως άνω αριθμού, η συνεδρία αναβάλλεται για μια
   ώρα, οπότε τα παρόντα μέλη εφ’ όσον αντιπροσωπεύουν το 1/3
   τουλάχιστον των εν ενεργεία μελών της, αποτελούν απαρτία.
  γ) Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία, εκτός των
   αποφάσεων για τις οποίες απαιτείται μεγαλύτερος αριθμός ψήφων
   σύμφωνα με τις πρόνοιες άλλων άρθρων του Καταστατικού. Η
   ψηφοφορία διεξάγεται δι’ ανατάσεως της χειρός εκτός αν ζητηθεί
   διαφορετικά από το 25% των παρόντων μελών, οπότε διεξάγεται
   μυστική.
 10.6 Αρμοδιότητες
  α) Η Κεντρική Επιτροπή προκηρύσσει  την Παγκύπρια Εκλογική
   Συνέλευση και καθορίζει την ημερομηνία διεξαγωγής των εργασιών
   της, την εκλογική διαδικασία και κάθε άλλο εκλογικό κανονισμό. Με
   ειδικούς κανονισμούς καθορίζει τη διαδικασία υποβολής
   υποψηφιοτήτων και διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη των
   κεντρικών αξιωματούχων, των μελών των κεντρικών συλλογικών
   οργάνων και των επαρχιακών και τοπικών συλλογικών οργάνων, που

   εκλέγονται από την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
  β) Προκηρύσσει επίσης το Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο, καθορίζει την
   ημερομηνία διεξαγωγής των εργασιών του και εγκρίνει την ημερήσια
   διάταξή του. Μελετά και εγκρίνει όλα τα έγγραφα που θα κατατεθούν
   στο Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο, τουλάχιστον ένα μήνα πριν την
   πραγματοποίηση του και φροντίζει για την κυκλοφορία του
   προσυνεδριακού υλικού  διά του Γενικού Γραμματέα προς τις
   Επαρχιακές Επιτροπές και άλλες οργανώσεις ή τμήματα του Κόμματος.
  γ) Εγκρίνει και παραπέμπει στο Παγκύπριο Τακτικό Συνέδριο το Πολιτικό
   Πρόγραμμα του Κόμματος και την Έκθεση Δράσης.
  δ) Μελετά και εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων και δαπανών
   του Κόμματος. 
  ε) Λαμβάνει γνώση της γενικής οικονομικής κατάστασης του Κόμματος
   με αναφορά του αρμόδιου οικονομικού διαχειριστή, ο οποίος εισηγείται
   στο Εκτελεστικό Γραφείο τους συνεργάτες του.
  στ) Ενόψει του Τακτικού Παγκύπριου Συνεδρίου λαμβάνει γνώση της
   οικονομικής κατάστασης και διαχείρισης των οικονομικών του
   Κόμματος της προηγηθείσας διετίας με την κατάθεση της έκθεσης των
   οικονομικών ελεγκτών του Κόμματος που παραπέμπεται στο Τακτικό
   Παγκύπριο Συνέδριο. Ενόψει Τακτικού Παγκύπριου Συνεδρίου
   εξετάζει τους εγκεκριμένους λογαριασμούς του Κόμματος με βάση
   την έκθεση των ελεγκτών και εγκρίνει ή απορρίπτει τους
   λογαριασμούς.
  ζ) Εγκρίνει τους εσωτερικούς κανονισμούς οι οποίοι ρυθμίζουν την
   οργάνωση και λειτουργία των Συλλογικών οργάνων ή επιτροπών του
   Κόμματος , κεντρικών, επαρχιακών ή τοπικών. 
  η) Εγκρίνει την κομματική λειτουργία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.
  θ) Καθορίζει το ύψος του δικαιώματος εγγραφής και της ετήσιας
   συνδρομής των μελών.
  ι) Θεσπίζει ειδικούς κανονισμούς που ρυθμίζουν:
   I. Τη διαδικασία της υποβολής υποψηφιότητας και εκλογής
    αξιωματούχων του Κόμματος που εκλέγονται από ανώτερα
    συλλογικά όργανα του Κόμματος. 
   II. Τη διαδικασία επιλογής κομματικού ή κομματικών υποψηφίων
    στη διεκδίκηση των γενικών ή Αναπληρωματικών βουλευτικών
    εκλογών, Ευρωεκλογών, των δημοτικών εκλογών ή της εκλογής
    προέδρων και μελών Κοινοτικών Συμβουλίων καθώς και μελών
    Σχολικών Εφοριών.
   III. Τη διαδικασία προκήρυξης και διεξαγωγής του κομματικού
    δημοψηφίσματος.
  Ια) Επιλέγει/εκλέγει ενδεκαμελή (11) υποεπιτροπή της Κεντρικής
   Επιτροπής απαρτιζόμενη από Πρόεδρο και δέκα μέλη, η οποία ενεργεί
   ως δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
  Ιβ) Επιλέγει/εκλέγει το βουλευτή που θα διεκδικήσει το αξίωμα του
   Προέδρου της Βουλής, σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Κόμματος
   δεν είναι βουλευτής ή δεν επιθυμεί να διεκδικήσει τη θέση.
  Ιγ) Επικυρώνει την εκλογή του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του
   Κόμματος και του Αναπληρωτή του.
  Ιδ) Επιλέγει/εκλέγει τα πέντε (5) μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας,
   Ελέγχου και  Κανονισμών.
  Ιε) Επικυρώνει την επιλογή του Προέδρου της Ομάδας Μελετών.
 10.7 Επιλέγει/εκλέγει τους πιο κάτω Αξιωματούχους του Κόμματος οι οποίοι
  συμμετέχουν στην Κεντρική Επιτροπή ως εξ οφίκια μέλη με δικαίωμα
  ψήφου:
  1) Τους Βοηθούς Γενικούς Γραμματείς
  2) Τους Βοηθούς Γενικούς Οργανωτικούς Γραμματείς
  3) Το Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων
  4) Το Γραμματέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  5) Το Γραμματέα Αγροτικών Θεμάτων

  6) Το Γραμματέα Προσφυγικών Θεμάτων
  7) Το Γραμματέα Πολιτιστικών Θεμάτων
  8) Το Γραμματέα Αθλητισμού
  9) Το Γραμματέα Θρησκευτικών Ομάδων
  10) Το Γραμματέα Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Θεμάτων
  Τα καθήκοντα/αρμοδιότητές τους, εφ’ όσον  δεν προβλέπονται από το
  Καταστατικό, εγκρίνονται από την Κεντρική Επιτροπή.
 10.8 Πληρώνει με εκλογή τις  θέσεις του Αναπληρωτή Προέδρου, Αντιπροέδρων,
  Γενικού Γραμματέα και του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, σε περίπτωση
  κατά την οποία καθίστανται κενές για οποιοδήποτε λόγο.
 10.9 Κάθε χρόνο η Κεντρική Επιτροπή  ορίζει ειδική συνεδρία  λογοδοσίας των
  αξιωματούχων του Κόμματος. 

ΑΡΘΡΟ 11: ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 11.1 Στο Πολιτικό Συμβούλιο μετέχουν όλοι οι πρώην υπουργοί και βουλευτές
  μέλη του Κόμματος και άλλα πρόσωπα μετά από σχετική εισήγηση του
  Προέδρου του Κόμματος στη Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου.
 11.2 Συνεδριάζει τακτικά και αναλύει τα πολιτικά δρώμενα και την επικαιρότητα.
 11.3 Το Πολιτικό Συμβούλιο έχει καθαρά συμβουλευτικό χαρακτήρα και μετά από
  κάθε συνεδρία αποστέλλει στον Πρόεδρο του Κόμματος έκθεση εισηγήσεων
  και απόψεων.
 11.4 Το Πολιτικό Συμβούλιο τελεί υπό την εποπτεία του Προέδρου του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 12: ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
 12.1 Το Εκτελεστικό Γραφείο είναι το Εκτελεστικό Όργανο της Κεντρικής
  Επιτροπής και γενικότερα του Κόμματος.
 12.2 Σύνθεση 
  Στο Εκτελεστικό Γραφείο συμμετέχουν:
  α) Ο Πρόεδρος, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος, οι τρεις (3) Αντιπροέδροι, ο
   Γενικός Γραμματέας, ο Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας.
  β) Δεκαπέντε (15) αιρετά μέλη που εκλέγονται από την Παγκύπρια
   Εκλογική Συνέλευση. Τρία από τα μέλη αυτά είναι γυναίκες.
  γ) Πρώην Πρόεδροι του Κόμματος
  δ) Οι Πρόεδροι της ΝΕΔΗΚ και της ΓΟΔΗΚ
  ε) Οι υπουργοί που συμμετέχουν στην κυβέρνηση εκ μέρους του
   Κόμματος.
  στ) Τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος και οι
   Ευρωβουλευτές του Κόμματος.
  ζ) Οι Πρόεδροι των Επαρχιακών Επιτροπών του Κόμματος (ένας ανά
   γεωγραφική επαρχία).
  η) Ο Οικονομικός Διαχειριστής του Κόμματος
  θ) Ο Γενικός Διευθυντής του Κόμματος, ως εξ οφίκιο Μέλος με δικαίωμα
   ψήφου.
  ι) Η Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου δύναται να καλεί μέχρι και 3
   άτομα να παρακάθονται στο Εκτελεστικό χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 12.3 Αποτυχών υποψήφιος στις εκλογές για την ανάδειξη προέδρου του
  Κόμματος ο οποίος συγκεντρώνει πάνω από το 30% των ψήφων, συμμετέχει
  στο Εκτελεστικό Γραφείο ως πλήρες μέλος.
 12.4 Σε Ειδικές Συνεδρίες παρίστανται για σκοπούς ενημέρωσης και συντονισμού
  και άλλοι αξιωματούχοι του Κόμματος που θα προσκαλούνται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 12.5 Λειτουργία 
  α) Το Εκτελεστικό Γραφείο συγκαλείται το αργότερο τριάντα (30) ημέρες
   μετά την εκλογή των αιρετών μελών του και συνεδριάζει τακτικά
   τουλάχιστον μια (1) φορά τον μήνα και έκτακτα όταν κληθεί από τον
   Πρόεδρο ή από τα 3/5 των μελών του.
  β) Τα μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου αναλαμβάνουν συγκεκριμένους
   τομείς  ευθύνης. 
  γ) Βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά συν ένα μέλη του. Οι

   αποφάσεις λαμβάνονται  με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών
   του.
  δ) Γενικά θέματα λειτουργίας του ρυθμίζονται με Ειδικό Κανονισμό που
   θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή. 
 12.6 Αρμοδιότητες
  Το Εκτελεστικό Γραφείο ασκεί τις πιο κάτω αρμοδιότητες:
  α) Μελετά τις διαμορφούμενες εκάστοτε πολιτικές ή άλλες καταστάσεις
   και εξελίξεις και αντιμετωπίζει τα προκύπτοντα θέματα.
  β) Εκτιμά τη γενική κατάσταση και λαμβάνει αποφάσεις για την
   κομματική γραμμή μέσα στα πλαίσια των αρχών του Κόμματος.
  γ) Αποφασίζει για την ένταξη στα συλλογικά όργανα του Κόμματος
   άλλων στελεχών που προσχωρούν στο Κόμμα.
  δ) Ετοιμάζει  και υποβάλλει κάθε τρίμηνο προς την Κεντρική Επιτροπή
   Ειδική Πολιτική Έκθεση πάνω στην πολιτική κατάσταση, με βάση την 
   οποία αυτή προβαίνει στις εκτιμήσεις ή και λαμβάνει  τις αποφάσεις
   της.
  ε) Προτείνει στην Κεντρική Επιτροπή τα ονόματα των δύο Ελεγκτών του
   Κόμματος.
  στ) Συγκαλεί σε συνεννόηση με τις Επαρχιακές Επιτροπές τα τακτικά ή
   έκτακτα Επαρχιακά Συνέδρια.
  ζ) Καταρτίζει το προσχέδιο του Πολιτικού Προγράμματος του Κόμματος
   και το υποβάλλει στην Κεντρική Επιτροπή.
  η) Επιλέγει/εκλέγει τους πιο κάτω αξιωματούχους του Κόμματος: 
   I. Τον Οικονομικό Διαχειριστή του Κόμματος και τα μέλη της
   Οικονομικής Επιτροπής
   II. Τον Πρόεδρο και τα μέλη της Ομάδας Μελετών
   III. Επικυρώνει τα εννιά (9) πρόσωπα που στελεχώνουν το Γενικό
    Οργανωτικό Γραφείο
   IV. Τον Πρόεδρο και τα μέλη Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων
   V. Τον Πρόεδρο και τα μέλη Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων
   VI. Τον Γενικό Διευθυντή του Κόμματος
  θ) Καταρτίζει με  βάση εισηγήσεις της Επιτροπής Δεοντολογίας, Ελέγχου
   και Κανονισμών, τα προσχέδια των Κανονισμών που προνοούνται από
   τα διάφορα άρθρα του Καταστατικού και τα παραπέμπει στην Κεντρική
   Επιτροπή για ψήφιση.
  ι) Εισηγείται στην Κεντρική Επιτροπή τη σύσταση οποιασδήποτε
   Επιτροπής ή Επιτροπών με συμβουλευτική ιδιότητα που δεν
   προβλέπονται από το καταστατικό για την αποδοτική λειτουργία του
   κομματικού μηχανισμού.
  ια) Κατόπιν εισήγησης του Γενικού Διευθυντή του Κόμματος, εγκρίνει την
   δομή και το οργανόγραμμα του Κόμματος.
  ιβ) Δύναται να καλέσει Αξιωματούχους του Κόμματος που δεν είναι μέλη
   του Εκτελεστικού Γραφείου να παραστούν σε συνεδρία που μελετά
   θέματα της αρμοδιότητάς τους.
  ιγ) Λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή
  ιδ) Επιλέγει/εκλέγει πενταμελή (5) υποεπιτροπή του Εκτελεστικού
   Γραφείου, με Πρόεδρο και τέσσερα (4) μέλη η οποία ενεργεί σαν
   πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
   Η πειθαρχική εξουσία του Εκτελεστικού Γραφείου διά της
   πενταμελούς υποεπιτροπής του ασκείται αφού διοριστεί «ερευνών
   λειτουργός» (εκτός των Οργάνων του Κόμματος αλλά μέλος του
   Κόμματος) για διερεύνηση των γεγονότων και για υποβολή έκθεσης.
   Νοείται ότι παρέχεται το δικαίωμα ακροάσεως του μέλους εφ’ όσον η
   έρευνα διεκπεραιωθεί. 
 12.7 Επιβάλλει αυτεπάγγελτα πειθαρχική ποινή σε περιπτώσεις αυταπόδεικτου
  πειθαρχικού παραπτώματος.
 12.8 Το Εκτελεστικό Γραφείο φροντίζει για τη συγκρότηση και λειτουργία ειδικών
  επιτροπών εργασίας που θα αφορούν θέματα ανάλογα με τα υπουργεία της
  κυβέρνησης ή/και αντίστοιχες Επιτροπές της Βουλής.

 12.9 Η υλοποίηση και εφαρμογή των αποφάσεων του Εκτελεστικού Γραφείου
  μπορεί να ανατεθεί στη Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου.
 12.10 Το Εκτελεστικό Γραφείο επιλέγει τα κομματικά  μέλη που εκπροσωπούν το
  Κόμμα σε εξωκομματικούς οργανισμούς ή επιτροπές.
 12.11 Το Εκτελεστικό Γραφείο σε συνεργασία με το Γενικό Διευθυντή του
  Κόμματος ορίζει τις έμμισθες θέσεις του Κόμματος, διορίζει και παύει το
  έμμισθο προσωπικό και ορίζει και αναθεωρεί την αντιμισθία του με βάση την
  κείμενη νομοθεσία και τις ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις

ΑΡΘΡΟ 13: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
 13.1 Η Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον
  Αναπληρωτή Πρόεδρο, τους τρεις (3) Αντιπροέδρους, το Γενικό Γραμματέα,
  το Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα, τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο, τον
  Αναπληρωτή Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο και δύο (2) από τα αιρετά μέλη
  του Εκτελεστικού Γραφείου που ορίζονται από την ολομέλεια του Σώματος
  και διαχειρίζεται πάνω σε καθημερινή βάση θέματα κομματικής πολιτικής,
  οργανωτικής ανάπτυξης και γενικότερης πολιτικής και κομματικής δράσης.
  Στην Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου παρακάθεται και ο Γραμματέας
  Επικοινωνίας/Εκπρόσωπος Τύπου χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 13.2 Αρμοδιότητες
  α) Επιλέγει/εκλέγει τον Γραμματέα Επικοινωνίας/Εκπρόσωπο Τύπου
   κατόπιν εισήγησης του Προέδρου του Κόμματος.
  β) Σε συνεργασία με τον Γενικό Διευθυντή του Κόμματος έχει την ευθύνη
   θεμάτων που άπτονται του επαγγελματικού προσωπικού του
   Κόμματος.
  γ) Επιλέγει/εκλέγει τον Υπεύθυνο Προσωπικών Δεδομένων.

ΑΡΘΡΟ 14: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
 14.1 Οι βουλευτές του Κόμματος αποτελούν την Κοινοβουλευτική Ομάδα του.
 14.2 Αρμοδιότητες
  α) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα έχει την ευθύνη της προβολής και
   εφαρμογής της πολιτικής του Κόμματος στα πλαίσια της Βουλής των
   Αντιπροσώπων.
  β) Ενεργεί τόσο μέσα, όσο και έξω από τη Βουλή για την προώθηση των
   αρχών και των αποφάσεων του Κόμματος και αγωνίζεται για την
   υπεράσπιση και εξασφάλιση των συμφερόντων του λαού μας.
  γ) Δραστηριοποιείται  σε συνεργασία με τα αρμόδια όργανα του Κόμματος
   για την επισήμανση, προώθηση και επίλυση των συμφερόντων του
   λαού.
  δ) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα δύναται για σκοπούς διευκόλυνσης της
   στην εκπλήρωση των καθηκόντων της, να διορίσει σε συνεννόηση με
   το Γενικό Γραμματέα, έμμισθο Γραμματέα, καθορίζοντας ταυτόχρονα
   τους όρους εργοδότησης του και τα καθήκοντά του.
  ε) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα συνεδριάζει τακτικά κάθε εβδομάδα και
   έκτακτα όταν παρίσταται ανάγκη.
  στ) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα επιλέγει δυο (2) εκ των Κοινοβουλευτικών
   Συνεργατών ως Γραμματείς της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.
  ζ) Λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή
 14.3 Ειδικός Κανονισμός
  Ειδικός Κανονισμός, που ετοιμάζει η Κοινοβουλευτική Ομάδα και ψηφίζει
  η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει την οργάνωση και λειτουργία της Ομάδας.

ΑΡΘΡΟ 15: ΓΕΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
 15.1 Το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο είναι υπεύθυνο για την οργάνωση του
  Κόμματος και καταρτίζει το Γενικό Οργανωτικό Σχέδιο.
 15.2 Του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου προΐσταται ο Γενικός Οργανωτικός
  Γραμματέας. 
 15.3 Απαρτίζεται από τον Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα, τους δυο (2) Βοηθούς
  Γενικούς Οργανωτικούς Γραμματείς και τους έξι (6) Γενικούς Επαρχιακούς

  Οργανωτικούς Διοικητικών Επαρχιών.
 15.4 Όπου κριθεί αναγκαίο καλούνται να παρακαθίσουν σε συνεδρίες του Γενικού
  Οργανωτικού Γραφείου και άλλοι αξιωματούχοι.
 15.5 Τα μέλη του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου επικυρώνονται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 15.6 Βρίσκεται σε στενή επαφή με τις Επαρχιακές Επιτροπές και τα Παραρτήματα
  του Εξωτερικού και συντονίζει τις ενέργειες και δραστηριότητες τους στον
  οργανωτικό τομέα.
 15.7 Ελέγχει την πρόοδο προς υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.
 15.8 Τηρεί υπό την εποπτεία του Προέδρου του Κόμματος και με τη συνεργασία
  του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, το Κεντρικό Μητρώο Μελών του
  Κόμματος και ελέγχει την κανονική  τήρηση των Επαρχιακών Μητρώων
  Μελών από τις Επαρχιακές Επιτροπές και των Μητρώων Μελών  των Τοπικών
  Οργανώσεων από τις αντίστοιχες Τοπικές Επιτροπές, της ΝΕΔΗΚ και της
  ΓΟΔΗΚ.
 15.9 Διενεργεί και εποπτεύει τις εκλογές για την ανάδειξη της ηγεσίας της
  ΝΕΔΗΚ και της ΓΟΔΗΚ, για τις οποίες έχει την ευθύνη τήρησης του
  μητρώου.
 15.10 Κανένα μέλος του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου δεν μπορεί να διεκδίκηση
  πολιτειακό αξίωμα εκτός και αν παραιτηθεί από την θέση του τουλάχιστον
  δυο (2) χρόνια πριν τις εκλογές τις οποίες προτίθεται να διεκδικήσει, εκτός
  και αν το Εκτελεστικό Γραφείο δώσει σχετική άδεια κατόπιν γραπτού
  αιτήματος.
 15.11 Το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 16: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ
 16.1 Η Επιτροπή Δεοντολογίας, Ελέγχου και Κανονισμών απαρτίζεται από πέντε
  (5) μέλη που επιλέγονται/εκλέγονται από την Κεντρική Επιτροπή.
 16.2 Καταρτίζει κώδικα Δεοντολογίας και εισηγείται κανονισμούς που ρυθμίζουν
  την κομματική συμπεριφορά και δράση καθώς και τη λειτουργία όλων των
  οργάνων του Κόμματος.
 16.3 Παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση του Καταστατικού, του Κώδικα
  Δεοντολογίας και των Κανονισμών.

ΑΡΘΡΟ 17: ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 17.1 Με πρωτοβουλία του Εκτελεστικού Γραφείου, συγκροτούνται Επιτροπές με
  ευθύνη την εξέταση θεμάτων που αφορούν την πολιτική, εκπαιδευτική,
  κοινωνική, οικονομική, πολιτιστική και αθλητική δραστηριότητα της
  Κυβέρνησης ή και άλλων φορέων εξουσίας, όπως και άλλες πτυχές της
  ζωής  του  τόπου .  Με δ ική  τους  πρωτοβουλία  να  εκφράζουν
  απόψεις/εισηγήσεις στο Εκτελεστικό Γραφείο για οποιοδήποτε από τα
  θέματα αυτά.
 17.2 Στις Επιτροπές  μετέχουν εξ οφίκιο οι βουλευτές  που εκπροσωπούν το
  Κόμμα στις αντίστοιχες Επιτροπές της Βουλής. Τα λοιπά μέλη των Επιτροπών
  επιλέγει/εκλέγει το Εκτελεστικό Γραφείο.
 17.3 Την εποπτεία  και συντονισμό του έργου τους θα έχει ο Αναπληρωτής
  Πρόεδρος του Κόμματος ή οι Αντιπρόεδροι του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 18: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
 18.1 Τα μέλη της Επιτροπής Αναθεώρησης και Εκσυγχρονισμού της Κυπριακής
  Νομοθεσίας επιλέγονται/εκλέγονται από το Εκτελεστικό Γραφείο κατόπιν
  εισήγησης της Γραμματείας του.
 18.2 Τελεί υπό την εποπτεία του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου ή του
  Αναπληρωτή Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου και βρίσκεται σε στενή
  συνεργασία με τους βουλευτές και κοινοβουλευτικούς συνεργάτες.
 18.3 Είναι υπεύθυνο για την μελέτη του Νομοθετικού πλαισίου του κράτους με

  στόχο την επισήμανση αδυναμιών και την τροποποίηση τους στην
  κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού  και της βελτίωσης της λειτουργικότητας
  του προς όφελος των πολιτών.

ΑΡΘΡΟ 19: ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
 19.1 Στο Σύστημα Παραγωγής Πολιτικής συμμετέχουν οι Βουλευτές, τα Μέλη του
  Εκτελεστικού Γραφείου και της Κεντρικής Επιτροπής, οι Κοινοβουλευτικοί
  Συνεργάτες και τα μέλη της Επιτροπής Πολιτικού Σχεδιασμού και των
  Ομάδων Μελετών.
 19.2 Άλλα στελέχη καθώς και μέλη με ειδική τεχνοκρατική κατάρτιση
  συνδράμουν την όλη προσπάθεια.
 19.3 Βασικός σκοπός είναι η επεξεργασία και ο καταρτισμός μελετών και
  προτάσεων για διαμόρφωση πολιτικής θέσης από το Κόμμα και τη χάραξη της
  κομματικής γραμμής σε διάφορους τομείς πολιτικής.
 19.4 Το συντονισμό και την εποπτεία του Συστήματος Παραγωγής Πολιτικής έχει
  ένας εκ των Αντιπροέδρων του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 20: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 20.1 Η Οικονομική Επιτροπή, κάτω από την εποπτεία του Εκτελεστικού Γραφείου
  και με τη συντονιστική ευθύνη του Οικονομικού Διαχειριστή του Κόμματος,
  είναι υπεύθυνη για την οικονομική διαχείριση του Κόμματος, την
  κατάστρωση και υλοποίηση προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης του
  Κόμματος και τον έλεγχο ομαλής τήρησης των οικονομικών λογαριασμών και
  λογιστικών βιβλίων του Κόμματος σε  Παγκύπρια κλίμακα.
 20.2 Η Επιτροπή είναι δεκαπενταμελής (15), με δικαίωμα της Κεντρικής Επιτροπής
  να αυξομειώνει τα μέλη της.  Η θητεία της διαρκεί για πενήντα-τέσσερις (54)
  μήνες.
  Οι Πρόεδροι των Επαρχιακών Οικονομικών Επιτροπών ή οι επαρχιακοί ταμίες
  είναι εξ οφίκιο μέλη της.
 20.3 Αρμοδιότητες 
  α) Καταρτίζει τον Ετήσιο Προϋπολογισμό Εσόδων και Δαπανών του
   Κόμματος και τον καταθέτει προς έγκριση στην Κεντρική Επιτροπή
   προς την οποία είναι υπόλογη.
  β) Σε συνεργασία με τον Οικονομικό διαχειριστή του Κόμματος, τους
   αξιωματούχους της ηγεσίας και άλλα αρμόδια κομματικά όργανα
   προγραμματίζει και υλοποιεί προγράμματα για την εξασφάλιση
   οικονομικών πόρων και ενίσχυση του Ταμείου του Κόμματος
  γ) Εποπτεύει την κανονική λειτουργία  του Λογιστηρίου του Κόμματος και
   ασκεί έλεγχο στην οικονομική διαχείριση σε όλα τα επίπεδα του
   Κόμματος.
  δ) Εξουσιοδοτεί τη διενέργεια των κομματικών δαπανών με βάση
   σχετικές εκάστοτε εισηγήσεις του Γενικού Διευθυντή του Κόμματος.
  ε) Υποβάλλει στο Εκτελεστικό Γραφείο κατά τρίμηνο, ή όταν της ζητηθεί,
‘   Έκθεση για την οικονομική κατάσταση του Κόμματος’.
  στ) Υποβάλλει στο τέλος κάθε οικονομικού έτους στην Κεντρική Επιτροπή
   τους ελεγμένους λογαριασμούς του Κόμματος προς συζήτηση και
   έγκριση.
  ζ) Παρουσιάζει κατ’ έτος προϋπολογισμό για τους επόμενους δώδεκα
   (12) μήνες.
  η) Με εισήγηση του Γενικού Διευθυντή ή/και του Οικονομικού
   Διαχειριστή δύναται να ανοίγει/κλείνει/λειτουργεί τραπεζικούς
   λογαριασμούς, ή/και να έχει δικαίωμα υπογραφής ή/και  να προβαίνει
   σε αιτήματα τραπεζικών διευκολύνσεων/δανεισμού εκ μέρους του
   Κόμματος, ΝΕΔΗΚ, ΓΟΔΗΚ, και των Επαρχιακών Επιτροπών σύμφωνα
   με το άρθρο 69.9.
 20.4 Ειδικός  Κανονισμός

  Ειδικός Κανονισμός που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει την
  οργάνωση και λειτουργία της.

ΑΡΘΡΟ 21: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
 21.1 Η  Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων χειρίζεται τις διεθνείς σχέσεις του Κόμματος
  υπό την άμεση εποπτεία του Αναπληρωτή Προέδρου  του  Κόμματος.
 21.2 Η Επιτροπή είναι πενταμελής (5), με δικαίωμα της Κεντρικής Επιτροπής να
  αυξομειώνει τα μέλη της.  Επιλέγεται/εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή
  για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 21.3 Κάθε χρόνο υποβάλλει στο Εκτελεστικό γραφείο Έκθεση Δράσης που
  καλύπτει τις δραστηριότητές της κατά την περίοδο αυτή.
 21.4 Η Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων συμμετέχει τόσο στο σύστημα  παραγωγής
  πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.
 21.5 Της Επιτροπής προΐσταται ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων, ο
  οποίος επιλέγεται/εκλέγεται από το Εκτελεστικό Γραφείο και είναι εξ οφίκιο
  μέλος της Κεντρικής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου.
 21.6 Ειδικός  Κανονισμός
  Ειδικός Κανονισμός που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει τη
  λειτουργία της.

ΑΡΘΡΟ 22: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΣΧΕΣΕΩΝ  
 22.1 Η Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων είναι πενταμελής (5) με δικαίωμα της
  Κεντρικής Επιτροπής να αυξομειώνει τον αριθμό των μελών της. Ο Πρόεδρος
  και τα τέσσερα μέλη επιλέγονται/εκλέγονται από το Εκτελεστικό Γραφείο για
  θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 22.2 Κάθε εξάμηνο υποβάλλει στο Εκτελεστικό Γραφείο Έκθεση Δράσης που
  καλύπτει τις δραστηριότητες κατά την περίοδο αυτή.
 22.3 Η Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων χειρίζεται τις δημόσιες σχέσεις του
  Κόμματος υπό την εποπτεία του Προέδρου του Κόμματος και του Γενικού
  Γραμματέα.
 22.4 Η Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων συμμετέχει τόσο στο σύστημα παραγωγής
  πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.
 22.5 Της Επιτροπής προΐσταται ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων ο
  οποίος επιλέγεται/εκλέγεται από το Εκτελεστικό Γραφείο και είναι εξ οφίκιο
  μέλος της Κεντρικής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου.
 22.6 Ειδικός Κανονισμός
  Ειδικός Κανονισμός που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει τη
  λειτουργία της.

ΑΡΘΡΟ 23: ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
 23.1 Ιδρύονται Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες κατά επαρχία
  με εισήγηση του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
  Ομάδων, κατά κλάδον ή επάγγελμα όπου τα μέλη είναι πέραν των τριάκοντα
  Οι κατά επαρχία επάγγελμα Κλαδικές Οργανώσεις συνδέονται με τις
  αντίστοιχες Κλαδικές των άλλων Επαρχιακών και σχηματίζουν κατά
  επάγγελμα την Παγκύπρια Κλαδική Οργάνωση.
 23.2 Η Κλαδική Οργάνωση διοικείται από πενταμελή (5) Επιτροπή που
  αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα, το Βοηθό
  Γραμματέα και τον Ταμία.
 23.3 Οι Πρόεδροι των Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων
  αποτελούν την Συντονιστική Επιτροπή των Κλαδικών Οργανώσεων
  (Σ.Ε.Κ.Ο.)  και έχουν την ευθύνη του συντονισμού των Κλαδικών
  Οργανώσεων. Το έργο της ΣΕΚΟ αναλαμβάνει πενταμελής Γραμματεία που
  εκλέγεται και έχει πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Αναπληρωτή
  Γραμματέα και Ταμία.
 23.4 Αρμοδιότητες Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων 
  α) Επιλαμβάνονται και προωθούν προβλήματα, ή αιτήματα μελών του
   Κλάδου διά του αρμοδίου οργάνου του Κόμματος.
  β) Μελετούν προβλήματα του Κλάδου και υποβάλλουν εισηγήσεις στο
   Κόμμα διά του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών

   Ομάδων.
  γ) Οργανώνουν τα μέλη, τα στελέχη και τους οπαδούς του Κόμματος
   στους χώρους εργασίας και φροντίζουν για τη συστηματική
   διαφώτιση και εμπέδωση της Κομματικής πολιτικής.
 23.5 Οι Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες συμμετέχουν τόσο στο
  σύστημα παραγωγής πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών
  προγραμμάτων του Κόμματος.
 23.6 Οι Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες τελούν υπό την
  εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου.
 23.7 Κατά παρόμοιο τρόπο λειτουργούν και οι Επιτροπές Συνταξιούχων.
 23.8 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί, που εγκρίνει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζουν τον τρόπο
  εκλογής και λειτουργίας όλων των Κλαδικών Επιτροπών και Οργανώσεων
  του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 24: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
 24.1 Η σύνθεση και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Πολιτικού Σχεδιασμού
  καθορίζονται από το Εκτελεστικό Γραφείο.
 24.2 Η Επιτροπή Πολιτικού Σχεδιασμού συμμετέχει τόσο στο σύστημα παραγωγής
  πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 25: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 25.1 Η Επιτροπή Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι υπεύθυνη για την Οργάνωση της
  Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Κόμματος στις Δημαρχούμενες περιοχές και στα
  Κοινοτικά Συμβούλια.
 25.2 Σε συνεργασία με το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο, υπό την εποπτεία του
  Προέδρου του Κόμματος, καταρτίζει τα ψηφοδέλτια του Κόμματος στις
  Δημοτικές και Κοινοτικές εκλογές.
 25.3 Της Επιτροπής Τοπικής Αυτοδιοίκησης προΐσταται ο Γραμματέας Τοπικής
  Αυτοδιοίκησης ο οποίος επιλέγεται/εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή
  της οποίας είναι εξ οφίκιο μέλος με δικαίωμα ψήφου.
 25.4 Συμμετέχουν οι Δήμαρχοι, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι Σχολικοί Έφοροι και οι
  εκλεγμένοι Πρόεδροι Κοινοτικών Συμβουλίων μέλη του Κόμματος.
 25.5 Τελεί υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου.
 25.6 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί που ψηφίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζουν, θέματα
  οργάνωσης και λειτουργίας της Επιτροπής Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΑΡΘΡΟ 26: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
 26.1 Η Επιτροπή Διαρκούς Διαβούλευσης με τους Πολίτες είναι υπεύθυνη για την
  διαμόρφωση και διαχείριση συστήματος συνεχούς επικοινωνίας με τους
  πολίτες, μέσω της διεξαγωγής ερευνών  και μελετών για πολιτικά,
  ανθρωπιστικά και κοινωνικά θέματα και για προτάσεις του Κόμματος που
  αφορούν σημαντικά ζητήματα που τους απασχολούν.
 26.2 Την σύνθεση της Επιτροπής αποφασίζει η Γραμματεία του Εκτελεστικού
  Γραφείου.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΑΡΘΡΟ 27: ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
  1. Πρόεδρος
  2. Αναπληρωτής Πρόεδρος
  3. Αντιπρόεδροι
  4. Γενικός Γραμματέας
  5. Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας
  6. Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος

  7. Μέλος Εκτελεστικού Γραφείου
  8. Πρόεδρος ΓΟΔΗΚ
  9. Πρόεδρος ΝΕΔΗΚ
  10. Μέλος Κεντρικής Επιτροπής
  11. Άλλοι Αξιωματούχοι

ΑΡΘΡΟ 28: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 28.1 Ο Πρόεδρος του Κόμματος εκλέγεται, άμεσα από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση,  και η θητεία του διαρκεί μέχρι την εκλογή νέου Προέδρου.
  Πρόεδρος εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει το 50% συν μία ψήφο
  του συνόλου των έγκυρων ψήφων. Αν η πρώτη ψηφοφορία δεν αναδείξει
  Πρόεδρο, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την πρώτη Κυριακή μετά την
  Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση, μεταξύ των δύο επικρατέστερων
  υποψηφίων.
 28.2 Σε περίπτωση κένωσης της θέσης του Προέδρου του Κόμματος για
  υπολειπόμενη θητεία μικρότερη των έξι (6) μηνών τα  καθήκοντα αυτού ασκεί
  ο Αναπληρωτής Πρόεδρος. Αν η θέση του Προέδρου του Κόμματος κενωθεί
  ενώ υπολείπεται θητεία πέραν των έξι μηνών, συγκαλείται Έκτακτη
  Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση, ειδικώς προς τούτο συγκαλούμενη, για την
  εκλογή νέου Προέδρου εντός του επόμενου εξαμήνου από την κένωση της
  θέσης.
 28.3 Αρμοδιότητες
  α) Ο Πρόεδρος του Κόμματος εκπροσωπεί και εκφράζει το Κόμμα.
  β) Προΐσταται και έχει τη γενική εποπτεία και τον έλεγχο του Κόμματος
   σε όλους του τομείς.
  γ) Προεδρεύει όλων των Κεντρικών Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος
   ή οποιασδήποτε Επιτροπής σε συνεδρία της οποίας λαμβάνει μέρος.
  δ) Μετέχει στη διαδικασία εκλογής του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου
   και του Αναπληρωτή του ως ορίζεται στο Καταστατικό.
  ε) Υπογράφει όλα τα έγγραφα του Κόμματος.
  στ) Δύναται να εκχωρεί προσωρινά μέρος των εξουσιών του στον
   Αναπληρωτή  Πρόεδρο του Κόμματος.
  ζ) Τον Πρόεδρο του Κόμματος όταν κωλύεται ή απουσιάζει
   αντιπροσωπεύει ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Κόμματος. Ο
   Πρόεδρος του Κόμματος λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 29: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 29.1 Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος εκλέγεται  από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση.
 29.2 Είναι μέλος των Ανωτάτων Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος.
 29.3 Αναπληρεί τον Πρόεδρο όταν κωλύεται ή απουσιάζει, στην άσκηση των
  συνήθων καθηκόντων του ή όπως προβλέπεται στο άρθρο 25(2).
 29.4 Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 30: ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 30.1 Οι Αντιπρόεδροι είναι τρεις (3) και εκλέγονται από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση μέσα από κοινό ψηφοδέλτιο. Σε περίπτωση κενής θέσης
  Αντιπροέδρου, τότε η Κεντρική Επιτροπή εκλέγει μετά από υποβολή
  υποψηφιοτήτων, νέο Αντιπρόεδρο.
 30.2 Ο κάθε ένας εξ αυτών αναλαμβάνει ξεχωριστό τομέα ευθύνης, όπως αυτοί
  καθορίζονται από το Εκτελεστικό Γραφείο. Η επιλογή γίνεται με βάση την
  σειρά εκλογής.
 30.3 Είναι μέλη των  Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος όπως προβλέπεται από
  το Καταστατικό.
 30.4 Καθήκοντα
  α) Βοηθούν τον Πρόεδρο και Αναπληρωτή Πρόεδρο στην εκτέλεση των
   καθηκόντων τους για την ομαλή λειτουργία του Κόμματος.
  β) Αναλαμβάνουν την ευθύνη εποπτείας και συντονισμού του
   συστήματος παραγωγής πολιτικής, την ευθύνη του συντονισμού της

   διαμόρφωσης του κυβερνητικού προγράμματος του Κόμματος και τον
   συντονισμό της Επιτροπής Πολιτικών Συμβούλων. Ενημερώνουν με
   τακτικές εκθέσεις/αναφορές το Εκτελεστικό Γραφείο και την Κεντρική
   Επιτροπή.
 30.5 Οι Αντιπρόεδροι λογοδοτούν στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 31: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 31.1 Ο Γενικός Γραμματέας του Κόμματος εκλέγεται από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση.
 31.2 Αρμοδιότητες: 
  α) Συγκαλεί τις συνεδρίες των Κεντρικών Συλλογικών Οργάνων του
   Κόμματος κοινοποιώντας έγκαιρα την ημερήσια διάταξη κάθε
   συνεδρίας μαζί με τα σχετικά έγγραφα εργασίας ως ορίζει το
   Καταστατικό και οι Ειδικοί Κανονισμοί.
  β) Σε συνεργασία με τους Βοηθούς Γενικούς Γραμματείς φέρει την
   ευθύνη τήρησης  των  βιβλίων  Πρακτικών των συνεδριάσεων των
   Κεντρικών Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος.
  γ) Έχει την εποπτεία των Ομάδων Μελετών και του Πολιτικού
   Σχεδιασμού.
  δ) Γνωστοποιεί τις αποφάσεις των Ανώτερων Καθοδηγητικών Οργάνων
   του Κόμματος προς τα ιεραρχικά υφιστάμενά  του κομματικά όργανα
   και ελέγχει την εφαρμογή τους.
  ε) Καταθέτει στο Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο την Έκθεση Δράσης του
   Κόμματος.
  στ) Προσυπογράφει κατά κανόνα τα εξερχόμενα έγγραφα του Κόμματος.
  ζ) Υποβάλλει  προς τα αρμόδια  όργανα   προτάσεις για λήψη
   αποφάσεων πάνω σε  τρέχοντα σοβαρά θέματα.
  η) Συγκροτεί σε συνεργασία με το Εκτελεστικό Γραφείο, Επιτροπές
   Εργασίας με συμβουλευτική ιδιότητα, με σκοπό την πλαισίωση και
   υποβοήθηση υπευθύνων Αξιωματούχων στην εκτέλεση του έργου
   τους. 
  θ) Ο Γενικός Γραμματέας βοηθείται στο έργο του από τους Βοηθούς
   Γενικούς Γραμματείς.
 31.3 Ο Γενικός Γραμματέας λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή

ΑΡΘΡΟ 32: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 32.1 Ο Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας  εκλέγεται από την  Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση.
 32.2 Η θέση του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα είναι επαγγελματική κατόπιν
  εκλογής. Δεν μπορεί να διεκδικήσει οποιοδήποτε πολιτειακό αξίωμα, εκτός
  και αν παραιτηθεί δυο (2) χρόνια πριν τις πολιτειακές εκλογές στις οποίες
  προτίθεται να διεκδικήσει.
 32.3. Αρμοδιότητες
  α) Είναι υπεύθυνος για την οργάνωση του Κόμματος. Καταρτίζει το
   Γενικό Οργανωτικό Σχέδιο, το οποίο, μετά την έγκριση του από την
   Κεντρική Επιτροπή, προωθεί δια των αρμοδίων κομματικών 
οργάνων
   προς υλοποίηση.
  β) Βρίσκεται σε στενή επαφή με τις Επαρχιακές Επιτροπές και τα
   Παραρτήματα του Εξωτερικού και συντονίζει τις ενέργειες και
   δραστηριότητες τους στον οργανωτικό τομέα.
  γ) Επισκέπτεται τις Επαρχίες και παρακολουθεί και ελέγχει την πρόοδο
   προς υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του Κόμματος.
  δ) Ενημερώνει το Εκτελεστικό Γραφείο και υποβάλλει τακτικά Έκθεση
   προς την Κεντρική Επιτροπή για την πρόοδο και τα αποτελέσματα
   υλοποίησης του Γενικού Οργανωτικού Σχεδίου και των Ειδικών
   Οργανωτικών Προγραμμάτων. 
  ε) Προΐσταται τις λειτουργίας του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου. 
  στ) Με εισήγηση του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, το Εκτελεστικό

   Γραφείο επικυρώνει τα εννιά (9) πρόσωπα που στελεχώνουν το
   Οργανωτικό Γραφείο. 
   Το Οργανωτικό Γραφείο υπόκειται πλήρως στις αρμοδιότητες του
   Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα.
 32.4 O Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 33: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
 33.1 Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Κόμματος είναι μέλος της Βουλής,
  αυτοδικαίως προεδρεύει της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και ασκεί καθήκοντα
  Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου.
 33.2 Εάν ο Πρόεδρος του Κόμματος αναδειχθεί Πρόεδρος της Βουλής πράγμα
  που θα τον κωλύει να ασκεί τα καθήκοντα του Κοινοβουλευτικού
  Εκπροσώπου ή για οποιοδήποτε λόγο δεν επιθυμεί να κατέχει τη θέση του
  Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου, ή εάν δεν είναι μέλος της Βουλής, η
  Κοινοβουλευτική Ομάδα σε συνεδρία της υπό την προεδρία του, εκλέγει τον
  Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο.  Την εκλογή του Εκπροσώπου επικυρώνει η
  Κεντρική Επιτροπή.
 33.3 Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος υποβάλλει κάθε τρίμηνο ή όταν του
  ζητηθεί από το Εκτελεστικό Γραφείο Έκθεση Δράσης της Ομάδας.
 33.4 Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος εκφράζει τις θέσεις του Κόμματος στην
  Βουλή και συντονίζει το έργο των βουλευτών.
 33.5 Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος καλεί σε συνεδρία την Ομάδα τακτικά κάθε
  εβδομάδα και έκτακτα όταν παρίσταται ανάγκη.

ΑΡΘΡΟ 34: ΜΕΛΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
 Ως το Άρθρο 12 ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 35: ΒΟΗΘΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
 35.1 Οι Βοηθοί Γενικοί Γραμματείς είναι δυο (2) και επιλέγονται/εκλέγονται από
  την Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 35.2 Συμμετέχουν εξ οφίκιο μέλη στην Κεντρική Επιτροπή με δικαίωμα ψήφου.
 35.3 Μετέχουν στα συλλογικά όργανα του Κόμματος,  όπως προνοεί το
  Καταστατικό.
 35.4 Αρμοδιότητες
  α) Βοηθούν το Γενικό Γραμματέα στην προετοιμασία και τη λειτουργία
   των συλλογικών οργάνων του Κόμματος.
  β) Ειδικότερα ασκούν καθήκοντα που τους κατανέμει το Εκτελεστικό
   Γραφείο ύστερα από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 36: ΒΟΗΘΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΙ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
 36.1 Οι  Βοηθοί  Γενικοί  Οργανωτικοί  Γραμματείς είναι  δύο (2)  και
  επιλέγονται/εκλέγονται από την Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί
  54 μήνες.
 36.2 Συμμετέχουν εξ οφίκιο μέλη στην Κεντρική Επιτροπή με δικαίωμα ψήφου.
 36.3 Μετέχουν στα συλλογικά όργανα του Κόμματος,  όπως προνοεί το
  Καταστατικό.
 36.4 Αρμοδιότητες 
  α) Βοηθούν το Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα για την εύρυθμη λειτουργία
   του οργανωτικού μηχανισμού του Κόμματος. Αντικαθιστούν το Γενικό
   Οργανωτικό  Γραμματέα σε περίπτωση απουσίας.
  β) Ειδικότερα, ασκούν καθήκοντα που τους αναθέτει το Εκτελεστικό
   Γραφείο ύστερα από εισήγηση του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 37: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
 37.1 Ο Αναπληρωτής Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος εκλέγεται από την
  Κοινοβουλευτική Ομάδα και αναπληρώνει τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο
  όταν απουσιάζει ή όταν κωλύεται. Την εκλογή του επικυρώνει η Κεντρική
  Επιτροπή.

   στ) Να  ψηφίζει τους υποψήφιους του Κόμματος σε κάθε εκλογή σε
    δημόσιο αξίωμα.
   ζ) Να μην είναι μέλος άλλου Κόμματος.
 62.7 Κομματική Ταυτότητα
   α) Η εγκεκριμένη αίτηση υποψηφίου μέλους, προωθείται από την
    Επαρχιακή Επιτροπή ή τη Γραμματεία του Εκτελεστικού
    Γραφείου προς το Τμήμα έκδοσης ταυτοτήτων στα Κεντρικά
    Γραφεία για την καταγραφή  του μέλους στο Κεντρικό Μητρώο
    και την έκδοση της κομματικής του ταυτότητας.
   β) Η διαδικασία έκδοσης της κομματικής ταυτότητας
    συμπληρώνεται το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες από την
    παράδοση των στοιχείων στο τμήμα ταυτοτήτων στη Λευκωσία.
    Η ταυτότητα παραδίδεται στην οικεία Επαρχιακή Επιτροπή, η
    οποία και τη διαβιβάζει αμέσως στην ενδιαφερόμενη Τοπική
    Οργάνωση για να παραδοθεί στο νέο μέλος.
   γ) Η όλη διαδικασία εγγραφής μέλους και έκδοσης της ταυτότητας
    του και παράδοσης της στο νέο μέλος διεξάγεται με τον
    ταχύτερο δυνατό ρυθμό και σε καμιά περίπτωση δεν διαρκεί
    πέραν των δύο μηνών.
   δ) Η ανανέωση της Κομματικής ταυτότητας γίνεται δια της
    πληρωμής της ετήσιας συνδρομής.

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

ΑΡΘΡΟ 63: ΝΕΟΛΑΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 63.1 Η ΝΕΔΗΚ αποβλέπει στην κινητοποίηση και πολιτικοποίηση των νέων και
  αξιοποίηση της προσφοράς τους στη ζωή του τόπου μας.
  Αποτελεί την ανανεωτική δύναμη στον αγώνα προώθησης  και πραγμάτωσης
  των αρχών και των στόχων του Κόμματος.
 63.2 Διατηρεί Τμήματα Φοιτητικής Νεολαίας, Εργαζόμενης Νεολαίας και άλλα. 
 63.3 Η ΝΕΔΗΚ είναι αναπόσπαστο μέρος του Κόμματος και βρίσκεται σε συνεχή
  πολιτική συνεργασία με τα συλλογικά όργανα του Κόμματος, πάντοτε κάτω
  από την άμεση εποπτεία του Κόμματος.
 63.4 Η οικονομική διαχείριση και ο έλεγχος γίνεται από το Γενικό Διευθυντή του
  Κόμματος σε συνεργασία με τον Οικονομικό Διαχειριστή του Κόμματος.
 63.5 Μέλη της ΝΕΔΗΚ είναι οι νέοι, μέλη του Κόμματος, ηλικίας από 18-30 ετών.
  Κατά την ημέρα της εκλογικής συνέλευσης δικαίωμα ψήφου έχουν όσοι
  έχουν οικονομικά τακτοποιημένες τις υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με τις
  πρόνοιες του Άρθρου 62.3. Για άτομα 12-18 ετών που επιθυμούν να
  εγγραφούν στην ΝΕΔΗΚ, τηρείται ξεχωριστό μητρώο υπό την εποπτεία του
  Γενικού Οργανωτικού Γραφείου.
 63.6 Την ευθύνη φύλαξης και τήρησης του μητρώου έχει το Γενικό Οργανωτικό
  Γραφείο του Κόμματος.
 63.7 Κανένας εν ενεργεία αξιωματούχος της ΝΕΔΗΚ δεν μπορεί να υπερβαίνει το
  τριαντακοστό (30) έτος της ηλικίας του εκτός και αν διανύει θητεία στην
  οποία εξελέγη και ήταν κάτω των τριάντα (30) ετών.
 63.8 Ο Πρόεδρος, τα μέλη της Γραμματείας και οι Επαρχιακοί Αξιωματούχοι της
  οργάνωσης, εκλέγονται από το Παγκύπριο Συνέδριο της Οργάνωσης το
  οποίο διενεργείται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του Κόμματος το
  αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής της
  Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης και η θητεία τους διαρκεί
  πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 63.9 Η διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη της ηγεσίας της ΝΕΔΗΚ
  διενεργείται και εποπτεύεται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του
  Κόμματος.

 63.10 Ο Πρόεδρος της ΝΕΔΗΚ προεδρεύει της Γενικής Γραμματείας και του
  Κεντρικού Συμβουλίου της ΝΕΔΗΚ.  Έχει την ευθύνη οργάνωσης και
  διοίκησης της ΝΕΔΗΚ και προώθησης των σκοπών και επιδιώξεων της, σε
  συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη των συλλογικών οργάνων της των οποίων
  προεδρεύει.
 63.11 Ο Πρόεδρος της ΝΕΔΗΚ συμμετέχει στο Εκτελεστικό Γραφείο του Κόμματος
  και επίσης, μαζί με τα μέλη της Γενικής Γραμματείας, στην Κεντρική Επιτροπή
  του Κόμματος.
 63.12 Το Καταστατικό της ΝΕΔΗΚ αντανακλά στις διατάξεις του το περιεχόμενο
  του παρόντος άρθρου. Το Καταστατικό του Κόμματος υπερισχύει
  οποιασδήποτε άλλης πρόνοιας του Καταστατικού της ΝΕΔΗΚ σε περίπτωση
  αμφιλεγόμενης και συγκρουόμενης ερμηνείας οποιασδήποτε διάταξης.
 63.13 Το Καταστατικό της ΝΕΔΗΚ υπόκειται στην έγκριση και επικύρωση της
  Κεντρικής Επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 64: ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ  ΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ  ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 64.1 Σκοπός της ΓΟΔΗΚ είναι η προσέλευση των Κυπρίων γυναικών στις τάξεις
  του Δημοκρατικού Κόμματος και η εργασία και συμβολή τους στον αγώνα για
  ανέλιξη της Κύπριας γυναίκας στον πολιτικό,  στον πολιτιστικό και στον
  κοινωνικό τομέα καθώς και η διασφάλιση για τις γυναίκες ισότητα
  δικαιωμάτων και ευκαιριών, πάντοτε μέσα στα πλαίσια του όλου Κομματικού
  μηχανισμού και σύμφωνα με τις καταστατικές αρχές και την πολιτική γραμμή
  του Κόμματος.
 64.2 Η ΓΟΔΗΚ είναι  τμήμα αναπόσπαστο του  Κόμματος και βρίσκεται σε συνεχή
  πολιτική συνεργασία με τα συλλογικά όργανα του Κόμματος. Διατηρεί
  διοικητική και οργανωτική αυτοτέλεια, πάντοτε κάτω από την άμεση εποπτεία
  του Κόμματος.
 64.3 Η οικονομική διαχείριση και ο έλεγχος γίνονται από το Γενικό Διευθυντή του
  Κόμματος σε συνεργασία με τον Οικονομικό Διαχειριστή του Κόμματος.
 64.4 Η ΓΟΔΗΚ παρουσιάζει τις θέσεις και απόψεις του Κόμματος σε θέματα που
  αφορούν ειδικά τη γυναίκα.
 64.5 Μέλη της ΓΟΔΗΚ είναι όλες οι γυναίκες  μέλη του Κόμματος.
  Για την εγγραφή τους ως μελών εφαρμόζονται οι πρόνοιες του Άρθρου 62.3.
  Τα ονόματα των γυναικών μελών του Κόμματος καταχωρούνται στο Κεντρικό
  Μητρώο Μελών του Κόμματος.
 64.6 Την ευθύνη φύλαξης και τήρησης του μητρώου έχει το Γενικό Οργανωτικό
  Γραφείο του Κόμματος. Το μητρώο μελών περιλαμβάνει τις γυναίκες μέλη
  του Κόμματος και δεν διατηρείται παράλληλα άλλο μητρώο από την ίδια
  Οργάνωση.
 64.7 Η Πρόεδρος και τα μέλη της ΓΟΔΗΚ εκλέγονται από το Παγκύπριο Συνέδριο
  της Οργάνωσης, το οποίο διενεργείται και εποπτεύεται από το Γενικό
  Οργανωτικό Γραφείο του Κόμματος. Η εκλογή της ηγεσίας γίνεται εντός έξι
  (6) μηνών από την ημερομηνία της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης και η
  θητεία τους διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 64.8 Η διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη της ηγεσίας της ΓΟΔΗΚ
  διενεργείται και εποπτεύεται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του
  κόμματος.
 64.9 Η Πρόεδρος της ΓΟΔΗΚ συμμετέχει στο Εκτελεστικό Γραφείο του Κόμματος
  και επίσης, μαζί με τα μέλη της Γενικής Γραμματείας της, στην Κεντρική
  Επιτροπή.
 64.10 Το Καταστατικό της ΓΟΔΗΚ  αντανακλά στις διατάξεις του το περιεχόμενο
  του παρόντος άρθρου. Το Καταστατικό του Κόμματος υπερισχύει
  οποιασδήποτε άλλης πρόνοιας του Καταστατικού της ΓΟΔΗΚ σε περίπτωση
  αμφιλεγόμενης και συγκρουόμενης ερμηνείας οποιασδήποτε διάταξης.
 64.11 Το Καταστατικό της ΓΟΔΗΚ υπόκειται στην έγκριση και επικύρωση της
  Κεντρικής Επιτροπής.

  Επιτροπή.
 60.3 Αρμοδιότητες
  Η Τοπική Επιτροπή εργάζεται για:
   α) Την υλοποίηση των Αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.
   β) Την προώθηση των θέσεων και απόψεων του Κόμματος μέσα
    στον κόσμο  της περιοχής της.
   γ) Τη διεύρυνση του Κόμματος με την προσχώρηση νέων μελών.
   δ) Την ανάληψη πρωτοβουλιών με στόχο την αύξηση της επιρροής
    του Κόμματος στην περιοχή ευθύνης της.
   ε) Την κινητοποίηση και συμμετοχή των μελών στις γενικές
    κομματικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις.
   στ) Την διεκπεραίωση των οδηγιών ή καθηκόντων που της
    ανατίθενται από  αρμόδια κομματικά όργανα.
   ζ) Την είσπραξη συνδρομών και διαφώτιση των μελών της Τοπικής
    Οργάνωσης.
   η) Την ενημέρωση και διαφώτιση των μελών της περιοχής της για
    τις θέσεις του Κόμματος πάνω στις διαμορφούμενες νέες
    εξελίξεις. 
 60.4 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν την
  οργάνωση και λειτουργία των Επαρχιακών οργάνων του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 61: ΤΟΠΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 61.1 Το Τοπικό Συμβούλιο συγκροτείται από:
   α) Την Τοπική Επιτροπή
   β) Τους αντιπροσώπους κάθε εκλογικού κέντρου της περιφέρειας
    της Τοπικής Επιτροπής.
   γ) Μέλη  οργανωμένων συνόλων που εγκρίνει η Επαρχιακή
    Επιτροπή  μετά από συνεννόηση  με την Τοπική Επιτροπή.
 61.2 Του Τοπικού Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος της Τοπικής Επιτροπής ή
  εκπρόσωπος της Επαρχιακής Επιτροπής.  Καλείται σε συνεδρία με απόφαση
  της Τοπικής Επιτροπής τακτικά κάθε δύο (2) μήνες και έκτακτα όταν κριθεί
  αναγκαίο από τον Πρόεδρο της Τοπικής Επιτροπής ή την Επαρχιακή Επιτροπή
  ή όταν ζητηθεί από την πλειοψηφία των μελών του.
 61.3 Αρμοδιότητες
   α) Συμβάλλει ουσιαστικά στην υλοποίηση των οργανωτικών
    προγραμμάτων που σχεδιάζει η Τοπική Επιτροπή μέσα στα
    πλαίσια των οδηγιών της Επαρχιακής Επιτροπής.
   β) Αξιολογεί τα αποτελέσματα της Κομματικής δουλειάς και
    εκφράζει τις διαπιστώσεις, τα συμπεράσματα και τις εισηγήσεις
    του.
   γ) Επιλαμβάνεται ειδικών θεμάτων που παραπέμπονται προς αυτό
    από τη Τοπική Επιτροπή ή την Επαρχιακή Επιτροπή και
    υποβάλλει σχετικές εισηγήσεις.

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΑΡΘΡΟ 62: ΜΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
 62.1 Προσόντα Εγγραφής
   α) Κάθε Κύπριος, κάτοικος της Κύπρου, μπορεί να εγγραφεί μέλος
    του Κόμματος, εάν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας
    του, δεν ανήκει ή δεν υποστηρίζει άλλο πολιτικό σχηματισμό και
    δηλώσει αποδοχή των Αρχών της Ιδεολογίας και του
    Καταστατικού του Κόμματος.
   β) Με απόφαση του Εκτελεστικού Γραφείου είναι δυνατό, Κύπριοι
    μη μόνιμοι κάτοικοι της Κύπρου, καθώς  και αλλοδαποί μόνιμοι
    κάτοικοι της Κύπρου να εγγραφούν μέλη του Κόμματος.

 62.2 Μητρώα Μελών 
  Τα μέλη εγγράφονται στα ακόλουθα Μητρώα: 
  1) Μητρώο Μελών Τοπικής Οργάνωσης.
  2) Μητρώο Μελών Επαρχιακής Οργάνωσης.
  3) Κεντρικό Μητρώο Μελών.
 62.3 Εγγραφή Μελών 
  Το υποψήφιο μέλος συμπληρώνει ειδικό Έντυπο Εγγραφής Μέλους στην
  Τοπική Οργάνωση του τόπου διαμονής του. Η αίτηση εξετάζεται από την
  οικεία Επαρχιακή Επιτροπή.
  Συμμετοχή στη διαδικασία εγγραφής μέλους έχουν ο Πρόεδρος και τα μέλη
  της Γραμματείας του Εκτελεστικού Γραφείου.
 62.4 Αποχώρηση Μέλους
  Έκαστο μέλος αποχωρεί από το Κόμμα:
   α) Όταν καταδεικνύει ρητά την επιθυμία του πως δεν επιθυμεί να
    είναι μέλος,
   β) Αποστείλει γραπτή επιστολή προς την οικεία Επαρχιακή
    Επιτροπή ή/και στο Γενικό Οργανωτικό Γραφείο,
   γ) Με δημόσια ανάρτηση ή δήλωση του,
   δ) Όταν με πράξεις ή/και ενέργειες του διαμηνύει ότι δεν θέλει να  
    είναι μέλος του κόμματος.
 
 62.5 Δικαιώματα Μέλους 
  Κάθε μέλος έχει δικαίωμα:
   α) Να ψηφίζει αιρετά όργανα του Κόμματος (άμεσα ή έμμεσα)
    όπως προνοεί το Καταστατικό.
   β) Να υποβάλλει υποψηφιότητα για εκλογή σε κομματικά Αξιώματα
    σε όλα τα επίπεδα της κομματικής δομής, όπως ορίζει το
    Καταστατικό.
   γ) Να διεκδικεί υποβολή υποψηφιότητας για πολιτειακά αξιώματα
    σύμφωνα με το Καταστατικό και τους Ειδικούς Κανονισμούς που
    ρυθμίζουν το θέμα τούτο.
   δ) Να ασκεί κριτική που να εξαντλείται μέσα στα πλαίσια της
    λειτουργίας των οργάνων του Κόμματος.
   ε) Να υποβάλλει στα αρμόδια όργανα εισηγήσεις και να συζητεί
    ελεύθερα  οποιοδήποτε θέμα που έχει σχέση με την πολιτική
    του Κόμματος μέσα στα πλαίσια των κομματικών διαδικασιών.
   στ) Να εκφράζει, να προωθεί και να υποστηρίζει, τυχόν
    διαφορετικές απόψεις του όσο αφορά την πολιτική ή τις
    ενέργειες του Κόμματος, είτε στα συλλογικά όργανα είτε
    δημόσια, νοουμένου ότι μετά που θα ληφθεί απόφαση ομόφωνα
    ή κατά πλειοψηφία από το αρμόδιο συλλογικό όργανο, το μέλος
    δεν δικαιούται με λόγο ή  ενέργειες να  υποσκάπτει ή να
    προβαίνει σε ενέργειες αντίθετες προς την απόφαση που
    λήφθηκε. Σε περίπτωση που ενεργεί αντίθετα, λαμβανομένης
    υπόψη και της μορφής και έντασης της αντίδρασης, το μέλος
    θεωρείται ότι είναι πειθαρχικά υπόλογο και σε περίπτωση
    καταδίκης, υπόκειται σε κυρώσεις.
 62.6 Υποχρεώσεις Μέλους 
  Κάθε μέλος έχει την υποχρέωση:
   α) Να σέβεται και να προωθεί τις Αρχές, την Ιδεολογία και το
    Πρόγραμμα του Κόμματος.
   β) Να συμμορφώνεται προς τις αποφάσεις και να τηρεί τη γραμμή
    του Κόμματος
   γ) Να παρακολουθεί ανελλιπώς τις συνεδρίες των οργάνων στα
    οποία  μετέχει και να λαμβάνει πρόθυμα μέρος στις διάφορες
    εκδηλώσεις του Κόμματος.
   δ) Να καταβάλλει την συνδρομή του στο Κόμμα.
   ε) Να φροντίζει ώστε να είναι εγγεγραμμένος στους Εκλογικούς
    Καταλόγους της Πολιτείας.

ΑΡΘΡΟ 55: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 55.1 Ύστερα από οδηγίες του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου, σύμπλεγμα Τοπικών
  Οργανώσεων, αποτελεί Περιφερειακή Οργάνωση. Κάθε Επαρχιακή Επιτροπή,
  σε συνεννόηση με το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο, χωρίζει την οικεία επαρχία
  της σε περιφέρειες. Κάθε περιφέρεια είναι ένας δήμος ή μια ενορία ή μια
  εκλογική περιφέρεια και στην ύπαιθρο μια ομάδα κοινοτήτων.
  Μέλη της μπορεί να είναι όλες οι Τοπικές Οργανώσεις μιας Περιφέρειας. Οι
  Πρόεδροι και οι Οργανωτικοί Γραμματείς των Τοπικών Οργανώσεων
  αποτελούν το Εκτελεστικό Σώμα της Περιφερειακής Οργάνωσης.
  Η Περιφερειακή Οργάνωση συνεδριάζει υπό την προεδρία του Εκπροσώπου
  των Περιφερειακών Τομέων/Οργανωτικό Συντονιστή Υπαίθρου και
  Δημαρχούμενων περιοχών, που εκλέγεται από τα μέλη της Περιφέρειας
  όπως ορίζει το άρθρο 52.1, τακτικά κάθε διμηνία και έκτακτα όταν το
  αποφασίσει η Επαρχιακή Επιτροπή. Οι αρμοδιότητες του Συντονιστή
  καθορίζονται με Κανονισμούς από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο
 55.2 Τις περιφέρειες κατά επαρχία ορίζει η οικεία Επαρχία σε συνεννόηση με το
  Γενικό Οργανωτικό Γραφείο.
 55.3 Αρμοδιότητες
  1) Συντονίζει τις δραστηριότητες των Τοπικών Οργανώσεων που
   περιλαμβάνονται στην περιφέρεια
  2) Θέτει περιφερειακούς στόχους για διεύρυνση του Κόμματος και
   αποτελεσματική διαφώτιση των μελών της.

ΑΡΘΡΟ 56: ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 
ΕΠΑΡΧΙΩΝ 
 56.1 Οι Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες Επαρχιών λειτουργούν
  σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος Καταστατικού.
 56.2 Ιδρύονται Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες κατά Επαρχία
  με εισήγηση του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
  Ομάδων και κατόπιν έγκρισης του Οργανωτικού Γραφείου, κατά Κλάδο ή
  Επάγγελμα όπου τα μέλη είναι πέραν των τριάκοντα (30). Το Εκτελεστικό
  Γραφείο δύναται να εγκρίνει σύσταση Κλαδικής Οργάνωσης με μικρότερο
  αριθμό μελών. Οι κατά επαρχία επάγγελμα Κλαδικές Οργανώσεις συνδέονται
  με τις αντίστοιχες Κλαδικές των άλλων Επαρχιακών και σχηματίζουν κατά
  επάγγελμα την Παγκύπρια Κλαδική Οργάνωση.
 56.3 Η Κλαδική Οργάνωση διοικείται από πενταμελή (5) Επιτροπή που
  αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα, το Βοηθό
  Γραμματέα και τον Ταμία.
 56.4 Υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, οι Πρόεδροι των
  Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων αποτελούν την
  Συντονιστική Επιτροπή των Κλαδικών Οργανώσεων (Σ.Ε.Κ.Ο) και έχουν την
  ευθύνη του συντονισμού των Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
  Ομάδων. Το έργο της Σ.Ε.Κ.Ο αναλαμβάνει πενταμελής Γραμματεία που
  εκλέγεται και έχει Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Αναπληρωτή
  Γραμματέα και Ταμία.
 56.5 Αρμοδιότητες
  α) Επιλαμβάνονται και προωθούν προβλήματα, ή αιτήματα μελών του
   Κλάδου δια του αρμοδίου οργάνου του Κόμματος.
  β) Μελετούν προβλήματα του Κλάδου και υποβάλλουν εισηγήσεις στο
   Κόμμα δια του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
   Ομάδων.
  γ) Οργανώνουν τα μέλη, τα στελέχη και τους οπαδούς του Κόμματος
   στους χώρους εργασίας και φροντίζουν δια την συστηματική
   διαφώτιση και εμπέδωση της Κομματικής Πολιτικής.
 56.6 Κατά παρόμοιο τρόπο λειτουργούν και οι Επιτροπές Συνταξιούχων.
 56.7 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί, που εγκρίνει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζουν τον τρόπο
  εκλογής και λειτουργίας όλων των Επιτροπών και Οργανώσεων του
  Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 57: TOΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 57.1 Η Τοπική Οργάνωση είναι η βασική πολιτική και οργανωτική μονάδα του
  Κόμματος. Καλύπτει και μια ενορία ή εκλογική περιφέρεια
  Ιδρύεται από την Επαρχιακή Επιτροπή ύστερα από έγκριση του Εκτελεστικού
  Γραφείου.  Δύναται να καλύπτει μια κοινότητα ή ομάδα κοινοτήτων ή ενορία ή
  εκλογική περιφέρεια και στις πόλεις  να καλύπτει την περιοχή που αναλογεί
  σε κάθε ένα εκλογικό Κέντρο.
 57.2 Αποτελείται τουλάχιστον από 10 μέλη. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το
  Εκτελεστικό Γραφείο δύναται να εγκρίνει σύσταση Τοπικής Οργάνωσης με
  μικρότερο αριθμό μελών.
  Η Τοπική Οργάνωση δέχεται μέλη που κατοικούν στην ίδια γεωγραφική
  περιφέρεια.

ΑΡΘΡΟ 58: ΤΟΠΙΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 58.1 Αποτελεί το ανώτατο όργανο της Τοπικής Οργάνωσης. Συγκροτείται από τα
  μέλη που έχουν εγγραφεί στο κεντρικό μητρώο μελών του Κόμματος
  τουλάχιστον εννέα (9) μήνες πριν τη διεξαγωγή της Παγκύπριας Εκλογικής
  Συνέλευσης και διενεργείται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του
  Κόμματος εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής της
  Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης.
  Εφορευτική Επιτροπή που ορίζεται από την Επαρχιακή Επιτροπή εποπτεύει
  την εκλογική διαδικασία. 
  Ειδικοί κανονισμοί που καθορίζονται από την Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν
  τα θέματα της υποβολής υποψηφιοτήτων και την εκλογική διαδικασία. Οι
  Γενικές Συνελεύσεις των Τοπικών Οργανώσεων διεξάγονται εντός έξι (6)
  μηνών μετά την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
 58.2 Σε περίπτωση που Προέδροι ή μέλη Τοπικών Επιτροπών δεν ανταποκρίνονται
  στα καθήκοντα τους και δεν υλοποιούν το πλάνο του Γενικού Οργανωτικού
  Γραφείου και τις αποφάσεις του Κόμματος, η οικεία Επαρχιακή Επιτροπή σε
  συνεννόηση με το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο και με έγκριση του
  Εκτελεστικού Γραφείου, αποφασίζει την πραγματοποίηση νέας Εκλογικής
  Συνέλευσης ή/και την αντικατάσταση τους.
 58.3 Αρμοδιότητες
  Εκλέγει τον Πρόεδρο και τα μέλη της Τοπικής  Επιτροπής για θητεία που
  διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.

ΑΡΘΡΟ 59: ΤΟΠΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 59.1 Συγκαλείται μια (1) φορά στην διάρκεια της θητείας της Επιτροπής ή όποτε
  αυτό κριθεί αναγκαίο και προβαίνει σε έλεγχο των πεπραγμένων της Τοπικής
  Επιτροπής, η οποία παρουσιάζει έκθεση δράσης. Μεριμνά για την περαιτέρω
  στελέχωση και δραστηριοποίηση της Τοπικής Επιτροπής.
  Συμμετέχουν όλα τα μέλη της Τοπικής Οργάνωσης που είναι εγγεγραμμένα
  στο κεντρικό μητρώο μελών του Κόμματος και έχουν τακτοποιημένη την
  οικονομική συνδρομή τους.

ΑΡΘΡΟ 60: ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 60.1 Εκλέγεται από την Τακτική Εκλογική Συνέλευση της Τοπικής Οργάνωσης για
  θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
  Αποτελείται από πέντε ως δεκαπέντε (5-15) μέλη ανάλογα με την
  αριθμητική δύναμη των μελών της Τοπικής Οργάνωσης.
  Καταρτίζεται εις Σώμα ως εξής:
  Αντιπρόεδρος, Γραμματέας Οργανωτικός Γραμματέας και Ταμίας. Τα υπόλοιπα
  μέλη είναι Σύμβουλοι. Συνεδριάζει τακτικά κάθε εβδομάδα και έκτακτα όταν
  κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο.
 60.2 Ο Πρόεδρος της  Τοπικής  Επιτροπής ΝΕΔΗΚ και η Πρόεδρος της Τοπικής
  Επιτροπής ΓΟΔΗΚ παρακάθονται στις συνεδρίες  της Τοπικής Επιτροπής του
  Κόμματος. Εξ οφίκιο μέλη με δικαίωμα ψήφου είναι οι Δήμαρχοι, Δημοτικοί
  Σύμβουλοι, Σχολικοί Έφοροι, Πρόεδρος και μέλη Κοινοτικών Συμβουλίων,
  νοουμένου ότι είναι μέλη του Κόμματος που κατοικούν στην οικεία Τοπική

  Γραφείο χωρίζει την Επαρχία της σε περιφέρειες. Κάθε περιφέρεια είναι ένας
  Δήμος ή Ενορία ή εκλογική περιφέρεια και στην Ύπαιθρο ομάδα κοινοτήτων.
  Του Επαρχιακού Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος της Επαρχιακής
  Επιτροπής.  Καλείται δε σε συνεδρία με απόφαση της Επαρχιακής Επιτροπής
  τακτικά κάθε τρεις (3) μήνες και έκτακτα όταν κριθεί αναγκαίο από τον
  Πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής ή όταν ζητηθεί από τη πλειοψηφία των
  μελών του.
 52.2 Αρμοδιότητες
  α) Συμβάλλει ουσιαστικά στην υλοποίηση των οργανωτικών
   προγραμμάτων εσωκομματικής επικοινωνίας που σχεδιάζει η
   Επαρχιακή Επιτροπή.
  β) Προβαίνει σε αξιολόγηση των πεπραγμένων και σε απολογισμό
   δράσης κατά Τοπική Οργάνωση και εκφράζει τις διαπιστώσεις, τα
   συμπεράσματα και τις εισηγήσεις της.
  γ) Επιλαμβάνεται ειδικών θεμάτων που παραπέμπονται προς αυτό από
   την Επαρχιακή Επιτροπή και υποβάλλει σχετικές εισηγήσεις.

ΑΡΘΡΟ 53: ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 53.1 Η Επαρχιακή Επιτροπή είναι είκοσι-εφταμελής (27). Εκλέγεται από την
  Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις
  (54) μήνες. Το Επαγγελματικό Οργανωτικό Στέλεχος κάθε επαρχίας
  συμμετέχει εξ οφίκιο μέλος της Επαρχιακής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου.
  Η εκλογή του Προέδρου της διεξάγεται χωριστά. Τα μέλη του Εκτελεστικού
  Γραφείου και της Γραμματείας του Εκτελεστικού Γραφείου δύνανται να
  παρακάθονται στις συνεδρίες της οικείας Επαρχιακής Επιτροπής.
 53.2 Οι Επαρχιακές Επιτροπές του Κόμματος υπό ομαλές συνθήκες είναι έξι (6),
  μια (1) σε κάθε Επαρχία της Κύπρου. Κατ’  εξαίρεση για λόγους οργανωτικούς
  και εφ΄ όσον συνεχίζεται η σημερινή έκρυθμη κατάσταση οι Επαρχιακές
  Επιτροπές είναι δώδεκα “12”.
  Επαρχιακή Επιτροπή Λευκωσίας
  Επαρχιακή Επιτροπή Μόρφου (Λευκωσίας)
  Επαρχιακή Επιτροπή Μόρφου (Λεμεσός)
  Επαρχιακή Επιτροπή Λεμεσού
  Επαρχιακή Επιτροπή Λάρνακας
  Επαρχιακή Επιτροπή Πάφου
  Επαρχιακή Επιτροπή  Αμμοχώστου (Λάρνακα)
  Επαρχιακή Επιτροπή Αμμοχώστου (Λεμεσός)
  Επαρχιακή Επιτροπή Αμμοχώστου (Λευκωσία)
  Επαρχιακή Επιτροπή Κερύνειας (Λευκωσία)
  Επαρχιακή Επιτροπή Κερύνειας (Λεμεσός)
  Επαρχιακή Επιτροπή Προσφύγων Πάφου (Μούτταλλος)
 53.3 Οι βουλευτές κάθε οικείας Επαρχίας είναι εξ οφίκιο  μέλη της Επαρχιακής
  Επιτροπής. Στις συνεδρίες παρακάθονται τα επαγγελματικά οργανωτικά
  στελέχη της επαρχίας, ο Πρόεδρος της ΝΕΔΗΚ και η Πρόεδρος της ΓΟΔΗΚ.Η
  Επαρχιακή Επιτροπή καταρτίζεται σε Σώμα ως εξής:
  Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Επαρχιακός Γραμματέας, Επαρχιακός
  Οργανωτικός Γραμματέας, Βοηθός Επαρχιακός Γραμματέας, Βοηθός
  Οργανωτικός Γραμματέας, Ταμίας, Γραμματέας Τύπου και Διαφώτισης,
  Γραμματέας Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων,
  Γραμματέας Αγροτικών Θεμάτων, και Γραμματέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
  Τα υπόλοιπα μέλη είναι Σύμβουλοι.
 53.4 Η Επαρχιακή Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά κάθε μήνα και έκτακτα κατά την
  κρίση του Προέδρου της ή της Εκτελεστικής Επιτροπής της, ή αν ζητηθεί
  τούτο από τα 2/5 των μελών της Επαρχιακής Επιτροπής.
 53.5 Αρμοδιότητες
  α) Η Επαρχιακή Επιτροπή εκπροσωπεί το Κόμμα στην Επαρχία της,
   καθοδηγεί και ελέγχει τις Τοπικές Οργανώσεις της περιοχής της και
   συντονίζει τη δράση τους, σύμφωνα με τις Αρχές του Κόμματος, τις
   Καταστατικές Διατάξεις και τις οδηγίες των αρμοδίων Κεντρικών

   Οργάνων.
  β) Φέρει την ευθύνη για την υλοποίηση του Γενικού Οργανωτικού
   Σχεδίου και των άλλων Προγραμμάτων του Κόμματος στην Επαρχία
   της και προΐσταται του Επαρχιακού επαγγελματικού προσωπικού μέσα
   στα πλαίσια των γενικών οδηγιών του Γενικού Διευθυντή για θέματα
   προσωπικού.
  γ) Συντάσσει και αποστέλλει στη Γενική Γραμματεία διμηνιαίες αναφορές
   για την κομματική δραστηριότητα της και τη γενική κατάσταση του
   Κόμματος στην Επαρχία της.
  δ) Μετέχει στη διαδικασία καθορισμού του κομματικού ψηφοδελτίου, για
   τις βουλευτικές, δημοτικές ή άλλες εκλογές ως ορίζουν οι Ειδικοί
   Κανονισμοί που ρυθμίζουν τα θέματα αυτά.
  ε) Παραπέμπει για εκδίκαση στο Πειθαρχικό Συμβούλιο υποθέσεις
   πειθαρχικών αδικημάτων των μελών σύμφωνα με τις διαδικασίες του
   άρθρου 62.1. Η παραπομπή υπόθεσης μέλους στο Πειθαρχικό
   Συμβούλιο συνοδεύεται πάντοτε από έγγραφο που δικαιολογεί την
   απόφαση παραπομπής.
  στ) Στα οικονομικά θέματα συμμορφώνεται με τις οδηγίες της Οικονομικής
   Επιτροπής.  Διατηρεί Επαρχιακό Ταμείο, το οποίο διαχειρίζεται
   υπεύθυνα υπό τον οικονομικό έλεγχο της Οικονομικής Επιτροπής.
   Πόροι του  ταμείου είναι τα έσοδα από διάφορες τοπικές εκδηλώσεις,
   λαχεία και εράνους και οι ειδικές τοπικές εισφορές των μελών και των
   φίλων του Κόμματος.  Τα έσοδα από τα δικαιώματα εγγραφής και οι
   ετήσιες συνδρομές των μελών κατατίθενται στο Κεντρικό Ταμείο του
   Κόμματος στη  Λευκωσία ή όπου αλλού ήθελε αποφασίσει η
   Οικονομική Επιτροπή. Επίσης, κατατίθενται στο Κεντρικό Ταμείο τα
   έσοδα από Παγκύπριες εκδηλώσεις του Κόμματος, των οποίων την
   πραγμάτωση προωθεί στην Επαρχία της.
  ζ) Ελέγχει κατά εξάμηνο τα Ταμεία των Τοπικών Οργανώσεων και
   αποστέλλει σχετική κατάσταση στην Οικονομική Επιτροπή στη
   Λευκωσία. 
  η) Με έγκριση του Εκτελεστικού Γραφείου καταρτίζει Συμβουλευτικό
   Συμβούλιο ή άλλες Επιτροπές για να υποβοηθηθεί στο έργο της.
  θ) Συμμορφώνεται προς τις εκάστοτε οδηγίες του Γενικού Οργανωτικού
   Γραμματέα του Κόμματος και βρίσκεται σε στενή συνεργασία και
   επικοινωνία με τα αρμόδια όργανα σε όλα τα θέματα.
 53.6 Οι επαρχιακοί αξιωματούχοι συμμετέχουν ως ισότιμα μέλη στα αντίστοιχα
  ειδικά κεντρικά γραφεία ή επιτροπές.
 53.7 Η Επαρχιακή Επιτροπή προΐσταται του Επαρχιακού Επαγγελματικού
  προσωπικού μέσα στα πλαίσια του οργανογράμματος και των Γενικών
  Οδηγιών του Γενικού Διευθυντή για θέματα προσωπικού.

ΑΡΘΡΟ 54: ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 54.1 Την Εκτελεστική Γραμματεία της Επαρχιακής Επιτροπής αποτελούν οι
  Αξιωματούχοι της Επαρχιακής Επιτροπής. Μετέχουν οι βουλευτές της
  Επαρχίας. Πρόεδρος είναι ο Πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής. Ο
  Πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής της ΝΕΔΗΚ και η Πρόεδρος της
  Επαρχιακής Επιτροπής της ΓΟΔΗΚ δύνανται να παρευρίσκονται στις
  συνεδριάσεις της Γραμματείας.
 54.2 Αρμοδιότητες
  Η Εκτελεστική Γραμματεία αντιμετωπίζει τις τρέχουσες εξελίξεις μέσα στα
  πλαίσια των αποφάσεων της Επαρχιακής Επιτροπής και υλοποιεί γενικά τις
  αποφάσεις της.
  Σε περίπτωση επείγουσας μορφής λαμβάνει αποφάσεις τις οποίες
  αναφέρει στην πρώτη επόμενη συνεδρία της Ολομέλειας της Επαρχιακής
  Επιτροπής για επικύρωση.

   την κανονική λειτουργία του λογιστηρίου του Κόμματος.
  θ) Υποβάλλει στην Κεντρική Επιτροπή στο τέλος κάθε οικονομικού έτους
   τους ελεγμένους λογαριασμούς του Κόμματος προς συζήτηση και
   έγκριση.
  ι) Παρουσιάζει στην Οικονομική Επιτροπή, σε συνεργασία με τον
   Οικονομικό Διαχειριστή, κατ’ έτος προϋπολογισμό για τους
   επόμενους δώδεκα (12) μήνες.
  ια) Συμμετέχει εξ οφίκιο μέλος στο Εκτελεστικό Γραφείο με δικαίωμα
   ψήφου

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΑΡΘΡΟ 48: ΔΟΜΗ - ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 
ΚΟΜΜΑΤΟΣ
Α. ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
 1. ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 2. ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 3. ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 4. ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ
 5. ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Ολομέλεια)
 6. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
 7. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 8. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 9. ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 10. ΤΟΠΙΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 11. ΤΟΠΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Β.   ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ
 1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 2. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 3. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 4. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 5. ΒΟΗΘΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 6. ΒΟΗΘΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 7. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ
  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
 8. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 9. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 10. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΑΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 11. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΩΤΙΣΗΣ
 12. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ – ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΘΡΟ 49: ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 49.1 Η Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση πραγματοποιείται κάθε πενήντα-τέσσερις
  (54) μήνες ταυτόχρονα με την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα μέλη της οικείας Επαρχιακής
  Οργάνωσης που έχουν εγγραφεί στο κεντρικό μητρώο μελών του Κόμματος
  τουλάχιστον εννιά (9) μήνες πριν την ημέρα της διεξαγωγής των εργασιών
  της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης.
 49.2 Η Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο και τα είκοσι-έξι (26)
  μέλη της Επαρχιακής Επιτροπής καθώς και τα αιρετά μέλη της Κεντρικής
  Επιτροπής που προέρχονται από την οικεία Επαρχιακή Οργάνωση.
 49.3 Την εκλογική διαδικασία εποπτεύει η Επαρχιακή Εφορευτική Επιτροπή που
  ορίζεται από την Επαρχιακή Επιτροπή υπό την ευθύνη και σε συνεννόηση με
  την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 50: ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 50.1 Το Τακτικό Επαρχιακό Συνέδριο συγκαλείται μια (1) φορά στην διάρκεια της
  θητείας των Επαρχιακών Συλλογικών Οργάνων κατόπιν σύγκλισης του από
  την Επαρχιακή Επιτροπή σε συνεννόηση με το Εκτελεστικό Γραφείο ή όποτε
  αυτό κριθεί αναγκαίο, και είναι το Ανώτατο Επαρχιακό Συλλογικό όργανο του
  Κόμματος στην κάθε επαρχία.
 50.2 Στο Τακτικό Επαρχιακό Συνέδριο γίνεται απολογισμός δράσης των
  επαρχιακών οργάνων και έλεγχος των πεπραγμένων τους από τη βάση του
  Κόμματος. Κατατίθεται έκθεση δράσης της Επαρχιακής Επιτροπής για την
  προηγούμενη θητεία και οικονομικός απολογισμός για την ίδια περίοδο.
 50.3 Σύνθεση 
  Στο Τακτικό Επαρχιακό Συνέδριο συμμετέχουν οι κεντρικοί αξιωματούχοι, οι
  Βουλευτές, οι Ευρωβουλευτές,  οι Υπουργοί και τα μέλη των κεντρικών
  συλλογικών οργάνων που είναι μέλη της οικείας Επαρχιακής Οργάνωσης, οι
  Πρόεδροι και τα μέλη των Επαρχιακών Επιτροπών, ΔΗΚΟ, ΓΟΔΗΚ και
  ΝΕΔΗΚ, οι Πρόεδροι των Τοπικών Επιτροπών, οι Πρόεδροι των Κλαδικών
  Επαρχιακών Επιτροπών και Επαγγελματικών Ομάδων, ένας αντιπρόσωπος
  από κάθε εκλογικό κέντρο, οι Δήμαρχοι, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι Σχολικοί
  Έφοροι, οι Πρόεδροι και τα μέλη των εκλεγμένων Κοινοτικών Συμβουλίων
  που είναι μέλη του Κόμματος, καθώς και οι πρώην κεντρικοί αξιωματούχοι,
  Βουλευτές, Ευρωβουλευτές, Υπουργοί, Πρόεδροι Επαρχιακών Επιτροπών
  ΔΗΚΟ, ΓΟΔΗΚ και ΝΕΔΗΚ, που είναι μέλη της οικείας Επαρχιακής
  Οργάνωσης.
  Οι Προσφυγικές Επαρχιακές Οργανώσεις καλούν σε συμμετοχή στο
  Επαρχιακό Συνέδριο όλα τα μέλη τους.
 50.4 Αρμοδιότητες 
  α) Λαμβάνει γνώση, συζητά και εγκρίνει την Έκθεση Δράσης της
   Επαρχιακής Επιτροπής για τη λήγουσα διετία.
  β) Λαμβάνει γνώση, συζητά και εγκρίνει τον Οικονομικό Απολογισμό της
   περασμένης διετίας.
 50.5 Ειδικοί Κανονισμοί 
  Ειδικοί Κανονισμοί που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν την
  οργάνωση, σύνθεση και λειτουργία του Τακτικού Επαρχιακού Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 51: ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 51.1 Το Έκτακτο Επαρχιακό Συνέδριο συγκαλείται ύστερα από απόφαση του
  Εκτελεστικού Γραφείου ή της Επαρχιακής Επιτροπής με έγκριση του
  Εκτελεστικού Γραφείου ή ύστερα από αίτηση των 2/5 των μελών του
  Κόμματος στην οικεία Επαρχία, με συγκεκριμένη ημερήσια διάταξη.
  Εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις περί του Τακτικού Επαρχιακού
  Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 52: ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 52.1 Το Επαρχιακό Συμβούλιο συγκροτείται από:
  α) Την Επαρχιακή Επιτροπή
  β) Τους Βουλευτές
  γ) Τους Δημάρχους, τους Δημοτικούς Συμβούλους και τους Σχολικούς
   Εφόρους
  δ) Τους Αντιπροσώπους της Επαρχιακής Οργάνωσης στην Κεντρική
   Επιτροπή.
  ε) Τον Πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής ΝΕΔΗΚ
  στ) Την Πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής ΓΟΔΗΚ
  ζ) Τους Εκπροσώπους των Περιφερειακών Τομέων/Συντονιστές
   Υπαίθρου και Δημαρχούμενων περιοχών οι οποίοι ορίζονται από το
   Γενικό Οργανωτικό Γραφείο σε συνεννόηση με την οικεία Επαρχιακή
   Επιτροπή.
  η) Τα επαγγελματικά οργανωτικά στελέχη 
  
  Η οικεία Επαρχιακή Επιτροπή σε συνεννόηση με το Γενικό Οργανωτικό

ΑΡΘΡΟ 38: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 38.1 Ο Γραμματέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή.
 38.2 Υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα χειρίζεται θέματα
  που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
 38.3 Υπό την εποπτεία ενός εκ των Αντιπροέδρων του Κόμματος συμμετέχει στη
  διαδικασία παραγωγής πολιτικής στον τομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΑΡΘΡΟ 39: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
 39.1 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων επιλέγεται/εκλέγεται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 39.2 Υπό την εποπτεία του Γενικού Γραμματέα διεκπεραιώνει τις αποφάσεις της
  Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων.
 39.3 Υπό την εποπτεία του Αντιπροέδρου του Κόμματος συμμετέχει στη
  διαδικασία παραγωγής πολιτικής.
 39.4 Υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα συμμετέχει στην
  υλοποίηση των οργανωτικών σχεδιασμών του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 40: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ  ΣΧΕΣΕΩΝ
 40.1 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων επιλέγεται/εκλέγεται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 40.2 Υπό την εποπτεία του Αναπληρωτή Προέδρου χειρίζεται τις σχέσεις του
  Κόμματος με Κόμματα, Οργανώσεις και Ομάδες του εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟ 41: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ/ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ
 41.1 Ο Γραμματέας Επικοινωνίας/Εκπρόσωπος Τύπου επιλέγεται/εκλέγεται από
  την Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου κατόπιν εισήγησης του
  Προέδρου του Κόμματος για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54)
  μήνες.
 41.2 Ετοιμάζει τις ανακοινώσεις του Κόμματος
 41.3 Έχει την ευθύνη παρακολούθησης των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ).
 41.4 Καταρτίζει προγράμματα εξωτερικής προβολής του Κόμματος, τα οποία,
  αφού εγκριθούν, προωθεί προς υλοποίηση σε συνεργασία της Επιτροπής
  Δημοσίων Σχέσεων και της Επιτροπής Πολιτικού Σχεδιασμού.
 41.5 Καταρτίζει προγράμματα εσωτερικής διαφώτισης, τα οποία, αφού εγκριθούν,
  προωθεί προς υλοποίηση με τη συνεργασία των αρμοδίων οργάνων του
  κόμματος (π.χ. Επαρχιακές Επιτροπές).
 41.5 Φέρει την ευθύνη των κομματικών εκδόσεων.
 41.6 Συμμετέχει στα διάφορα όργανα του Κόμματος ως ορίζει το Καταστατικό.
 
ΑΡΘΡΟ 42: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
 42.1 Ο Γραμματέας Κλαδικών Οργανώσεων επιλέγεται/εκλέγεται από την
  Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 42.2 Κάτω από την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα χειρίζεται όλα
  τα θέματα που αφορούν τις σχέσεις του Κόμματος με τις επαγγελματικές
  οργανώσεις των εργαζομένων (εργατών, υπαλλήλων, εκπαιδευτικών,
  οργανωμένων επιστημόνων κλπ.) και έχει την ευθύνη για την οργάνωση και
  λειτουργία κομματικών γενικών και κλαδικών οργανώσεων μέσα στις τάξεις
  του εργατικού κόσμου.
 42.3 Υπό την εποπτεία ενός εκ των Αντιπροέδρων του Κόμματος συμμετέχει στο
  σύστημα παραγωγής πολιτικής και ειδικότερα υποβάλλει εισηγήσεις για
  διαμόρφωση και προώθηση της εργατικής πολιτικής του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 43: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 43.1 Ο Γραμματέας Αγροτικών Θεμάτων εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή για
  θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 43.2 Κάτω από την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα χειρίζεται όλα
  τα θέματα που αφορούν τις σχέσεις του Κόμματος με τις αγροτικές
  οργανώσεις και έχει την ευθύνη για την οργάνωση και λειτουργία

  κομματικών οργανώσεων μέσα στις τάξεις του  αγροτικού κόσμου.
 43.3 Υπό την εποπτεία ενός εκ των Αντιπρόεδρων του Κόμματος συμμετέχει στο
  σύστημα παραγωγής πολιτικής και υποβάλλει εισηγήσεις για διαμόρφωση και
  προώθηση της αγροτικής πολιτικής του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 44: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ  ΘΕΜΑΤΩΝ
 44.1 Ο Γραμματέας Προσφυγικών Θεμάτων επιλέγεται/εκλέγεται από την
  Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 44.1 Αρμοδιότητες
  α) Υπό την εποπτεία  του Γενικού Γραμματέα χειρίζεται θέματα που
   αφορούν τις σχέσεις του Κόμματος με τη ΠΕΠ και τα προσφυγικά
   σωματεία στα πλαίσια της πολιτικής του Κόμματος.
  β) Επιλαμβάνεται των προσφυγικών και άλλων προβλημάτων των μελών
   και τα προωθεί προς τη λύση τους.

ΑΡΘΡΟ 45: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
 45.1 Ο Γραμματέας Θρησκευτικών Ομάδων επιλέγεται/εκλέγεται από την
  Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 45.2 Αρμοδιότητες 
  Υπό την εποπτεία του Γενικού Γραμματέα χειρίζεται θέματα που αφορούν τις
  σχέσεις του Κόμματος με τις θρησκευτικές ομάδες στα πλαίσια της πολιτικής
  του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 46: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 46.1 Η Κεντρική  Επιτροπή εκλέγει  ύστερα από πρόταση του Εκτελεστικού
  Γραφείου δύο (2) μέλη του Κόμματος ως Οικονομικούς Ελεγκτές του
  Κόμματος εκ των οποίων ο ένας είναι εγκεκριμένος ελεγκτής, για θητεία
  που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 46.2 Η θέση του Οικονομικού Ελεγκτή είναι ασυμβίβαστη με οποιονδήποτε άλλο
  κομματικό αξίωμα.
 46.3 Ελέγχουν την οικονομική διαχείριση των οργάνων και Επιτροπών του
  Κόμματος και καταθέτουν την έκθεση τους στην Κεντρική Επιτροπή και στο
  Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο αναφορικά με την προηγούμενη θητεία.

ΑΡΘΡΟ 47: ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 47.1 Ο Γενικός Διευθυντής του Κόμματος επιλέγεται/εκλέγεται, διορίζεται και
  παύεται από το Εκτελεστικό Γραφείο κατόπιν εισήγησης του Προέδρου.
 47.2 Αρμοδιότητες
  α) Προΐσταται διοικητικά της εσωτερικής λειτουργίας του Κόμματος και
   εποπτεύει το έργο του επαγγελματικού προσωπικού των Κεντρικών
   και Επαρχιακών γραφείων.
  β) Υπό την εποπτεία της Γραμματείας του Εκτελεστικού Γραφείου, έχει
   την ευθύνη θεμάτων που άπτονται του επαγγελματικού προσωπικού
   του Κόμματος.
  γ) Προτείνει στο Εκτελεστικό Γραφείο την δομή και το οργανόγραμμα του
   Κόμματος.
  δ) Δύναται να ανοίγει/κλείνει/λειτουργεί τραπεζικούς λογαριασμούς,
   ή/και να έχει δικαίωμα υπογραφής ή/και  να προβαίνει σε αιτήματα
   τραπεζικών διευκολύνσεων/δανεισμού εκ μέρους του Κόμματος,
   ΝΕΔΗΚ, ΓΟΔΗΚ, και των Επαρχιακών Επιτροπών σύμφωνα με το
   άρθρο 69.9.
  ε) Συμμετέχει εξ οφίκιο μέλος στην Οικονομική Επιτροπή με δικαίωμα
   ψήφου.
  στ) Εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή τη διενέργεια  πληρωμής
   των κομματικών δαπανών και υπογράφει τα εντάλματα πληρωμής.
  ζ) Εισηγείται, σε συνεργασία με τον Οικονομικό Διαχειριστή, προς την
   Οικονομική Επιτροπή, τον Ετήσιο Προϋπολογισμό Εσόδων και
   Δαπανών.
  η) Σε συνεργασία με την Οικονομική Επιτροπή του Κόμματος εποπτεύει

ΑΡΘΡΟ 65: ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
 65.1 Παραρτήματα Εξωτερικού
  α) Στα μεγάλα κέντρα του απόδημου Κυπριακού Ελληνισμού ή και αλλού,
   ιδρύονται Τοπικές Οργανώσεις - Παραρτήματα του Κόμματος.
  β) Λειτουργούν με βάση Καταστατικό που εγκρίνει ειδικά συγκαλούμενο
   Τοπικό Συνέδριο του Κόμματος και επικυρώνει το Εκτελεστικό
   Γραφείο.
 65.2 Φοιτητικές Οργανώσεις
  Στα διάφορα Πανεπιστήμια του Εξωτερικού ή Σχολές Τριτοβάθμιας
  Εκπαίδευσης του Εσωτερικού ιδρύονται και λειτουργούν Φοιτητικές
  Οργανώσεις του Κόμματος.

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ
ΑΡΘΡΟ 66: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 66.1 Υποεπιτροπή του Εκτελεστικού Γραφείου του Κόμματος εκ πέντε (5) μελών
  θα λειτουργεί σαν Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
  Τα πέντε (5) μέλη θα εκλέγονται στη πρώτη συνεδρία του Εκτελεστικού
  Γραφείου με μυστική ψηφοφορία και θα υπηρετούν καθ΄ όλη τη θητεία. Σε
  περίπτωση που θα κενωθεί θέση μέλους του Πειθαρχικού Συμβουλίου
  επιλέγεται άμεσα νέο μέλος.
  Εκάστη Επαρχιακή Επιτροπή δύναται να υποβάλει καταγγελία στο Γενικό
  Γραμματέα σχετικά  με παράπτωμα που αφορά μέλος του Κόμματος που
  εμπίπτει στη δική της δικαιοδοσία. Ο Γενικός Γραμματέας αφού διαπιστώσει
  ότι τα γεγονότα που αφορούν τη συγκεκριμένη περίπτωση μπορούν να
  στοιχειοθετήσουν υπόθεση που εμπίπτει  στις πρόνοιες των πιο κάτω
  πειθαρχικών αδικημάτων ετοιμάζει σχετική έκθεση και την παραπέμπει
  ενώπιον του Εκτελεστικού Γραφείου για εξέταση και λήψη απόφασης
  παραπομπής ή όχι σε πειθαρχική δίκη.
  Νοείται ότι το Εκτελεστικό Γραφείο δικαιούται αυτεπαγγέλτως να
  παραπέμπει στο Πειθαρχικό Συμβούλιο οποιαδήποτε καταγγελία κρίνει ότι
  πρέπει να τύχει πειθαρχικής διερεύνησης. Κατά τη λήψη της απόφασης του
  Εκτελεστικού Γραφείου δε μετέχουν στη διαδικασία τα μέλη του Πειθαρχικού
  Συμβουλίου.
 66.2 Νοείται ότι σε περιπτώσεις αυταπόδεικτου πειθαρχικού παράπτωματος το
  Εκτελεστικό Γραφείο δύναται να επιβάλει αυτεπάγγελτα οποιαδήποτε
  πειθαρχική ποινή.
 66.3 Οι αποφάσεις του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου μπορούν να
  εφεσιβληθούν από το ενδιαφερόμενο μέρος το αργότερο εντός τριάντα (30)
  ημερών από της κοινοποιήσεως σε αυτόν ή από της δημοσιεύσεως της
  απόφασης.
  Έφεση υποβάλλεται στην Κεντρική Επιτροπή της οποίας Υποεπιτροπή από
  έντεκα (11) μέλη ενεργεί σαν Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό  Συμβούλιο, και
  δύναται να ακυρώσει, να μειώσει, ή να επικυρώσει την ποινή.
  Τα έντεκα (11) μέλη θα καθορίζονται στην πρώτη συνεδρία της Κεντρικής
  Επιτροπής με μυστική ψηφοφορία και θα υπηρετούν καθ΄ όλη τη θητεία.
  Σε περίπτωση που θα κενωθεί θέση μέλους του Δευτεροβάθμιου
  Πειθαρχικού Συμβουλίου επιλέγεται άμεσα νέο μέλος.
 66.4 Σε περίπτωση που μέλος του πρωτοβάθμιου ή δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού
  Συμβουλίου έχει άμεση ή έμμεση σχέση με οποιονδήποτε κατηγορούμενο
  τότε το μέλος αυτό δεν θα λαμβάνει μέρος στη πειθαρχική διαδικασία.
 66.5 Πειθαρχικά Αδικήματα
   α) Η μη συμμόρφωση μέλους προς τις υποχρεώσεις του, που
    απορρέουν από το Καταστατικό και τις διατάξεις των
    Κανονισμών Λειτουργίας του Κόμματος.
   β) Η συμπεριφορά μέλους που μειώνει το ηθικό κύρος και θίγει
    την αξιοπρέπεια του Κόμματος.

   γ) Στάση και συμπεριφορά μέλους αντίθετη προς τις Αρχές, την
    Ιδεολογία, τις αποφάσεις και τις προγραμματικές επιδιώξεις του
    Κόμματος.
 66.6 Πειθαρχικές Ποινές
  Για τα πιο πάνω πειθαρχικά αδικήματα επιβάλλονται ανάλογα με τη
  σοβαρότητα του πειθαρχικού αδικήματος οι πιο κάτω ποινές:
   α) Σύσταση
   β) Προφορική επίπληξη
   γ) Γραπτή επιτίμηση
   δ) Προσωρινός αποκλεισμός από την κομματική ζωή
   ε) Καθαίρεση Αξιωματούχου από το Αξίωμα του
   στ) Προσωρινή Αποβολή
   ζ) Αποβολή

ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ
ΑΡΘΡΟ 67: ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ - ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
 67.1 Οι πολιτικές αποφάσεις του Κόμματος για την εκλογή Προέδρου της
  Δημοκρατίας λαμβάνονται από την Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος, που
  συνέρχεται μετά από πρόταση του Εκτελεστικού Γραφείου, είτε
  αυτεπάγγελτα.
 67.2 Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Κόμματος είναι μέλος της Βουλής τότε
  είναι ο υποψήφιος του Κόμματος στην εκλογή για ανάδειξη Προέδρου της
  Βουλής.
 67.3 Ειδικοί Κανονισμοί που ψηφίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν τη
  διαδικασία επιλογής κομματικού ή κομματικών υποψηφίων στη διεκδίκηση
  των Γενικών ή Αναπληρωματικών Βουλευτικών Εκλογών, των Ευρωεκλογών,
  των Δημοτικών Εκλογών ή της Εκλογής Κοινοτικών  Συμβουλίων.
 67.4 Όλοι οι υποψήφιοι Βουλευτές, Ευρωβουλευτές, Δήμαρχοι, Δημοτικοί
  Σύμβουλοι και άλλοι υποψήφιοι Κομματικών ή Κοινοτικών αξιωμάτων
  μπορούν να έχουν πρόσβαση για επιθεώρηση των μητρώων του Κόμματος
  βάση κανονισμών που θα εκδίδει το Εκτελεστικό Γραφείο.

ΜΕΡΟΣ ΕΝΝΑΤΟ 
ΑΡΘΡΟ 68: ΕΙΔΙΚΟΙ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
 68.1 Η Κεντρική Επιτροπή θεσπίζει Ειδικούς Κανονισμούς που ρυθμίζουν:
  α) Τη διαδικασία της υποβολής υποψηφιότητας και εκλογής
   Αξιωματούχων του Κόμματος από την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση
   ή άλλα ανώτερα όργανα του Κόμματος.
  β) Τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων του Κόμματος, Κεντρικών και
   Επαρχιακών.
  γ) Το διαχωρισμό των υπηρεσιών των Αξιωματούχων του Κόμματος σε
   δύο κατηγορίες. Στην κατηγορία όσων προσφέρουν τις υπηρεσίες τους
   άνευ αντιμισθίας και εκείνων που πράττουν τούτο έναντι αντιμισθίας,
   με αναφορά των συγκεκριμένων Αξιωματούχων που ανήκουν σε κάθε
   κατηγορία.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟ
ΑΡΘΡΟ 69: ΓΕΝΙΚΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
 69.1 Διαδικασία Αναφοράς
  Αναφορά οργάνου ή μέλους προς το Εκτελεστικό Γραφείο ή την Κεντρική
  Επιτροπή γίνεται πάντοτε δια του Γενικού Γραμματέα.

 69.2 Καταρτισμός Προσχεδίων Κανονισμών
  Τα προσχέδια όλων των Κανονισμών Λειτουργίας των διαφόρων Οργάνων ή
  Επιτροπών που προνοεί το Καταστατικό καταρτίζει το Εκτελεστικό Γραφείο
  με εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας, Ελέγχου και Κανονισμών και τα
  παραπέμπει για έγκριση στην Κεντρική Επιτροπή. 
 69.3 Τρόπος λήψης Αποφάσεων
  Όλες οι αποφάσεις των Συλλογικών Οργάνων που προνοούνται από το
  Καταστατικό λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία νοουμένου ότι δεν
  προβλέπεται διαφορετικά σε άλλο άρθρο του Καταστατικού. Σε περίπτωση
  ισοψηφίας ο προεδρεύων του συγκεκριμένου οργάνου έχει τη νικώσα ψήφο.
  Όταν ζητηθεί μυστική ψηφοφορία από το 25% των παρόντων συνέδρων σε
  οποιαδήποτε Συνέλευση ή οποιοδήποτε Συνέδριο, τότε αυτή διεξάγεται
  από πενταμελή (5) Εφορευτική Επιτροπή η οποία επιβλέπει τη διεξαγωγή
  της ψηφοφορίας και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων.
 69.4 Ασυμβίβαστη η κατοχή δύο κομματικών Αξιωμάτων
   α) Είναι ασυμβίβαστη η κατοχή δύο ή περισσότερων θέσεων
    αξιωματούχων σε Κεντρικό ή Επαρχιακό ή Τοπικό επίπεδο από
    το ίδιο πρόσωπο. Οιοσδήποτε αξιωματούχος ανεξάρτητα
    επιπέδου δικαιούται να κατέχει θέση ως απλό μέλος σε
    συλλογικό όργανο.
   β) Νοείται ότι τούτο δεν ισχύει όταν προνοείται καταστατικά ή
    συμμετοχή του φορέα ενός αξιώματος στα ανώτατα όργανα.
   γ) Η απ’ ευθείας εκλογή σε συλλογικό όργανο δεν αποτελεί
    ασυμβίβαστο με κομματικό αξίωμα.
    Το Εκτελεστικό Γραφείο καθορίζει ποια συγκεκριμένα αξιώματα
    είναι  ασυμβίβαστα.
 69.5 Κήρυξη θέσης Μέλους Συλλογικού Οργάνου (Κεντρικού ή Επαρχιακού) ως
  κενή και διαδικασία συμπλήρωσής της.
   α) Σε περίπτωση που μέλος συλλογικού οργάνου απουσιάζει
    αδικαιολόγητα πέρα από τρείς συνεχείς  συνεδρίες ή από δέκα
    (10) συνολικά αδικαιολόγητες συνεδρίες κατά τη διάρκεια της
    θητείας του , το όργανο δικαιούται να το απαλλάξει από τα
    καθήκοντα του και να κηρύξει τη θέση του κενή, αφού
    εξασφαλίσει προηγουμένως την έγκριση του Εκτελεστικού
    Γραφείου.
   β) Κενούμενες θέσεις  κατά τα ανωτέρω καταλαμβάνουν οι
    επιλαχόντες κατά την σειρά επιτυχίας κατά της εκλογής.
   γ) Σε περίπτωση μη κάλυψης θέσης από επιλαχόντες για τη
    συμπλήρωση της κενής θέσης, θα επιλέγει το όργανο ύστερα
    από έγκριση του Εκτελεστικού Γραφείου. 
 69.6 Θητεία Αξιωματούχων 
  Η θητεία των Αξιωματούχων που αναφέρονται στα διάφορα άρθρα του
  Καταστατικού, αρχίζει από την ημέρα της εκλογής τους και λήγει αμέσως
  μετά την εκλογή των νέων Αξιωματούχων από το αρμόδιο όργανο του
  Κόμματος και διαρκεί για 54 μήνες. Εξαιρούνται ο Κοινοβουλευτικός
  Εκπρόσωπος και ο Αναπληρωτής του, των οποίων η θητεία διαρκεί όσο και η
  βουλευτική θητεία τους , καθώς και ο Πρόεδρος και τα μέλη της Τοπικής
  Επιτροπής των οποίων η θητεία μπορεί να καθορίζεται από τις ετήσιες
  Τοπικές Γενικές Συνελεύσεις. 
 69.7 Έκπτωση Αξιωματούχων/Μελών
  Αξιωματούχος/Μέλος του Κόμματος εκπίπτει του αξιώματός του σε
  περίπτωση που με ενέργειες του βρίσκεται σε αντίθεση με αποφάσεις
  Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος, ύστερα από σχετική απόφαση του
  Εκτελεστικού Γραφείου δεόντως αιτιολογημένης, με δικαίωμα έφεσης στην
  Κεντρική Επιτροπή εντός τριάντα (30) ημερών.
 69.8 Τροποποίηση του Καταστατικού 
  Το Καταστατικό του Κόμματος μπορεί να τροποποιηθεί σε Τακτικό ή Έκτακτο
  Παγκύπριο Συνέδριο με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων που έχουν
  δικαίωμα ψήφου, δεδομένου ότι το σχέδιο τροποποιήσεων θα

  γνωστοποιηθεί τουλάχιστον ένα μήνα πριν το Συνέδριο σε όλα το όργανα και
  τους συνέδρους του Κόμματος.
 69.9 Πόροι του Κόμματος
  Πόροι του Κόμματος είναι η ετήσια κρατική χορηγία και οι ετήσιες συνδρομές
  των μελών, εισφορές, δωρεές, έσοδα εράνων, οργάνωσης λαχείων,
  χοροεσπερίδων, άλλων εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων που συνάδουν με
  τις αρχές πολιτικής δεοντολογίας.
  Το Κόμμα έχει εξουσία όπως: 
   α) Διορίζει τραπεζικούς ή/και άλλους οργανισμούς ως τραπεζίτες
    του και να προβαίνει στο άνοιγμα οποιουδήποτε λογαριασμού.
   β) Συναλλάττεται ή/και λαμβάνει τραπεζικές διευκολύνσεις ή/και
    υπηρεσίες σε δάνεια, τρεχούμενο ή/και οποιοδήποτε άλλο
    λογαριασμό ή/και σε οποιαδήποτε άλλη μορφή τραπεζικών
    πιστώσεων για οποιαδήποτε ποσά με ή χωρίς εξασφαλίσεις και
    κάτω από οποιουσδήποτε όρους 
   γ) Υποθηκεύει, καταθέτει, ενεχυριάζει ή/και άλλως πως
    προσφέρει ή/και διαθέτει οποιαδήποτε περιουσία του Κόμματος
    κινητή ή/και ακίνητη σαν εξασφάλιση οποιονδήποτε
    υφιστάμενων ή/και  μελλοντικών ή/και  υπό αίρεση
    υποχρεώσεων του Κόμματος, έναντι οποιουδήποτε τραπεζικού
    ή/και άλλου οργανισμού ή/και φυσικού ή/και νομικού
    προσώπου.
   δ) Προς το σκοπό υλοποίησης των πιο πάνω, ο εκάστοτε
    Διευθυντής του Κόμματος ή/και ο εκάστοτε Οικονομικός
    Διαχειριστής του Κόμματος ή/και οποιοσδήποτε πληρεξούσιος
    αντιπρόσωπος οποιουδήποτε από αυτούς, εξουσιοδοτούνται να
    προβαίνουν σε οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις ή/και στη
    συνομολόγηση οποιασδήποτε συμφωνίας υπογράφοντας προς
    τούτο κάθε αναγκαίο έγγραφο, δήλωση ή αίτηση ή/και να
    παρίστανται ενώπιον οποιασδήποτε αρχής για σκοπούς αγοράς
    ή/και πώλησης ή/και επιβάρυνσης οποιασδήποτε κινητής ή
    ακίνητης περιουσίας του Κόμματος.
 69.10 Ημερομηνία ισχύος του παρόντος Καταστατικού 
  Η ισχύς του Καταστατικού που ψηφίστηκε στις 6 Μαΐου 2018 αρχίζει από την
  ψήφισή του.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
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ΑΡΘΡΟ 69: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 36 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΑΡΘΡΟ 1 : ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΕΜΒΛΗΜΑ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ
 1.1 Το Δημοκρατικό Κόμμα ιδρύθηκε στη Λευκωσία αρχικά ως παράταξη με την
  ονομασία Δημοκρατική Παράταξη, στις 12 Μαΐου 1976, με ιδρυτική διακήρυξη
  του Σπύρου Κυπριανού με στόχο τη στήριξη του εθνάρχη Μακαρίου και της
  πολιτικής του. Η παράταξη σύντομα μετασχηματίστηκε σε Κόμμα με την
  επωνυμία ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ.
 1.2 ΕΔΡΑ του Κόμματος είναι στην Λεωφ. Γρίβα Διγενή 50, 1080, στη Λευκωσία.
 1.3 ΕΜΒΛΗΜΑ του Κόμματος η αναμμένη δάδα.
 1.4 Η σφραγίδα του Κόμματος είναι κυκλική και στην περιφέρεια έχει την
  επιγραφή ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. Στο κέντρο έχει την
  αναμμένη δάδα, που τέμνει στο μέσο τη συντομογραφία του Κόμματος,
  ΔΗΚΟ, και το έτος ίδρυσής του, 1976.

ΑΡΘΡΟ 2 : ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ – ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 2.1 Ιδεολογία
  Το Δημοκρατικό Κόμμα εκφράζει τους πολίτες που πιστεύουν στις αρχές της
  Πολιτικής, Κοινωνικής και Οικονομικής Δημοκρατίας ως το σύστημα αρχών
  που προάγει και εξασφαλίζει καλύτερα την αρμονική κοινωνική συμβίωση,
  την κοινωνική συνοχή και την κοινωνική δημιουργία. Το Δημοκρατικό Κόμμα
  ασπάζεται την ιδεολογία και τη φιλοσοφία του ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ που
  εμπνέεται από ένα γενικότερο εθνικό και κοινωνικό όραμα και απορρίπτει τις
  γενικές και αόριστες ιδέες και τους αυθαίρετους αφορισμούς.
 2.2 Βασικοί σκοποί
  Βασικοί σκοποί του Δημοκρατικού Κόμματος είναι η συμβολή στον αγώνα για
  την απελευθέρωση της Κύπρου και η προώθηση θεσμών, προγραμμάτων και
  διαδικασιών, που εξασφαλίζουν απρόσκοπτη πρόοδο  και αρμονία στον
  πολιτικό και οικονομικό τομέα, μέσα σε μια κυρίαρχη, ανεξάρτητη και
  δημοκρατική πολιτεία με κατοχυρωμένα τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα
  όλων των νόμιμων πολιτών της. 
 2.3 Βασικοί στόχοι
  Οι βασικοί στόχοι του Δημοκρατικού Κόμματος πηγάζουν από  την όλη
  ιδεολογία και πολιτική φιλοσοφία του. Παράλληλα:
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα βρίσκεται σταθερά και με συνέπεια ενταγμένο
   στον ενδιάμεσο πολιτικό χώρο και υπηρετεί με ειλικρίνεια και χωρίς

   διακρίσεις το δημόσιο συμφέρον και το κοινωνικό σύνολο. Επιδιώκει τη
   συστηματική συνεργασία των δυνάμεων του χώρου στη βάση
   πολιτικοϊδεολογικών συγκλίσεων. Μόνιμος στόχος του Δημοκρατικού
   Κόμματος είναι η συνένωση των δυνάμεων του χώρου και η διεύρυνση
   της αποδοχής των αρχών και της πολιτικής φιλοσοφίας του
   ενδιάμεσου χώρου από την Κυπριακή κοινωνία Στόχος επίσης είναι η
   δημιουργία συνθηκών εθνικής συνεννόησης, πολιτικής συναντίληψης,
   κοινωνικής συναίνεσης και πολιτικής σταθερότητας στον τόπο.
  β) Το Δημοκρατικό Κόμμα επιδιώκει ενεργό και δημιουργική συμμετοχή
   σε Διεθνείς και  Ευρωπαϊκούς πολιτικοϊδεολογικούς και
   κο ι ν ο β ο υλ ε υ τ ι κο ύ ς  θ εσ μ ο ύ ς  κα ι  σ χ ή μ α τ α  σ τ η  β ά σ η
   πολιτικοϊδεολογικής ταύτισης ή συγγένειας.
 2.4 Θέσεις του Κόμματος αναφορικά με το Εθνικό θέμα
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα θεωρεί το Κυπριακό ως πρόβλημα εισβολής και
   κατοχής και αγωνίζεται για να επιτύχει με βάση τα ψηφίσματα και τις
   αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών και τις Συμφωνίες Κορυφής, τις
   αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
   και το Κοινοτικό (Ευρωπαϊκό) Κεκτημένο, δίκαιη, λειτουργική και
   βιώσιμη λύση. ΛΥΣΗ που θα εξασφαλίζει την πλήρη ανεξαρτησία, την
   κατοχύρωση της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας, και της
   ενότητας της χώρας, την αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων
   και των εποίκων και την κατοχύρωση του δικαιώματος επιστροφής
   όλων των προσφύγων στις εστίες και τις περιουσίες τους, κάτω από
   συνθήκες ασφάλειας και θα κατοχυρώνει τα ανθρώπινα δικαιώματα
   (όλων των νόμιμων κατοίκων της Κυπριακής Δημοκρατίας), τις
   βασικές ελευθερίες και τη διακρίβωση της τύχης ενός εκάστου των
   αγνοουμένων.
  β) Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει ότι στον αγώνα μας για φυσική και
   εθνική επιβίωση και δικαίωση, η ανεπιφύλακτη και στενή συνεργασία
   με την Ελληνική Κυβέρνηση είναι αναγκαία και απαραίτητη, και ότι, οι
   δεσμοί με την Ελλάδα, για λόγους ιστορικούς, φυλετικούς και
   εθνικούς, πρέπει να παραμένουν πάντοτε απαρασάλευτοι.
  γ) Το Δημοκρατικό Κόμμα εργάζεται για την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση της
   Κύπρου με στόχο την εφαρμογή των αρχών της δικαιοσύνης, των
   ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του Κοινοτικού Κεκτημένου και την
   ισότιμη και δημιουργική συμμετοχή της Κύπρου στους Ευρωπαϊκούς
   θεσμούς και γενικά στο Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. Παράλληλα εργάζεται
   για τη διαμόρφωση ενός συστήματος αρχών και αξιών στην Ευρωπαϊκή
   Ένωση που να την καθιστά ένωση λαών και πολιτισμών και όχι όργανο
   πολιτικών και οικονομικών κέντρων εξουσίας.
 2.5 Πολιτική Δημοκρατία
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει πως όλες οι πολιτικές εξουσίες πρέπει
   να πηγάζουν από το λαό και να ασκούνται υπεύθυνα για το καλό του
   λαού και σύμφωνα με την ανόθευτη θέλησή του.
  β) Η ολοκλήρωση της Πολιτικής Δημοκρατίας είναι αδιανόητη χωρίς την
   απαιτούμενη πολιτική αγωγή και ενημέρωση, χωρίς τη συμμετοχή
   όλων των ενηλίκων πολιτών στη διαδικασία λήψης σοβαρών
   αποφάσεων, χωρίς την παροχή ίσων ευκαιριών σε όσους πολίτες
   θέλουν να διεκδικήσουν πολιτικές θέσεις, από τις οποίες να μπορούν
   να συναγωνιστούν δημοκρατικά και  ελεύθερα, χωρίς να
   παρεμποδίζονται από οποιεσδήποτε προκαταλήψεις και εμπόδια.
   Η Πολιτική Δημοκρατία απαιτεί την ισότητα των πολιτών έναντι των
   νόμων και την ισοπολιτεία των νόμων έναντι όλων των πολιτών.
 2.6 Έμπρακτη Πολιτική Δημοκρατία 
  Το Δημοκρατικό Κόμμα θέλει τη δημοκρατία έμπρακτη και ουσιαστική, όπου
  τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των πολιτών να καθορίζονται δημοκρατικά,
  με συναίσθηση κοινωνικής ευθύνης και σύμφωνα με τις αρχές της
  δικαιοσύνης και της κοινωνικής αλληλεγγύης και όπου τα δικαιώματα των
  πολιτών να προστατεύονται αποτελεσματικά και να ασκούνται ελεύθερα.

 2.7 Ατομικές και Πολιτικές Ελευθερίες 
  Το Δημοκρατικό Κόμμα θέλει τα ανθρώπινα δικαιώματα απαραβίαστα και τις
  ατομικές και πολιτικές ελευθερίες κατοχυρωμένες με μηχανισμούς που να
  τις προστατεύουν από καταχραστές και σφετεριστές της εξουσίας και από
  πράξεις που δεν συνάδουν με το σύστημα των κοινωνικών αξιών του λαού ή
  τη δημοκρατικά εκφραζόμενη θέληση του λαού.
 2.8 Κοινωνική Δημοκρατία
  Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει ότι το κράτος και γενικά η πολιτεία καθώς και
  η ευρύτερη  κοινωνία έχουν υποχρέωση να εξασφαλίζουν σε όλους τους
  πολίτες συνθήκες ελεύθερης και αξιοπρεπούς διαβίωσης, σύμφωνα με τις
  αρχές της δικαιοσύνης, του ανθρωπισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης.
  Για το σκοπό αυτό υποστηρίζει τη χαλιναγώγηση της αυθαιρεσίας των
  ισχυρών κοινωνικών ομάδων, όπου, και όταν, εκδηλώνεται, την ενίσχυση των
  αδύνατων κοινωνικών ομάδων ή κατηγοριών ή στρωμάτων και την προστασία
  τους από την εγκατάλειψη, την κοινωνική περιθωριοποίηση, την άδικη
  μεταχείριση και την εκμετάλλευση, με απώτερο σκοπό την εξισορρόπηση
  των κοινωνικών και οικονομικών δικαιωμάτων και την αρμονική συμβίωση
  των πολιτών μέσα σε συνθήκες κοινωνικής συνοχής.
 2.9 Οικονομική Δημοκρατία
  Το Δημοκρατικό Κόμμα αποβλέπει στην εξάλειψη κάθε είδους οικονομικών
  φραγμών για την οικονομική προαγωγή των ατόμων και στη δημιουργία ίσων
  ευκαιριών εργασίας και οικονομικής προόδου για όλους τους πολίτες.
  Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει ότι η οικονομική δημοκρατία είναι ανέφικτη
  χωρίς την κατάργηση της κυρίαρχης  αυθαιρεσίας των οικονομικά ισχυρών,
  των μονοπωλίων, της ασυδοσίας του εγχώριου ή ξένου κεφαλαίου, της
  μονοπώλησης, της πληροφόρησης και των κάθε λογής προνομίων που είναι
  αντίθετα με τα συμφέροντα του λαού.  Το Δημοκρατικό Κόμμα θεωρεί επίσης
  αναγκαία την καθιέρωση ελέγχου και την επιβολή κυρώσεων για την κακή
  χρήση τεχνικών εφευρέσεων ή καινοτομιών από μέρους ισχυρών
  κοινωνικοοικονομικών παραγόντων.
  Το Δημοκρατικό Κόμμα θεωρεί το μικτό σύστημα οικονομίας, που συνδυάζει
  την ιδ ιωτική πρωτοβουλία με τον κρατικό σχεδιασμό,  ως το
  αποτελεσματικότερο οικονομικό σύστημα το οποίο διασφαλίζει την πρόοδο
  και την ανάπτυξη της Κύπρου και του λαού της, την δίκαιη κατανομή του
  εθνικού πλούτου και των οικονομικών βαρών και την προστασία των
  δικαιωμάτων των οικονομικά ασθενέστερων και μη προνομιούχων ομάδων
  του πληθυσμού.
 2.10 Δημοκρατική μεθόδευση
  Το Δημοκρατικό Κόμμα δεν υποστηρίζει δόγματα αλλά αρχές, που θα
  ενθαρρύνουν την αδιάκοπη αναζήτηση του καλύτερου και δικαιότερου
  τρόπου κοινωνικής συμβίωσης και συνεργασίας.
  Υποστηρίζει ότι ο ανοικτός και ελεύθερος διάλογος σαν μέσο έκφρασης των
  εκτιμήσεων και θέσεων του λαού, αποτελεί το πιο ορθό μέσο αναζήτησης
  τρόπων για πιο αρμονική  κοινωνική συμβίωση και συνεργασία.
  Επίσης υποστηρίζει ότι σε περίπτωση διαφωνίας ή διαφοράς το καλύτερο
  μέσο για εξεύρεση λύσης είναι οι νόμιμες και δημοκρατικές διαδικασίες.
 2.11 Κατευθυντήριες Οργανωτικές Γραμμές 
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα δεν είναι Κόμμα με μονολιθική οργάνωση. Η
   συνοχή του διατηρείται με την ισορροπημένη κατανομή της
   ενδοκομματικής δύναμης μεταξύ των μελών και αξιωματούχων του, με
   την προσήλωση στους σκοπούς και στη συλλογική προσπάθεια για την
   επίτευξη των σκοπών του Κόμματος.
  β) Οι δημοκρατικές αρχές διέπουν τόσο τη διαδικασία ανάδειξης
   αξιωματούχων όσο και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Γι’ αυτό:
   I.  Όλα τα όργανα είναι αιρετά και εκλέγονται με όσο το δυνατό πιο
    άμεσο τρόπο. Συγκεκριμένα όλα τα μέλη του Κόμματος, που
    είναι εγγεγραμμένα στο Κεντρικό Μητρώο Μελών, έχουν και
    ασκούν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και
    συνδιαμορφώνουν μέσα από συλλογικές διαδικασίες τις

    αποφάσεις και τις θέσεις του Κόμματος στα μείζονος σημασίας
    και ιδιαίτερης κρισιμότητας πολιτικά και κομματικά θέματα. Όλα
    τα μέλη του Κόμματος εκλέγουν όλους τους κεντρικούς
    αξιωματούχους και μέλη των κεντρικών συλλογικών οργάνων
    του Κόμματος, όλα τα μέλη των Επαρχιακών Οργανώσεων
    εκλέγουν όλους τους αξιωματούχους και τα μέλη των
    Επαρχιακών Συλλογικών Οργάνων και όλα τα μέλη της Τοπικής
    Οργάνωσης εκλέγουν όλους τους αξιωματούχους και όλα τα
    μέλη των τοπικών συλλογικών οργάνων.
   II. Οι εξουσίες που συγκεντρώνουν τα όργανα
    αλληλοϊσορροπούνται και αλληλοελέγχονται.
   III. Οι αποφάσεις λαμβάνονται από αρμόδια συλλογικά όργανα.
    --Επιδιώκεται η αποκέντρωση του συστήματος λήψης
    αποφάσεων και η εκχώρηση διακριτικής  εξουσίας στα
    κατώτερα συλλογικά αιρετά  όργανα.

ΑΡΘΡΟ 3: ΚΟΜΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ
 3.1 Επί θεμάτων μείζονος πολιτικής σημασίας ή ιδιαίτερης κομματικής
  κρισιμότητας πραγματοποιείται κομματικό δημοψήφισμα στο οποίο
  συμμετέχουν όλα τα μέλη του Κόμματος.
 3.2 
  Την πραγματοποίηση κομματικού δημοψηφίσματος αποφασίζει η Κεντρική
  Επιτροπή, η οποία καθορίζει το θέμα και τα ερωτήματα που θα τεθούν προς
  απάντηση στο δημοψήφισμα. Οι σχετικές αποφάσεις της Κεντρικής
  Επιτροπής λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών της.

ΑΡΘΡΟ 4: ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 4.1 Το Πολιτικό Πρόγραμμα του Κόμματος καθορίζεται με βάση τις πιο πάνω
  βασικές πολιτικές θέσεις και, εντός των πλαισίων αυτών, μπορεί να
  αναθεωρείται από καιρού εις καιρό από το Παγκύπριο Συνέδριο που έχει
  αποκλειστική αρμοδιότητα να συζητά και να εγκρίνει τους επί μέρους
  στόχους, τη μεθοδολογία, τρόπους και ενέργειες για την προώθηση της
  εφαρμογής του.
 4.2 Την ευθύνη για τη σύνταξη του προσχεδίου του προγράμματος έχει το
  Εκτελεστικό Γραφείο που το υποβάλλει στην Κεντρική Επιτροπή για έγκριση.
  Η Κεντρική Επιτροπή το παραπέμπει στο Παγκύπριο Συνέδριο για τελική
  έγκριση. Νοείται ότι σε όλα τα όργανα του Κόμματος δίνεται η δυνατότητα
  υποβολής απόψεων και εισηγήσεων για τον καταρτισμό του Πολιτικού
  Προγράμματος του Κόμματος.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΔΟΜΗ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

ΑΡΘΡΟ 5: ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 1. Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση
 2. Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο
 3. Έκτακτο ή Καταστατικό Συνέδριο 
 4. Παγκύπρια Συνδιάσκεψη
 5. Κεντρική Επιτροπή
 6. Πολιτικό Συμβούλιο
 7. Εκτελεστικό Γραφείο
 8. Γραμματεία Εκτελεστικού Γραφείου
 9. Κοινοβουλευτική Ομάδα
 10. Γενικό Οργανωτικό Γραφείο
 11. Οικονομική Επιτροπή

 12. Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες
 13. Επιτροπή Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ΑΡΘΡΟ 6: ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 6.1 Η Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση πραγματοποιείται κάθε πενήντα-τέσσερις
  (54) μήνες και εκλέγει τους κεντρικούς αξιωματούχους του Κόμματος
  (Πρόεδρο, Αναπληρωτή Πρόεδρο, τρεις (3) Αντιπροέδρους, Γενικό
  Γραμματέα, Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα), τα αιρετά μέλη του Εκτελεστικού
  Γραφείου (15) και τα μέλη της Κεντρική Επιτροπή.
 6.2 Πραγματοποιείται πενήντα-τέσσερις (54) μήνες μετά την προηγούμενη
  Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
 6.3 Όλα τα εγγεγραμμένα στο Κεντρικό Μητρώο Μελών μέλη του Κόμματος, που
  έχουν εγγραφεί τουλάχιστον εννέα (9) μήνες πριν την ημέρα διεξαγωγής της
  Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην
  ψηφοφορία, εφόσον έχουν τακτοποιημένες τις κομματικές τους
  υποχρεώσεις κατά την προσέλευση τους στην Εκλογική Συνέλευση.

  Κάλπες της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης λειτουργούν σε όλες τις
  επαρχίες, όπως θα ορίζεται από τους σχετικούς κανονισμούς. Οι εκλογικές
  διαδικασίες εποπτεύονται από κεντρική και επαρχιακές εφορευτικές
  επιτροπές όπως θα ορίζουν οι Κανονισμοί που εγκρίνονται από την Κεντρική
  Επιτροπή. Οι Επαρχιακές Εφορευτικές Επιτροπές υπόκεινται στην Κεντρική
  Εφορευτική Επιτροπή. Οι Πρόεδροι των Επαρχιακών εφορευτικών
  επιτροπών είναι μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.

  Οι κάλπες ανοίγουν και κλείνουν την ίδια ώρα σε όλες τις επαρχίες.

  Η Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο συλλογικό
  όργανο του Κόμματος σε θέματα εκλογικών διαδικασιών.

  Ο χρόνος διεξαγωγής της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης μπορεί να
  παραταθεί για περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, με
  απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, ύστερα από εισήγηση του Εκτελεστικού
  Γραφείου, για λόγους εξειδικευμένους που αφορούν τα πολιτικά πράγματα
  του τόπου ή που εξυπηρετούν τους σκοπούς και τις αρχές του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 7: ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 7.1 Το Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο είναι το ανώτατο και κυρίαρχο συλλογικό
  όργανο του Κόμματος στη διαμόρφωση των πολιτικών αποφάσεων και στη
  χάραξη στρατηγικής. Συνέρχεται μια (1) φορά στη διάρκεια της  θητείας των
  κεντρικών συλλογικών οργάνων του Κόμματος, κατόπιν σύγκλισης από την
  Κεντρική Επιτροπή του κόμματος ή όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο από την
  Κεντρική Επιτροπή.
 7.2 Προκηρύσσεται από την Κεντρική Επιτροπή η οποία καθορίζει την
  ημερομηνία διεξαγωγής του και εγκρίνει την ημερήσια διάταξη του.
  Ο χρόνος διεξαγωγής του μπορεί να αναβληθεί για περίοδο που δεν θα
  υπερβαίνει τους τρεις μήνες, με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, ύστερα
  από εισήγηση του Εκτελεστικού Γραφείου, για λόγους εξειδικευμένους που
  αφορούν τα πολιτικά πράγματα του τόπου ή που εξυπηρετούν τους σκοπούς
  και τις αρχές του  Κόμματος.
 7.3 Σύνθεση
  Στο Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο συμμετέχουν: Κεντρική Επιτροπή, Πολιτική
  Επιτροπή, 86 αντιπρόσωποι της ΝΕΔΗΚ, 86 αντιπρόσωποι της ΓΟΔΗΚ, 50
  αντιπρόσωποι των Κλαδικών Οργανώσεων, οι Πρόεδροι των Ομάδων
  Μελετών, δύο αντιπρόσωποι από κάθε Φοιτητική Οργάνωση, τα μέλη των
  Επαρχιακών Επιτροπών του Κόμματος, οι Πρόεδροι των Τοπικών Επιτροπών
  και ένας αντιπρόσωπος από κάθε εκλογικό κέντρο, πέντε αντιπρόσωποι από
  κάθε Κομματική Οργάνωση του εξωτερικού, οι Δήμαρχοι, οι Δημοτικοί
  Σύμβουλοι, οι Σχολικοί Έφοροι και οι εκλεγμένοι πρόεδροι και μέλη

  Κοινοτικών Συμβουλίων μέλη του Κόμματος, τρεις αντιπρόσωποι της
  Οικονομικής Επιτροπής, οι δύο οικονομικοί ελεγκτές.
  Συμμετέχουν επίσης: Πρώην Πρόεδροι της Δημοκρατίας που προέρχονται
  από το ΔΗΚΟ, εν ενεργεία υπουργοί, βουλευτές και ευρωβουλευτές, καθώς
  και όσοι διετέλεσαν αξιωματούχοι του Κόμματος που εκλέγηκαν από
  Παγκύπριο Συνέδριο (Πρόεδροι του Κόμματος, Αναπληρωτές Προέδροι,
  Αντιπρόεδροι, Γενικοί Γραμματείς, και Γενικοί Οργανωτικοί Γραμματείς)
  πρώην Υπουργοί, Βουλευτές και Ευρωβουλευτές του Κόμματος καθώς και οι
  πρώην Προέδροι και Γενικοί Γραμματείς της ΓΟΔΗΚ και της ΝΕΔΗΚ και
  πρώην Πρόεδροι Επαρχιακών Επιτροπών, οι Πρόεδροι και τα μέλη
  Διοικητικών Συμβουλίων Ημικρατικών Οργανισμών που είναι μέλη του
  Κόμματος
 7.4 Αρμοδιότητες
  Το Τακτικό Συνέδριο ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
  α) Λαμβάνει γνώση, συζητά και ψηφίζει:-
   I. Το Πολιτικό Πρόγραμμα του Κόμματος για την επόμενη θητεία.
   II. Την Έκθεση Δράσης της περασμένης θητείας, που καταθέτει ο
    Γενικός  Γραμματέας του Κόμματος.
  β) Καθορίζει τα γενικά πλαίσια της πολιτικής του Κόμματος.
  γ) Λαμβάνει γνώση και εγκρίνει τον Οικονομικό Απολογισμό της
   Οικονομικής Επιτροπής και την Έκθεση των Οικονομικών Ελεγκτών
   του Κόμματος.
  δ) Τροποποιεί το Καταστατικό σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις.
  ε) Έχει το τεκμήριο της αρμοδιότητας για οποιοδήποτε θέμα που δεν
   καθορίζει το Καταστατικό και περιβάλλεται με το κατάλοιπο εξουσίας
   που  δεν έχει ανατεθεί σε άλλο κομματικό όργανο.
 7.5 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί που ψηφίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν με βάση το
  Καταστατικό, θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Τακτικού Παγκυπρίου
  Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 8: ΕΚΤΑΚΤΟ Ή ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 8.1 Το Έκτακτο ή Καταστατικό Παγκύπριο Συνέδριο συγκαλείται εάν και εφ’ όσον
  κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο του Κόμματος ή την Κεντρική Επιτροπή και
  ασχολείται με ειδικά θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη του,
  που εξαγγέλλεται μαζί με τη σύγκλησή του.
 8.2 Στην οργάνωση και λειτουργία του Έκτακτου ή Καταστατικού Παγκυπρίου
  Συνεδρίου εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις περί Τακτικού
  Παγκυπρίου Συνεδρίου, με εξαίρεση τη χρονική περίοδο για έγκριση και
  κοινοποίηση στους συνέδρους των εγγράφων που θα τεθούν ενώπιον του
  Συνεδρίου, την οποία θα μπορεί να συντέμνει η Κεντρική Επιτροπή
  ανάλογα με την περίπτωση και εφ’ όσον συντρέχουν εξειδικευμένοι λόγοι.

ΑΡΘΡΟ 9: ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ
 9.1 Συγκαλείται με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής με στόχο την ενημέρωση
  και το συλλογικό προβληματισμό των στελεχών του Κόμματος καθώς και την
  ανάπτυξη διαλόγου του Κόμματος  με την ευρύτερη κοινωνία πάνω σε
  σημαντικά πολιτικά ζητήματα ή θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος. Η
  Κεντρική Επιτροπή ορίζει ειδική επιτροπή για τη διοργάνωση της.
 9.2 Η Κεντρική Επιτροπή καθορίζει τη σύνθεση της Συνδιάσκεψης και εγκρίνει
  την ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 10: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 10.1 Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ είναι το ανώτατο συλλογικό όργανο του Κόμματος
  που λειτουργεί μεταξύ δύο Τακτικών Παγκύπριων Συνεδρίων.
 10.2 Σύνθεση 
  Η Κεντρική Επιτροπή αποτελείται:
  α) Από τα μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου (ως το άρθρο 12)
  β) Από τα επτά (7) μέλη της Γενικής Γραμματείας της ΓΟΔΗΚ και τα

   έντεκα (11) μέλη της Γενικής Γραμματείας της ΝΕΔΗΚ, τον Πρόεδρο
   των Ομάδων Μελετών και τους Προέδρους των κομματικών
   παραρτημάτων εξωτερικού
  γ) Από 120 αιρετά μέλη, από τα οποία 20% τουλάχιστον είναι γυναίκες
   και 10% τουλάχιστον ανήκουν στη ΝΕΔΗΚ (συμπεριλαμβανομένων
   των επτά (7) μελών της Γραμματείας της ΓΟΔΗΚ και των έντεκα (11)
   μελών της Γραμματείας της ΝΕΔΗΚ) και τα οποία κατανέμονται στις
   Επαρχιακές Οργανώσεις του Κόμματος με βάση τον αριθμό ψήφων
   που πήρε η κάθε επαρχία στις αμέσως προηγούμενες βουλευτικές
   εκλογές στις οποίες το Κόμμα έλαβε μέρος αυτοδύναμα. Τα μέλη κάθε
   επαρχίας εκλέγονται από την οικεία Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση. Η
   κατανομή των εδρών κατά επαρχιακή οργάνωση και των θέσεων που
   διεκδικούνται από γυναίκες και εκπροσώπους της ΝΕΔΗΚ καθορίζεται
   από την Κεντρική Επιτροπή με τους σχετικούς κανονισμούς. Η εκλογή
   γίνεται με βάση κανονισμούς που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή.
  δ) Όλους τους αξιωματούχους που επιλέγονται/εκλέγονται σύμφωνα με
   τα άρθρα 10.7
  ε) Από τους Προέδρους της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων, της
   Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων και της Ομάδας Μελετών.
  στ) Από πέντε (5) εκπροσώπους του Φοιτητικού Κινήματος, που είναι
   μέλη του κόμματος.
 10.3 Η εκλογή των αιρετών μελών της Κεντρικής Επιτροπής γίνεται από τις
  Επαρχιακές Εκλογικές Συνελεύσεις. Η κατανομή των εδρών κατά Επαρχιακή
  Οργάνωση και των θέσεων που διεκδικούνται από γυναίκες και εκπροσώπους
  της ΝΕΔΗΚ καθορίζεται από την Κεντρική Επιτροπή με τους σχετικούς
  κανονισμούς.
 10.4 Ο Γενικός Γραμματέας και ο Βοηθός Γενικός Γραμματέας  φροντίζουν για την
  τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων και των παρουσιών της Κεντρικής
  Επιτροπής και κυκλοφορούν τα  πρακτικά ανάμεσα στα μέλη της Κεντρικής
  Επιτροπής όχι αργότερα από 15 μέρες μετά τη συνεδρία. 
  Η Κεντρική Επιτροπή δύναται να αποφασίσει τη μη περίληψη θεμάτων στα
  πρακτικά με πλειοψηφία όχι μικρότερη από 3/5 των παρόντων.
 10.5 Η Κεντρική Επιτροπή συνέρχεται τουλάχιστον μια (1) φορά την τριμηνία.
  Συγκαλείται από το Εκτελεστικό  Γραφείο, υπό την ευθύνη του Γενικού
  Γραμματέα.
  α) Η Κεντρική Επιτροπή μπορεί να συγκληθεί εκτάκτως από τον Πρόεδρο
   ή το Εκτελεστικό Γραφείο ή με γραπτή αίτηση υπογεγραμμένη από το
   25% τουλάχιστον των μελών της, που να παραθέτει κατά τρόπο
   συγκεκριμένο το θέμα ή τα θέματα για το οποίο/οποία ζητείται η
   έκτακτη σύγκλησή της.
  β) Η Κεντρική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα το
   ήμισυ  τουλάχιστον των εν ενεργεία μελών της. Σε περίπτωση μη
   συμπλήρωσης του ως άνω αριθμού, η συνεδρία αναβάλλεται για μια
   ώρα, οπότε τα παρόντα μέλη εφ’ όσον αντιπροσωπεύουν το 1/3
   τουλάχιστον των εν ενεργεία μελών της, αποτελούν απαρτία.
  γ) Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία, εκτός των
   αποφάσεων για τις οποίες απαιτείται μεγαλύτερος αριθμός ψήφων
   σύμφωνα με τις πρόνοιες άλλων άρθρων του Καταστατικού. Η
   ψηφοφορία διεξάγεται δι’ ανατάσεως της χειρός εκτός αν ζητηθεί
   διαφορετικά από το 25% των παρόντων μελών, οπότε διεξάγεται
   μυστική.
 10.6 Αρμοδιότητες
  α) Η Κεντρική Επιτροπή προκηρύσσει  την Παγκύπρια Εκλογική
   Συνέλευση και καθορίζει την ημερομηνία διεξαγωγής των εργασιών
   της, την εκλογική διαδικασία και κάθε άλλο εκλογικό κανονισμό. Με
   ειδικούς κανονισμούς καθορίζει τη διαδικασία υποβολής
   υποψηφιοτήτων και διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη των
   κεντρικών αξιωματούχων, των μελών των κεντρικών συλλογικών
   οργάνων και των επαρχιακών και τοπικών συλλογικών οργάνων, που

   εκλέγονται από την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
  β) Προκηρύσσει επίσης το Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο, καθορίζει την
   ημερομηνία διεξαγωγής των εργασιών του και εγκρίνει την ημερήσια
   διάταξή του. Μελετά και εγκρίνει όλα τα έγγραφα που θα κατατεθούν
   στο Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο, τουλάχιστον ένα μήνα πριν την
   πραγματοποίηση του και φροντίζει για την κυκλοφορία του
   προσυνεδριακού υλικού  διά του Γενικού Γραμματέα προς τις
   Επαρχιακές Επιτροπές και άλλες οργανώσεις ή τμήματα του Κόμματος.
  γ) Εγκρίνει και παραπέμπει στο Παγκύπριο Τακτικό Συνέδριο το Πολιτικό
   Πρόγραμμα του Κόμματος και την Έκθεση Δράσης.
  δ) Μελετά και εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων και δαπανών
   του Κόμματος. 
  ε) Λαμβάνει γνώση της γενικής οικονομικής κατάστασης του Κόμματος
   με αναφορά του αρμόδιου οικονομικού διαχειριστή, ο οποίος εισηγείται
   στο Εκτελεστικό Γραφείο τους συνεργάτες του.
  στ) Ενόψει του Τακτικού Παγκύπριου Συνεδρίου λαμβάνει γνώση της
   οικονομικής κατάστασης και διαχείρισης των οικονομικών του
   Κόμματος της προηγηθείσας διετίας με την κατάθεση της έκθεσης των
   οικονομικών ελεγκτών του Κόμματος που παραπέμπεται στο Τακτικό
   Παγκύπριο Συνέδριο. Ενόψει Τακτικού Παγκύπριου Συνεδρίου
   εξετάζει τους εγκεκριμένους λογαριασμούς του Κόμματος με βάση
   την έκθεση των ελεγκτών και εγκρίνει ή απορρίπτει τους
   λογαριασμούς.
  ζ) Εγκρίνει τους εσωτερικούς κανονισμούς οι οποίοι ρυθμίζουν την
   οργάνωση και λειτουργία των Συλλογικών οργάνων ή επιτροπών του
   Κόμματος , κεντρικών, επαρχιακών ή τοπικών. 
  η) Εγκρίνει την κομματική λειτουργία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.
  θ) Καθορίζει το ύψος του δικαιώματος εγγραφής και της ετήσιας
   συνδρομής των μελών.
  ι) Θεσπίζει ειδικούς κανονισμούς που ρυθμίζουν:
   I. Τη διαδικασία της υποβολής υποψηφιότητας και εκλογής
    αξιωματούχων του Κόμματος που εκλέγονται από ανώτερα
    συλλογικά όργανα του Κόμματος. 
   II. Τη διαδικασία επιλογής κομματικού ή κομματικών υποψηφίων
    στη διεκδίκηση των γενικών ή Αναπληρωματικών βουλευτικών
    εκλογών, Ευρωεκλογών, των δημοτικών εκλογών ή της εκλογής
    προέδρων και μελών Κοινοτικών Συμβουλίων καθώς και μελών
    Σχολικών Εφοριών.
   III. Τη διαδικασία προκήρυξης και διεξαγωγής του κομματικού
    δημοψηφίσματος.
  Ια) Επιλέγει/εκλέγει ενδεκαμελή (11) υποεπιτροπή της Κεντρικής
   Επιτροπής απαρτιζόμενη από Πρόεδρο και δέκα μέλη, η οποία ενεργεί
   ως δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
  Ιβ) Επιλέγει/εκλέγει το βουλευτή που θα διεκδικήσει το αξίωμα του
   Προέδρου της Βουλής, σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Κόμματος
   δεν είναι βουλευτής ή δεν επιθυμεί να διεκδικήσει τη θέση.
  Ιγ) Επικυρώνει την εκλογή του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του
   Κόμματος και του Αναπληρωτή του.
  Ιδ) Επιλέγει/εκλέγει τα πέντε (5) μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας,
   Ελέγχου και  Κανονισμών.
  Ιε) Επικυρώνει την επιλογή του Προέδρου της Ομάδας Μελετών.
 10.7 Επιλέγει/εκλέγει τους πιο κάτω Αξιωματούχους του Κόμματος οι οποίοι
  συμμετέχουν στην Κεντρική Επιτροπή ως εξ οφίκια μέλη με δικαίωμα
  ψήφου:
  1) Τους Βοηθούς Γενικούς Γραμματείς
  2) Τους Βοηθούς Γενικούς Οργανωτικούς Γραμματείς
  3) Το Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων
  4) Το Γραμματέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  5) Το Γραμματέα Αγροτικών Θεμάτων

  6) Το Γραμματέα Προσφυγικών Θεμάτων
  7) Το Γραμματέα Πολιτιστικών Θεμάτων
  8) Το Γραμματέα Αθλητισμού
  9) Το Γραμματέα Θρησκευτικών Ομάδων
  10) Το Γραμματέα Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Θεμάτων
  Τα καθήκοντα/αρμοδιότητές τους, εφ’ όσον  δεν προβλέπονται από το
  Καταστατικό, εγκρίνονται από την Κεντρική Επιτροπή.
 10.8 Πληρώνει με εκλογή τις  θέσεις του Αναπληρωτή Προέδρου, Αντιπροέδρων,
  Γενικού Γραμματέα και του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, σε περίπτωση
  κατά την οποία καθίστανται κενές για οποιοδήποτε λόγο.
 10.9 Κάθε χρόνο η Κεντρική Επιτροπή  ορίζει ειδική συνεδρία  λογοδοσίας των
  αξιωματούχων του Κόμματος. 

ΑΡΘΡΟ 11: ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 11.1 Στο Πολιτικό Συμβούλιο μετέχουν όλοι οι πρώην υπουργοί και βουλευτές
  μέλη του Κόμματος και άλλα πρόσωπα μετά από σχετική εισήγηση του
  Προέδρου του Κόμματος στη Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου.
 11.2 Συνεδριάζει τακτικά και αναλύει τα πολιτικά δρώμενα και την επικαιρότητα.
 11.3 Το Πολιτικό Συμβούλιο έχει καθαρά συμβουλευτικό χαρακτήρα και μετά από
  κάθε συνεδρία αποστέλλει στον Πρόεδρο του Κόμματος έκθεση εισηγήσεων
  και απόψεων.
 11.4 Το Πολιτικό Συμβούλιο τελεί υπό την εποπτεία του Προέδρου του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 12: ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
 12.1 Το Εκτελεστικό Γραφείο είναι το Εκτελεστικό Όργανο της Κεντρικής
  Επιτροπής και γενικότερα του Κόμματος.
 12.2 Σύνθεση 
  Στο Εκτελεστικό Γραφείο συμμετέχουν:
  α) Ο Πρόεδρος, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος, οι τρεις (3) Αντιπροέδροι, ο
   Γενικός Γραμματέας, ο Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας.
  β) Δεκαπέντε (15) αιρετά μέλη που εκλέγονται από την Παγκύπρια
   Εκλογική Συνέλευση. Τρία από τα μέλη αυτά είναι γυναίκες.
  γ) Πρώην Πρόεδροι του Κόμματος
  δ) Οι Πρόεδροι της ΝΕΔΗΚ και της ΓΟΔΗΚ
  ε) Οι υπουργοί που συμμετέχουν στην κυβέρνηση εκ μέρους του
   Κόμματος.
  στ) Τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος και οι
   Ευρωβουλευτές του Κόμματος.
  ζ) Οι Πρόεδροι των Επαρχιακών Επιτροπών του Κόμματος (ένας ανά
   γεωγραφική επαρχία).
  η) Ο Οικονομικός Διαχειριστής του Κόμματος
  θ) Ο Γενικός Διευθυντής του Κόμματος, ως εξ οφίκιο Μέλος με δικαίωμα
   ψήφου.
  ι) Η Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου δύναται να καλεί μέχρι και 3
   άτομα να παρακάθονται στο Εκτελεστικό χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 12.3 Αποτυχών υποψήφιος στις εκλογές για την ανάδειξη προέδρου του
  Κόμματος ο οποίος συγκεντρώνει πάνω από το 30% των ψήφων, συμμετέχει
  στο Εκτελεστικό Γραφείο ως πλήρες μέλος.
 12.4 Σε Ειδικές Συνεδρίες παρίστανται για σκοπούς ενημέρωσης και συντονισμού
  και άλλοι αξιωματούχοι του Κόμματος που θα προσκαλούνται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 12.5 Λειτουργία 
  α) Το Εκτελεστικό Γραφείο συγκαλείται το αργότερο τριάντα (30) ημέρες
   μετά την εκλογή των αιρετών μελών του και συνεδριάζει τακτικά
   τουλάχιστον μια (1) φορά τον μήνα και έκτακτα όταν κληθεί από τον
   Πρόεδρο ή από τα 3/5 των μελών του.
  β) Τα μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου αναλαμβάνουν συγκεκριμένους
   τομείς  ευθύνης. 
  γ) Βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά συν ένα μέλη του. Οι

   αποφάσεις λαμβάνονται  με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών
   του.
  δ) Γενικά θέματα λειτουργίας του ρυθμίζονται με Ειδικό Κανονισμό που
   θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή. 
 12.6 Αρμοδιότητες
  Το Εκτελεστικό Γραφείο ασκεί τις πιο κάτω αρμοδιότητες:
  α) Μελετά τις διαμορφούμενες εκάστοτε πολιτικές ή άλλες καταστάσεις
   και εξελίξεις και αντιμετωπίζει τα προκύπτοντα θέματα.
  β) Εκτιμά τη γενική κατάσταση και λαμβάνει αποφάσεις για την
   κομματική γραμμή μέσα στα πλαίσια των αρχών του Κόμματος.
  γ) Αποφασίζει για την ένταξη στα συλλογικά όργανα του Κόμματος
   άλλων στελεχών που προσχωρούν στο Κόμμα.
  δ) Ετοιμάζει  και υποβάλλει κάθε τρίμηνο προς την Κεντρική Επιτροπή
   Ειδική Πολιτική Έκθεση πάνω στην πολιτική κατάσταση, με βάση την 
   οποία αυτή προβαίνει στις εκτιμήσεις ή και λαμβάνει  τις αποφάσεις
   της.
  ε) Προτείνει στην Κεντρική Επιτροπή τα ονόματα των δύο Ελεγκτών του
   Κόμματος.
  στ) Συγκαλεί σε συνεννόηση με τις Επαρχιακές Επιτροπές τα τακτικά ή
   έκτακτα Επαρχιακά Συνέδρια.
  ζ) Καταρτίζει το προσχέδιο του Πολιτικού Προγράμματος του Κόμματος
   και το υποβάλλει στην Κεντρική Επιτροπή.
  η) Επιλέγει/εκλέγει τους πιο κάτω αξιωματούχους του Κόμματος: 
   I. Τον Οικονομικό Διαχειριστή του Κόμματος και τα μέλη της
   Οικονομικής Επιτροπής
   II. Τον Πρόεδρο και τα μέλη της Ομάδας Μελετών
   III. Επικυρώνει τα εννιά (9) πρόσωπα που στελεχώνουν το Γενικό
    Οργανωτικό Γραφείο
   IV. Τον Πρόεδρο και τα μέλη Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων
   V. Τον Πρόεδρο και τα μέλη Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων
   VI. Τον Γενικό Διευθυντή του Κόμματος
  θ) Καταρτίζει με  βάση εισηγήσεις της Επιτροπής Δεοντολογίας, Ελέγχου
   και Κανονισμών, τα προσχέδια των Κανονισμών που προνοούνται από
   τα διάφορα άρθρα του Καταστατικού και τα παραπέμπει στην Κεντρική
   Επιτροπή για ψήφιση.
  ι) Εισηγείται στην Κεντρική Επιτροπή τη σύσταση οποιασδήποτε
   Επιτροπής ή Επιτροπών με συμβουλευτική ιδιότητα που δεν
   προβλέπονται από το καταστατικό για την αποδοτική λειτουργία του
   κομματικού μηχανισμού.
  ια) Κατόπιν εισήγησης του Γενικού Διευθυντή του Κόμματος, εγκρίνει την
   δομή και το οργανόγραμμα του Κόμματος.
  ιβ) Δύναται να καλέσει Αξιωματούχους του Κόμματος που δεν είναι μέλη
   του Εκτελεστικού Γραφείου να παραστούν σε συνεδρία που μελετά
   θέματα της αρμοδιότητάς τους.
  ιγ) Λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή
  ιδ) Επιλέγει/εκλέγει πενταμελή (5) υποεπιτροπή του Εκτελεστικού
   Γραφείου, με Πρόεδρο και τέσσερα (4) μέλη η οποία ενεργεί σαν
   πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
   Η πειθαρχική εξουσία του Εκτελεστικού Γραφείου διά της
   πενταμελούς υποεπιτροπής του ασκείται αφού διοριστεί «ερευνών
   λειτουργός» (εκτός των Οργάνων του Κόμματος αλλά μέλος του
   Κόμματος) για διερεύνηση των γεγονότων και για υποβολή έκθεσης.
   Νοείται ότι παρέχεται το δικαίωμα ακροάσεως του μέλους εφ’ όσον η
   έρευνα διεκπεραιωθεί. 
 12.7 Επιβάλλει αυτεπάγγελτα πειθαρχική ποινή σε περιπτώσεις αυταπόδεικτου
  πειθαρχικού παραπτώματος.
 12.8 Το Εκτελεστικό Γραφείο φροντίζει για τη συγκρότηση και λειτουργία ειδικών
  επιτροπών εργασίας που θα αφορούν θέματα ανάλογα με τα υπουργεία της
  κυβέρνησης ή/και αντίστοιχες Επιτροπές της Βουλής.

 12.9 Η υλοποίηση και εφαρμογή των αποφάσεων του Εκτελεστικού Γραφείου
  μπορεί να ανατεθεί στη Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου.
 12.10 Το Εκτελεστικό Γραφείο επιλέγει τα κομματικά  μέλη που εκπροσωπούν το
  Κόμμα σε εξωκομματικούς οργανισμούς ή επιτροπές.
 12.11 Το Εκτελεστικό Γραφείο σε συνεργασία με το Γενικό Διευθυντή του
  Κόμματος ορίζει τις έμμισθες θέσεις του Κόμματος, διορίζει και παύει το
  έμμισθο προσωπικό και ορίζει και αναθεωρεί την αντιμισθία του με βάση την
  κείμενη νομοθεσία και τις ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις

ΑΡΘΡΟ 13: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
 13.1 Η Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον
  Αναπληρωτή Πρόεδρο, τους τρεις (3) Αντιπροέδρους, το Γενικό Γραμματέα,
  το Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα, τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο, τον
  Αναπληρωτή Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο και δύο (2) από τα αιρετά μέλη
  του Εκτελεστικού Γραφείου που ορίζονται από την ολομέλεια του Σώματος
  και διαχειρίζεται πάνω σε καθημερινή βάση θέματα κομματικής πολιτικής,
  οργανωτικής ανάπτυξης και γενικότερης πολιτικής και κομματικής δράσης.
  Στην Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου παρακάθεται και ο Γραμματέας
  Επικοινωνίας/Εκπρόσωπος Τύπου χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 13.2 Αρμοδιότητες
  α) Επιλέγει/εκλέγει τον Γραμματέα Επικοινωνίας/Εκπρόσωπο Τύπου
   κατόπιν εισήγησης του Προέδρου του Κόμματος.
  β) Σε συνεργασία με τον Γενικό Διευθυντή του Κόμματος έχει την ευθύνη
   θεμάτων που άπτονται του επαγγελματικού προσωπικού του
   Κόμματος.
  γ) Επιλέγει/εκλέγει τον Υπεύθυνο Προσωπικών Δεδομένων.

ΑΡΘΡΟ 14: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
 14.1 Οι βουλευτές του Κόμματος αποτελούν την Κοινοβουλευτική Ομάδα του.
 14.2 Αρμοδιότητες
  α) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα έχει την ευθύνη της προβολής και
   εφαρμογής της πολιτικής του Κόμματος στα πλαίσια της Βουλής των
   Αντιπροσώπων.
  β) Ενεργεί τόσο μέσα, όσο και έξω από τη Βουλή για την προώθηση των
   αρχών και των αποφάσεων του Κόμματος και αγωνίζεται για την
   υπεράσπιση και εξασφάλιση των συμφερόντων του λαού μας.
  γ) Δραστηριοποιείται  σε συνεργασία με τα αρμόδια όργανα του Κόμματος
   για την επισήμανση, προώθηση και επίλυση των συμφερόντων του
   λαού.
  δ) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα δύναται για σκοπούς διευκόλυνσης της
   στην εκπλήρωση των καθηκόντων της, να διορίσει σε συνεννόηση με
   το Γενικό Γραμματέα, έμμισθο Γραμματέα, καθορίζοντας ταυτόχρονα
   τους όρους εργοδότησης του και τα καθήκοντά του.
  ε) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα συνεδριάζει τακτικά κάθε εβδομάδα και
   έκτακτα όταν παρίσταται ανάγκη.
  στ) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα επιλέγει δυο (2) εκ των Κοινοβουλευτικών
   Συνεργατών ως Γραμματείς της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.
  ζ) Λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή
 14.3 Ειδικός Κανονισμός
  Ειδικός Κανονισμός, που ετοιμάζει η Κοινοβουλευτική Ομάδα και ψηφίζει
  η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει την οργάνωση και λειτουργία της Ομάδας.

ΑΡΘΡΟ 15: ΓΕΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
 15.1 Το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο είναι υπεύθυνο για την οργάνωση του
  Κόμματος και καταρτίζει το Γενικό Οργανωτικό Σχέδιο.
 15.2 Του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου προΐσταται ο Γενικός Οργανωτικός
  Γραμματέας. 
 15.3 Απαρτίζεται από τον Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα, τους δυο (2) Βοηθούς
  Γενικούς Οργανωτικούς Γραμματείς και τους έξι (6) Γενικούς Επαρχιακούς

  Οργανωτικούς Διοικητικών Επαρχιών.
 15.4 Όπου κριθεί αναγκαίο καλούνται να παρακαθίσουν σε συνεδρίες του Γενικού
  Οργανωτικού Γραφείου και άλλοι αξιωματούχοι.
 15.5 Τα μέλη του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου επικυρώνονται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 15.6 Βρίσκεται σε στενή επαφή με τις Επαρχιακές Επιτροπές και τα Παραρτήματα
  του Εξωτερικού και συντονίζει τις ενέργειες και δραστηριότητες τους στον
  οργανωτικό τομέα.
 15.7 Ελέγχει την πρόοδο προς υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.
 15.8 Τηρεί υπό την εποπτεία του Προέδρου του Κόμματος και με τη συνεργασία
  του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, το Κεντρικό Μητρώο Μελών του
  Κόμματος και ελέγχει την κανονική  τήρηση των Επαρχιακών Μητρώων
  Μελών από τις Επαρχιακές Επιτροπές και των Μητρώων Μελών  των Τοπικών
  Οργανώσεων από τις αντίστοιχες Τοπικές Επιτροπές, της ΝΕΔΗΚ και της
  ΓΟΔΗΚ.
 15.9 Διενεργεί και εποπτεύει τις εκλογές για την ανάδειξη της ηγεσίας της
  ΝΕΔΗΚ και της ΓΟΔΗΚ, για τις οποίες έχει την ευθύνη τήρησης του
  μητρώου.
 15.10 Κανένα μέλος του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου δεν μπορεί να διεκδίκηση
  πολιτειακό αξίωμα εκτός και αν παραιτηθεί από την θέση του τουλάχιστον
  δυο (2) χρόνια πριν τις εκλογές τις οποίες προτίθεται να διεκδικήσει, εκτός
  και αν το Εκτελεστικό Γραφείο δώσει σχετική άδεια κατόπιν γραπτού
  αιτήματος.
 15.11 Το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 16: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ
 16.1 Η Επιτροπή Δεοντολογίας, Ελέγχου και Κανονισμών απαρτίζεται από πέντε
  (5) μέλη που επιλέγονται/εκλέγονται από την Κεντρική Επιτροπή.
 16.2 Καταρτίζει κώδικα Δεοντολογίας και εισηγείται κανονισμούς που ρυθμίζουν
  την κομματική συμπεριφορά και δράση καθώς και τη λειτουργία όλων των
  οργάνων του Κόμματος.
 16.3 Παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση του Καταστατικού, του Κώδικα
  Δεοντολογίας και των Κανονισμών.

ΑΡΘΡΟ 17: ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 17.1 Με πρωτοβουλία του Εκτελεστικού Γραφείου, συγκροτούνται Επιτροπές με
  ευθύνη την εξέταση θεμάτων που αφορούν την πολιτική, εκπαιδευτική,
  κοινωνική, οικονομική, πολιτιστική και αθλητική δραστηριότητα της
  Κυβέρνησης ή και άλλων φορέων εξουσίας, όπως και άλλες πτυχές της
  ζωής  του  τόπου .  Με δ ική  τους  πρωτοβουλία  να  εκφράζουν
  απόψεις/εισηγήσεις στο Εκτελεστικό Γραφείο για οποιοδήποτε από τα
  θέματα αυτά.
 17.2 Στις Επιτροπές  μετέχουν εξ οφίκιο οι βουλευτές  που εκπροσωπούν το
  Κόμμα στις αντίστοιχες Επιτροπές της Βουλής. Τα λοιπά μέλη των Επιτροπών
  επιλέγει/εκλέγει το Εκτελεστικό Γραφείο.
 17.3 Την εποπτεία  και συντονισμό του έργου τους θα έχει ο Αναπληρωτής
  Πρόεδρος του Κόμματος ή οι Αντιπρόεδροι του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 18: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
 18.1 Τα μέλη της Επιτροπής Αναθεώρησης και Εκσυγχρονισμού της Κυπριακής
  Νομοθεσίας επιλέγονται/εκλέγονται από το Εκτελεστικό Γραφείο κατόπιν
  εισήγησης της Γραμματείας του.
 18.2 Τελεί υπό την εποπτεία του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου ή του
  Αναπληρωτή Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου και βρίσκεται σε στενή
  συνεργασία με τους βουλευτές και κοινοβουλευτικούς συνεργάτες.
 18.3 Είναι υπεύθυνο για την μελέτη του Νομοθετικού πλαισίου του κράτους με

  στόχο την επισήμανση αδυναμιών και την τροποποίηση τους στην
  κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού  και της βελτίωσης της λειτουργικότητας
  του προς όφελος των πολιτών.

ΑΡΘΡΟ 19: ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
 19.1 Στο Σύστημα Παραγωγής Πολιτικής συμμετέχουν οι Βουλευτές, τα Μέλη του
  Εκτελεστικού Γραφείου και της Κεντρικής Επιτροπής, οι Κοινοβουλευτικοί
  Συνεργάτες και τα μέλη της Επιτροπής Πολιτικού Σχεδιασμού και των
  Ομάδων Μελετών.
 19.2 Άλλα στελέχη καθώς και μέλη με ειδική τεχνοκρατική κατάρτιση
  συνδράμουν την όλη προσπάθεια.
 19.3 Βασικός σκοπός είναι η επεξεργασία και ο καταρτισμός μελετών και
  προτάσεων για διαμόρφωση πολιτικής θέσης από το Κόμμα και τη χάραξη της
  κομματικής γραμμής σε διάφορους τομείς πολιτικής.
 19.4 Το συντονισμό και την εποπτεία του Συστήματος Παραγωγής Πολιτικής έχει
  ένας εκ των Αντιπροέδρων του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 20: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 20.1 Η Οικονομική Επιτροπή, κάτω από την εποπτεία του Εκτελεστικού Γραφείου
  και με τη συντονιστική ευθύνη του Οικονομικού Διαχειριστή του Κόμματος,
  είναι υπεύθυνη για την οικονομική διαχείριση του Κόμματος, την
  κατάστρωση και υλοποίηση προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης του
  Κόμματος και τον έλεγχο ομαλής τήρησης των οικονομικών λογαριασμών και
  λογιστικών βιβλίων του Κόμματος σε  Παγκύπρια κλίμακα.
 20.2 Η Επιτροπή είναι δεκαπενταμελής (15), με δικαίωμα της Κεντρικής Επιτροπής
  να αυξομειώνει τα μέλη της.  Η θητεία της διαρκεί για πενήντα-τέσσερις (54)
  μήνες.
  Οι Πρόεδροι των Επαρχιακών Οικονομικών Επιτροπών ή οι επαρχιακοί ταμίες
  είναι εξ οφίκιο μέλη της.
 20.3 Αρμοδιότητες 
  α) Καταρτίζει τον Ετήσιο Προϋπολογισμό Εσόδων και Δαπανών του
   Κόμματος και τον καταθέτει προς έγκριση στην Κεντρική Επιτροπή
   προς την οποία είναι υπόλογη.
  β) Σε συνεργασία με τον Οικονομικό διαχειριστή του Κόμματος, τους
   αξιωματούχους της ηγεσίας και άλλα αρμόδια κομματικά όργανα
   προγραμματίζει και υλοποιεί προγράμματα για την εξασφάλιση
   οικονομικών πόρων και ενίσχυση του Ταμείου του Κόμματος
  γ) Εποπτεύει την κανονική λειτουργία  του Λογιστηρίου του Κόμματος και
   ασκεί έλεγχο στην οικονομική διαχείριση σε όλα τα επίπεδα του
   Κόμματος.
  δ) Εξουσιοδοτεί τη διενέργεια των κομματικών δαπανών με βάση
   σχετικές εκάστοτε εισηγήσεις του Γενικού Διευθυντή του Κόμματος.
  ε) Υποβάλλει στο Εκτελεστικό Γραφείο κατά τρίμηνο, ή όταν της ζητηθεί,
‘   Έκθεση για την οικονομική κατάσταση του Κόμματος’.
  στ) Υποβάλλει στο τέλος κάθε οικονομικού έτους στην Κεντρική Επιτροπή
   τους ελεγμένους λογαριασμούς του Κόμματος προς συζήτηση και
   έγκριση.
  ζ) Παρουσιάζει κατ’ έτος προϋπολογισμό για τους επόμενους δώδεκα
   (12) μήνες.
  η) Με εισήγηση του Γενικού Διευθυντή ή/και του Οικονομικού
   Διαχειριστή δύναται να ανοίγει/κλείνει/λειτουργεί τραπεζικούς
   λογαριασμούς, ή/και να έχει δικαίωμα υπογραφής ή/και  να προβαίνει
   σε αιτήματα τραπεζικών διευκολύνσεων/δανεισμού εκ μέρους του
   Κόμματος, ΝΕΔΗΚ, ΓΟΔΗΚ, και των Επαρχιακών Επιτροπών σύμφωνα
   με το άρθρο 69.9.
 20.4 Ειδικός  Κανονισμός

  Ειδικός Κανονισμός που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει την
  οργάνωση και λειτουργία της.

ΑΡΘΡΟ 21: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
 21.1 Η  Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων χειρίζεται τις διεθνείς σχέσεις του Κόμματος
  υπό την άμεση εποπτεία του Αναπληρωτή Προέδρου  του  Κόμματος.
 21.2 Η Επιτροπή είναι πενταμελής (5), με δικαίωμα της Κεντρικής Επιτροπής να
  αυξομειώνει τα μέλη της.  Επιλέγεται/εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή
  για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 21.3 Κάθε χρόνο υποβάλλει στο Εκτελεστικό γραφείο Έκθεση Δράσης που
  καλύπτει τις δραστηριότητές της κατά την περίοδο αυτή.
 21.4 Η Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων συμμετέχει τόσο στο σύστημα  παραγωγής
  πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.
 21.5 Της Επιτροπής προΐσταται ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων, ο
  οποίος επιλέγεται/εκλέγεται από το Εκτελεστικό Γραφείο και είναι εξ οφίκιο
  μέλος της Κεντρικής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου.
 21.6 Ειδικός  Κανονισμός
  Ειδικός Κανονισμός που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει τη
  λειτουργία της.

ΑΡΘΡΟ 22: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΣΧΕΣΕΩΝ  
 22.1 Η Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων είναι πενταμελής (5) με δικαίωμα της
  Κεντρικής Επιτροπής να αυξομειώνει τον αριθμό των μελών της. Ο Πρόεδρος
  και τα τέσσερα μέλη επιλέγονται/εκλέγονται από το Εκτελεστικό Γραφείο για
  θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 22.2 Κάθε εξάμηνο υποβάλλει στο Εκτελεστικό Γραφείο Έκθεση Δράσης που
  καλύπτει τις δραστηριότητες κατά την περίοδο αυτή.
 22.3 Η Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων χειρίζεται τις δημόσιες σχέσεις του
  Κόμματος υπό την εποπτεία του Προέδρου του Κόμματος και του Γενικού
  Γραμματέα.
 22.4 Η Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων συμμετέχει τόσο στο σύστημα παραγωγής
  πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.
 22.5 Της Επιτροπής προΐσταται ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων ο
  οποίος επιλέγεται/εκλέγεται από το Εκτελεστικό Γραφείο και είναι εξ οφίκιο
  μέλος της Κεντρικής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου.
 22.6 Ειδικός Κανονισμός
  Ειδικός Κανονισμός που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει τη
  λειτουργία της.

ΑΡΘΡΟ 23: ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
 23.1 Ιδρύονται Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες κατά επαρχία
  με εισήγηση του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
  Ομάδων, κατά κλάδον ή επάγγελμα όπου τα μέλη είναι πέραν των τριάκοντα
  Οι κατά επαρχία επάγγελμα Κλαδικές Οργανώσεις συνδέονται με τις
  αντίστοιχες Κλαδικές των άλλων Επαρχιακών και σχηματίζουν κατά
  επάγγελμα την Παγκύπρια Κλαδική Οργάνωση.
 23.2 Η Κλαδική Οργάνωση διοικείται από πενταμελή (5) Επιτροπή που
  αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα, το Βοηθό
  Γραμματέα και τον Ταμία.
 23.3 Οι Πρόεδροι των Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων
  αποτελούν την Συντονιστική Επιτροπή των Κλαδικών Οργανώσεων
  (Σ.Ε.Κ.Ο.)  και έχουν την ευθύνη του συντονισμού των Κλαδικών
  Οργανώσεων. Το έργο της ΣΕΚΟ αναλαμβάνει πενταμελής Γραμματεία που
  εκλέγεται και έχει πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Αναπληρωτή
  Γραμματέα και Ταμία.
 23.4 Αρμοδιότητες Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων 
  α) Επιλαμβάνονται και προωθούν προβλήματα, ή αιτήματα μελών του
   Κλάδου διά του αρμοδίου οργάνου του Κόμματος.
  β) Μελετούν προβλήματα του Κλάδου και υποβάλλουν εισηγήσεις στο
   Κόμμα διά του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών

   Ομάδων.
  γ) Οργανώνουν τα μέλη, τα στελέχη και τους οπαδούς του Κόμματος
   στους χώρους εργασίας και φροντίζουν για τη συστηματική
   διαφώτιση και εμπέδωση της Κομματικής πολιτικής.
 23.5 Οι Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες συμμετέχουν τόσο στο
  σύστημα παραγωγής πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών
  προγραμμάτων του Κόμματος.
 23.6 Οι Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες τελούν υπό την
  εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου.
 23.7 Κατά παρόμοιο τρόπο λειτουργούν και οι Επιτροπές Συνταξιούχων.
 23.8 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί, που εγκρίνει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζουν τον τρόπο
  εκλογής και λειτουργίας όλων των Κλαδικών Επιτροπών και Οργανώσεων
  του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 24: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
 24.1 Η σύνθεση και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Πολιτικού Σχεδιασμού
  καθορίζονται από το Εκτελεστικό Γραφείο.
 24.2 Η Επιτροπή Πολιτικού Σχεδιασμού συμμετέχει τόσο στο σύστημα παραγωγής
  πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 25: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 25.1 Η Επιτροπή Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι υπεύθυνη για την Οργάνωση της
  Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Κόμματος στις Δημαρχούμενες περιοχές και στα
  Κοινοτικά Συμβούλια.
 25.2 Σε συνεργασία με το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο, υπό την εποπτεία του
  Προέδρου του Κόμματος, καταρτίζει τα ψηφοδέλτια του Κόμματος στις
  Δημοτικές και Κοινοτικές εκλογές.
 25.3 Της Επιτροπής Τοπικής Αυτοδιοίκησης προΐσταται ο Γραμματέας Τοπικής
  Αυτοδιοίκησης ο οποίος επιλέγεται/εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή
  της οποίας είναι εξ οφίκιο μέλος με δικαίωμα ψήφου.
 25.4 Συμμετέχουν οι Δήμαρχοι, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι Σχολικοί Έφοροι και οι
  εκλεγμένοι Πρόεδροι Κοινοτικών Συμβουλίων μέλη του Κόμματος.
 25.5 Τελεί υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου.
 25.6 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί που ψηφίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζουν, θέματα
  οργάνωσης και λειτουργίας της Επιτροπής Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΑΡΘΡΟ 26: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
 26.1 Η Επιτροπή Διαρκούς Διαβούλευσης με τους Πολίτες είναι υπεύθυνη για την
  διαμόρφωση και διαχείριση συστήματος συνεχούς επικοινωνίας με τους
  πολίτες, μέσω της διεξαγωγής ερευνών  και μελετών για πολιτικά,
  ανθρωπιστικά και κοινωνικά θέματα και για προτάσεις του Κόμματος που
  αφορούν σημαντικά ζητήματα που τους απασχολούν.
 26.2 Την σύνθεση της Επιτροπής αποφασίζει η Γραμματεία του Εκτελεστικού
  Γραφείου.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΑΡΘΡΟ 27: ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
  1. Πρόεδρος
  2. Αναπληρωτής Πρόεδρος
  3. Αντιπρόεδροι
  4. Γενικός Γραμματέας
  5. Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας
  6. Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος

  7. Μέλος Εκτελεστικού Γραφείου
  8. Πρόεδρος ΓΟΔΗΚ
  9. Πρόεδρος ΝΕΔΗΚ
  10. Μέλος Κεντρικής Επιτροπής
  11. Άλλοι Αξιωματούχοι

ΑΡΘΡΟ 28: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 28.1 Ο Πρόεδρος του Κόμματος εκλέγεται, άμεσα από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση,  και η θητεία του διαρκεί μέχρι την εκλογή νέου Προέδρου.
  Πρόεδρος εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει το 50% συν μία ψήφο
  του συνόλου των έγκυρων ψήφων. Αν η πρώτη ψηφοφορία δεν αναδείξει
  Πρόεδρο, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την πρώτη Κυριακή μετά την
  Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση, μεταξύ των δύο επικρατέστερων
  υποψηφίων.
 28.2 Σε περίπτωση κένωσης της θέσης του Προέδρου του Κόμματος για
  υπολειπόμενη θητεία μικρότερη των έξι (6) μηνών τα  καθήκοντα αυτού ασκεί
  ο Αναπληρωτής Πρόεδρος. Αν η θέση του Προέδρου του Κόμματος κενωθεί
  ενώ υπολείπεται θητεία πέραν των έξι μηνών, συγκαλείται Έκτακτη
  Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση, ειδικώς προς τούτο συγκαλούμενη, για την
  εκλογή νέου Προέδρου εντός του επόμενου εξαμήνου από την κένωση της
  θέσης.
 28.3 Αρμοδιότητες
  α) Ο Πρόεδρος του Κόμματος εκπροσωπεί και εκφράζει το Κόμμα.
  β) Προΐσταται και έχει τη γενική εποπτεία και τον έλεγχο του Κόμματος
   σε όλους του τομείς.
  γ) Προεδρεύει όλων των Κεντρικών Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος
   ή οποιασδήποτε Επιτροπής σε συνεδρία της οποίας λαμβάνει μέρος.
  δ) Μετέχει στη διαδικασία εκλογής του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου
   και του Αναπληρωτή του ως ορίζεται στο Καταστατικό.
  ε) Υπογράφει όλα τα έγγραφα του Κόμματος.
  στ) Δύναται να εκχωρεί προσωρινά μέρος των εξουσιών του στον
   Αναπληρωτή  Πρόεδρο του Κόμματος.
  ζ) Τον Πρόεδρο του Κόμματος όταν κωλύεται ή απουσιάζει
   αντιπροσωπεύει ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Κόμματος. Ο
   Πρόεδρος του Κόμματος λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 29: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 29.1 Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος εκλέγεται  από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση.
 29.2 Είναι μέλος των Ανωτάτων Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος.
 29.3 Αναπληρεί τον Πρόεδρο όταν κωλύεται ή απουσιάζει, στην άσκηση των
  συνήθων καθηκόντων του ή όπως προβλέπεται στο άρθρο 25(2).
 29.4 Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 30: ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 30.1 Οι Αντιπρόεδροι είναι τρεις (3) και εκλέγονται από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση μέσα από κοινό ψηφοδέλτιο. Σε περίπτωση κενής θέσης
  Αντιπροέδρου, τότε η Κεντρική Επιτροπή εκλέγει μετά από υποβολή
  υποψηφιοτήτων, νέο Αντιπρόεδρο.
 30.2 Ο κάθε ένας εξ αυτών αναλαμβάνει ξεχωριστό τομέα ευθύνης, όπως αυτοί
  καθορίζονται από το Εκτελεστικό Γραφείο. Η επιλογή γίνεται με βάση την
  σειρά εκλογής.
 30.3 Είναι μέλη των  Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος όπως προβλέπεται από
  το Καταστατικό.
 30.4 Καθήκοντα
  α) Βοηθούν τον Πρόεδρο και Αναπληρωτή Πρόεδρο στην εκτέλεση των
   καθηκόντων τους για την ομαλή λειτουργία του Κόμματος.
  β) Αναλαμβάνουν την ευθύνη εποπτείας και συντονισμού του
   συστήματος παραγωγής πολιτικής, την ευθύνη του συντονισμού της

   διαμόρφωσης του κυβερνητικού προγράμματος του Κόμματος και τον
   συντονισμό της Επιτροπής Πολιτικών Συμβούλων. Ενημερώνουν με
   τακτικές εκθέσεις/αναφορές το Εκτελεστικό Γραφείο και την Κεντρική
   Επιτροπή.
 30.5 Οι Αντιπρόεδροι λογοδοτούν στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 31: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 31.1 Ο Γενικός Γραμματέας του Κόμματος εκλέγεται από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση.
 31.2 Αρμοδιότητες: 
  α) Συγκαλεί τις συνεδρίες των Κεντρικών Συλλογικών Οργάνων του
   Κόμματος κοινοποιώντας έγκαιρα την ημερήσια διάταξη κάθε
   συνεδρίας μαζί με τα σχετικά έγγραφα εργασίας ως ορίζει το
   Καταστατικό και οι Ειδικοί Κανονισμοί.
  β) Σε συνεργασία με τους Βοηθούς Γενικούς Γραμματείς φέρει την
   ευθύνη τήρησης  των  βιβλίων  Πρακτικών των συνεδριάσεων των
   Κεντρικών Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος.
  γ) Έχει την εποπτεία των Ομάδων Μελετών και του Πολιτικού
   Σχεδιασμού.
  δ) Γνωστοποιεί τις αποφάσεις των Ανώτερων Καθοδηγητικών Οργάνων
   του Κόμματος προς τα ιεραρχικά υφιστάμενά  του κομματικά όργανα
   και ελέγχει την εφαρμογή τους.
  ε) Καταθέτει στο Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο την Έκθεση Δράσης του
   Κόμματος.
  στ) Προσυπογράφει κατά κανόνα τα εξερχόμενα έγγραφα του Κόμματος.
  ζ) Υποβάλλει  προς τα αρμόδια  όργανα   προτάσεις για λήψη
   αποφάσεων πάνω σε  τρέχοντα σοβαρά θέματα.
  η) Συγκροτεί σε συνεργασία με το Εκτελεστικό Γραφείο, Επιτροπές
   Εργασίας με συμβουλευτική ιδιότητα, με σκοπό την πλαισίωση και
   υποβοήθηση υπευθύνων Αξιωματούχων στην εκτέλεση του έργου
   τους. 
  θ) Ο Γενικός Γραμματέας βοηθείται στο έργο του από τους Βοηθούς
   Γενικούς Γραμματείς.
 31.3 Ο Γενικός Γραμματέας λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή

ΑΡΘΡΟ 32: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 32.1 Ο Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας  εκλέγεται από την  Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση.
 32.2 Η θέση του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα είναι επαγγελματική κατόπιν
  εκλογής. Δεν μπορεί να διεκδικήσει οποιοδήποτε πολιτειακό αξίωμα, εκτός
  και αν παραιτηθεί δυο (2) χρόνια πριν τις πολιτειακές εκλογές στις οποίες
  προτίθεται να διεκδικήσει.
 32.3. Αρμοδιότητες
  α) Είναι υπεύθυνος για την οργάνωση του Κόμματος. Καταρτίζει το
   Γενικό Οργανωτικό Σχέδιο, το οποίο, μετά την έγκριση του από την
   Κεντρική Επιτροπή, προωθεί δια των αρμοδίων κομματικών 
οργάνων
   προς υλοποίηση.
  β) Βρίσκεται σε στενή επαφή με τις Επαρχιακές Επιτροπές και τα
   Παραρτήματα του Εξωτερικού και συντονίζει τις ενέργειες και
   δραστηριότητες τους στον οργανωτικό τομέα.
  γ) Επισκέπτεται τις Επαρχίες και παρακολουθεί και ελέγχει την πρόοδο
   προς υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του Κόμματος.
  δ) Ενημερώνει το Εκτελεστικό Γραφείο και υποβάλλει τακτικά Έκθεση
   προς την Κεντρική Επιτροπή για την πρόοδο και τα αποτελέσματα
   υλοποίησης του Γενικού Οργανωτικού Σχεδίου και των Ειδικών
   Οργανωτικών Προγραμμάτων. 
  ε) Προΐσταται τις λειτουργίας του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου. 
  στ) Με εισήγηση του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, το Εκτελεστικό

   Γραφείο επικυρώνει τα εννιά (9) πρόσωπα που στελεχώνουν το
   Οργανωτικό Γραφείο. 
   Το Οργανωτικό Γραφείο υπόκειται πλήρως στις αρμοδιότητες του
   Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα.
 32.4 O Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 33: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
 33.1 Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Κόμματος είναι μέλος της Βουλής,
  αυτοδικαίως προεδρεύει της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και ασκεί καθήκοντα
  Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου.
 33.2 Εάν ο Πρόεδρος του Κόμματος αναδειχθεί Πρόεδρος της Βουλής πράγμα
  που θα τον κωλύει να ασκεί τα καθήκοντα του Κοινοβουλευτικού
  Εκπροσώπου ή για οποιοδήποτε λόγο δεν επιθυμεί να κατέχει τη θέση του
  Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου, ή εάν δεν είναι μέλος της Βουλής, η
  Κοινοβουλευτική Ομάδα σε συνεδρία της υπό την προεδρία του, εκλέγει τον
  Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο.  Την εκλογή του Εκπροσώπου επικυρώνει η
  Κεντρική Επιτροπή.
 33.3 Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος υποβάλλει κάθε τρίμηνο ή όταν του
  ζητηθεί από το Εκτελεστικό Γραφείο Έκθεση Δράσης της Ομάδας.
 33.4 Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος εκφράζει τις θέσεις του Κόμματος στην
  Βουλή και συντονίζει το έργο των βουλευτών.
 33.5 Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος καλεί σε συνεδρία την Ομάδα τακτικά κάθε
  εβδομάδα και έκτακτα όταν παρίσταται ανάγκη.

ΑΡΘΡΟ 34: ΜΕΛΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
 Ως το Άρθρο 12 ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 35: ΒΟΗΘΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
 35.1 Οι Βοηθοί Γενικοί Γραμματείς είναι δυο (2) και επιλέγονται/εκλέγονται από
  την Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 35.2 Συμμετέχουν εξ οφίκιο μέλη στην Κεντρική Επιτροπή με δικαίωμα ψήφου.
 35.3 Μετέχουν στα συλλογικά όργανα του Κόμματος,  όπως προνοεί το
  Καταστατικό.
 35.4 Αρμοδιότητες
  α) Βοηθούν το Γενικό Γραμματέα στην προετοιμασία και τη λειτουργία
   των συλλογικών οργάνων του Κόμματος.
  β) Ειδικότερα ασκούν καθήκοντα που τους κατανέμει το Εκτελεστικό
   Γραφείο ύστερα από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 36: ΒΟΗΘΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΙ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
 36.1 Οι  Βοηθοί  Γενικοί  Οργανωτικοί  Γραμματείς είναι  δύο (2)  και
  επιλέγονται/εκλέγονται από την Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί
  54 μήνες.
 36.2 Συμμετέχουν εξ οφίκιο μέλη στην Κεντρική Επιτροπή με δικαίωμα ψήφου.
 36.3 Μετέχουν στα συλλογικά όργανα του Κόμματος,  όπως προνοεί το
  Καταστατικό.
 36.4 Αρμοδιότητες 
  α) Βοηθούν το Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα για την εύρυθμη λειτουργία
   του οργανωτικού μηχανισμού του Κόμματος. Αντικαθιστούν το Γενικό
   Οργανωτικό  Γραμματέα σε περίπτωση απουσίας.
  β) Ειδικότερα, ασκούν καθήκοντα που τους αναθέτει το Εκτελεστικό
   Γραφείο ύστερα από εισήγηση του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 37: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
 37.1 Ο Αναπληρωτής Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος εκλέγεται από την
  Κοινοβουλευτική Ομάδα και αναπληρώνει τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο
  όταν απουσιάζει ή όταν κωλύεται. Την εκλογή του επικυρώνει η Κεντρική
  Επιτροπή.

   στ) Να  ψηφίζει τους υποψήφιους του Κόμματος σε κάθε εκλογή σε
    δημόσιο αξίωμα.
   ζ) Να μην είναι μέλος άλλου Κόμματος.
 62.7 Κομματική Ταυτότητα
   α) Η εγκεκριμένη αίτηση υποψηφίου μέλους, προωθείται από την
    Επαρχιακή Επιτροπή ή τη Γραμματεία του Εκτελεστικού
    Γραφείου προς το Τμήμα έκδοσης ταυτοτήτων στα Κεντρικά
    Γραφεία για την καταγραφή  του μέλους στο Κεντρικό Μητρώο
    και την έκδοση της κομματικής του ταυτότητας.
   β) Η διαδικασία έκδοσης της κομματικής ταυτότητας
    συμπληρώνεται το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες από την
    παράδοση των στοιχείων στο τμήμα ταυτοτήτων στη Λευκωσία.
    Η ταυτότητα παραδίδεται στην οικεία Επαρχιακή Επιτροπή, η
    οποία και τη διαβιβάζει αμέσως στην ενδιαφερόμενη Τοπική
    Οργάνωση για να παραδοθεί στο νέο μέλος.
   γ) Η όλη διαδικασία εγγραφής μέλους και έκδοσης της ταυτότητας
    του και παράδοσης της στο νέο μέλος διεξάγεται με τον
    ταχύτερο δυνατό ρυθμό και σε καμιά περίπτωση δεν διαρκεί
    πέραν των δύο μηνών.
   δ) Η ανανέωση της Κομματικής ταυτότητας γίνεται δια της
    πληρωμής της ετήσιας συνδρομής.

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

ΑΡΘΡΟ 63: ΝΕΟΛΑΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 63.1 Η ΝΕΔΗΚ αποβλέπει στην κινητοποίηση και πολιτικοποίηση των νέων και
  αξιοποίηση της προσφοράς τους στη ζωή του τόπου μας.
  Αποτελεί την ανανεωτική δύναμη στον αγώνα προώθησης  και πραγμάτωσης
  των αρχών και των στόχων του Κόμματος.
 63.2 Διατηρεί Τμήματα Φοιτητικής Νεολαίας, Εργαζόμενης Νεολαίας και άλλα. 
 63.3 Η ΝΕΔΗΚ είναι αναπόσπαστο μέρος του Κόμματος και βρίσκεται σε συνεχή
  πολιτική συνεργασία με τα συλλογικά όργανα του Κόμματος, πάντοτε κάτω
  από την άμεση εποπτεία του Κόμματος.
 63.4 Η οικονομική διαχείριση και ο έλεγχος γίνεται από το Γενικό Διευθυντή του
  Κόμματος σε συνεργασία με τον Οικονομικό Διαχειριστή του Κόμματος.
 63.5 Μέλη της ΝΕΔΗΚ είναι οι νέοι, μέλη του Κόμματος, ηλικίας από 18-30 ετών.
  Κατά την ημέρα της εκλογικής συνέλευσης δικαίωμα ψήφου έχουν όσοι
  έχουν οικονομικά τακτοποιημένες τις υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με τις
  πρόνοιες του Άρθρου 62.3. Για άτομα 12-18 ετών που επιθυμούν να
  εγγραφούν στην ΝΕΔΗΚ, τηρείται ξεχωριστό μητρώο υπό την εποπτεία του
  Γενικού Οργανωτικού Γραφείου.
 63.6 Την ευθύνη φύλαξης και τήρησης του μητρώου έχει το Γενικό Οργανωτικό
  Γραφείο του Κόμματος.
 63.7 Κανένας εν ενεργεία αξιωματούχος της ΝΕΔΗΚ δεν μπορεί να υπερβαίνει το
  τριαντακοστό (30) έτος της ηλικίας του εκτός και αν διανύει θητεία στην
  οποία εξελέγη και ήταν κάτω των τριάντα (30) ετών.
 63.8 Ο Πρόεδρος, τα μέλη της Γραμματείας και οι Επαρχιακοί Αξιωματούχοι της
  οργάνωσης, εκλέγονται από το Παγκύπριο Συνέδριο της Οργάνωσης το
  οποίο διενεργείται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του Κόμματος το
  αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής της
  Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης και η θητεία τους διαρκεί
  πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 63.9 Η διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη της ηγεσίας της ΝΕΔΗΚ
  διενεργείται και εποπτεύεται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του
  Κόμματος.

 63.10 Ο Πρόεδρος της ΝΕΔΗΚ προεδρεύει της Γενικής Γραμματείας και του
  Κεντρικού Συμβουλίου της ΝΕΔΗΚ.  Έχει την ευθύνη οργάνωσης και
  διοίκησης της ΝΕΔΗΚ και προώθησης των σκοπών και επιδιώξεων της, σε
  συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη των συλλογικών οργάνων της των οποίων
  προεδρεύει.
 63.11 Ο Πρόεδρος της ΝΕΔΗΚ συμμετέχει στο Εκτελεστικό Γραφείο του Κόμματος
  και επίσης, μαζί με τα μέλη της Γενικής Γραμματείας, στην Κεντρική Επιτροπή
  του Κόμματος.
 63.12 Το Καταστατικό της ΝΕΔΗΚ αντανακλά στις διατάξεις του το περιεχόμενο
  του παρόντος άρθρου. Το Καταστατικό του Κόμματος υπερισχύει
  οποιασδήποτε άλλης πρόνοιας του Καταστατικού της ΝΕΔΗΚ σε περίπτωση
  αμφιλεγόμενης και συγκρουόμενης ερμηνείας οποιασδήποτε διάταξης.
 63.13 Το Καταστατικό της ΝΕΔΗΚ υπόκειται στην έγκριση και επικύρωση της
  Κεντρικής Επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 64: ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ  ΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ  ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 64.1 Σκοπός της ΓΟΔΗΚ είναι η προσέλευση των Κυπρίων γυναικών στις τάξεις
  του Δημοκρατικού Κόμματος και η εργασία και συμβολή τους στον αγώνα για
  ανέλιξη της Κύπριας γυναίκας στον πολιτικό,  στον πολιτιστικό και στον
  κοινωνικό τομέα καθώς και η διασφάλιση για τις γυναίκες ισότητα
  δικαιωμάτων και ευκαιριών, πάντοτε μέσα στα πλαίσια του όλου Κομματικού
  μηχανισμού και σύμφωνα με τις καταστατικές αρχές και την πολιτική γραμμή
  του Κόμματος.
 64.2 Η ΓΟΔΗΚ είναι  τμήμα αναπόσπαστο του  Κόμματος και βρίσκεται σε συνεχή
  πολιτική συνεργασία με τα συλλογικά όργανα του Κόμματος. Διατηρεί
  διοικητική και οργανωτική αυτοτέλεια, πάντοτε κάτω από την άμεση εποπτεία
  του Κόμματος.
 64.3 Η οικονομική διαχείριση και ο έλεγχος γίνονται από το Γενικό Διευθυντή του
  Κόμματος σε συνεργασία με τον Οικονομικό Διαχειριστή του Κόμματος.
 64.4 Η ΓΟΔΗΚ παρουσιάζει τις θέσεις και απόψεις του Κόμματος σε θέματα που
  αφορούν ειδικά τη γυναίκα.
 64.5 Μέλη της ΓΟΔΗΚ είναι όλες οι γυναίκες  μέλη του Κόμματος.
  Για την εγγραφή τους ως μελών εφαρμόζονται οι πρόνοιες του Άρθρου 62.3.
  Τα ονόματα των γυναικών μελών του Κόμματος καταχωρούνται στο Κεντρικό
  Μητρώο Μελών του Κόμματος.
 64.6 Την ευθύνη φύλαξης και τήρησης του μητρώου έχει το Γενικό Οργανωτικό
  Γραφείο του Κόμματος. Το μητρώο μελών περιλαμβάνει τις γυναίκες μέλη
  του Κόμματος και δεν διατηρείται παράλληλα άλλο μητρώο από την ίδια
  Οργάνωση.
 64.7 Η Πρόεδρος και τα μέλη της ΓΟΔΗΚ εκλέγονται από το Παγκύπριο Συνέδριο
  της Οργάνωσης, το οποίο διενεργείται και εποπτεύεται από το Γενικό
  Οργανωτικό Γραφείο του Κόμματος. Η εκλογή της ηγεσίας γίνεται εντός έξι
  (6) μηνών από την ημερομηνία της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης και η
  θητεία τους διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 64.8 Η διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη της ηγεσίας της ΓΟΔΗΚ
  διενεργείται και εποπτεύεται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του
  κόμματος.
 64.9 Η Πρόεδρος της ΓΟΔΗΚ συμμετέχει στο Εκτελεστικό Γραφείο του Κόμματος
  και επίσης, μαζί με τα μέλη της Γενικής Γραμματείας της, στην Κεντρική
  Επιτροπή.
 64.10 Το Καταστατικό της ΓΟΔΗΚ  αντανακλά στις διατάξεις του το περιεχόμενο
  του παρόντος άρθρου. Το Καταστατικό του Κόμματος υπερισχύει
  οποιασδήποτε άλλης πρόνοιας του Καταστατικού της ΓΟΔΗΚ σε περίπτωση
  αμφιλεγόμενης και συγκρουόμενης ερμηνείας οποιασδήποτε διάταξης.
 64.11 Το Καταστατικό της ΓΟΔΗΚ υπόκειται στην έγκριση και επικύρωση της
  Κεντρικής Επιτροπής.

  Επιτροπή.
 60.3 Αρμοδιότητες
  Η Τοπική Επιτροπή εργάζεται για:
   α) Την υλοποίηση των Αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.
   β) Την προώθηση των θέσεων και απόψεων του Κόμματος μέσα
    στον κόσμο  της περιοχής της.
   γ) Τη διεύρυνση του Κόμματος με την προσχώρηση νέων μελών.
   δ) Την ανάληψη πρωτοβουλιών με στόχο την αύξηση της επιρροής
    του Κόμματος στην περιοχή ευθύνης της.
   ε) Την κινητοποίηση και συμμετοχή των μελών στις γενικές
    κομματικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις.
   στ) Την διεκπεραίωση των οδηγιών ή καθηκόντων που της
    ανατίθενται από  αρμόδια κομματικά όργανα.
   ζ) Την είσπραξη συνδρομών και διαφώτιση των μελών της Τοπικής
    Οργάνωσης.
   η) Την ενημέρωση και διαφώτιση των μελών της περιοχής της για
    τις θέσεις του Κόμματος πάνω στις διαμορφούμενες νέες
    εξελίξεις. 
 60.4 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν την
  οργάνωση και λειτουργία των Επαρχιακών οργάνων του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 61: ΤΟΠΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 61.1 Το Τοπικό Συμβούλιο συγκροτείται από:
   α) Την Τοπική Επιτροπή
   β) Τους αντιπροσώπους κάθε εκλογικού κέντρου της περιφέρειας
    της Τοπικής Επιτροπής.
   γ) Μέλη  οργανωμένων συνόλων που εγκρίνει η Επαρχιακή
    Επιτροπή  μετά από συνεννόηση  με την Τοπική Επιτροπή.
 61.2 Του Τοπικού Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος της Τοπικής Επιτροπής ή
  εκπρόσωπος της Επαρχιακής Επιτροπής.  Καλείται σε συνεδρία με απόφαση
  της Τοπικής Επιτροπής τακτικά κάθε δύο (2) μήνες και έκτακτα όταν κριθεί
  αναγκαίο από τον Πρόεδρο της Τοπικής Επιτροπής ή την Επαρχιακή Επιτροπή
  ή όταν ζητηθεί από την πλειοψηφία των μελών του.
 61.3 Αρμοδιότητες
   α) Συμβάλλει ουσιαστικά στην υλοποίηση των οργανωτικών
    προγραμμάτων που σχεδιάζει η Τοπική Επιτροπή μέσα στα
    πλαίσια των οδηγιών της Επαρχιακής Επιτροπής.
   β) Αξιολογεί τα αποτελέσματα της Κομματικής δουλειάς και
    εκφράζει τις διαπιστώσεις, τα συμπεράσματα και τις εισηγήσεις
    του.
   γ) Επιλαμβάνεται ειδικών θεμάτων που παραπέμπονται προς αυτό
    από τη Τοπική Επιτροπή ή την Επαρχιακή Επιτροπή και
    υποβάλλει σχετικές εισηγήσεις.

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΑΡΘΡΟ 62: ΜΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
 62.1 Προσόντα Εγγραφής
   α) Κάθε Κύπριος, κάτοικος της Κύπρου, μπορεί να εγγραφεί μέλος
    του Κόμματος, εάν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας
    του, δεν ανήκει ή δεν υποστηρίζει άλλο πολιτικό σχηματισμό και
    δηλώσει αποδοχή των Αρχών της Ιδεολογίας και του
    Καταστατικού του Κόμματος.
   β) Με απόφαση του Εκτελεστικού Γραφείου είναι δυνατό, Κύπριοι
    μη μόνιμοι κάτοικοι της Κύπρου, καθώς  και αλλοδαποί μόνιμοι
    κάτοικοι της Κύπρου να εγγραφούν μέλη του Κόμματος.

 62.2 Μητρώα Μελών 
  Τα μέλη εγγράφονται στα ακόλουθα Μητρώα: 
  1) Μητρώο Μελών Τοπικής Οργάνωσης.
  2) Μητρώο Μελών Επαρχιακής Οργάνωσης.
  3) Κεντρικό Μητρώο Μελών.
 62.3 Εγγραφή Μελών 
  Το υποψήφιο μέλος συμπληρώνει ειδικό Έντυπο Εγγραφής Μέλους στην
  Τοπική Οργάνωση του τόπου διαμονής του. Η αίτηση εξετάζεται από την
  οικεία Επαρχιακή Επιτροπή.
  Συμμετοχή στη διαδικασία εγγραφής μέλους έχουν ο Πρόεδρος και τα μέλη
  της Γραμματείας του Εκτελεστικού Γραφείου.
 62.4 Αποχώρηση Μέλους
  Έκαστο μέλος αποχωρεί από το Κόμμα:
   α) Όταν καταδεικνύει ρητά την επιθυμία του πως δεν επιθυμεί να
    είναι μέλος,
   β) Αποστείλει γραπτή επιστολή προς την οικεία Επαρχιακή
    Επιτροπή ή/και στο Γενικό Οργανωτικό Γραφείο,
   γ) Με δημόσια ανάρτηση ή δήλωση του,
   δ) Όταν με πράξεις ή/και ενέργειες του διαμηνύει ότι δεν θέλει να  
    είναι μέλος του κόμματος.
 
 62.5 Δικαιώματα Μέλους 
  Κάθε μέλος έχει δικαίωμα:
   α) Να ψηφίζει αιρετά όργανα του Κόμματος (άμεσα ή έμμεσα)
    όπως προνοεί το Καταστατικό.
   β) Να υποβάλλει υποψηφιότητα για εκλογή σε κομματικά Αξιώματα
    σε όλα τα επίπεδα της κομματικής δομής, όπως ορίζει το
    Καταστατικό.
   γ) Να διεκδικεί υποβολή υποψηφιότητας για πολιτειακά αξιώματα
    σύμφωνα με το Καταστατικό και τους Ειδικούς Κανονισμούς που
    ρυθμίζουν το θέμα τούτο.
   δ) Να ασκεί κριτική που να εξαντλείται μέσα στα πλαίσια της
    λειτουργίας των οργάνων του Κόμματος.
   ε) Να υποβάλλει στα αρμόδια όργανα εισηγήσεις και να συζητεί
    ελεύθερα  οποιοδήποτε θέμα που έχει σχέση με την πολιτική
    του Κόμματος μέσα στα πλαίσια των κομματικών διαδικασιών.
   στ) Να εκφράζει, να προωθεί και να υποστηρίζει, τυχόν
    διαφορετικές απόψεις του όσο αφορά την πολιτική ή τις
    ενέργειες του Κόμματος, είτε στα συλλογικά όργανα είτε
    δημόσια, νοουμένου ότι μετά που θα ληφθεί απόφαση ομόφωνα
    ή κατά πλειοψηφία από το αρμόδιο συλλογικό όργανο, το μέλος
    δεν δικαιούται με λόγο ή  ενέργειες να  υποσκάπτει ή να
    προβαίνει σε ενέργειες αντίθετες προς την απόφαση που
    λήφθηκε. Σε περίπτωση που ενεργεί αντίθετα, λαμβανομένης
    υπόψη και της μορφής και έντασης της αντίδρασης, το μέλος
    θεωρείται ότι είναι πειθαρχικά υπόλογο και σε περίπτωση
    καταδίκης, υπόκειται σε κυρώσεις.
 62.6 Υποχρεώσεις Μέλους 
  Κάθε μέλος έχει την υποχρέωση:
   α) Να σέβεται και να προωθεί τις Αρχές, την Ιδεολογία και το
    Πρόγραμμα του Κόμματος.
   β) Να συμμορφώνεται προς τις αποφάσεις και να τηρεί τη γραμμή
    του Κόμματος
   γ) Να παρακολουθεί ανελλιπώς τις συνεδρίες των οργάνων στα
    οποία  μετέχει και να λαμβάνει πρόθυμα μέρος στις διάφορες
    εκδηλώσεις του Κόμματος.
   δ) Να καταβάλλει την συνδρομή του στο Κόμμα.
   ε) Να φροντίζει ώστε να είναι εγγεγραμμένος στους Εκλογικούς
    Καταλόγους της Πολιτείας.

ΑΡΘΡΟ 55: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 55.1 Ύστερα από οδηγίες του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου, σύμπλεγμα Τοπικών
  Οργανώσεων, αποτελεί Περιφερειακή Οργάνωση. Κάθε Επαρχιακή Επιτροπή,
  σε συνεννόηση με το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο, χωρίζει την οικεία επαρχία
  της σε περιφέρειες. Κάθε περιφέρεια είναι ένας δήμος ή μια ενορία ή μια
  εκλογική περιφέρεια και στην ύπαιθρο μια ομάδα κοινοτήτων.
  Μέλη της μπορεί να είναι όλες οι Τοπικές Οργανώσεις μιας Περιφέρειας. Οι
  Πρόεδροι και οι Οργανωτικοί Γραμματείς των Τοπικών Οργανώσεων
  αποτελούν το Εκτελεστικό Σώμα της Περιφερειακής Οργάνωσης.
  Η Περιφερειακή Οργάνωση συνεδριάζει υπό την προεδρία του Εκπροσώπου
  των Περιφερειακών Τομέων/Οργανωτικό Συντονιστή Υπαίθρου και
  Δημαρχούμενων περιοχών, που εκλέγεται από τα μέλη της Περιφέρειας
  όπως ορίζει το άρθρο 52.1, τακτικά κάθε διμηνία και έκτακτα όταν το
  αποφασίσει η Επαρχιακή Επιτροπή. Οι αρμοδιότητες του Συντονιστή
  καθορίζονται με Κανονισμούς από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο
 55.2 Τις περιφέρειες κατά επαρχία ορίζει η οικεία Επαρχία σε συνεννόηση με το
  Γενικό Οργανωτικό Γραφείο.
 55.3 Αρμοδιότητες
  1) Συντονίζει τις δραστηριότητες των Τοπικών Οργανώσεων που
   περιλαμβάνονται στην περιφέρεια
  2) Θέτει περιφερειακούς στόχους για διεύρυνση του Κόμματος και
   αποτελεσματική διαφώτιση των μελών της.

ΑΡΘΡΟ 56: ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 
ΕΠΑΡΧΙΩΝ 
 56.1 Οι Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες Επαρχιών λειτουργούν
  σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος Καταστατικού.
 56.2 Ιδρύονται Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες κατά Επαρχία
  με εισήγηση του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
  Ομάδων και κατόπιν έγκρισης του Οργανωτικού Γραφείου, κατά Κλάδο ή
  Επάγγελμα όπου τα μέλη είναι πέραν των τριάκοντα (30). Το Εκτελεστικό
  Γραφείο δύναται να εγκρίνει σύσταση Κλαδικής Οργάνωσης με μικρότερο
  αριθμό μελών. Οι κατά επαρχία επάγγελμα Κλαδικές Οργανώσεις συνδέονται
  με τις αντίστοιχες Κλαδικές των άλλων Επαρχιακών και σχηματίζουν κατά
  επάγγελμα την Παγκύπρια Κλαδική Οργάνωση.
 56.3 Η Κλαδική Οργάνωση διοικείται από πενταμελή (5) Επιτροπή που
  αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα, το Βοηθό
  Γραμματέα και τον Ταμία.
 56.4 Υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, οι Πρόεδροι των
  Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων αποτελούν την
  Συντονιστική Επιτροπή των Κλαδικών Οργανώσεων (Σ.Ε.Κ.Ο) και έχουν την
  ευθύνη του συντονισμού των Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
  Ομάδων. Το έργο της Σ.Ε.Κ.Ο αναλαμβάνει πενταμελής Γραμματεία που
  εκλέγεται και έχει Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Αναπληρωτή
  Γραμματέα και Ταμία.
 56.5 Αρμοδιότητες
  α) Επιλαμβάνονται και προωθούν προβλήματα, ή αιτήματα μελών του
   Κλάδου δια του αρμοδίου οργάνου του Κόμματος.
  β) Μελετούν προβλήματα του Κλάδου και υποβάλλουν εισηγήσεις στο
   Κόμμα δια του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
   Ομάδων.
  γ) Οργανώνουν τα μέλη, τα στελέχη και τους οπαδούς του Κόμματος
   στους χώρους εργασίας και φροντίζουν δια την συστηματική
   διαφώτιση και εμπέδωση της Κομματικής Πολιτικής.
 56.6 Κατά παρόμοιο τρόπο λειτουργούν και οι Επιτροπές Συνταξιούχων.
 56.7 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί, που εγκρίνει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζουν τον τρόπο
  εκλογής και λειτουργίας όλων των Επιτροπών και Οργανώσεων του
  Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 57: TOΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 57.1 Η Τοπική Οργάνωση είναι η βασική πολιτική και οργανωτική μονάδα του
  Κόμματος. Καλύπτει και μια ενορία ή εκλογική περιφέρεια
  Ιδρύεται από την Επαρχιακή Επιτροπή ύστερα από έγκριση του Εκτελεστικού
  Γραφείου.  Δύναται να καλύπτει μια κοινότητα ή ομάδα κοινοτήτων ή ενορία ή
  εκλογική περιφέρεια και στις πόλεις  να καλύπτει την περιοχή που αναλογεί
  σε κάθε ένα εκλογικό Κέντρο.
 57.2 Αποτελείται τουλάχιστον από 10 μέλη. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το
  Εκτελεστικό Γραφείο δύναται να εγκρίνει σύσταση Τοπικής Οργάνωσης με
  μικρότερο αριθμό μελών.
  Η Τοπική Οργάνωση δέχεται μέλη που κατοικούν στην ίδια γεωγραφική
  περιφέρεια.

ΑΡΘΡΟ 58: ΤΟΠΙΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 58.1 Αποτελεί το ανώτατο όργανο της Τοπικής Οργάνωσης. Συγκροτείται από τα
  μέλη που έχουν εγγραφεί στο κεντρικό μητρώο μελών του Κόμματος
  τουλάχιστον εννέα (9) μήνες πριν τη διεξαγωγή της Παγκύπριας Εκλογικής
  Συνέλευσης και διενεργείται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του
  Κόμματος εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής της
  Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης.
  Εφορευτική Επιτροπή που ορίζεται από την Επαρχιακή Επιτροπή εποπτεύει
  την εκλογική διαδικασία. 
  Ειδικοί κανονισμοί που καθορίζονται από την Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν
  τα θέματα της υποβολής υποψηφιοτήτων και την εκλογική διαδικασία. Οι
  Γενικές Συνελεύσεις των Τοπικών Οργανώσεων διεξάγονται εντός έξι (6)
  μηνών μετά την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
 58.2 Σε περίπτωση που Προέδροι ή μέλη Τοπικών Επιτροπών δεν ανταποκρίνονται
  στα καθήκοντα τους και δεν υλοποιούν το πλάνο του Γενικού Οργανωτικού
  Γραφείου και τις αποφάσεις του Κόμματος, η οικεία Επαρχιακή Επιτροπή σε
  συνεννόηση με το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο και με έγκριση του
  Εκτελεστικού Γραφείου, αποφασίζει την πραγματοποίηση νέας Εκλογικής
  Συνέλευσης ή/και την αντικατάσταση τους.
 58.3 Αρμοδιότητες
  Εκλέγει τον Πρόεδρο και τα μέλη της Τοπικής  Επιτροπής για θητεία που
  διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.

ΑΡΘΡΟ 59: ΤΟΠΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 59.1 Συγκαλείται μια (1) φορά στην διάρκεια της θητείας της Επιτροπής ή όποτε
  αυτό κριθεί αναγκαίο και προβαίνει σε έλεγχο των πεπραγμένων της Τοπικής
  Επιτροπής, η οποία παρουσιάζει έκθεση δράσης. Μεριμνά για την περαιτέρω
  στελέχωση και δραστηριοποίηση της Τοπικής Επιτροπής.
  Συμμετέχουν όλα τα μέλη της Τοπικής Οργάνωσης που είναι εγγεγραμμένα
  στο κεντρικό μητρώο μελών του Κόμματος και έχουν τακτοποιημένη την
  οικονομική συνδρομή τους.

ΑΡΘΡΟ 60: ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 60.1 Εκλέγεται από την Τακτική Εκλογική Συνέλευση της Τοπικής Οργάνωσης για
  θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
  Αποτελείται από πέντε ως δεκαπέντε (5-15) μέλη ανάλογα με την
  αριθμητική δύναμη των μελών της Τοπικής Οργάνωσης.
  Καταρτίζεται εις Σώμα ως εξής:
  Αντιπρόεδρος, Γραμματέας Οργανωτικός Γραμματέας και Ταμίας. Τα υπόλοιπα
  μέλη είναι Σύμβουλοι. Συνεδριάζει τακτικά κάθε εβδομάδα και έκτακτα όταν
  κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο.
 60.2 Ο Πρόεδρος της  Τοπικής  Επιτροπής ΝΕΔΗΚ και η Πρόεδρος της Τοπικής
  Επιτροπής ΓΟΔΗΚ παρακάθονται στις συνεδρίες  της Τοπικής Επιτροπής του
  Κόμματος. Εξ οφίκιο μέλη με δικαίωμα ψήφου είναι οι Δήμαρχοι, Δημοτικοί
  Σύμβουλοι, Σχολικοί Έφοροι, Πρόεδρος και μέλη Κοινοτικών Συμβουλίων,
  νοουμένου ότι είναι μέλη του Κόμματος που κατοικούν στην οικεία Τοπική

  Γραφείο χωρίζει την Επαρχία της σε περιφέρειες. Κάθε περιφέρεια είναι ένας
  Δήμος ή Ενορία ή εκλογική περιφέρεια και στην Ύπαιθρο ομάδα κοινοτήτων.
  Του Επαρχιακού Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος της Επαρχιακής
  Επιτροπής.  Καλείται δε σε συνεδρία με απόφαση της Επαρχιακής Επιτροπής
  τακτικά κάθε τρεις (3) μήνες και έκτακτα όταν κριθεί αναγκαίο από τον
  Πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής ή όταν ζητηθεί από τη πλειοψηφία των
  μελών του.
 52.2 Αρμοδιότητες
  α) Συμβάλλει ουσιαστικά στην υλοποίηση των οργανωτικών
   προγραμμάτων εσωκομματικής επικοινωνίας που σχεδιάζει η
   Επαρχιακή Επιτροπή.
  β) Προβαίνει σε αξιολόγηση των πεπραγμένων και σε απολογισμό
   δράσης κατά Τοπική Οργάνωση και εκφράζει τις διαπιστώσεις, τα
   συμπεράσματα και τις εισηγήσεις της.
  γ) Επιλαμβάνεται ειδικών θεμάτων που παραπέμπονται προς αυτό από
   την Επαρχιακή Επιτροπή και υποβάλλει σχετικές εισηγήσεις.

ΑΡΘΡΟ 53: ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 53.1 Η Επαρχιακή Επιτροπή είναι είκοσι-εφταμελής (27). Εκλέγεται από την
  Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις
  (54) μήνες. Το Επαγγελματικό Οργανωτικό Στέλεχος κάθε επαρχίας
  συμμετέχει εξ οφίκιο μέλος της Επαρχιακής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου.
  Η εκλογή του Προέδρου της διεξάγεται χωριστά. Τα μέλη του Εκτελεστικού
  Γραφείου και της Γραμματείας του Εκτελεστικού Γραφείου δύνανται να
  παρακάθονται στις συνεδρίες της οικείας Επαρχιακής Επιτροπής.
 53.2 Οι Επαρχιακές Επιτροπές του Κόμματος υπό ομαλές συνθήκες είναι έξι (6),
  μια (1) σε κάθε Επαρχία της Κύπρου. Κατ’  εξαίρεση για λόγους οργανωτικούς
  και εφ΄ όσον συνεχίζεται η σημερινή έκρυθμη κατάσταση οι Επαρχιακές
  Επιτροπές είναι δώδεκα “12”.
  Επαρχιακή Επιτροπή Λευκωσίας
  Επαρχιακή Επιτροπή Μόρφου (Λευκωσίας)
  Επαρχιακή Επιτροπή Μόρφου (Λεμεσός)
  Επαρχιακή Επιτροπή Λεμεσού
  Επαρχιακή Επιτροπή Λάρνακας
  Επαρχιακή Επιτροπή Πάφου
  Επαρχιακή Επιτροπή  Αμμοχώστου (Λάρνακα)
  Επαρχιακή Επιτροπή Αμμοχώστου (Λεμεσός)
  Επαρχιακή Επιτροπή Αμμοχώστου (Λευκωσία)
  Επαρχιακή Επιτροπή Κερύνειας (Λευκωσία)
  Επαρχιακή Επιτροπή Κερύνειας (Λεμεσός)
  Επαρχιακή Επιτροπή Προσφύγων Πάφου (Μούτταλλος)
 53.3 Οι βουλευτές κάθε οικείας Επαρχίας είναι εξ οφίκιο  μέλη της Επαρχιακής
  Επιτροπής. Στις συνεδρίες παρακάθονται τα επαγγελματικά οργανωτικά
  στελέχη της επαρχίας, ο Πρόεδρος της ΝΕΔΗΚ και η Πρόεδρος της ΓΟΔΗΚ.Η
  Επαρχιακή Επιτροπή καταρτίζεται σε Σώμα ως εξής:
  Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Επαρχιακός Γραμματέας, Επαρχιακός
  Οργανωτικός Γραμματέας, Βοηθός Επαρχιακός Γραμματέας, Βοηθός
  Οργανωτικός Γραμματέας, Ταμίας, Γραμματέας Τύπου και Διαφώτισης,
  Γραμματέας Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων,
  Γραμματέας Αγροτικών Θεμάτων, και Γραμματέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
  Τα υπόλοιπα μέλη είναι Σύμβουλοι.
 53.4 Η Επαρχιακή Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά κάθε μήνα και έκτακτα κατά την
  κρίση του Προέδρου της ή της Εκτελεστικής Επιτροπής της, ή αν ζητηθεί
  τούτο από τα 2/5 των μελών της Επαρχιακής Επιτροπής.
 53.5 Αρμοδιότητες
  α) Η Επαρχιακή Επιτροπή εκπροσωπεί το Κόμμα στην Επαρχία της,
   καθοδηγεί και ελέγχει τις Τοπικές Οργανώσεις της περιοχής της και
   συντονίζει τη δράση τους, σύμφωνα με τις Αρχές του Κόμματος, τις
   Καταστατικές Διατάξεις και τις οδηγίες των αρμοδίων Κεντρικών

   Οργάνων.
  β) Φέρει την ευθύνη για την υλοποίηση του Γενικού Οργανωτικού
   Σχεδίου και των άλλων Προγραμμάτων του Κόμματος στην Επαρχία
   της και προΐσταται του Επαρχιακού επαγγελματικού προσωπικού μέσα
   στα πλαίσια των γενικών οδηγιών του Γενικού Διευθυντή για θέματα
   προσωπικού.
  γ) Συντάσσει και αποστέλλει στη Γενική Γραμματεία διμηνιαίες αναφορές
   για την κομματική δραστηριότητα της και τη γενική κατάσταση του
   Κόμματος στην Επαρχία της.
  δ) Μετέχει στη διαδικασία καθορισμού του κομματικού ψηφοδελτίου, για
   τις βουλευτικές, δημοτικές ή άλλες εκλογές ως ορίζουν οι Ειδικοί
   Κανονισμοί που ρυθμίζουν τα θέματα αυτά.
  ε) Παραπέμπει για εκδίκαση στο Πειθαρχικό Συμβούλιο υποθέσεις
   πειθαρχικών αδικημάτων των μελών σύμφωνα με τις διαδικασίες του
   άρθρου 62.1. Η παραπομπή υπόθεσης μέλους στο Πειθαρχικό
   Συμβούλιο συνοδεύεται πάντοτε από έγγραφο που δικαιολογεί την
   απόφαση παραπομπής.
  στ) Στα οικονομικά θέματα συμμορφώνεται με τις οδηγίες της Οικονομικής
   Επιτροπής.  Διατηρεί Επαρχιακό Ταμείο, το οποίο διαχειρίζεται
   υπεύθυνα υπό τον οικονομικό έλεγχο της Οικονομικής Επιτροπής.
   Πόροι του  ταμείου είναι τα έσοδα από διάφορες τοπικές εκδηλώσεις,
   λαχεία και εράνους και οι ειδικές τοπικές εισφορές των μελών και των
   φίλων του Κόμματος.  Τα έσοδα από τα δικαιώματα εγγραφής και οι
   ετήσιες συνδρομές των μελών κατατίθενται στο Κεντρικό Ταμείο του
   Κόμματος στη  Λευκωσία ή όπου αλλού ήθελε αποφασίσει η
   Οικονομική Επιτροπή. Επίσης, κατατίθενται στο Κεντρικό Ταμείο τα
   έσοδα από Παγκύπριες εκδηλώσεις του Κόμματος, των οποίων την
   πραγμάτωση προωθεί στην Επαρχία της.
  ζ) Ελέγχει κατά εξάμηνο τα Ταμεία των Τοπικών Οργανώσεων και
   αποστέλλει σχετική κατάσταση στην Οικονομική Επιτροπή στη
   Λευκωσία. 
  η) Με έγκριση του Εκτελεστικού Γραφείου καταρτίζει Συμβουλευτικό
   Συμβούλιο ή άλλες Επιτροπές για να υποβοηθηθεί στο έργο της.
  θ) Συμμορφώνεται προς τις εκάστοτε οδηγίες του Γενικού Οργανωτικού
   Γραμματέα του Κόμματος και βρίσκεται σε στενή συνεργασία και
   επικοινωνία με τα αρμόδια όργανα σε όλα τα θέματα.
 53.6 Οι επαρχιακοί αξιωματούχοι συμμετέχουν ως ισότιμα μέλη στα αντίστοιχα
  ειδικά κεντρικά γραφεία ή επιτροπές.
 53.7 Η Επαρχιακή Επιτροπή προΐσταται του Επαρχιακού Επαγγελματικού
  προσωπικού μέσα στα πλαίσια του οργανογράμματος και των Γενικών
  Οδηγιών του Γενικού Διευθυντή για θέματα προσωπικού.

ΑΡΘΡΟ 54: ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 54.1 Την Εκτελεστική Γραμματεία της Επαρχιακής Επιτροπής αποτελούν οι
  Αξιωματούχοι της Επαρχιακής Επιτροπής. Μετέχουν οι βουλευτές της
  Επαρχίας. Πρόεδρος είναι ο Πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής. Ο
  Πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής της ΝΕΔΗΚ και η Πρόεδρος της
  Επαρχιακής Επιτροπής της ΓΟΔΗΚ δύνανται να παρευρίσκονται στις
  συνεδριάσεις της Γραμματείας.
 54.2 Αρμοδιότητες
  Η Εκτελεστική Γραμματεία αντιμετωπίζει τις τρέχουσες εξελίξεις μέσα στα
  πλαίσια των αποφάσεων της Επαρχιακής Επιτροπής και υλοποιεί γενικά τις
  αποφάσεις της.
  Σε περίπτωση επείγουσας μορφής λαμβάνει αποφάσεις τις οποίες
  αναφέρει στην πρώτη επόμενη συνεδρία της Ολομέλειας της Επαρχιακής
  Επιτροπής για επικύρωση.

   την κανονική λειτουργία του λογιστηρίου του Κόμματος.
  θ) Υποβάλλει στην Κεντρική Επιτροπή στο τέλος κάθε οικονομικού έτους
   τους ελεγμένους λογαριασμούς του Κόμματος προς συζήτηση και
   έγκριση.
  ι) Παρουσιάζει στην Οικονομική Επιτροπή, σε συνεργασία με τον
   Οικονομικό Διαχειριστή, κατ’ έτος προϋπολογισμό για τους
   επόμενους δώδεκα (12) μήνες.
  ια) Συμμετέχει εξ οφίκιο μέλος στο Εκτελεστικό Γραφείο με δικαίωμα
   ψήφου

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΑΡΘΡΟ 48: ΔΟΜΗ - ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 
ΚΟΜΜΑΤΟΣ
Α. ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
 1. ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 2. ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 3. ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 4. ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ
 5. ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Ολομέλεια)
 6. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
 7. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 8. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 9. ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 10. ΤΟΠΙΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 11. ΤΟΠΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Β.   ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ
 1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 2. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 3. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 4. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 5. ΒΟΗΘΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 6. ΒΟΗΘΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 7. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ
  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
 8. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 9. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 10. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΑΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 11. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΩΤΙΣΗΣ
 12. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ – ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΘΡΟ 49: ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 49.1 Η Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση πραγματοποιείται κάθε πενήντα-τέσσερις
  (54) μήνες ταυτόχρονα με την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα μέλη της οικείας Επαρχιακής
  Οργάνωσης που έχουν εγγραφεί στο κεντρικό μητρώο μελών του Κόμματος
  τουλάχιστον εννιά (9) μήνες πριν την ημέρα της διεξαγωγής των εργασιών
  της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης.
 49.2 Η Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο και τα είκοσι-έξι (26)
  μέλη της Επαρχιακής Επιτροπής καθώς και τα αιρετά μέλη της Κεντρικής
  Επιτροπής που προέρχονται από την οικεία Επαρχιακή Οργάνωση.
 49.3 Την εκλογική διαδικασία εποπτεύει η Επαρχιακή Εφορευτική Επιτροπή που
  ορίζεται από την Επαρχιακή Επιτροπή υπό την ευθύνη και σε συνεννόηση με
  την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 50: ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 50.1 Το Τακτικό Επαρχιακό Συνέδριο συγκαλείται μια (1) φορά στην διάρκεια της
  θητείας των Επαρχιακών Συλλογικών Οργάνων κατόπιν σύγκλισης του από
  την Επαρχιακή Επιτροπή σε συνεννόηση με το Εκτελεστικό Γραφείο ή όποτε
  αυτό κριθεί αναγκαίο, και είναι το Ανώτατο Επαρχιακό Συλλογικό όργανο του
  Κόμματος στην κάθε επαρχία.
 50.2 Στο Τακτικό Επαρχιακό Συνέδριο γίνεται απολογισμός δράσης των
  επαρχιακών οργάνων και έλεγχος των πεπραγμένων τους από τη βάση του
  Κόμματος. Κατατίθεται έκθεση δράσης της Επαρχιακής Επιτροπής για την
  προηγούμενη θητεία και οικονομικός απολογισμός για την ίδια περίοδο.
 50.3 Σύνθεση 
  Στο Τακτικό Επαρχιακό Συνέδριο συμμετέχουν οι κεντρικοί αξιωματούχοι, οι
  Βουλευτές, οι Ευρωβουλευτές,  οι Υπουργοί και τα μέλη των κεντρικών
  συλλογικών οργάνων που είναι μέλη της οικείας Επαρχιακής Οργάνωσης, οι
  Πρόεδροι και τα μέλη των Επαρχιακών Επιτροπών, ΔΗΚΟ, ΓΟΔΗΚ και
  ΝΕΔΗΚ, οι Πρόεδροι των Τοπικών Επιτροπών, οι Πρόεδροι των Κλαδικών
  Επαρχιακών Επιτροπών και Επαγγελματικών Ομάδων, ένας αντιπρόσωπος
  από κάθε εκλογικό κέντρο, οι Δήμαρχοι, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι Σχολικοί
  Έφοροι, οι Πρόεδροι και τα μέλη των εκλεγμένων Κοινοτικών Συμβουλίων
  που είναι μέλη του Κόμματος, καθώς και οι πρώην κεντρικοί αξιωματούχοι,
  Βουλευτές, Ευρωβουλευτές, Υπουργοί, Πρόεδροι Επαρχιακών Επιτροπών
  ΔΗΚΟ, ΓΟΔΗΚ και ΝΕΔΗΚ, που είναι μέλη της οικείας Επαρχιακής
  Οργάνωσης.
  Οι Προσφυγικές Επαρχιακές Οργανώσεις καλούν σε συμμετοχή στο
  Επαρχιακό Συνέδριο όλα τα μέλη τους.
 50.4 Αρμοδιότητες 
  α) Λαμβάνει γνώση, συζητά και εγκρίνει την Έκθεση Δράσης της
   Επαρχιακής Επιτροπής για τη λήγουσα διετία.
  β) Λαμβάνει γνώση, συζητά και εγκρίνει τον Οικονομικό Απολογισμό της
   περασμένης διετίας.
 50.5 Ειδικοί Κανονισμοί 
  Ειδικοί Κανονισμοί που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν την
  οργάνωση, σύνθεση και λειτουργία του Τακτικού Επαρχιακού Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 51: ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 51.1 Το Έκτακτο Επαρχιακό Συνέδριο συγκαλείται ύστερα από απόφαση του
  Εκτελεστικού Γραφείου ή της Επαρχιακής Επιτροπής με έγκριση του
  Εκτελεστικού Γραφείου ή ύστερα από αίτηση των 2/5 των μελών του
  Κόμματος στην οικεία Επαρχία, με συγκεκριμένη ημερήσια διάταξη.
  Εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις περί του Τακτικού Επαρχιακού
  Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 52: ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 52.1 Το Επαρχιακό Συμβούλιο συγκροτείται από:
  α) Την Επαρχιακή Επιτροπή
  β) Τους Βουλευτές
  γ) Τους Δημάρχους, τους Δημοτικούς Συμβούλους και τους Σχολικούς
   Εφόρους
  δ) Τους Αντιπροσώπους της Επαρχιακής Οργάνωσης στην Κεντρική
   Επιτροπή.
  ε) Τον Πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής ΝΕΔΗΚ
  στ) Την Πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής ΓΟΔΗΚ
  ζ) Τους Εκπροσώπους των Περιφερειακών Τομέων/Συντονιστές
   Υπαίθρου και Δημαρχούμενων περιοχών οι οποίοι ορίζονται από το
   Γενικό Οργανωτικό Γραφείο σε συνεννόηση με την οικεία Επαρχιακή
   Επιτροπή.
  η) Τα επαγγελματικά οργανωτικά στελέχη 
  
  Η οικεία Επαρχιακή Επιτροπή σε συνεννόηση με το Γενικό Οργανωτικό

ΑΡΘΡΟ 38: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 38.1 Ο Γραμματέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή.
 38.2 Υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα χειρίζεται θέματα
  που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
 38.3 Υπό την εποπτεία ενός εκ των Αντιπροέδρων του Κόμματος συμμετέχει στη
  διαδικασία παραγωγής πολιτικής στον τομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΑΡΘΡΟ 39: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
 39.1 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων επιλέγεται/εκλέγεται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 39.2 Υπό την εποπτεία του Γενικού Γραμματέα διεκπεραιώνει τις αποφάσεις της
  Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων.
 39.3 Υπό την εποπτεία του Αντιπροέδρου του Κόμματος συμμετέχει στη
  διαδικασία παραγωγής πολιτικής.
 39.4 Υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα συμμετέχει στην
  υλοποίηση των οργανωτικών σχεδιασμών του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 40: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ  ΣΧΕΣΕΩΝ
 40.1 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων επιλέγεται/εκλέγεται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 40.2 Υπό την εποπτεία του Αναπληρωτή Προέδρου χειρίζεται τις σχέσεις του
  Κόμματος με Κόμματα, Οργανώσεις και Ομάδες του εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟ 41: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ/ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ
 41.1 Ο Γραμματέας Επικοινωνίας/Εκπρόσωπος Τύπου επιλέγεται/εκλέγεται από
  την Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου κατόπιν εισήγησης του
  Προέδρου του Κόμματος για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54)
  μήνες.
 41.2 Ετοιμάζει τις ανακοινώσεις του Κόμματος
 41.3 Έχει την ευθύνη παρακολούθησης των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ).
 41.4 Καταρτίζει προγράμματα εξωτερικής προβολής του Κόμματος, τα οποία,
  αφού εγκριθούν, προωθεί προς υλοποίηση σε συνεργασία της Επιτροπής
  Δημοσίων Σχέσεων και της Επιτροπής Πολιτικού Σχεδιασμού.
 41.5 Καταρτίζει προγράμματα εσωτερικής διαφώτισης, τα οποία, αφού εγκριθούν,
  προωθεί προς υλοποίηση με τη συνεργασία των αρμοδίων οργάνων του
  κόμματος (π.χ. Επαρχιακές Επιτροπές).
 41.5 Φέρει την ευθύνη των κομματικών εκδόσεων.
 41.6 Συμμετέχει στα διάφορα όργανα του Κόμματος ως ορίζει το Καταστατικό.
 
ΑΡΘΡΟ 42: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
 42.1 Ο Γραμματέας Κλαδικών Οργανώσεων επιλέγεται/εκλέγεται από την
  Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 42.2 Κάτω από την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα χειρίζεται όλα
  τα θέματα που αφορούν τις σχέσεις του Κόμματος με τις επαγγελματικές
  οργανώσεις των εργαζομένων (εργατών, υπαλλήλων, εκπαιδευτικών,
  οργανωμένων επιστημόνων κλπ.) και έχει την ευθύνη για την οργάνωση και
  λειτουργία κομματικών γενικών και κλαδικών οργανώσεων μέσα στις τάξεις
  του εργατικού κόσμου.
 42.3 Υπό την εποπτεία ενός εκ των Αντιπροέδρων του Κόμματος συμμετέχει στο
  σύστημα παραγωγής πολιτικής και ειδικότερα υποβάλλει εισηγήσεις για
  διαμόρφωση και προώθηση της εργατικής πολιτικής του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 43: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 43.1 Ο Γραμματέας Αγροτικών Θεμάτων εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή για
  θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 43.2 Κάτω από την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα χειρίζεται όλα
  τα θέματα που αφορούν τις σχέσεις του Κόμματος με τις αγροτικές
  οργανώσεις και έχει την ευθύνη για την οργάνωση και λειτουργία

  κομματικών οργανώσεων μέσα στις τάξεις του  αγροτικού κόσμου.
 43.3 Υπό την εποπτεία ενός εκ των Αντιπρόεδρων του Κόμματος συμμετέχει στο
  σύστημα παραγωγής πολιτικής και υποβάλλει εισηγήσεις για διαμόρφωση και
  προώθηση της αγροτικής πολιτικής του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 44: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ  ΘΕΜΑΤΩΝ
 44.1 Ο Γραμματέας Προσφυγικών Θεμάτων επιλέγεται/εκλέγεται από την
  Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 44.1 Αρμοδιότητες
  α) Υπό την εποπτεία  του Γενικού Γραμματέα χειρίζεται θέματα που
   αφορούν τις σχέσεις του Κόμματος με τη ΠΕΠ και τα προσφυγικά
   σωματεία στα πλαίσια της πολιτικής του Κόμματος.
  β) Επιλαμβάνεται των προσφυγικών και άλλων προβλημάτων των μελών
   και τα προωθεί προς τη λύση τους.

ΑΡΘΡΟ 45: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
 45.1 Ο Γραμματέας Θρησκευτικών Ομάδων επιλέγεται/εκλέγεται από την
  Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 45.2 Αρμοδιότητες 
  Υπό την εποπτεία του Γενικού Γραμματέα χειρίζεται θέματα που αφορούν τις
  σχέσεις του Κόμματος με τις θρησκευτικές ομάδες στα πλαίσια της πολιτικής
  του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 46: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 46.1 Η Κεντρική  Επιτροπή εκλέγει  ύστερα από πρόταση του Εκτελεστικού
  Γραφείου δύο (2) μέλη του Κόμματος ως Οικονομικούς Ελεγκτές του
  Κόμματος εκ των οποίων ο ένας είναι εγκεκριμένος ελεγκτής, για θητεία
  που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 46.2 Η θέση του Οικονομικού Ελεγκτή είναι ασυμβίβαστη με οποιονδήποτε άλλο
  κομματικό αξίωμα.
 46.3 Ελέγχουν την οικονομική διαχείριση των οργάνων και Επιτροπών του
  Κόμματος και καταθέτουν την έκθεση τους στην Κεντρική Επιτροπή και στο
  Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο αναφορικά με την προηγούμενη θητεία.

ΑΡΘΡΟ 47: ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 47.1 Ο Γενικός Διευθυντής του Κόμματος επιλέγεται/εκλέγεται, διορίζεται και
  παύεται από το Εκτελεστικό Γραφείο κατόπιν εισήγησης του Προέδρου.
 47.2 Αρμοδιότητες
  α) Προΐσταται διοικητικά της εσωτερικής λειτουργίας του Κόμματος και
   εποπτεύει το έργο του επαγγελματικού προσωπικού των Κεντρικών
   και Επαρχιακών γραφείων.
  β) Υπό την εποπτεία της Γραμματείας του Εκτελεστικού Γραφείου, έχει
   την ευθύνη θεμάτων που άπτονται του επαγγελματικού προσωπικού
   του Κόμματος.
  γ) Προτείνει στο Εκτελεστικό Γραφείο την δομή και το οργανόγραμμα του
   Κόμματος.
  δ) Δύναται να ανοίγει/κλείνει/λειτουργεί τραπεζικούς λογαριασμούς,
   ή/και να έχει δικαίωμα υπογραφής ή/και  να προβαίνει σε αιτήματα
   τραπεζικών διευκολύνσεων/δανεισμού εκ μέρους του Κόμματος,
   ΝΕΔΗΚ, ΓΟΔΗΚ, και των Επαρχιακών Επιτροπών σύμφωνα με το
   άρθρο 69.9.
  ε) Συμμετέχει εξ οφίκιο μέλος στην Οικονομική Επιτροπή με δικαίωμα
   ψήφου.
  στ) Εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή τη διενέργεια  πληρωμής
   των κομματικών δαπανών και υπογράφει τα εντάλματα πληρωμής.
  ζ) Εισηγείται, σε συνεργασία με τον Οικονομικό Διαχειριστή, προς την
   Οικονομική Επιτροπή, τον Ετήσιο Προϋπολογισμό Εσόδων και
   Δαπανών.
  η) Σε συνεργασία με την Οικονομική Επιτροπή του Κόμματος εποπτεύει

ΑΡΘΡΟ 65: ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
 65.1 Παραρτήματα Εξωτερικού
  α) Στα μεγάλα κέντρα του απόδημου Κυπριακού Ελληνισμού ή και αλλού,
   ιδρύονται Τοπικές Οργανώσεις - Παραρτήματα του Κόμματος.
  β) Λειτουργούν με βάση Καταστατικό που εγκρίνει ειδικά συγκαλούμενο
   Τοπικό Συνέδριο του Κόμματος και επικυρώνει το Εκτελεστικό
   Γραφείο.
 65.2 Φοιτητικές Οργανώσεις
  Στα διάφορα Πανεπιστήμια του Εξωτερικού ή Σχολές Τριτοβάθμιας
  Εκπαίδευσης του Εσωτερικού ιδρύονται και λειτουργούν Φοιτητικές
  Οργανώσεις του Κόμματος.

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ
ΑΡΘΡΟ 66: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 66.1 Υποεπιτροπή του Εκτελεστικού Γραφείου του Κόμματος εκ πέντε (5) μελών
  θα λειτουργεί σαν Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
  Τα πέντε (5) μέλη θα εκλέγονται στη πρώτη συνεδρία του Εκτελεστικού
  Γραφείου με μυστική ψηφοφορία και θα υπηρετούν καθ΄ όλη τη θητεία. Σε
  περίπτωση που θα κενωθεί θέση μέλους του Πειθαρχικού Συμβουλίου
  επιλέγεται άμεσα νέο μέλος.
  Εκάστη Επαρχιακή Επιτροπή δύναται να υποβάλει καταγγελία στο Γενικό
  Γραμματέα σχετικά  με παράπτωμα που αφορά μέλος του Κόμματος που
  εμπίπτει στη δική της δικαιοδοσία. Ο Γενικός Γραμματέας αφού διαπιστώσει
  ότι τα γεγονότα που αφορούν τη συγκεκριμένη περίπτωση μπορούν να
  στοιχειοθετήσουν υπόθεση που εμπίπτει  στις πρόνοιες των πιο κάτω
  πειθαρχικών αδικημάτων ετοιμάζει σχετική έκθεση και την παραπέμπει
  ενώπιον του Εκτελεστικού Γραφείου για εξέταση και λήψη απόφασης
  παραπομπής ή όχι σε πειθαρχική δίκη.
  Νοείται ότι το Εκτελεστικό Γραφείο δικαιούται αυτεπαγγέλτως να
  παραπέμπει στο Πειθαρχικό Συμβούλιο οποιαδήποτε καταγγελία κρίνει ότι
  πρέπει να τύχει πειθαρχικής διερεύνησης. Κατά τη λήψη της απόφασης του
  Εκτελεστικού Γραφείου δε μετέχουν στη διαδικασία τα μέλη του Πειθαρχικού
  Συμβουλίου.
 66.2 Νοείται ότι σε περιπτώσεις αυταπόδεικτου πειθαρχικού παράπτωματος το
  Εκτελεστικό Γραφείο δύναται να επιβάλει αυτεπάγγελτα οποιαδήποτε
  πειθαρχική ποινή.
 66.3 Οι αποφάσεις του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου μπορούν να
  εφεσιβληθούν από το ενδιαφερόμενο μέρος το αργότερο εντός τριάντα (30)
  ημερών από της κοινοποιήσεως σε αυτόν ή από της δημοσιεύσεως της
  απόφασης.
  Έφεση υποβάλλεται στην Κεντρική Επιτροπή της οποίας Υποεπιτροπή από
  έντεκα (11) μέλη ενεργεί σαν Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό  Συμβούλιο, και
  δύναται να ακυρώσει, να μειώσει, ή να επικυρώσει την ποινή.
  Τα έντεκα (11) μέλη θα καθορίζονται στην πρώτη συνεδρία της Κεντρικής
  Επιτροπής με μυστική ψηφοφορία και θα υπηρετούν καθ΄ όλη τη θητεία.
  Σε περίπτωση που θα κενωθεί θέση μέλους του Δευτεροβάθμιου
  Πειθαρχικού Συμβουλίου επιλέγεται άμεσα νέο μέλος.
 66.4 Σε περίπτωση που μέλος του πρωτοβάθμιου ή δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού
  Συμβουλίου έχει άμεση ή έμμεση σχέση με οποιονδήποτε κατηγορούμενο
  τότε το μέλος αυτό δεν θα λαμβάνει μέρος στη πειθαρχική διαδικασία.
 66.5 Πειθαρχικά Αδικήματα
   α) Η μη συμμόρφωση μέλους προς τις υποχρεώσεις του, που
    απορρέουν από το Καταστατικό και τις διατάξεις των
    Κανονισμών Λειτουργίας του Κόμματος.
   β) Η συμπεριφορά μέλους που μειώνει το ηθικό κύρος και θίγει
    την αξιοπρέπεια του Κόμματος.

   γ) Στάση και συμπεριφορά μέλους αντίθετη προς τις Αρχές, την
    Ιδεολογία, τις αποφάσεις και τις προγραμματικές επιδιώξεις του
    Κόμματος.
 66.6 Πειθαρχικές Ποινές
  Για τα πιο πάνω πειθαρχικά αδικήματα επιβάλλονται ανάλογα με τη
  σοβαρότητα του πειθαρχικού αδικήματος οι πιο κάτω ποινές:
   α) Σύσταση
   β) Προφορική επίπληξη
   γ) Γραπτή επιτίμηση
   δ) Προσωρινός αποκλεισμός από την κομματική ζωή
   ε) Καθαίρεση Αξιωματούχου από το Αξίωμα του
   στ) Προσωρινή Αποβολή
   ζ) Αποβολή

ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ
ΑΡΘΡΟ 67: ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ - ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
 67.1 Οι πολιτικές αποφάσεις του Κόμματος για την εκλογή Προέδρου της
  Δημοκρατίας λαμβάνονται από την Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος, που
  συνέρχεται μετά από πρόταση του Εκτελεστικού Γραφείου, είτε
  αυτεπάγγελτα.
 67.2 Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Κόμματος είναι μέλος της Βουλής τότε
  είναι ο υποψήφιος του Κόμματος στην εκλογή για ανάδειξη Προέδρου της
  Βουλής.
 67.3 Ειδικοί Κανονισμοί που ψηφίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν τη
  διαδικασία επιλογής κομματικού ή κομματικών υποψηφίων στη διεκδίκηση
  των Γενικών ή Αναπληρωματικών Βουλευτικών Εκλογών, των Ευρωεκλογών,
  των Δημοτικών Εκλογών ή της Εκλογής Κοινοτικών  Συμβουλίων.
 67.4 Όλοι οι υποψήφιοι Βουλευτές, Ευρωβουλευτές, Δήμαρχοι, Δημοτικοί
  Σύμβουλοι και άλλοι υποψήφιοι Κομματικών ή Κοινοτικών αξιωμάτων
  μπορούν να έχουν πρόσβαση για επιθεώρηση των μητρώων του Κόμματος
  βάση κανονισμών που θα εκδίδει το Εκτελεστικό Γραφείο.

ΜΕΡΟΣ ΕΝΝΑΤΟ 
ΑΡΘΡΟ 68: ΕΙΔΙΚΟΙ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
 68.1 Η Κεντρική Επιτροπή θεσπίζει Ειδικούς Κανονισμούς που ρυθμίζουν:
  α) Τη διαδικασία της υποβολής υποψηφιότητας και εκλογής
   Αξιωματούχων του Κόμματος από την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση
   ή άλλα ανώτερα όργανα του Κόμματος.
  β) Τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων του Κόμματος, Κεντρικών και
   Επαρχιακών.
  γ) Το διαχωρισμό των υπηρεσιών των Αξιωματούχων του Κόμματος σε
   δύο κατηγορίες. Στην κατηγορία όσων προσφέρουν τις υπηρεσίες τους
   άνευ αντιμισθίας και εκείνων που πράττουν τούτο έναντι αντιμισθίας,
   με αναφορά των συγκεκριμένων Αξιωματούχων που ανήκουν σε κάθε
   κατηγορία.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟ
ΑΡΘΡΟ 69: ΓΕΝΙΚΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
 69.1 Διαδικασία Αναφοράς
  Αναφορά οργάνου ή μέλους προς το Εκτελεστικό Γραφείο ή την Κεντρική
  Επιτροπή γίνεται πάντοτε δια του Γενικού Γραμματέα.

 69.2 Καταρτισμός Προσχεδίων Κανονισμών
  Τα προσχέδια όλων των Κανονισμών Λειτουργίας των διαφόρων Οργάνων ή
  Επιτροπών που προνοεί το Καταστατικό καταρτίζει το Εκτελεστικό Γραφείο
  με εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας, Ελέγχου και Κανονισμών και τα
  παραπέμπει για έγκριση στην Κεντρική Επιτροπή. 
 69.3 Τρόπος λήψης Αποφάσεων
  Όλες οι αποφάσεις των Συλλογικών Οργάνων που προνοούνται από το
  Καταστατικό λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία νοουμένου ότι δεν
  προβλέπεται διαφορετικά σε άλλο άρθρο του Καταστατικού. Σε περίπτωση
  ισοψηφίας ο προεδρεύων του συγκεκριμένου οργάνου έχει τη νικώσα ψήφο.
  Όταν ζητηθεί μυστική ψηφοφορία από το 25% των παρόντων συνέδρων σε
  οποιαδήποτε Συνέλευση ή οποιοδήποτε Συνέδριο, τότε αυτή διεξάγεται
  από πενταμελή (5) Εφορευτική Επιτροπή η οποία επιβλέπει τη διεξαγωγή
  της ψηφοφορίας και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων.
 69.4 Ασυμβίβαστη η κατοχή δύο κομματικών Αξιωμάτων
   α) Είναι ασυμβίβαστη η κατοχή δύο ή περισσότερων θέσεων
    αξιωματούχων σε Κεντρικό ή Επαρχιακό ή Τοπικό επίπεδο από
    το ίδιο πρόσωπο. Οιοσδήποτε αξιωματούχος ανεξάρτητα
    επιπέδου δικαιούται να κατέχει θέση ως απλό μέλος σε
    συλλογικό όργανο.
   β) Νοείται ότι τούτο δεν ισχύει όταν προνοείται καταστατικά ή
    συμμετοχή του φορέα ενός αξιώματος στα ανώτατα όργανα.
   γ) Η απ’ ευθείας εκλογή σε συλλογικό όργανο δεν αποτελεί
    ασυμβίβαστο με κομματικό αξίωμα.
    Το Εκτελεστικό Γραφείο καθορίζει ποια συγκεκριμένα αξιώματα
    είναι  ασυμβίβαστα.
 69.5 Κήρυξη θέσης Μέλους Συλλογικού Οργάνου (Κεντρικού ή Επαρχιακού) ως
  κενή και διαδικασία συμπλήρωσής της.
   α) Σε περίπτωση που μέλος συλλογικού οργάνου απουσιάζει
    αδικαιολόγητα πέρα από τρείς συνεχείς  συνεδρίες ή από δέκα
    (10) συνολικά αδικαιολόγητες συνεδρίες κατά τη διάρκεια της
    θητείας του , το όργανο δικαιούται να το απαλλάξει από τα
    καθήκοντα του και να κηρύξει τη θέση του κενή, αφού
    εξασφαλίσει προηγουμένως την έγκριση του Εκτελεστικού
    Γραφείου.
   β) Κενούμενες θέσεις  κατά τα ανωτέρω καταλαμβάνουν οι
    επιλαχόντες κατά την σειρά επιτυχίας κατά της εκλογής.
   γ) Σε περίπτωση μη κάλυψης θέσης από επιλαχόντες για τη
    συμπλήρωση της κενής θέσης, θα επιλέγει το όργανο ύστερα
    από έγκριση του Εκτελεστικού Γραφείου. 
 69.6 Θητεία Αξιωματούχων 
  Η θητεία των Αξιωματούχων που αναφέρονται στα διάφορα άρθρα του
  Καταστατικού, αρχίζει από την ημέρα της εκλογής τους και λήγει αμέσως
  μετά την εκλογή των νέων Αξιωματούχων από το αρμόδιο όργανο του
  Κόμματος και διαρκεί για 54 μήνες. Εξαιρούνται ο Κοινοβουλευτικός
  Εκπρόσωπος και ο Αναπληρωτής του, των οποίων η θητεία διαρκεί όσο και η
  βουλευτική θητεία τους , καθώς και ο Πρόεδρος και τα μέλη της Τοπικής
  Επιτροπής των οποίων η θητεία μπορεί να καθορίζεται από τις ετήσιες
  Τοπικές Γενικές Συνελεύσεις. 
 69.7 Έκπτωση Αξιωματούχων/Μελών
  Αξιωματούχος/Μέλος του Κόμματος εκπίπτει του αξιώματός του σε
  περίπτωση που με ενέργειες του βρίσκεται σε αντίθεση με αποφάσεις
  Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος, ύστερα από σχετική απόφαση του
  Εκτελεστικού Γραφείου δεόντως αιτιολογημένης, με δικαίωμα έφεσης στην
  Κεντρική Επιτροπή εντός τριάντα (30) ημερών.
 69.8 Τροποποίηση του Καταστατικού 
  Το Καταστατικό του Κόμματος μπορεί να τροποποιηθεί σε Τακτικό ή Έκτακτο
  Παγκύπριο Συνέδριο με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων που έχουν
  δικαίωμα ψήφου, δεδομένου ότι το σχέδιο τροποποιήσεων θα

  γνωστοποιηθεί τουλάχιστον ένα μήνα πριν το Συνέδριο σε όλα το όργανα και
  τους συνέδρους του Κόμματος.
 69.9 Πόροι του Κόμματος
  Πόροι του Κόμματος είναι η ετήσια κρατική χορηγία και οι ετήσιες συνδρομές
  των μελών, εισφορές, δωρεές, έσοδα εράνων, οργάνωσης λαχείων,
  χοροεσπερίδων, άλλων εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων που συνάδουν με
  τις αρχές πολιτικής δεοντολογίας.
  Το Κόμμα έχει εξουσία όπως: 
   α) Διορίζει τραπεζικούς ή/και άλλους οργανισμούς ως τραπεζίτες
    του και να προβαίνει στο άνοιγμα οποιουδήποτε λογαριασμού.
   β) Συναλλάττεται ή/και λαμβάνει τραπεζικές διευκολύνσεις ή/και
    υπηρεσίες σε δάνεια, τρεχούμενο ή/και οποιοδήποτε άλλο
    λογαριασμό ή/και σε οποιαδήποτε άλλη μορφή τραπεζικών
    πιστώσεων για οποιαδήποτε ποσά με ή χωρίς εξασφαλίσεις και
    κάτω από οποιουσδήποτε όρους 
   γ) Υποθηκεύει, καταθέτει, ενεχυριάζει ή/και άλλως πως
    προσφέρει ή/και διαθέτει οποιαδήποτε περιουσία του Κόμματος
    κινητή ή/και ακίνητη σαν εξασφάλιση οποιονδήποτε
    υφιστάμενων ή/και  μελλοντικών ή/και  υπό αίρεση
    υποχρεώσεων του Κόμματος, έναντι οποιουδήποτε τραπεζικού
    ή/και άλλου οργανισμού ή/και φυσικού ή/και νομικού
    προσώπου.
   δ) Προς το σκοπό υλοποίησης των πιο πάνω, ο εκάστοτε
    Διευθυντής του Κόμματος ή/και ο εκάστοτε Οικονομικός
    Διαχειριστής του Κόμματος ή/και οποιοσδήποτε πληρεξούσιος
    αντιπρόσωπος οποιουδήποτε από αυτούς, εξουσιοδοτούνται να
    προβαίνουν σε οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις ή/και στη
    συνομολόγηση οποιασδήποτε συμφωνίας υπογράφοντας προς
    τούτο κάθε αναγκαίο έγγραφο, δήλωση ή αίτηση ή/και να
    παρίστανται ενώπιον οποιασδήποτε αρχής για σκοπούς αγοράς
    ή/και πώλησης ή/και επιβάρυνσης οποιασδήποτε κινητής ή
    ακίνητης περιουσίας του Κόμματος.
 69.10 Ημερομηνία ισχύος του παρόντος Καταστατικού 
  Η ισχύς του Καταστατικού που ψηφίστηκε στις 6 Μαΐου 2018 αρχίζει από την
  ψήφισή του.
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΑΡΘΡΟ 1 : ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΕΜΒΛΗΜΑ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ
 1.1 Το Δημοκρατικό Κόμμα ιδρύθηκε στη Λευκωσία αρχικά ως παράταξη με την
  ονομασία Δημοκρατική Παράταξη, στις 12 Μαΐου 1976, με ιδρυτική διακήρυξη
  του Σπύρου Κυπριανού με στόχο τη στήριξη του εθνάρχη Μακαρίου και της
  πολιτικής του. Η παράταξη σύντομα μετασχηματίστηκε σε Κόμμα με την
  επωνυμία ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ.
 1.2 ΕΔΡΑ του Κόμματος είναι στην Λεωφ. Γρίβα Διγενή 50, 1080, στη Λευκωσία.
 1.3 ΕΜΒΛΗΜΑ του Κόμματος η αναμμένη δάδα.
 1.4 Η σφραγίδα του Κόμματος είναι κυκλική και στην περιφέρεια έχει την
  επιγραφή ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. Στο κέντρο έχει την
  αναμμένη δάδα, που τέμνει στο μέσο τη συντομογραφία του Κόμματος,
  ΔΗΚΟ, και το έτος ίδρυσής του, 1976.

ΑΡΘΡΟ 2 : ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ – ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 2.1 Ιδεολογία
  Το Δημοκρατικό Κόμμα εκφράζει τους πολίτες που πιστεύουν στις αρχές της
  Πολιτικής, Κοινωνικής και Οικονομικής Δημοκρατίας ως το σύστημα αρχών
  που προάγει και εξασφαλίζει καλύτερα την αρμονική κοινωνική συμβίωση,
  την κοινωνική συνοχή και την κοινωνική δημιουργία. Το Δημοκρατικό Κόμμα
  ασπάζεται την ιδεολογία και τη φιλοσοφία του ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ που
  εμπνέεται από ένα γενικότερο εθνικό και κοινωνικό όραμα και απορρίπτει τις
  γενικές και αόριστες ιδέες και τους αυθαίρετους αφορισμούς.
 2.2 Βασικοί σκοποί
  Βασικοί σκοποί του Δημοκρατικού Κόμματος είναι η συμβολή στον αγώνα για
  την απελευθέρωση της Κύπρου και η προώθηση θεσμών, προγραμμάτων και
  διαδικασιών, που εξασφαλίζουν απρόσκοπτη πρόοδο  και αρμονία στον
  πολιτικό και οικονομικό τομέα, μέσα σε μια κυρίαρχη, ανεξάρτητη και
  δημοκρατική πολιτεία με κατοχυρωμένα τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα
  όλων των νόμιμων πολιτών της. 
 2.3 Βασικοί στόχοι
  Οι βασικοί στόχοι του Δημοκρατικού Κόμματος πηγάζουν από  την όλη
  ιδεολογία και πολιτική φιλοσοφία του. Παράλληλα:
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα βρίσκεται σταθερά και με συνέπεια ενταγμένο
   στον ενδιάμεσο πολιτικό χώρο και υπηρετεί με ειλικρίνεια και χωρίς

   διακρίσεις το δημόσιο συμφέρον και το κοινωνικό σύνολο. Επιδιώκει τη
   συστηματική συνεργασία των δυνάμεων του χώρου στη βάση
   πολιτικοϊδεολογικών συγκλίσεων. Μόνιμος στόχος του Δημοκρατικού
   Κόμματος είναι η συνένωση των δυνάμεων του χώρου και η διεύρυνση
   της αποδοχής των αρχών και της πολιτικής φιλοσοφίας του
   ενδιάμεσου χώρου από την Κυπριακή κοινωνία Στόχος επίσης είναι η
   δημιουργία συνθηκών εθνικής συνεννόησης, πολιτικής συναντίληψης,
   κοινωνικής συναίνεσης και πολιτικής σταθερότητας στον τόπο.
  β) Το Δημοκρατικό Κόμμα επιδιώκει ενεργό και δημιουργική συμμετοχή
   σε Διεθνείς και  Ευρωπαϊκούς πολιτικοϊδεολογικούς και
   κο ι ν ο β ο υλ ε υ τ ι κο ύ ς  θ εσ μ ο ύ ς  κα ι  σ χ ή μ α τ α  σ τ η  β ά σ η
   πολιτικοϊδεολογικής ταύτισης ή συγγένειας.
 2.4 Θέσεις του Κόμματος αναφορικά με το Εθνικό θέμα
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα θεωρεί το Κυπριακό ως πρόβλημα εισβολής και
   κατοχής και αγωνίζεται για να επιτύχει με βάση τα ψηφίσματα και τις
   αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών και τις Συμφωνίες Κορυφής, τις
   αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
   και το Κοινοτικό (Ευρωπαϊκό) Κεκτημένο, δίκαιη, λειτουργική και
   βιώσιμη λύση. ΛΥΣΗ που θα εξασφαλίζει την πλήρη ανεξαρτησία, την
   κατοχύρωση της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας, και της
   ενότητας της χώρας, την αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων
   και των εποίκων και την κατοχύρωση του δικαιώματος επιστροφής
   όλων των προσφύγων στις εστίες και τις περιουσίες τους, κάτω από
   συνθήκες ασφάλειας και θα κατοχυρώνει τα ανθρώπινα δικαιώματα
   (όλων των νόμιμων κατοίκων της Κυπριακής Δημοκρατίας), τις
   βασικές ελευθερίες και τη διακρίβωση της τύχης ενός εκάστου των
   αγνοουμένων.
  β) Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει ότι στον αγώνα μας για φυσική και
   εθνική επιβίωση και δικαίωση, η ανεπιφύλακτη και στενή συνεργασία
   με την Ελληνική Κυβέρνηση είναι αναγκαία και απαραίτητη, και ότι, οι
   δεσμοί με την Ελλάδα, για λόγους ιστορικούς, φυλετικούς και
   εθνικούς, πρέπει να παραμένουν πάντοτε απαρασάλευτοι.
  γ) Το Δημοκρατικό Κόμμα εργάζεται για την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση της
   Κύπρου με στόχο την εφαρμογή των αρχών της δικαιοσύνης, των
   ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του Κοινοτικού Κεκτημένου και την
   ισότιμη και δημιουργική συμμετοχή της Κύπρου στους Ευρωπαϊκούς
   θεσμούς και γενικά στο Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. Παράλληλα εργάζεται
   για τη διαμόρφωση ενός συστήματος αρχών και αξιών στην Ευρωπαϊκή
   Ένωση που να την καθιστά ένωση λαών και πολιτισμών και όχι όργανο
   πολιτικών και οικονομικών κέντρων εξουσίας.
 2.5 Πολιτική Δημοκρατία
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει πως όλες οι πολιτικές εξουσίες πρέπει
   να πηγάζουν από το λαό και να ασκούνται υπεύθυνα για το καλό του
   λαού και σύμφωνα με την ανόθευτη θέλησή του.
  β) Η ολοκλήρωση της Πολιτικής Δημοκρατίας είναι αδιανόητη χωρίς την
   απαιτούμενη πολιτική αγωγή και ενημέρωση, χωρίς τη συμμετοχή
   όλων των ενηλίκων πολιτών στη διαδικασία λήψης σοβαρών
   αποφάσεων, χωρίς την παροχή ίσων ευκαιριών σε όσους πολίτες
   θέλουν να διεκδικήσουν πολιτικές θέσεις, από τις οποίες να μπορούν
   να συναγωνιστούν δημοκρατικά και  ελεύθερα, χωρίς να
   παρεμποδίζονται από οποιεσδήποτε προκαταλήψεις και εμπόδια.
   Η Πολιτική Δημοκρατία απαιτεί την ισότητα των πολιτών έναντι των
   νόμων και την ισοπολιτεία των νόμων έναντι όλων των πολιτών.
 2.6 Έμπρακτη Πολιτική Δημοκρατία 
  Το Δημοκρατικό Κόμμα θέλει τη δημοκρατία έμπρακτη και ουσιαστική, όπου
  τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των πολιτών να καθορίζονται δημοκρατικά,
  με συναίσθηση κοινωνικής ευθύνης και σύμφωνα με τις αρχές της
  δικαιοσύνης και της κοινωνικής αλληλεγγύης και όπου τα δικαιώματα των
  πολιτών να προστατεύονται αποτελεσματικά και να ασκούνται ελεύθερα.

 2.7 Ατομικές και Πολιτικές Ελευθερίες 
  Το Δημοκρατικό Κόμμα θέλει τα ανθρώπινα δικαιώματα απαραβίαστα και τις
  ατομικές και πολιτικές ελευθερίες κατοχυρωμένες με μηχανισμούς που να
  τις προστατεύουν από καταχραστές και σφετεριστές της εξουσίας και από
  πράξεις που δεν συνάδουν με το σύστημα των κοινωνικών αξιών του λαού ή
  τη δημοκρατικά εκφραζόμενη θέληση του λαού.
 2.8 Κοινωνική Δημοκρατία
  Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει ότι το κράτος και γενικά η πολιτεία καθώς και
  η ευρύτερη  κοινωνία έχουν υποχρέωση να εξασφαλίζουν σε όλους τους
  πολίτες συνθήκες ελεύθερης και αξιοπρεπούς διαβίωσης, σύμφωνα με τις
  αρχές της δικαιοσύνης, του ανθρωπισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης.
  Για το σκοπό αυτό υποστηρίζει τη χαλιναγώγηση της αυθαιρεσίας των
  ισχυρών κοινωνικών ομάδων, όπου, και όταν, εκδηλώνεται, την ενίσχυση των
  αδύνατων κοινωνικών ομάδων ή κατηγοριών ή στρωμάτων και την προστασία
  τους από την εγκατάλειψη, την κοινωνική περιθωριοποίηση, την άδικη
  μεταχείριση και την εκμετάλλευση, με απώτερο σκοπό την εξισορρόπηση
  των κοινωνικών και οικονομικών δικαιωμάτων και την αρμονική συμβίωση
  των πολιτών μέσα σε συνθήκες κοινωνικής συνοχής.
 2.9 Οικονομική Δημοκρατία
  Το Δημοκρατικό Κόμμα αποβλέπει στην εξάλειψη κάθε είδους οικονομικών
  φραγμών για την οικονομική προαγωγή των ατόμων και στη δημιουργία ίσων
  ευκαιριών εργασίας και οικονομικής προόδου για όλους τους πολίτες.
  Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει ότι η οικονομική δημοκρατία είναι ανέφικτη
  χωρίς την κατάργηση της κυρίαρχης  αυθαιρεσίας των οικονομικά ισχυρών,
  των μονοπωλίων, της ασυδοσίας του εγχώριου ή ξένου κεφαλαίου, της
  μονοπώλησης, της πληροφόρησης και των κάθε λογής προνομίων που είναι
  αντίθετα με τα συμφέροντα του λαού.  Το Δημοκρατικό Κόμμα θεωρεί επίσης
  αναγκαία την καθιέρωση ελέγχου και την επιβολή κυρώσεων για την κακή
  χρήση τεχνικών εφευρέσεων ή καινοτομιών από μέρους ισχυρών
  κοινωνικοοικονομικών παραγόντων.
  Το Δημοκρατικό Κόμμα θεωρεί το μικτό σύστημα οικονομίας, που συνδυάζει
  την ιδ ιωτική πρωτοβουλία με τον κρατικό σχεδιασμό,  ως το
  αποτελεσματικότερο οικονομικό σύστημα το οποίο διασφαλίζει την πρόοδο
  και την ανάπτυξη της Κύπρου και του λαού της, την δίκαιη κατανομή του
  εθνικού πλούτου και των οικονομικών βαρών και την προστασία των
  δικαιωμάτων των οικονομικά ασθενέστερων και μη προνομιούχων ομάδων
  του πληθυσμού.
 2.10 Δημοκρατική μεθόδευση
  Το Δημοκρατικό Κόμμα δεν υποστηρίζει δόγματα αλλά αρχές, που θα
  ενθαρρύνουν την αδιάκοπη αναζήτηση του καλύτερου και δικαιότερου
  τρόπου κοινωνικής συμβίωσης και συνεργασίας.
  Υποστηρίζει ότι ο ανοικτός και ελεύθερος διάλογος σαν μέσο έκφρασης των
  εκτιμήσεων και θέσεων του λαού, αποτελεί το πιο ορθό μέσο αναζήτησης
  τρόπων για πιο αρμονική  κοινωνική συμβίωση και συνεργασία.
  Επίσης υποστηρίζει ότι σε περίπτωση διαφωνίας ή διαφοράς το καλύτερο
  μέσο για εξεύρεση λύσης είναι οι νόμιμες και δημοκρατικές διαδικασίες.
 2.11 Κατευθυντήριες Οργανωτικές Γραμμές 
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα δεν είναι Κόμμα με μονολιθική οργάνωση. Η
   συνοχή του διατηρείται με την ισορροπημένη κατανομή της
   ενδοκομματικής δύναμης μεταξύ των μελών και αξιωματούχων του, με
   την προσήλωση στους σκοπούς και στη συλλογική προσπάθεια για την
   επίτευξη των σκοπών του Κόμματος.
  β) Οι δημοκρατικές αρχές διέπουν τόσο τη διαδικασία ανάδειξης
   αξιωματούχων όσο και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Γι’ αυτό:
   I.  Όλα τα όργανα είναι αιρετά και εκλέγονται με όσο το δυνατό πιο
    άμεσο τρόπο. Συγκεκριμένα όλα τα μέλη του Κόμματος, που
    είναι εγγεγραμμένα στο Κεντρικό Μητρώο Μελών, έχουν και
    ασκούν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και
    συνδιαμορφώνουν μέσα από συλλογικές διαδικασίες τις

    αποφάσεις και τις θέσεις του Κόμματος στα μείζονος σημασίας
    και ιδιαίτερης κρισιμότητας πολιτικά και κομματικά θέματα. Όλα
    τα μέλη του Κόμματος εκλέγουν όλους τους κεντρικούς
    αξιωματούχους και μέλη των κεντρικών συλλογικών οργάνων
    του Κόμματος, όλα τα μέλη των Επαρχιακών Οργανώσεων
    εκλέγουν όλους τους αξιωματούχους και τα μέλη των
    Επαρχιακών Συλλογικών Οργάνων και όλα τα μέλη της Τοπικής
    Οργάνωσης εκλέγουν όλους τους αξιωματούχους και όλα τα
    μέλη των τοπικών συλλογικών οργάνων.
   II. Οι εξουσίες που συγκεντρώνουν τα όργανα
    αλληλοϊσορροπούνται και αλληλοελέγχονται.
   III. Οι αποφάσεις λαμβάνονται από αρμόδια συλλογικά όργανα.
    --Επιδιώκεται η αποκέντρωση του συστήματος λήψης
    αποφάσεων και η εκχώρηση διακριτικής  εξουσίας στα
    κατώτερα συλλογικά αιρετά  όργανα.

ΑΡΘΡΟ 3: ΚΟΜΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ
 3.1 Επί θεμάτων μείζονος πολιτικής σημασίας ή ιδιαίτερης κομματικής
  κρισιμότητας πραγματοποιείται κομματικό δημοψήφισμα στο οποίο
  συμμετέχουν όλα τα μέλη του Κόμματος.
 3.2 
  Την πραγματοποίηση κομματικού δημοψηφίσματος αποφασίζει η Κεντρική
  Επιτροπή, η οποία καθορίζει το θέμα και τα ερωτήματα που θα τεθούν προς
  απάντηση στο δημοψήφισμα. Οι σχετικές αποφάσεις της Κεντρικής
  Επιτροπής λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών της.

ΑΡΘΡΟ 4: ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 4.1 Το Πολιτικό Πρόγραμμα του Κόμματος καθορίζεται με βάση τις πιο πάνω
  βασικές πολιτικές θέσεις και, εντός των πλαισίων αυτών, μπορεί να
  αναθεωρείται από καιρού εις καιρό από το Παγκύπριο Συνέδριο που έχει
  αποκλειστική αρμοδιότητα να συζητά και να εγκρίνει τους επί μέρους
  στόχους, τη μεθοδολογία, τρόπους και ενέργειες για την προώθηση της
  εφαρμογής του.
 4.2 Την ευθύνη για τη σύνταξη του προσχεδίου του προγράμματος έχει το
  Εκτελεστικό Γραφείο που το υποβάλλει στην Κεντρική Επιτροπή για έγκριση.
  Η Κεντρική Επιτροπή το παραπέμπει στο Παγκύπριο Συνέδριο για τελική
  έγκριση. Νοείται ότι σε όλα τα όργανα του Κόμματος δίνεται η δυνατότητα
  υποβολής απόψεων και εισηγήσεων για τον καταρτισμό του Πολιτικού
  Προγράμματος του Κόμματος.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΔΟΜΗ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

ΑΡΘΡΟ 5: ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 1. Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση
 2. Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο
 3. Έκτακτο ή Καταστατικό Συνέδριο 
 4. Παγκύπρια Συνδιάσκεψη
 5. Κεντρική Επιτροπή
 6. Πολιτικό Συμβούλιο
 7. Εκτελεστικό Γραφείο
 8. Γραμματεία Εκτελεστικού Γραφείου
 9. Κοινοβουλευτική Ομάδα
 10. Γενικό Οργανωτικό Γραφείο
 11. Οικονομική Επιτροπή

 12. Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες
 13. Επιτροπή Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ΑΡΘΡΟ 6: ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 6.1 Η Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση πραγματοποιείται κάθε πενήντα-τέσσερις
  (54) μήνες και εκλέγει τους κεντρικούς αξιωματούχους του Κόμματος
  (Πρόεδρο, Αναπληρωτή Πρόεδρο, τρεις (3) Αντιπροέδρους, Γενικό
  Γραμματέα, Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα), τα αιρετά μέλη του Εκτελεστικού
  Γραφείου (15) και τα μέλη της Κεντρική Επιτροπή.
 6.2 Πραγματοποιείται πενήντα-τέσσερις (54) μήνες μετά την προηγούμενη
  Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
 6.3 Όλα τα εγγεγραμμένα στο Κεντρικό Μητρώο Μελών μέλη του Κόμματος, που
  έχουν εγγραφεί τουλάχιστον εννέα (9) μήνες πριν την ημέρα διεξαγωγής της
  Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην
  ψηφοφορία, εφόσον έχουν τακτοποιημένες τις κομματικές τους
  υποχρεώσεις κατά την προσέλευση τους στην Εκλογική Συνέλευση.

  Κάλπες της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης λειτουργούν σε όλες τις
  επαρχίες, όπως θα ορίζεται από τους σχετικούς κανονισμούς. Οι εκλογικές
  διαδικασίες εποπτεύονται από κεντρική και επαρχιακές εφορευτικές
  επιτροπές όπως θα ορίζουν οι Κανονισμοί που εγκρίνονται από την Κεντρική
  Επιτροπή. Οι Επαρχιακές Εφορευτικές Επιτροπές υπόκεινται στην Κεντρική
  Εφορευτική Επιτροπή. Οι Πρόεδροι των Επαρχιακών εφορευτικών
  επιτροπών είναι μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.

  Οι κάλπες ανοίγουν και κλείνουν την ίδια ώρα σε όλες τις επαρχίες.

  Η Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο συλλογικό
  όργανο του Κόμματος σε θέματα εκλογικών διαδικασιών.

  Ο χρόνος διεξαγωγής της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης μπορεί να
  παραταθεί για περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, με
  απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, ύστερα από εισήγηση του Εκτελεστικού
  Γραφείου, για λόγους εξειδικευμένους που αφορούν τα πολιτικά πράγματα
  του τόπου ή που εξυπηρετούν τους σκοπούς και τις αρχές του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 7: ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 7.1 Το Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο είναι το ανώτατο και κυρίαρχο συλλογικό
  όργανο του Κόμματος στη διαμόρφωση των πολιτικών αποφάσεων και στη
  χάραξη στρατηγικής. Συνέρχεται μια (1) φορά στη διάρκεια της  θητείας των
  κεντρικών συλλογικών οργάνων του Κόμματος, κατόπιν σύγκλισης από την
  Κεντρική Επιτροπή του κόμματος ή όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο από την
  Κεντρική Επιτροπή.
 7.2 Προκηρύσσεται από την Κεντρική Επιτροπή η οποία καθορίζει την
  ημερομηνία διεξαγωγής του και εγκρίνει την ημερήσια διάταξη του.
  Ο χρόνος διεξαγωγής του μπορεί να αναβληθεί για περίοδο που δεν θα
  υπερβαίνει τους τρεις μήνες, με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, ύστερα
  από εισήγηση του Εκτελεστικού Γραφείου, για λόγους εξειδικευμένους που
  αφορούν τα πολιτικά πράγματα του τόπου ή που εξυπηρετούν τους σκοπούς
  και τις αρχές του  Κόμματος.
 7.3 Σύνθεση
  Στο Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο συμμετέχουν: Κεντρική Επιτροπή, Πολιτική
  Επιτροπή, 86 αντιπρόσωποι της ΝΕΔΗΚ, 86 αντιπρόσωποι της ΓΟΔΗΚ, 50
  αντιπρόσωποι των Κλαδικών Οργανώσεων, οι Πρόεδροι των Ομάδων
  Μελετών, δύο αντιπρόσωποι από κάθε Φοιτητική Οργάνωση, τα μέλη των
  Επαρχιακών Επιτροπών του Κόμματος, οι Πρόεδροι των Τοπικών Επιτροπών
  και ένας αντιπρόσωπος από κάθε εκλογικό κέντρο, πέντε αντιπρόσωποι από
  κάθε Κομματική Οργάνωση του εξωτερικού, οι Δήμαρχοι, οι Δημοτικοί
  Σύμβουλοι, οι Σχολικοί Έφοροι και οι εκλεγμένοι πρόεδροι και μέλη

  Κοινοτικών Συμβουλίων μέλη του Κόμματος, τρεις αντιπρόσωποι της
  Οικονομικής Επιτροπής, οι δύο οικονομικοί ελεγκτές.
  Συμμετέχουν επίσης: Πρώην Πρόεδροι της Δημοκρατίας που προέρχονται
  από το ΔΗΚΟ, εν ενεργεία υπουργοί, βουλευτές και ευρωβουλευτές, καθώς
  και όσοι διετέλεσαν αξιωματούχοι του Κόμματος που εκλέγηκαν από
  Παγκύπριο Συνέδριο (Πρόεδροι του Κόμματος, Αναπληρωτές Προέδροι,
  Αντιπρόεδροι, Γενικοί Γραμματείς, και Γενικοί Οργανωτικοί Γραμματείς)
  πρώην Υπουργοί, Βουλευτές και Ευρωβουλευτές του Κόμματος καθώς και οι
  πρώην Προέδροι και Γενικοί Γραμματείς της ΓΟΔΗΚ και της ΝΕΔΗΚ και
  πρώην Πρόεδροι Επαρχιακών Επιτροπών, οι Πρόεδροι και τα μέλη
  Διοικητικών Συμβουλίων Ημικρατικών Οργανισμών που είναι μέλη του
  Κόμματος
 7.4 Αρμοδιότητες
  Το Τακτικό Συνέδριο ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
  α) Λαμβάνει γνώση, συζητά και ψηφίζει:-
   I. Το Πολιτικό Πρόγραμμα του Κόμματος για την επόμενη θητεία.
   II. Την Έκθεση Δράσης της περασμένης θητείας, που καταθέτει ο
    Γενικός  Γραμματέας του Κόμματος.
  β) Καθορίζει τα γενικά πλαίσια της πολιτικής του Κόμματος.
  γ) Λαμβάνει γνώση και εγκρίνει τον Οικονομικό Απολογισμό της
   Οικονομικής Επιτροπής και την Έκθεση των Οικονομικών Ελεγκτών
   του Κόμματος.
  δ) Τροποποιεί το Καταστατικό σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις.
  ε) Έχει το τεκμήριο της αρμοδιότητας για οποιοδήποτε θέμα που δεν
   καθορίζει το Καταστατικό και περιβάλλεται με το κατάλοιπο εξουσίας
   που  δεν έχει ανατεθεί σε άλλο κομματικό όργανο.
 7.5 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί που ψηφίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν με βάση το
  Καταστατικό, θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Τακτικού Παγκυπρίου
  Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 8: ΕΚΤΑΚΤΟ Ή ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 8.1 Το Έκτακτο ή Καταστατικό Παγκύπριο Συνέδριο συγκαλείται εάν και εφ’ όσον
  κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο του Κόμματος ή την Κεντρική Επιτροπή και
  ασχολείται με ειδικά θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη του,
  που εξαγγέλλεται μαζί με τη σύγκλησή του.
 8.2 Στην οργάνωση και λειτουργία του Έκτακτου ή Καταστατικού Παγκυπρίου
  Συνεδρίου εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις περί Τακτικού
  Παγκυπρίου Συνεδρίου, με εξαίρεση τη χρονική περίοδο για έγκριση και
  κοινοποίηση στους συνέδρους των εγγράφων που θα τεθούν ενώπιον του
  Συνεδρίου, την οποία θα μπορεί να συντέμνει η Κεντρική Επιτροπή
  ανάλογα με την περίπτωση και εφ’ όσον συντρέχουν εξειδικευμένοι λόγοι.

ΑΡΘΡΟ 9: ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ
 9.1 Συγκαλείται με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής με στόχο την ενημέρωση
  και το συλλογικό προβληματισμό των στελεχών του Κόμματος καθώς και την
  ανάπτυξη διαλόγου του Κόμματος  με την ευρύτερη κοινωνία πάνω σε
  σημαντικά πολιτικά ζητήματα ή θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος. Η
  Κεντρική Επιτροπή ορίζει ειδική επιτροπή για τη διοργάνωση της.
 9.2 Η Κεντρική Επιτροπή καθορίζει τη σύνθεση της Συνδιάσκεψης και εγκρίνει
  την ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 10: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 10.1 Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ είναι το ανώτατο συλλογικό όργανο του Κόμματος
  που λειτουργεί μεταξύ δύο Τακτικών Παγκύπριων Συνεδρίων.
 10.2 Σύνθεση 
  Η Κεντρική Επιτροπή αποτελείται:
  α) Από τα μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου (ως το άρθρο 12)
  β) Από τα επτά (7) μέλη της Γενικής Γραμματείας της ΓΟΔΗΚ και τα

   έντεκα (11) μέλη της Γενικής Γραμματείας της ΝΕΔΗΚ, τον Πρόεδρο
   των Ομάδων Μελετών και τους Προέδρους των κομματικών
   παραρτημάτων εξωτερικού
  γ) Από 120 αιρετά μέλη, από τα οποία 20% τουλάχιστον είναι γυναίκες
   και 10% τουλάχιστον ανήκουν στη ΝΕΔΗΚ (συμπεριλαμβανομένων
   των επτά (7) μελών της Γραμματείας της ΓΟΔΗΚ και των έντεκα (11)
   μελών της Γραμματείας της ΝΕΔΗΚ) και τα οποία κατανέμονται στις
   Επαρχιακές Οργανώσεις του Κόμματος με βάση τον αριθμό ψήφων
   που πήρε η κάθε επαρχία στις αμέσως προηγούμενες βουλευτικές
   εκλογές στις οποίες το Κόμμα έλαβε μέρος αυτοδύναμα. Τα μέλη κάθε
   επαρχίας εκλέγονται από την οικεία Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση. Η
   κατανομή των εδρών κατά επαρχιακή οργάνωση και των θέσεων που
   διεκδικούνται από γυναίκες και εκπροσώπους της ΝΕΔΗΚ καθορίζεται
   από την Κεντρική Επιτροπή με τους σχετικούς κανονισμούς. Η εκλογή
   γίνεται με βάση κανονισμούς που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή.
  δ) Όλους τους αξιωματούχους που επιλέγονται/εκλέγονται σύμφωνα με
   τα άρθρα 10.7
  ε) Από τους Προέδρους της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων, της
   Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων και της Ομάδας Μελετών.
  στ) Από πέντε (5) εκπροσώπους του Φοιτητικού Κινήματος, που είναι
   μέλη του κόμματος.
 10.3 Η εκλογή των αιρετών μελών της Κεντρικής Επιτροπής γίνεται από τις
  Επαρχιακές Εκλογικές Συνελεύσεις. Η κατανομή των εδρών κατά Επαρχιακή
  Οργάνωση και των θέσεων που διεκδικούνται από γυναίκες και εκπροσώπους
  της ΝΕΔΗΚ καθορίζεται από την Κεντρική Επιτροπή με τους σχετικούς
  κανονισμούς.
 10.4 Ο Γενικός Γραμματέας και ο Βοηθός Γενικός Γραμματέας  φροντίζουν για την
  τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων και των παρουσιών της Κεντρικής
  Επιτροπής και κυκλοφορούν τα  πρακτικά ανάμεσα στα μέλη της Κεντρικής
  Επιτροπής όχι αργότερα από 15 μέρες μετά τη συνεδρία. 
  Η Κεντρική Επιτροπή δύναται να αποφασίσει τη μη περίληψη θεμάτων στα
  πρακτικά με πλειοψηφία όχι μικρότερη από 3/5 των παρόντων.
 10.5 Η Κεντρική Επιτροπή συνέρχεται τουλάχιστον μια (1) φορά την τριμηνία.
  Συγκαλείται από το Εκτελεστικό  Γραφείο, υπό την ευθύνη του Γενικού
  Γραμματέα.
  α) Η Κεντρική Επιτροπή μπορεί να συγκληθεί εκτάκτως από τον Πρόεδρο
   ή το Εκτελεστικό Γραφείο ή με γραπτή αίτηση υπογεγραμμένη από το
   25% τουλάχιστον των μελών της, που να παραθέτει κατά τρόπο
   συγκεκριμένο το θέμα ή τα θέματα για το οποίο/οποία ζητείται η
   έκτακτη σύγκλησή της.
  β) Η Κεντρική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα το
   ήμισυ  τουλάχιστον των εν ενεργεία μελών της. Σε περίπτωση μη
   συμπλήρωσης του ως άνω αριθμού, η συνεδρία αναβάλλεται για μια
   ώρα, οπότε τα παρόντα μέλη εφ’ όσον αντιπροσωπεύουν το 1/3
   τουλάχιστον των εν ενεργεία μελών της, αποτελούν απαρτία.
  γ) Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία, εκτός των
   αποφάσεων για τις οποίες απαιτείται μεγαλύτερος αριθμός ψήφων
   σύμφωνα με τις πρόνοιες άλλων άρθρων του Καταστατικού. Η
   ψηφοφορία διεξάγεται δι’ ανατάσεως της χειρός εκτός αν ζητηθεί
   διαφορετικά από το 25% των παρόντων μελών, οπότε διεξάγεται
   μυστική.
 10.6 Αρμοδιότητες
  α) Η Κεντρική Επιτροπή προκηρύσσει  την Παγκύπρια Εκλογική
   Συνέλευση και καθορίζει την ημερομηνία διεξαγωγής των εργασιών
   της, την εκλογική διαδικασία και κάθε άλλο εκλογικό κανονισμό. Με
   ειδικούς κανονισμούς καθορίζει τη διαδικασία υποβολής
   υποψηφιοτήτων και διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη των
   κεντρικών αξιωματούχων, των μελών των κεντρικών συλλογικών
   οργάνων και των επαρχιακών και τοπικών συλλογικών οργάνων, που

   εκλέγονται από την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
  β) Προκηρύσσει επίσης το Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο, καθορίζει την
   ημερομηνία διεξαγωγής των εργασιών του και εγκρίνει την ημερήσια
   διάταξή του. Μελετά και εγκρίνει όλα τα έγγραφα που θα κατατεθούν
   στο Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο, τουλάχιστον ένα μήνα πριν την
   πραγματοποίηση του και φροντίζει για την κυκλοφορία του
   προσυνεδριακού υλικού  διά του Γενικού Γραμματέα προς τις
   Επαρχιακές Επιτροπές και άλλες οργανώσεις ή τμήματα του Κόμματος.
  γ) Εγκρίνει και παραπέμπει στο Παγκύπριο Τακτικό Συνέδριο το Πολιτικό
   Πρόγραμμα του Κόμματος και την Έκθεση Δράσης.
  δ) Μελετά και εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων και δαπανών
   του Κόμματος. 
  ε) Λαμβάνει γνώση της γενικής οικονομικής κατάστασης του Κόμματος
   με αναφορά του αρμόδιου οικονομικού διαχειριστή, ο οποίος εισηγείται
   στο Εκτελεστικό Γραφείο τους συνεργάτες του.
  στ) Ενόψει του Τακτικού Παγκύπριου Συνεδρίου λαμβάνει γνώση της
   οικονομικής κατάστασης και διαχείρισης των οικονομικών του
   Κόμματος της προηγηθείσας διετίας με την κατάθεση της έκθεσης των
   οικονομικών ελεγκτών του Κόμματος που παραπέμπεται στο Τακτικό
   Παγκύπριο Συνέδριο. Ενόψει Τακτικού Παγκύπριου Συνεδρίου
   εξετάζει τους εγκεκριμένους λογαριασμούς του Κόμματος με βάση
   την έκθεση των ελεγκτών και εγκρίνει ή απορρίπτει τους
   λογαριασμούς.
  ζ) Εγκρίνει τους εσωτερικούς κανονισμούς οι οποίοι ρυθμίζουν την
   οργάνωση και λειτουργία των Συλλογικών οργάνων ή επιτροπών του
   Κόμματος , κεντρικών, επαρχιακών ή τοπικών. 
  η) Εγκρίνει την κομματική λειτουργία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.
  θ) Καθορίζει το ύψος του δικαιώματος εγγραφής και της ετήσιας
   συνδρομής των μελών.
  ι) Θεσπίζει ειδικούς κανονισμούς που ρυθμίζουν:
   I. Τη διαδικασία της υποβολής υποψηφιότητας και εκλογής
    αξιωματούχων του Κόμματος που εκλέγονται από ανώτερα
    συλλογικά όργανα του Κόμματος. 
   II. Τη διαδικασία επιλογής κομματικού ή κομματικών υποψηφίων
    στη διεκδίκηση των γενικών ή Αναπληρωματικών βουλευτικών
    εκλογών, Ευρωεκλογών, των δημοτικών εκλογών ή της εκλογής
    προέδρων και μελών Κοινοτικών Συμβουλίων καθώς και μελών
    Σχολικών Εφοριών.
   III. Τη διαδικασία προκήρυξης και διεξαγωγής του κομματικού
    δημοψηφίσματος.
  Ια) Επιλέγει/εκλέγει ενδεκαμελή (11) υποεπιτροπή της Κεντρικής
   Επιτροπής απαρτιζόμενη από Πρόεδρο και δέκα μέλη, η οποία ενεργεί
   ως δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
  Ιβ) Επιλέγει/εκλέγει το βουλευτή που θα διεκδικήσει το αξίωμα του
   Προέδρου της Βουλής, σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Κόμματος
   δεν είναι βουλευτής ή δεν επιθυμεί να διεκδικήσει τη θέση.
  Ιγ) Επικυρώνει την εκλογή του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του
   Κόμματος και του Αναπληρωτή του.
  Ιδ) Επιλέγει/εκλέγει τα πέντε (5) μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας,
   Ελέγχου και  Κανονισμών.
  Ιε) Επικυρώνει την επιλογή του Προέδρου της Ομάδας Μελετών.
 10.7 Επιλέγει/εκλέγει τους πιο κάτω Αξιωματούχους του Κόμματος οι οποίοι
  συμμετέχουν στην Κεντρική Επιτροπή ως εξ οφίκια μέλη με δικαίωμα
  ψήφου:
  1) Τους Βοηθούς Γενικούς Γραμματείς
  2) Τους Βοηθούς Γενικούς Οργανωτικούς Γραμματείς
  3) Το Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων
  4) Το Γραμματέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  5) Το Γραμματέα Αγροτικών Θεμάτων

  6) Το Γραμματέα Προσφυγικών Θεμάτων
  7) Το Γραμματέα Πολιτιστικών Θεμάτων
  8) Το Γραμματέα Αθλητισμού
  9) Το Γραμματέα Θρησκευτικών Ομάδων
  10) Το Γραμματέα Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Θεμάτων
  Τα καθήκοντα/αρμοδιότητές τους, εφ’ όσον  δεν προβλέπονται από το
  Καταστατικό, εγκρίνονται από την Κεντρική Επιτροπή.
 10.8 Πληρώνει με εκλογή τις  θέσεις του Αναπληρωτή Προέδρου, Αντιπροέδρων,
  Γενικού Γραμματέα και του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, σε περίπτωση
  κατά την οποία καθίστανται κενές για οποιοδήποτε λόγο.
 10.9 Κάθε χρόνο η Κεντρική Επιτροπή  ορίζει ειδική συνεδρία  λογοδοσίας των
  αξιωματούχων του Κόμματος. 

ΑΡΘΡΟ 11: ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 11.1 Στο Πολιτικό Συμβούλιο μετέχουν όλοι οι πρώην υπουργοί και βουλευτές
  μέλη του Κόμματος και άλλα πρόσωπα μετά από σχετική εισήγηση του
  Προέδρου του Κόμματος στη Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου.
 11.2 Συνεδριάζει τακτικά και αναλύει τα πολιτικά δρώμενα και την επικαιρότητα.
 11.3 Το Πολιτικό Συμβούλιο έχει καθαρά συμβουλευτικό χαρακτήρα και μετά από
  κάθε συνεδρία αποστέλλει στον Πρόεδρο του Κόμματος έκθεση εισηγήσεων
  και απόψεων.
 11.4 Το Πολιτικό Συμβούλιο τελεί υπό την εποπτεία του Προέδρου του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 12: ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
 12.1 Το Εκτελεστικό Γραφείο είναι το Εκτελεστικό Όργανο της Κεντρικής
  Επιτροπής και γενικότερα του Κόμματος.
 12.2 Σύνθεση 
  Στο Εκτελεστικό Γραφείο συμμετέχουν:
  α) Ο Πρόεδρος, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος, οι τρεις (3) Αντιπροέδροι, ο
   Γενικός Γραμματέας, ο Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας.
  β) Δεκαπέντε (15) αιρετά μέλη που εκλέγονται από την Παγκύπρια
   Εκλογική Συνέλευση. Τρία από τα μέλη αυτά είναι γυναίκες.
  γ) Πρώην Πρόεδροι του Κόμματος
  δ) Οι Πρόεδροι της ΝΕΔΗΚ και της ΓΟΔΗΚ
  ε) Οι υπουργοί που συμμετέχουν στην κυβέρνηση εκ μέρους του
   Κόμματος.
  στ) Τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος και οι
   Ευρωβουλευτές του Κόμματος.
  ζ) Οι Πρόεδροι των Επαρχιακών Επιτροπών του Κόμματος (ένας ανά
   γεωγραφική επαρχία).
  η) Ο Οικονομικός Διαχειριστής του Κόμματος
  θ) Ο Γενικός Διευθυντής του Κόμματος, ως εξ οφίκιο Μέλος με δικαίωμα
   ψήφου.
  ι) Η Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου δύναται να καλεί μέχρι και 3
   άτομα να παρακάθονται στο Εκτελεστικό χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 12.3 Αποτυχών υποψήφιος στις εκλογές για την ανάδειξη προέδρου του
  Κόμματος ο οποίος συγκεντρώνει πάνω από το 30% των ψήφων, συμμετέχει
  στο Εκτελεστικό Γραφείο ως πλήρες μέλος.
 12.4 Σε Ειδικές Συνεδρίες παρίστανται για σκοπούς ενημέρωσης και συντονισμού
  και άλλοι αξιωματούχοι του Κόμματος που θα προσκαλούνται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 12.5 Λειτουργία 
  α) Το Εκτελεστικό Γραφείο συγκαλείται το αργότερο τριάντα (30) ημέρες
   μετά την εκλογή των αιρετών μελών του και συνεδριάζει τακτικά
   τουλάχιστον μια (1) φορά τον μήνα και έκτακτα όταν κληθεί από τον
   Πρόεδρο ή από τα 3/5 των μελών του.
  β) Τα μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου αναλαμβάνουν συγκεκριμένους
   τομείς  ευθύνης. 
  γ) Βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά συν ένα μέλη του. Οι

   αποφάσεις λαμβάνονται  με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών
   του.
  δ) Γενικά θέματα λειτουργίας του ρυθμίζονται με Ειδικό Κανονισμό που
   θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή. 
 12.6 Αρμοδιότητες
  Το Εκτελεστικό Γραφείο ασκεί τις πιο κάτω αρμοδιότητες:
  α) Μελετά τις διαμορφούμενες εκάστοτε πολιτικές ή άλλες καταστάσεις
   και εξελίξεις και αντιμετωπίζει τα προκύπτοντα θέματα.
  β) Εκτιμά τη γενική κατάσταση και λαμβάνει αποφάσεις για την
   κομματική γραμμή μέσα στα πλαίσια των αρχών του Κόμματος.
  γ) Αποφασίζει για την ένταξη στα συλλογικά όργανα του Κόμματος
   άλλων στελεχών που προσχωρούν στο Κόμμα.
  δ) Ετοιμάζει  και υποβάλλει κάθε τρίμηνο προς την Κεντρική Επιτροπή
   Ειδική Πολιτική Έκθεση πάνω στην πολιτική κατάσταση, με βάση την 
   οποία αυτή προβαίνει στις εκτιμήσεις ή και λαμβάνει  τις αποφάσεις
   της.
  ε) Προτείνει στην Κεντρική Επιτροπή τα ονόματα των δύο Ελεγκτών του
   Κόμματος.
  στ) Συγκαλεί σε συνεννόηση με τις Επαρχιακές Επιτροπές τα τακτικά ή
   έκτακτα Επαρχιακά Συνέδρια.
  ζ) Καταρτίζει το προσχέδιο του Πολιτικού Προγράμματος του Κόμματος
   και το υποβάλλει στην Κεντρική Επιτροπή.
  η) Επιλέγει/εκλέγει τους πιο κάτω αξιωματούχους του Κόμματος: 
   I. Τον Οικονομικό Διαχειριστή του Κόμματος και τα μέλη της
   Οικονομικής Επιτροπής
   II. Τον Πρόεδρο και τα μέλη της Ομάδας Μελετών
   III. Επικυρώνει τα εννιά (9) πρόσωπα που στελεχώνουν το Γενικό
    Οργανωτικό Γραφείο
   IV. Τον Πρόεδρο και τα μέλη Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων
   V. Τον Πρόεδρο και τα μέλη Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων
   VI. Τον Γενικό Διευθυντή του Κόμματος
  θ) Καταρτίζει με  βάση εισηγήσεις της Επιτροπής Δεοντολογίας, Ελέγχου
   και Κανονισμών, τα προσχέδια των Κανονισμών που προνοούνται από
   τα διάφορα άρθρα του Καταστατικού και τα παραπέμπει στην Κεντρική
   Επιτροπή για ψήφιση.
  ι) Εισηγείται στην Κεντρική Επιτροπή τη σύσταση οποιασδήποτε
   Επιτροπής ή Επιτροπών με συμβουλευτική ιδιότητα που δεν
   προβλέπονται από το καταστατικό για την αποδοτική λειτουργία του
   κομματικού μηχανισμού.
  ια) Κατόπιν εισήγησης του Γενικού Διευθυντή του Κόμματος, εγκρίνει την
   δομή και το οργανόγραμμα του Κόμματος.
  ιβ) Δύναται να καλέσει Αξιωματούχους του Κόμματος που δεν είναι μέλη
   του Εκτελεστικού Γραφείου να παραστούν σε συνεδρία που μελετά
   θέματα της αρμοδιότητάς τους.
  ιγ) Λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή
  ιδ) Επιλέγει/εκλέγει πενταμελή (5) υποεπιτροπή του Εκτελεστικού
   Γραφείου, με Πρόεδρο και τέσσερα (4) μέλη η οποία ενεργεί σαν
   πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
   Η πειθαρχική εξουσία του Εκτελεστικού Γραφείου διά της
   πενταμελούς υποεπιτροπής του ασκείται αφού διοριστεί «ερευνών
   λειτουργός» (εκτός των Οργάνων του Κόμματος αλλά μέλος του
   Κόμματος) για διερεύνηση των γεγονότων και για υποβολή έκθεσης.
   Νοείται ότι παρέχεται το δικαίωμα ακροάσεως του μέλους εφ’ όσον η
   έρευνα διεκπεραιωθεί. 
 12.7 Επιβάλλει αυτεπάγγελτα πειθαρχική ποινή σε περιπτώσεις αυταπόδεικτου
  πειθαρχικού παραπτώματος.
 12.8 Το Εκτελεστικό Γραφείο φροντίζει για τη συγκρότηση και λειτουργία ειδικών
  επιτροπών εργασίας που θα αφορούν θέματα ανάλογα με τα υπουργεία της
  κυβέρνησης ή/και αντίστοιχες Επιτροπές της Βουλής.

 12.9 Η υλοποίηση και εφαρμογή των αποφάσεων του Εκτελεστικού Γραφείου
  μπορεί να ανατεθεί στη Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου.
 12.10 Το Εκτελεστικό Γραφείο επιλέγει τα κομματικά  μέλη που εκπροσωπούν το
  Κόμμα σε εξωκομματικούς οργανισμούς ή επιτροπές.
 12.11 Το Εκτελεστικό Γραφείο σε συνεργασία με το Γενικό Διευθυντή του
  Κόμματος ορίζει τις έμμισθες θέσεις του Κόμματος, διορίζει και παύει το
  έμμισθο προσωπικό και ορίζει και αναθεωρεί την αντιμισθία του με βάση την
  κείμενη νομοθεσία και τις ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις

ΑΡΘΡΟ 13: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
 13.1 Η Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον
  Αναπληρωτή Πρόεδρο, τους τρεις (3) Αντιπροέδρους, το Γενικό Γραμματέα,
  το Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα, τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο, τον
  Αναπληρωτή Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο και δύο (2) από τα αιρετά μέλη
  του Εκτελεστικού Γραφείου που ορίζονται από την ολομέλεια του Σώματος
  και διαχειρίζεται πάνω σε καθημερινή βάση θέματα κομματικής πολιτικής,
  οργανωτικής ανάπτυξης και γενικότερης πολιτικής και κομματικής δράσης.
  Στην Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου παρακάθεται και ο Γραμματέας
  Επικοινωνίας/Εκπρόσωπος Τύπου χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 13.2 Αρμοδιότητες
  α) Επιλέγει/εκλέγει τον Γραμματέα Επικοινωνίας/Εκπρόσωπο Τύπου
   κατόπιν εισήγησης του Προέδρου του Κόμματος.
  β) Σε συνεργασία με τον Γενικό Διευθυντή του Κόμματος έχει την ευθύνη
   θεμάτων που άπτονται του επαγγελματικού προσωπικού του
   Κόμματος.
  γ) Επιλέγει/εκλέγει τον Υπεύθυνο Προσωπικών Δεδομένων.

ΑΡΘΡΟ 14: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
 14.1 Οι βουλευτές του Κόμματος αποτελούν την Κοινοβουλευτική Ομάδα του.
 14.2 Αρμοδιότητες
  α) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα έχει την ευθύνη της προβολής και
   εφαρμογής της πολιτικής του Κόμματος στα πλαίσια της Βουλής των
   Αντιπροσώπων.
  β) Ενεργεί τόσο μέσα, όσο και έξω από τη Βουλή για την προώθηση των
   αρχών και των αποφάσεων του Κόμματος και αγωνίζεται για την
   υπεράσπιση και εξασφάλιση των συμφερόντων του λαού μας.
  γ) Δραστηριοποιείται  σε συνεργασία με τα αρμόδια όργανα του Κόμματος
   για την επισήμανση, προώθηση και επίλυση των συμφερόντων του
   λαού.
  δ) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα δύναται για σκοπούς διευκόλυνσης της
   στην εκπλήρωση των καθηκόντων της, να διορίσει σε συνεννόηση με
   το Γενικό Γραμματέα, έμμισθο Γραμματέα, καθορίζοντας ταυτόχρονα
   τους όρους εργοδότησης του και τα καθήκοντά του.
  ε) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα συνεδριάζει τακτικά κάθε εβδομάδα και
   έκτακτα όταν παρίσταται ανάγκη.
  στ) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα επιλέγει δυο (2) εκ των Κοινοβουλευτικών
   Συνεργατών ως Γραμματείς της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.
  ζ) Λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή
 14.3 Ειδικός Κανονισμός
  Ειδικός Κανονισμός, που ετοιμάζει η Κοινοβουλευτική Ομάδα και ψηφίζει
  η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει την οργάνωση και λειτουργία της Ομάδας.

ΑΡΘΡΟ 15: ΓΕΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
 15.1 Το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο είναι υπεύθυνο για την οργάνωση του
  Κόμματος και καταρτίζει το Γενικό Οργανωτικό Σχέδιο.
 15.2 Του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου προΐσταται ο Γενικός Οργανωτικός
  Γραμματέας. 
 15.3 Απαρτίζεται από τον Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα, τους δυο (2) Βοηθούς
  Γενικούς Οργανωτικούς Γραμματείς και τους έξι (6) Γενικούς Επαρχιακούς

  Οργανωτικούς Διοικητικών Επαρχιών.
 15.4 Όπου κριθεί αναγκαίο καλούνται να παρακαθίσουν σε συνεδρίες του Γενικού
  Οργανωτικού Γραφείου και άλλοι αξιωματούχοι.
 15.5 Τα μέλη του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου επικυρώνονται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 15.6 Βρίσκεται σε στενή επαφή με τις Επαρχιακές Επιτροπές και τα Παραρτήματα
  του Εξωτερικού και συντονίζει τις ενέργειες και δραστηριότητες τους στον
  οργανωτικό τομέα.
 15.7 Ελέγχει την πρόοδο προς υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.
 15.8 Τηρεί υπό την εποπτεία του Προέδρου του Κόμματος και με τη συνεργασία
  του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, το Κεντρικό Μητρώο Μελών του
  Κόμματος και ελέγχει την κανονική  τήρηση των Επαρχιακών Μητρώων
  Μελών από τις Επαρχιακές Επιτροπές και των Μητρώων Μελών  των Τοπικών
  Οργανώσεων από τις αντίστοιχες Τοπικές Επιτροπές, της ΝΕΔΗΚ και της
  ΓΟΔΗΚ.
 15.9 Διενεργεί και εποπτεύει τις εκλογές για την ανάδειξη της ηγεσίας της
  ΝΕΔΗΚ και της ΓΟΔΗΚ, για τις οποίες έχει την ευθύνη τήρησης του
  μητρώου.
 15.10 Κανένα μέλος του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου δεν μπορεί να διεκδίκηση
  πολιτειακό αξίωμα εκτός και αν παραιτηθεί από την θέση του τουλάχιστον
  δυο (2) χρόνια πριν τις εκλογές τις οποίες προτίθεται να διεκδικήσει, εκτός
  και αν το Εκτελεστικό Γραφείο δώσει σχετική άδεια κατόπιν γραπτού
  αιτήματος.
 15.11 Το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 16: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ
 16.1 Η Επιτροπή Δεοντολογίας, Ελέγχου και Κανονισμών απαρτίζεται από πέντε
  (5) μέλη που επιλέγονται/εκλέγονται από την Κεντρική Επιτροπή.
 16.2 Καταρτίζει κώδικα Δεοντολογίας και εισηγείται κανονισμούς που ρυθμίζουν
  την κομματική συμπεριφορά και δράση καθώς και τη λειτουργία όλων των
  οργάνων του Κόμματος.
 16.3 Παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση του Καταστατικού, του Κώδικα
  Δεοντολογίας και των Κανονισμών.

ΑΡΘΡΟ 17: ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 17.1 Με πρωτοβουλία του Εκτελεστικού Γραφείου, συγκροτούνται Επιτροπές με
  ευθύνη την εξέταση θεμάτων που αφορούν την πολιτική, εκπαιδευτική,
  κοινωνική, οικονομική, πολιτιστική και αθλητική δραστηριότητα της
  Κυβέρνησης ή και άλλων φορέων εξουσίας, όπως και άλλες πτυχές της
  ζωής  του  τόπου .  Με δ ική  τους  πρωτοβουλία  να  εκφράζουν
  απόψεις/εισηγήσεις στο Εκτελεστικό Γραφείο για οποιοδήποτε από τα
  θέματα αυτά.
 17.2 Στις Επιτροπές  μετέχουν εξ οφίκιο οι βουλευτές  που εκπροσωπούν το
  Κόμμα στις αντίστοιχες Επιτροπές της Βουλής. Τα λοιπά μέλη των Επιτροπών
  επιλέγει/εκλέγει το Εκτελεστικό Γραφείο.
 17.3 Την εποπτεία  και συντονισμό του έργου τους θα έχει ο Αναπληρωτής
  Πρόεδρος του Κόμματος ή οι Αντιπρόεδροι του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 18: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
 18.1 Τα μέλη της Επιτροπής Αναθεώρησης και Εκσυγχρονισμού της Κυπριακής
  Νομοθεσίας επιλέγονται/εκλέγονται από το Εκτελεστικό Γραφείο κατόπιν
  εισήγησης της Γραμματείας του.
 18.2 Τελεί υπό την εποπτεία του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου ή του
  Αναπληρωτή Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου και βρίσκεται σε στενή
  συνεργασία με τους βουλευτές και κοινοβουλευτικούς συνεργάτες.
 18.3 Είναι υπεύθυνο για την μελέτη του Νομοθετικού πλαισίου του κράτους με

  στόχο την επισήμανση αδυναμιών και την τροποποίηση τους στην
  κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού  και της βελτίωσης της λειτουργικότητας
  του προς όφελος των πολιτών.

ΑΡΘΡΟ 19: ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
 19.1 Στο Σύστημα Παραγωγής Πολιτικής συμμετέχουν οι Βουλευτές, τα Μέλη του
  Εκτελεστικού Γραφείου και της Κεντρικής Επιτροπής, οι Κοινοβουλευτικοί
  Συνεργάτες και τα μέλη της Επιτροπής Πολιτικού Σχεδιασμού και των
  Ομάδων Μελετών.
 19.2 Άλλα στελέχη καθώς και μέλη με ειδική τεχνοκρατική κατάρτιση
  συνδράμουν την όλη προσπάθεια.
 19.3 Βασικός σκοπός είναι η επεξεργασία και ο καταρτισμός μελετών και
  προτάσεων για διαμόρφωση πολιτικής θέσης από το Κόμμα και τη χάραξη της
  κομματικής γραμμής σε διάφορους τομείς πολιτικής.
 19.4 Το συντονισμό και την εποπτεία του Συστήματος Παραγωγής Πολιτικής έχει
  ένας εκ των Αντιπροέδρων του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 20: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 20.1 Η Οικονομική Επιτροπή, κάτω από την εποπτεία του Εκτελεστικού Γραφείου
  και με τη συντονιστική ευθύνη του Οικονομικού Διαχειριστή του Κόμματος,
  είναι υπεύθυνη για την οικονομική διαχείριση του Κόμματος, την
  κατάστρωση και υλοποίηση προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης του
  Κόμματος και τον έλεγχο ομαλής τήρησης των οικονομικών λογαριασμών και
  λογιστικών βιβλίων του Κόμματος σε  Παγκύπρια κλίμακα.
 20.2 Η Επιτροπή είναι δεκαπενταμελής (15), με δικαίωμα της Κεντρικής Επιτροπής
  να αυξομειώνει τα μέλη της.  Η θητεία της διαρκεί για πενήντα-τέσσερις (54)
  μήνες.
  Οι Πρόεδροι των Επαρχιακών Οικονομικών Επιτροπών ή οι επαρχιακοί ταμίες
  είναι εξ οφίκιο μέλη της.
 20.3 Αρμοδιότητες 
  α) Καταρτίζει τον Ετήσιο Προϋπολογισμό Εσόδων και Δαπανών του
   Κόμματος και τον καταθέτει προς έγκριση στην Κεντρική Επιτροπή
   προς την οποία είναι υπόλογη.
  β) Σε συνεργασία με τον Οικονομικό διαχειριστή του Κόμματος, τους
   αξιωματούχους της ηγεσίας και άλλα αρμόδια κομματικά όργανα
   προγραμματίζει και υλοποιεί προγράμματα για την εξασφάλιση
   οικονομικών πόρων και ενίσχυση του Ταμείου του Κόμματος
  γ) Εποπτεύει την κανονική λειτουργία  του Λογιστηρίου του Κόμματος και
   ασκεί έλεγχο στην οικονομική διαχείριση σε όλα τα επίπεδα του
   Κόμματος.
  δ) Εξουσιοδοτεί τη διενέργεια των κομματικών δαπανών με βάση
   σχετικές εκάστοτε εισηγήσεις του Γενικού Διευθυντή του Κόμματος.
  ε) Υποβάλλει στο Εκτελεστικό Γραφείο κατά τρίμηνο, ή όταν της ζητηθεί,
‘   Έκθεση για την οικονομική κατάσταση του Κόμματος’.
  στ) Υποβάλλει στο τέλος κάθε οικονομικού έτους στην Κεντρική Επιτροπή
   τους ελεγμένους λογαριασμούς του Κόμματος προς συζήτηση και
   έγκριση.
  ζ) Παρουσιάζει κατ’ έτος προϋπολογισμό για τους επόμενους δώδεκα
   (12) μήνες.
  η) Με εισήγηση του Γενικού Διευθυντή ή/και του Οικονομικού
   Διαχειριστή δύναται να ανοίγει/κλείνει/λειτουργεί τραπεζικούς
   λογαριασμούς, ή/και να έχει δικαίωμα υπογραφής ή/και  να προβαίνει
   σε αιτήματα τραπεζικών διευκολύνσεων/δανεισμού εκ μέρους του
   Κόμματος, ΝΕΔΗΚ, ΓΟΔΗΚ, και των Επαρχιακών Επιτροπών σύμφωνα
   με το άρθρο 69.9.
 20.4 Ειδικός  Κανονισμός

  Ειδικός Κανονισμός που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει την
  οργάνωση και λειτουργία της.

ΑΡΘΡΟ 21: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
 21.1 Η  Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων χειρίζεται τις διεθνείς σχέσεις του Κόμματος
  υπό την άμεση εποπτεία του Αναπληρωτή Προέδρου  του  Κόμματος.
 21.2 Η Επιτροπή είναι πενταμελής (5), με δικαίωμα της Κεντρικής Επιτροπής να
  αυξομειώνει τα μέλη της.  Επιλέγεται/εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή
  για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 21.3 Κάθε χρόνο υποβάλλει στο Εκτελεστικό γραφείο Έκθεση Δράσης που
  καλύπτει τις δραστηριότητές της κατά την περίοδο αυτή.
 21.4 Η Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων συμμετέχει τόσο στο σύστημα  παραγωγής
  πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.
 21.5 Της Επιτροπής προΐσταται ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων, ο
  οποίος επιλέγεται/εκλέγεται από το Εκτελεστικό Γραφείο και είναι εξ οφίκιο
  μέλος της Κεντρικής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου.
 21.6 Ειδικός  Κανονισμός
  Ειδικός Κανονισμός που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει τη
  λειτουργία της.

ΑΡΘΡΟ 22: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΣΧΕΣΕΩΝ  
 22.1 Η Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων είναι πενταμελής (5) με δικαίωμα της
  Κεντρικής Επιτροπής να αυξομειώνει τον αριθμό των μελών της. Ο Πρόεδρος
  και τα τέσσερα μέλη επιλέγονται/εκλέγονται από το Εκτελεστικό Γραφείο για
  θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 22.2 Κάθε εξάμηνο υποβάλλει στο Εκτελεστικό Γραφείο Έκθεση Δράσης που
  καλύπτει τις δραστηριότητες κατά την περίοδο αυτή.
 22.3 Η Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων χειρίζεται τις δημόσιες σχέσεις του
  Κόμματος υπό την εποπτεία του Προέδρου του Κόμματος και του Γενικού
  Γραμματέα.
 22.4 Η Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων συμμετέχει τόσο στο σύστημα παραγωγής
  πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.
 22.5 Της Επιτροπής προΐσταται ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων ο
  οποίος επιλέγεται/εκλέγεται από το Εκτελεστικό Γραφείο και είναι εξ οφίκιο
  μέλος της Κεντρικής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου.
 22.6 Ειδικός Κανονισμός
  Ειδικός Κανονισμός που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει τη
  λειτουργία της.

ΑΡΘΡΟ 23: ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
 23.1 Ιδρύονται Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες κατά επαρχία
  με εισήγηση του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
  Ομάδων, κατά κλάδον ή επάγγελμα όπου τα μέλη είναι πέραν των τριάκοντα
  Οι κατά επαρχία επάγγελμα Κλαδικές Οργανώσεις συνδέονται με τις
  αντίστοιχες Κλαδικές των άλλων Επαρχιακών και σχηματίζουν κατά
  επάγγελμα την Παγκύπρια Κλαδική Οργάνωση.
 23.2 Η Κλαδική Οργάνωση διοικείται από πενταμελή (5) Επιτροπή που
  αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα, το Βοηθό
  Γραμματέα και τον Ταμία.
 23.3 Οι Πρόεδροι των Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων
  αποτελούν την Συντονιστική Επιτροπή των Κλαδικών Οργανώσεων
  (Σ.Ε.Κ.Ο.)  και έχουν την ευθύνη του συντονισμού των Κλαδικών
  Οργανώσεων. Το έργο της ΣΕΚΟ αναλαμβάνει πενταμελής Γραμματεία που
  εκλέγεται και έχει πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Αναπληρωτή
  Γραμματέα και Ταμία.
 23.4 Αρμοδιότητες Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων 
  α) Επιλαμβάνονται και προωθούν προβλήματα, ή αιτήματα μελών του
   Κλάδου διά του αρμοδίου οργάνου του Κόμματος.
  β) Μελετούν προβλήματα του Κλάδου και υποβάλλουν εισηγήσεις στο
   Κόμμα διά του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών

   Ομάδων.
  γ) Οργανώνουν τα μέλη, τα στελέχη και τους οπαδούς του Κόμματος
   στους χώρους εργασίας και φροντίζουν για τη συστηματική
   διαφώτιση και εμπέδωση της Κομματικής πολιτικής.
 23.5 Οι Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες συμμετέχουν τόσο στο
  σύστημα παραγωγής πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών
  προγραμμάτων του Κόμματος.
 23.6 Οι Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες τελούν υπό την
  εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου.
 23.7 Κατά παρόμοιο τρόπο λειτουργούν και οι Επιτροπές Συνταξιούχων.
 23.8 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί, που εγκρίνει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζουν τον τρόπο
  εκλογής και λειτουργίας όλων των Κλαδικών Επιτροπών και Οργανώσεων
  του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 24: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
 24.1 Η σύνθεση και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Πολιτικού Σχεδιασμού
  καθορίζονται από το Εκτελεστικό Γραφείο.
 24.2 Η Επιτροπή Πολιτικού Σχεδιασμού συμμετέχει τόσο στο σύστημα παραγωγής
  πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 25: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 25.1 Η Επιτροπή Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι υπεύθυνη για την Οργάνωση της
  Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Κόμματος στις Δημαρχούμενες περιοχές και στα
  Κοινοτικά Συμβούλια.
 25.2 Σε συνεργασία με το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο, υπό την εποπτεία του
  Προέδρου του Κόμματος, καταρτίζει τα ψηφοδέλτια του Κόμματος στις
  Δημοτικές και Κοινοτικές εκλογές.
 25.3 Της Επιτροπής Τοπικής Αυτοδιοίκησης προΐσταται ο Γραμματέας Τοπικής
  Αυτοδιοίκησης ο οποίος επιλέγεται/εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή
  της οποίας είναι εξ οφίκιο μέλος με δικαίωμα ψήφου.
 25.4 Συμμετέχουν οι Δήμαρχοι, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι Σχολικοί Έφοροι και οι
  εκλεγμένοι Πρόεδροι Κοινοτικών Συμβουλίων μέλη του Κόμματος.
 25.5 Τελεί υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου.
 25.6 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί που ψηφίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζουν, θέματα
  οργάνωσης και λειτουργίας της Επιτροπής Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΑΡΘΡΟ 26: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
 26.1 Η Επιτροπή Διαρκούς Διαβούλευσης με τους Πολίτες είναι υπεύθυνη για την
  διαμόρφωση και διαχείριση συστήματος συνεχούς επικοινωνίας με τους
  πολίτες, μέσω της διεξαγωγής ερευνών  και μελετών για πολιτικά,
  ανθρωπιστικά και κοινωνικά θέματα και για προτάσεις του Κόμματος που
  αφορούν σημαντικά ζητήματα που τους απασχολούν.
 26.2 Την σύνθεση της Επιτροπής αποφασίζει η Γραμματεία του Εκτελεστικού
  Γραφείου.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΑΡΘΡΟ 27: ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
  1. Πρόεδρος
  2. Αναπληρωτής Πρόεδρος
  3. Αντιπρόεδροι
  4. Γενικός Γραμματέας
  5. Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας
  6. Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος

  7. Μέλος Εκτελεστικού Γραφείου
  8. Πρόεδρος ΓΟΔΗΚ
  9. Πρόεδρος ΝΕΔΗΚ
  10. Μέλος Κεντρικής Επιτροπής
  11. Άλλοι Αξιωματούχοι

ΑΡΘΡΟ 28: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 28.1 Ο Πρόεδρος του Κόμματος εκλέγεται, άμεσα από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση,  και η θητεία του διαρκεί μέχρι την εκλογή νέου Προέδρου.
  Πρόεδρος εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει το 50% συν μία ψήφο
  του συνόλου των έγκυρων ψήφων. Αν η πρώτη ψηφοφορία δεν αναδείξει
  Πρόεδρο, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την πρώτη Κυριακή μετά την
  Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση, μεταξύ των δύο επικρατέστερων
  υποψηφίων.
 28.2 Σε περίπτωση κένωσης της θέσης του Προέδρου του Κόμματος για
  υπολειπόμενη θητεία μικρότερη των έξι (6) μηνών τα  καθήκοντα αυτού ασκεί
  ο Αναπληρωτής Πρόεδρος. Αν η θέση του Προέδρου του Κόμματος κενωθεί
  ενώ υπολείπεται θητεία πέραν των έξι μηνών, συγκαλείται Έκτακτη
  Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση, ειδικώς προς τούτο συγκαλούμενη, για την
  εκλογή νέου Προέδρου εντός του επόμενου εξαμήνου από την κένωση της
  θέσης.
 28.3 Αρμοδιότητες
  α) Ο Πρόεδρος του Κόμματος εκπροσωπεί και εκφράζει το Κόμμα.
  β) Προΐσταται και έχει τη γενική εποπτεία και τον έλεγχο του Κόμματος
   σε όλους του τομείς.
  γ) Προεδρεύει όλων των Κεντρικών Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος
   ή οποιασδήποτε Επιτροπής σε συνεδρία της οποίας λαμβάνει μέρος.
  δ) Μετέχει στη διαδικασία εκλογής του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου
   και του Αναπληρωτή του ως ορίζεται στο Καταστατικό.
  ε) Υπογράφει όλα τα έγγραφα του Κόμματος.
  στ) Δύναται να εκχωρεί προσωρινά μέρος των εξουσιών του στον
   Αναπληρωτή  Πρόεδρο του Κόμματος.
  ζ) Τον Πρόεδρο του Κόμματος όταν κωλύεται ή απουσιάζει
   αντιπροσωπεύει ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Κόμματος. Ο
   Πρόεδρος του Κόμματος λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 29: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 29.1 Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος εκλέγεται  από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση.
 29.2 Είναι μέλος των Ανωτάτων Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος.
 29.3 Αναπληρεί τον Πρόεδρο όταν κωλύεται ή απουσιάζει, στην άσκηση των
  συνήθων καθηκόντων του ή όπως προβλέπεται στο άρθρο 25(2).
 29.4 Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 30: ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 30.1 Οι Αντιπρόεδροι είναι τρεις (3) και εκλέγονται από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση μέσα από κοινό ψηφοδέλτιο. Σε περίπτωση κενής θέσης
  Αντιπροέδρου, τότε η Κεντρική Επιτροπή εκλέγει μετά από υποβολή
  υποψηφιοτήτων, νέο Αντιπρόεδρο.
 30.2 Ο κάθε ένας εξ αυτών αναλαμβάνει ξεχωριστό τομέα ευθύνης, όπως αυτοί
  καθορίζονται από το Εκτελεστικό Γραφείο. Η επιλογή γίνεται με βάση την
  σειρά εκλογής.
 30.3 Είναι μέλη των  Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος όπως προβλέπεται από
  το Καταστατικό.
 30.4 Καθήκοντα
  α) Βοηθούν τον Πρόεδρο και Αναπληρωτή Πρόεδρο στην εκτέλεση των
   καθηκόντων τους για την ομαλή λειτουργία του Κόμματος.
  β) Αναλαμβάνουν την ευθύνη εποπτείας και συντονισμού του
   συστήματος παραγωγής πολιτικής, την ευθύνη του συντονισμού της

   διαμόρφωσης του κυβερνητικού προγράμματος του Κόμματος και τον
   συντονισμό της Επιτροπής Πολιτικών Συμβούλων. Ενημερώνουν με
   τακτικές εκθέσεις/αναφορές το Εκτελεστικό Γραφείο και την Κεντρική
   Επιτροπή.
 30.5 Οι Αντιπρόεδροι λογοδοτούν στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 31: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 31.1 Ο Γενικός Γραμματέας του Κόμματος εκλέγεται από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση.
 31.2 Αρμοδιότητες: 
  α) Συγκαλεί τις συνεδρίες των Κεντρικών Συλλογικών Οργάνων του
   Κόμματος κοινοποιώντας έγκαιρα την ημερήσια διάταξη κάθε
   συνεδρίας μαζί με τα σχετικά έγγραφα εργασίας ως ορίζει το
   Καταστατικό και οι Ειδικοί Κανονισμοί.
  β) Σε συνεργασία με τους Βοηθούς Γενικούς Γραμματείς φέρει την
   ευθύνη τήρησης  των  βιβλίων  Πρακτικών των συνεδριάσεων των
   Κεντρικών Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος.
  γ) Έχει την εποπτεία των Ομάδων Μελετών και του Πολιτικού
   Σχεδιασμού.
  δ) Γνωστοποιεί τις αποφάσεις των Ανώτερων Καθοδηγητικών Οργάνων
   του Κόμματος προς τα ιεραρχικά υφιστάμενά  του κομματικά όργανα
   και ελέγχει την εφαρμογή τους.
  ε) Καταθέτει στο Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο την Έκθεση Δράσης του
   Κόμματος.
  στ) Προσυπογράφει κατά κανόνα τα εξερχόμενα έγγραφα του Κόμματος.
  ζ) Υποβάλλει  προς τα αρμόδια  όργανα   προτάσεις για λήψη
   αποφάσεων πάνω σε  τρέχοντα σοβαρά θέματα.
  η) Συγκροτεί σε συνεργασία με το Εκτελεστικό Γραφείο, Επιτροπές
   Εργασίας με συμβουλευτική ιδιότητα, με σκοπό την πλαισίωση και
   υποβοήθηση υπευθύνων Αξιωματούχων στην εκτέλεση του έργου
   τους. 
  θ) Ο Γενικός Γραμματέας βοηθείται στο έργο του από τους Βοηθούς
   Γενικούς Γραμματείς.
 31.3 Ο Γενικός Γραμματέας λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή

ΑΡΘΡΟ 32: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 32.1 Ο Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας  εκλέγεται από την  Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση.
 32.2 Η θέση του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα είναι επαγγελματική κατόπιν
  εκλογής. Δεν μπορεί να διεκδικήσει οποιοδήποτε πολιτειακό αξίωμα, εκτός
  και αν παραιτηθεί δυο (2) χρόνια πριν τις πολιτειακές εκλογές στις οποίες
  προτίθεται να διεκδικήσει.
 32.3. Αρμοδιότητες
  α) Είναι υπεύθυνος για την οργάνωση του Κόμματος. Καταρτίζει το
   Γενικό Οργανωτικό Σχέδιο, το οποίο, μετά την έγκριση του από την
   Κεντρική Επιτροπή, προωθεί δια των αρμοδίων κομματικών 
οργάνων
   προς υλοποίηση.
  β) Βρίσκεται σε στενή επαφή με τις Επαρχιακές Επιτροπές και τα
   Παραρτήματα του Εξωτερικού και συντονίζει τις ενέργειες και
   δραστηριότητες τους στον οργανωτικό τομέα.
  γ) Επισκέπτεται τις Επαρχίες και παρακολουθεί και ελέγχει την πρόοδο
   προς υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του Κόμματος.
  δ) Ενημερώνει το Εκτελεστικό Γραφείο και υποβάλλει τακτικά Έκθεση
   προς την Κεντρική Επιτροπή για την πρόοδο και τα αποτελέσματα
   υλοποίησης του Γενικού Οργανωτικού Σχεδίου και των Ειδικών
   Οργανωτικών Προγραμμάτων. 
  ε) Προΐσταται τις λειτουργίας του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου. 
  στ) Με εισήγηση του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, το Εκτελεστικό

   Γραφείο επικυρώνει τα εννιά (9) πρόσωπα που στελεχώνουν το
   Οργανωτικό Γραφείο. 
   Το Οργανωτικό Γραφείο υπόκειται πλήρως στις αρμοδιότητες του
   Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα.
 32.4 O Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 33: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
 33.1 Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Κόμματος είναι μέλος της Βουλής,
  αυτοδικαίως προεδρεύει της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και ασκεί καθήκοντα
  Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου.
 33.2 Εάν ο Πρόεδρος του Κόμματος αναδειχθεί Πρόεδρος της Βουλής πράγμα
  που θα τον κωλύει να ασκεί τα καθήκοντα του Κοινοβουλευτικού
  Εκπροσώπου ή για οποιοδήποτε λόγο δεν επιθυμεί να κατέχει τη θέση του
  Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου, ή εάν δεν είναι μέλος της Βουλής, η
  Κοινοβουλευτική Ομάδα σε συνεδρία της υπό την προεδρία του, εκλέγει τον
  Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο.  Την εκλογή του Εκπροσώπου επικυρώνει η
  Κεντρική Επιτροπή.
 33.3 Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος υποβάλλει κάθε τρίμηνο ή όταν του
  ζητηθεί από το Εκτελεστικό Γραφείο Έκθεση Δράσης της Ομάδας.
 33.4 Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος εκφράζει τις θέσεις του Κόμματος στην
  Βουλή και συντονίζει το έργο των βουλευτών.
 33.5 Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος καλεί σε συνεδρία την Ομάδα τακτικά κάθε
  εβδομάδα και έκτακτα όταν παρίσταται ανάγκη.

ΑΡΘΡΟ 34: ΜΕΛΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
 Ως το Άρθρο 12 ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 35: ΒΟΗΘΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
 35.1 Οι Βοηθοί Γενικοί Γραμματείς είναι δυο (2) και επιλέγονται/εκλέγονται από
  την Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 35.2 Συμμετέχουν εξ οφίκιο μέλη στην Κεντρική Επιτροπή με δικαίωμα ψήφου.
 35.3 Μετέχουν στα συλλογικά όργανα του Κόμματος,  όπως προνοεί το
  Καταστατικό.
 35.4 Αρμοδιότητες
  α) Βοηθούν το Γενικό Γραμματέα στην προετοιμασία και τη λειτουργία
   των συλλογικών οργάνων του Κόμματος.
  β) Ειδικότερα ασκούν καθήκοντα που τους κατανέμει το Εκτελεστικό
   Γραφείο ύστερα από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 36: ΒΟΗΘΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΙ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
 36.1 Οι  Βοηθοί  Γενικοί  Οργανωτικοί  Γραμματείς είναι  δύο (2)  και
  επιλέγονται/εκλέγονται από την Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί
  54 μήνες.
 36.2 Συμμετέχουν εξ οφίκιο μέλη στην Κεντρική Επιτροπή με δικαίωμα ψήφου.
 36.3 Μετέχουν στα συλλογικά όργανα του Κόμματος,  όπως προνοεί το
  Καταστατικό.
 36.4 Αρμοδιότητες 
  α) Βοηθούν το Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα για την εύρυθμη λειτουργία
   του οργανωτικού μηχανισμού του Κόμματος. Αντικαθιστούν το Γενικό
   Οργανωτικό  Γραμματέα σε περίπτωση απουσίας.
  β) Ειδικότερα, ασκούν καθήκοντα που τους αναθέτει το Εκτελεστικό
   Γραφείο ύστερα από εισήγηση του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 37: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
 37.1 Ο Αναπληρωτής Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος εκλέγεται από την
  Κοινοβουλευτική Ομάδα και αναπληρώνει τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο
  όταν απουσιάζει ή όταν κωλύεται. Την εκλογή του επικυρώνει η Κεντρική
  Επιτροπή.

   στ) Να  ψηφίζει τους υποψήφιους του Κόμματος σε κάθε εκλογή σε
    δημόσιο αξίωμα.
   ζ) Να μην είναι μέλος άλλου Κόμματος.
 62.7 Κομματική Ταυτότητα
   α) Η εγκεκριμένη αίτηση υποψηφίου μέλους, προωθείται από την
    Επαρχιακή Επιτροπή ή τη Γραμματεία του Εκτελεστικού
    Γραφείου προς το Τμήμα έκδοσης ταυτοτήτων στα Κεντρικά
    Γραφεία για την καταγραφή  του μέλους στο Κεντρικό Μητρώο
    και την έκδοση της κομματικής του ταυτότητας.
   β) Η διαδικασία έκδοσης της κομματικής ταυτότητας
    συμπληρώνεται το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες από την
    παράδοση των στοιχείων στο τμήμα ταυτοτήτων στη Λευκωσία.
    Η ταυτότητα παραδίδεται στην οικεία Επαρχιακή Επιτροπή, η
    οποία και τη διαβιβάζει αμέσως στην ενδιαφερόμενη Τοπική
    Οργάνωση για να παραδοθεί στο νέο μέλος.
   γ) Η όλη διαδικασία εγγραφής μέλους και έκδοσης της ταυτότητας
    του και παράδοσης της στο νέο μέλος διεξάγεται με τον
    ταχύτερο δυνατό ρυθμό και σε καμιά περίπτωση δεν διαρκεί
    πέραν των δύο μηνών.
   δ) Η ανανέωση της Κομματικής ταυτότητας γίνεται δια της
    πληρωμής της ετήσιας συνδρομής.

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

ΑΡΘΡΟ 63: ΝΕΟΛΑΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 63.1 Η ΝΕΔΗΚ αποβλέπει στην κινητοποίηση και πολιτικοποίηση των νέων και
  αξιοποίηση της προσφοράς τους στη ζωή του τόπου μας.
  Αποτελεί την ανανεωτική δύναμη στον αγώνα προώθησης  και πραγμάτωσης
  των αρχών και των στόχων του Κόμματος.
 63.2 Διατηρεί Τμήματα Φοιτητικής Νεολαίας, Εργαζόμενης Νεολαίας και άλλα. 
 63.3 Η ΝΕΔΗΚ είναι αναπόσπαστο μέρος του Κόμματος και βρίσκεται σε συνεχή
  πολιτική συνεργασία με τα συλλογικά όργανα του Κόμματος, πάντοτε κάτω
  από την άμεση εποπτεία του Κόμματος.
 63.4 Η οικονομική διαχείριση και ο έλεγχος γίνεται από το Γενικό Διευθυντή του
  Κόμματος σε συνεργασία με τον Οικονομικό Διαχειριστή του Κόμματος.
 63.5 Μέλη της ΝΕΔΗΚ είναι οι νέοι, μέλη του Κόμματος, ηλικίας από 18-30 ετών.
  Κατά την ημέρα της εκλογικής συνέλευσης δικαίωμα ψήφου έχουν όσοι
  έχουν οικονομικά τακτοποιημένες τις υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με τις
  πρόνοιες του Άρθρου 62.3. Για άτομα 12-18 ετών που επιθυμούν να
  εγγραφούν στην ΝΕΔΗΚ, τηρείται ξεχωριστό μητρώο υπό την εποπτεία του
  Γενικού Οργανωτικού Γραφείου.
 63.6 Την ευθύνη φύλαξης και τήρησης του μητρώου έχει το Γενικό Οργανωτικό
  Γραφείο του Κόμματος.
 63.7 Κανένας εν ενεργεία αξιωματούχος της ΝΕΔΗΚ δεν μπορεί να υπερβαίνει το
  τριαντακοστό (30) έτος της ηλικίας του εκτός και αν διανύει θητεία στην
  οποία εξελέγη και ήταν κάτω των τριάντα (30) ετών.
 63.8 Ο Πρόεδρος, τα μέλη της Γραμματείας και οι Επαρχιακοί Αξιωματούχοι της
  οργάνωσης, εκλέγονται από το Παγκύπριο Συνέδριο της Οργάνωσης το
  οποίο διενεργείται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του Κόμματος το
  αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής της
  Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης και η θητεία τους διαρκεί
  πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 63.9 Η διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη της ηγεσίας της ΝΕΔΗΚ
  διενεργείται και εποπτεύεται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του
  Κόμματος.

 63.10 Ο Πρόεδρος της ΝΕΔΗΚ προεδρεύει της Γενικής Γραμματείας και του
  Κεντρικού Συμβουλίου της ΝΕΔΗΚ.  Έχει την ευθύνη οργάνωσης και
  διοίκησης της ΝΕΔΗΚ και προώθησης των σκοπών και επιδιώξεων της, σε
  συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη των συλλογικών οργάνων της των οποίων
  προεδρεύει.
 63.11 Ο Πρόεδρος της ΝΕΔΗΚ συμμετέχει στο Εκτελεστικό Γραφείο του Κόμματος
  και επίσης, μαζί με τα μέλη της Γενικής Γραμματείας, στην Κεντρική Επιτροπή
  του Κόμματος.
 63.12 Το Καταστατικό της ΝΕΔΗΚ αντανακλά στις διατάξεις του το περιεχόμενο
  του παρόντος άρθρου. Το Καταστατικό του Κόμματος υπερισχύει
  οποιασδήποτε άλλης πρόνοιας του Καταστατικού της ΝΕΔΗΚ σε περίπτωση
  αμφιλεγόμενης και συγκρουόμενης ερμηνείας οποιασδήποτε διάταξης.
 63.13 Το Καταστατικό της ΝΕΔΗΚ υπόκειται στην έγκριση και επικύρωση της
  Κεντρικής Επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 64: ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ  ΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ  ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 64.1 Σκοπός της ΓΟΔΗΚ είναι η προσέλευση των Κυπρίων γυναικών στις τάξεις
  του Δημοκρατικού Κόμματος και η εργασία και συμβολή τους στον αγώνα για
  ανέλιξη της Κύπριας γυναίκας στον πολιτικό,  στον πολιτιστικό και στον
  κοινωνικό τομέα καθώς και η διασφάλιση για τις γυναίκες ισότητα
  δικαιωμάτων και ευκαιριών, πάντοτε μέσα στα πλαίσια του όλου Κομματικού
  μηχανισμού και σύμφωνα με τις καταστατικές αρχές και την πολιτική γραμμή
  του Κόμματος.
 64.2 Η ΓΟΔΗΚ είναι  τμήμα αναπόσπαστο του  Κόμματος και βρίσκεται σε συνεχή
  πολιτική συνεργασία με τα συλλογικά όργανα του Κόμματος. Διατηρεί
  διοικητική και οργανωτική αυτοτέλεια, πάντοτε κάτω από την άμεση εποπτεία
  του Κόμματος.
 64.3 Η οικονομική διαχείριση και ο έλεγχος γίνονται από το Γενικό Διευθυντή του
  Κόμματος σε συνεργασία με τον Οικονομικό Διαχειριστή του Κόμματος.
 64.4 Η ΓΟΔΗΚ παρουσιάζει τις θέσεις και απόψεις του Κόμματος σε θέματα που
  αφορούν ειδικά τη γυναίκα.
 64.5 Μέλη της ΓΟΔΗΚ είναι όλες οι γυναίκες  μέλη του Κόμματος.
  Για την εγγραφή τους ως μελών εφαρμόζονται οι πρόνοιες του Άρθρου 62.3.
  Τα ονόματα των γυναικών μελών του Κόμματος καταχωρούνται στο Κεντρικό
  Μητρώο Μελών του Κόμματος.
 64.6 Την ευθύνη φύλαξης και τήρησης του μητρώου έχει το Γενικό Οργανωτικό
  Γραφείο του Κόμματος. Το μητρώο μελών περιλαμβάνει τις γυναίκες μέλη
  του Κόμματος και δεν διατηρείται παράλληλα άλλο μητρώο από την ίδια
  Οργάνωση.
 64.7 Η Πρόεδρος και τα μέλη της ΓΟΔΗΚ εκλέγονται από το Παγκύπριο Συνέδριο
  της Οργάνωσης, το οποίο διενεργείται και εποπτεύεται από το Γενικό
  Οργανωτικό Γραφείο του Κόμματος. Η εκλογή της ηγεσίας γίνεται εντός έξι
  (6) μηνών από την ημερομηνία της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης και η
  θητεία τους διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 64.8 Η διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη της ηγεσίας της ΓΟΔΗΚ
  διενεργείται και εποπτεύεται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του
  κόμματος.
 64.9 Η Πρόεδρος της ΓΟΔΗΚ συμμετέχει στο Εκτελεστικό Γραφείο του Κόμματος
  και επίσης, μαζί με τα μέλη της Γενικής Γραμματείας της, στην Κεντρική
  Επιτροπή.
 64.10 Το Καταστατικό της ΓΟΔΗΚ  αντανακλά στις διατάξεις του το περιεχόμενο
  του παρόντος άρθρου. Το Καταστατικό του Κόμματος υπερισχύει
  οποιασδήποτε άλλης πρόνοιας του Καταστατικού της ΓΟΔΗΚ σε περίπτωση
  αμφιλεγόμενης και συγκρουόμενης ερμηνείας οποιασδήποτε διάταξης.
 64.11 Το Καταστατικό της ΓΟΔΗΚ υπόκειται στην έγκριση και επικύρωση της
  Κεντρικής Επιτροπής.

  Επιτροπή.
 60.3 Αρμοδιότητες
  Η Τοπική Επιτροπή εργάζεται για:
   α) Την υλοποίηση των Αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.
   β) Την προώθηση των θέσεων και απόψεων του Κόμματος μέσα
    στον κόσμο  της περιοχής της.
   γ) Τη διεύρυνση του Κόμματος με την προσχώρηση νέων μελών.
   δ) Την ανάληψη πρωτοβουλιών με στόχο την αύξηση της επιρροής
    του Κόμματος στην περιοχή ευθύνης της.
   ε) Την κινητοποίηση και συμμετοχή των μελών στις γενικές
    κομματικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις.
   στ) Την διεκπεραίωση των οδηγιών ή καθηκόντων που της
    ανατίθενται από  αρμόδια κομματικά όργανα.
   ζ) Την είσπραξη συνδρομών και διαφώτιση των μελών της Τοπικής
    Οργάνωσης.
   η) Την ενημέρωση και διαφώτιση των μελών της περιοχής της για
    τις θέσεις του Κόμματος πάνω στις διαμορφούμενες νέες
    εξελίξεις. 
 60.4 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν την
  οργάνωση και λειτουργία των Επαρχιακών οργάνων του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 61: ΤΟΠΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 61.1 Το Τοπικό Συμβούλιο συγκροτείται από:
   α) Την Τοπική Επιτροπή
   β) Τους αντιπροσώπους κάθε εκλογικού κέντρου της περιφέρειας
    της Τοπικής Επιτροπής.
   γ) Μέλη  οργανωμένων συνόλων που εγκρίνει η Επαρχιακή
    Επιτροπή  μετά από συνεννόηση  με την Τοπική Επιτροπή.
 61.2 Του Τοπικού Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος της Τοπικής Επιτροπής ή
  εκπρόσωπος της Επαρχιακής Επιτροπής.  Καλείται σε συνεδρία με απόφαση
  της Τοπικής Επιτροπής τακτικά κάθε δύο (2) μήνες και έκτακτα όταν κριθεί
  αναγκαίο από τον Πρόεδρο της Τοπικής Επιτροπής ή την Επαρχιακή Επιτροπή
  ή όταν ζητηθεί από την πλειοψηφία των μελών του.
 61.3 Αρμοδιότητες
   α) Συμβάλλει ουσιαστικά στην υλοποίηση των οργανωτικών
    προγραμμάτων που σχεδιάζει η Τοπική Επιτροπή μέσα στα
    πλαίσια των οδηγιών της Επαρχιακής Επιτροπής.
   β) Αξιολογεί τα αποτελέσματα της Κομματικής δουλειάς και
    εκφράζει τις διαπιστώσεις, τα συμπεράσματα και τις εισηγήσεις
    του.
   γ) Επιλαμβάνεται ειδικών θεμάτων που παραπέμπονται προς αυτό
    από τη Τοπική Επιτροπή ή την Επαρχιακή Επιτροπή και
    υποβάλλει σχετικές εισηγήσεις.

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΑΡΘΡΟ 62: ΜΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
 62.1 Προσόντα Εγγραφής
   α) Κάθε Κύπριος, κάτοικος της Κύπρου, μπορεί να εγγραφεί μέλος
    του Κόμματος, εάν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας
    του, δεν ανήκει ή δεν υποστηρίζει άλλο πολιτικό σχηματισμό και
    δηλώσει αποδοχή των Αρχών της Ιδεολογίας και του
    Καταστατικού του Κόμματος.
   β) Με απόφαση του Εκτελεστικού Γραφείου είναι δυνατό, Κύπριοι
    μη μόνιμοι κάτοικοι της Κύπρου, καθώς  και αλλοδαποί μόνιμοι
    κάτοικοι της Κύπρου να εγγραφούν μέλη του Κόμματος.

 62.2 Μητρώα Μελών 
  Τα μέλη εγγράφονται στα ακόλουθα Μητρώα: 
  1) Μητρώο Μελών Τοπικής Οργάνωσης.
  2) Μητρώο Μελών Επαρχιακής Οργάνωσης.
  3) Κεντρικό Μητρώο Μελών.
 62.3 Εγγραφή Μελών 
  Το υποψήφιο μέλος συμπληρώνει ειδικό Έντυπο Εγγραφής Μέλους στην
  Τοπική Οργάνωση του τόπου διαμονής του. Η αίτηση εξετάζεται από την
  οικεία Επαρχιακή Επιτροπή.
  Συμμετοχή στη διαδικασία εγγραφής μέλους έχουν ο Πρόεδρος και τα μέλη
  της Γραμματείας του Εκτελεστικού Γραφείου.
 62.4 Αποχώρηση Μέλους
  Έκαστο μέλος αποχωρεί από το Κόμμα:
   α) Όταν καταδεικνύει ρητά την επιθυμία του πως δεν επιθυμεί να
    είναι μέλος,
   β) Αποστείλει γραπτή επιστολή προς την οικεία Επαρχιακή
    Επιτροπή ή/και στο Γενικό Οργανωτικό Γραφείο,
   γ) Με δημόσια ανάρτηση ή δήλωση του,
   δ) Όταν με πράξεις ή/και ενέργειες του διαμηνύει ότι δεν θέλει να  
    είναι μέλος του κόμματος.
 
 62.5 Δικαιώματα Μέλους 
  Κάθε μέλος έχει δικαίωμα:
   α) Να ψηφίζει αιρετά όργανα του Κόμματος (άμεσα ή έμμεσα)
    όπως προνοεί το Καταστατικό.
   β) Να υποβάλλει υποψηφιότητα για εκλογή σε κομματικά Αξιώματα
    σε όλα τα επίπεδα της κομματικής δομής, όπως ορίζει το
    Καταστατικό.
   γ) Να διεκδικεί υποβολή υποψηφιότητας για πολιτειακά αξιώματα
    σύμφωνα με το Καταστατικό και τους Ειδικούς Κανονισμούς που
    ρυθμίζουν το θέμα τούτο.
   δ) Να ασκεί κριτική που να εξαντλείται μέσα στα πλαίσια της
    λειτουργίας των οργάνων του Κόμματος.
   ε) Να υποβάλλει στα αρμόδια όργανα εισηγήσεις και να συζητεί
    ελεύθερα  οποιοδήποτε θέμα που έχει σχέση με την πολιτική
    του Κόμματος μέσα στα πλαίσια των κομματικών διαδικασιών.
   στ) Να εκφράζει, να προωθεί και να υποστηρίζει, τυχόν
    διαφορετικές απόψεις του όσο αφορά την πολιτική ή τις
    ενέργειες του Κόμματος, είτε στα συλλογικά όργανα είτε
    δημόσια, νοουμένου ότι μετά που θα ληφθεί απόφαση ομόφωνα
    ή κατά πλειοψηφία από το αρμόδιο συλλογικό όργανο, το μέλος
    δεν δικαιούται με λόγο ή  ενέργειες να  υποσκάπτει ή να
    προβαίνει σε ενέργειες αντίθετες προς την απόφαση που
    λήφθηκε. Σε περίπτωση που ενεργεί αντίθετα, λαμβανομένης
    υπόψη και της μορφής και έντασης της αντίδρασης, το μέλος
    θεωρείται ότι είναι πειθαρχικά υπόλογο και σε περίπτωση
    καταδίκης, υπόκειται σε κυρώσεις.
 62.6 Υποχρεώσεις Μέλους 
  Κάθε μέλος έχει την υποχρέωση:
   α) Να σέβεται και να προωθεί τις Αρχές, την Ιδεολογία και το
    Πρόγραμμα του Κόμματος.
   β) Να συμμορφώνεται προς τις αποφάσεις και να τηρεί τη γραμμή
    του Κόμματος
   γ) Να παρακολουθεί ανελλιπώς τις συνεδρίες των οργάνων στα
    οποία  μετέχει και να λαμβάνει πρόθυμα μέρος στις διάφορες
    εκδηλώσεις του Κόμματος.
   δ) Να καταβάλλει την συνδρομή του στο Κόμμα.
   ε) Να φροντίζει ώστε να είναι εγγεγραμμένος στους Εκλογικούς
    Καταλόγους της Πολιτείας.

ΑΡΘΡΟ 55: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 55.1 Ύστερα από οδηγίες του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου, σύμπλεγμα Τοπικών
  Οργανώσεων, αποτελεί Περιφερειακή Οργάνωση. Κάθε Επαρχιακή Επιτροπή,
  σε συνεννόηση με το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο, χωρίζει την οικεία επαρχία
  της σε περιφέρειες. Κάθε περιφέρεια είναι ένας δήμος ή μια ενορία ή μια
  εκλογική περιφέρεια και στην ύπαιθρο μια ομάδα κοινοτήτων.
  Μέλη της μπορεί να είναι όλες οι Τοπικές Οργανώσεις μιας Περιφέρειας. Οι
  Πρόεδροι και οι Οργανωτικοί Γραμματείς των Τοπικών Οργανώσεων
  αποτελούν το Εκτελεστικό Σώμα της Περιφερειακής Οργάνωσης.
  Η Περιφερειακή Οργάνωση συνεδριάζει υπό την προεδρία του Εκπροσώπου
  των Περιφερειακών Τομέων/Οργανωτικό Συντονιστή Υπαίθρου και
  Δημαρχούμενων περιοχών, που εκλέγεται από τα μέλη της Περιφέρειας
  όπως ορίζει το άρθρο 52.1, τακτικά κάθε διμηνία και έκτακτα όταν το
  αποφασίσει η Επαρχιακή Επιτροπή. Οι αρμοδιότητες του Συντονιστή
  καθορίζονται με Κανονισμούς από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο
 55.2 Τις περιφέρειες κατά επαρχία ορίζει η οικεία Επαρχία σε συνεννόηση με το
  Γενικό Οργανωτικό Γραφείο.
 55.3 Αρμοδιότητες
  1) Συντονίζει τις δραστηριότητες των Τοπικών Οργανώσεων που
   περιλαμβάνονται στην περιφέρεια
  2) Θέτει περιφερειακούς στόχους για διεύρυνση του Κόμματος και
   αποτελεσματική διαφώτιση των μελών της.

ΑΡΘΡΟ 56: ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 
ΕΠΑΡΧΙΩΝ 
 56.1 Οι Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες Επαρχιών λειτουργούν
  σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος Καταστατικού.
 56.2 Ιδρύονται Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες κατά Επαρχία
  με εισήγηση του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
  Ομάδων και κατόπιν έγκρισης του Οργανωτικού Γραφείου, κατά Κλάδο ή
  Επάγγελμα όπου τα μέλη είναι πέραν των τριάκοντα (30). Το Εκτελεστικό
  Γραφείο δύναται να εγκρίνει σύσταση Κλαδικής Οργάνωσης με μικρότερο
  αριθμό μελών. Οι κατά επαρχία επάγγελμα Κλαδικές Οργανώσεις συνδέονται
  με τις αντίστοιχες Κλαδικές των άλλων Επαρχιακών και σχηματίζουν κατά
  επάγγελμα την Παγκύπρια Κλαδική Οργάνωση.
 56.3 Η Κλαδική Οργάνωση διοικείται από πενταμελή (5) Επιτροπή που
  αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα, το Βοηθό
  Γραμματέα και τον Ταμία.
 56.4 Υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, οι Πρόεδροι των
  Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων αποτελούν την
  Συντονιστική Επιτροπή των Κλαδικών Οργανώσεων (Σ.Ε.Κ.Ο) και έχουν την
  ευθύνη του συντονισμού των Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
  Ομάδων. Το έργο της Σ.Ε.Κ.Ο αναλαμβάνει πενταμελής Γραμματεία που
  εκλέγεται και έχει Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Αναπληρωτή
  Γραμματέα και Ταμία.
 56.5 Αρμοδιότητες
  α) Επιλαμβάνονται και προωθούν προβλήματα, ή αιτήματα μελών του
   Κλάδου δια του αρμοδίου οργάνου του Κόμματος.
  β) Μελετούν προβλήματα του Κλάδου και υποβάλλουν εισηγήσεις στο
   Κόμμα δια του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
   Ομάδων.
  γ) Οργανώνουν τα μέλη, τα στελέχη και τους οπαδούς του Κόμματος
   στους χώρους εργασίας και φροντίζουν δια την συστηματική
   διαφώτιση και εμπέδωση της Κομματικής Πολιτικής.
 56.6 Κατά παρόμοιο τρόπο λειτουργούν και οι Επιτροπές Συνταξιούχων.
 56.7 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί, που εγκρίνει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζουν τον τρόπο
  εκλογής και λειτουργίας όλων των Επιτροπών και Οργανώσεων του
  Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 57: TOΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 57.1 Η Τοπική Οργάνωση είναι η βασική πολιτική και οργανωτική μονάδα του
  Κόμματος. Καλύπτει και μια ενορία ή εκλογική περιφέρεια
  Ιδρύεται από την Επαρχιακή Επιτροπή ύστερα από έγκριση του Εκτελεστικού
  Γραφείου.  Δύναται να καλύπτει μια κοινότητα ή ομάδα κοινοτήτων ή ενορία ή
  εκλογική περιφέρεια και στις πόλεις  να καλύπτει την περιοχή που αναλογεί
  σε κάθε ένα εκλογικό Κέντρο.
 57.2 Αποτελείται τουλάχιστον από 10 μέλη. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το
  Εκτελεστικό Γραφείο δύναται να εγκρίνει σύσταση Τοπικής Οργάνωσης με
  μικρότερο αριθμό μελών.
  Η Τοπική Οργάνωση δέχεται μέλη που κατοικούν στην ίδια γεωγραφική
  περιφέρεια.

ΑΡΘΡΟ 58: ΤΟΠΙΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 58.1 Αποτελεί το ανώτατο όργανο της Τοπικής Οργάνωσης. Συγκροτείται από τα
  μέλη που έχουν εγγραφεί στο κεντρικό μητρώο μελών του Κόμματος
  τουλάχιστον εννέα (9) μήνες πριν τη διεξαγωγή της Παγκύπριας Εκλογικής
  Συνέλευσης και διενεργείται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του
  Κόμματος εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής της
  Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης.
  Εφορευτική Επιτροπή που ορίζεται από την Επαρχιακή Επιτροπή εποπτεύει
  την εκλογική διαδικασία. 
  Ειδικοί κανονισμοί που καθορίζονται από την Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν
  τα θέματα της υποβολής υποψηφιοτήτων και την εκλογική διαδικασία. Οι
  Γενικές Συνελεύσεις των Τοπικών Οργανώσεων διεξάγονται εντός έξι (6)
  μηνών μετά την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
 58.2 Σε περίπτωση που Προέδροι ή μέλη Τοπικών Επιτροπών δεν ανταποκρίνονται
  στα καθήκοντα τους και δεν υλοποιούν το πλάνο του Γενικού Οργανωτικού
  Γραφείου και τις αποφάσεις του Κόμματος, η οικεία Επαρχιακή Επιτροπή σε
  συνεννόηση με το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο και με έγκριση του
  Εκτελεστικού Γραφείου, αποφασίζει την πραγματοποίηση νέας Εκλογικής
  Συνέλευσης ή/και την αντικατάσταση τους.
 58.3 Αρμοδιότητες
  Εκλέγει τον Πρόεδρο και τα μέλη της Τοπικής  Επιτροπής για θητεία που
  διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.

ΑΡΘΡΟ 59: ΤΟΠΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 59.1 Συγκαλείται μια (1) φορά στην διάρκεια της θητείας της Επιτροπής ή όποτε
  αυτό κριθεί αναγκαίο και προβαίνει σε έλεγχο των πεπραγμένων της Τοπικής
  Επιτροπής, η οποία παρουσιάζει έκθεση δράσης. Μεριμνά για την περαιτέρω
  στελέχωση και δραστηριοποίηση της Τοπικής Επιτροπής.
  Συμμετέχουν όλα τα μέλη της Τοπικής Οργάνωσης που είναι εγγεγραμμένα
  στο κεντρικό μητρώο μελών του Κόμματος και έχουν τακτοποιημένη την
  οικονομική συνδρομή τους.

ΑΡΘΡΟ 60: ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 60.1 Εκλέγεται από την Τακτική Εκλογική Συνέλευση της Τοπικής Οργάνωσης για
  θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
  Αποτελείται από πέντε ως δεκαπέντε (5-15) μέλη ανάλογα με την
  αριθμητική δύναμη των μελών της Τοπικής Οργάνωσης.
  Καταρτίζεται εις Σώμα ως εξής:
  Αντιπρόεδρος, Γραμματέας Οργανωτικός Γραμματέας και Ταμίας. Τα υπόλοιπα
  μέλη είναι Σύμβουλοι. Συνεδριάζει τακτικά κάθε εβδομάδα και έκτακτα όταν
  κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο.
 60.2 Ο Πρόεδρος της  Τοπικής  Επιτροπής ΝΕΔΗΚ και η Πρόεδρος της Τοπικής
  Επιτροπής ΓΟΔΗΚ παρακάθονται στις συνεδρίες  της Τοπικής Επιτροπής του
  Κόμματος. Εξ οφίκιο μέλη με δικαίωμα ψήφου είναι οι Δήμαρχοι, Δημοτικοί
  Σύμβουλοι, Σχολικοί Έφοροι, Πρόεδρος και μέλη Κοινοτικών Συμβουλίων,
  νοουμένου ότι είναι μέλη του Κόμματος που κατοικούν στην οικεία Τοπική

  Γραφείο χωρίζει την Επαρχία της σε περιφέρειες. Κάθε περιφέρεια είναι ένας
  Δήμος ή Ενορία ή εκλογική περιφέρεια και στην Ύπαιθρο ομάδα κοινοτήτων.
  Του Επαρχιακού Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος της Επαρχιακής
  Επιτροπής.  Καλείται δε σε συνεδρία με απόφαση της Επαρχιακής Επιτροπής
  τακτικά κάθε τρεις (3) μήνες και έκτακτα όταν κριθεί αναγκαίο από τον
  Πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής ή όταν ζητηθεί από τη πλειοψηφία των
  μελών του.
 52.2 Αρμοδιότητες
  α) Συμβάλλει ουσιαστικά στην υλοποίηση των οργανωτικών
   προγραμμάτων εσωκομματικής επικοινωνίας που σχεδιάζει η
   Επαρχιακή Επιτροπή.
  β) Προβαίνει σε αξιολόγηση των πεπραγμένων και σε απολογισμό
   δράσης κατά Τοπική Οργάνωση και εκφράζει τις διαπιστώσεις, τα
   συμπεράσματα και τις εισηγήσεις της.
  γ) Επιλαμβάνεται ειδικών θεμάτων που παραπέμπονται προς αυτό από
   την Επαρχιακή Επιτροπή και υποβάλλει σχετικές εισηγήσεις.

ΑΡΘΡΟ 53: ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 53.1 Η Επαρχιακή Επιτροπή είναι είκοσι-εφταμελής (27). Εκλέγεται από την
  Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις
  (54) μήνες. Το Επαγγελματικό Οργανωτικό Στέλεχος κάθε επαρχίας
  συμμετέχει εξ οφίκιο μέλος της Επαρχιακής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου.
  Η εκλογή του Προέδρου της διεξάγεται χωριστά. Τα μέλη του Εκτελεστικού
  Γραφείου και της Γραμματείας του Εκτελεστικού Γραφείου δύνανται να
  παρακάθονται στις συνεδρίες της οικείας Επαρχιακής Επιτροπής.
 53.2 Οι Επαρχιακές Επιτροπές του Κόμματος υπό ομαλές συνθήκες είναι έξι (6),
  μια (1) σε κάθε Επαρχία της Κύπρου. Κατ’  εξαίρεση για λόγους οργανωτικούς
  και εφ΄ όσον συνεχίζεται η σημερινή έκρυθμη κατάσταση οι Επαρχιακές
  Επιτροπές είναι δώδεκα “12”.
  Επαρχιακή Επιτροπή Λευκωσίας
  Επαρχιακή Επιτροπή Μόρφου (Λευκωσίας)
  Επαρχιακή Επιτροπή Μόρφου (Λεμεσός)
  Επαρχιακή Επιτροπή Λεμεσού
  Επαρχιακή Επιτροπή Λάρνακας
  Επαρχιακή Επιτροπή Πάφου
  Επαρχιακή Επιτροπή  Αμμοχώστου (Λάρνακα)
  Επαρχιακή Επιτροπή Αμμοχώστου (Λεμεσός)
  Επαρχιακή Επιτροπή Αμμοχώστου (Λευκωσία)
  Επαρχιακή Επιτροπή Κερύνειας (Λευκωσία)
  Επαρχιακή Επιτροπή Κερύνειας (Λεμεσός)
  Επαρχιακή Επιτροπή Προσφύγων Πάφου (Μούτταλλος)
 53.3 Οι βουλευτές κάθε οικείας Επαρχίας είναι εξ οφίκιο  μέλη της Επαρχιακής
  Επιτροπής. Στις συνεδρίες παρακάθονται τα επαγγελματικά οργανωτικά
  στελέχη της επαρχίας, ο Πρόεδρος της ΝΕΔΗΚ και η Πρόεδρος της ΓΟΔΗΚ.Η
  Επαρχιακή Επιτροπή καταρτίζεται σε Σώμα ως εξής:
  Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Επαρχιακός Γραμματέας, Επαρχιακός
  Οργανωτικός Γραμματέας, Βοηθός Επαρχιακός Γραμματέας, Βοηθός
  Οργανωτικός Γραμματέας, Ταμίας, Γραμματέας Τύπου και Διαφώτισης,
  Γραμματέας Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων,
  Γραμματέας Αγροτικών Θεμάτων, και Γραμματέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
  Τα υπόλοιπα μέλη είναι Σύμβουλοι.
 53.4 Η Επαρχιακή Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά κάθε μήνα και έκτακτα κατά την
  κρίση του Προέδρου της ή της Εκτελεστικής Επιτροπής της, ή αν ζητηθεί
  τούτο από τα 2/5 των μελών της Επαρχιακής Επιτροπής.
 53.5 Αρμοδιότητες
  α) Η Επαρχιακή Επιτροπή εκπροσωπεί το Κόμμα στην Επαρχία της,
   καθοδηγεί και ελέγχει τις Τοπικές Οργανώσεις της περιοχής της και
   συντονίζει τη δράση τους, σύμφωνα με τις Αρχές του Κόμματος, τις
   Καταστατικές Διατάξεις και τις οδηγίες των αρμοδίων Κεντρικών

   Οργάνων.
  β) Φέρει την ευθύνη για την υλοποίηση του Γενικού Οργανωτικού
   Σχεδίου και των άλλων Προγραμμάτων του Κόμματος στην Επαρχία
   της και προΐσταται του Επαρχιακού επαγγελματικού προσωπικού μέσα
   στα πλαίσια των γενικών οδηγιών του Γενικού Διευθυντή για θέματα
   προσωπικού.
  γ) Συντάσσει και αποστέλλει στη Γενική Γραμματεία διμηνιαίες αναφορές
   για την κομματική δραστηριότητα της και τη γενική κατάσταση του
   Κόμματος στην Επαρχία της.
  δ) Μετέχει στη διαδικασία καθορισμού του κομματικού ψηφοδελτίου, για
   τις βουλευτικές, δημοτικές ή άλλες εκλογές ως ορίζουν οι Ειδικοί
   Κανονισμοί που ρυθμίζουν τα θέματα αυτά.
  ε) Παραπέμπει για εκδίκαση στο Πειθαρχικό Συμβούλιο υποθέσεις
   πειθαρχικών αδικημάτων των μελών σύμφωνα με τις διαδικασίες του
   άρθρου 62.1. Η παραπομπή υπόθεσης μέλους στο Πειθαρχικό
   Συμβούλιο συνοδεύεται πάντοτε από έγγραφο που δικαιολογεί την
   απόφαση παραπομπής.
  στ) Στα οικονομικά θέματα συμμορφώνεται με τις οδηγίες της Οικονομικής
   Επιτροπής.  Διατηρεί Επαρχιακό Ταμείο, το οποίο διαχειρίζεται
   υπεύθυνα υπό τον οικονομικό έλεγχο της Οικονομικής Επιτροπής.
   Πόροι του  ταμείου είναι τα έσοδα από διάφορες τοπικές εκδηλώσεις,
   λαχεία και εράνους και οι ειδικές τοπικές εισφορές των μελών και των
   φίλων του Κόμματος.  Τα έσοδα από τα δικαιώματα εγγραφής και οι
   ετήσιες συνδρομές των μελών κατατίθενται στο Κεντρικό Ταμείο του
   Κόμματος στη  Λευκωσία ή όπου αλλού ήθελε αποφασίσει η
   Οικονομική Επιτροπή. Επίσης, κατατίθενται στο Κεντρικό Ταμείο τα
   έσοδα από Παγκύπριες εκδηλώσεις του Κόμματος, των οποίων την
   πραγμάτωση προωθεί στην Επαρχία της.
  ζ) Ελέγχει κατά εξάμηνο τα Ταμεία των Τοπικών Οργανώσεων και
   αποστέλλει σχετική κατάσταση στην Οικονομική Επιτροπή στη
   Λευκωσία. 
  η) Με έγκριση του Εκτελεστικού Γραφείου καταρτίζει Συμβουλευτικό
   Συμβούλιο ή άλλες Επιτροπές για να υποβοηθηθεί στο έργο της.
  θ) Συμμορφώνεται προς τις εκάστοτε οδηγίες του Γενικού Οργανωτικού
   Γραμματέα του Κόμματος και βρίσκεται σε στενή συνεργασία και
   επικοινωνία με τα αρμόδια όργανα σε όλα τα θέματα.
 53.6 Οι επαρχιακοί αξιωματούχοι συμμετέχουν ως ισότιμα μέλη στα αντίστοιχα
  ειδικά κεντρικά γραφεία ή επιτροπές.
 53.7 Η Επαρχιακή Επιτροπή προΐσταται του Επαρχιακού Επαγγελματικού
  προσωπικού μέσα στα πλαίσια του οργανογράμματος και των Γενικών
  Οδηγιών του Γενικού Διευθυντή για θέματα προσωπικού.

ΑΡΘΡΟ 54: ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 54.1 Την Εκτελεστική Γραμματεία της Επαρχιακής Επιτροπής αποτελούν οι
  Αξιωματούχοι της Επαρχιακής Επιτροπής. Μετέχουν οι βουλευτές της
  Επαρχίας. Πρόεδρος είναι ο Πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής. Ο
  Πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής της ΝΕΔΗΚ και η Πρόεδρος της
  Επαρχιακής Επιτροπής της ΓΟΔΗΚ δύνανται να παρευρίσκονται στις
  συνεδριάσεις της Γραμματείας.
 54.2 Αρμοδιότητες
  Η Εκτελεστική Γραμματεία αντιμετωπίζει τις τρέχουσες εξελίξεις μέσα στα
  πλαίσια των αποφάσεων της Επαρχιακής Επιτροπής και υλοποιεί γενικά τις
  αποφάσεις της.
  Σε περίπτωση επείγουσας μορφής λαμβάνει αποφάσεις τις οποίες
  αναφέρει στην πρώτη επόμενη συνεδρία της Ολομέλειας της Επαρχιακής
  Επιτροπής για επικύρωση.

   την κανονική λειτουργία του λογιστηρίου του Κόμματος.
  θ) Υποβάλλει στην Κεντρική Επιτροπή στο τέλος κάθε οικονομικού έτους
   τους ελεγμένους λογαριασμούς του Κόμματος προς συζήτηση και
   έγκριση.
  ι) Παρουσιάζει στην Οικονομική Επιτροπή, σε συνεργασία με τον
   Οικονομικό Διαχειριστή, κατ’ έτος προϋπολογισμό για τους
   επόμενους δώδεκα (12) μήνες.
  ια) Συμμετέχει εξ οφίκιο μέλος στο Εκτελεστικό Γραφείο με δικαίωμα
   ψήφου

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΑΡΘΡΟ 48: ΔΟΜΗ - ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 
ΚΟΜΜΑΤΟΣ
Α. ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
 1. ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 2. ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 3. ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 4. ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ
 5. ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Ολομέλεια)
 6. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
 7. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 8. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 9. ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 10. ΤΟΠΙΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 11. ΤΟΠΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Β.   ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ
 1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 2. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 3. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 4. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 5. ΒΟΗΘΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 6. ΒΟΗΘΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 7. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ
  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
 8. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 9. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 10. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΑΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 11. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΩΤΙΣΗΣ
 12. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ – ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΘΡΟ 49: ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 49.1 Η Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση πραγματοποιείται κάθε πενήντα-τέσσερις
  (54) μήνες ταυτόχρονα με την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα μέλη της οικείας Επαρχιακής
  Οργάνωσης που έχουν εγγραφεί στο κεντρικό μητρώο μελών του Κόμματος
  τουλάχιστον εννιά (9) μήνες πριν την ημέρα της διεξαγωγής των εργασιών
  της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης.
 49.2 Η Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο και τα είκοσι-έξι (26)
  μέλη της Επαρχιακής Επιτροπής καθώς και τα αιρετά μέλη της Κεντρικής
  Επιτροπής που προέρχονται από την οικεία Επαρχιακή Οργάνωση.
 49.3 Την εκλογική διαδικασία εποπτεύει η Επαρχιακή Εφορευτική Επιτροπή που
  ορίζεται από την Επαρχιακή Επιτροπή υπό την ευθύνη και σε συνεννόηση με
  την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 50: ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 50.1 Το Τακτικό Επαρχιακό Συνέδριο συγκαλείται μια (1) φορά στην διάρκεια της
  θητείας των Επαρχιακών Συλλογικών Οργάνων κατόπιν σύγκλισης του από
  την Επαρχιακή Επιτροπή σε συνεννόηση με το Εκτελεστικό Γραφείο ή όποτε
  αυτό κριθεί αναγκαίο, και είναι το Ανώτατο Επαρχιακό Συλλογικό όργανο του
  Κόμματος στην κάθε επαρχία.
 50.2 Στο Τακτικό Επαρχιακό Συνέδριο γίνεται απολογισμός δράσης των
  επαρχιακών οργάνων και έλεγχος των πεπραγμένων τους από τη βάση του
  Κόμματος. Κατατίθεται έκθεση δράσης της Επαρχιακής Επιτροπής για την
  προηγούμενη θητεία και οικονομικός απολογισμός για την ίδια περίοδο.
 50.3 Σύνθεση 
  Στο Τακτικό Επαρχιακό Συνέδριο συμμετέχουν οι κεντρικοί αξιωματούχοι, οι
  Βουλευτές, οι Ευρωβουλευτές,  οι Υπουργοί και τα μέλη των κεντρικών
  συλλογικών οργάνων που είναι μέλη της οικείας Επαρχιακής Οργάνωσης, οι
  Πρόεδροι και τα μέλη των Επαρχιακών Επιτροπών, ΔΗΚΟ, ΓΟΔΗΚ και
  ΝΕΔΗΚ, οι Πρόεδροι των Τοπικών Επιτροπών, οι Πρόεδροι των Κλαδικών
  Επαρχιακών Επιτροπών και Επαγγελματικών Ομάδων, ένας αντιπρόσωπος
  από κάθε εκλογικό κέντρο, οι Δήμαρχοι, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι Σχολικοί
  Έφοροι, οι Πρόεδροι και τα μέλη των εκλεγμένων Κοινοτικών Συμβουλίων
  που είναι μέλη του Κόμματος, καθώς και οι πρώην κεντρικοί αξιωματούχοι,
  Βουλευτές, Ευρωβουλευτές, Υπουργοί, Πρόεδροι Επαρχιακών Επιτροπών
  ΔΗΚΟ, ΓΟΔΗΚ και ΝΕΔΗΚ, που είναι μέλη της οικείας Επαρχιακής
  Οργάνωσης.
  Οι Προσφυγικές Επαρχιακές Οργανώσεις καλούν σε συμμετοχή στο
  Επαρχιακό Συνέδριο όλα τα μέλη τους.
 50.4 Αρμοδιότητες 
  α) Λαμβάνει γνώση, συζητά και εγκρίνει την Έκθεση Δράσης της
   Επαρχιακής Επιτροπής για τη λήγουσα διετία.
  β) Λαμβάνει γνώση, συζητά και εγκρίνει τον Οικονομικό Απολογισμό της
   περασμένης διετίας.
 50.5 Ειδικοί Κανονισμοί 
  Ειδικοί Κανονισμοί που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν την
  οργάνωση, σύνθεση και λειτουργία του Τακτικού Επαρχιακού Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 51: ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 51.1 Το Έκτακτο Επαρχιακό Συνέδριο συγκαλείται ύστερα από απόφαση του
  Εκτελεστικού Γραφείου ή της Επαρχιακής Επιτροπής με έγκριση του
  Εκτελεστικού Γραφείου ή ύστερα από αίτηση των 2/5 των μελών του
  Κόμματος στην οικεία Επαρχία, με συγκεκριμένη ημερήσια διάταξη.
  Εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις περί του Τακτικού Επαρχιακού
  Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 52: ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 52.1 Το Επαρχιακό Συμβούλιο συγκροτείται από:
  α) Την Επαρχιακή Επιτροπή
  β) Τους Βουλευτές
  γ) Τους Δημάρχους, τους Δημοτικούς Συμβούλους και τους Σχολικούς
   Εφόρους
  δ) Τους Αντιπροσώπους της Επαρχιακής Οργάνωσης στην Κεντρική
   Επιτροπή.
  ε) Τον Πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής ΝΕΔΗΚ
  στ) Την Πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής ΓΟΔΗΚ
  ζ) Τους Εκπροσώπους των Περιφερειακών Τομέων/Συντονιστές
   Υπαίθρου και Δημαρχούμενων περιοχών οι οποίοι ορίζονται από το
   Γενικό Οργανωτικό Γραφείο σε συνεννόηση με την οικεία Επαρχιακή
   Επιτροπή.
  η) Τα επαγγελματικά οργανωτικά στελέχη 
  
  Η οικεία Επαρχιακή Επιτροπή σε συνεννόηση με το Γενικό Οργανωτικό

ΑΡΘΡΟ 38: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 38.1 Ο Γραμματέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή.
 38.2 Υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα χειρίζεται θέματα
  που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
 38.3 Υπό την εποπτεία ενός εκ των Αντιπροέδρων του Κόμματος συμμετέχει στη
  διαδικασία παραγωγής πολιτικής στον τομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΑΡΘΡΟ 39: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
 39.1 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων επιλέγεται/εκλέγεται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 39.2 Υπό την εποπτεία του Γενικού Γραμματέα διεκπεραιώνει τις αποφάσεις της
  Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων.
 39.3 Υπό την εποπτεία του Αντιπροέδρου του Κόμματος συμμετέχει στη
  διαδικασία παραγωγής πολιτικής.
 39.4 Υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα συμμετέχει στην
  υλοποίηση των οργανωτικών σχεδιασμών του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 40: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ  ΣΧΕΣΕΩΝ
 40.1 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων επιλέγεται/εκλέγεται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 40.2 Υπό την εποπτεία του Αναπληρωτή Προέδρου χειρίζεται τις σχέσεις του
  Κόμματος με Κόμματα, Οργανώσεις και Ομάδες του εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟ 41: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ/ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ
 41.1 Ο Γραμματέας Επικοινωνίας/Εκπρόσωπος Τύπου επιλέγεται/εκλέγεται από
  την Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου κατόπιν εισήγησης του
  Προέδρου του Κόμματος για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54)
  μήνες.
 41.2 Ετοιμάζει τις ανακοινώσεις του Κόμματος
 41.3 Έχει την ευθύνη παρακολούθησης των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ).
 41.4 Καταρτίζει προγράμματα εξωτερικής προβολής του Κόμματος, τα οποία,
  αφού εγκριθούν, προωθεί προς υλοποίηση σε συνεργασία της Επιτροπής
  Δημοσίων Σχέσεων και της Επιτροπής Πολιτικού Σχεδιασμού.
 41.5 Καταρτίζει προγράμματα εσωτερικής διαφώτισης, τα οποία, αφού εγκριθούν,
  προωθεί προς υλοποίηση με τη συνεργασία των αρμοδίων οργάνων του
  κόμματος (π.χ. Επαρχιακές Επιτροπές).
 41.5 Φέρει την ευθύνη των κομματικών εκδόσεων.
 41.6 Συμμετέχει στα διάφορα όργανα του Κόμματος ως ορίζει το Καταστατικό.
 
ΑΡΘΡΟ 42: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
 42.1 Ο Γραμματέας Κλαδικών Οργανώσεων επιλέγεται/εκλέγεται από την
  Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 42.2 Κάτω από την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα χειρίζεται όλα
  τα θέματα που αφορούν τις σχέσεις του Κόμματος με τις επαγγελματικές
  οργανώσεις των εργαζομένων (εργατών, υπαλλήλων, εκπαιδευτικών,
  οργανωμένων επιστημόνων κλπ.) και έχει την ευθύνη για την οργάνωση και
  λειτουργία κομματικών γενικών και κλαδικών οργανώσεων μέσα στις τάξεις
  του εργατικού κόσμου.
 42.3 Υπό την εποπτεία ενός εκ των Αντιπροέδρων του Κόμματος συμμετέχει στο
  σύστημα παραγωγής πολιτικής και ειδικότερα υποβάλλει εισηγήσεις για
  διαμόρφωση και προώθηση της εργατικής πολιτικής του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 43: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 43.1 Ο Γραμματέας Αγροτικών Θεμάτων εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή για
  θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 43.2 Κάτω από την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα χειρίζεται όλα
  τα θέματα που αφορούν τις σχέσεις του Κόμματος με τις αγροτικές
  οργανώσεις και έχει την ευθύνη για την οργάνωση και λειτουργία

  κομματικών οργανώσεων μέσα στις τάξεις του  αγροτικού κόσμου.
 43.3 Υπό την εποπτεία ενός εκ των Αντιπρόεδρων του Κόμματος συμμετέχει στο
  σύστημα παραγωγής πολιτικής και υποβάλλει εισηγήσεις για διαμόρφωση και
  προώθηση της αγροτικής πολιτικής του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 44: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ  ΘΕΜΑΤΩΝ
 44.1 Ο Γραμματέας Προσφυγικών Θεμάτων επιλέγεται/εκλέγεται από την
  Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 44.1 Αρμοδιότητες
  α) Υπό την εποπτεία  του Γενικού Γραμματέα χειρίζεται θέματα που
   αφορούν τις σχέσεις του Κόμματος με τη ΠΕΠ και τα προσφυγικά
   σωματεία στα πλαίσια της πολιτικής του Κόμματος.
  β) Επιλαμβάνεται των προσφυγικών και άλλων προβλημάτων των μελών
   και τα προωθεί προς τη λύση τους.

ΑΡΘΡΟ 45: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
 45.1 Ο Γραμματέας Θρησκευτικών Ομάδων επιλέγεται/εκλέγεται από την
  Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 45.2 Αρμοδιότητες 
  Υπό την εποπτεία του Γενικού Γραμματέα χειρίζεται θέματα που αφορούν τις
  σχέσεις του Κόμματος με τις θρησκευτικές ομάδες στα πλαίσια της πολιτικής
  του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 46: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 46.1 Η Κεντρική  Επιτροπή εκλέγει  ύστερα από πρόταση του Εκτελεστικού
  Γραφείου δύο (2) μέλη του Κόμματος ως Οικονομικούς Ελεγκτές του
  Κόμματος εκ των οποίων ο ένας είναι εγκεκριμένος ελεγκτής, για θητεία
  που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 46.2 Η θέση του Οικονομικού Ελεγκτή είναι ασυμβίβαστη με οποιονδήποτε άλλο
  κομματικό αξίωμα.
 46.3 Ελέγχουν την οικονομική διαχείριση των οργάνων και Επιτροπών του
  Κόμματος και καταθέτουν την έκθεση τους στην Κεντρική Επιτροπή και στο
  Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο αναφορικά με την προηγούμενη θητεία.

ΑΡΘΡΟ 47: ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 47.1 Ο Γενικός Διευθυντής του Κόμματος επιλέγεται/εκλέγεται, διορίζεται και
  παύεται από το Εκτελεστικό Γραφείο κατόπιν εισήγησης του Προέδρου.
 47.2 Αρμοδιότητες
  α) Προΐσταται διοικητικά της εσωτερικής λειτουργίας του Κόμματος και
   εποπτεύει το έργο του επαγγελματικού προσωπικού των Κεντρικών
   και Επαρχιακών γραφείων.
  β) Υπό την εποπτεία της Γραμματείας του Εκτελεστικού Γραφείου, έχει
   την ευθύνη θεμάτων που άπτονται του επαγγελματικού προσωπικού
   του Κόμματος.
  γ) Προτείνει στο Εκτελεστικό Γραφείο την δομή και το οργανόγραμμα του
   Κόμματος.
  δ) Δύναται να ανοίγει/κλείνει/λειτουργεί τραπεζικούς λογαριασμούς,
   ή/και να έχει δικαίωμα υπογραφής ή/και  να προβαίνει σε αιτήματα
   τραπεζικών διευκολύνσεων/δανεισμού εκ μέρους του Κόμματος,
   ΝΕΔΗΚ, ΓΟΔΗΚ, και των Επαρχιακών Επιτροπών σύμφωνα με το
   άρθρο 69.9.
  ε) Συμμετέχει εξ οφίκιο μέλος στην Οικονομική Επιτροπή με δικαίωμα
   ψήφου.
  στ) Εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή τη διενέργεια  πληρωμής
   των κομματικών δαπανών και υπογράφει τα εντάλματα πληρωμής.
  ζ) Εισηγείται, σε συνεργασία με τον Οικονομικό Διαχειριστή, προς την
   Οικονομική Επιτροπή, τον Ετήσιο Προϋπολογισμό Εσόδων και
   Δαπανών.
  η) Σε συνεργασία με την Οικονομική Επιτροπή του Κόμματος εποπτεύει

ΑΡΘΡΟ 65: ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
 65.1 Παραρτήματα Εξωτερικού
  α) Στα μεγάλα κέντρα του απόδημου Κυπριακού Ελληνισμού ή και αλλού,
   ιδρύονται Τοπικές Οργανώσεις - Παραρτήματα του Κόμματος.
  β) Λειτουργούν με βάση Καταστατικό που εγκρίνει ειδικά συγκαλούμενο
   Τοπικό Συνέδριο του Κόμματος και επικυρώνει το Εκτελεστικό
   Γραφείο.
 65.2 Φοιτητικές Οργανώσεις
  Στα διάφορα Πανεπιστήμια του Εξωτερικού ή Σχολές Τριτοβάθμιας
  Εκπαίδευσης του Εσωτερικού ιδρύονται και λειτουργούν Φοιτητικές
  Οργανώσεις του Κόμματος.

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ
ΑΡΘΡΟ 66: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 66.1 Υποεπιτροπή του Εκτελεστικού Γραφείου του Κόμματος εκ πέντε (5) μελών
  θα λειτουργεί σαν Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
  Τα πέντε (5) μέλη θα εκλέγονται στη πρώτη συνεδρία του Εκτελεστικού
  Γραφείου με μυστική ψηφοφορία και θα υπηρετούν καθ΄ όλη τη θητεία. Σε
  περίπτωση που θα κενωθεί θέση μέλους του Πειθαρχικού Συμβουλίου
  επιλέγεται άμεσα νέο μέλος.
  Εκάστη Επαρχιακή Επιτροπή δύναται να υποβάλει καταγγελία στο Γενικό
  Γραμματέα σχετικά  με παράπτωμα που αφορά μέλος του Κόμματος που
  εμπίπτει στη δική της δικαιοδοσία. Ο Γενικός Γραμματέας αφού διαπιστώσει
  ότι τα γεγονότα που αφορούν τη συγκεκριμένη περίπτωση μπορούν να
  στοιχειοθετήσουν υπόθεση που εμπίπτει  στις πρόνοιες των πιο κάτω
  πειθαρχικών αδικημάτων ετοιμάζει σχετική έκθεση και την παραπέμπει
  ενώπιον του Εκτελεστικού Γραφείου για εξέταση και λήψη απόφασης
  παραπομπής ή όχι σε πειθαρχική δίκη.
  Νοείται ότι το Εκτελεστικό Γραφείο δικαιούται αυτεπαγγέλτως να
  παραπέμπει στο Πειθαρχικό Συμβούλιο οποιαδήποτε καταγγελία κρίνει ότι
  πρέπει να τύχει πειθαρχικής διερεύνησης. Κατά τη λήψη της απόφασης του
  Εκτελεστικού Γραφείου δε μετέχουν στη διαδικασία τα μέλη του Πειθαρχικού
  Συμβουλίου.
 66.2 Νοείται ότι σε περιπτώσεις αυταπόδεικτου πειθαρχικού παράπτωματος το
  Εκτελεστικό Γραφείο δύναται να επιβάλει αυτεπάγγελτα οποιαδήποτε
  πειθαρχική ποινή.
 66.3 Οι αποφάσεις του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου μπορούν να
  εφεσιβληθούν από το ενδιαφερόμενο μέρος το αργότερο εντός τριάντα (30)
  ημερών από της κοινοποιήσεως σε αυτόν ή από της δημοσιεύσεως της
  απόφασης.
  Έφεση υποβάλλεται στην Κεντρική Επιτροπή της οποίας Υποεπιτροπή από
  έντεκα (11) μέλη ενεργεί σαν Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό  Συμβούλιο, και
  δύναται να ακυρώσει, να μειώσει, ή να επικυρώσει την ποινή.
  Τα έντεκα (11) μέλη θα καθορίζονται στην πρώτη συνεδρία της Κεντρικής
  Επιτροπής με μυστική ψηφοφορία και θα υπηρετούν καθ΄ όλη τη θητεία.
  Σε περίπτωση που θα κενωθεί θέση μέλους του Δευτεροβάθμιου
  Πειθαρχικού Συμβουλίου επιλέγεται άμεσα νέο μέλος.
 66.4 Σε περίπτωση που μέλος του πρωτοβάθμιου ή δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού
  Συμβουλίου έχει άμεση ή έμμεση σχέση με οποιονδήποτε κατηγορούμενο
  τότε το μέλος αυτό δεν θα λαμβάνει μέρος στη πειθαρχική διαδικασία.
 66.5 Πειθαρχικά Αδικήματα
   α) Η μη συμμόρφωση μέλους προς τις υποχρεώσεις του, που
    απορρέουν από το Καταστατικό και τις διατάξεις των
    Κανονισμών Λειτουργίας του Κόμματος.
   β) Η συμπεριφορά μέλους που μειώνει το ηθικό κύρος και θίγει
    την αξιοπρέπεια του Κόμματος.

   γ) Στάση και συμπεριφορά μέλους αντίθετη προς τις Αρχές, την
    Ιδεολογία, τις αποφάσεις και τις προγραμματικές επιδιώξεις του
    Κόμματος.
 66.6 Πειθαρχικές Ποινές
  Για τα πιο πάνω πειθαρχικά αδικήματα επιβάλλονται ανάλογα με τη
  σοβαρότητα του πειθαρχικού αδικήματος οι πιο κάτω ποινές:
   α) Σύσταση
   β) Προφορική επίπληξη
   γ) Γραπτή επιτίμηση
   δ) Προσωρινός αποκλεισμός από την κομματική ζωή
   ε) Καθαίρεση Αξιωματούχου από το Αξίωμα του
   στ) Προσωρινή Αποβολή
   ζ) Αποβολή

ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ
ΑΡΘΡΟ 67: ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ - ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
 67.1 Οι πολιτικές αποφάσεις του Κόμματος για την εκλογή Προέδρου της
  Δημοκρατίας λαμβάνονται από την Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος, που
  συνέρχεται μετά από πρόταση του Εκτελεστικού Γραφείου, είτε
  αυτεπάγγελτα.
 67.2 Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Κόμματος είναι μέλος της Βουλής τότε
  είναι ο υποψήφιος του Κόμματος στην εκλογή για ανάδειξη Προέδρου της
  Βουλής.
 67.3 Ειδικοί Κανονισμοί που ψηφίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν τη
  διαδικασία επιλογής κομματικού ή κομματικών υποψηφίων στη διεκδίκηση
  των Γενικών ή Αναπληρωματικών Βουλευτικών Εκλογών, των Ευρωεκλογών,
  των Δημοτικών Εκλογών ή της Εκλογής Κοινοτικών  Συμβουλίων.
 67.4 Όλοι οι υποψήφιοι Βουλευτές, Ευρωβουλευτές, Δήμαρχοι, Δημοτικοί
  Σύμβουλοι και άλλοι υποψήφιοι Κομματικών ή Κοινοτικών αξιωμάτων
  μπορούν να έχουν πρόσβαση για επιθεώρηση των μητρώων του Κόμματος
  βάση κανονισμών που θα εκδίδει το Εκτελεστικό Γραφείο.

ΜΕΡΟΣ ΕΝΝΑΤΟ 
ΑΡΘΡΟ 68: ΕΙΔΙΚΟΙ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
 68.1 Η Κεντρική Επιτροπή θεσπίζει Ειδικούς Κανονισμούς που ρυθμίζουν:
  α) Τη διαδικασία της υποβολής υποψηφιότητας και εκλογής
   Αξιωματούχων του Κόμματος από την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση
   ή άλλα ανώτερα όργανα του Κόμματος.
  β) Τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων του Κόμματος, Κεντρικών και
   Επαρχιακών.
  γ) Το διαχωρισμό των υπηρεσιών των Αξιωματούχων του Κόμματος σε
   δύο κατηγορίες. Στην κατηγορία όσων προσφέρουν τις υπηρεσίες τους
   άνευ αντιμισθίας και εκείνων που πράττουν τούτο έναντι αντιμισθίας,
   με αναφορά των συγκεκριμένων Αξιωματούχων που ανήκουν σε κάθε
   κατηγορία.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟ
ΑΡΘΡΟ 69: ΓΕΝΙΚΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
 69.1 Διαδικασία Αναφοράς
  Αναφορά οργάνου ή μέλους προς το Εκτελεστικό Γραφείο ή την Κεντρική
  Επιτροπή γίνεται πάντοτε δια του Γενικού Γραμματέα.

 69.2 Καταρτισμός Προσχεδίων Κανονισμών
  Τα προσχέδια όλων των Κανονισμών Λειτουργίας των διαφόρων Οργάνων ή
  Επιτροπών που προνοεί το Καταστατικό καταρτίζει το Εκτελεστικό Γραφείο
  με εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας, Ελέγχου και Κανονισμών και τα
  παραπέμπει για έγκριση στην Κεντρική Επιτροπή. 
 69.3 Τρόπος λήψης Αποφάσεων
  Όλες οι αποφάσεις των Συλλογικών Οργάνων που προνοούνται από το
  Καταστατικό λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία νοουμένου ότι δεν
  προβλέπεται διαφορετικά σε άλλο άρθρο του Καταστατικού. Σε περίπτωση
  ισοψηφίας ο προεδρεύων του συγκεκριμένου οργάνου έχει τη νικώσα ψήφο.
  Όταν ζητηθεί μυστική ψηφοφορία από το 25% των παρόντων συνέδρων σε
  οποιαδήποτε Συνέλευση ή οποιοδήποτε Συνέδριο, τότε αυτή διεξάγεται
  από πενταμελή (5) Εφορευτική Επιτροπή η οποία επιβλέπει τη διεξαγωγή
  της ψηφοφορίας και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων.
 69.4 Ασυμβίβαστη η κατοχή δύο κομματικών Αξιωμάτων
   α) Είναι ασυμβίβαστη η κατοχή δύο ή περισσότερων θέσεων
    αξιωματούχων σε Κεντρικό ή Επαρχιακό ή Τοπικό επίπεδο από
    το ίδιο πρόσωπο. Οιοσδήποτε αξιωματούχος ανεξάρτητα
    επιπέδου δικαιούται να κατέχει θέση ως απλό μέλος σε
    συλλογικό όργανο.
   β) Νοείται ότι τούτο δεν ισχύει όταν προνοείται καταστατικά ή
    συμμετοχή του φορέα ενός αξιώματος στα ανώτατα όργανα.
   γ) Η απ’ ευθείας εκλογή σε συλλογικό όργανο δεν αποτελεί
    ασυμβίβαστο με κομματικό αξίωμα.
    Το Εκτελεστικό Γραφείο καθορίζει ποια συγκεκριμένα αξιώματα
    είναι  ασυμβίβαστα.
 69.5 Κήρυξη θέσης Μέλους Συλλογικού Οργάνου (Κεντρικού ή Επαρχιακού) ως
  κενή και διαδικασία συμπλήρωσής της.
   α) Σε περίπτωση που μέλος συλλογικού οργάνου απουσιάζει
    αδικαιολόγητα πέρα από τρείς συνεχείς  συνεδρίες ή από δέκα
    (10) συνολικά αδικαιολόγητες συνεδρίες κατά τη διάρκεια της
    θητείας του , το όργανο δικαιούται να το απαλλάξει από τα
    καθήκοντα του και να κηρύξει τη θέση του κενή, αφού
    εξασφαλίσει προηγουμένως την έγκριση του Εκτελεστικού
    Γραφείου.
   β) Κενούμενες θέσεις  κατά τα ανωτέρω καταλαμβάνουν οι
    επιλαχόντες κατά την σειρά επιτυχίας κατά της εκλογής.
   γ) Σε περίπτωση μη κάλυψης θέσης από επιλαχόντες για τη
    συμπλήρωση της κενής θέσης, θα επιλέγει το όργανο ύστερα
    από έγκριση του Εκτελεστικού Γραφείου. 
 69.6 Θητεία Αξιωματούχων 
  Η θητεία των Αξιωματούχων που αναφέρονται στα διάφορα άρθρα του
  Καταστατικού, αρχίζει από την ημέρα της εκλογής τους και λήγει αμέσως
  μετά την εκλογή των νέων Αξιωματούχων από το αρμόδιο όργανο του
  Κόμματος και διαρκεί για 54 μήνες. Εξαιρούνται ο Κοινοβουλευτικός
  Εκπρόσωπος και ο Αναπληρωτής του, των οποίων η θητεία διαρκεί όσο και η
  βουλευτική θητεία τους , καθώς και ο Πρόεδρος και τα μέλη της Τοπικής
  Επιτροπής των οποίων η θητεία μπορεί να καθορίζεται από τις ετήσιες
  Τοπικές Γενικές Συνελεύσεις. 
 69.7 Έκπτωση Αξιωματούχων/Μελών
  Αξιωματούχος/Μέλος του Κόμματος εκπίπτει του αξιώματός του σε
  περίπτωση που με ενέργειες του βρίσκεται σε αντίθεση με αποφάσεις
  Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος, ύστερα από σχετική απόφαση του
  Εκτελεστικού Γραφείου δεόντως αιτιολογημένης, με δικαίωμα έφεσης στην
  Κεντρική Επιτροπή εντός τριάντα (30) ημερών.
 69.8 Τροποποίηση του Καταστατικού 
  Το Καταστατικό του Κόμματος μπορεί να τροποποιηθεί σε Τακτικό ή Έκτακτο
  Παγκύπριο Συνέδριο με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων που έχουν
  δικαίωμα ψήφου, δεδομένου ότι το σχέδιο τροποποιήσεων θα

  γνωστοποιηθεί τουλάχιστον ένα μήνα πριν το Συνέδριο σε όλα το όργανα και
  τους συνέδρους του Κόμματος.
 69.9 Πόροι του Κόμματος
  Πόροι του Κόμματος είναι η ετήσια κρατική χορηγία και οι ετήσιες συνδρομές
  των μελών, εισφορές, δωρεές, έσοδα εράνων, οργάνωσης λαχείων,
  χοροεσπερίδων, άλλων εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων που συνάδουν με
  τις αρχές πολιτικής δεοντολογίας.
  Το Κόμμα έχει εξουσία όπως: 
   α) Διορίζει τραπεζικούς ή/και άλλους οργανισμούς ως τραπεζίτες
    του και να προβαίνει στο άνοιγμα οποιουδήποτε λογαριασμού.
   β) Συναλλάττεται ή/και λαμβάνει τραπεζικές διευκολύνσεις ή/και
    υπηρεσίες σε δάνεια, τρεχούμενο ή/και οποιοδήποτε άλλο
    λογαριασμό ή/και σε οποιαδήποτε άλλη μορφή τραπεζικών
    πιστώσεων για οποιαδήποτε ποσά με ή χωρίς εξασφαλίσεις και
    κάτω από οποιουσδήποτε όρους 
   γ) Υποθηκεύει, καταθέτει, ενεχυριάζει ή/και άλλως πως
    προσφέρει ή/και διαθέτει οποιαδήποτε περιουσία του Κόμματος
    κινητή ή/και ακίνητη σαν εξασφάλιση οποιονδήποτε
    υφιστάμενων ή/και  μελλοντικών ή/και  υπό αίρεση
    υποχρεώσεων του Κόμματος, έναντι οποιουδήποτε τραπεζικού
    ή/και άλλου οργανισμού ή/και φυσικού ή/και νομικού
    προσώπου.
   δ) Προς το σκοπό υλοποίησης των πιο πάνω, ο εκάστοτε
    Διευθυντής του Κόμματος ή/και ο εκάστοτε Οικονομικός
    Διαχειριστής του Κόμματος ή/και οποιοσδήποτε πληρεξούσιος
    αντιπρόσωπος οποιουδήποτε από αυτούς, εξουσιοδοτούνται να
    προβαίνουν σε οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις ή/και στη
    συνομολόγηση οποιασδήποτε συμφωνίας υπογράφοντας προς
    τούτο κάθε αναγκαίο έγγραφο, δήλωση ή αίτηση ή/και να
    παρίστανται ενώπιον οποιασδήποτε αρχής για σκοπούς αγοράς
    ή/και πώλησης ή/και επιβάρυνσης οποιασδήποτε κινητής ή
    ακίνητης περιουσίας του Κόμματος.
 69.10 Ημερομηνία ισχύος του παρόντος Καταστατικού 
  Η ισχύς του Καταστατικού που ψηφίστηκε στις 6 Μαΐου 2018 αρχίζει από την
  ψήφισή του.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΑΡΘΡΟ 1 : ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΕΜΒΛΗΜΑ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ
 1.1 Το Δημοκρατικό Κόμμα ιδρύθηκε στη Λευκωσία αρχικά ως παράταξη με την
  ονομασία Δημοκρατική Παράταξη, στις 12 Μαΐου 1976, με ιδρυτική διακήρυξη
  του Σπύρου Κυπριανού με στόχο τη στήριξη του εθνάρχη Μακαρίου και της
  πολιτικής του. Η παράταξη σύντομα μετασχηματίστηκε σε Κόμμα με την
  επωνυμία ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ.
 1.2 ΕΔΡΑ του Κόμματος είναι στην Λεωφ. Γρίβα Διγενή 50, 1080, στη Λευκωσία.
 1.3 ΕΜΒΛΗΜΑ του Κόμματος η αναμμένη δάδα.
 1.4 Η σφραγίδα του Κόμματος είναι κυκλική και στην περιφέρεια έχει την
  επιγραφή ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. Στο κέντρο έχει την
  αναμμένη δάδα, που τέμνει στο μέσο τη συντομογραφία του Κόμματος,
  ΔΗΚΟ, και το έτος ίδρυσής του, 1976.

ΑΡΘΡΟ 2 : ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ – ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 2.1 Ιδεολογία
  Το Δημοκρατικό Κόμμα εκφράζει τους πολίτες που πιστεύουν στις αρχές της
  Πολιτικής, Κοινωνικής και Οικονομικής Δημοκρατίας ως το σύστημα αρχών
  που προάγει και εξασφαλίζει καλύτερα την αρμονική κοινωνική συμβίωση,
  την κοινωνική συνοχή και την κοινωνική δημιουργία. Το Δημοκρατικό Κόμμα
  ασπάζεται την ιδεολογία και τη φιλοσοφία του ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ που
  εμπνέεται από ένα γενικότερο εθνικό και κοινωνικό όραμα και απορρίπτει τις
  γενικές και αόριστες ιδέες και τους αυθαίρετους αφορισμούς.
 2.2 Βασικοί σκοποί
  Βασικοί σκοποί του Δημοκρατικού Κόμματος είναι η συμβολή στον αγώνα για
  την απελευθέρωση της Κύπρου και η προώθηση θεσμών, προγραμμάτων και
  διαδικασιών, που εξασφαλίζουν απρόσκοπτη πρόοδο  και αρμονία στον
  πολιτικό και οικονομικό τομέα, μέσα σε μια κυρίαρχη, ανεξάρτητη και
  δημοκρατική πολιτεία με κατοχυρωμένα τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα
  όλων των νόμιμων πολιτών της. 
 2.3 Βασικοί στόχοι
  Οι βασικοί στόχοι του Δημοκρατικού Κόμματος πηγάζουν από  την όλη
  ιδεολογία και πολιτική φιλοσοφία του. Παράλληλα:
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα βρίσκεται σταθερά και με συνέπεια ενταγμένο
   στον ενδιάμεσο πολιτικό χώρο και υπηρετεί με ειλικρίνεια και χωρίς

   διακρίσεις το δημόσιο συμφέρον και το κοινωνικό σύνολο. Επιδιώκει τη
   συστηματική συνεργασία των δυνάμεων του χώρου στη βάση
   πολιτικοϊδεολογικών συγκλίσεων. Μόνιμος στόχος του Δημοκρατικού
   Κόμματος είναι η συνένωση των δυνάμεων του χώρου και η διεύρυνση
   της αποδοχής των αρχών και της πολιτικής φιλοσοφίας του
   ενδιάμεσου χώρου από την Κυπριακή κοινωνία Στόχος επίσης είναι η
   δημιουργία συνθηκών εθνικής συνεννόησης, πολιτικής συναντίληψης,
   κοινωνικής συναίνεσης και πολιτικής σταθερότητας στον τόπο.
  β) Το Δημοκρατικό Κόμμα επιδιώκει ενεργό και δημιουργική συμμετοχή
   σε Διεθνείς και  Ευρωπαϊκούς πολιτικοϊδεολογικούς και
   κο ι ν ο β ο υλ ε υ τ ι κο ύ ς  θ εσ μ ο ύ ς  κα ι  σ χ ή μ α τ α  σ τ η  β ά σ η
   πολιτικοϊδεολογικής ταύτισης ή συγγένειας.
 2.4 Θέσεις του Κόμματος αναφορικά με το Εθνικό θέμα
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα θεωρεί το Κυπριακό ως πρόβλημα εισβολής και
   κατοχής και αγωνίζεται για να επιτύχει με βάση τα ψηφίσματα και τις
   αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών και τις Συμφωνίες Κορυφής, τις
   αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
   και το Κοινοτικό (Ευρωπαϊκό) Κεκτημένο, δίκαιη, λειτουργική και
   βιώσιμη λύση. ΛΥΣΗ που θα εξασφαλίζει την πλήρη ανεξαρτησία, την
   κατοχύρωση της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας, και της
   ενότητας της χώρας, την αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων
   και των εποίκων και την κατοχύρωση του δικαιώματος επιστροφής
   όλων των προσφύγων στις εστίες και τις περιουσίες τους, κάτω από
   συνθήκες ασφάλειας και θα κατοχυρώνει τα ανθρώπινα δικαιώματα
   (όλων των νόμιμων κατοίκων της Κυπριακής Δημοκρατίας), τις
   βασικές ελευθερίες και τη διακρίβωση της τύχης ενός εκάστου των
   αγνοουμένων.
  β) Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει ότι στον αγώνα μας για φυσική και
   εθνική επιβίωση και δικαίωση, η ανεπιφύλακτη και στενή συνεργασία
   με την Ελληνική Κυβέρνηση είναι αναγκαία και απαραίτητη, και ότι, οι
   δεσμοί με την Ελλάδα, για λόγους ιστορικούς, φυλετικούς και
   εθνικούς, πρέπει να παραμένουν πάντοτε απαρασάλευτοι.
  γ) Το Δημοκρατικό Κόμμα εργάζεται για την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση της
   Κύπρου με στόχο την εφαρμογή των αρχών της δικαιοσύνης, των
   ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του Κοινοτικού Κεκτημένου και την
   ισότιμη και δημιουργική συμμετοχή της Κύπρου στους Ευρωπαϊκούς
   θεσμούς και γενικά στο Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. Παράλληλα εργάζεται
   για τη διαμόρφωση ενός συστήματος αρχών και αξιών στην Ευρωπαϊκή
   Ένωση που να την καθιστά ένωση λαών και πολιτισμών και όχι όργανο
   πολιτικών και οικονομικών κέντρων εξουσίας.
 2.5 Πολιτική Δημοκρατία
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει πως όλες οι πολιτικές εξουσίες πρέπει
   να πηγάζουν από το λαό και να ασκούνται υπεύθυνα για το καλό του
   λαού και σύμφωνα με την ανόθευτη θέλησή του.
  β) Η ολοκλήρωση της Πολιτικής Δημοκρατίας είναι αδιανόητη χωρίς την
   απαιτούμενη πολιτική αγωγή και ενημέρωση, χωρίς τη συμμετοχή
   όλων των ενηλίκων πολιτών στη διαδικασία λήψης σοβαρών
   αποφάσεων, χωρίς την παροχή ίσων ευκαιριών σε όσους πολίτες
   θέλουν να διεκδικήσουν πολιτικές θέσεις, από τις οποίες να μπορούν
   να συναγωνιστούν δημοκρατικά και  ελεύθερα, χωρίς να
   παρεμποδίζονται από οποιεσδήποτε προκαταλήψεις και εμπόδια.
   Η Πολιτική Δημοκρατία απαιτεί την ισότητα των πολιτών έναντι των
   νόμων και την ισοπολιτεία των νόμων έναντι όλων των πολιτών.
 2.6 Έμπρακτη Πολιτική Δημοκρατία 
  Το Δημοκρατικό Κόμμα θέλει τη δημοκρατία έμπρακτη και ουσιαστική, όπου
  τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των πολιτών να καθορίζονται δημοκρατικά,
  με συναίσθηση κοινωνικής ευθύνης και σύμφωνα με τις αρχές της
  δικαιοσύνης και της κοινωνικής αλληλεγγύης και όπου τα δικαιώματα των
  πολιτών να προστατεύονται αποτελεσματικά και να ασκούνται ελεύθερα.

 2.7 Ατομικές και Πολιτικές Ελευθερίες 
  Το Δημοκρατικό Κόμμα θέλει τα ανθρώπινα δικαιώματα απαραβίαστα και τις
  ατομικές και πολιτικές ελευθερίες κατοχυρωμένες με μηχανισμούς που να
  τις προστατεύουν από καταχραστές και σφετεριστές της εξουσίας και από
  πράξεις που δεν συνάδουν με το σύστημα των κοινωνικών αξιών του λαού ή
  τη δημοκρατικά εκφραζόμενη θέληση του λαού.
 2.8 Κοινωνική Δημοκρατία
  Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει ότι το κράτος και γενικά η πολιτεία καθώς και
  η ευρύτερη  κοινωνία έχουν υποχρέωση να εξασφαλίζουν σε όλους τους
  πολίτες συνθήκες ελεύθερης και αξιοπρεπούς διαβίωσης, σύμφωνα με τις
  αρχές της δικαιοσύνης, του ανθρωπισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης.
  Για το σκοπό αυτό υποστηρίζει τη χαλιναγώγηση της αυθαιρεσίας των
  ισχυρών κοινωνικών ομάδων, όπου, και όταν, εκδηλώνεται, την ενίσχυση των
  αδύνατων κοινωνικών ομάδων ή κατηγοριών ή στρωμάτων και την προστασία
  τους από την εγκατάλειψη, την κοινωνική περιθωριοποίηση, την άδικη
  μεταχείριση και την εκμετάλλευση, με απώτερο σκοπό την εξισορρόπηση
  των κοινωνικών και οικονομικών δικαιωμάτων και την αρμονική συμβίωση
  των πολιτών μέσα σε συνθήκες κοινωνικής συνοχής.
 2.9 Οικονομική Δημοκρατία
  Το Δημοκρατικό Κόμμα αποβλέπει στην εξάλειψη κάθε είδους οικονομικών
  φραγμών για την οικονομική προαγωγή των ατόμων και στη δημιουργία ίσων
  ευκαιριών εργασίας και οικονομικής προόδου για όλους τους πολίτες.
  Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει ότι η οικονομική δημοκρατία είναι ανέφικτη
  χωρίς την κατάργηση της κυρίαρχης  αυθαιρεσίας των οικονομικά ισχυρών,
  των μονοπωλίων, της ασυδοσίας του εγχώριου ή ξένου κεφαλαίου, της
  μονοπώλησης, της πληροφόρησης και των κάθε λογής προνομίων που είναι
  αντίθετα με τα συμφέροντα του λαού.  Το Δημοκρατικό Κόμμα θεωρεί επίσης
  αναγκαία την καθιέρωση ελέγχου και την επιβολή κυρώσεων για την κακή
  χρήση τεχνικών εφευρέσεων ή καινοτομιών από μέρους ισχυρών
  κοινωνικοοικονομικών παραγόντων.
  Το Δημοκρατικό Κόμμα θεωρεί το μικτό σύστημα οικονομίας, που συνδυάζει
  την ιδ ιωτική πρωτοβουλία με τον κρατικό σχεδιασμό,  ως το
  αποτελεσματικότερο οικονομικό σύστημα το οποίο διασφαλίζει την πρόοδο
  και την ανάπτυξη της Κύπρου και του λαού της, την δίκαιη κατανομή του
  εθνικού πλούτου και των οικονομικών βαρών και την προστασία των
  δικαιωμάτων των οικονομικά ασθενέστερων και μη προνομιούχων ομάδων
  του πληθυσμού.
 2.10 Δημοκρατική μεθόδευση
  Το Δημοκρατικό Κόμμα δεν υποστηρίζει δόγματα αλλά αρχές, που θα
  ενθαρρύνουν την αδιάκοπη αναζήτηση του καλύτερου και δικαιότερου
  τρόπου κοινωνικής συμβίωσης και συνεργασίας.
  Υποστηρίζει ότι ο ανοικτός και ελεύθερος διάλογος σαν μέσο έκφρασης των
  εκτιμήσεων και θέσεων του λαού, αποτελεί το πιο ορθό μέσο αναζήτησης
  τρόπων για πιο αρμονική  κοινωνική συμβίωση και συνεργασία.
  Επίσης υποστηρίζει ότι σε περίπτωση διαφωνίας ή διαφοράς το καλύτερο
  μέσο για εξεύρεση λύσης είναι οι νόμιμες και δημοκρατικές διαδικασίες.
 2.11 Κατευθυντήριες Οργανωτικές Γραμμές 
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα δεν είναι Κόμμα με μονολιθική οργάνωση. Η
   συνοχή του διατηρείται με την ισορροπημένη κατανομή της
   ενδοκομματικής δύναμης μεταξύ των μελών και αξιωματούχων του, με
   την προσήλωση στους σκοπούς και στη συλλογική προσπάθεια για την
   επίτευξη των σκοπών του Κόμματος.
  β) Οι δημοκρατικές αρχές διέπουν τόσο τη διαδικασία ανάδειξης
   αξιωματούχων όσο και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Γι’ αυτό:
   I.  Όλα τα όργανα είναι αιρετά και εκλέγονται με όσο το δυνατό πιο
    άμεσο τρόπο. Συγκεκριμένα όλα τα μέλη του Κόμματος, που
    είναι εγγεγραμμένα στο Κεντρικό Μητρώο Μελών, έχουν και
    ασκούν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και
    συνδιαμορφώνουν μέσα από συλλογικές διαδικασίες τις

    αποφάσεις και τις θέσεις του Κόμματος στα μείζονος σημασίας
    και ιδιαίτερης κρισιμότητας πολιτικά και κομματικά θέματα. Όλα
    τα μέλη του Κόμματος εκλέγουν όλους τους κεντρικούς
    αξιωματούχους και μέλη των κεντρικών συλλογικών οργάνων
    του Κόμματος, όλα τα μέλη των Επαρχιακών Οργανώσεων
    εκλέγουν όλους τους αξιωματούχους και τα μέλη των
    Επαρχιακών Συλλογικών Οργάνων και όλα τα μέλη της Τοπικής
    Οργάνωσης εκλέγουν όλους τους αξιωματούχους και όλα τα
    μέλη των τοπικών συλλογικών οργάνων.
   II. Οι εξουσίες που συγκεντρώνουν τα όργανα
    αλληλοϊσορροπούνται και αλληλοελέγχονται.
   III. Οι αποφάσεις λαμβάνονται από αρμόδια συλλογικά όργανα.
    --Επιδιώκεται η αποκέντρωση του συστήματος λήψης
    αποφάσεων και η εκχώρηση διακριτικής  εξουσίας στα
    κατώτερα συλλογικά αιρετά  όργανα.

ΑΡΘΡΟ 3: ΚΟΜΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ
 3.1 Επί θεμάτων μείζονος πολιτικής σημασίας ή ιδιαίτερης κομματικής
  κρισιμότητας πραγματοποιείται κομματικό δημοψήφισμα στο οποίο
  συμμετέχουν όλα τα μέλη του Κόμματος.
 3.2 
  Την πραγματοποίηση κομματικού δημοψηφίσματος αποφασίζει η Κεντρική
  Επιτροπή, η οποία καθορίζει το θέμα και τα ερωτήματα που θα τεθούν προς
  απάντηση στο δημοψήφισμα. Οι σχετικές αποφάσεις της Κεντρικής
  Επιτροπής λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών της.

ΑΡΘΡΟ 4: ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 4.1 Το Πολιτικό Πρόγραμμα του Κόμματος καθορίζεται με βάση τις πιο πάνω
  βασικές πολιτικές θέσεις και, εντός των πλαισίων αυτών, μπορεί να
  αναθεωρείται από καιρού εις καιρό από το Παγκύπριο Συνέδριο που έχει
  αποκλειστική αρμοδιότητα να συζητά και να εγκρίνει τους επί μέρους
  στόχους, τη μεθοδολογία, τρόπους και ενέργειες για την προώθηση της
  εφαρμογής του.
 4.2 Την ευθύνη για τη σύνταξη του προσχεδίου του προγράμματος έχει το
  Εκτελεστικό Γραφείο που το υποβάλλει στην Κεντρική Επιτροπή για έγκριση.
  Η Κεντρική Επιτροπή το παραπέμπει στο Παγκύπριο Συνέδριο για τελική
  έγκριση. Νοείται ότι σε όλα τα όργανα του Κόμματος δίνεται η δυνατότητα
  υποβολής απόψεων και εισηγήσεων για τον καταρτισμό του Πολιτικού
  Προγράμματος του Κόμματος.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΔΟΜΗ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

ΑΡΘΡΟ 5: ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 1. Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση
 2. Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο
 3. Έκτακτο ή Καταστατικό Συνέδριο 
 4. Παγκύπρια Συνδιάσκεψη
 5. Κεντρική Επιτροπή
 6. Πολιτικό Συμβούλιο
 7. Εκτελεστικό Γραφείο
 8. Γραμματεία Εκτελεστικού Γραφείου
 9. Κοινοβουλευτική Ομάδα
 10. Γενικό Οργανωτικό Γραφείο
 11. Οικονομική Επιτροπή

 12. Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες
 13. Επιτροπή Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ΑΡΘΡΟ 6: ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 6.1 Η Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση πραγματοποιείται κάθε πενήντα-τέσσερις
  (54) μήνες και εκλέγει τους κεντρικούς αξιωματούχους του Κόμματος
  (Πρόεδρο, Αναπληρωτή Πρόεδρο, τρεις (3) Αντιπροέδρους, Γενικό
  Γραμματέα, Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα), τα αιρετά μέλη του Εκτελεστικού
  Γραφείου (15) και τα μέλη της Κεντρική Επιτροπή.
 6.2 Πραγματοποιείται πενήντα-τέσσερις (54) μήνες μετά την προηγούμενη
  Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
 6.3 Όλα τα εγγεγραμμένα στο Κεντρικό Μητρώο Μελών μέλη του Κόμματος, που
  έχουν εγγραφεί τουλάχιστον εννέα (9) μήνες πριν την ημέρα διεξαγωγής της
  Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην
  ψηφοφορία, εφόσον έχουν τακτοποιημένες τις κομματικές τους
  υποχρεώσεις κατά την προσέλευση τους στην Εκλογική Συνέλευση.

  Κάλπες της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης λειτουργούν σε όλες τις
  επαρχίες, όπως θα ορίζεται από τους σχετικούς κανονισμούς. Οι εκλογικές
  διαδικασίες εποπτεύονται από κεντρική και επαρχιακές εφορευτικές
  επιτροπές όπως θα ορίζουν οι Κανονισμοί που εγκρίνονται από την Κεντρική
  Επιτροπή. Οι Επαρχιακές Εφορευτικές Επιτροπές υπόκεινται στην Κεντρική
  Εφορευτική Επιτροπή. Οι Πρόεδροι των Επαρχιακών εφορευτικών
  επιτροπών είναι μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.

  Οι κάλπες ανοίγουν και κλείνουν την ίδια ώρα σε όλες τις επαρχίες.

  Η Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο συλλογικό
  όργανο του Κόμματος σε θέματα εκλογικών διαδικασιών.

  Ο χρόνος διεξαγωγής της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης μπορεί να
  παραταθεί για περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, με
  απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, ύστερα από εισήγηση του Εκτελεστικού
  Γραφείου, για λόγους εξειδικευμένους που αφορούν τα πολιτικά πράγματα
  του τόπου ή που εξυπηρετούν τους σκοπούς και τις αρχές του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 7: ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 7.1 Το Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο είναι το ανώτατο και κυρίαρχο συλλογικό
  όργανο του Κόμματος στη διαμόρφωση των πολιτικών αποφάσεων και στη
  χάραξη στρατηγικής. Συνέρχεται μια (1) φορά στη διάρκεια της  θητείας των
  κεντρικών συλλογικών οργάνων του Κόμματος, κατόπιν σύγκλισης από την
  Κεντρική Επιτροπή του κόμματος ή όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο από την
  Κεντρική Επιτροπή.
 7.2 Προκηρύσσεται από την Κεντρική Επιτροπή η οποία καθορίζει την
  ημερομηνία διεξαγωγής του και εγκρίνει την ημερήσια διάταξη του.
  Ο χρόνος διεξαγωγής του μπορεί να αναβληθεί για περίοδο που δεν θα
  υπερβαίνει τους τρεις μήνες, με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, ύστερα
  από εισήγηση του Εκτελεστικού Γραφείου, για λόγους εξειδικευμένους που
  αφορούν τα πολιτικά πράγματα του τόπου ή που εξυπηρετούν τους σκοπούς
  και τις αρχές του  Κόμματος.
 7.3 Σύνθεση
  Στο Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο συμμετέχουν: Κεντρική Επιτροπή, Πολιτική
  Επιτροπή, 86 αντιπρόσωποι της ΝΕΔΗΚ, 86 αντιπρόσωποι της ΓΟΔΗΚ, 50
  αντιπρόσωποι των Κλαδικών Οργανώσεων, οι Πρόεδροι των Ομάδων
  Μελετών, δύο αντιπρόσωποι από κάθε Φοιτητική Οργάνωση, τα μέλη των
  Επαρχιακών Επιτροπών του Κόμματος, οι Πρόεδροι των Τοπικών Επιτροπών
  και ένας αντιπρόσωπος από κάθε εκλογικό κέντρο, πέντε αντιπρόσωποι από
  κάθε Κομματική Οργάνωση του εξωτερικού, οι Δήμαρχοι, οι Δημοτικοί
  Σύμβουλοι, οι Σχολικοί Έφοροι και οι εκλεγμένοι πρόεδροι και μέλη

  Κοινοτικών Συμβουλίων μέλη του Κόμματος, τρεις αντιπρόσωποι της
  Οικονομικής Επιτροπής, οι δύο οικονομικοί ελεγκτές.
  Συμμετέχουν επίσης: Πρώην Πρόεδροι της Δημοκρατίας που προέρχονται
  από το ΔΗΚΟ, εν ενεργεία υπουργοί, βουλευτές και ευρωβουλευτές, καθώς
  και όσοι διετέλεσαν αξιωματούχοι του Κόμματος που εκλέγηκαν από
  Παγκύπριο Συνέδριο (Πρόεδροι του Κόμματος, Αναπληρωτές Προέδροι,
  Αντιπρόεδροι, Γενικοί Γραμματείς, και Γενικοί Οργανωτικοί Γραμματείς)
  πρώην Υπουργοί, Βουλευτές και Ευρωβουλευτές του Κόμματος καθώς και οι
  πρώην Προέδροι και Γενικοί Γραμματείς της ΓΟΔΗΚ και της ΝΕΔΗΚ και
  πρώην Πρόεδροι Επαρχιακών Επιτροπών, οι Πρόεδροι και τα μέλη
  Διοικητικών Συμβουλίων Ημικρατικών Οργανισμών που είναι μέλη του
  Κόμματος
 7.4 Αρμοδιότητες
  Το Τακτικό Συνέδριο ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
  α) Λαμβάνει γνώση, συζητά και ψηφίζει:-
   I. Το Πολιτικό Πρόγραμμα του Κόμματος για την επόμενη θητεία.
   II. Την Έκθεση Δράσης της περασμένης θητείας, που καταθέτει ο
    Γενικός  Γραμματέας του Κόμματος.
  β) Καθορίζει τα γενικά πλαίσια της πολιτικής του Κόμματος.
  γ) Λαμβάνει γνώση και εγκρίνει τον Οικονομικό Απολογισμό της
   Οικονομικής Επιτροπής και την Έκθεση των Οικονομικών Ελεγκτών
   του Κόμματος.
  δ) Τροποποιεί το Καταστατικό σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις.
  ε) Έχει το τεκμήριο της αρμοδιότητας για οποιοδήποτε θέμα που δεν
   καθορίζει το Καταστατικό και περιβάλλεται με το κατάλοιπο εξουσίας
   που  δεν έχει ανατεθεί σε άλλο κομματικό όργανο.
 7.5 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί που ψηφίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν με βάση το
  Καταστατικό, θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Τακτικού Παγκυπρίου
  Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 8: ΕΚΤΑΚΤΟ Ή ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 8.1 Το Έκτακτο ή Καταστατικό Παγκύπριο Συνέδριο συγκαλείται εάν και εφ’ όσον
  κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο του Κόμματος ή την Κεντρική Επιτροπή και
  ασχολείται με ειδικά θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη του,
  που εξαγγέλλεται μαζί με τη σύγκλησή του.
 8.2 Στην οργάνωση και λειτουργία του Έκτακτου ή Καταστατικού Παγκυπρίου
  Συνεδρίου εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις περί Τακτικού
  Παγκυπρίου Συνεδρίου, με εξαίρεση τη χρονική περίοδο για έγκριση και
  κοινοποίηση στους συνέδρους των εγγράφων που θα τεθούν ενώπιον του
  Συνεδρίου, την οποία θα μπορεί να συντέμνει η Κεντρική Επιτροπή
  ανάλογα με την περίπτωση και εφ’ όσον συντρέχουν εξειδικευμένοι λόγοι.

ΑΡΘΡΟ 9: ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ
 9.1 Συγκαλείται με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής με στόχο την ενημέρωση
  και το συλλογικό προβληματισμό των στελεχών του Κόμματος καθώς και την
  ανάπτυξη διαλόγου του Κόμματος  με την ευρύτερη κοινωνία πάνω σε
  σημαντικά πολιτικά ζητήματα ή θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος. Η
  Κεντρική Επιτροπή ορίζει ειδική επιτροπή για τη διοργάνωση της.
 9.2 Η Κεντρική Επιτροπή καθορίζει τη σύνθεση της Συνδιάσκεψης και εγκρίνει
  την ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 10: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 10.1 Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ είναι το ανώτατο συλλογικό όργανο του Κόμματος
  που λειτουργεί μεταξύ δύο Τακτικών Παγκύπριων Συνεδρίων.
 10.2 Σύνθεση 
  Η Κεντρική Επιτροπή αποτελείται:
  α) Από τα μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου (ως το άρθρο 12)
  β) Από τα επτά (7) μέλη της Γενικής Γραμματείας της ΓΟΔΗΚ και τα

   έντεκα (11) μέλη της Γενικής Γραμματείας της ΝΕΔΗΚ, τον Πρόεδρο
   των Ομάδων Μελετών και τους Προέδρους των κομματικών
   παραρτημάτων εξωτερικού
  γ) Από 120 αιρετά μέλη, από τα οποία 20% τουλάχιστον είναι γυναίκες
   και 10% τουλάχιστον ανήκουν στη ΝΕΔΗΚ (συμπεριλαμβανομένων
   των επτά (7) μελών της Γραμματείας της ΓΟΔΗΚ και των έντεκα (11)
   μελών της Γραμματείας της ΝΕΔΗΚ) και τα οποία κατανέμονται στις
   Επαρχιακές Οργανώσεις του Κόμματος με βάση τον αριθμό ψήφων
   που πήρε η κάθε επαρχία στις αμέσως προηγούμενες βουλευτικές
   εκλογές στις οποίες το Κόμμα έλαβε μέρος αυτοδύναμα. Τα μέλη κάθε
   επαρχίας εκλέγονται από την οικεία Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση. Η
   κατανομή των εδρών κατά επαρχιακή οργάνωση και των θέσεων που
   διεκδικούνται από γυναίκες και εκπροσώπους της ΝΕΔΗΚ καθορίζεται
   από την Κεντρική Επιτροπή με τους σχετικούς κανονισμούς. Η εκλογή
   γίνεται με βάση κανονισμούς που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή.
  δ) Όλους τους αξιωματούχους που επιλέγονται/εκλέγονται σύμφωνα με
   τα άρθρα 10.7
  ε) Από τους Προέδρους της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων, της
   Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων και της Ομάδας Μελετών.
  στ) Από πέντε (5) εκπροσώπους του Φοιτητικού Κινήματος, που είναι
   μέλη του κόμματος.
 10.3 Η εκλογή των αιρετών μελών της Κεντρικής Επιτροπής γίνεται από τις
  Επαρχιακές Εκλογικές Συνελεύσεις. Η κατανομή των εδρών κατά Επαρχιακή
  Οργάνωση και των θέσεων που διεκδικούνται από γυναίκες και εκπροσώπους
  της ΝΕΔΗΚ καθορίζεται από την Κεντρική Επιτροπή με τους σχετικούς
  κανονισμούς.
 10.4 Ο Γενικός Γραμματέας και ο Βοηθός Γενικός Γραμματέας  φροντίζουν για την
  τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων και των παρουσιών της Κεντρικής
  Επιτροπής και κυκλοφορούν τα  πρακτικά ανάμεσα στα μέλη της Κεντρικής
  Επιτροπής όχι αργότερα από 15 μέρες μετά τη συνεδρία. 
  Η Κεντρική Επιτροπή δύναται να αποφασίσει τη μη περίληψη θεμάτων στα
  πρακτικά με πλειοψηφία όχι μικρότερη από 3/5 των παρόντων.
 10.5 Η Κεντρική Επιτροπή συνέρχεται τουλάχιστον μια (1) φορά την τριμηνία.
  Συγκαλείται από το Εκτελεστικό  Γραφείο, υπό την ευθύνη του Γενικού
  Γραμματέα.
  α) Η Κεντρική Επιτροπή μπορεί να συγκληθεί εκτάκτως από τον Πρόεδρο
   ή το Εκτελεστικό Γραφείο ή με γραπτή αίτηση υπογεγραμμένη από το
   25% τουλάχιστον των μελών της, που να παραθέτει κατά τρόπο
   συγκεκριμένο το θέμα ή τα θέματα για το οποίο/οποία ζητείται η
   έκτακτη σύγκλησή της.
  β) Η Κεντρική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα το
   ήμισυ  τουλάχιστον των εν ενεργεία μελών της. Σε περίπτωση μη
   συμπλήρωσης του ως άνω αριθμού, η συνεδρία αναβάλλεται για μια
   ώρα, οπότε τα παρόντα μέλη εφ’ όσον αντιπροσωπεύουν το 1/3
   τουλάχιστον των εν ενεργεία μελών της, αποτελούν απαρτία.
  γ) Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία, εκτός των
   αποφάσεων για τις οποίες απαιτείται μεγαλύτερος αριθμός ψήφων
   σύμφωνα με τις πρόνοιες άλλων άρθρων του Καταστατικού. Η
   ψηφοφορία διεξάγεται δι’ ανατάσεως της χειρός εκτός αν ζητηθεί
   διαφορετικά από το 25% των παρόντων μελών, οπότε διεξάγεται
   μυστική.
 10.6 Αρμοδιότητες
  α) Η Κεντρική Επιτροπή προκηρύσσει  την Παγκύπρια Εκλογική
   Συνέλευση και καθορίζει την ημερομηνία διεξαγωγής των εργασιών
   της, την εκλογική διαδικασία και κάθε άλλο εκλογικό κανονισμό. Με
   ειδικούς κανονισμούς καθορίζει τη διαδικασία υποβολής
   υποψηφιοτήτων και διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη των
   κεντρικών αξιωματούχων, των μελών των κεντρικών συλλογικών
   οργάνων και των επαρχιακών και τοπικών συλλογικών οργάνων, που

   εκλέγονται από την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
  β) Προκηρύσσει επίσης το Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο, καθορίζει την
   ημερομηνία διεξαγωγής των εργασιών του και εγκρίνει την ημερήσια
   διάταξή του. Μελετά και εγκρίνει όλα τα έγγραφα που θα κατατεθούν
   στο Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο, τουλάχιστον ένα μήνα πριν την
   πραγματοποίηση του και φροντίζει για την κυκλοφορία του
   προσυνεδριακού υλικού  διά του Γενικού Γραμματέα προς τις
   Επαρχιακές Επιτροπές και άλλες οργανώσεις ή τμήματα του Κόμματος.
  γ) Εγκρίνει και παραπέμπει στο Παγκύπριο Τακτικό Συνέδριο το Πολιτικό
   Πρόγραμμα του Κόμματος και την Έκθεση Δράσης.
  δ) Μελετά και εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων και δαπανών
   του Κόμματος. 
  ε) Λαμβάνει γνώση της γενικής οικονομικής κατάστασης του Κόμματος
   με αναφορά του αρμόδιου οικονομικού διαχειριστή, ο οποίος εισηγείται
   στο Εκτελεστικό Γραφείο τους συνεργάτες του.
  στ) Ενόψει του Τακτικού Παγκύπριου Συνεδρίου λαμβάνει γνώση της
   οικονομικής κατάστασης και διαχείρισης των οικονομικών του
   Κόμματος της προηγηθείσας διετίας με την κατάθεση της έκθεσης των
   οικονομικών ελεγκτών του Κόμματος που παραπέμπεται στο Τακτικό
   Παγκύπριο Συνέδριο. Ενόψει Τακτικού Παγκύπριου Συνεδρίου
   εξετάζει τους εγκεκριμένους λογαριασμούς του Κόμματος με βάση
   την έκθεση των ελεγκτών και εγκρίνει ή απορρίπτει τους
   λογαριασμούς.
  ζ) Εγκρίνει τους εσωτερικούς κανονισμούς οι οποίοι ρυθμίζουν την
   οργάνωση και λειτουργία των Συλλογικών οργάνων ή επιτροπών του
   Κόμματος , κεντρικών, επαρχιακών ή τοπικών. 
  η) Εγκρίνει την κομματική λειτουργία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.
  θ) Καθορίζει το ύψος του δικαιώματος εγγραφής και της ετήσιας
   συνδρομής των μελών.
  ι) Θεσπίζει ειδικούς κανονισμούς που ρυθμίζουν:
   I. Τη διαδικασία της υποβολής υποψηφιότητας και εκλογής
    αξιωματούχων του Κόμματος που εκλέγονται από ανώτερα
    συλλογικά όργανα του Κόμματος. 
   II. Τη διαδικασία επιλογής κομματικού ή κομματικών υποψηφίων
    στη διεκδίκηση των γενικών ή Αναπληρωματικών βουλευτικών
    εκλογών, Ευρωεκλογών, των δημοτικών εκλογών ή της εκλογής
    προέδρων και μελών Κοινοτικών Συμβουλίων καθώς και μελών
    Σχολικών Εφοριών.
   III. Τη διαδικασία προκήρυξης και διεξαγωγής του κομματικού
    δημοψηφίσματος.
  Ια) Επιλέγει/εκλέγει ενδεκαμελή (11) υποεπιτροπή της Κεντρικής
   Επιτροπής απαρτιζόμενη από Πρόεδρο και δέκα μέλη, η οποία ενεργεί
   ως δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
  Ιβ) Επιλέγει/εκλέγει το βουλευτή που θα διεκδικήσει το αξίωμα του
   Προέδρου της Βουλής, σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Κόμματος
   δεν είναι βουλευτής ή δεν επιθυμεί να διεκδικήσει τη θέση.
  Ιγ) Επικυρώνει την εκλογή του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του
   Κόμματος και του Αναπληρωτή του.
  Ιδ) Επιλέγει/εκλέγει τα πέντε (5) μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας,
   Ελέγχου και  Κανονισμών.
  Ιε) Επικυρώνει την επιλογή του Προέδρου της Ομάδας Μελετών.
 10.7 Επιλέγει/εκλέγει τους πιο κάτω Αξιωματούχους του Κόμματος οι οποίοι
  συμμετέχουν στην Κεντρική Επιτροπή ως εξ οφίκια μέλη με δικαίωμα
  ψήφου:
  1) Τους Βοηθούς Γενικούς Γραμματείς
  2) Τους Βοηθούς Γενικούς Οργανωτικούς Γραμματείς
  3) Το Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων
  4) Το Γραμματέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  5) Το Γραμματέα Αγροτικών Θεμάτων

  6) Το Γραμματέα Προσφυγικών Θεμάτων
  7) Το Γραμματέα Πολιτιστικών Θεμάτων
  8) Το Γραμματέα Αθλητισμού
  9) Το Γραμματέα Θρησκευτικών Ομάδων
  10) Το Γραμματέα Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Θεμάτων
  Τα καθήκοντα/αρμοδιότητές τους, εφ’ όσον  δεν προβλέπονται από το
  Καταστατικό, εγκρίνονται από την Κεντρική Επιτροπή.
 10.8 Πληρώνει με εκλογή τις  θέσεις του Αναπληρωτή Προέδρου, Αντιπροέδρων,
  Γενικού Γραμματέα και του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, σε περίπτωση
  κατά την οποία καθίστανται κενές για οποιοδήποτε λόγο.
 10.9 Κάθε χρόνο η Κεντρική Επιτροπή  ορίζει ειδική συνεδρία  λογοδοσίας των
  αξιωματούχων του Κόμματος. 

ΑΡΘΡΟ 11: ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 11.1 Στο Πολιτικό Συμβούλιο μετέχουν όλοι οι πρώην υπουργοί και βουλευτές
  μέλη του Κόμματος και άλλα πρόσωπα μετά από σχετική εισήγηση του
  Προέδρου του Κόμματος στη Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου.
 11.2 Συνεδριάζει τακτικά και αναλύει τα πολιτικά δρώμενα και την επικαιρότητα.
 11.3 Το Πολιτικό Συμβούλιο έχει καθαρά συμβουλευτικό χαρακτήρα και μετά από
  κάθε συνεδρία αποστέλλει στον Πρόεδρο του Κόμματος έκθεση εισηγήσεων
  και απόψεων.
 11.4 Το Πολιτικό Συμβούλιο τελεί υπό την εποπτεία του Προέδρου του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 12: ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
 12.1 Το Εκτελεστικό Γραφείο είναι το Εκτελεστικό Όργανο της Κεντρικής
  Επιτροπής και γενικότερα του Κόμματος.
 12.2 Σύνθεση 
  Στο Εκτελεστικό Γραφείο συμμετέχουν:
  α) Ο Πρόεδρος, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος, οι τρεις (3) Αντιπροέδροι, ο
   Γενικός Γραμματέας, ο Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας.
  β) Δεκαπέντε (15) αιρετά μέλη που εκλέγονται από την Παγκύπρια
   Εκλογική Συνέλευση. Τρία από τα μέλη αυτά είναι γυναίκες.
  γ) Πρώην Πρόεδροι του Κόμματος
  δ) Οι Πρόεδροι της ΝΕΔΗΚ και της ΓΟΔΗΚ
  ε) Οι υπουργοί που συμμετέχουν στην κυβέρνηση εκ μέρους του
   Κόμματος.
  στ) Τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος και οι
   Ευρωβουλευτές του Κόμματος.
  ζ) Οι Πρόεδροι των Επαρχιακών Επιτροπών του Κόμματος (ένας ανά
   γεωγραφική επαρχία).
  η) Ο Οικονομικός Διαχειριστής του Κόμματος
  θ) Ο Γενικός Διευθυντής του Κόμματος, ως εξ οφίκιο Μέλος με δικαίωμα
   ψήφου.
  ι) Η Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου δύναται να καλεί μέχρι και 3
   άτομα να παρακάθονται στο Εκτελεστικό χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 12.3 Αποτυχών υποψήφιος στις εκλογές για την ανάδειξη προέδρου του
  Κόμματος ο οποίος συγκεντρώνει πάνω από το 30% των ψήφων, συμμετέχει
  στο Εκτελεστικό Γραφείο ως πλήρες μέλος.
 12.4 Σε Ειδικές Συνεδρίες παρίστανται για σκοπούς ενημέρωσης και συντονισμού
  και άλλοι αξιωματούχοι του Κόμματος που θα προσκαλούνται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 12.5 Λειτουργία 
  α) Το Εκτελεστικό Γραφείο συγκαλείται το αργότερο τριάντα (30) ημέρες
   μετά την εκλογή των αιρετών μελών του και συνεδριάζει τακτικά
   τουλάχιστον μια (1) φορά τον μήνα και έκτακτα όταν κληθεί από τον
   Πρόεδρο ή από τα 3/5 των μελών του.
  β) Τα μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου αναλαμβάνουν συγκεκριμένους
   τομείς  ευθύνης. 
  γ) Βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά συν ένα μέλη του. Οι

   αποφάσεις λαμβάνονται  με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών
   του.
  δ) Γενικά θέματα λειτουργίας του ρυθμίζονται με Ειδικό Κανονισμό που
   θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή. 
 12.6 Αρμοδιότητες
  Το Εκτελεστικό Γραφείο ασκεί τις πιο κάτω αρμοδιότητες:
  α) Μελετά τις διαμορφούμενες εκάστοτε πολιτικές ή άλλες καταστάσεις
   και εξελίξεις και αντιμετωπίζει τα προκύπτοντα θέματα.
  β) Εκτιμά τη γενική κατάσταση και λαμβάνει αποφάσεις για την
   κομματική γραμμή μέσα στα πλαίσια των αρχών του Κόμματος.
  γ) Αποφασίζει για την ένταξη στα συλλογικά όργανα του Κόμματος
   άλλων στελεχών που προσχωρούν στο Κόμμα.
  δ) Ετοιμάζει  και υποβάλλει κάθε τρίμηνο προς την Κεντρική Επιτροπή
   Ειδική Πολιτική Έκθεση πάνω στην πολιτική κατάσταση, με βάση την 
   οποία αυτή προβαίνει στις εκτιμήσεις ή και λαμβάνει  τις αποφάσεις
   της.
  ε) Προτείνει στην Κεντρική Επιτροπή τα ονόματα των δύο Ελεγκτών του
   Κόμματος.
  στ) Συγκαλεί σε συνεννόηση με τις Επαρχιακές Επιτροπές τα τακτικά ή
   έκτακτα Επαρχιακά Συνέδρια.
  ζ) Καταρτίζει το προσχέδιο του Πολιτικού Προγράμματος του Κόμματος
   και το υποβάλλει στην Κεντρική Επιτροπή.
  η) Επιλέγει/εκλέγει τους πιο κάτω αξιωματούχους του Κόμματος: 
   I. Τον Οικονομικό Διαχειριστή του Κόμματος και τα μέλη της
   Οικονομικής Επιτροπής
   II. Τον Πρόεδρο και τα μέλη της Ομάδας Μελετών
   III. Επικυρώνει τα εννιά (9) πρόσωπα που στελεχώνουν το Γενικό
    Οργανωτικό Γραφείο
   IV. Τον Πρόεδρο και τα μέλη Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων
   V. Τον Πρόεδρο και τα μέλη Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων
   VI. Τον Γενικό Διευθυντή του Κόμματος
  θ) Καταρτίζει με  βάση εισηγήσεις της Επιτροπής Δεοντολογίας, Ελέγχου
   και Κανονισμών, τα προσχέδια των Κανονισμών που προνοούνται από
   τα διάφορα άρθρα του Καταστατικού και τα παραπέμπει στην Κεντρική
   Επιτροπή για ψήφιση.
  ι) Εισηγείται στην Κεντρική Επιτροπή τη σύσταση οποιασδήποτε
   Επιτροπής ή Επιτροπών με συμβουλευτική ιδιότητα που δεν
   προβλέπονται από το καταστατικό για την αποδοτική λειτουργία του
   κομματικού μηχανισμού.
  ια) Κατόπιν εισήγησης του Γενικού Διευθυντή του Κόμματος, εγκρίνει την
   δομή και το οργανόγραμμα του Κόμματος.
  ιβ) Δύναται να καλέσει Αξιωματούχους του Κόμματος που δεν είναι μέλη
   του Εκτελεστικού Γραφείου να παραστούν σε συνεδρία που μελετά
   θέματα της αρμοδιότητάς τους.
  ιγ) Λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή
  ιδ) Επιλέγει/εκλέγει πενταμελή (5) υποεπιτροπή του Εκτελεστικού
   Γραφείου, με Πρόεδρο και τέσσερα (4) μέλη η οποία ενεργεί σαν
   πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
   Η πειθαρχική εξουσία του Εκτελεστικού Γραφείου διά της
   πενταμελούς υποεπιτροπής του ασκείται αφού διοριστεί «ερευνών
   λειτουργός» (εκτός των Οργάνων του Κόμματος αλλά μέλος του
   Κόμματος) για διερεύνηση των γεγονότων και για υποβολή έκθεσης.
   Νοείται ότι παρέχεται το δικαίωμα ακροάσεως του μέλους εφ’ όσον η
   έρευνα διεκπεραιωθεί. 
 12.7 Επιβάλλει αυτεπάγγελτα πειθαρχική ποινή σε περιπτώσεις αυταπόδεικτου
  πειθαρχικού παραπτώματος.
 12.8 Το Εκτελεστικό Γραφείο φροντίζει για τη συγκρότηση και λειτουργία ειδικών
  επιτροπών εργασίας που θα αφορούν θέματα ανάλογα με τα υπουργεία της
  κυβέρνησης ή/και αντίστοιχες Επιτροπές της Βουλής.

 12.9 Η υλοποίηση και εφαρμογή των αποφάσεων του Εκτελεστικού Γραφείου
  μπορεί να ανατεθεί στη Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου.
 12.10 Το Εκτελεστικό Γραφείο επιλέγει τα κομματικά  μέλη που εκπροσωπούν το
  Κόμμα σε εξωκομματικούς οργανισμούς ή επιτροπές.
 12.11 Το Εκτελεστικό Γραφείο σε συνεργασία με το Γενικό Διευθυντή του
  Κόμματος ορίζει τις έμμισθες θέσεις του Κόμματος, διορίζει και παύει το
  έμμισθο προσωπικό και ορίζει και αναθεωρεί την αντιμισθία του με βάση την
  κείμενη νομοθεσία και τις ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις

ΑΡΘΡΟ 13: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
 13.1 Η Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον
  Αναπληρωτή Πρόεδρο, τους τρεις (3) Αντιπροέδρους, το Γενικό Γραμματέα,
  το Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα, τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο, τον
  Αναπληρωτή Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο και δύο (2) από τα αιρετά μέλη
  του Εκτελεστικού Γραφείου που ορίζονται από την ολομέλεια του Σώματος
  και διαχειρίζεται πάνω σε καθημερινή βάση θέματα κομματικής πολιτικής,
  οργανωτικής ανάπτυξης και γενικότερης πολιτικής και κομματικής δράσης.
  Στην Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου παρακάθεται και ο Γραμματέας
  Επικοινωνίας/Εκπρόσωπος Τύπου χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 13.2 Αρμοδιότητες
  α) Επιλέγει/εκλέγει τον Γραμματέα Επικοινωνίας/Εκπρόσωπο Τύπου
   κατόπιν εισήγησης του Προέδρου του Κόμματος.
  β) Σε συνεργασία με τον Γενικό Διευθυντή του Κόμματος έχει την ευθύνη
   θεμάτων που άπτονται του επαγγελματικού προσωπικού του
   Κόμματος.
  γ) Επιλέγει/εκλέγει τον Υπεύθυνο Προσωπικών Δεδομένων.

ΑΡΘΡΟ 14: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
 14.1 Οι βουλευτές του Κόμματος αποτελούν την Κοινοβουλευτική Ομάδα του.
 14.2 Αρμοδιότητες
  α) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα έχει την ευθύνη της προβολής και
   εφαρμογής της πολιτικής του Κόμματος στα πλαίσια της Βουλής των
   Αντιπροσώπων.
  β) Ενεργεί τόσο μέσα, όσο και έξω από τη Βουλή για την προώθηση των
   αρχών και των αποφάσεων του Κόμματος και αγωνίζεται για την
   υπεράσπιση και εξασφάλιση των συμφερόντων του λαού μας.
  γ) Δραστηριοποιείται  σε συνεργασία με τα αρμόδια όργανα του Κόμματος
   για την επισήμανση, προώθηση και επίλυση των συμφερόντων του
   λαού.
  δ) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα δύναται για σκοπούς διευκόλυνσης της
   στην εκπλήρωση των καθηκόντων της, να διορίσει σε συνεννόηση με
   το Γενικό Γραμματέα, έμμισθο Γραμματέα, καθορίζοντας ταυτόχρονα
   τους όρους εργοδότησης του και τα καθήκοντά του.
  ε) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα συνεδριάζει τακτικά κάθε εβδομάδα και
   έκτακτα όταν παρίσταται ανάγκη.
  στ) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα επιλέγει δυο (2) εκ των Κοινοβουλευτικών
   Συνεργατών ως Γραμματείς της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.
  ζ) Λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή
 14.3 Ειδικός Κανονισμός
  Ειδικός Κανονισμός, που ετοιμάζει η Κοινοβουλευτική Ομάδα και ψηφίζει
  η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει την οργάνωση και λειτουργία της Ομάδας.

ΑΡΘΡΟ 15: ΓΕΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
 15.1 Το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο είναι υπεύθυνο για την οργάνωση του
  Κόμματος και καταρτίζει το Γενικό Οργανωτικό Σχέδιο.
 15.2 Του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου προΐσταται ο Γενικός Οργανωτικός
  Γραμματέας. 
 15.3 Απαρτίζεται από τον Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα, τους δυο (2) Βοηθούς
  Γενικούς Οργανωτικούς Γραμματείς και τους έξι (6) Γενικούς Επαρχιακούς

  Οργανωτικούς Διοικητικών Επαρχιών.
 15.4 Όπου κριθεί αναγκαίο καλούνται να παρακαθίσουν σε συνεδρίες του Γενικού
  Οργανωτικού Γραφείου και άλλοι αξιωματούχοι.
 15.5 Τα μέλη του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου επικυρώνονται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 15.6 Βρίσκεται σε στενή επαφή με τις Επαρχιακές Επιτροπές και τα Παραρτήματα
  του Εξωτερικού και συντονίζει τις ενέργειες και δραστηριότητες τους στον
  οργανωτικό τομέα.
 15.7 Ελέγχει την πρόοδο προς υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.
 15.8 Τηρεί υπό την εποπτεία του Προέδρου του Κόμματος και με τη συνεργασία
  του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, το Κεντρικό Μητρώο Μελών του
  Κόμματος και ελέγχει την κανονική  τήρηση των Επαρχιακών Μητρώων
  Μελών από τις Επαρχιακές Επιτροπές και των Μητρώων Μελών  των Τοπικών
  Οργανώσεων από τις αντίστοιχες Τοπικές Επιτροπές, της ΝΕΔΗΚ και της
  ΓΟΔΗΚ.
 15.9 Διενεργεί και εποπτεύει τις εκλογές για την ανάδειξη της ηγεσίας της
  ΝΕΔΗΚ και της ΓΟΔΗΚ, για τις οποίες έχει την ευθύνη τήρησης του
  μητρώου.
 15.10 Κανένα μέλος του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου δεν μπορεί να διεκδίκηση
  πολιτειακό αξίωμα εκτός και αν παραιτηθεί από την θέση του τουλάχιστον
  δυο (2) χρόνια πριν τις εκλογές τις οποίες προτίθεται να διεκδικήσει, εκτός
  και αν το Εκτελεστικό Γραφείο δώσει σχετική άδεια κατόπιν γραπτού
  αιτήματος.
 15.11 Το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 16: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ
 16.1 Η Επιτροπή Δεοντολογίας, Ελέγχου και Κανονισμών απαρτίζεται από πέντε
  (5) μέλη που επιλέγονται/εκλέγονται από την Κεντρική Επιτροπή.
 16.2 Καταρτίζει κώδικα Δεοντολογίας και εισηγείται κανονισμούς που ρυθμίζουν
  την κομματική συμπεριφορά και δράση καθώς και τη λειτουργία όλων των
  οργάνων του Κόμματος.
 16.3 Παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση του Καταστατικού, του Κώδικα
  Δεοντολογίας και των Κανονισμών.

ΑΡΘΡΟ 17: ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 17.1 Με πρωτοβουλία του Εκτελεστικού Γραφείου, συγκροτούνται Επιτροπές με
  ευθύνη την εξέταση θεμάτων που αφορούν την πολιτική, εκπαιδευτική,
  κοινωνική, οικονομική, πολιτιστική και αθλητική δραστηριότητα της
  Κυβέρνησης ή και άλλων φορέων εξουσίας, όπως και άλλες πτυχές της
  ζωής  του  τόπου .  Με δ ική  τους  πρωτοβουλία  να  εκφράζουν
  απόψεις/εισηγήσεις στο Εκτελεστικό Γραφείο για οποιοδήποτε από τα
  θέματα αυτά.
 17.2 Στις Επιτροπές  μετέχουν εξ οφίκιο οι βουλευτές  που εκπροσωπούν το
  Κόμμα στις αντίστοιχες Επιτροπές της Βουλής. Τα λοιπά μέλη των Επιτροπών
  επιλέγει/εκλέγει το Εκτελεστικό Γραφείο.
 17.3 Την εποπτεία  και συντονισμό του έργου τους θα έχει ο Αναπληρωτής
  Πρόεδρος του Κόμματος ή οι Αντιπρόεδροι του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 18: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
 18.1 Τα μέλη της Επιτροπής Αναθεώρησης και Εκσυγχρονισμού της Κυπριακής
  Νομοθεσίας επιλέγονται/εκλέγονται από το Εκτελεστικό Γραφείο κατόπιν
  εισήγησης της Γραμματείας του.
 18.2 Τελεί υπό την εποπτεία του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου ή του
  Αναπληρωτή Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου και βρίσκεται σε στενή
  συνεργασία με τους βουλευτές και κοινοβουλευτικούς συνεργάτες.
 18.3 Είναι υπεύθυνο για την μελέτη του Νομοθετικού πλαισίου του κράτους με

  στόχο την επισήμανση αδυναμιών και την τροποποίηση τους στην
  κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού  και της βελτίωσης της λειτουργικότητας
  του προς όφελος των πολιτών.

ΑΡΘΡΟ 19: ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
 19.1 Στο Σύστημα Παραγωγής Πολιτικής συμμετέχουν οι Βουλευτές, τα Μέλη του
  Εκτελεστικού Γραφείου και της Κεντρικής Επιτροπής, οι Κοινοβουλευτικοί
  Συνεργάτες και τα μέλη της Επιτροπής Πολιτικού Σχεδιασμού και των
  Ομάδων Μελετών.
 19.2 Άλλα στελέχη καθώς και μέλη με ειδική τεχνοκρατική κατάρτιση
  συνδράμουν την όλη προσπάθεια.
 19.3 Βασικός σκοπός είναι η επεξεργασία και ο καταρτισμός μελετών και
  προτάσεων για διαμόρφωση πολιτικής θέσης από το Κόμμα και τη χάραξη της
  κομματικής γραμμής σε διάφορους τομείς πολιτικής.
 19.4 Το συντονισμό και την εποπτεία του Συστήματος Παραγωγής Πολιτικής έχει
  ένας εκ των Αντιπροέδρων του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 20: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 20.1 Η Οικονομική Επιτροπή, κάτω από την εποπτεία του Εκτελεστικού Γραφείου
  και με τη συντονιστική ευθύνη του Οικονομικού Διαχειριστή του Κόμματος,
  είναι υπεύθυνη για την οικονομική διαχείριση του Κόμματος, την
  κατάστρωση και υλοποίηση προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης του
  Κόμματος και τον έλεγχο ομαλής τήρησης των οικονομικών λογαριασμών και
  λογιστικών βιβλίων του Κόμματος σε  Παγκύπρια κλίμακα.
 20.2 Η Επιτροπή είναι δεκαπενταμελής (15), με δικαίωμα της Κεντρικής Επιτροπής
  να αυξομειώνει τα μέλη της.  Η θητεία της διαρκεί για πενήντα-τέσσερις (54)
  μήνες.
  Οι Πρόεδροι των Επαρχιακών Οικονομικών Επιτροπών ή οι επαρχιακοί ταμίες
  είναι εξ οφίκιο μέλη της.
 20.3 Αρμοδιότητες 
  α) Καταρτίζει τον Ετήσιο Προϋπολογισμό Εσόδων και Δαπανών του
   Κόμματος και τον καταθέτει προς έγκριση στην Κεντρική Επιτροπή
   προς την οποία είναι υπόλογη.
  β) Σε συνεργασία με τον Οικονομικό διαχειριστή του Κόμματος, τους
   αξιωματούχους της ηγεσίας και άλλα αρμόδια κομματικά όργανα
   προγραμματίζει και υλοποιεί προγράμματα για την εξασφάλιση
   οικονομικών πόρων και ενίσχυση του Ταμείου του Κόμματος
  γ) Εποπτεύει την κανονική λειτουργία  του Λογιστηρίου του Κόμματος και
   ασκεί έλεγχο στην οικονομική διαχείριση σε όλα τα επίπεδα του
   Κόμματος.
  δ) Εξουσιοδοτεί τη διενέργεια των κομματικών δαπανών με βάση
   σχετικές εκάστοτε εισηγήσεις του Γενικού Διευθυντή του Κόμματος.
  ε) Υποβάλλει στο Εκτελεστικό Γραφείο κατά τρίμηνο, ή όταν της ζητηθεί,
‘   Έκθεση για την οικονομική κατάσταση του Κόμματος’.
  στ) Υποβάλλει στο τέλος κάθε οικονομικού έτους στην Κεντρική Επιτροπή
   τους ελεγμένους λογαριασμούς του Κόμματος προς συζήτηση και
   έγκριση.
  ζ) Παρουσιάζει κατ’ έτος προϋπολογισμό για τους επόμενους δώδεκα
   (12) μήνες.
  η) Με εισήγηση του Γενικού Διευθυντή ή/και του Οικονομικού
   Διαχειριστή δύναται να ανοίγει/κλείνει/λειτουργεί τραπεζικούς
   λογαριασμούς, ή/και να έχει δικαίωμα υπογραφής ή/και  να προβαίνει
   σε αιτήματα τραπεζικών διευκολύνσεων/δανεισμού εκ μέρους του
   Κόμματος, ΝΕΔΗΚ, ΓΟΔΗΚ, και των Επαρχιακών Επιτροπών σύμφωνα
   με το άρθρο 69.9.
 20.4 Ειδικός  Κανονισμός

  Ειδικός Κανονισμός που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει την
  οργάνωση και λειτουργία της.

ΑΡΘΡΟ 21: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
 21.1 Η  Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων χειρίζεται τις διεθνείς σχέσεις του Κόμματος
  υπό την άμεση εποπτεία του Αναπληρωτή Προέδρου  του  Κόμματος.
 21.2 Η Επιτροπή είναι πενταμελής (5), με δικαίωμα της Κεντρικής Επιτροπής να
  αυξομειώνει τα μέλη της.  Επιλέγεται/εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή
  για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 21.3 Κάθε χρόνο υποβάλλει στο Εκτελεστικό γραφείο Έκθεση Δράσης που
  καλύπτει τις δραστηριότητές της κατά την περίοδο αυτή.
 21.4 Η Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων συμμετέχει τόσο στο σύστημα  παραγωγής
  πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.
 21.5 Της Επιτροπής προΐσταται ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων, ο
  οποίος επιλέγεται/εκλέγεται από το Εκτελεστικό Γραφείο και είναι εξ οφίκιο
  μέλος της Κεντρικής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου.
 21.6 Ειδικός  Κανονισμός
  Ειδικός Κανονισμός που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει τη
  λειτουργία της.

ΑΡΘΡΟ 22: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΣΧΕΣΕΩΝ  
 22.1 Η Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων είναι πενταμελής (5) με δικαίωμα της
  Κεντρικής Επιτροπής να αυξομειώνει τον αριθμό των μελών της. Ο Πρόεδρος
  και τα τέσσερα μέλη επιλέγονται/εκλέγονται από το Εκτελεστικό Γραφείο για
  θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 22.2 Κάθε εξάμηνο υποβάλλει στο Εκτελεστικό Γραφείο Έκθεση Δράσης που
  καλύπτει τις δραστηριότητες κατά την περίοδο αυτή.
 22.3 Η Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων χειρίζεται τις δημόσιες σχέσεις του
  Κόμματος υπό την εποπτεία του Προέδρου του Κόμματος και του Γενικού
  Γραμματέα.
 22.4 Η Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων συμμετέχει τόσο στο σύστημα παραγωγής
  πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.
 22.5 Της Επιτροπής προΐσταται ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων ο
  οποίος επιλέγεται/εκλέγεται από το Εκτελεστικό Γραφείο και είναι εξ οφίκιο
  μέλος της Κεντρικής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου.
 22.6 Ειδικός Κανονισμός
  Ειδικός Κανονισμός που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει τη
  λειτουργία της.

ΑΡΘΡΟ 23: ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
 23.1 Ιδρύονται Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες κατά επαρχία
  με εισήγηση του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
  Ομάδων, κατά κλάδον ή επάγγελμα όπου τα μέλη είναι πέραν των τριάκοντα
  Οι κατά επαρχία επάγγελμα Κλαδικές Οργανώσεις συνδέονται με τις
  αντίστοιχες Κλαδικές των άλλων Επαρχιακών και σχηματίζουν κατά
  επάγγελμα την Παγκύπρια Κλαδική Οργάνωση.
 23.2 Η Κλαδική Οργάνωση διοικείται από πενταμελή (5) Επιτροπή που
  αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα, το Βοηθό
  Γραμματέα και τον Ταμία.
 23.3 Οι Πρόεδροι των Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων
  αποτελούν την Συντονιστική Επιτροπή των Κλαδικών Οργανώσεων
  (Σ.Ε.Κ.Ο.)  και έχουν την ευθύνη του συντονισμού των Κλαδικών
  Οργανώσεων. Το έργο της ΣΕΚΟ αναλαμβάνει πενταμελής Γραμματεία που
  εκλέγεται και έχει πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Αναπληρωτή
  Γραμματέα και Ταμία.
 23.4 Αρμοδιότητες Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων 
  α) Επιλαμβάνονται και προωθούν προβλήματα, ή αιτήματα μελών του
   Κλάδου διά του αρμοδίου οργάνου του Κόμματος.
  β) Μελετούν προβλήματα του Κλάδου και υποβάλλουν εισηγήσεις στο
   Κόμμα διά του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών

   Ομάδων.
  γ) Οργανώνουν τα μέλη, τα στελέχη και τους οπαδούς του Κόμματος
   στους χώρους εργασίας και φροντίζουν για τη συστηματική
   διαφώτιση και εμπέδωση της Κομματικής πολιτικής.
 23.5 Οι Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες συμμετέχουν τόσο στο
  σύστημα παραγωγής πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών
  προγραμμάτων του Κόμματος.
 23.6 Οι Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες τελούν υπό την
  εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου.
 23.7 Κατά παρόμοιο τρόπο λειτουργούν και οι Επιτροπές Συνταξιούχων.
 23.8 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί, που εγκρίνει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζουν τον τρόπο
  εκλογής και λειτουργίας όλων των Κλαδικών Επιτροπών και Οργανώσεων
  του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 24: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
 24.1 Η σύνθεση και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Πολιτικού Σχεδιασμού
  καθορίζονται από το Εκτελεστικό Γραφείο.
 24.2 Η Επιτροπή Πολιτικού Σχεδιασμού συμμετέχει τόσο στο σύστημα παραγωγής
  πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 25: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 25.1 Η Επιτροπή Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι υπεύθυνη για την Οργάνωση της
  Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Κόμματος στις Δημαρχούμενες περιοχές και στα
  Κοινοτικά Συμβούλια.
 25.2 Σε συνεργασία με το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο, υπό την εποπτεία του
  Προέδρου του Κόμματος, καταρτίζει τα ψηφοδέλτια του Κόμματος στις
  Δημοτικές και Κοινοτικές εκλογές.
 25.3 Της Επιτροπής Τοπικής Αυτοδιοίκησης προΐσταται ο Γραμματέας Τοπικής
  Αυτοδιοίκησης ο οποίος επιλέγεται/εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή
  της οποίας είναι εξ οφίκιο μέλος με δικαίωμα ψήφου.
 25.4 Συμμετέχουν οι Δήμαρχοι, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι Σχολικοί Έφοροι και οι
  εκλεγμένοι Πρόεδροι Κοινοτικών Συμβουλίων μέλη του Κόμματος.
 25.5 Τελεί υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου.
 25.6 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί που ψηφίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζουν, θέματα
  οργάνωσης και λειτουργίας της Επιτροπής Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΑΡΘΡΟ 26: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
 26.1 Η Επιτροπή Διαρκούς Διαβούλευσης με τους Πολίτες είναι υπεύθυνη για την
  διαμόρφωση και διαχείριση συστήματος συνεχούς επικοινωνίας με τους
  πολίτες, μέσω της διεξαγωγής ερευνών  και μελετών για πολιτικά,
  ανθρωπιστικά και κοινωνικά θέματα και για προτάσεις του Κόμματος που
  αφορούν σημαντικά ζητήματα που τους απασχολούν.
 26.2 Την σύνθεση της Επιτροπής αποφασίζει η Γραμματεία του Εκτελεστικού
  Γραφείου.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΑΡΘΡΟ 27: ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
  1. Πρόεδρος
  2. Αναπληρωτής Πρόεδρος
  3. Αντιπρόεδροι
  4. Γενικός Γραμματέας
  5. Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας
  6. Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος

  7. Μέλος Εκτελεστικού Γραφείου
  8. Πρόεδρος ΓΟΔΗΚ
  9. Πρόεδρος ΝΕΔΗΚ
  10. Μέλος Κεντρικής Επιτροπής
  11. Άλλοι Αξιωματούχοι

ΑΡΘΡΟ 28: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 28.1 Ο Πρόεδρος του Κόμματος εκλέγεται, άμεσα από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση,  και η θητεία του διαρκεί μέχρι την εκλογή νέου Προέδρου.
  Πρόεδρος εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει το 50% συν μία ψήφο
  του συνόλου των έγκυρων ψήφων. Αν η πρώτη ψηφοφορία δεν αναδείξει
  Πρόεδρο, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την πρώτη Κυριακή μετά την
  Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση, μεταξύ των δύο επικρατέστερων
  υποψηφίων.
 28.2 Σε περίπτωση κένωσης της θέσης του Προέδρου του Κόμματος για
  υπολειπόμενη θητεία μικρότερη των έξι (6) μηνών τα  καθήκοντα αυτού ασκεί
  ο Αναπληρωτής Πρόεδρος. Αν η θέση του Προέδρου του Κόμματος κενωθεί
  ενώ υπολείπεται θητεία πέραν των έξι μηνών, συγκαλείται Έκτακτη
  Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση, ειδικώς προς τούτο συγκαλούμενη, για την
  εκλογή νέου Προέδρου εντός του επόμενου εξαμήνου από την κένωση της
  θέσης.
 28.3 Αρμοδιότητες
  α) Ο Πρόεδρος του Κόμματος εκπροσωπεί και εκφράζει το Κόμμα.
  β) Προΐσταται και έχει τη γενική εποπτεία και τον έλεγχο του Κόμματος
   σε όλους του τομείς.
  γ) Προεδρεύει όλων των Κεντρικών Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος
   ή οποιασδήποτε Επιτροπής σε συνεδρία της οποίας λαμβάνει μέρος.
  δ) Μετέχει στη διαδικασία εκλογής του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου
   και του Αναπληρωτή του ως ορίζεται στο Καταστατικό.
  ε) Υπογράφει όλα τα έγγραφα του Κόμματος.
  στ) Δύναται να εκχωρεί προσωρινά μέρος των εξουσιών του στον
   Αναπληρωτή  Πρόεδρο του Κόμματος.
  ζ) Τον Πρόεδρο του Κόμματος όταν κωλύεται ή απουσιάζει
   αντιπροσωπεύει ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Κόμματος. Ο
   Πρόεδρος του Κόμματος λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 29: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 29.1 Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος εκλέγεται  από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση.
 29.2 Είναι μέλος των Ανωτάτων Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος.
 29.3 Αναπληρεί τον Πρόεδρο όταν κωλύεται ή απουσιάζει, στην άσκηση των
  συνήθων καθηκόντων του ή όπως προβλέπεται στο άρθρο 25(2).
 29.4 Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 30: ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 30.1 Οι Αντιπρόεδροι είναι τρεις (3) και εκλέγονται από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση μέσα από κοινό ψηφοδέλτιο. Σε περίπτωση κενής θέσης
  Αντιπροέδρου, τότε η Κεντρική Επιτροπή εκλέγει μετά από υποβολή
  υποψηφιοτήτων, νέο Αντιπρόεδρο.
 30.2 Ο κάθε ένας εξ αυτών αναλαμβάνει ξεχωριστό τομέα ευθύνης, όπως αυτοί
  καθορίζονται από το Εκτελεστικό Γραφείο. Η επιλογή γίνεται με βάση την
  σειρά εκλογής.
 30.3 Είναι μέλη των  Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος όπως προβλέπεται από
  το Καταστατικό.
 30.4 Καθήκοντα
  α) Βοηθούν τον Πρόεδρο και Αναπληρωτή Πρόεδρο στην εκτέλεση των
   καθηκόντων τους για την ομαλή λειτουργία του Κόμματος.
  β) Αναλαμβάνουν την ευθύνη εποπτείας και συντονισμού του
   συστήματος παραγωγής πολιτικής, την ευθύνη του συντονισμού της

   διαμόρφωσης του κυβερνητικού προγράμματος του Κόμματος και τον
   συντονισμό της Επιτροπής Πολιτικών Συμβούλων. Ενημερώνουν με
   τακτικές εκθέσεις/αναφορές το Εκτελεστικό Γραφείο και την Κεντρική
   Επιτροπή.
 30.5 Οι Αντιπρόεδροι λογοδοτούν στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 31: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 31.1 Ο Γενικός Γραμματέας του Κόμματος εκλέγεται από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση.
 31.2 Αρμοδιότητες: 
  α) Συγκαλεί τις συνεδρίες των Κεντρικών Συλλογικών Οργάνων του
   Κόμματος κοινοποιώντας έγκαιρα την ημερήσια διάταξη κάθε
   συνεδρίας μαζί με τα σχετικά έγγραφα εργασίας ως ορίζει το
   Καταστατικό και οι Ειδικοί Κανονισμοί.
  β) Σε συνεργασία με τους Βοηθούς Γενικούς Γραμματείς φέρει την
   ευθύνη τήρησης  των  βιβλίων  Πρακτικών των συνεδριάσεων των
   Κεντρικών Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος.
  γ) Έχει την εποπτεία των Ομάδων Μελετών και του Πολιτικού
   Σχεδιασμού.
  δ) Γνωστοποιεί τις αποφάσεις των Ανώτερων Καθοδηγητικών Οργάνων
   του Κόμματος προς τα ιεραρχικά υφιστάμενά  του κομματικά όργανα
   και ελέγχει την εφαρμογή τους.
  ε) Καταθέτει στο Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο την Έκθεση Δράσης του
   Κόμματος.
  στ) Προσυπογράφει κατά κανόνα τα εξερχόμενα έγγραφα του Κόμματος.
  ζ) Υποβάλλει  προς τα αρμόδια  όργανα   προτάσεις για λήψη
   αποφάσεων πάνω σε  τρέχοντα σοβαρά θέματα.
  η) Συγκροτεί σε συνεργασία με το Εκτελεστικό Γραφείο, Επιτροπές
   Εργασίας με συμβουλευτική ιδιότητα, με σκοπό την πλαισίωση και
   υποβοήθηση υπευθύνων Αξιωματούχων στην εκτέλεση του έργου
   τους. 
  θ) Ο Γενικός Γραμματέας βοηθείται στο έργο του από τους Βοηθούς
   Γενικούς Γραμματείς.
 31.3 Ο Γενικός Γραμματέας λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή

ΑΡΘΡΟ 32: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 32.1 Ο Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας  εκλέγεται από την  Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση.
 32.2 Η θέση του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα είναι επαγγελματική κατόπιν
  εκλογής. Δεν μπορεί να διεκδικήσει οποιοδήποτε πολιτειακό αξίωμα, εκτός
  και αν παραιτηθεί δυο (2) χρόνια πριν τις πολιτειακές εκλογές στις οποίες
  προτίθεται να διεκδικήσει.
 32.3. Αρμοδιότητες
  α) Είναι υπεύθυνος για την οργάνωση του Κόμματος. Καταρτίζει το
   Γενικό Οργανωτικό Σχέδιο, το οποίο, μετά την έγκριση του από την
   Κεντρική Επιτροπή, προωθεί δια των αρμοδίων κομματικών 
οργάνων
   προς υλοποίηση.
  β) Βρίσκεται σε στενή επαφή με τις Επαρχιακές Επιτροπές και τα
   Παραρτήματα του Εξωτερικού και συντονίζει τις ενέργειες και
   δραστηριότητες τους στον οργανωτικό τομέα.
  γ) Επισκέπτεται τις Επαρχίες και παρακολουθεί και ελέγχει την πρόοδο
   προς υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του Κόμματος.
  δ) Ενημερώνει το Εκτελεστικό Γραφείο και υποβάλλει τακτικά Έκθεση
   προς την Κεντρική Επιτροπή για την πρόοδο και τα αποτελέσματα
   υλοποίησης του Γενικού Οργανωτικού Σχεδίου και των Ειδικών
   Οργανωτικών Προγραμμάτων. 
  ε) Προΐσταται τις λειτουργίας του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου. 
  στ) Με εισήγηση του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, το Εκτελεστικό

   Γραφείο επικυρώνει τα εννιά (9) πρόσωπα που στελεχώνουν το
   Οργανωτικό Γραφείο. 
   Το Οργανωτικό Γραφείο υπόκειται πλήρως στις αρμοδιότητες του
   Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα.
 32.4 O Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 33: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
 33.1 Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Κόμματος είναι μέλος της Βουλής,
  αυτοδικαίως προεδρεύει της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και ασκεί καθήκοντα
  Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου.
 33.2 Εάν ο Πρόεδρος του Κόμματος αναδειχθεί Πρόεδρος της Βουλής πράγμα
  που θα τον κωλύει να ασκεί τα καθήκοντα του Κοινοβουλευτικού
  Εκπροσώπου ή για οποιοδήποτε λόγο δεν επιθυμεί να κατέχει τη θέση του
  Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου, ή εάν δεν είναι μέλος της Βουλής, η
  Κοινοβουλευτική Ομάδα σε συνεδρία της υπό την προεδρία του, εκλέγει τον
  Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο.  Την εκλογή του Εκπροσώπου επικυρώνει η
  Κεντρική Επιτροπή.
 33.3 Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος υποβάλλει κάθε τρίμηνο ή όταν του
  ζητηθεί από το Εκτελεστικό Γραφείο Έκθεση Δράσης της Ομάδας.
 33.4 Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος εκφράζει τις θέσεις του Κόμματος στην
  Βουλή και συντονίζει το έργο των βουλευτών.
 33.5 Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος καλεί σε συνεδρία την Ομάδα τακτικά κάθε
  εβδομάδα και έκτακτα όταν παρίσταται ανάγκη.

ΑΡΘΡΟ 34: ΜΕΛΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
 Ως το Άρθρο 12 ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 35: ΒΟΗΘΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
 35.1 Οι Βοηθοί Γενικοί Γραμματείς είναι δυο (2) και επιλέγονται/εκλέγονται από
  την Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 35.2 Συμμετέχουν εξ οφίκιο μέλη στην Κεντρική Επιτροπή με δικαίωμα ψήφου.
 35.3 Μετέχουν στα συλλογικά όργανα του Κόμματος,  όπως προνοεί το
  Καταστατικό.
 35.4 Αρμοδιότητες
  α) Βοηθούν το Γενικό Γραμματέα στην προετοιμασία και τη λειτουργία
   των συλλογικών οργάνων του Κόμματος.
  β) Ειδικότερα ασκούν καθήκοντα που τους κατανέμει το Εκτελεστικό
   Γραφείο ύστερα από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 36: ΒΟΗΘΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΙ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
 36.1 Οι  Βοηθοί  Γενικοί  Οργανωτικοί  Γραμματείς είναι  δύο (2)  και
  επιλέγονται/εκλέγονται από την Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί
  54 μήνες.
 36.2 Συμμετέχουν εξ οφίκιο μέλη στην Κεντρική Επιτροπή με δικαίωμα ψήφου.
 36.3 Μετέχουν στα συλλογικά όργανα του Κόμματος,  όπως προνοεί το
  Καταστατικό.
 36.4 Αρμοδιότητες 
  α) Βοηθούν το Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα για την εύρυθμη λειτουργία
   του οργανωτικού μηχανισμού του Κόμματος. Αντικαθιστούν το Γενικό
   Οργανωτικό  Γραμματέα σε περίπτωση απουσίας.
  β) Ειδικότερα, ασκούν καθήκοντα που τους αναθέτει το Εκτελεστικό
   Γραφείο ύστερα από εισήγηση του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 37: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
 37.1 Ο Αναπληρωτής Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος εκλέγεται από την
  Κοινοβουλευτική Ομάδα και αναπληρώνει τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο
  όταν απουσιάζει ή όταν κωλύεται. Την εκλογή του επικυρώνει η Κεντρική
  Επιτροπή.

   στ) Να  ψηφίζει τους υποψήφιους του Κόμματος σε κάθε εκλογή σε
    δημόσιο αξίωμα.
   ζ) Να μην είναι μέλος άλλου Κόμματος.
 62.7 Κομματική Ταυτότητα
   α) Η εγκεκριμένη αίτηση υποψηφίου μέλους, προωθείται από την
    Επαρχιακή Επιτροπή ή τη Γραμματεία του Εκτελεστικού
    Γραφείου προς το Τμήμα έκδοσης ταυτοτήτων στα Κεντρικά
    Γραφεία για την καταγραφή  του μέλους στο Κεντρικό Μητρώο
    και την έκδοση της κομματικής του ταυτότητας.
   β) Η διαδικασία έκδοσης της κομματικής ταυτότητας
    συμπληρώνεται το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες από την
    παράδοση των στοιχείων στο τμήμα ταυτοτήτων στη Λευκωσία.
    Η ταυτότητα παραδίδεται στην οικεία Επαρχιακή Επιτροπή, η
    οποία και τη διαβιβάζει αμέσως στην ενδιαφερόμενη Τοπική
    Οργάνωση για να παραδοθεί στο νέο μέλος.
   γ) Η όλη διαδικασία εγγραφής μέλους και έκδοσης της ταυτότητας
    του και παράδοσης της στο νέο μέλος διεξάγεται με τον
    ταχύτερο δυνατό ρυθμό και σε καμιά περίπτωση δεν διαρκεί
    πέραν των δύο μηνών.
   δ) Η ανανέωση της Κομματικής ταυτότητας γίνεται δια της
    πληρωμής της ετήσιας συνδρομής.

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

ΑΡΘΡΟ 63: ΝΕΟΛΑΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 63.1 Η ΝΕΔΗΚ αποβλέπει στην κινητοποίηση και πολιτικοποίηση των νέων και
  αξιοποίηση της προσφοράς τους στη ζωή του τόπου μας.
  Αποτελεί την ανανεωτική δύναμη στον αγώνα προώθησης  και πραγμάτωσης
  των αρχών και των στόχων του Κόμματος.
 63.2 Διατηρεί Τμήματα Φοιτητικής Νεολαίας, Εργαζόμενης Νεολαίας και άλλα. 
 63.3 Η ΝΕΔΗΚ είναι αναπόσπαστο μέρος του Κόμματος και βρίσκεται σε συνεχή
  πολιτική συνεργασία με τα συλλογικά όργανα του Κόμματος, πάντοτε κάτω
  από την άμεση εποπτεία του Κόμματος.
 63.4 Η οικονομική διαχείριση και ο έλεγχος γίνεται από το Γενικό Διευθυντή του
  Κόμματος σε συνεργασία με τον Οικονομικό Διαχειριστή του Κόμματος.
 63.5 Μέλη της ΝΕΔΗΚ είναι οι νέοι, μέλη του Κόμματος, ηλικίας από 18-30 ετών.
  Κατά την ημέρα της εκλογικής συνέλευσης δικαίωμα ψήφου έχουν όσοι
  έχουν οικονομικά τακτοποιημένες τις υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με τις
  πρόνοιες του Άρθρου 62.3. Για άτομα 12-18 ετών που επιθυμούν να
  εγγραφούν στην ΝΕΔΗΚ, τηρείται ξεχωριστό μητρώο υπό την εποπτεία του
  Γενικού Οργανωτικού Γραφείου.
 63.6 Την ευθύνη φύλαξης και τήρησης του μητρώου έχει το Γενικό Οργανωτικό
  Γραφείο του Κόμματος.
 63.7 Κανένας εν ενεργεία αξιωματούχος της ΝΕΔΗΚ δεν μπορεί να υπερβαίνει το
  τριαντακοστό (30) έτος της ηλικίας του εκτός και αν διανύει θητεία στην
  οποία εξελέγη και ήταν κάτω των τριάντα (30) ετών.
 63.8 Ο Πρόεδρος, τα μέλη της Γραμματείας και οι Επαρχιακοί Αξιωματούχοι της
  οργάνωσης, εκλέγονται από το Παγκύπριο Συνέδριο της Οργάνωσης το
  οποίο διενεργείται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του Κόμματος το
  αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής της
  Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης και η θητεία τους διαρκεί
  πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 63.9 Η διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη της ηγεσίας της ΝΕΔΗΚ
  διενεργείται και εποπτεύεται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του
  Κόμματος.

 63.10 Ο Πρόεδρος της ΝΕΔΗΚ προεδρεύει της Γενικής Γραμματείας και του
  Κεντρικού Συμβουλίου της ΝΕΔΗΚ.  Έχει την ευθύνη οργάνωσης και
  διοίκησης της ΝΕΔΗΚ και προώθησης των σκοπών και επιδιώξεων της, σε
  συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη των συλλογικών οργάνων της των οποίων
  προεδρεύει.
 63.11 Ο Πρόεδρος της ΝΕΔΗΚ συμμετέχει στο Εκτελεστικό Γραφείο του Κόμματος
  και επίσης, μαζί με τα μέλη της Γενικής Γραμματείας, στην Κεντρική Επιτροπή
  του Κόμματος.
 63.12 Το Καταστατικό της ΝΕΔΗΚ αντανακλά στις διατάξεις του το περιεχόμενο
  του παρόντος άρθρου. Το Καταστατικό του Κόμματος υπερισχύει
  οποιασδήποτε άλλης πρόνοιας του Καταστατικού της ΝΕΔΗΚ σε περίπτωση
  αμφιλεγόμενης και συγκρουόμενης ερμηνείας οποιασδήποτε διάταξης.
 63.13 Το Καταστατικό της ΝΕΔΗΚ υπόκειται στην έγκριση και επικύρωση της
  Κεντρικής Επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 64: ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ  ΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ  ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 64.1 Σκοπός της ΓΟΔΗΚ είναι η προσέλευση των Κυπρίων γυναικών στις τάξεις
  του Δημοκρατικού Κόμματος και η εργασία και συμβολή τους στον αγώνα για
  ανέλιξη της Κύπριας γυναίκας στον πολιτικό,  στον πολιτιστικό και στον
  κοινωνικό τομέα καθώς και η διασφάλιση για τις γυναίκες ισότητα
  δικαιωμάτων και ευκαιριών, πάντοτε μέσα στα πλαίσια του όλου Κομματικού
  μηχανισμού και σύμφωνα με τις καταστατικές αρχές και την πολιτική γραμμή
  του Κόμματος.
 64.2 Η ΓΟΔΗΚ είναι  τμήμα αναπόσπαστο του  Κόμματος και βρίσκεται σε συνεχή
  πολιτική συνεργασία με τα συλλογικά όργανα του Κόμματος. Διατηρεί
  διοικητική και οργανωτική αυτοτέλεια, πάντοτε κάτω από την άμεση εποπτεία
  του Κόμματος.
 64.3 Η οικονομική διαχείριση και ο έλεγχος γίνονται από το Γενικό Διευθυντή του
  Κόμματος σε συνεργασία με τον Οικονομικό Διαχειριστή του Κόμματος.
 64.4 Η ΓΟΔΗΚ παρουσιάζει τις θέσεις και απόψεις του Κόμματος σε θέματα που
  αφορούν ειδικά τη γυναίκα.
 64.5 Μέλη της ΓΟΔΗΚ είναι όλες οι γυναίκες  μέλη του Κόμματος.
  Για την εγγραφή τους ως μελών εφαρμόζονται οι πρόνοιες του Άρθρου 62.3.
  Τα ονόματα των γυναικών μελών του Κόμματος καταχωρούνται στο Κεντρικό
  Μητρώο Μελών του Κόμματος.
 64.6 Την ευθύνη φύλαξης και τήρησης του μητρώου έχει το Γενικό Οργανωτικό
  Γραφείο του Κόμματος. Το μητρώο μελών περιλαμβάνει τις γυναίκες μέλη
  του Κόμματος και δεν διατηρείται παράλληλα άλλο μητρώο από την ίδια
  Οργάνωση.
 64.7 Η Πρόεδρος και τα μέλη της ΓΟΔΗΚ εκλέγονται από το Παγκύπριο Συνέδριο
  της Οργάνωσης, το οποίο διενεργείται και εποπτεύεται από το Γενικό
  Οργανωτικό Γραφείο του Κόμματος. Η εκλογή της ηγεσίας γίνεται εντός έξι
  (6) μηνών από την ημερομηνία της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης και η
  θητεία τους διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 64.8 Η διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη της ηγεσίας της ΓΟΔΗΚ
  διενεργείται και εποπτεύεται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του
  κόμματος.
 64.9 Η Πρόεδρος της ΓΟΔΗΚ συμμετέχει στο Εκτελεστικό Γραφείο του Κόμματος
  και επίσης, μαζί με τα μέλη της Γενικής Γραμματείας της, στην Κεντρική
  Επιτροπή.
 64.10 Το Καταστατικό της ΓΟΔΗΚ  αντανακλά στις διατάξεις του το περιεχόμενο
  του παρόντος άρθρου. Το Καταστατικό του Κόμματος υπερισχύει
  οποιασδήποτε άλλης πρόνοιας του Καταστατικού της ΓΟΔΗΚ σε περίπτωση
  αμφιλεγόμενης και συγκρουόμενης ερμηνείας οποιασδήποτε διάταξης.
 64.11 Το Καταστατικό της ΓΟΔΗΚ υπόκειται στην έγκριση και επικύρωση της
  Κεντρικής Επιτροπής.

  Επιτροπή.
 60.3 Αρμοδιότητες
  Η Τοπική Επιτροπή εργάζεται για:
   α) Την υλοποίηση των Αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.
   β) Την προώθηση των θέσεων και απόψεων του Κόμματος μέσα
    στον κόσμο  της περιοχής της.
   γ) Τη διεύρυνση του Κόμματος με την προσχώρηση νέων μελών.
   δ) Την ανάληψη πρωτοβουλιών με στόχο την αύξηση της επιρροής
    του Κόμματος στην περιοχή ευθύνης της.
   ε) Την κινητοποίηση και συμμετοχή των μελών στις γενικές
    κομματικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις.
   στ) Την διεκπεραίωση των οδηγιών ή καθηκόντων που της
    ανατίθενται από  αρμόδια κομματικά όργανα.
   ζ) Την είσπραξη συνδρομών και διαφώτιση των μελών της Τοπικής
    Οργάνωσης.
   η) Την ενημέρωση και διαφώτιση των μελών της περιοχής της για
    τις θέσεις του Κόμματος πάνω στις διαμορφούμενες νέες
    εξελίξεις. 
 60.4 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν την
  οργάνωση και λειτουργία των Επαρχιακών οργάνων του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 61: ΤΟΠΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 61.1 Το Τοπικό Συμβούλιο συγκροτείται από:
   α) Την Τοπική Επιτροπή
   β) Τους αντιπροσώπους κάθε εκλογικού κέντρου της περιφέρειας
    της Τοπικής Επιτροπής.
   γ) Μέλη  οργανωμένων συνόλων που εγκρίνει η Επαρχιακή
    Επιτροπή  μετά από συνεννόηση  με την Τοπική Επιτροπή.
 61.2 Του Τοπικού Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος της Τοπικής Επιτροπής ή
  εκπρόσωπος της Επαρχιακής Επιτροπής.  Καλείται σε συνεδρία με απόφαση
  της Τοπικής Επιτροπής τακτικά κάθε δύο (2) μήνες και έκτακτα όταν κριθεί
  αναγκαίο από τον Πρόεδρο της Τοπικής Επιτροπής ή την Επαρχιακή Επιτροπή
  ή όταν ζητηθεί από την πλειοψηφία των μελών του.
 61.3 Αρμοδιότητες
   α) Συμβάλλει ουσιαστικά στην υλοποίηση των οργανωτικών
    προγραμμάτων που σχεδιάζει η Τοπική Επιτροπή μέσα στα
    πλαίσια των οδηγιών της Επαρχιακής Επιτροπής.
   β) Αξιολογεί τα αποτελέσματα της Κομματικής δουλειάς και
    εκφράζει τις διαπιστώσεις, τα συμπεράσματα και τις εισηγήσεις
    του.
   γ) Επιλαμβάνεται ειδικών θεμάτων που παραπέμπονται προς αυτό
    από τη Τοπική Επιτροπή ή την Επαρχιακή Επιτροπή και
    υποβάλλει σχετικές εισηγήσεις.

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΑΡΘΡΟ 62: ΜΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
 62.1 Προσόντα Εγγραφής
   α) Κάθε Κύπριος, κάτοικος της Κύπρου, μπορεί να εγγραφεί μέλος
    του Κόμματος, εάν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας
    του, δεν ανήκει ή δεν υποστηρίζει άλλο πολιτικό σχηματισμό και
    δηλώσει αποδοχή των Αρχών της Ιδεολογίας και του
    Καταστατικού του Κόμματος.
   β) Με απόφαση του Εκτελεστικού Γραφείου είναι δυνατό, Κύπριοι
    μη μόνιμοι κάτοικοι της Κύπρου, καθώς  και αλλοδαποί μόνιμοι
    κάτοικοι της Κύπρου να εγγραφούν μέλη του Κόμματος.

 62.2 Μητρώα Μελών 
  Τα μέλη εγγράφονται στα ακόλουθα Μητρώα: 
  1) Μητρώο Μελών Τοπικής Οργάνωσης.
  2) Μητρώο Μελών Επαρχιακής Οργάνωσης.
  3) Κεντρικό Μητρώο Μελών.
 62.3 Εγγραφή Μελών 
  Το υποψήφιο μέλος συμπληρώνει ειδικό Έντυπο Εγγραφής Μέλους στην
  Τοπική Οργάνωση του τόπου διαμονής του. Η αίτηση εξετάζεται από την
  οικεία Επαρχιακή Επιτροπή.
  Συμμετοχή στη διαδικασία εγγραφής μέλους έχουν ο Πρόεδρος και τα μέλη
  της Γραμματείας του Εκτελεστικού Γραφείου.
 62.4 Αποχώρηση Μέλους
  Έκαστο μέλος αποχωρεί από το Κόμμα:
   α) Όταν καταδεικνύει ρητά την επιθυμία του πως δεν επιθυμεί να
    είναι μέλος,
   β) Αποστείλει γραπτή επιστολή προς την οικεία Επαρχιακή
    Επιτροπή ή/και στο Γενικό Οργανωτικό Γραφείο,
   γ) Με δημόσια ανάρτηση ή δήλωση του,
   δ) Όταν με πράξεις ή/και ενέργειες του διαμηνύει ότι δεν θέλει να  
    είναι μέλος του κόμματος.
 
 62.5 Δικαιώματα Μέλους 
  Κάθε μέλος έχει δικαίωμα:
   α) Να ψηφίζει αιρετά όργανα του Κόμματος (άμεσα ή έμμεσα)
    όπως προνοεί το Καταστατικό.
   β) Να υποβάλλει υποψηφιότητα για εκλογή σε κομματικά Αξιώματα
    σε όλα τα επίπεδα της κομματικής δομής, όπως ορίζει το
    Καταστατικό.
   γ) Να διεκδικεί υποβολή υποψηφιότητας για πολιτειακά αξιώματα
    σύμφωνα με το Καταστατικό και τους Ειδικούς Κανονισμούς που
    ρυθμίζουν το θέμα τούτο.
   δ) Να ασκεί κριτική που να εξαντλείται μέσα στα πλαίσια της
    λειτουργίας των οργάνων του Κόμματος.
   ε) Να υποβάλλει στα αρμόδια όργανα εισηγήσεις και να συζητεί
    ελεύθερα  οποιοδήποτε θέμα που έχει σχέση με την πολιτική
    του Κόμματος μέσα στα πλαίσια των κομματικών διαδικασιών.
   στ) Να εκφράζει, να προωθεί και να υποστηρίζει, τυχόν
    διαφορετικές απόψεις του όσο αφορά την πολιτική ή τις
    ενέργειες του Κόμματος, είτε στα συλλογικά όργανα είτε
    δημόσια, νοουμένου ότι μετά που θα ληφθεί απόφαση ομόφωνα
    ή κατά πλειοψηφία από το αρμόδιο συλλογικό όργανο, το μέλος
    δεν δικαιούται με λόγο ή  ενέργειες να  υποσκάπτει ή να
    προβαίνει σε ενέργειες αντίθετες προς την απόφαση που
    λήφθηκε. Σε περίπτωση που ενεργεί αντίθετα, λαμβανομένης
    υπόψη και της μορφής και έντασης της αντίδρασης, το μέλος
    θεωρείται ότι είναι πειθαρχικά υπόλογο και σε περίπτωση
    καταδίκης, υπόκειται σε κυρώσεις.
 62.6 Υποχρεώσεις Μέλους 
  Κάθε μέλος έχει την υποχρέωση:
   α) Να σέβεται και να προωθεί τις Αρχές, την Ιδεολογία και το
    Πρόγραμμα του Κόμματος.
   β) Να συμμορφώνεται προς τις αποφάσεις και να τηρεί τη γραμμή
    του Κόμματος
   γ) Να παρακολουθεί ανελλιπώς τις συνεδρίες των οργάνων στα
    οποία  μετέχει και να λαμβάνει πρόθυμα μέρος στις διάφορες
    εκδηλώσεις του Κόμματος.
   δ) Να καταβάλλει την συνδρομή του στο Κόμμα.
   ε) Να φροντίζει ώστε να είναι εγγεγραμμένος στους Εκλογικούς
    Καταλόγους της Πολιτείας.

ΑΡΘΡΟ 55: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 55.1 Ύστερα από οδηγίες του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου, σύμπλεγμα Τοπικών
  Οργανώσεων, αποτελεί Περιφερειακή Οργάνωση. Κάθε Επαρχιακή Επιτροπή,
  σε συνεννόηση με το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο, χωρίζει την οικεία επαρχία
  της σε περιφέρειες. Κάθε περιφέρεια είναι ένας δήμος ή μια ενορία ή μια
  εκλογική περιφέρεια και στην ύπαιθρο μια ομάδα κοινοτήτων.
  Μέλη της μπορεί να είναι όλες οι Τοπικές Οργανώσεις μιας Περιφέρειας. Οι
  Πρόεδροι και οι Οργανωτικοί Γραμματείς των Τοπικών Οργανώσεων
  αποτελούν το Εκτελεστικό Σώμα της Περιφερειακής Οργάνωσης.
  Η Περιφερειακή Οργάνωση συνεδριάζει υπό την προεδρία του Εκπροσώπου
  των Περιφερειακών Τομέων/Οργανωτικό Συντονιστή Υπαίθρου και
  Δημαρχούμενων περιοχών, που εκλέγεται από τα μέλη της Περιφέρειας
  όπως ορίζει το άρθρο 52.1, τακτικά κάθε διμηνία και έκτακτα όταν το
  αποφασίσει η Επαρχιακή Επιτροπή. Οι αρμοδιότητες του Συντονιστή
  καθορίζονται με Κανονισμούς από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο
 55.2 Τις περιφέρειες κατά επαρχία ορίζει η οικεία Επαρχία σε συνεννόηση με το
  Γενικό Οργανωτικό Γραφείο.
 55.3 Αρμοδιότητες
  1) Συντονίζει τις δραστηριότητες των Τοπικών Οργανώσεων που
   περιλαμβάνονται στην περιφέρεια
  2) Θέτει περιφερειακούς στόχους για διεύρυνση του Κόμματος και
   αποτελεσματική διαφώτιση των μελών της.

ΑΡΘΡΟ 56: ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 
ΕΠΑΡΧΙΩΝ 
 56.1 Οι Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες Επαρχιών λειτουργούν
  σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος Καταστατικού.
 56.2 Ιδρύονται Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες κατά Επαρχία
  με εισήγηση του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
  Ομάδων και κατόπιν έγκρισης του Οργανωτικού Γραφείου, κατά Κλάδο ή
  Επάγγελμα όπου τα μέλη είναι πέραν των τριάκοντα (30). Το Εκτελεστικό
  Γραφείο δύναται να εγκρίνει σύσταση Κλαδικής Οργάνωσης με μικρότερο
  αριθμό μελών. Οι κατά επαρχία επάγγελμα Κλαδικές Οργανώσεις συνδέονται
  με τις αντίστοιχες Κλαδικές των άλλων Επαρχιακών και σχηματίζουν κατά
  επάγγελμα την Παγκύπρια Κλαδική Οργάνωση.
 56.3 Η Κλαδική Οργάνωση διοικείται από πενταμελή (5) Επιτροπή που
  αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα, το Βοηθό
  Γραμματέα και τον Ταμία.
 56.4 Υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, οι Πρόεδροι των
  Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων αποτελούν την
  Συντονιστική Επιτροπή των Κλαδικών Οργανώσεων (Σ.Ε.Κ.Ο) και έχουν την
  ευθύνη του συντονισμού των Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
  Ομάδων. Το έργο της Σ.Ε.Κ.Ο αναλαμβάνει πενταμελής Γραμματεία που
  εκλέγεται και έχει Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Αναπληρωτή
  Γραμματέα και Ταμία.
 56.5 Αρμοδιότητες
  α) Επιλαμβάνονται και προωθούν προβλήματα, ή αιτήματα μελών του
   Κλάδου δια του αρμοδίου οργάνου του Κόμματος.
  β) Μελετούν προβλήματα του Κλάδου και υποβάλλουν εισηγήσεις στο
   Κόμμα δια του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
   Ομάδων.
  γ) Οργανώνουν τα μέλη, τα στελέχη και τους οπαδούς του Κόμματος
   στους χώρους εργασίας και φροντίζουν δια την συστηματική
   διαφώτιση και εμπέδωση της Κομματικής Πολιτικής.
 56.6 Κατά παρόμοιο τρόπο λειτουργούν και οι Επιτροπές Συνταξιούχων.
 56.7 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί, που εγκρίνει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζουν τον τρόπο
  εκλογής και λειτουργίας όλων των Επιτροπών και Οργανώσεων του
  Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 57: TOΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 57.1 Η Τοπική Οργάνωση είναι η βασική πολιτική και οργανωτική μονάδα του
  Κόμματος. Καλύπτει και μια ενορία ή εκλογική περιφέρεια
  Ιδρύεται από την Επαρχιακή Επιτροπή ύστερα από έγκριση του Εκτελεστικού
  Γραφείου.  Δύναται να καλύπτει μια κοινότητα ή ομάδα κοινοτήτων ή ενορία ή
  εκλογική περιφέρεια και στις πόλεις  να καλύπτει την περιοχή που αναλογεί
  σε κάθε ένα εκλογικό Κέντρο.
 57.2 Αποτελείται τουλάχιστον από 10 μέλη. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το
  Εκτελεστικό Γραφείο δύναται να εγκρίνει σύσταση Τοπικής Οργάνωσης με
  μικρότερο αριθμό μελών.
  Η Τοπική Οργάνωση δέχεται μέλη που κατοικούν στην ίδια γεωγραφική
  περιφέρεια.

ΑΡΘΡΟ 58: ΤΟΠΙΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 58.1 Αποτελεί το ανώτατο όργανο της Τοπικής Οργάνωσης. Συγκροτείται από τα
  μέλη που έχουν εγγραφεί στο κεντρικό μητρώο μελών του Κόμματος
  τουλάχιστον εννέα (9) μήνες πριν τη διεξαγωγή της Παγκύπριας Εκλογικής
  Συνέλευσης και διενεργείται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του
  Κόμματος εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής της
  Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης.
  Εφορευτική Επιτροπή που ορίζεται από την Επαρχιακή Επιτροπή εποπτεύει
  την εκλογική διαδικασία. 
  Ειδικοί κανονισμοί που καθορίζονται από την Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν
  τα θέματα της υποβολής υποψηφιοτήτων και την εκλογική διαδικασία. Οι
  Γενικές Συνελεύσεις των Τοπικών Οργανώσεων διεξάγονται εντός έξι (6)
  μηνών μετά την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
 58.2 Σε περίπτωση που Προέδροι ή μέλη Τοπικών Επιτροπών δεν ανταποκρίνονται
  στα καθήκοντα τους και δεν υλοποιούν το πλάνο του Γενικού Οργανωτικού
  Γραφείου και τις αποφάσεις του Κόμματος, η οικεία Επαρχιακή Επιτροπή σε
  συνεννόηση με το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο και με έγκριση του
  Εκτελεστικού Γραφείου, αποφασίζει την πραγματοποίηση νέας Εκλογικής
  Συνέλευσης ή/και την αντικατάσταση τους.
 58.3 Αρμοδιότητες
  Εκλέγει τον Πρόεδρο και τα μέλη της Τοπικής  Επιτροπής για θητεία που
  διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.

ΑΡΘΡΟ 59: ΤΟΠΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 59.1 Συγκαλείται μια (1) φορά στην διάρκεια της θητείας της Επιτροπής ή όποτε
  αυτό κριθεί αναγκαίο και προβαίνει σε έλεγχο των πεπραγμένων της Τοπικής
  Επιτροπής, η οποία παρουσιάζει έκθεση δράσης. Μεριμνά για την περαιτέρω
  στελέχωση και δραστηριοποίηση της Τοπικής Επιτροπής.
  Συμμετέχουν όλα τα μέλη της Τοπικής Οργάνωσης που είναι εγγεγραμμένα
  στο κεντρικό μητρώο μελών του Κόμματος και έχουν τακτοποιημένη την
  οικονομική συνδρομή τους.

ΑΡΘΡΟ 60: ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 60.1 Εκλέγεται από την Τακτική Εκλογική Συνέλευση της Τοπικής Οργάνωσης για
  θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
  Αποτελείται από πέντε ως δεκαπέντε (5-15) μέλη ανάλογα με την
  αριθμητική δύναμη των μελών της Τοπικής Οργάνωσης.
  Καταρτίζεται εις Σώμα ως εξής:
  Αντιπρόεδρος, Γραμματέας Οργανωτικός Γραμματέας και Ταμίας. Τα υπόλοιπα
  μέλη είναι Σύμβουλοι. Συνεδριάζει τακτικά κάθε εβδομάδα και έκτακτα όταν
  κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο.
 60.2 Ο Πρόεδρος της  Τοπικής  Επιτροπής ΝΕΔΗΚ και η Πρόεδρος της Τοπικής
  Επιτροπής ΓΟΔΗΚ παρακάθονται στις συνεδρίες  της Τοπικής Επιτροπής του
  Κόμματος. Εξ οφίκιο μέλη με δικαίωμα ψήφου είναι οι Δήμαρχοι, Δημοτικοί
  Σύμβουλοι, Σχολικοί Έφοροι, Πρόεδρος και μέλη Κοινοτικών Συμβουλίων,
  νοουμένου ότι είναι μέλη του Κόμματος που κατοικούν στην οικεία Τοπική

  Γραφείο χωρίζει την Επαρχία της σε περιφέρειες. Κάθε περιφέρεια είναι ένας
  Δήμος ή Ενορία ή εκλογική περιφέρεια και στην Ύπαιθρο ομάδα κοινοτήτων.
  Του Επαρχιακού Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος της Επαρχιακής
  Επιτροπής.  Καλείται δε σε συνεδρία με απόφαση της Επαρχιακής Επιτροπής
  τακτικά κάθε τρεις (3) μήνες και έκτακτα όταν κριθεί αναγκαίο από τον
  Πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής ή όταν ζητηθεί από τη πλειοψηφία των
  μελών του.
 52.2 Αρμοδιότητες
  α) Συμβάλλει ουσιαστικά στην υλοποίηση των οργανωτικών
   προγραμμάτων εσωκομματικής επικοινωνίας που σχεδιάζει η
   Επαρχιακή Επιτροπή.
  β) Προβαίνει σε αξιολόγηση των πεπραγμένων και σε απολογισμό
   δράσης κατά Τοπική Οργάνωση και εκφράζει τις διαπιστώσεις, τα
   συμπεράσματα και τις εισηγήσεις της.
  γ) Επιλαμβάνεται ειδικών θεμάτων που παραπέμπονται προς αυτό από
   την Επαρχιακή Επιτροπή και υποβάλλει σχετικές εισηγήσεις.

ΑΡΘΡΟ 53: ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 53.1 Η Επαρχιακή Επιτροπή είναι είκοσι-εφταμελής (27). Εκλέγεται από την
  Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις
  (54) μήνες. Το Επαγγελματικό Οργανωτικό Στέλεχος κάθε επαρχίας
  συμμετέχει εξ οφίκιο μέλος της Επαρχιακής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου.
  Η εκλογή του Προέδρου της διεξάγεται χωριστά. Τα μέλη του Εκτελεστικού
  Γραφείου και της Γραμματείας του Εκτελεστικού Γραφείου δύνανται να
  παρακάθονται στις συνεδρίες της οικείας Επαρχιακής Επιτροπής.
 53.2 Οι Επαρχιακές Επιτροπές του Κόμματος υπό ομαλές συνθήκες είναι έξι (6),
  μια (1) σε κάθε Επαρχία της Κύπρου. Κατ’  εξαίρεση για λόγους οργανωτικούς
  και εφ΄ όσον συνεχίζεται η σημερινή έκρυθμη κατάσταση οι Επαρχιακές
  Επιτροπές είναι δώδεκα “12”.
  Επαρχιακή Επιτροπή Λευκωσίας
  Επαρχιακή Επιτροπή Μόρφου (Λευκωσίας)
  Επαρχιακή Επιτροπή Μόρφου (Λεμεσός)
  Επαρχιακή Επιτροπή Λεμεσού
  Επαρχιακή Επιτροπή Λάρνακας
  Επαρχιακή Επιτροπή Πάφου
  Επαρχιακή Επιτροπή  Αμμοχώστου (Λάρνακα)
  Επαρχιακή Επιτροπή Αμμοχώστου (Λεμεσός)
  Επαρχιακή Επιτροπή Αμμοχώστου (Λευκωσία)
  Επαρχιακή Επιτροπή Κερύνειας (Λευκωσία)
  Επαρχιακή Επιτροπή Κερύνειας (Λεμεσός)
  Επαρχιακή Επιτροπή Προσφύγων Πάφου (Μούτταλλος)
 53.3 Οι βουλευτές κάθε οικείας Επαρχίας είναι εξ οφίκιο  μέλη της Επαρχιακής
  Επιτροπής. Στις συνεδρίες παρακάθονται τα επαγγελματικά οργανωτικά
  στελέχη της επαρχίας, ο Πρόεδρος της ΝΕΔΗΚ και η Πρόεδρος της ΓΟΔΗΚ.Η
  Επαρχιακή Επιτροπή καταρτίζεται σε Σώμα ως εξής:
  Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Επαρχιακός Γραμματέας, Επαρχιακός
  Οργανωτικός Γραμματέας, Βοηθός Επαρχιακός Γραμματέας, Βοηθός
  Οργανωτικός Γραμματέας, Ταμίας, Γραμματέας Τύπου και Διαφώτισης,
  Γραμματέας Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων,
  Γραμματέας Αγροτικών Θεμάτων, και Γραμματέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
  Τα υπόλοιπα μέλη είναι Σύμβουλοι.
 53.4 Η Επαρχιακή Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά κάθε μήνα και έκτακτα κατά την
  κρίση του Προέδρου της ή της Εκτελεστικής Επιτροπής της, ή αν ζητηθεί
  τούτο από τα 2/5 των μελών της Επαρχιακής Επιτροπής.
 53.5 Αρμοδιότητες
  α) Η Επαρχιακή Επιτροπή εκπροσωπεί το Κόμμα στην Επαρχία της,
   καθοδηγεί και ελέγχει τις Τοπικές Οργανώσεις της περιοχής της και
   συντονίζει τη δράση τους, σύμφωνα με τις Αρχές του Κόμματος, τις
   Καταστατικές Διατάξεις και τις οδηγίες των αρμοδίων Κεντρικών

   Οργάνων.
  β) Φέρει την ευθύνη για την υλοποίηση του Γενικού Οργανωτικού
   Σχεδίου και των άλλων Προγραμμάτων του Κόμματος στην Επαρχία
   της και προΐσταται του Επαρχιακού επαγγελματικού προσωπικού μέσα
   στα πλαίσια των γενικών οδηγιών του Γενικού Διευθυντή για θέματα
   προσωπικού.
  γ) Συντάσσει και αποστέλλει στη Γενική Γραμματεία διμηνιαίες αναφορές
   για την κομματική δραστηριότητα της και τη γενική κατάσταση του
   Κόμματος στην Επαρχία της.
  δ) Μετέχει στη διαδικασία καθορισμού του κομματικού ψηφοδελτίου, για
   τις βουλευτικές, δημοτικές ή άλλες εκλογές ως ορίζουν οι Ειδικοί
   Κανονισμοί που ρυθμίζουν τα θέματα αυτά.
  ε) Παραπέμπει για εκδίκαση στο Πειθαρχικό Συμβούλιο υποθέσεις
   πειθαρχικών αδικημάτων των μελών σύμφωνα με τις διαδικασίες του
   άρθρου 62.1. Η παραπομπή υπόθεσης μέλους στο Πειθαρχικό
   Συμβούλιο συνοδεύεται πάντοτε από έγγραφο που δικαιολογεί την
   απόφαση παραπομπής.
  στ) Στα οικονομικά θέματα συμμορφώνεται με τις οδηγίες της Οικονομικής
   Επιτροπής.  Διατηρεί Επαρχιακό Ταμείο, το οποίο διαχειρίζεται
   υπεύθυνα υπό τον οικονομικό έλεγχο της Οικονομικής Επιτροπής.
   Πόροι του  ταμείου είναι τα έσοδα από διάφορες τοπικές εκδηλώσεις,
   λαχεία και εράνους και οι ειδικές τοπικές εισφορές των μελών και των
   φίλων του Κόμματος.  Τα έσοδα από τα δικαιώματα εγγραφής και οι
   ετήσιες συνδρομές των μελών κατατίθενται στο Κεντρικό Ταμείο του
   Κόμματος στη  Λευκωσία ή όπου αλλού ήθελε αποφασίσει η
   Οικονομική Επιτροπή. Επίσης, κατατίθενται στο Κεντρικό Ταμείο τα
   έσοδα από Παγκύπριες εκδηλώσεις του Κόμματος, των οποίων την
   πραγμάτωση προωθεί στην Επαρχία της.
  ζ) Ελέγχει κατά εξάμηνο τα Ταμεία των Τοπικών Οργανώσεων και
   αποστέλλει σχετική κατάσταση στην Οικονομική Επιτροπή στη
   Λευκωσία. 
  η) Με έγκριση του Εκτελεστικού Γραφείου καταρτίζει Συμβουλευτικό
   Συμβούλιο ή άλλες Επιτροπές για να υποβοηθηθεί στο έργο της.
  θ) Συμμορφώνεται προς τις εκάστοτε οδηγίες του Γενικού Οργανωτικού
   Γραμματέα του Κόμματος και βρίσκεται σε στενή συνεργασία και
   επικοινωνία με τα αρμόδια όργανα σε όλα τα θέματα.
 53.6 Οι επαρχιακοί αξιωματούχοι συμμετέχουν ως ισότιμα μέλη στα αντίστοιχα
  ειδικά κεντρικά γραφεία ή επιτροπές.
 53.7 Η Επαρχιακή Επιτροπή προΐσταται του Επαρχιακού Επαγγελματικού
  προσωπικού μέσα στα πλαίσια του οργανογράμματος και των Γενικών
  Οδηγιών του Γενικού Διευθυντή για θέματα προσωπικού.

ΑΡΘΡΟ 54: ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 54.1 Την Εκτελεστική Γραμματεία της Επαρχιακής Επιτροπής αποτελούν οι
  Αξιωματούχοι της Επαρχιακής Επιτροπής. Μετέχουν οι βουλευτές της
  Επαρχίας. Πρόεδρος είναι ο Πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής. Ο
  Πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής της ΝΕΔΗΚ και η Πρόεδρος της
  Επαρχιακής Επιτροπής της ΓΟΔΗΚ δύνανται να παρευρίσκονται στις
  συνεδριάσεις της Γραμματείας.
 54.2 Αρμοδιότητες
  Η Εκτελεστική Γραμματεία αντιμετωπίζει τις τρέχουσες εξελίξεις μέσα στα
  πλαίσια των αποφάσεων της Επαρχιακής Επιτροπής και υλοποιεί γενικά τις
  αποφάσεις της.
  Σε περίπτωση επείγουσας μορφής λαμβάνει αποφάσεις τις οποίες
  αναφέρει στην πρώτη επόμενη συνεδρία της Ολομέλειας της Επαρχιακής
  Επιτροπής για επικύρωση.

   την κανονική λειτουργία του λογιστηρίου του Κόμματος.
  θ) Υποβάλλει στην Κεντρική Επιτροπή στο τέλος κάθε οικονομικού έτους
   τους ελεγμένους λογαριασμούς του Κόμματος προς συζήτηση και
   έγκριση.
  ι) Παρουσιάζει στην Οικονομική Επιτροπή, σε συνεργασία με τον
   Οικονομικό Διαχειριστή, κατ’ έτος προϋπολογισμό για τους
   επόμενους δώδεκα (12) μήνες.
  ια) Συμμετέχει εξ οφίκιο μέλος στο Εκτελεστικό Γραφείο με δικαίωμα
   ψήφου

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΑΡΘΡΟ 48: ΔΟΜΗ - ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 
ΚΟΜΜΑΤΟΣ
Α. ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
 1. ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 2. ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 3. ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 4. ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ
 5. ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Ολομέλεια)
 6. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
 7. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 8. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 9. ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 10. ΤΟΠΙΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 11. ΤΟΠΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Β.   ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ
 1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 2. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 3. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 4. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 5. ΒΟΗΘΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 6. ΒΟΗΘΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 7. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ
  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
 8. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 9. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 10. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΑΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 11. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΩΤΙΣΗΣ
 12. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ – ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΘΡΟ 49: ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 49.1 Η Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση πραγματοποιείται κάθε πενήντα-τέσσερις
  (54) μήνες ταυτόχρονα με την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα μέλη της οικείας Επαρχιακής
  Οργάνωσης που έχουν εγγραφεί στο κεντρικό μητρώο μελών του Κόμματος
  τουλάχιστον εννιά (9) μήνες πριν την ημέρα της διεξαγωγής των εργασιών
  της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης.
 49.2 Η Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο και τα είκοσι-έξι (26)
  μέλη της Επαρχιακής Επιτροπής καθώς και τα αιρετά μέλη της Κεντρικής
  Επιτροπής που προέρχονται από την οικεία Επαρχιακή Οργάνωση.
 49.3 Την εκλογική διαδικασία εποπτεύει η Επαρχιακή Εφορευτική Επιτροπή που
  ορίζεται από την Επαρχιακή Επιτροπή υπό την ευθύνη και σε συνεννόηση με
  την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 50: ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 50.1 Το Τακτικό Επαρχιακό Συνέδριο συγκαλείται μια (1) φορά στην διάρκεια της
  θητείας των Επαρχιακών Συλλογικών Οργάνων κατόπιν σύγκλισης του από
  την Επαρχιακή Επιτροπή σε συνεννόηση με το Εκτελεστικό Γραφείο ή όποτε
  αυτό κριθεί αναγκαίο, και είναι το Ανώτατο Επαρχιακό Συλλογικό όργανο του
  Κόμματος στην κάθε επαρχία.
 50.2 Στο Τακτικό Επαρχιακό Συνέδριο γίνεται απολογισμός δράσης των
  επαρχιακών οργάνων και έλεγχος των πεπραγμένων τους από τη βάση του
  Κόμματος. Κατατίθεται έκθεση δράσης της Επαρχιακής Επιτροπής για την
  προηγούμενη θητεία και οικονομικός απολογισμός για την ίδια περίοδο.
 50.3 Σύνθεση 
  Στο Τακτικό Επαρχιακό Συνέδριο συμμετέχουν οι κεντρικοί αξιωματούχοι, οι
  Βουλευτές, οι Ευρωβουλευτές,  οι Υπουργοί και τα μέλη των κεντρικών
  συλλογικών οργάνων που είναι μέλη της οικείας Επαρχιακής Οργάνωσης, οι
  Πρόεδροι και τα μέλη των Επαρχιακών Επιτροπών, ΔΗΚΟ, ΓΟΔΗΚ και
  ΝΕΔΗΚ, οι Πρόεδροι των Τοπικών Επιτροπών, οι Πρόεδροι των Κλαδικών
  Επαρχιακών Επιτροπών και Επαγγελματικών Ομάδων, ένας αντιπρόσωπος
  από κάθε εκλογικό κέντρο, οι Δήμαρχοι, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι Σχολικοί
  Έφοροι, οι Πρόεδροι και τα μέλη των εκλεγμένων Κοινοτικών Συμβουλίων
  που είναι μέλη του Κόμματος, καθώς και οι πρώην κεντρικοί αξιωματούχοι,
  Βουλευτές, Ευρωβουλευτές, Υπουργοί, Πρόεδροι Επαρχιακών Επιτροπών
  ΔΗΚΟ, ΓΟΔΗΚ και ΝΕΔΗΚ, που είναι μέλη της οικείας Επαρχιακής
  Οργάνωσης.
  Οι Προσφυγικές Επαρχιακές Οργανώσεις καλούν σε συμμετοχή στο
  Επαρχιακό Συνέδριο όλα τα μέλη τους.
 50.4 Αρμοδιότητες 
  α) Λαμβάνει γνώση, συζητά και εγκρίνει την Έκθεση Δράσης της
   Επαρχιακής Επιτροπής για τη λήγουσα διετία.
  β) Λαμβάνει γνώση, συζητά και εγκρίνει τον Οικονομικό Απολογισμό της
   περασμένης διετίας.
 50.5 Ειδικοί Κανονισμοί 
  Ειδικοί Κανονισμοί που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν την
  οργάνωση, σύνθεση και λειτουργία του Τακτικού Επαρχιακού Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 51: ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 51.1 Το Έκτακτο Επαρχιακό Συνέδριο συγκαλείται ύστερα από απόφαση του
  Εκτελεστικού Γραφείου ή της Επαρχιακής Επιτροπής με έγκριση του
  Εκτελεστικού Γραφείου ή ύστερα από αίτηση των 2/5 των μελών του
  Κόμματος στην οικεία Επαρχία, με συγκεκριμένη ημερήσια διάταξη.
  Εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις περί του Τακτικού Επαρχιακού
  Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 52: ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 52.1 Το Επαρχιακό Συμβούλιο συγκροτείται από:
  α) Την Επαρχιακή Επιτροπή
  β) Τους Βουλευτές
  γ) Τους Δημάρχους, τους Δημοτικούς Συμβούλους και τους Σχολικούς
   Εφόρους
  δ) Τους Αντιπροσώπους της Επαρχιακής Οργάνωσης στην Κεντρική
   Επιτροπή.
  ε) Τον Πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής ΝΕΔΗΚ
  στ) Την Πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής ΓΟΔΗΚ
  ζ) Τους Εκπροσώπους των Περιφερειακών Τομέων/Συντονιστές
   Υπαίθρου και Δημαρχούμενων περιοχών οι οποίοι ορίζονται από το
   Γενικό Οργανωτικό Γραφείο σε συνεννόηση με την οικεία Επαρχιακή
   Επιτροπή.
  η) Τα επαγγελματικά οργανωτικά στελέχη 
  
  Η οικεία Επαρχιακή Επιτροπή σε συνεννόηση με το Γενικό Οργανωτικό

ΑΡΘΡΟ 38: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 38.1 Ο Γραμματέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή.
 38.2 Υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα χειρίζεται θέματα
  που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
 38.3 Υπό την εποπτεία ενός εκ των Αντιπροέδρων του Κόμματος συμμετέχει στη
  διαδικασία παραγωγής πολιτικής στον τομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΑΡΘΡΟ 39: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
 39.1 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων επιλέγεται/εκλέγεται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 39.2 Υπό την εποπτεία του Γενικού Γραμματέα διεκπεραιώνει τις αποφάσεις της
  Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων.
 39.3 Υπό την εποπτεία του Αντιπροέδρου του Κόμματος συμμετέχει στη
  διαδικασία παραγωγής πολιτικής.
 39.4 Υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα συμμετέχει στην
  υλοποίηση των οργανωτικών σχεδιασμών του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 40: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ  ΣΧΕΣΕΩΝ
 40.1 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων επιλέγεται/εκλέγεται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 40.2 Υπό την εποπτεία του Αναπληρωτή Προέδρου χειρίζεται τις σχέσεις του
  Κόμματος με Κόμματα, Οργανώσεις και Ομάδες του εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟ 41: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ/ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ
 41.1 Ο Γραμματέας Επικοινωνίας/Εκπρόσωπος Τύπου επιλέγεται/εκλέγεται από
  την Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου κατόπιν εισήγησης του
  Προέδρου του Κόμματος για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54)
  μήνες.
 41.2 Ετοιμάζει τις ανακοινώσεις του Κόμματος
 41.3 Έχει την ευθύνη παρακολούθησης των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ).
 41.4 Καταρτίζει προγράμματα εξωτερικής προβολής του Κόμματος, τα οποία,
  αφού εγκριθούν, προωθεί προς υλοποίηση σε συνεργασία της Επιτροπής
  Δημοσίων Σχέσεων και της Επιτροπής Πολιτικού Σχεδιασμού.
 41.5 Καταρτίζει προγράμματα εσωτερικής διαφώτισης, τα οποία, αφού εγκριθούν,
  προωθεί προς υλοποίηση με τη συνεργασία των αρμοδίων οργάνων του
  κόμματος (π.χ. Επαρχιακές Επιτροπές).
 41.5 Φέρει την ευθύνη των κομματικών εκδόσεων.
 41.6 Συμμετέχει στα διάφορα όργανα του Κόμματος ως ορίζει το Καταστατικό.
 
ΑΡΘΡΟ 42: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
 42.1 Ο Γραμματέας Κλαδικών Οργανώσεων επιλέγεται/εκλέγεται από την
  Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 42.2 Κάτω από την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα χειρίζεται όλα
  τα θέματα που αφορούν τις σχέσεις του Κόμματος με τις επαγγελματικές
  οργανώσεις των εργαζομένων (εργατών, υπαλλήλων, εκπαιδευτικών,
  οργανωμένων επιστημόνων κλπ.) και έχει την ευθύνη για την οργάνωση και
  λειτουργία κομματικών γενικών και κλαδικών οργανώσεων μέσα στις τάξεις
  του εργατικού κόσμου.
 42.3 Υπό την εποπτεία ενός εκ των Αντιπροέδρων του Κόμματος συμμετέχει στο
  σύστημα παραγωγής πολιτικής και ειδικότερα υποβάλλει εισηγήσεις για
  διαμόρφωση και προώθηση της εργατικής πολιτικής του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 43: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 43.1 Ο Γραμματέας Αγροτικών Θεμάτων εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή για
  θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 43.2 Κάτω από την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα χειρίζεται όλα
  τα θέματα που αφορούν τις σχέσεις του Κόμματος με τις αγροτικές
  οργανώσεις και έχει την ευθύνη για την οργάνωση και λειτουργία

  κομματικών οργανώσεων μέσα στις τάξεις του  αγροτικού κόσμου.
 43.3 Υπό την εποπτεία ενός εκ των Αντιπρόεδρων του Κόμματος συμμετέχει στο
  σύστημα παραγωγής πολιτικής και υποβάλλει εισηγήσεις για διαμόρφωση και
  προώθηση της αγροτικής πολιτικής του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 44: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ  ΘΕΜΑΤΩΝ
 44.1 Ο Γραμματέας Προσφυγικών Θεμάτων επιλέγεται/εκλέγεται από την
  Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 44.1 Αρμοδιότητες
  α) Υπό την εποπτεία  του Γενικού Γραμματέα χειρίζεται θέματα που
   αφορούν τις σχέσεις του Κόμματος με τη ΠΕΠ και τα προσφυγικά
   σωματεία στα πλαίσια της πολιτικής του Κόμματος.
  β) Επιλαμβάνεται των προσφυγικών και άλλων προβλημάτων των μελών
   και τα προωθεί προς τη λύση τους.

ΑΡΘΡΟ 45: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
 45.1 Ο Γραμματέας Θρησκευτικών Ομάδων επιλέγεται/εκλέγεται από την
  Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 45.2 Αρμοδιότητες 
  Υπό την εποπτεία του Γενικού Γραμματέα χειρίζεται θέματα που αφορούν τις
  σχέσεις του Κόμματος με τις θρησκευτικές ομάδες στα πλαίσια της πολιτικής
  του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 46: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 46.1 Η Κεντρική  Επιτροπή εκλέγει  ύστερα από πρόταση του Εκτελεστικού
  Γραφείου δύο (2) μέλη του Κόμματος ως Οικονομικούς Ελεγκτές του
  Κόμματος εκ των οποίων ο ένας είναι εγκεκριμένος ελεγκτής, για θητεία
  που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 46.2 Η θέση του Οικονομικού Ελεγκτή είναι ασυμβίβαστη με οποιονδήποτε άλλο
  κομματικό αξίωμα.
 46.3 Ελέγχουν την οικονομική διαχείριση των οργάνων και Επιτροπών του
  Κόμματος και καταθέτουν την έκθεση τους στην Κεντρική Επιτροπή και στο
  Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο αναφορικά με την προηγούμενη θητεία.

ΑΡΘΡΟ 47: ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 47.1 Ο Γενικός Διευθυντής του Κόμματος επιλέγεται/εκλέγεται, διορίζεται και
  παύεται από το Εκτελεστικό Γραφείο κατόπιν εισήγησης του Προέδρου.
 47.2 Αρμοδιότητες
  α) Προΐσταται διοικητικά της εσωτερικής λειτουργίας του Κόμματος και
   εποπτεύει το έργο του επαγγελματικού προσωπικού των Κεντρικών
   και Επαρχιακών γραφείων.
  β) Υπό την εποπτεία της Γραμματείας του Εκτελεστικού Γραφείου, έχει
   την ευθύνη θεμάτων που άπτονται του επαγγελματικού προσωπικού
   του Κόμματος.
  γ) Προτείνει στο Εκτελεστικό Γραφείο την δομή και το οργανόγραμμα του
   Κόμματος.
  δ) Δύναται να ανοίγει/κλείνει/λειτουργεί τραπεζικούς λογαριασμούς,
   ή/και να έχει δικαίωμα υπογραφής ή/και  να προβαίνει σε αιτήματα
   τραπεζικών διευκολύνσεων/δανεισμού εκ μέρους του Κόμματος,
   ΝΕΔΗΚ, ΓΟΔΗΚ, και των Επαρχιακών Επιτροπών σύμφωνα με το
   άρθρο 69.9.
  ε) Συμμετέχει εξ οφίκιο μέλος στην Οικονομική Επιτροπή με δικαίωμα
   ψήφου.
  στ) Εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή τη διενέργεια  πληρωμής
   των κομματικών δαπανών και υπογράφει τα εντάλματα πληρωμής.
  ζ) Εισηγείται, σε συνεργασία με τον Οικονομικό Διαχειριστή, προς την
   Οικονομική Επιτροπή, τον Ετήσιο Προϋπολογισμό Εσόδων και
   Δαπανών.
  η) Σε συνεργασία με την Οικονομική Επιτροπή του Κόμματος εποπτεύει

ΑΡΘΡΟ 65: ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
 65.1 Παραρτήματα Εξωτερικού
  α) Στα μεγάλα κέντρα του απόδημου Κυπριακού Ελληνισμού ή και αλλού,
   ιδρύονται Τοπικές Οργανώσεις - Παραρτήματα του Κόμματος.
  β) Λειτουργούν με βάση Καταστατικό που εγκρίνει ειδικά συγκαλούμενο
   Τοπικό Συνέδριο του Κόμματος και επικυρώνει το Εκτελεστικό
   Γραφείο.
 65.2 Φοιτητικές Οργανώσεις
  Στα διάφορα Πανεπιστήμια του Εξωτερικού ή Σχολές Τριτοβάθμιας
  Εκπαίδευσης του Εσωτερικού ιδρύονται και λειτουργούν Φοιτητικές
  Οργανώσεις του Κόμματος.

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ
ΑΡΘΡΟ 66: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 66.1 Υποεπιτροπή του Εκτελεστικού Γραφείου του Κόμματος εκ πέντε (5) μελών
  θα λειτουργεί σαν Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
  Τα πέντε (5) μέλη θα εκλέγονται στη πρώτη συνεδρία του Εκτελεστικού
  Γραφείου με μυστική ψηφοφορία και θα υπηρετούν καθ΄ όλη τη θητεία. Σε
  περίπτωση που θα κενωθεί θέση μέλους του Πειθαρχικού Συμβουλίου
  επιλέγεται άμεσα νέο μέλος.
  Εκάστη Επαρχιακή Επιτροπή δύναται να υποβάλει καταγγελία στο Γενικό
  Γραμματέα σχετικά  με παράπτωμα που αφορά μέλος του Κόμματος που
  εμπίπτει στη δική της δικαιοδοσία. Ο Γενικός Γραμματέας αφού διαπιστώσει
  ότι τα γεγονότα που αφορούν τη συγκεκριμένη περίπτωση μπορούν να
  στοιχειοθετήσουν υπόθεση που εμπίπτει  στις πρόνοιες των πιο κάτω
  πειθαρχικών αδικημάτων ετοιμάζει σχετική έκθεση και την παραπέμπει
  ενώπιον του Εκτελεστικού Γραφείου για εξέταση και λήψη απόφασης
  παραπομπής ή όχι σε πειθαρχική δίκη.
  Νοείται ότι το Εκτελεστικό Γραφείο δικαιούται αυτεπαγγέλτως να
  παραπέμπει στο Πειθαρχικό Συμβούλιο οποιαδήποτε καταγγελία κρίνει ότι
  πρέπει να τύχει πειθαρχικής διερεύνησης. Κατά τη λήψη της απόφασης του
  Εκτελεστικού Γραφείου δε μετέχουν στη διαδικασία τα μέλη του Πειθαρχικού
  Συμβουλίου.
 66.2 Νοείται ότι σε περιπτώσεις αυταπόδεικτου πειθαρχικού παράπτωματος το
  Εκτελεστικό Γραφείο δύναται να επιβάλει αυτεπάγγελτα οποιαδήποτε
  πειθαρχική ποινή.
 66.3 Οι αποφάσεις του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου μπορούν να
  εφεσιβληθούν από το ενδιαφερόμενο μέρος το αργότερο εντός τριάντα (30)
  ημερών από της κοινοποιήσεως σε αυτόν ή από της δημοσιεύσεως της
  απόφασης.
  Έφεση υποβάλλεται στην Κεντρική Επιτροπή της οποίας Υποεπιτροπή από
  έντεκα (11) μέλη ενεργεί σαν Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό  Συμβούλιο, και
  δύναται να ακυρώσει, να μειώσει, ή να επικυρώσει την ποινή.
  Τα έντεκα (11) μέλη θα καθορίζονται στην πρώτη συνεδρία της Κεντρικής
  Επιτροπής με μυστική ψηφοφορία και θα υπηρετούν καθ΄ όλη τη θητεία.
  Σε περίπτωση που θα κενωθεί θέση μέλους του Δευτεροβάθμιου
  Πειθαρχικού Συμβουλίου επιλέγεται άμεσα νέο μέλος.
 66.4 Σε περίπτωση που μέλος του πρωτοβάθμιου ή δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού
  Συμβουλίου έχει άμεση ή έμμεση σχέση με οποιονδήποτε κατηγορούμενο
  τότε το μέλος αυτό δεν θα λαμβάνει μέρος στη πειθαρχική διαδικασία.
 66.5 Πειθαρχικά Αδικήματα
   α) Η μη συμμόρφωση μέλους προς τις υποχρεώσεις του, που
    απορρέουν από το Καταστατικό και τις διατάξεις των
    Κανονισμών Λειτουργίας του Κόμματος.
   β) Η συμπεριφορά μέλους που μειώνει το ηθικό κύρος και θίγει
    την αξιοπρέπεια του Κόμματος.

   γ) Στάση και συμπεριφορά μέλους αντίθετη προς τις Αρχές, την
    Ιδεολογία, τις αποφάσεις και τις προγραμματικές επιδιώξεις του
    Κόμματος.
 66.6 Πειθαρχικές Ποινές
  Για τα πιο πάνω πειθαρχικά αδικήματα επιβάλλονται ανάλογα με τη
  σοβαρότητα του πειθαρχικού αδικήματος οι πιο κάτω ποινές:
   α) Σύσταση
   β) Προφορική επίπληξη
   γ) Γραπτή επιτίμηση
   δ) Προσωρινός αποκλεισμός από την κομματική ζωή
   ε) Καθαίρεση Αξιωματούχου από το Αξίωμα του
   στ) Προσωρινή Αποβολή
   ζ) Αποβολή

ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ
ΑΡΘΡΟ 67: ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ - ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
 67.1 Οι πολιτικές αποφάσεις του Κόμματος για την εκλογή Προέδρου της
  Δημοκρατίας λαμβάνονται από την Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος, που
  συνέρχεται μετά από πρόταση του Εκτελεστικού Γραφείου, είτε
  αυτεπάγγελτα.
 67.2 Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Κόμματος είναι μέλος της Βουλής τότε
  είναι ο υποψήφιος του Κόμματος στην εκλογή για ανάδειξη Προέδρου της
  Βουλής.
 67.3 Ειδικοί Κανονισμοί που ψηφίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν τη
  διαδικασία επιλογής κομματικού ή κομματικών υποψηφίων στη διεκδίκηση
  των Γενικών ή Αναπληρωματικών Βουλευτικών Εκλογών, των Ευρωεκλογών,
  των Δημοτικών Εκλογών ή της Εκλογής Κοινοτικών  Συμβουλίων.
 67.4 Όλοι οι υποψήφιοι Βουλευτές, Ευρωβουλευτές, Δήμαρχοι, Δημοτικοί
  Σύμβουλοι και άλλοι υποψήφιοι Κομματικών ή Κοινοτικών αξιωμάτων
  μπορούν να έχουν πρόσβαση για επιθεώρηση των μητρώων του Κόμματος
  βάση κανονισμών που θα εκδίδει το Εκτελεστικό Γραφείο.

ΜΕΡΟΣ ΕΝΝΑΤΟ 
ΑΡΘΡΟ 68: ΕΙΔΙΚΟΙ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
 68.1 Η Κεντρική Επιτροπή θεσπίζει Ειδικούς Κανονισμούς που ρυθμίζουν:
  α) Τη διαδικασία της υποβολής υποψηφιότητας και εκλογής
   Αξιωματούχων του Κόμματος από την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση
   ή άλλα ανώτερα όργανα του Κόμματος.
  β) Τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων του Κόμματος, Κεντρικών και
   Επαρχιακών.
  γ) Το διαχωρισμό των υπηρεσιών των Αξιωματούχων του Κόμματος σε
   δύο κατηγορίες. Στην κατηγορία όσων προσφέρουν τις υπηρεσίες τους
   άνευ αντιμισθίας και εκείνων που πράττουν τούτο έναντι αντιμισθίας,
   με αναφορά των συγκεκριμένων Αξιωματούχων που ανήκουν σε κάθε
   κατηγορία.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟ
ΑΡΘΡΟ 69: ΓΕΝΙΚΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
 69.1 Διαδικασία Αναφοράς
  Αναφορά οργάνου ή μέλους προς το Εκτελεστικό Γραφείο ή την Κεντρική
  Επιτροπή γίνεται πάντοτε δια του Γενικού Γραμματέα.

 69.2 Καταρτισμός Προσχεδίων Κανονισμών
  Τα προσχέδια όλων των Κανονισμών Λειτουργίας των διαφόρων Οργάνων ή
  Επιτροπών που προνοεί το Καταστατικό καταρτίζει το Εκτελεστικό Γραφείο
  με εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας, Ελέγχου και Κανονισμών και τα
  παραπέμπει για έγκριση στην Κεντρική Επιτροπή. 
 69.3 Τρόπος λήψης Αποφάσεων
  Όλες οι αποφάσεις των Συλλογικών Οργάνων που προνοούνται από το
  Καταστατικό λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία νοουμένου ότι δεν
  προβλέπεται διαφορετικά σε άλλο άρθρο του Καταστατικού. Σε περίπτωση
  ισοψηφίας ο προεδρεύων του συγκεκριμένου οργάνου έχει τη νικώσα ψήφο.
  Όταν ζητηθεί μυστική ψηφοφορία από το 25% των παρόντων συνέδρων σε
  οποιαδήποτε Συνέλευση ή οποιοδήποτε Συνέδριο, τότε αυτή διεξάγεται
  από πενταμελή (5) Εφορευτική Επιτροπή η οποία επιβλέπει τη διεξαγωγή
  της ψηφοφορίας και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων.
 69.4 Ασυμβίβαστη η κατοχή δύο κομματικών Αξιωμάτων
   α) Είναι ασυμβίβαστη η κατοχή δύο ή περισσότερων θέσεων
    αξιωματούχων σε Κεντρικό ή Επαρχιακό ή Τοπικό επίπεδο από
    το ίδιο πρόσωπο. Οιοσδήποτε αξιωματούχος ανεξάρτητα
    επιπέδου δικαιούται να κατέχει θέση ως απλό μέλος σε
    συλλογικό όργανο.
   β) Νοείται ότι τούτο δεν ισχύει όταν προνοείται καταστατικά ή
    συμμετοχή του φορέα ενός αξιώματος στα ανώτατα όργανα.
   γ) Η απ’ ευθείας εκλογή σε συλλογικό όργανο δεν αποτελεί
    ασυμβίβαστο με κομματικό αξίωμα.
    Το Εκτελεστικό Γραφείο καθορίζει ποια συγκεκριμένα αξιώματα
    είναι  ασυμβίβαστα.
 69.5 Κήρυξη θέσης Μέλους Συλλογικού Οργάνου (Κεντρικού ή Επαρχιακού) ως
  κενή και διαδικασία συμπλήρωσής της.
   α) Σε περίπτωση που μέλος συλλογικού οργάνου απουσιάζει
    αδικαιολόγητα πέρα από τρείς συνεχείς  συνεδρίες ή από δέκα
    (10) συνολικά αδικαιολόγητες συνεδρίες κατά τη διάρκεια της
    θητείας του , το όργανο δικαιούται να το απαλλάξει από τα
    καθήκοντα του και να κηρύξει τη θέση του κενή, αφού
    εξασφαλίσει προηγουμένως την έγκριση του Εκτελεστικού
    Γραφείου.
   β) Κενούμενες θέσεις  κατά τα ανωτέρω καταλαμβάνουν οι
    επιλαχόντες κατά την σειρά επιτυχίας κατά της εκλογής.
   γ) Σε περίπτωση μη κάλυψης θέσης από επιλαχόντες για τη
    συμπλήρωση της κενής θέσης, θα επιλέγει το όργανο ύστερα
    από έγκριση του Εκτελεστικού Γραφείου. 
 69.6 Θητεία Αξιωματούχων 
  Η θητεία των Αξιωματούχων που αναφέρονται στα διάφορα άρθρα του
  Καταστατικού, αρχίζει από την ημέρα της εκλογής τους και λήγει αμέσως
  μετά την εκλογή των νέων Αξιωματούχων από το αρμόδιο όργανο του
  Κόμματος και διαρκεί για 54 μήνες. Εξαιρούνται ο Κοινοβουλευτικός
  Εκπρόσωπος και ο Αναπληρωτής του, των οποίων η θητεία διαρκεί όσο και η
  βουλευτική θητεία τους , καθώς και ο Πρόεδρος και τα μέλη της Τοπικής
  Επιτροπής των οποίων η θητεία μπορεί να καθορίζεται από τις ετήσιες
  Τοπικές Γενικές Συνελεύσεις. 
 69.7 Έκπτωση Αξιωματούχων/Μελών
  Αξιωματούχος/Μέλος του Κόμματος εκπίπτει του αξιώματός του σε
  περίπτωση που με ενέργειες του βρίσκεται σε αντίθεση με αποφάσεις
  Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος, ύστερα από σχετική απόφαση του
  Εκτελεστικού Γραφείου δεόντως αιτιολογημένης, με δικαίωμα έφεσης στην
  Κεντρική Επιτροπή εντός τριάντα (30) ημερών.
 69.8 Τροποποίηση του Καταστατικού 
  Το Καταστατικό του Κόμματος μπορεί να τροποποιηθεί σε Τακτικό ή Έκτακτο
  Παγκύπριο Συνέδριο με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων που έχουν
  δικαίωμα ψήφου, δεδομένου ότι το σχέδιο τροποποιήσεων θα

  γνωστοποιηθεί τουλάχιστον ένα μήνα πριν το Συνέδριο σε όλα το όργανα και
  τους συνέδρους του Κόμματος.
 69.9 Πόροι του Κόμματος
  Πόροι του Κόμματος είναι η ετήσια κρατική χορηγία και οι ετήσιες συνδρομές
  των μελών, εισφορές, δωρεές, έσοδα εράνων, οργάνωσης λαχείων,
  χοροεσπερίδων, άλλων εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων που συνάδουν με
  τις αρχές πολιτικής δεοντολογίας.
  Το Κόμμα έχει εξουσία όπως: 
   α) Διορίζει τραπεζικούς ή/και άλλους οργανισμούς ως τραπεζίτες
    του και να προβαίνει στο άνοιγμα οποιουδήποτε λογαριασμού.
   β) Συναλλάττεται ή/και λαμβάνει τραπεζικές διευκολύνσεις ή/και
    υπηρεσίες σε δάνεια, τρεχούμενο ή/και οποιοδήποτε άλλο
    λογαριασμό ή/και σε οποιαδήποτε άλλη μορφή τραπεζικών
    πιστώσεων για οποιαδήποτε ποσά με ή χωρίς εξασφαλίσεις και
    κάτω από οποιουσδήποτε όρους 
   γ) Υποθηκεύει, καταθέτει, ενεχυριάζει ή/και άλλως πως
    προσφέρει ή/και διαθέτει οποιαδήποτε περιουσία του Κόμματος
    κινητή ή/και ακίνητη σαν εξασφάλιση οποιονδήποτε
    υφιστάμενων ή/και  μελλοντικών ή/και  υπό αίρεση
    υποχρεώσεων του Κόμματος, έναντι οποιουδήποτε τραπεζικού
    ή/και άλλου οργανισμού ή/και φυσικού ή/και νομικού
    προσώπου.
   δ) Προς το σκοπό υλοποίησης των πιο πάνω, ο εκάστοτε
    Διευθυντής του Κόμματος ή/και ο εκάστοτε Οικονομικός
    Διαχειριστής του Κόμματος ή/και οποιοσδήποτε πληρεξούσιος
    αντιπρόσωπος οποιουδήποτε από αυτούς, εξουσιοδοτούνται να
    προβαίνουν σε οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις ή/και στη
    συνομολόγηση οποιασδήποτε συμφωνίας υπογράφοντας προς
    τούτο κάθε αναγκαίο έγγραφο, δήλωση ή αίτηση ή/και να
    παρίστανται ενώπιον οποιασδήποτε αρχής για σκοπούς αγοράς
    ή/και πώλησης ή/και επιβάρυνσης οποιασδήποτε κινητής ή
    ακίνητης περιουσίας του Κόμματος.
 69.10 Ημερομηνία ισχύος του παρόντος Καταστατικού 
  Η ισχύς του Καταστατικού που ψηφίστηκε στις 6 Μαΐου 2018 αρχίζει από την
  ψήφισή του.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΑΡΘΡΟ 1 : ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΕΜΒΛΗΜΑ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ
 1.1 Το Δημοκρατικό Κόμμα ιδρύθηκε στη Λευκωσία αρχικά ως παράταξη με την
  ονομασία Δημοκρατική Παράταξη, στις 12 Μαΐου 1976, με ιδρυτική διακήρυξη
  του Σπύρου Κυπριανού με στόχο τη στήριξη του εθνάρχη Μακαρίου και της
  πολιτικής του. Η παράταξη σύντομα μετασχηματίστηκε σε Κόμμα με την
  επωνυμία ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ.
 1.2 ΕΔΡΑ του Κόμματος είναι στην Λεωφ. Γρίβα Διγενή 50, 1080, στη Λευκωσία.
 1.3 ΕΜΒΛΗΜΑ του Κόμματος η αναμμένη δάδα.
 1.4 Η σφραγίδα του Κόμματος είναι κυκλική και στην περιφέρεια έχει την
  επιγραφή ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. Στο κέντρο έχει την
  αναμμένη δάδα, που τέμνει στο μέσο τη συντομογραφία του Κόμματος,
  ΔΗΚΟ, και το έτος ίδρυσής του, 1976.

ΑΡΘΡΟ 2 : ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ – ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 2.1 Ιδεολογία
  Το Δημοκρατικό Κόμμα εκφράζει τους πολίτες που πιστεύουν στις αρχές της
  Πολιτικής, Κοινωνικής και Οικονομικής Δημοκρατίας ως το σύστημα αρχών
  που προάγει και εξασφαλίζει καλύτερα την αρμονική κοινωνική συμβίωση,
  την κοινωνική συνοχή και την κοινωνική δημιουργία. Το Δημοκρατικό Κόμμα
  ασπάζεται την ιδεολογία και τη φιλοσοφία του ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ που
  εμπνέεται από ένα γενικότερο εθνικό και κοινωνικό όραμα και απορρίπτει τις
  γενικές και αόριστες ιδέες και τους αυθαίρετους αφορισμούς.
 2.2 Βασικοί σκοποί
  Βασικοί σκοποί του Δημοκρατικού Κόμματος είναι η συμβολή στον αγώνα για
  την απελευθέρωση της Κύπρου και η προώθηση θεσμών, προγραμμάτων και
  διαδικασιών, που εξασφαλίζουν απρόσκοπτη πρόοδο  και αρμονία στον
  πολιτικό και οικονομικό τομέα, μέσα σε μια κυρίαρχη, ανεξάρτητη και
  δημοκρατική πολιτεία με κατοχυρωμένα τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα
  όλων των νόμιμων πολιτών της. 
 2.3 Βασικοί στόχοι
  Οι βασικοί στόχοι του Δημοκρατικού Κόμματος πηγάζουν από  την όλη
  ιδεολογία και πολιτική φιλοσοφία του. Παράλληλα:
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα βρίσκεται σταθερά και με συνέπεια ενταγμένο
   στον ενδιάμεσο πολιτικό χώρο και υπηρετεί με ειλικρίνεια και χωρίς

   διακρίσεις το δημόσιο συμφέρον και το κοινωνικό σύνολο. Επιδιώκει τη
   συστηματική συνεργασία των δυνάμεων του χώρου στη βάση
   πολιτικοϊδεολογικών συγκλίσεων. Μόνιμος στόχος του Δημοκρατικού
   Κόμματος είναι η συνένωση των δυνάμεων του χώρου και η διεύρυνση
   της αποδοχής των αρχών και της πολιτικής φιλοσοφίας του
   ενδιάμεσου χώρου από την Κυπριακή κοινωνία Στόχος επίσης είναι η
   δημιουργία συνθηκών εθνικής συνεννόησης, πολιτικής συναντίληψης,
   κοινωνικής συναίνεσης και πολιτικής σταθερότητας στον τόπο.
  β) Το Δημοκρατικό Κόμμα επιδιώκει ενεργό και δημιουργική συμμετοχή
   σε Διεθνείς και  Ευρωπαϊκούς πολιτικοϊδεολογικούς και
   κο ι ν ο β ο υλ ε υ τ ι κο ύ ς  θ εσ μ ο ύ ς  κα ι  σ χ ή μ α τ α  σ τ η  β ά σ η
   πολιτικοϊδεολογικής ταύτισης ή συγγένειας.
 2.4 Θέσεις του Κόμματος αναφορικά με το Εθνικό θέμα
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα θεωρεί το Κυπριακό ως πρόβλημα εισβολής και
   κατοχής και αγωνίζεται για να επιτύχει με βάση τα ψηφίσματα και τις
   αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών και τις Συμφωνίες Κορυφής, τις
   αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
   και το Κοινοτικό (Ευρωπαϊκό) Κεκτημένο, δίκαιη, λειτουργική και
   βιώσιμη λύση. ΛΥΣΗ που θα εξασφαλίζει την πλήρη ανεξαρτησία, την
   κατοχύρωση της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας, και της
   ενότητας της χώρας, την αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων
   και των εποίκων και την κατοχύρωση του δικαιώματος επιστροφής
   όλων των προσφύγων στις εστίες και τις περιουσίες τους, κάτω από
   συνθήκες ασφάλειας και θα κατοχυρώνει τα ανθρώπινα δικαιώματα
   (όλων των νόμιμων κατοίκων της Κυπριακής Δημοκρατίας), τις
   βασικές ελευθερίες και τη διακρίβωση της τύχης ενός εκάστου των
   αγνοουμένων.
  β) Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει ότι στον αγώνα μας για φυσική και
   εθνική επιβίωση και δικαίωση, η ανεπιφύλακτη και στενή συνεργασία
   με την Ελληνική Κυβέρνηση είναι αναγκαία και απαραίτητη, και ότι, οι
   δεσμοί με την Ελλάδα, για λόγους ιστορικούς, φυλετικούς και
   εθνικούς, πρέπει να παραμένουν πάντοτε απαρασάλευτοι.
  γ) Το Δημοκρατικό Κόμμα εργάζεται για την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση της
   Κύπρου με στόχο την εφαρμογή των αρχών της δικαιοσύνης, των
   ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του Κοινοτικού Κεκτημένου και την
   ισότιμη και δημιουργική συμμετοχή της Κύπρου στους Ευρωπαϊκούς
   θεσμούς και γενικά στο Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. Παράλληλα εργάζεται
   για τη διαμόρφωση ενός συστήματος αρχών και αξιών στην Ευρωπαϊκή
   Ένωση που να την καθιστά ένωση λαών και πολιτισμών και όχι όργανο
   πολιτικών και οικονομικών κέντρων εξουσίας.
 2.5 Πολιτική Δημοκρατία
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει πως όλες οι πολιτικές εξουσίες πρέπει
   να πηγάζουν από το λαό και να ασκούνται υπεύθυνα για το καλό του
   λαού και σύμφωνα με την ανόθευτη θέλησή του.
  β) Η ολοκλήρωση της Πολιτικής Δημοκρατίας είναι αδιανόητη χωρίς την
   απαιτούμενη πολιτική αγωγή και ενημέρωση, χωρίς τη συμμετοχή
   όλων των ενηλίκων πολιτών στη διαδικασία λήψης σοβαρών
   αποφάσεων, χωρίς την παροχή ίσων ευκαιριών σε όσους πολίτες
   θέλουν να διεκδικήσουν πολιτικές θέσεις, από τις οποίες να μπορούν
   να συναγωνιστούν δημοκρατικά και  ελεύθερα, χωρίς να
   παρεμποδίζονται από οποιεσδήποτε προκαταλήψεις και εμπόδια.
   Η Πολιτική Δημοκρατία απαιτεί την ισότητα των πολιτών έναντι των
   νόμων και την ισοπολιτεία των νόμων έναντι όλων των πολιτών.
 2.6 Έμπρακτη Πολιτική Δημοκρατία 
  Το Δημοκρατικό Κόμμα θέλει τη δημοκρατία έμπρακτη και ουσιαστική, όπου
  τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των πολιτών να καθορίζονται δημοκρατικά,
  με συναίσθηση κοινωνικής ευθύνης και σύμφωνα με τις αρχές της
  δικαιοσύνης και της κοινωνικής αλληλεγγύης και όπου τα δικαιώματα των
  πολιτών να προστατεύονται αποτελεσματικά και να ασκούνται ελεύθερα.

 2.7 Ατομικές και Πολιτικές Ελευθερίες 
  Το Δημοκρατικό Κόμμα θέλει τα ανθρώπινα δικαιώματα απαραβίαστα και τις
  ατομικές και πολιτικές ελευθερίες κατοχυρωμένες με μηχανισμούς που να
  τις προστατεύουν από καταχραστές και σφετεριστές της εξουσίας και από
  πράξεις που δεν συνάδουν με το σύστημα των κοινωνικών αξιών του λαού ή
  τη δημοκρατικά εκφραζόμενη θέληση του λαού.
 2.8 Κοινωνική Δημοκρατία
  Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει ότι το κράτος και γενικά η πολιτεία καθώς και
  η ευρύτερη  κοινωνία έχουν υποχρέωση να εξασφαλίζουν σε όλους τους
  πολίτες συνθήκες ελεύθερης και αξιοπρεπούς διαβίωσης, σύμφωνα με τις
  αρχές της δικαιοσύνης, του ανθρωπισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης.
  Για το σκοπό αυτό υποστηρίζει τη χαλιναγώγηση της αυθαιρεσίας των
  ισχυρών κοινωνικών ομάδων, όπου, και όταν, εκδηλώνεται, την ενίσχυση των
  αδύνατων κοινωνικών ομάδων ή κατηγοριών ή στρωμάτων και την προστασία
  τους από την εγκατάλειψη, την κοινωνική περιθωριοποίηση, την άδικη
  μεταχείριση και την εκμετάλλευση, με απώτερο σκοπό την εξισορρόπηση
  των κοινωνικών και οικονομικών δικαιωμάτων και την αρμονική συμβίωση
  των πολιτών μέσα σε συνθήκες κοινωνικής συνοχής.
 2.9 Οικονομική Δημοκρατία
  Το Δημοκρατικό Κόμμα αποβλέπει στην εξάλειψη κάθε είδους οικονομικών
  φραγμών για την οικονομική προαγωγή των ατόμων και στη δημιουργία ίσων
  ευκαιριών εργασίας και οικονομικής προόδου για όλους τους πολίτες.
  Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει ότι η οικονομική δημοκρατία είναι ανέφικτη
  χωρίς την κατάργηση της κυρίαρχης  αυθαιρεσίας των οικονομικά ισχυρών,
  των μονοπωλίων, της ασυδοσίας του εγχώριου ή ξένου κεφαλαίου, της
  μονοπώλησης, της πληροφόρησης και των κάθε λογής προνομίων που είναι
  αντίθετα με τα συμφέροντα του λαού.  Το Δημοκρατικό Κόμμα θεωρεί επίσης
  αναγκαία την καθιέρωση ελέγχου και την επιβολή κυρώσεων για την κακή
  χρήση τεχνικών εφευρέσεων ή καινοτομιών από μέρους ισχυρών
  κοινωνικοοικονομικών παραγόντων.
  Το Δημοκρατικό Κόμμα θεωρεί το μικτό σύστημα οικονομίας, που συνδυάζει
  την ιδ ιωτική πρωτοβουλία με τον κρατικό σχεδιασμό,  ως το
  αποτελεσματικότερο οικονομικό σύστημα το οποίο διασφαλίζει την πρόοδο
  και την ανάπτυξη της Κύπρου και του λαού της, την δίκαιη κατανομή του
  εθνικού πλούτου και των οικονομικών βαρών και την προστασία των
  δικαιωμάτων των οικονομικά ασθενέστερων και μη προνομιούχων ομάδων
  του πληθυσμού.
 2.10 Δημοκρατική μεθόδευση
  Το Δημοκρατικό Κόμμα δεν υποστηρίζει δόγματα αλλά αρχές, που θα
  ενθαρρύνουν την αδιάκοπη αναζήτηση του καλύτερου και δικαιότερου
  τρόπου κοινωνικής συμβίωσης και συνεργασίας.
  Υποστηρίζει ότι ο ανοικτός και ελεύθερος διάλογος σαν μέσο έκφρασης των
  εκτιμήσεων και θέσεων του λαού, αποτελεί το πιο ορθό μέσο αναζήτησης
  τρόπων για πιο αρμονική  κοινωνική συμβίωση και συνεργασία.
  Επίσης υποστηρίζει ότι σε περίπτωση διαφωνίας ή διαφοράς το καλύτερο
  μέσο για εξεύρεση λύσης είναι οι νόμιμες και δημοκρατικές διαδικασίες.
 2.11 Κατευθυντήριες Οργανωτικές Γραμμές 
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα δεν είναι Κόμμα με μονολιθική οργάνωση. Η
   συνοχή του διατηρείται με την ισορροπημένη κατανομή της
   ενδοκομματικής δύναμης μεταξύ των μελών και αξιωματούχων του, με
   την προσήλωση στους σκοπούς και στη συλλογική προσπάθεια για την
   επίτευξη των σκοπών του Κόμματος.
  β) Οι δημοκρατικές αρχές διέπουν τόσο τη διαδικασία ανάδειξης
   αξιωματούχων όσο και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Γι’ αυτό:
   I.  Όλα τα όργανα είναι αιρετά και εκλέγονται με όσο το δυνατό πιο
    άμεσο τρόπο. Συγκεκριμένα όλα τα μέλη του Κόμματος, που
    είναι εγγεγραμμένα στο Κεντρικό Μητρώο Μελών, έχουν και
    ασκούν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και
    συνδιαμορφώνουν μέσα από συλλογικές διαδικασίες τις

    αποφάσεις και τις θέσεις του Κόμματος στα μείζονος σημασίας
    και ιδιαίτερης κρισιμότητας πολιτικά και κομματικά θέματα. Όλα
    τα μέλη του Κόμματος εκλέγουν όλους τους κεντρικούς
    αξιωματούχους και μέλη των κεντρικών συλλογικών οργάνων
    του Κόμματος, όλα τα μέλη των Επαρχιακών Οργανώσεων
    εκλέγουν όλους τους αξιωματούχους και τα μέλη των
    Επαρχιακών Συλλογικών Οργάνων και όλα τα μέλη της Τοπικής
    Οργάνωσης εκλέγουν όλους τους αξιωματούχους και όλα τα
    μέλη των τοπικών συλλογικών οργάνων.
   II. Οι εξουσίες που συγκεντρώνουν τα όργανα
    αλληλοϊσορροπούνται και αλληλοελέγχονται.
   III. Οι αποφάσεις λαμβάνονται από αρμόδια συλλογικά όργανα.
    --Επιδιώκεται η αποκέντρωση του συστήματος λήψης
    αποφάσεων και η εκχώρηση διακριτικής  εξουσίας στα
    κατώτερα συλλογικά αιρετά  όργανα.

ΑΡΘΡΟ 3: ΚΟΜΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ
 3.1 Επί θεμάτων μείζονος πολιτικής σημασίας ή ιδιαίτερης κομματικής
  κρισιμότητας πραγματοποιείται κομματικό δημοψήφισμα στο οποίο
  συμμετέχουν όλα τα μέλη του Κόμματος.
 3.2 
  Την πραγματοποίηση κομματικού δημοψηφίσματος αποφασίζει η Κεντρική
  Επιτροπή, η οποία καθορίζει το θέμα και τα ερωτήματα που θα τεθούν προς
  απάντηση στο δημοψήφισμα. Οι σχετικές αποφάσεις της Κεντρικής
  Επιτροπής λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών της.

ΑΡΘΡΟ 4: ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 4.1 Το Πολιτικό Πρόγραμμα του Κόμματος καθορίζεται με βάση τις πιο πάνω
  βασικές πολιτικές θέσεις και, εντός των πλαισίων αυτών, μπορεί να
  αναθεωρείται από καιρού εις καιρό από το Παγκύπριο Συνέδριο που έχει
  αποκλειστική αρμοδιότητα να συζητά και να εγκρίνει τους επί μέρους
  στόχους, τη μεθοδολογία, τρόπους και ενέργειες για την προώθηση της
  εφαρμογής του.
 4.2 Την ευθύνη για τη σύνταξη του προσχεδίου του προγράμματος έχει το
  Εκτελεστικό Γραφείο που το υποβάλλει στην Κεντρική Επιτροπή για έγκριση.
  Η Κεντρική Επιτροπή το παραπέμπει στο Παγκύπριο Συνέδριο για τελική
  έγκριση. Νοείται ότι σε όλα τα όργανα του Κόμματος δίνεται η δυνατότητα
  υποβολής απόψεων και εισηγήσεων για τον καταρτισμό του Πολιτικού
  Προγράμματος του Κόμματος.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΔΟΜΗ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

ΑΡΘΡΟ 5: ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 1. Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση
 2. Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο
 3. Έκτακτο ή Καταστατικό Συνέδριο 
 4. Παγκύπρια Συνδιάσκεψη
 5. Κεντρική Επιτροπή
 6. Πολιτικό Συμβούλιο
 7. Εκτελεστικό Γραφείο
 8. Γραμματεία Εκτελεστικού Γραφείου
 9. Κοινοβουλευτική Ομάδα
 10. Γενικό Οργανωτικό Γραφείο
 11. Οικονομική Επιτροπή

 12. Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες
 13. Επιτροπή Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ΑΡΘΡΟ 6: ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 6.1 Η Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση πραγματοποιείται κάθε πενήντα-τέσσερις
  (54) μήνες και εκλέγει τους κεντρικούς αξιωματούχους του Κόμματος
  (Πρόεδρο, Αναπληρωτή Πρόεδρο, τρεις (3) Αντιπροέδρους, Γενικό
  Γραμματέα, Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα), τα αιρετά μέλη του Εκτελεστικού
  Γραφείου (15) και τα μέλη της Κεντρική Επιτροπή.
 6.2 Πραγματοποιείται πενήντα-τέσσερις (54) μήνες μετά την προηγούμενη
  Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
 6.3 Όλα τα εγγεγραμμένα στο Κεντρικό Μητρώο Μελών μέλη του Κόμματος, που
  έχουν εγγραφεί τουλάχιστον εννέα (9) μήνες πριν την ημέρα διεξαγωγής της
  Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην
  ψηφοφορία, εφόσον έχουν τακτοποιημένες τις κομματικές τους
  υποχρεώσεις κατά την προσέλευση τους στην Εκλογική Συνέλευση.

  Κάλπες της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης λειτουργούν σε όλες τις
  επαρχίες, όπως θα ορίζεται από τους σχετικούς κανονισμούς. Οι εκλογικές
  διαδικασίες εποπτεύονται από κεντρική και επαρχιακές εφορευτικές
  επιτροπές όπως θα ορίζουν οι Κανονισμοί που εγκρίνονται από την Κεντρική
  Επιτροπή. Οι Επαρχιακές Εφορευτικές Επιτροπές υπόκεινται στην Κεντρική
  Εφορευτική Επιτροπή. Οι Πρόεδροι των Επαρχιακών εφορευτικών
  επιτροπών είναι μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.

  Οι κάλπες ανοίγουν και κλείνουν την ίδια ώρα σε όλες τις επαρχίες.

  Η Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο συλλογικό
  όργανο του Κόμματος σε θέματα εκλογικών διαδικασιών.

  Ο χρόνος διεξαγωγής της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης μπορεί να
  παραταθεί για περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, με
  απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, ύστερα από εισήγηση του Εκτελεστικού
  Γραφείου, για λόγους εξειδικευμένους που αφορούν τα πολιτικά πράγματα
  του τόπου ή που εξυπηρετούν τους σκοπούς και τις αρχές του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 7: ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 7.1 Το Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο είναι το ανώτατο και κυρίαρχο συλλογικό
  όργανο του Κόμματος στη διαμόρφωση των πολιτικών αποφάσεων και στη
  χάραξη στρατηγικής. Συνέρχεται μια (1) φορά στη διάρκεια της  θητείας των
  κεντρικών συλλογικών οργάνων του Κόμματος, κατόπιν σύγκλισης από την
  Κεντρική Επιτροπή του κόμματος ή όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο από την
  Κεντρική Επιτροπή.
 7.2 Προκηρύσσεται από την Κεντρική Επιτροπή η οποία καθορίζει την
  ημερομηνία διεξαγωγής του και εγκρίνει την ημερήσια διάταξη του.
  Ο χρόνος διεξαγωγής του μπορεί να αναβληθεί για περίοδο που δεν θα
  υπερβαίνει τους τρεις μήνες, με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, ύστερα
  από εισήγηση του Εκτελεστικού Γραφείου, για λόγους εξειδικευμένους που
  αφορούν τα πολιτικά πράγματα του τόπου ή που εξυπηρετούν τους σκοπούς
  και τις αρχές του  Κόμματος.
 7.3 Σύνθεση
  Στο Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο συμμετέχουν: Κεντρική Επιτροπή, Πολιτική
  Επιτροπή, 86 αντιπρόσωποι της ΝΕΔΗΚ, 86 αντιπρόσωποι της ΓΟΔΗΚ, 50
  αντιπρόσωποι των Κλαδικών Οργανώσεων, οι Πρόεδροι των Ομάδων
  Μελετών, δύο αντιπρόσωποι από κάθε Φοιτητική Οργάνωση, τα μέλη των
  Επαρχιακών Επιτροπών του Κόμματος, οι Πρόεδροι των Τοπικών Επιτροπών
  και ένας αντιπρόσωπος από κάθε εκλογικό κέντρο, πέντε αντιπρόσωποι από
  κάθε Κομματική Οργάνωση του εξωτερικού, οι Δήμαρχοι, οι Δημοτικοί
  Σύμβουλοι, οι Σχολικοί Έφοροι και οι εκλεγμένοι πρόεδροι και μέλη

  Κοινοτικών Συμβουλίων μέλη του Κόμματος, τρεις αντιπρόσωποι της
  Οικονομικής Επιτροπής, οι δύο οικονομικοί ελεγκτές.
  Συμμετέχουν επίσης: Πρώην Πρόεδροι της Δημοκρατίας που προέρχονται
  από το ΔΗΚΟ, εν ενεργεία υπουργοί, βουλευτές και ευρωβουλευτές, καθώς
  και όσοι διετέλεσαν αξιωματούχοι του Κόμματος που εκλέγηκαν από
  Παγκύπριο Συνέδριο (Πρόεδροι του Κόμματος, Αναπληρωτές Προέδροι,
  Αντιπρόεδροι, Γενικοί Γραμματείς, και Γενικοί Οργανωτικοί Γραμματείς)
  πρώην Υπουργοί, Βουλευτές και Ευρωβουλευτές του Κόμματος καθώς και οι
  πρώην Προέδροι και Γενικοί Γραμματείς της ΓΟΔΗΚ και της ΝΕΔΗΚ και
  πρώην Πρόεδροι Επαρχιακών Επιτροπών, οι Πρόεδροι και τα μέλη
  Διοικητικών Συμβουλίων Ημικρατικών Οργανισμών που είναι μέλη του
  Κόμματος
 7.4 Αρμοδιότητες
  Το Τακτικό Συνέδριο ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
  α) Λαμβάνει γνώση, συζητά και ψηφίζει:-
   I. Το Πολιτικό Πρόγραμμα του Κόμματος για την επόμενη θητεία.
   II. Την Έκθεση Δράσης της περασμένης θητείας, που καταθέτει ο
    Γενικός  Γραμματέας του Κόμματος.
  β) Καθορίζει τα γενικά πλαίσια της πολιτικής του Κόμματος.
  γ) Λαμβάνει γνώση και εγκρίνει τον Οικονομικό Απολογισμό της
   Οικονομικής Επιτροπής και την Έκθεση των Οικονομικών Ελεγκτών
   του Κόμματος.
  δ) Τροποποιεί το Καταστατικό σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις.
  ε) Έχει το τεκμήριο της αρμοδιότητας για οποιοδήποτε θέμα που δεν
   καθορίζει το Καταστατικό και περιβάλλεται με το κατάλοιπο εξουσίας
   που  δεν έχει ανατεθεί σε άλλο κομματικό όργανο.
 7.5 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί που ψηφίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν με βάση το
  Καταστατικό, θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Τακτικού Παγκυπρίου
  Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 8: ΕΚΤΑΚΤΟ Ή ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 8.1 Το Έκτακτο ή Καταστατικό Παγκύπριο Συνέδριο συγκαλείται εάν και εφ’ όσον
  κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο του Κόμματος ή την Κεντρική Επιτροπή και
  ασχολείται με ειδικά θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη του,
  που εξαγγέλλεται μαζί με τη σύγκλησή του.
 8.2 Στην οργάνωση και λειτουργία του Έκτακτου ή Καταστατικού Παγκυπρίου
  Συνεδρίου εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις περί Τακτικού
  Παγκυπρίου Συνεδρίου, με εξαίρεση τη χρονική περίοδο για έγκριση και
  κοινοποίηση στους συνέδρους των εγγράφων που θα τεθούν ενώπιον του
  Συνεδρίου, την οποία θα μπορεί να συντέμνει η Κεντρική Επιτροπή
  ανάλογα με την περίπτωση και εφ’ όσον συντρέχουν εξειδικευμένοι λόγοι.

ΑΡΘΡΟ 9: ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ
 9.1 Συγκαλείται με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής με στόχο την ενημέρωση
  και το συλλογικό προβληματισμό των στελεχών του Κόμματος καθώς και την
  ανάπτυξη διαλόγου του Κόμματος  με την ευρύτερη κοινωνία πάνω σε
  σημαντικά πολιτικά ζητήματα ή θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος. Η
  Κεντρική Επιτροπή ορίζει ειδική επιτροπή για τη διοργάνωση της.
 9.2 Η Κεντρική Επιτροπή καθορίζει τη σύνθεση της Συνδιάσκεψης και εγκρίνει
  την ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 10: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 10.1 Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ είναι το ανώτατο συλλογικό όργανο του Κόμματος
  που λειτουργεί μεταξύ δύο Τακτικών Παγκύπριων Συνεδρίων.
 10.2 Σύνθεση 
  Η Κεντρική Επιτροπή αποτελείται:
  α) Από τα μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου (ως το άρθρο 12)
  β) Από τα επτά (7) μέλη της Γενικής Γραμματείας της ΓΟΔΗΚ και τα

   έντεκα (11) μέλη της Γενικής Γραμματείας της ΝΕΔΗΚ, τον Πρόεδρο
   των Ομάδων Μελετών και τους Προέδρους των κομματικών
   παραρτημάτων εξωτερικού
  γ) Από 120 αιρετά μέλη, από τα οποία 20% τουλάχιστον είναι γυναίκες
   και 10% τουλάχιστον ανήκουν στη ΝΕΔΗΚ (συμπεριλαμβανομένων
   των επτά (7) μελών της Γραμματείας της ΓΟΔΗΚ και των έντεκα (11)
   μελών της Γραμματείας της ΝΕΔΗΚ) και τα οποία κατανέμονται στις
   Επαρχιακές Οργανώσεις του Κόμματος με βάση τον αριθμό ψήφων
   που πήρε η κάθε επαρχία στις αμέσως προηγούμενες βουλευτικές
   εκλογές στις οποίες το Κόμμα έλαβε μέρος αυτοδύναμα. Τα μέλη κάθε
   επαρχίας εκλέγονται από την οικεία Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση. Η
   κατανομή των εδρών κατά επαρχιακή οργάνωση και των θέσεων που
   διεκδικούνται από γυναίκες και εκπροσώπους της ΝΕΔΗΚ καθορίζεται
   από την Κεντρική Επιτροπή με τους σχετικούς κανονισμούς. Η εκλογή
   γίνεται με βάση κανονισμούς που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή.
  δ) Όλους τους αξιωματούχους που επιλέγονται/εκλέγονται σύμφωνα με
   τα άρθρα 10.7
  ε) Από τους Προέδρους της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων, της
   Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων και της Ομάδας Μελετών.
  στ) Από πέντε (5) εκπροσώπους του Φοιτητικού Κινήματος, που είναι
   μέλη του κόμματος.
 10.3 Η εκλογή των αιρετών μελών της Κεντρικής Επιτροπής γίνεται από τις
  Επαρχιακές Εκλογικές Συνελεύσεις. Η κατανομή των εδρών κατά Επαρχιακή
  Οργάνωση και των θέσεων που διεκδικούνται από γυναίκες και εκπροσώπους
  της ΝΕΔΗΚ καθορίζεται από την Κεντρική Επιτροπή με τους σχετικούς
  κανονισμούς.
 10.4 Ο Γενικός Γραμματέας και ο Βοηθός Γενικός Γραμματέας  φροντίζουν για την
  τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων και των παρουσιών της Κεντρικής
  Επιτροπής και κυκλοφορούν τα  πρακτικά ανάμεσα στα μέλη της Κεντρικής
  Επιτροπής όχι αργότερα από 15 μέρες μετά τη συνεδρία. 
  Η Κεντρική Επιτροπή δύναται να αποφασίσει τη μη περίληψη θεμάτων στα
  πρακτικά με πλειοψηφία όχι μικρότερη από 3/5 των παρόντων.
 10.5 Η Κεντρική Επιτροπή συνέρχεται τουλάχιστον μια (1) φορά την τριμηνία.
  Συγκαλείται από το Εκτελεστικό  Γραφείο, υπό την ευθύνη του Γενικού
  Γραμματέα.
  α) Η Κεντρική Επιτροπή μπορεί να συγκληθεί εκτάκτως από τον Πρόεδρο
   ή το Εκτελεστικό Γραφείο ή με γραπτή αίτηση υπογεγραμμένη από το
   25% τουλάχιστον των μελών της, που να παραθέτει κατά τρόπο
   συγκεκριμένο το θέμα ή τα θέματα για το οποίο/οποία ζητείται η
   έκτακτη σύγκλησή της.
  β) Η Κεντρική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα το
   ήμισυ  τουλάχιστον των εν ενεργεία μελών της. Σε περίπτωση μη
   συμπλήρωσης του ως άνω αριθμού, η συνεδρία αναβάλλεται για μια
   ώρα, οπότε τα παρόντα μέλη εφ’ όσον αντιπροσωπεύουν το 1/3
   τουλάχιστον των εν ενεργεία μελών της, αποτελούν απαρτία.
  γ) Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία, εκτός των
   αποφάσεων για τις οποίες απαιτείται μεγαλύτερος αριθμός ψήφων
   σύμφωνα με τις πρόνοιες άλλων άρθρων του Καταστατικού. Η
   ψηφοφορία διεξάγεται δι’ ανατάσεως της χειρός εκτός αν ζητηθεί
   διαφορετικά από το 25% των παρόντων μελών, οπότε διεξάγεται
   μυστική.
 10.6 Αρμοδιότητες
  α) Η Κεντρική Επιτροπή προκηρύσσει  την Παγκύπρια Εκλογική
   Συνέλευση και καθορίζει την ημερομηνία διεξαγωγής των εργασιών
   της, την εκλογική διαδικασία και κάθε άλλο εκλογικό κανονισμό. Με
   ειδικούς κανονισμούς καθορίζει τη διαδικασία υποβολής
   υποψηφιοτήτων και διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη των
   κεντρικών αξιωματούχων, των μελών των κεντρικών συλλογικών
   οργάνων και των επαρχιακών και τοπικών συλλογικών οργάνων, που

   εκλέγονται από την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
  β) Προκηρύσσει επίσης το Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο, καθορίζει την
   ημερομηνία διεξαγωγής των εργασιών του και εγκρίνει την ημερήσια
   διάταξή του. Μελετά και εγκρίνει όλα τα έγγραφα που θα κατατεθούν
   στο Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο, τουλάχιστον ένα μήνα πριν την
   πραγματοποίηση του και φροντίζει για την κυκλοφορία του
   προσυνεδριακού υλικού  διά του Γενικού Γραμματέα προς τις
   Επαρχιακές Επιτροπές και άλλες οργανώσεις ή τμήματα του Κόμματος.
  γ) Εγκρίνει και παραπέμπει στο Παγκύπριο Τακτικό Συνέδριο το Πολιτικό
   Πρόγραμμα του Κόμματος και την Έκθεση Δράσης.
  δ) Μελετά και εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων και δαπανών
   του Κόμματος. 
  ε) Λαμβάνει γνώση της γενικής οικονομικής κατάστασης του Κόμματος
   με αναφορά του αρμόδιου οικονομικού διαχειριστή, ο οποίος εισηγείται
   στο Εκτελεστικό Γραφείο τους συνεργάτες του.
  στ) Ενόψει του Τακτικού Παγκύπριου Συνεδρίου λαμβάνει γνώση της
   οικονομικής κατάστασης και διαχείρισης των οικονομικών του
   Κόμματος της προηγηθείσας διετίας με την κατάθεση της έκθεσης των
   οικονομικών ελεγκτών του Κόμματος που παραπέμπεται στο Τακτικό
   Παγκύπριο Συνέδριο. Ενόψει Τακτικού Παγκύπριου Συνεδρίου
   εξετάζει τους εγκεκριμένους λογαριασμούς του Κόμματος με βάση
   την έκθεση των ελεγκτών και εγκρίνει ή απορρίπτει τους
   λογαριασμούς.
  ζ) Εγκρίνει τους εσωτερικούς κανονισμούς οι οποίοι ρυθμίζουν την
   οργάνωση και λειτουργία των Συλλογικών οργάνων ή επιτροπών του
   Κόμματος , κεντρικών, επαρχιακών ή τοπικών. 
  η) Εγκρίνει την κομματική λειτουργία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.
  θ) Καθορίζει το ύψος του δικαιώματος εγγραφής και της ετήσιας
   συνδρομής των μελών.
  ι) Θεσπίζει ειδικούς κανονισμούς που ρυθμίζουν:
   I. Τη διαδικασία της υποβολής υποψηφιότητας και εκλογής
    αξιωματούχων του Κόμματος που εκλέγονται από ανώτερα
    συλλογικά όργανα του Κόμματος. 
   II. Τη διαδικασία επιλογής κομματικού ή κομματικών υποψηφίων
    στη διεκδίκηση των γενικών ή Αναπληρωματικών βουλευτικών
    εκλογών, Ευρωεκλογών, των δημοτικών εκλογών ή της εκλογής
    προέδρων και μελών Κοινοτικών Συμβουλίων καθώς και μελών
    Σχολικών Εφοριών.
   III. Τη διαδικασία προκήρυξης και διεξαγωγής του κομματικού
    δημοψηφίσματος.
  Ια) Επιλέγει/εκλέγει ενδεκαμελή (11) υποεπιτροπή της Κεντρικής
   Επιτροπής απαρτιζόμενη από Πρόεδρο και δέκα μέλη, η οποία ενεργεί
   ως δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
  Ιβ) Επιλέγει/εκλέγει το βουλευτή που θα διεκδικήσει το αξίωμα του
   Προέδρου της Βουλής, σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Κόμματος
   δεν είναι βουλευτής ή δεν επιθυμεί να διεκδικήσει τη θέση.
  Ιγ) Επικυρώνει την εκλογή του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του
   Κόμματος και του Αναπληρωτή του.
  Ιδ) Επιλέγει/εκλέγει τα πέντε (5) μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας,
   Ελέγχου και  Κανονισμών.
  Ιε) Επικυρώνει την επιλογή του Προέδρου της Ομάδας Μελετών.
 10.7 Επιλέγει/εκλέγει τους πιο κάτω Αξιωματούχους του Κόμματος οι οποίοι
  συμμετέχουν στην Κεντρική Επιτροπή ως εξ οφίκια μέλη με δικαίωμα
  ψήφου:
  1) Τους Βοηθούς Γενικούς Γραμματείς
  2) Τους Βοηθούς Γενικούς Οργανωτικούς Γραμματείς
  3) Το Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων
  4) Το Γραμματέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  5) Το Γραμματέα Αγροτικών Θεμάτων

  6) Το Γραμματέα Προσφυγικών Θεμάτων
  7) Το Γραμματέα Πολιτιστικών Θεμάτων
  8) Το Γραμματέα Αθλητισμού
  9) Το Γραμματέα Θρησκευτικών Ομάδων
  10) Το Γραμματέα Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Θεμάτων
  Τα καθήκοντα/αρμοδιότητές τους, εφ’ όσον  δεν προβλέπονται από το
  Καταστατικό, εγκρίνονται από την Κεντρική Επιτροπή.
 10.8 Πληρώνει με εκλογή τις  θέσεις του Αναπληρωτή Προέδρου, Αντιπροέδρων,
  Γενικού Γραμματέα και του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, σε περίπτωση
  κατά την οποία καθίστανται κενές για οποιοδήποτε λόγο.
 10.9 Κάθε χρόνο η Κεντρική Επιτροπή  ορίζει ειδική συνεδρία  λογοδοσίας των
  αξιωματούχων του Κόμματος. 

ΑΡΘΡΟ 11: ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 11.1 Στο Πολιτικό Συμβούλιο μετέχουν όλοι οι πρώην υπουργοί και βουλευτές
  μέλη του Κόμματος και άλλα πρόσωπα μετά από σχετική εισήγηση του
  Προέδρου του Κόμματος στη Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου.
 11.2 Συνεδριάζει τακτικά και αναλύει τα πολιτικά δρώμενα και την επικαιρότητα.
 11.3 Το Πολιτικό Συμβούλιο έχει καθαρά συμβουλευτικό χαρακτήρα και μετά από
  κάθε συνεδρία αποστέλλει στον Πρόεδρο του Κόμματος έκθεση εισηγήσεων
  και απόψεων.
 11.4 Το Πολιτικό Συμβούλιο τελεί υπό την εποπτεία του Προέδρου του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 12: ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
 12.1 Το Εκτελεστικό Γραφείο είναι το Εκτελεστικό Όργανο της Κεντρικής
  Επιτροπής και γενικότερα του Κόμματος.
 12.2 Σύνθεση 
  Στο Εκτελεστικό Γραφείο συμμετέχουν:
  α) Ο Πρόεδρος, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος, οι τρεις (3) Αντιπροέδροι, ο
   Γενικός Γραμματέας, ο Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας.
  β) Δεκαπέντε (15) αιρετά μέλη που εκλέγονται από την Παγκύπρια
   Εκλογική Συνέλευση. Τρία από τα μέλη αυτά είναι γυναίκες.
  γ) Πρώην Πρόεδροι του Κόμματος
  δ) Οι Πρόεδροι της ΝΕΔΗΚ και της ΓΟΔΗΚ
  ε) Οι υπουργοί που συμμετέχουν στην κυβέρνηση εκ μέρους του
   Κόμματος.
  στ) Τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος και οι
   Ευρωβουλευτές του Κόμματος.
  ζ) Οι Πρόεδροι των Επαρχιακών Επιτροπών του Κόμματος (ένας ανά
   γεωγραφική επαρχία).
  η) Ο Οικονομικός Διαχειριστής του Κόμματος
  θ) Ο Γενικός Διευθυντής του Κόμματος, ως εξ οφίκιο Μέλος με δικαίωμα
   ψήφου.
  ι) Η Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου δύναται να καλεί μέχρι και 3
   άτομα να παρακάθονται στο Εκτελεστικό χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 12.3 Αποτυχών υποψήφιος στις εκλογές για την ανάδειξη προέδρου του
  Κόμματος ο οποίος συγκεντρώνει πάνω από το 30% των ψήφων, συμμετέχει
  στο Εκτελεστικό Γραφείο ως πλήρες μέλος.
 12.4 Σε Ειδικές Συνεδρίες παρίστανται για σκοπούς ενημέρωσης και συντονισμού
  και άλλοι αξιωματούχοι του Κόμματος που θα προσκαλούνται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 12.5 Λειτουργία 
  α) Το Εκτελεστικό Γραφείο συγκαλείται το αργότερο τριάντα (30) ημέρες
   μετά την εκλογή των αιρετών μελών του και συνεδριάζει τακτικά
   τουλάχιστον μια (1) φορά τον μήνα και έκτακτα όταν κληθεί από τον
   Πρόεδρο ή από τα 3/5 των μελών του.
  β) Τα μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου αναλαμβάνουν συγκεκριμένους
   τομείς  ευθύνης. 
  γ) Βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά συν ένα μέλη του. Οι

   αποφάσεις λαμβάνονται  με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών
   του.
  δ) Γενικά θέματα λειτουργίας του ρυθμίζονται με Ειδικό Κανονισμό που
   θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή. 
 12.6 Αρμοδιότητες
  Το Εκτελεστικό Γραφείο ασκεί τις πιο κάτω αρμοδιότητες:
  α) Μελετά τις διαμορφούμενες εκάστοτε πολιτικές ή άλλες καταστάσεις
   και εξελίξεις και αντιμετωπίζει τα προκύπτοντα θέματα.
  β) Εκτιμά τη γενική κατάσταση και λαμβάνει αποφάσεις για την
   κομματική γραμμή μέσα στα πλαίσια των αρχών του Κόμματος.
  γ) Αποφασίζει για την ένταξη στα συλλογικά όργανα του Κόμματος
   άλλων στελεχών που προσχωρούν στο Κόμμα.
  δ) Ετοιμάζει  και υποβάλλει κάθε τρίμηνο προς την Κεντρική Επιτροπή
   Ειδική Πολιτική Έκθεση πάνω στην πολιτική κατάσταση, με βάση την 
   οποία αυτή προβαίνει στις εκτιμήσεις ή και λαμβάνει  τις αποφάσεις
   της.
  ε) Προτείνει στην Κεντρική Επιτροπή τα ονόματα των δύο Ελεγκτών του
   Κόμματος.
  στ) Συγκαλεί σε συνεννόηση με τις Επαρχιακές Επιτροπές τα τακτικά ή
   έκτακτα Επαρχιακά Συνέδρια.
  ζ) Καταρτίζει το προσχέδιο του Πολιτικού Προγράμματος του Κόμματος
   και το υποβάλλει στην Κεντρική Επιτροπή.
  η) Επιλέγει/εκλέγει τους πιο κάτω αξιωματούχους του Κόμματος: 
   I. Τον Οικονομικό Διαχειριστή του Κόμματος και τα μέλη της
   Οικονομικής Επιτροπής
   II. Τον Πρόεδρο και τα μέλη της Ομάδας Μελετών
   III. Επικυρώνει τα εννιά (9) πρόσωπα που στελεχώνουν το Γενικό
    Οργανωτικό Γραφείο
   IV. Τον Πρόεδρο και τα μέλη Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων
   V. Τον Πρόεδρο και τα μέλη Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων
   VI. Τον Γενικό Διευθυντή του Κόμματος
  θ) Καταρτίζει με  βάση εισηγήσεις της Επιτροπής Δεοντολογίας, Ελέγχου
   και Κανονισμών, τα προσχέδια των Κανονισμών που προνοούνται από
   τα διάφορα άρθρα του Καταστατικού και τα παραπέμπει στην Κεντρική
   Επιτροπή για ψήφιση.
  ι) Εισηγείται στην Κεντρική Επιτροπή τη σύσταση οποιασδήποτε
   Επιτροπής ή Επιτροπών με συμβουλευτική ιδιότητα που δεν
   προβλέπονται από το καταστατικό για την αποδοτική λειτουργία του
   κομματικού μηχανισμού.
  ια) Κατόπιν εισήγησης του Γενικού Διευθυντή του Κόμματος, εγκρίνει την
   δομή και το οργανόγραμμα του Κόμματος.
  ιβ) Δύναται να καλέσει Αξιωματούχους του Κόμματος που δεν είναι μέλη
   του Εκτελεστικού Γραφείου να παραστούν σε συνεδρία που μελετά
   θέματα της αρμοδιότητάς τους.
  ιγ) Λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή
  ιδ) Επιλέγει/εκλέγει πενταμελή (5) υποεπιτροπή του Εκτελεστικού
   Γραφείου, με Πρόεδρο και τέσσερα (4) μέλη η οποία ενεργεί σαν
   πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
   Η πειθαρχική εξουσία του Εκτελεστικού Γραφείου διά της
   πενταμελούς υποεπιτροπής του ασκείται αφού διοριστεί «ερευνών
   λειτουργός» (εκτός των Οργάνων του Κόμματος αλλά μέλος του
   Κόμματος) για διερεύνηση των γεγονότων και για υποβολή έκθεσης.
   Νοείται ότι παρέχεται το δικαίωμα ακροάσεως του μέλους εφ’ όσον η
   έρευνα διεκπεραιωθεί. 
 12.7 Επιβάλλει αυτεπάγγελτα πειθαρχική ποινή σε περιπτώσεις αυταπόδεικτου
  πειθαρχικού παραπτώματος.
 12.8 Το Εκτελεστικό Γραφείο φροντίζει για τη συγκρότηση και λειτουργία ειδικών
  επιτροπών εργασίας που θα αφορούν θέματα ανάλογα με τα υπουργεία της
  κυβέρνησης ή/και αντίστοιχες Επιτροπές της Βουλής.

 12.9 Η υλοποίηση και εφαρμογή των αποφάσεων του Εκτελεστικού Γραφείου
  μπορεί να ανατεθεί στη Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου.
 12.10 Το Εκτελεστικό Γραφείο επιλέγει τα κομματικά  μέλη που εκπροσωπούν το
  Κόμμα σε εξωκομματικούς οργανισμούς ή επιτροπές.
 12.11 Το Εκτελεστικό Γραφείο σε συνεργασία με το Γενικό Διευθυντή του
  Κόμματος ορίζει τις έμμισθες θέσεις του Κόμματος, διορίζει και παύει το
  έμμισθο προσωπικό και ορίζει και αναθεωρεί την αντιμισθία του με βάση την
  κείμενη νομοθεσία και τις ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις

ΑΡΘΡΟ 13: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
 13.1 Η Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον
  Αναπληρωτή Πρόεδρο, τους τρεις (3) Αντιπροέδρους, το Γενικό Γραμματέα,
  το Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα, τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο, τον
  Αναπληρωτή Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο και δύο (2) από τα αιρετά μέλη
  του Εκτελεστικού Γραφείου που ορίζονται από την ολομέλεια του Σώματος
  και διαχειρίζεται πάνω σε καθημερινή βάση θέματα κομματικής πολιτικής,
  οργανωτικής ανάπτυξης και γενικότερης πολιτικής και κομματικής δράσης.
  Στην Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου παρακάθεται και ο Γραμματέας
  Επικοινωνίας/Εκπρόσωπος Τύπου χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 13.2 Αρμοδιότητες
  α) Επιλέγει/εκλέγει τον Γραμματέα Επικοινωνίας/Εκπρόσωπο Τύπου
   κατόπιν εισήγησης του Προέδρου του Κόμματος.
  β) Σε συνεργασία με τον Γενικό Διευθυντή του Κόμματος έχει την ευθύνη
   θεμάτων που άπτονται του επαγγελματικού προσωπικού του
   Κόμματος.
  γ) Επιλέγει/εκλέγει τον Υπεύθυνο Προσωπικών Δεδομένων.

ΑΡΘΡΟ 14: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
 14.1 Οι βουλευτές του Κόμματος αποτελούν την Κοινοβουλευτική Ομάδα του.
 14.2 Αρμοδιότητες
  α) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα έχει την ευθύνη της προβολής και
   εφαρμογής της πολιτικής του Κόμματος στα πλαίσια της Βουλής των
   Αντιπροσώπων.
  β) Ενεργεί τόσο μέσα, όσο και έξω από τη Βουλή για την προώθηση των
   αρχών και των αποφάσεων του Κόμματος και αγωνίζεται για την
   υπεράσπιση και εξασφάλιση των συμφερόντων του λαού μας.
  γ) Δραστηριοποιείται  σε συνεργασία με τα αρμόδια όργανα του Κόμματος
   για την επισήμανση, προώθηση και επίλυση των συμφερόντων του
   λαού.
  δ) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα δύναται για σκοπούς διευκόλυνσης της
   στην εκπλήρωση των καθηκόντων της, να διορίσει σε συνεννόηση με
   το Γενικό Γραμματέα, έμμισθο Γραμματέα, καθορίζοντας ταυτόχρονα
   τους όρους εργοδότησης του και τα καθήκοντά του.
  ε) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα συνεδριάζει τακτικά κάθε εβδομάδα και
   έκτακτα όταν παρίσταται ανάγκη.
  στ) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα επιλέγει δυο (2) εκ των Κοινοβουλευτικών
   Συνεργατών ως Γραμματείς της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.
  ζ) Λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή
 14.3 Ειδικός Κανονισμός
  Ειδικός Κανονισμός, που ετοιμάζει η Κοινοβουλευτική Ομάδα και ψηφίζει
  η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει την οργάνωση και λειτουργία της Ομάδας.

ΑΡΘΡΟ 15: ΓΕΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
 15.1 Το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο είναι υπεύθυνο για την οργάνωση του
  Κόμματος και καταρτίζει το Γενικό Οργανωτικό Σχέδιο.
 15.2 Του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου προΐσταται ο Γενικός Οργανωτικός
  Γραμματέας. 
 15.3 Απαρτίζεται από τον Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα, τους δυο (2) Βοηθούς
  Γενικούς Οργανωτικούς Γραμματείς και τους έξι (6) Γενικούς Επαρχιακούς

  Οργανωτικούς Διοικητικών Επαρχιών.
 15.4 Όπου κριθεί αναγκαίο καλούνται να παρακαθίσουν σε συνεδρίες του Γενικού
  Οργανωτικού Γραφείου και άλλοι αξιωματούχοι.
 15.5 Τα μέλη του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου επικυρώνονται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 15.6 Βρίσκεται σε στενή επαφή με τις Επαρχιακές Επιτροπές και τα Παραρτήματα
  του Εξωτερικού και συντονίζει τις ενέργειες και δραστηριότητες τους στον
  οργανωτικό τομέα.
 15.7 Ελέγχει την πρόοδο προς υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.
 15.8 Τηρεί υπό την εποπτεία του Προέδρου του Κόμματος και με τη συνεργασία
  του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, το Κεντρικό Μητρώο Μελών του
  Κόμματος και ελέγχει την κανονική  τήρηση των Επαρχιακών Μητρώων
  Μελών από τις Επαρχιακές Επιτροπές και των Μητρώων Μελών  των Τοπικών
  Οργανώσεων από τις αντίστοιχες Τοπικές Επιτροπές, της ΝΕΔΗΚ και της
  ΓΟΔΗΚ.
 15.9 Διενεργεί και εποπτεύει τις εκλογές για την ανάδειξη της ηγεσίας της
  ΝΕΔΗΚ και της ΓΟΔΗΚ, για τις οποίες έχει την ευθύνη τήρησης του
  μητρώου.
 15.10 Κανένα μέλος του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου δεν μπορεί να διεκδίκηση
  πολιτειακό αξίωμα εκτός και αν παραιτηθεί από την θέση του τουλάχιστον
  δυο (2) χρόνια πριν τις εκλογές τις οποίες προτίθεται να διεκδικήσει, εκτός
  και αν το Εκτελεστικό Γραφείο δώσει σχετική άδεια κατόπιν γραπτού
  αιτήματος.
 15.11 Το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 16: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ
 16.1 Η Επιτροπή Δεοντολογίας, Ελέγχου και Κανονισμών απαρτίζεται από πέντε
  (5) μέλη που επιλέγονται/εκλέγονται από την Κεντρική Επιτροπή.
 16.2 Καταρτίζει κώδικα Δεοντολογίας και εισηγείται κανονισμούς που ρυθμίζουν
  την κομματική συμπεριφορά και δράση καθώς και τη λειτουργία όλων των
  οργάνων του Κόμματος.
 16.3 Παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση του Καταστατικού, του Κώδικα
  Δεοντολογίας και των Κανονισμών.

ΑΡΘΡΟ 17: ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 17.1 Με πρωτοβουλία του Εκτελεστικού Γραφείου, συγκροτούνται Επιτροπές με
  ευθύνη την εξέταση θεμάτων που αφορούν την πολιτική, εκπαιδευτική,
  κοινωνική, οικονομική, πολιτιστική και αθλητική δραστηριότητα της
  Κυβέρνησης ή και άλλων φορέων εξουσίας, όπως και άλλες πτυχές της
  ζωής  του  τόπου .  Με δ ική  τους  πρωτοβουλία  να  εκφράζουν
  απόψεις/εισηγήσεις στο Εκτελεστικό Γραφείο για οποιοδήποτε από τα
  θέματα αυτά.
 17.2 Στις Επιτροπές  μετέχουν εξ οφίκιο οι βουλευτές  που εκπροσωπούν το
  Κόμμα στις αντίστοιχες Επιτροπές της Βουλής. Τα λοιπά μέλη των Επιτροπών
  επιλέγει/εκλέγει το Εκτελεστικό Γραφείο.
 17.3 Την εποπτεία  και συντονισμό του έργου τους θα έχει ο Αναπληρωτής
  Πρόεδρος του Κόμματος ή οι Αντιπρόεδροι του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 18: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
 18.1 Τα μέλη της Επιτροπής Αναθεώρησης και Εκσυγχρονισμού της Κυπριακής
  Νομοθεσίας επιλέγονται/εκλέγονται από το Εκτελεστικό Γραφείο κατόπιν
  εισήγησης της Γραμματείας του.
 18.2 Τελεί υπό την εποπτεία του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου ή του
  Αναπληρωτή Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου και βρίσκεται σε στενή
  συνεργασία με τους βουλευτές και κοινοβουλευτικούς συνεργάτες.
 18.3 Είναι υπεύθυνο για την μελέτη του Νομοθετικού πλαισίου του κράτους με

  στόχο την επισήμανση αδυναμιών και την τροποποίηση τους στην
  κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού  και της βελτίωσης της λειτουργικότητας
  του προς όφελος των πολιτών.

ΑΡΘΡΟ 19: ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
 19.1 Στο Σύστημα Παραγωγής Πολιτικής συμμετέχουν οι Βουλευτές, τα Μέλη του
  Εκτελεστικού Γραφείου και της Κεντρικής Επιτροπής, οι Κοινοβουλευτικοί
  Συνεργάτες και τα μέλη της Επιτροπής Πολιτικού Σχεδιασμού και των
  Ομάδων Μελετών.
 19.2 Άλλα στελέχη καθώς και μέλη με ειδική τεχνοκρατική κατάρτιση
  συνδράμουν την όλη προσπάθεια.
 19.3 Βασικός σκοπός είναι η επεξεργασία και ο καταρτισμός μελετών και
  προτάσεων για διαμόρφωση πολιτικής θέσης από το Κόμμα και τη χάραξη της
  κομματικής γραμμής σε διάφορους τομείς πολιτικής.
 19.4 Το συντονισμό και την εποπτεία του Συστήματος Παραγωγής Πολιτικής έχει
  ένας εκ των Αντιπροέδρων του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 20: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 20.1 Η Οικονομική Επιτροπή, κάτω από την εποπτεία του Εκτελεστικού Γραφείου
  και με τη συντονιστική ευθύνη του Οικονομικού Διαχειριστή του Κόμματος,
  είναι υπεύθυνη για την οικονομική διαχείριση του Κόμματος, την
  κατάστρωση και υλοποίηση προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης του
  Κόμματος και τον έλεγχο ομαλής τήρησης των οικονομικών λογαριασμών και
  λογιστικών βιβλίων του Κόμματος σε  Παγκύπρια κλίμακα.
 20.2 Η Επιτροπή είναι δεκαπενταμελής (15), με δικαίωμα της Κεντρικής Επιτροπής
  να αυξομειώνει τα μέλη της.  Η θητεία της διαρκεί για πενήντα-τέσσερις (54)
  μήνες.
  Οι Πρόεδροι των Επαρχιακών Οικονομικών Επιτροπών ή οι επαρχιακοί ταμίες
  είναι εξ οφίκιο μέλη της.
 20.3 Αρμοδιότητες 
  α) Καταρτίζει τον Ετήσιο Προϋπολογισμό Εσόδων και Δαπανών του
   Κόμματος και τον καταθέτει προς έγκριση στην Κεντρική Επιτροπή
   προς την οποία είναι υπόλογη.
  β) Σε συνεργασία με τον Οικονομικό διαχειριστή του Κόμματος, τους
   αξιωματούχους της ηγεσίας και άλλα αρμόδια κομματικά όργανα
   προγραμματίζει και υλοποιεί προγράμματα για την εξασφάλιση
   οικονομικών πόρων και ενίσχυση του Ταμείου του Κόμματος
  γ) Εποπτεύει την κανονική λειτουργία  του Λογιστηρίου του Κόμματος και
   ασκεί έλεγχο στην οικονομική διαχείριση σε όλα τα επίπεδα του
   Κόμματος.
  δ) Εξουσιοδοτεί τη διενέργεια των κομματικών δαπανών με βάση
   σχετικές εκάστοτε εισηγήσεις του Γενικού Διευθυντή του Κόμματος.
  ε) Υποβάλλει στο Εκτελεστικό Γραφείο κατά τρίμηνο, ή όταν της ζητηθεί,
‘   Έκθεση για την οικονομική κατάσταση του Κόμματος’.
  στ) Υποβάλλει στο τέλος κάθε οικονομικού έτους στην Κεντρική Επιτροπή
   τους ελεγμένους λογαριασμούς του Κόμματος προς συζήτηση και
   έγκριση.
  ζ) Παρουσιάζει κατ’ έτος προϋπολογισμό για τους επόμενους δώδεκα
   (12) μήνες.
  η) Με εισήγηση του Γενικού Διευθυντή ή/και του Οικονομικού
   Διαχειριστή δύναται να ανοίγει/κλείνει/λειτουργεί τραπεζικούς
   λογαριασμούς, ή/και να έχει δικαίωμα υπογραφής ή/και  να προβαίνει
   σε αιτήματα τραπεζικών διευκολύνσεων/δανεισμού εκ μέρους του
   Κόμματος, ΝΕΔΗΚ, ΓΟΔΗΚ, και των Επαρχιακών Επιτροπών σύμφωνα
   με το άρθρο 69.9.
 20.4 Ειδικός  Κανονισμός

  Ειδικός Κανονισμός που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει την
  οργάνωση και λειτουργία της.

ΑΡΘΡΟ 21: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
 21.1 Η  Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων χειρίζεται τις διεθνείς σχέσεις του Κόμματος
  υπό την άμεση εποπτεία του Αναπληρωτή Προέδρου  του  Κόμματος.
 21.2 Η Επιτροπή είναι πενταμελής (5), με δικαίωμα της Κεντρικής Επιτροπής να
  αυξομειώνει τα μέλη της.  Επιλέγεται/εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή
  για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 21.3 Κάθε χρόνο υποβάλλει στο Εκτελεστικό γραφείο Έκθεση Δράσης που
  καλύπτει τις δραστηριότητές της κατά την περίοδο αυτή.
 21.4 Η Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων συμμετέχει τόσο στο σύστημα  παραγωγής
  πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.
 21.5 Της Επιτροπής προΐσταται ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων, ο
  οποίος επιλέγεται/εκλέγεται από το Εκτελεστικό Γραφείο και είναι εξ οφίκιο
  μέλος της Κεντρικής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου.
 21.6 Ειδικός  Κανονισμός
  Ειδικός Κανονισμός που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει τη
  λειτουργία της.

ΑΡΘΡΟ 22: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΣΧΕΣΕΩΝ  
 22.1 Η Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων είναι πενταμελής (5) με δικαίωμα της
  Κεντρικής Επιτροπής να αυξομειώνει τον αριθμό των μελών της. Ο Πρόεδρος
  και τα τέσσερα μέλη επιλέγονται/εκλέγονται από το Εκτελεστικό Γραφείο για
  θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 22.2 Κάθε εξάμηνο υποβάλλει στο Εκτελεστικό Γραφείο Έκθεση Δράσης που
  καλύπτει τις δραστηριότητες κατά την περίοδο αυτή.
 22.3 Η Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων χειρίζεται τις δημόσιες σχέσεις του
  Κόμματος υπό την εποπτεία του Προέδρου του Κόμματος και του Γενικού
  Γραμματέα.
 22.4 Η Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων συμμετέχει τόσο στο σύστημα παραγωγής
  πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.
 22.5 Της Επιτροπής προΐσταται ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων ο
  οποίος επιλέγεται/εκλέγεται από το Εκτελεστικό Γραφείο και είναι εξ οφίκιο
  μέλος της Κεντρικής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου.
 22.6 Ειδικός Κανονισμός
  Ειδικός Κανονισμός που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει τη
  λειτουργία της.

ΑΡΘΡΟ 23: ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
 23.1 Ιδρύονται Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες κατά επαρχία
  με εισήγηση του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
  Ομάδων, κατά κλάδον ή επάγγελμα όπου τα μέλη είναι πέραν των τριάκοντα
  Οι κατά επαρχία επάγγελμα Κλαδικές Οργανώσεις συνδέονται με τις
  αντίστοιχες Κλαδικές των άλλων Επαρχιακών και σχηματίζουν κατά
  επάγγελμα την Παγκύπρια Κλαδική Οργάνωση.
 23.2 Η Κλαδική Οργάνωση διοικείται από πενταμελή (5) Επιτροπή που
  αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα, το Βοηθό
  Γραμματέα και τον Ταμία.
 23.3 Οι Πρόεδροι των Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων
  αποτελούν την Συντονιστική Επιτροπή των Κλαδικών Οργανώσεων
  (Σ.Ε.Κ.Ο.)  και έχουν την ευθύνη του συντονισμού των Κλαδικών
  Οργανώσεων. Το έργο της ΣΕΚΟ αναλαμβάνει πενταμελής Γραμματεία που
  εκλέγεται και έχει πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Αναπληρωτή
  Γραμματέα και Ταμία.
 23.4 Αρμοδιότητες Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων 
  α) Επιλαμβάνονται και προωθούν προβλήματα, ή αιτήματα μελών του
   Κλάδου διά του αρμοδίου οργάνου του Κόμματος.
  β) Μελετούν προβλήματα του Κλάδου και υποβάλλουν εισηγήσεις στο
   Κόμμα διά του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών

   Ομάδων.
  γ) Οργανώνουν τα μέλη, τα στελέχη και τους οπαδούς του Κόμματος
   στους χώρους εργασίας και φροντίζουν για τη συστηματική
   διαφώτιση και εμπέδωση της Κομματικής πολιτικής.
 23.5 Οι Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες συμμετέχουν τόσο στο
  σύστημα παραγωγής πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών
  προγραμμάτων του Κόμματος.
 23.6 Οι Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες τελούν υπό την
  εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου.
 23.7 Κατά παρόμοιο τρόπο λειτουργούν και οι Επιτροπές Συνταξιούχων.
 23.8 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί, που εγκρίνει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζουν τον τρόπο
  εκλογής και λειτουργίας όλων των Κλαδικών Επιτροπών και Οργανώσεων
  του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 24: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
 24.1 Η σύνθεση και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Πολιτικού Σχεδιασμού
  καθορίζονται από το Εκτελεστικό Γραφείο.
 24.2 Η Επιτροπή Πολιτικού Σχεδιασμού συμμετέχει τόσο στο σύστημα παραγωγής
  πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 25: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 25.1 Η Επιτροπή Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι υπεύθυνη για την Οργάνωση της
  Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Κόμματος στις Δημαρχούμενες περιοχές και στα
  Κοινοτικά Συμβούλια.
 25.2 Σε συνεργασία με το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο, υπό την εποπτεία του
  Προέδρου του Κόμματος, καταρτίζει τα ψηφοδέλτια του Κόμματος στις
  Δημοτικές και Κοινοτικές εκλογές.
 25.3 Της Επιτροπής Τοπικής Αυτοδιοίκησης προΐσταται ο Γραμματέας Τοπικής
  Αυτοδιοίκησης ο οποίος επιλέγεται/εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή
  της οποίας είναι εξ οφίκιο μέλος με δικαίωμα ψήφου.
 25.4 Συμμετέχουν οι Δήμαρχοι, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι Σχολικοί Έφοροι και οι
  εκλεγμένοι Πρόεδροι Κοινοτικών Συμβουλίων μέλη του Κόμματος.
 25.5 Τελεί υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου.
 25.6 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί που ψηφίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζουν, θέματα
  οργάνωσης και λειτουργίας της Επιτροπής Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΑΡΘΡΟ 26: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
 26.1 Η Επιτροπή Διαρκούς Διαβούλευσης με τους Πολίτες είναι υπεύθυνη για την
  διαμόρφωση και διαχείριση συστήματος συνεχούς επικοινωνίας με τους
  πολίτες, μέσω της διεξαγωγής ερευνών  και μελετών για πολιτικά,
  ανθρωπιστικά και κοινωνικά θέματα και για προτάσεις του Κόμματος που
  αφορούν σημαντικά ζητήματα που τους απασχολούν.
 26.2 Την σύνθεση της Επιτροπής αποφασίζει η Γραμματεία του Εκτελεστικού
  Γραφείου.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΑΡΘΡΟ 27: ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
  1. Πρόεδρος
  2. Αναπληρωτής Πρόεδρος
  3. Αντιπρόεδροι
  4. Γενικός Γραμματέας
  5. Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας
  6. Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος

  7. Μέλος Εκτελεστικού Γραφείου
  8. Πρόεδρος ΓΟΔΗΚ
  9. Πρόεδρος ΝΕΔΗΚ
  10. Μέλος Κεντρικής Επιτροπής
  11. Άλλοι Αξιωματούχοι

ΑΡΘΡΟ 28: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 28.1 Ο Πρόεδρος του Κόμματος εκλέγεται, άμεσα από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση,  και η θητεία του διαρκεί μέχρι την εκλογή νέου Προέδρου.
  Πρόεδρος εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει το 50% συν μία ψήφο
  του συνόλου των έγκυρων ψήφων. Αν η πρώτη ψηφοφορία δεν αναδείξει
  Πρόεδρο, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την πρώτη Κυριακή μετά την
  Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση, μεταξύ των δύο επικρατέστερων
  υποψηφίων.
 28.2 Σε περίπτωση κένωσης της θέσης του Προέδρου του Κόμματος για
  υπολειπόμενη θητεία μικρότερη των έξι (6) μηνών τα  καθήκοντα αυτού ασκεί
  ο Αναπληρωτής Πρόεδρος. Αν η θέση του Προέδρου του Κόμματος κενωθεί
  ενώ υπολείπεται θητεία πέραν των έξι μηνών, συγκαλείται Έκτακτη
  Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση, ειδικώς προς τούτο συγκαλούμενη, για την
  εκλογή νέου Προέδρου εντός του επόμενου εξαμήνου από την κένωση της
  θέσης.
 28.3 Αρμοδιότητες
  α) Ο Πρόεδρος του Κόμματος εκπροσωπεί και εκφράζει το Κόμμα.
  β) Προΐσταται και έχει τη γενική εποπτεία και τον έλεγχο του Κόμματος
   σε όλους του τομείς.
  γ) Προεδρεύει όλων των Κεντρικών Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος
   ή οποιασδήποτε Επιτροπής σε συνεδρία της οποίας λαμβάνει μέρος.
  δ) Μετέχει στη διαδικασία εκλογής του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου
   και του Αναπληρωτή του ως ορίζεται στο Καταστατικό.
  ε) Υπογράφει όλα τα έγγραφα του Κόμματος.
  στ) Δύναται να εκχωρεί προσωρινά μέρος των εξουσιών του στον
   Αναπληρωτή  Πρόεδρο του Κόμματος.
  ζ) Τον Πρόεδρο του Κόμματος όταν κωλύεται ή απουσιάζει
   αντιπροσωπεύει ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Κόμματος. Ο
   Πρόεδρος του Κόμματος λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 29: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 29.1 Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος εκλέγεται  από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση.
 29.2 Είναι μέλος των Ανωτάτων Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος.
 29.3 Αναπληρεί τον Πρόεδρο όταν κωλύεται ή απουσιάζει, στην άσκηση των
  συνήθων καθηκόντων του ή όπως προβλέπεται στο άρθρο 25(2).
 29.4 Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 30: ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 30.1 Οι Αντιπρόεδροι είναι τρεις (3) και εκλέγονται από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση μέσα από κοινό ψηφοδέλτιο. Σε περίπτωση κενής θέσης
  Αντιπροέδρου, τότε η Κεντρική Επιτροπή εκλέγει μετά από υποβολή
  υποψηφιοτήτων, νέο Αντιπρόεδρο.
 30.2 Ο κάθε ένας εξ αυτών αναλαμβάνει ξεχωριστό τομέα ευθύνης, όπως αυτοί
  καθορίζονται από το Εκτελεστικό Γραφείο. Η επιλογή γίνεται με βάση την
  σειρά εκλογής.
 30.3 Είναι μέλη των  Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος όπως προβλέπεται από
  το Καταστατικό.
 30.4 Καθήκοντα
  α) Βοηθούν τον Πρόεδρο και Αναπληρωτή Πρόεδρο στην εκτέλεση των
   καθηκόντων τους για την ομαλή λειτουργία του Κόμματος.
  β) Αναλαμβάνουν την ευθύνη εποπτείας και συντονισμού του
   συστήματος παραγωγής πολιτικής, την ευθύνη του συντονισμού της

   διαμόρφωσης του κυβερνητικού προγράμματος του Κόμματος και τον
   συντονισμό της Επιτροπής Πολιτικών Συμβούλων. Ενημερώνουν με
   τακτικές εκθέσεις/αναφορές το Εκτελεστικό Γραφείο και την Κεντρική
   Επιτροπή.
 30.5 Οι Αντιπρόεδροι λογοδοτούν στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 31: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 31.1 Ο Γενικός Γραμματέας του Κόμματος εκλέγεται από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση.
 31.2 Αρμοδιότητες: 
  α) Συγκαλεί τις συνεδρίες των Κεντρικών Συλλογικών Οργάνων του
   Κόμματος κοινοποιώντας έγκαιρα την ημερήσια διάταξη κάθε
   συνεδρίας μαζί με τα σχετικά έγγραφα εργασίας ως ορίζει το
   Καταστατικό και οι Ειδικοί Κανονισμοί.
  β) Σε συνεργασία με τους Βοηθούς Γενικούς Γραμματείς φέρει την
   ευθύνη τήρησης  των  βιβλίων  Πρακτικών των συνεδριάσεων των
   Κεντρικών Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος.
  γ) Έχει την εποπτεία των Ομάδων Μελετών και του Πολιτικού
   Σχεδιασμού.
  δ) Γνωστοποιεί τις αποφάσεις των Ανώτερων Καθοδηγητικών Οργάνων
   του Κόμματος προς τα ιεραρχικά υφιστάμενά  του κομματικά όργανα
   και ελέγχει την εφαρμογή τους.
  ε) Καταθέτει στο Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο την Έκθεση Δράσης του
   Κόμματος.
  στ) Προσυπογράφει κατά κανόνα τα εξερχόμενα έγγραφα του Κόμματος.
  ζ) Υποβάλλει  προς τα αρμόδια  όργανα   προτάσεις για λήψη
   αποφάσεων πάνω σε  τρέχοντα σοβαρά θέματα.
  η) Συγκροτεί σε συνεργασία με το Εκτελεστικό Γραφείο, Επιτροπές
   Εργασίας με συμβουλευτική ιδιότητα, με σκοπό την πλαισίωση και
   υποβοήθηση υπευθύνων Αξιωματούχων στην εκτέλεση του έργου
   τους. 
  θ) Ο Γενικός Γραμματέας βοηθείται στο έργο του από τους Βοηθούς
   Γενικούς Γραμματείς.
 31.3 Ο Γενικός Γραμματέας λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή

ΑΡΘΡΟ 32: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 32.1 Ο Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας  εκλέγεται από την  Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση.
 32.2 Η θέση του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα είναι επαγγελματική κατόπιν
  εκλογής. Δεν μπορεί να διεκδικήσει οποιοδήποτε πολιτειακό αξίωμα, εκτός
  και αν παραιτηθεί δυο (2) χρόνια πριν τις πολιτειακές εκλογές στις οποίες
  προτίθεται να διεκδικήσει.
 32.3. Αρμοδιότητες
  α) Είναι υπεύθυνος για την οργάνωση του Κόμματος. Καταρτίζει το
   Γενικό Οργανωτικό Σχέδιο, το οποίο, μετά την έγκριση του από την
   Κεντρική Επιτροπή, προωθεί δια των αρμοδίων κομματικών 
οργάνων
   προς υλοποίηση.
  β) Βρίσκεται σε στενή επαφή με τις Επαρχιακές Επιτροπές και τα
   Παραρτήματα του Εξωτερικού και συντονίζει τις ενέργειες και
   δραστηριότητες τους στον οργανωτικό τομέα.
  γ) Επισκέπτεται τις Επαρχίες και παρακολουθεί και ελέγχει την πρόοδο
   προς υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του Κόμματος.
  δ) Ενημερώνει το Εκτελεστικό Γραφείο και υποβάλλει τακτικά Έκθεση
   προς την Κεντρική Επιτροπή για την πρόοδο και τα αποτελέσματα
   υλοποίησης του Γενικού Οργανωτικού Σχεδίου και των Ειδικών
   Οργανωτικών Προγραμμάτων. 
  ε) Προΐσταται τις λειτουργίας του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου. 
  στ) Με εισήγηση του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, το Εκτελεστικό

   Γραφείο επικυρώνει τα εννιά (9) πρόσωπα που στελεχώνουν το
   Οργανωτικό Γραφείο. 
   Το Οργανωτικό Γραφείο υπόκειται πλήρως στις αρμοδιότητες του
   Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα.
 32.4 O Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 33: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
 33.1 Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Κόμματος είναι μέλος της Βουλής,
  αυτοδικαίως προεδρεύει της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και ασκεί καθήκοντα
  Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου.
 33.2 Εάν ο Πρόεδρος του Κόμματος αναδειχθεί Πρόεδρος της Βουλής πράγμα
  που θα τον κωλύει να ασκεί τα καθήκοντα του Κοινοβουλευτικού
  Εκπροσώπου ή για οποιοδήποτε λόγο δεν επιθυμεί να κατέχει τη θέση του
  Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου, ή εάν δεν είναι μέλος της Βουλής, η
  Κοινοβουλευτική Ομάδα σε συνεδρία της υπό την προεδρία του, εκλέγει τον
  Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο.  Την εκλογή του Εκπροσώπου επικυρώνει η
  Κεντρική Επιτροπή.
 33.3 Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος υποβάλλει κάθε τρίμηνο ή όταν του
  ζητηθεί από το Εκτελεστικό Γραφείο Έκθεση Δράσης της Ομάδας.
 33.4 Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος εκφράζει τις θέσεις του Κόμματος στην
  Βουλή και συντονίζει το έργο των βουλευτών.
 33.5 Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος καλεί σε συνεδρία την Ομάδα τακτικά κάθε
  εβδομάδα και έκτακτα όταν παρίσταται ανάγκη.

ΑΡΘΡΟ 34: ΜΕΛΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
 Ως το Άρθρο 12 ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 35: ΒΟΗΘΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
 35.1 Οι Βοηθοί Γενικοί Γραμματείς είναι δυο (2) και επιλέγονται/εκλέγονται από
  την Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 35.2 Συμμετέχουν εξ οφίκιο μέλη στην Κεντρική Επιτροπή με δικαίωμα ψήφου.
 35.3 Μετέχουν στα συλλογικά όργανα του Κόμματος,  όπως προνοεί το
  Καταστατικό.
 35.4 Αρμοδιότητες
  α) Βοηθούν το Γενικό Γραμματέα στην προετοιμασία και τη λειτουργία
   των συλλογικών οργάνων του Κόμματος.
  β) Ειδικότερα ασκούν καθήκοντα που τους κατανέμει το Εκτελεστικό
   Γραφείο ύστερα από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 36: ΒΟΗΘΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΙ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
 36.1 Οι  Βοηθοί  Γενικοί  Οργανωτικοί  Γραμματείς είναι  δύο (2)  και
  επιλέγονται/εκλέγονται από την Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί
  54 μήνες.
 36.2 Συμμετέχουν εξ οφίκιο μέλη στην Κεντρική Επιτροπή με δικαίωμα ψήφου.
 36.3 Μετέχουν στα συλλογικά όργανα του Κόμματος,  όπως προνοεί το
  Καταστατικό.
 36.4 Αρμοδιότητες 
  α) Βοηθούν το Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα για την εύρυθμη λειτουργία
   του οργανωτικού μηχανισμού του Κόμματος. Αντικαθιστούν το Γενικό
   Οργανωτικό  Γραμματέα σε περίπτωση απουσίας.
  β) Ειδικότερα, ασκούν καθήκοντα που τους αναθέτει το Εκτελεστικό
   Γραφείο ύστερα από εισήγηση του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 37: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
 37.1 Ο Αναπληρωτής Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος εκλέγεται από την
  Κοινοβουλευτική Ομάδα και αναπληρώνει τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο
  όταν απουσιάζει ή όταν κωλύεται. Την εκλογή του επικυρώνει η Κεντρική
  Επιτροπή.

   στ) Να  ψηφίζει τους υποψήφιους του Κόμματος σε κάθε εκλογή σε
    δημόσιο αξίωμα.
   ζ) Να μην είναι μέλος άλλου Κόμματος.
 62.7 Κομματική Ταυτότητα
   α) Η εγκεκριμένη αίτηση υποψηφίου μέλους, προωθείται από την
    Επαρχιακή Επιτροπή ή τη Γραμματεία του Εκτελεστικού
    Γραφείου προς το Τμήμα έκδοσης ταυτοτήτων στα Κεντρικά
    Γραφεία για την καταγραφή  του μέλους στο Κεντρικό Μητρώο
    και την έκδοση της κομματικής του ταυτότητας.
   β) Η διαδικασία έκδοσης της κομματικής ταυτότητας
    συμπληρώνεται το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες από την
    παράδοση των στοιχείων στο τμήμα ταυτοτήτων στη Λευκωσία.
    Η ταυτότητα παραδίδεται στην οικεία Επαρχιακή Επιτροπή, η
    οποία και τη διαβιβάζει αμέσως στην ενδιαφερόμενη Τοπική
    Οργάνωση για να παραδοθεί στο νέο μέλος.
   γ) Η όλη διαδικασία εγγραφής μέλους και έκδοσης της ταυτότητας
    του και παράδοσης της στο νέο μέλος διεξάγεται με τον
    ταχύτερο δυνατό ρυθμό και σε καμιά περίπτωση δεν διαρκεί
    πέραν των δύο μηνών.
   δ) Η ανανέωση της Κομματικής ταυτότητας γίνεται δια της
    πληρωμής της ετήσιας συνδρομής.

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

ΑΡΘΡΟ 63: ΝΕΟΛΑΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 63.1 Η ΝΕΔΗΚ αποβλέπει στην κινητοποίηση και πολιτικοποίηση των νέων και
  αξιοποίηση της προσφοράς τους στη ζωή του τόπου μας.
  Αποτελεί την ανανεωτική δύναμη στον αγώνα προώθησης  και πραγμάτωσης
  των αρχών και των στόχων του Κόμματος.
 63.2 Διατηρεί Τμήματα Φοιτητικής Νεολαίας, Εργαζόμενης Νεολαίας και άλλα. 
 63.3 Η ΝΕΔΗΚ είναι αναπόσπαστο μέρος του Κόμματος και βρίσκεται σε συνεχή
  πολιτική συνεργασία με τα συλλογικά όργανα του Κόμματος, πάντοτε κάτω
  από την άμεση εποπτεία του Κόμματος.
 63.4 Η οικονομική διαχείριση και ο έλεγχος γίνεται από το Γενικό Διευθυντή του
  Κόμματος σε συνεργασία με τον Οικονομικό Διαχειριστή του Κόμματος.
 63.5 Μέλη της ΝΕΔΗΚ είναι οι νέοι, μέλη του Κόμματος, ηλικίας από 18-30 ετών.
  Κατά την ημέρα της εκλογικής συνέλευσης δικαίωμα ψήφου έχουν όσοι
  έχουν οικονομικά τακτοποιημένες τις υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με τις
  πρόνοιες του Άρθρου 62.3. Για άτομα 12-18 ετών που επιθυμούν να
  εγγραφούν στην ΝΕΔΗΚ, τηρείται ξεχωριστό μητρώο υπό την εποπτεία του
  Γενικού Οργανωτικού Γραφείου.
 63.6 Την ευθύνη φύλαξης και τήρησης του μητρώου έχει το Γενικό Οργανωτικό
  Γραφείο του Κόμματος.
 63.7 Κανένας εν ενεργεία αξιωματούχος της ΝΕΔΗΚ δεν μπορεί να υπερβαίνει το
  τριαντακοστό (30) έτος της ηλικίας του εκτός και αν διανύει θητεία στην
  οποία εξελέγη και ήταν κάτω των τριάντα (30) ετών.
 63.8 Ο Πρόεδρος, τα μέλη της Γραμματείας και οι Επαρχιακοί Αξιωματούχοι της
  οργάνωσης, εκλέγονται από το Παγκύπριο Συνέδριο της Οργάνωσης το
  οποίο διενεργείται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του Κόμματος το
  αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής της
  Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης και η θητεία τους διαρκεί
  πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 63.9 Η διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη της ηγεσίας της ΝΕΔΗΚ
  διενεργείται και εποπτεύεται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του
  Κόμματος.

 63.10 Ο Πρόεδρος της ΝΕΔΗΚ προεδρεύει της Γενικής Γραμματείας και του
  Κεντρικού Συμβουλίου της ΝΕΔΗΚ.  Έχει την ευθύνη οργάνωσης και
  διοίκησης της ΝΕΔΗΚ και προώθησης των σκοπών και επιδιώξεων της, σε
  συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη των συλλογικών οργάνων της των οποίων
  προεδρεύει.
 63.11 Ο Πρόεδρος της ΝΕΔΗΚ συμμετέχει στο Εκτελεστικό Γραφείο του Κόμματος
  και επίσης, μαζί με τα μέλη της Γενικής Γραμματείας, στην Κεντρική Επιτροπή
  του Κόμματος.
 63.12 Το Καταστατικό της ΝΕΔΗΚ αντανακλά στις διατάξεις του το περιεχόμενο
  του παρόντος άρθρου. Το Καταστατικό του Κόμματος υπερισχύει
  οποιασδήποτε άλλης πρόνοιας του Καταστατικού της ΝΕΔΗΚ σε περίπτωση
  αμφιλεγόμενης και συγκρουόμενης ερμηνείας οποιασδήποτε διάταξης.
 63.13 Το Καταστατικό της ΝΕΔΗΚ υπόκειται στην έγκριση και επικύρωση της
  Κεντρικής Επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 64: ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ  ΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ  ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 64.1 Σκοπός της ΓΟΔΗΚ είναι η προσέλευση των Κυπρίων γυναικών στις τάξεις
  του Δημοκρατικού Κόμματος και η εργασία και συμβολή τους στον αγώνα για
  ανέλιξη της Κύπριας γυναίκας στον πολιτικό,  στον πολιτιστικό και στον
  κοινωνικό τομέα καθώς και η διασφάλιση για τις γυναίκες ισότητα
  δικαιωμάτων και ευκαιριών, πάντοτε μέσα στα πλαίσια του όλου Κομματικού
  μηχανισμού και σύμφωνα με τις καταστατικές αρχές και την πολιτική γραμμή
  του Κόμματος.
 64.2 Η ΓΟΔΗΚ είναι  τμήμα αναπόσπαστο του  Κόμματος και βρίσκεται σε συνεχή
  πολιτική συνεργασία με τα συλλογικά όργανα του Κόμματος. Διατηρεί
  διοικητική και οργανωτική αυτοτέλεια, πάντοτε κάτω από την άμεση εποπτεία
  του Κόμματος.
 64.3 Η οικονομική διαχείριση και ο έλεγχος γίνονται από το Γενικό Διευθυντή του
  Κόμματος σε συνεργασία με τον Οικονομικό Διαχειριστή του Κόμματος.
 64.4 Η ΓΟΔΗΚ παρουσιάζει τις θέσεις και απόψεις του Κόμματος σε θέματα που
  αφορούν ειδικά τη γυναίκα.
 64.5 Μέλη της ΓΟΔΗΚ είναι όλες οι γυναίκες  μέλη του Κόμματος.
  Για την εγγραφή τους ως μελών εφαρμόζονται οι πρόνοιες του Άρθρου 62.3.
  Τα ονόματα των γυναικών μελών του Κόμματος καταχωρούνται στο Κεντρικό
  Μητρώο Μελών του Κόμματος.
 64.6 Την ευθύνη φύλαξης και τήρησης του μητρώου έχει το Γενικό Οργανωτικό
  Γραφείο του Κόμματος. Το μητρώο μελών περιλαμβάνει τις γυναίκες μέλη
  του Κόμματος και δεν διατηρείται παράλληλα άλλο μητρώο από την ίδια
  Οργάνωση.
 64.7 Η Πρόεδρος και τα μέλη της ΓΟΔΗΚ εκλέγονται από το Παγκύπριο Συνέδριο
  της Οργάνωσης, το οποίο διενεργείται και εποπτεύεται από το Γενικό
  Οργανωτικό Γραφείο του Κόμματος. Η εκλογή της ηγεσίας γίνεται εντός έξι
  (6) μηνών από την ημερομηνία της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης και η
  θητεία τους διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 64.8 Η διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη της ηγεσίας της ΓΟΔΗΚ
  διενεργείται και εποπτεύεται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του
  κόμματος.
 64.9 Η Πρόεδρος της ΓΟΔΗΚ συμμετέχει στο Εκτελεστικό Γραφείο του Κόμματος
  και επίσης, μαζί με τα μέλη της Γενικής Γραμματείας της, στην Κεντρική
  Επιτροπή.
 64.10 Το Καταστατικό της ΓΟΔΗΚ  αντανακλά στις διατάξεις του το περιεχόμενο
  του παρόντος άρθρου. Το Καταστατικό του Κόμματος υπερισχύει
  οποιασδήποτε άλλης πρόνοιας του Καταστατικού της ΓΟΔΗΚ σε περίπτωση
  αμφιλεγόμενης και συγκρουόμενης ερμηνείας οποιασδήποτε διάταξης.
 64.11 Το Καταστατικό της ΓΟΔΗΚ υπόκειται στην έγκριση και επικύρωση της
  Κεντρικής Επιτροπής.

  Επιτροπή.
 60.3 Αρμοδιότητες
  Η Τοπική Επιτροπή εργάζεται για:
   α) Την υλοποίηση των Αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.
   β) Την προώθηση των θέσεων και απόψεων του Κόμματος μέσα
    στον κόσμο  της περιοχής της.
   γ) Τη διεύρυνση του Κόμματος με την προσχώρηση νέων μελών.
   δ) Την ανάληψη πρωτοβουλιών με στόχο την αύξηση της επιρροής
    του Κόμματος στην περιοχή ευθύνης της.
   ε) Την κινητοποίηση και συμμετοχή των μελών στις γενικές
    κομματικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις.
   στ) Την διεκπεραίωση των οδηγιών ή καθηκόντων που της
    ανατίθενται από  αρμόδια κομματικά όργανα.
   ζ) Την είσπραξη συνδρομών και διαφώτιση των μελών της Τοπικής
    Οργάνωσης.
   η) Την ενημέρωση και διαφώτιση των μελών της περιοχής της για
    τις θέσεις του Κόμματος πάνω στις διαμορφούμενες νέες
    εξελίξεις. 
 60.4 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν την
  οργάνωση και λειτουργία των Επαρχιακών οργάνων του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 61: ΤΟΠΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 61.1 Το Τοπικό Συμβούλιο συγκροτείται από:
   α) Την Τοπική Επιτροπή
   β) Τους αντιπροσώπους κάθε εκλογικού κέντρου της περιφέρειας
    της Τοπικής Επιτροπής.
   γ) Μέλη  οργανωμένων συνόλων που εγκρίνει η Επαρχιακή
    Επιτροπή  μετά από συνεννόηση  με την Τοπική Επιτροπή.
 61.2 Του Τοπικού Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος της Τοπικής Επιτροπής ή
  εκπρόσωπος της Επαρχιακής Επιτροπής.  Καλείται σε συνεδρία με απόφαση
  της Τοπικής Επιτροπής τακτικά κάθε δύο (2) μήνες και έκτακτα όταν κριθεί
  αναγκαίο από τον Πρόεδρο της Τοπικής Επιτροπής ή την Επαρχιακή Επιτροπή
  ή όταν ζητηθεί από την πλειοψηφία των μελών του.
 61.3 Αρμοδιότητες
   α) Συμβάλλει ουσιαστικά στην υλοποίηση των οργανωτικών
    προγραμμάτων που σχεδιάζει η Τοπική Επιτροπή μέσα στα
    πλαίσια των οδηγιών της Επαρχιακής Επιτροπής.
   β) Αξιολογεί τα αποτελέσματα της Κομματικής δουλειάς και
    εκφράζει τις διαπιστώσεις, τα συμπεράσματα και τις εισηγήσεις
    του.
   γ) Επιλαμβάνεται ειδικών θεμάτων που παραπέμπονται προς αυτό
    από τη Τοπική Επιτροπή ή την Επαρχιακή Επιτροπή και
    υποβάλλει σχετικές εισηγήσεις.

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΑΡΘΡΟ 62: ΜΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
 62.1 Προσόντα Εγγραφής
   α) Κάθε Κύπριος, κάτοικος της Κύπρου, μπορεί να εγγραφεί μέλος
    του Κόμματος, εάν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας
    του, δεν ανήκει ή δεν υποστηρίζει άλλο πολιτικό σχηματισμό και
    δηλώσει αποδοχή των Αρχών της Ιδεολογίας και του
    Καταστατικού του Κόμματος.
   β) Με απόφαση του Εκτελεστικού Γραφείου είναι δυνατό, Κύπριοι
    μη μόνιμοι κάτοικοι της Κύπρου, καθώς  και αλλοδαποί μόνιμοι
    κάτοικοι της Κύπρου να εγγραφούν μέλη του Κόμματος.

 62.2 Μητρώα Μελών 
  Τα μέλη εγγράφονται στα ακόλουθα Μητρώα: 
  1) Μητρώο Μελών Τοπικής Οργάνωσης.
  2) Μητρώο Μελών Επαρχιακής Οργάνωσης.
  3) Κεντρικό Μητρώο Μελών.
 62.3 Εγγραφή Μελών 
  Το υποψήφιο μέλος συμπληρώνει ειδικό Έντυπο Εγγραφής Μέλους στην
  Τοπική Οργάνωση του τόπου διαμονής του. Η αίτηση εξετάζεται από την
  οικεία Επαρχιακή Επιτροπή.
  Συμμετοχή στη διαδικασία εγγραφής μέλους έχουν ο Πρόεδρος και τα μέλη
  της Γραμματείας του Εκτελεστικού Γραφείου.
 62.4 Αποχώρηση Μέλους
  Έκαστο μέλος αποχωρεί από το Κόμμα:
   α) Όταν καταδεικνύει ρητά την επιθυμία του πως δεν επιθυμεί να
    είναι μέλος,
   β) Αποστείλει γραπτή επιστολή προς την οικεία Επαρχιακή
    Επιτροπή ή/και στο Γενικό Οργανωτικό Γραφείο,
   γ) Με δημόσια ανάρτηση ή δήλωση του,
   δ) Όταν με πράξεις ή/και ενέργειες του διαμηνύει ότι δεν θέλει να  
    είναι μέλος του κόμματος.
 
 62.5 Δικαιώματα Μέλους 
  Κάθε μέλος έχει δικαίωμα:
   α) Να ψηφίζει αιρετά όργανα του Κόμματος (άμεσα ή έμμεσα)
    όπως προνοεί το Καταστατικό.
   β) Να υποβάλλει υποψηφιότητα για εκλογή σε κομματικά Αξιώματα
    σε όλα τα επίπεδα της κομματικής δομής, όπως ορίζει το
    Καταστατικό.
   γ) Να διεκδικεί υποβολή υποψηφιότητας για πολιτειακά αξιώματα
    σύμφωνα με το Καταστατικό και τους Ειδικούς Κανονισμούς που
    ρυθμίζουν το θέμα τούτο.
   δ) Να ασκεί κριτική που να εξαντλείται μέσα στα πλαίσια της
    λειτουργίας των οργάνων του Κόμματος.
   ε) Να υποβάλλει στα αρμόδια όργανα εισηγήσεις και να συζητεί
    ελεύθερα  οποιοδήποτε θέμα που έχει σχέση με την πολιτική
    του Κόμματος μέσα στα πλαίσια των κομματικών διαδικασιών.
   στ) Να εκφράζει, να προωθεί και να υποστηρίζει, τυχόν
    διαφορετικές απόψεις του όσο αφορά την πολιτική ή τις
    ενέργειες του Κόμματος, είτε στα συλλογικά όργανα είτε
    δημόσια, νοουμένου ότι μετά που θα ληφθεί απόφαση ομόφωνα
    ή κατά πλειοψηφία από το αρμόδιο συλλογικό όργανο, το μέλος
    δεν δικαιούται με λόγο ή  ενέργειες να  υποσκάπτει ή να
    προβαίνει σε ενέργειες αντίθετες προς την απόφαση που
    λήφθηκε. Σε περίπτωση που ενεργεί αντίθετα, λαμβανομένης
    υπόψη και της μορφής και έντασης της αντίδρασης, το μέλος
    θεωρείται ότι είναι πειθαρχικά υπόλογο και σε περίπτωση
    καταδίκης, υπόκειται σε κυρώσεις.
 62.6 Υποχρεώσεις Μέλους 
  Κάθε μέλος έχει την υποχρέωση:
   α) Να σέβεται και να προωθεί τις Αρχές, την Ιδεολογία και το
    Πρόγραμμα του Κόμματος.
   β) Να συμμορφώνεται προς τις αποφάσεις και να τηρεί τη γραμμή
    του Κόμματος
   γ) Να παρακολουθεί ανελλιπώς τις συνεδρίες των οργάνων στα
    οποία  μετέχει και να λαμβάνει πρόθυμα μέρος στις διάφορες
    εκδηλώσεις του Κόμματος.
   δ) Να καταβάλλει την συνδρομή του στο Κόμμα.
   ε) Να φροντίζει ώστε να είναι εγγεγραμμένος στους Εκλογικούς
    Καταλόγους της Πολιτείας.

ΑΡΘΡΟ 55: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 55.1 Ύστερα από οδηγίες του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου, σύμπλεγμα Τοπικών
  Οργανώσεων, αποτελεί Περιφερειακή Οργάνωση. Κάθε Επαρχιακή Επιτροπή,
  σε συνεννόηση με το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο, χωρίζει την οικεία επαρχία
  της σε περιφέρειες. Κάθε περιφέρεια είναι ένας δήμος ή μια ενορία ή μια
  εκλογική περιφέρεια και στην ύπαιθρο μια ομάδα κοινοτήτων.
  Μέλη της μπορεί να είναι όλες οι Τοπικές Οργανώσεις μιας Περιφέρειας. Οι
  Πρόεδροι και οι Οργανωτικοί Γραμματείς των Τοπικών Οργανώσεων
  αποτελούν το Εκτελεστικό Σώμα της Περιφερειακής Οργάνωσης.
  Η Περιφερειακή Οργάνωση συνεδριάζει υπό την προεδρία του Εκπροσώπου
  των Περιφερειακών Τομέων/Οργανωτικό Συντονιστή Υπαίθρου και
  Δημαρχούμενων περιοχών, που εκλέγεται από τα μέλη της Περιφέρειας
  όπως ορίζει το άρθρο 52.1, τακτικά κάθε διμηνία και έκτακτα όταν το
  αποφασίσει η Επαρχιακή Επιτροπή. Οι αρμοδιότητες του Συντονιστή
  καθορίζονται με Κανονισμούς από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο
 55.2 Τις περιφέρειες κατά επαρχία ορίζει η οικεία Επαρχία σε συνεννόηση με το
  Γενικό Οργανωτικό Γραφείο.
 55.3 Αρμοδιότητες
  1) Συντονίζει τις δραστηριότητες των Τοπικών Οργανώσεων που
   περιλαμβάνονται στην περιφέρεια
  2) Θέτει περιφερειακούς στόχους για διεύρυνση του Κόμματος και
   αποτελεσματική διαφώτιση των μελών της.

ΑΡΘΡΟ 56: ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 
ΕΠΑΡΧΙΩΝ 
 56.1 Οι Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες Επαρχιών λειτουργούν
  σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος Καταστατικού.
 56.2 Ιδρύονται Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες κατά Επαρχία
  με εισήγηση του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
  Ομάδων και κατόπιν έγκρισης του Οργανωτικού Γραφείου, κατά Κλάδο ή
  Επάγγελμα όπου τα μέλη είναι πέραν των τριάκοντα (30). Το Εκτελεστικό
  Γραφείο δύναται να εγκρίνει σύσταση Κλαδικής Οργάνωσης με μικρότερο
  αριθμό μελών. Οι κατά επαρχία επάγγελμα Κλαδικές Οργανώσεις συνδέονται
  με τις αντίστοιχες Κλαδικές των άλλων Επαρχιακών και σχηματίζουν κατά
  επάγγελμα την Παγκύπρια Κλαδική Οργάνωση.
 56.3 Η Κλαδική Οργάνωση διοικείται από πενταμελή (5) Επιτροπή που
  αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα, το Βοηθό
  Γραμματέα και τον Ταμία.
 56.4 Υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, οι Πρόεδροι των
  Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων αποτελούν την
  Συντονιστική Επιτροπή των Κλαδικών Οργανώσεων (Σ.Ε.Κ.Ο) και έχουν την
  ευθύνη του συντονισμού των Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
  Ομάδων. Το έργο της Σ.Ε.Κ.Ο αναλαμβάνει πενταμελής Γραμματεία που
  εκλέγεται και έχει Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Αναπληρωτή
  Γραμματέα και Ταμία.
 56.5 Αρμοδιότητες
  α) Επιλαμβάνονται και προωθούν προβλήματα, ή αιτήματα μελών του
   Κλάδου δια του αρμοδίου οργάνου του Κόμματος.
  β) Μελετούν προβλήματα του Κλάδου και υποβάλλουν εισηγήσεις στο
   Κόμμα δια του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
   Ομάδων.
  γ) Οργανώνουν τα μέλη, τα στελέχη και τους οπαδούς του Κόμματος
   στους χώρους εργασίας και φροντίζουν δια την συστηματική
   διαφώτιση και εμπέδωση της Κομματικής Πολιτικής.
 56.6 Κατά παρόμοιο τρόπο λειτουργούν και οι Επιτροπές Συνταξιούχων.
 56.7 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί, που εγκρίνει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζουν τον τρόπο
  εκλογής και λειτουργίας όλων των Επιτροπών και Οργανώσεων του
  Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 57: TOΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 57.1 Η Τοπική Οργάνωση είναι η βασική πολιτική και οργανωτική μονάδα του
  Κόμματος. Καλύπτει και μια ενορία ή εκλογική περιφέρεια
  Ιδρύεται από την Επαρχιακή Επιτροπή ύστερα από έγκριση του Εκτελεστικού
  Γραφείου.  Δύναται να καλύπτει μια κοινότητα ή ομάδα κοινοτήτων ή ενορία ή
  εκλογική περιφέρεια και στις πόλεις  να καλύπτει την περιοχή που αναλογεί
  σε κάθε ένα εκλογικό Κέντρο.
 57.2 Αποτελείται τουλάχιστον από 10 μέλη. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το
  Εκτελεστικό Γραφείο δύναται να εγκρίνει σύσταση Τοπικής Οργάνωσης με
  μικρότερο αριθμό μελών.
  Η Τοπική Οργάνωση δέχεται μέλη που κατοικούν στην ίδια γεωγραφική
  περιφέρεια.

ΑΡΘΡΟ 58: ΤΟΠΙΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 58.1 Αποτελεί το ανώτατο όργανο της Τοπικής Οργάνωσης. Συγκροτείται από τα
  μέλη που έχουν εγγραφεί στο κεντρικό μητρώο μελών του Κόμματος
  τουλάχιστον εννέα (9) μήνες πριν τη διεξαγωγή της Παγκύπριας Εκλογικής
  Συνέλευσης και διενεργείται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του
  Κόμματος εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής της
  Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης.
  Εφορευτική Επιτροπή που ορίζεται από την Επαρχιακή Επιτροπή εποπτεύει
  την εκλογική διαδικασία. 
  Ειδικοί κανονισμοί που καθορίζονται από την Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν
  τα θέματα της υποβολής υποψηφιοτήτων και την εκλογική διαδικασία. Οι
  Γενικές Συνελεύσεις των Τοπικών Οργανώσεων διεξάγονται εντός έξι (6)
  μηνών μετά την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
 58.2 Σε περίπτωση που Προέδροι ή μέλη Τοπικών Επιτροπών δεν ανταποκρίνονται
  στα καθήκοντα τους και δεν υλοποιούν το πλάνο του Γενικού Οργανωτικού
  Γραφείου και τις αποφάσεις του Κόμματος, η οικεία Επαρχιακή Επιτροπή σε
  συνεννόηση με το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο και με έγκριση του
  Εκτελεστικού Γραφείου, αποφασίζει την πραγματοποίηση νέας Εκλογικής
  Συνέλευσης ή/και την αντικατάσταση τους.
 58.3 Αρμοδιότητες
  Εκλέγει τον Πρόεδρο και τα μέλη της Τοπικής  Επιτροπής για θητεία που
  διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.

ΑΡΘΡΟ 59: ΤΟΠΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 59.1 Συγκαλείται μια (1) φορά στην διάρκεια της θητείας της Επιτροπής ή όποτε
  αυτό κριθεί αναγκαίο και προβαίνει σε έλεγχο των πεπραγμένων της Τοπικής
  Επιτροπής, η οποία παρουσιάζει έκθεση δράσης. Μεριμνά για την περαιτέρω
  στελέχωση και δραστηριοποίηση της Τοπικής Επιτροπής.
  Συμμετέχουν όλα τα μέλη της Τοπικής Οργάνωσης που είναι εγγεγραμμένα
  στο κεντρικό μητρώο μελών του Κόμματος και έχουν τακτοποιημένη την
  οικονομική συνδρομή τους.

ΑΡΘΡΟ 60: ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 60.1 Εκλέγεται από την Τακτική Εκλογική Συνέλευση της Τοπικής Οργάνωσης για
  θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
  Αποτελείται από πέντε ως δεκαπέντε (5-15) μέλη ανάλογα με την
  αριθμητική δύναμη των μελών της Τοπικής Οργάνωσης.
  Καταρτίζεται εις Σώμα ως εξής:
  Αντιπρόεδρος, Γραμματέας Οργανωτικός Γραμματέας και Ταμίας. Τα υπόλοιπα
  μέλη είναι Σύμβουλοι. Συνεδριάζει τακτικά κάθε εβδομάδα και έκτακτα όταν
  κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο.
 60.2 Ο Πρόεδρος της  Τοπικής  Επιτροπής ΝΕΔΗΚ και η Πρόεδρος της Τοπικής
  Επιτροπής ΓΟΔΗΚ παρακάθονται στις συνεδρίες  της Τοπικής Επιτροπής του
  Κόμματος. Εξ οφίκιο μέλη με δικαίωμα ψήφου είναι οι Δήμαρχοι, Δημοτικοί
  Σύμβουλοι, Σχολικοί Έφοροι, Πρόεδρος και μέλη Κοινοτικών Συμβουλίων,
  νοουμένου ότι είναι μέλη του Κόμματος που κατοικούν στην οικεία Τοπική

  Γραφείο χωρίζει την Επαρχία της σε περιφέρειες. Κάθε περιφέρεια είναι ένας
  Δήμος ή Ενορία ή εκλογική περιφέρεια και στην Ύπαιθρο ομάδα κοινοτήτων.
  Του Επαρχιακού Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος της Επαρχιακής
  Επιτροπής.  Καλείται δε σε συνεδρία με απόφαση της Επαρχιακής Επιτροπής
  τακτικά κάθε τρεις (3) μήνες και έκτακτα όταν κριθεί αναγκαίο από τον
  Πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής ή όταν ζητηθεί από τη πλειοψηφία των
  μελών του.
 52.2 Αρμοδιότητες
  α) Συμβάλλει ουσιαστικά στην υλοποίηση των οργανωτικών
   προγραμμάτων εσωκομματικής επικοινωνίας που σχεδιάζει η
   Επαρχιακή Επιτροπή.
  β) Προβαίνει σε αξιολόγηση των πεπραγμένων και σε απολογισμό
   δράσης κατά Τοπική Οργάνωση και εκφράζει τις διαπιστώσεις, τα
   συμπεράσματα και τις εισηγήσεις της.
  γ) Επιλαμβάνεται ειδικών θεμάτων που παραπέμπονται προς αυτό από
   την Επαρχιακή Επιτροπή και υποβάλλει σχετικές εισηγήσεις.

ΑΡΘΡΟ 53: ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 53.1 Η Επαρχιακή Επιτροπή είναι είκοσι-εφταμελής (27). Εκλέγεται από την
  Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις
  (54) μήνες. Το Επαγγελματικό Οργανωτικό Στέλεχος κάθε επαρχίας
  συμμετέχει εξ οφίκιο μέλος της Επαρχιακής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου.
  Η εκλογή του Προέδρου της διεξάγεται χωριστά. Τα μέλη του Εκτελεστικού
  Γραφείου και της Γραμματείας του Εκτελεστικού Γραφείου δύνανται να
  παρακάθονται στις συνεδρίες της οικείας Επαρχιακής Επιτροπής.
 53.2 Οι Επαρχιακές Επιτροπές του Κόμματος υπό ομαλές συνθήκες είναι έξι (6),
  μια (1) σε κάθε Επαρχία της Κύπρου. Κατ’  εξαίρεση για λόγους οργανωτικούς
  και εφ΄ όσον συνεχίζεται η σημερινή έκρυθμη κατάσταση οι Επαρχιακές
  Επιτροπές είναι δώδεκα “12”.
  Επαρχιακή Επιτροπή Λευκωσίας
  Επαρχιακή Επιτροπή Μόρφου (Λευκωσίας)
  Επαρχιακή Επιτροπή Μόρφου (Λεμεσός)
  Επαρχιακή Επιτροπή Λεμεσού
  Επαρχιακή Επιτροπή Λάρνακας
  Επαρχιακή Επιτροπή Πάφου
  Επαρχιακή Επιτροπή  Αμμοχώστου (Λάρνακα)
  Επαρχιακή Επιτροπή Αμμοχώστου (Λεμεσός)
  Επαρχιακή Επιτροπή Αμμοχώστου (Λευκωσία)
  Επαρχιακή Επιτροπή Κερύνειας (Λευκωσία)
  Επαρχιακή Επιτροπή Κερύνειας (Λεμεσός)
  Επαρχιακή Επιτροπή Προσφύγων Πάφου (Μούτταλλος)
 53.3 Οι βουλευτές κάθε οικείας Επαρχίας είναι εξ οφίκιο  μέλη της Επαρχιακής
  Επιτροπής. Στις συνεδρίες παρακάθονται τα επαγγελματικά οργανωτικά
  στελέχη της επαρχίας, ο Πρόεδρος της ΝΕΔΗΚ και η Πρόεδρος της ΓΟΔΗΚ.Η
  Επαρχιακή Επιτροπή καταρτίζεται σε Σώμα ως εξής:
  Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Επαρχιακός Γραμματέας, Επαρχιακός
  Οργανωτικός Γραμματέας, Βοηθός Επαρχιακός Γραμματέας, Βοηθός
  Οργανωτικός Γραμματέας, Ταμίας, Γραμματέας Τύπου και Διαφώτισης,
  Γραμματέας Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων,
  Γραμματέας Αγροτικών Θεμάτων, και Γραμματέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
  Τα υπόλοιπα μέλη είναι Σύμβουλοι.
 53.4 Η Επαρχιακή Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά κάθε μήνα και έκτακτα κατά την
  κρίση του Προέδρου της ή της Εκτελεστικής Επιτροπής της, ή αν ζητηθεί
  τούτο από τα 2/5 των μελών της Επαρχιακής Επιτροπής.
 53.5 Αρμοδιότητες
  α) Η Επαρχιακή Επιτροπή εκπροσωπεί το Κόμμα στην Επαρχία της,
   καθοδηγεί και ελέγχει τις Τοπικές Οργανώσεις της περιοχής της και
   συντονίζει τη δράση τους, σύμφωνα με τις Αρχές του Κόμματος, τις
   Καταστατικές Διατάξεις και τις οδηγίες των αρμοδίων Κεντρικών

   Οργάνων.
  β) Φέρει την ευθύνη για την υλοποίηση του Γενικού Οργανωτικού
   Σχεδίου και των άλλων Προγραμμάτων του Κόμματος στην Επαρχία
   της και προΐσταται του Επαρχιακού επαγγελματικού προσωπικού μέσα
   στα πλαίσια των γενικών οδηγιών του Γενικού Διευθυντή για θέματα
   προσωπικού.
  γ) Συντάσσει και αποστέλλει στη Γενική Γραμματεία διμηνιαίες αναφορές
   για την κομματική δραστηριότητα της και τη γενική κατάσταση του
   Κόμματος στην Επαρχία της.
  δ) Μετέχει στη διαδικασία καθορισμού του κομματικού ψηφοδελτίου, για
   τις βουλευτικές, δημοτικές ή άλλες εκλογές ως ορίζουν οι Ειδικοί
   Κανονισμοί που ρυθμίζουν τα θέματα αυτά.
  ε) Παραπέμπει για εκδίκαση στο Πειθαρχικό Συμβούλιο υποθέσεις
   πειθαρχικών αδικημάτων των μελών σύμφωνα με τις διαδικασίες του
   άρθρου 62.1. Η παραπομπή υπόθεσης μέλους στο Πειθαρχικό
   Συμβούλιο συνοδεύεται πάντοτε από έγγραφο που δικαιολογεί την
   απόφαση παραπομπής.
  στ) Στα οικονομικά θέματα συμμορφώνεται με τις οδηγίες της Οικονομικής
   Επιτροπής.  Διατηρεί Επαρχιακό Ταμείο, το οποίο διαχειρίζεται
   υπεύθυνα υπό τον οικονομικό έλεγχο της Οικονομικής Επιτροπής.
   Πόροι του  ταμείου είναι τα έσοδα από διάφορες τοπικές εκδηλώσεις,
   λαχεία και εράνους και οι ειδικές τοπικές εισφορές των μελών και των
   φίλων του Κόμματος.  Τα έσοδα από τα δικαιώματα εγγραφής και οι
   ετήσιες συνδρομές των μελών κατατίθενται στο Κεντρικό Ταμείο του
   Κόμματος στη  Λευκωσία ή όπου αλλού ήθελε αποφασίσει η
   Οικονομική Επιτροπή. Επίσης, κατατίθενται στο Κεντρικό Ταμείο τα
   έσοδα από Παγκύπριες εκδηλώσεις του Κόμματος, των οποίων την
   πραγμάτωση προωθεί στην Επαρχία της.
  ζ) Ελέγχει κατά εξάμηνο τα Ταμεία των Τοπικών Οργανώσεων και
   αποστέλλει σχετική κατάσταση στην Οικονομική Επιτροπή στη
   Λευκωσία. 
  η) Με έγκριση του Εκτελεστικού Γραφείου καταρτίζει Συμβουλευτικό
   Συμβούλιο ή άλλες Επιτροπές για να υποβοηθηθεί στο έργο της.
  θ) Συμμορφώνεται προς τις εκάστοτε οδηγίες του Γενικού Οργανωτικού
   Γραμματέα του Κόμματος και βρίσκεται σε στενή συνεργασία και
   επικοινωνία με τα αρμόδια όργανα σε όλα τα θέματα.
 53.6 Οι επαρχιακοί αξιωματούχοι συμμετέχουν ως ισότιμα μέλη στα αντίστοιχα
  ειδικά κεντρικά γραφεία ή επιτροπές.
 53.7 Η Επαρχιακή Επιτροπή προΐσταται του Επαρχιακού Επαγγελματικού
  προσωπικού μέσα στα πλαίσια του οργανογράμματος και των Γενικών
  Οδηγιών του Γενικού Διευθυντή για θέματα προσωπικού.

ΑΡΘΡΟ 54: ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 54.1 Την Εκτελεστική Γραμματεία της Επαρχιακής Επιτροπής αποτελούν οι
  Αξιωματούχοι της Επαρχιακής Επιτροπής. Μετέχουν οι βουλευτές της
  Επαρχίας. Πρόεδρος είναι ο Πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής. Ο
  Πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής της ΝΕΔΗΚ και η Πρόεδρος της
  Επαρχιακής Επιτροπής της ΓΟΔΗΚ δύνανται να παρευρίσκονται στις
  συνεδριάσεις της Γραμματείας.
 54.2 Αρμοδιότητες
  Η Εκτελεστική Γραμματεία αντιμετωπίζει τις τρέχουσες εξελίξεις μέσα στα
  πλαίσια των αποφάσεων της Επαρχιακής Επιτροπής και υλοποιεί γενικά τις
  αποφάσεις της.
  Σε περίπτωση επείγουσας μορφής λαμβάνει αποφάσεις τις οποίες
  αναφέρει στην πρώτη επόμενη συνεδρία της Ολομέλειας της Επαρχιακής
  Επιτροπής για επικύρωση.

   την κανονική λειτουργία του λογιστηρίου του Κόμματος.
  θ) Υποβάλλει στην Κεντρική Επιτροπή στο τέλος κάθε οικονομικού έτους
   τους ελεγμένους λογαριασμούς του Κόμματος προς συζήτηση και
   έγκριση.
  ι) Παρουσιάζει στην Οικονομική Επιτροπή, σε συνεργασία με τον
   Οικονομικό Διαχειριστή, κατ’ έτος προϋπολογισμό για τους
   επόμενους δώδεκα (12) μήνες.
  ια) Συμμετέχει εξ οφίκιο μέλος στο Εκτελεστικό Γραφείο με δικαίωμα
   ψήφου

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΑΡΘΡΟ 48: ΔΟΜΗ - ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 
ΚΟΜΜΑΤΟΣ
Α. ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
 1. ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 2. ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 3. ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 4. ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ
 5. ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Ολομέλεια)
 6. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
 7. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 8. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 9. ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 10. ΤΟΠΙΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 11. ΤΟΠΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Β.   ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ
 1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 2. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 3. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 4. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 5. ΒΟΗΘΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 6. ΒΟΗΘΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 7. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ
  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
 8. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 9. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 10. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΑΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 11. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΩΤΙΣΗΣ
 12. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ – ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΘΡΟ 49: ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 49.1 Η Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση πραγματοποιείται κάθε πενήντα-τέσσερις
  (54) μήνες ταυτόχρονα με την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα μέλη της οικείας Επαρχιακής
  Οργάνωσης που έχουν εγγραφεί στο κεντρικό μητρώο μελών του Κόμματος
  τουλάχιστον εννιά (9) μήνες πριν την ημέρα της διεξαγωγής των εργασιών
  της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης.
 49.2 Η Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο και τα είκοσι-έξι (26)
  μέλη της Επαρχιακής Επιτροπής καθώς και τα αιρετά μέλη της Κεντρικής
  Επιτροπής που προέρχονται από την οικεία Επαρχιακή Οργάνωση.
 49.3 Την εκλογική διαδικασία εποπτεύει η Επαρχιακή Εφορευτική Επιτροπή που
  ορίζεται από την Επαρχιακή Επιτροπή υπό την ευθύνη και σε συνεννόηση με
  την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 50: ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 50.1 Το Τακτικό Επαρχιακό Συνέδριο συγκαλείται μια (1) φορά στην διάρκεια της
  θητείας των Επαρχιακών Συλλογικών Οργάνων κατόπιν σύγκλισης του από
  την Επαρχιακή Επιτροπή σε συνεννόηση με το Εκτελεστικό Γραφείο ή όποτε
  αυτό κριθεί αναγκαίο, και είναι το Ανώτατο Επαρχιακό Συλλογικό όργανο του
  Κόμματος στην κάθε επαρχία.
 50.2 Στο Τακτικό Επαρχιακό Συνέδριο γίνεται απολογισμός δράσης των
  επαρχιακών οργάνων και έλεγχος των πεπραγμένων τους από τη βάση του
  Κόμματος. Κατατίθεται έκθεση δράσης της Επαρχιακής Επιτροπής για την
  προηγούμενη θητεία και οικονομικός απολογισμός για την ίδια περίοδο.
 50.3 Σύνθεση 
  Στο Τακτικό Επαρχιακό Συνέδριο συμμετέχουν οι κεντρικοί αξιωματούχοι, οι
  Βουλευτές, οι Ευρωβουλευτές,  οι Υπουργοί και τα μέλη των κεντρικών
  συλλογικών οργάνων που είναι μέλη της οικείας Επαρχιακής Οργάνωσης, οι
  Πρόεδροι και τα μέλη των Επαρχιακών Επιτροπών, ΔΗΚΟ, ΓΟΔΗΚ και
  ΝΕΔΗΚ, οι Πρόεδροι των Τοπικών Επιτροπών, οι Πρόεδροι των Κλαδικών
  Επαρχιακών Επιτροπών και Επαγγελματικών Ομάδων, ένας αντιπρόσωπος
  από κάθε εκλογικό κέντρο, οι Δήμαρχοι, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι Σχολικοί
  Έφοροι, οι Πρόεδροι και τα μέλη των εκλεγμένων Κοινοτικών Συμβουλίων
  που είναι μέλη του Κόμματος, καθώς και οι πρώην κεντρικοί αξιωματούχοι,
  Βουλευτές, Ευρωβουλευτές, Υπουργοί, Πρόεδροι Επαρχιακών Επιτροπών
  ΔΗΚΟ, ΓΟΔΗΚ και ΝΕΔΗΚ, που είναι μέλη της οικείας Επαρχιακής
  Οργάνωσης.
  Οι Προσφυγικές Επαρχιακές Οργανώσεις καλούν σε συμμετοχή στο
  Επαρχιακό Συνέδριο όλα τα μέλη τους.
 50.4 Αρμοδιότητες 
  α) Λαμβάνει γνώση, συζητά και εγκρίνει την Έκθεση Δράσης της
   Επαρχιακής Επιτροπής για τη λήγουσα διετία.
  β) Λαμβάνει γνώση, συζητά και εγκρίνει τον Οικονομικό Απολογισμό της
   περασμένης διετίας.
 50.5 Ειδικοί Κανονισμοί 
  Ειδικοί Κανονισμοί που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν την
  οργάνωση, σύνθεση και λειτουργία του Τακτικού Επαρχιακού Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 51: ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 51.1 Το Έκτακτο Επαρχιακό Συνέδριο συγκαλείται ύστερα από απόφαση του
  Εκτελεστικού Γραφείου ή της Επαρχιακής Επιτροπής με έγκριση του
  Εκτελεστικού Γραφείου ή ύστερα από αίτηση των 2/5 των μελών του
  Κόμματος στην οικεία Επαρχία, με συγκεκριμένη ημερήσια διάταξη.
  Εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις περί του Τακτικού Επαρχιακού
  Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 52: ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 52.1 Το Επαρχιακό Συμβούλιο συγκροτείται από:
  α) Την Επαρχιακή Επιτροπή
  β) Τους Βουλευτές
  γ) Τους Δημάρχους, τους Δημοτικούς Συμβούλους και τους Σχολικούς
   Εφόρους
  δ) Τους Αντιπροσώπους της Επαρχιακής Οργάνωσης στην Κεντρική
   Επιτροπή.
  ε) Τον Πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής ΝΕΔΗΚ
  στ) Την Πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής ΓΟΔΗΚ
  ζ) Τους Εκπροσώπους των Περιφερειακών Τομέων/Συντονιστές
   Υπαίθρου και Δημαρχούμενων περιοχών οι οποίοι ορίζονται από το
   Γενικό Οργανωτικό Γραφείο σε συνεννόηση με την οικεία Επαρχιακή
   Επιτροπή.
  η) Τα επαγγελματικά οργανωτικά στελέχη 
  
  Η οικεία Επαρχιακή Επιτροπή σε συνεννόηση με το Γενικό Οργανωτικό

ΑΡΘΡΟ 38: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 38.1 Ο Γραμματέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή.
 38.2 Υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα χειρίζεται θέματα
  που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
 38.3 Υπό την εποπτεία ενός εκ των Αντιπροέδρων του Κόμματος συμμετέχει στη
  διαδικασία παραγωγής πολιτικής στον τομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΑΡΘΡΟ 39: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
 39.1 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων επιλέγεται/εκλέγεται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 39.2 Υπό την εποπτεία του Γενικού Γραμματέα διεκπεραιώνει τις αποφάσεις της
  Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων.
 39.3 Υπό την εποπτεία του Αντιπροέδρου του Κόμματος συμμετέχει στη
  διαδικασία παραγωγής πολιτικής.
 39.4 Υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα συμμετέχει στην
  υλοποίηση των οργανωτικών σχεδιασμών του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 40: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ  ΣΧΕΣΕΩΝ
 40.1 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων επιλέγεται/εκλέγεται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 40.2 Υπό την εποπτεία του Αναπληρωτή Προέδρου χειρίζεται τις σχέσεις του
  Κόμματος με Κόμματα, Οργανώσεις και Ομάδες του εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟ 41: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ/ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ
 41.1 Ο Γραμματέας Επικοινωνίας/Εκπρόσωπος Τύπου επιλέγεται/εκλέγεται από
  την Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου κατόπιν εισήγησης του
  Προέδρου του Κόμματος για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54)
  μήνες.
 41.2 Ετοιμάζει τις ανακοινώσεις του Κόμματος
 41.3 Έχει την ευθύνη παρακολούθησης των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ).
 41.4 Καταρτίζει προγράμματα εξωτερικής προβολής του Κόμματος, τα οποία,
  αφού εγκριθούν, προωθεί προς υλοποίηση σε συνεργασία της Επιτροπής
  Δημοσίων Σχέσεων και της Επιτροπής Πολιτικού Σχεδιασμού.
 41.5 Καταρτίζει προγράμματα εσωτερικής διαφώτισης, τα οποία, αφού εγκριθούν,
  προωθεί προς υλοποίηση με τη συνεργασία των αρμοδίων οργάνων του
  κόμματος (π.χ. Επαρχιακές Επιτροπές).
 41.5 Φέρει την ευθύνη των κομματικών εκδόσεων.
 41.6 Συμμετέχει στα διάφορα όργανα του Κόμματος ως ορίζει το Καταστατικό.
 
ΑΡΘΡΟ 42: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
 42.1 Ο Γραμματέας Κλαδικών Οργανώσεων επιλέγεται/εκλέγεται από την
  Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 42.2 Κάτω από την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα χειρίζεται όλα
  τα θέματα που αφορούν τις σχέσεις του Κόμματος με τις επαγγελματικές
  οργανώσεις των εργαζομένων (εργατών, υπαλλήλων, εκπαιδευτικών,
  οργανωμένων επιστημόνων κλπ.) και έχει την ευθύνη για την οργάνωση και
  λειτουργία κομματικών γενικών και κλαδικών οργανώσεων μέσα στις τάξεις
  του εργατικού κόσμου.
 42.3 Υπό την εποπτεία ενός εκ των Αντιπροέδρων του Κόμματος συμμετέχει στο
  σύστημα παραγωγής πολιτικής και ειδικότερα υποβάλλει εισηγήσεις για
  διαμόρφωση και προώθηση της εργατικής πολιτικής του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 43: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 43.1 Ο Γραμματέας Αγροτικών Θεμάτων εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή για
  θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 43.2 Κάτω από την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα χειρίζεται όλα
  τα θέματα που αφορούν τις σχέσεις του Κόμματος με τις αγροτικές
  οργανώσεις και έχει την ευθύνη για την οργάνωση και λειτουργία

  κομματικών οργανώσεων μέσα στις τάξεις του  αγροτικού κόσμου.
 43.3 Υπό την εποπτεία ενός εκ των Αντιπρόεδρων του Κόμματος συμμετέχει στο
  σύστημα παραγωγής πολιτικής και υποβάλλει εισηγήσεις για διαμόρφωση και
  προώθηση της αγροτικής πολιτικής του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 44: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ  ΘΕΜΑΤΩΝ
 44.1 Ο Γραμματέας Προσφυγικών Θεμάτων επιλέγεται/εκλέγεται από την
  Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 44.1 Αρμοδιότητες
  α) Υπό την εποπτεία  του Γενικού Γραμματέα χειρίζεται θέματα που
   αφορούν τις σχέσεις του Κόμματος με τη ΠΕΠ και τα προσφυγικά
   σωματεία στα πλαίσια της πολιτικής του Κόμματος.
  β) Επιλαμβάνεται των προσφυγικών και άλλων προβλημάτων των μελών
   και τα προωθεί προς τη λύση τους.

ΑΡΘΡΟ 45: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
 45.1 Ο Γραμματέας Θρησκευτικών Ομάδων επιλέγεται/εκλέγεται από την
  Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 45.2 Αρμοδιότητες 
  Υπό την εποπτεία του Γενικού Γραμματέα χειρίζεται θέματα που αφορούν τις
  σχέσεις του Κόμματος με τις θρησκευτικές ομάδες στα πλαίσια της πολιτικής
  του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 46: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 46.1 Η Κεντρική  Επιτροπή εκλέγει  ύστερα από πρόταση του Εκτελεστικού
  Γραφείου δύο (2) μέλη του Κόμματος ως Οικονομικούς Ελεγκτές του
  Κόμματος εκ των οποίων ο ένας είναι εγκεκριμένος ελεγκτής, για θητεία
  που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 46.2 Η θέση του Οικονομικού Ελεγκτή είναι ασυμβίβαστη με οποιονδήποτε άλλο
  κομματικό αξίωμα.
 46.3 Ελέγχουν την οικονομική διαχείριση των οργάνων και Επιτροπών του
  Κόμματος και καταθέτουν την έκθεση τους στην Κεντρική Επιτροπή και στο
  Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο αναφορικά με την προηγούμενη θητεία.

ΑΡΘΡΟ 47: ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 47.1 Ο Γενικός Διευθυντής του Κόμματος επιλέγεται/εκλέγεται, διορίζεται και
  παύεται από το Εκτελεστικό Γραφείο κατόπιν εισήγησης του Προέδρου.
 47.2 Αρμοδιότητες
  α) Προΐσταται διοικητικά της εσωτερικής λειτουργίας του Κόμματος και
   εποπτεύει το έργο του επαγγελματικού προσωπικού των Κεντρικών
   και Επαρχιακών γραφείων.
  β) Υπό την εποπτεία της Γραμματείας του Εκτελεστικού Γραφείου, έχει
   την ευθύνη θεμάτων που άπτονται του επαγγελματικού προσωπικού
   του Κόμματος.
  γ) Προτείνει στο Εκτελεστικό Γραφείο την δομή και το οργανόγραμμα του
   Κόμματος.
  δ) Δύναται να ανοίγει/κλείνει/λειτουργεί τραπεζικούς λογαριασμούς,
   ή/και να έχει δικαίωμα υπογραφής ή/και  να προβαίνει σε αιτήματα
   τραπεζικών διευκολύνσεων/δανεισμού εκ μέρους του Κόμματος,
   ΝΕΔΗΚ, ΓΟΔΗΚ, και των Επαρχιακών Επιτροπών σύμφωνα με το
   άρθρο 69.9.
  ε) Συμμετέχει εξ οφίκιο μέλος στην Οικονομική Επιτροπή με δικαίωμα
   ψήφου.
  στ) Εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή τη διενέργεια  πληρωμής
   των κομματικών δαπανών και υπογράφει τα εντάλματα πληρωμής.
  ζ) Εισηγείται, σε συνεργασία με τον Οικονομικό Διαχειριστή, προς την
   Οικονομική Επιτροπή, τον Ετήσιο Προϋπολογισμό Εσόδων και
   Δαπανών.
  η) Σε συνεργασία με την Οικονομική Επιτροπή του Κόμματος εποπτεύει

ΑΡΘΡΟ 65: ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
 65.1 Παραρτήματα Εξωτερικού
  α) Στα μεγάλα κέντρα του απόδημου Κυπριακού Ελληνισμού ή και αλλού,
   ιδρύονται Τοπικές Οργανώσεις - Παραρτήματα του Κόμματος.
  β) Λειτουργούν με βάση Καταστατικό που εγκρίνει ειδικά συγκαλούμενο
   Τοπικό Συνέδριο του Κόμματος και επικυρώνει το Εκτελεστικό
   Γραφείο.
 65.2 Φοιτητικές Οργανώσεις
  Στα διάφορα Πανεπιστήμια του Εξωτερικού ή Σχολές Τριτοβάθμιας
  Εκπαίδευσης του Εσωτερικού ιδρύονται και λειτουργούν Φοιτητικές
  Οργανώσεις του Κόμματος.

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ
ΑΡΘΡΟ 66: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 66.1 Υποεπιτροπή του Εκτελεστικού Γραφείου του Κόμματος εκ πέντε (5) μελών
  θα λειτουργεί σαν Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
  Τα πέντε (5) μέλη θα εκλέγονται στη πρώτη συνεδρία του Εκτελεστικού
  Γραφείου με μυστική ψηφοφορία και θα υπηρετούν καθ΄ όλη τη θητεία. Σε
  περίπτωση που θα κενωθεί θέση μέλους του Πειθαρχικού Συμβουλίου
  επιλέγεται άμεσα νέο μέλος.
  Εκάστη Επαρχιακή Επιτροπή δύναται να υποβάλει καταγγελία στο Γενικό
  Γραμματέα σχετικά  με παράπτωμα που αφορά μέλος του Κόμματος που
  εμπίπτει στη δική της δικαιοδοσία. Ο Γενικός Γραμματέας αφού διαπιστώσει
  ότι τα γεγονότα που αφορούν τη συγκεκριμένη περίπτωση μπορούν να
  στοιχειοθετήσουν υπόθεση που εμπίπτει  στις πρόνοιες των πιο κάτω
  πειθαρχικών αδικημάτων ετοιμάζει σχετική έκθεση και την παραπέμπει
  ενώπιον του Εκτελεστικού Γραφείου για εξέταση και λήψη απόφασης
  παραπομπής ή όχι σε πειθαρχική δίκη.
  Νοείται ότι το Εκτελεστικό Γραφείο δικαιούται αυτεπαγγέλτως να
  παραπέμπει στο Πειθαρχικό Συμβούλιο οποιαδήποτε καταγγελία κρίνει ότι
  πρέπει να τύχει πειθαρχικής διερεύνησης. Κατά τη λήψη της απόφασης του
  Εκτελεστικού Γραφείου δε μετέχουν στη διαδικασία τα μέλη του Πειθαρχικού
  Συμβουλίου.
 66.2 Νοείται ότι σε περιπτώσεις αυταπόδεικτου πειθαρχικού παράπτωματος το
  Εκτελεστικό Γραφείο δύναται να επιβάλει αυτεπάγγελτα οποιαδήποτε
  πειθαρχική ποινή.
 66.3 Οι αποφάσεις του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου μπορούν να
  εφεσιβληθούν από το ενδιαφερόμενο μέρος το αργότερο εντός τριάντα (30)
  ημερών από της κοινοποιήσεως σε αυτόν ή από της δημοσιεύσεως της
  απόφασης.
  Έφεση υποβάλλεται στην Κεντρική Επιτροπή της οποίας Υποεπιτροπή από
  έντεκα (11) μέλη ενεργεί σαν Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό  Συμβούλιο, και
  δύναται να ακυρώσει, να μειώσει, ή να επικυρώσει την ποινή.
  Τα έντεκα (11) μέλη θα καθορίζονται στην πρώτη συνεδρία της Κεντρικής
  Επιτροπής με μυστική ψηφοφορία και θα υπηρετούν καθ΄ όλη τη θητεία.
  Σε περίπτωση που θα κενωθεί θέση μέλους του Δευτεροβάθμιου
  Πειθαρχικού Συμβουλίου επιλέγεται άμεσα νέο μέλος.
 66.4 Σε περίπτωση που μέλος του πρωτοβάθμιου ή δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού
  Συμβουλίου έχει άμεση ή έμμεση σχέση με οποιονδήποτε κατηγορούμενο
  τότε το μέλος αυτό δεν θα λαμβάνει μέρος στη πειθαρχική διαδικασία.
 66.5 Πειθαρχικά Αδικήματα
   α) Η μη συμμόρφωση μέλους προς τις υποχρεώσεις του, που
    απορρέουν από το Καταστατικό και τις διατάξεις των
    Κανονισμών Λειτουργίας του Κόμματος.
   β) Η συμπεριφορά μέλους που μειώνει το ηθικό κύρος και θίγει
    την αξιοπρέπεια του Κόμματος.

   γ) Στάση και συμπεριφορά μέλους αντίθετη προς τις Αρχές, την
    Ιδεολογία, τις αποφάσεις και τις προγραμματικές επιδιώξεις του
    Κόμματος.
 66.6 Πειθαρχικές Ποινές
  Για τα πιο πάνω πειθαρχικά αδικήματα επιβάλλονται ανάλογα με τη
  σοβαρότητα του πειθαρχικού αδικήματος οι πιο κάτω ποινές:
   α) Σύσταση
   β) Προφορική επίπληξη
   γ) Γραπτή επιτίμηση
   δ) Προσωρινός αποκλεισμός από την κομματική ζωή
   ε) Καθαίρεση Αξιωματούχου από το Αξίωμα του
   στ) Προσωρινή Αποβολή
   ζ) Αποβολή

ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ
ΑΡΘΡΟ 67: ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ - ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
 67.1 Οι πολιτικές αποφάσεις του Κόμματος για την εκλογή Προέδρου της
  Δημοκρατίας λαμβάνονται από την Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος, που
  συνέρχεται μετά από πρόταση του Εκτελεστικού Γραφείου, είτε
  αυτεπάγγελτα.
 67.2 Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Κόμματος είναι μέλος της Βουλής τότε
  είναι ο υποψήφιος του Κόμματος στην εκλογή για ανάδειξη Προέδρου της
  Βουλής.
 67.3 Ειδικοί Κανονισμοί που ψηφίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν τη
  διαδικασία επιλογής κομματικού ή κομματικών υποψηφίων στη διεκδίκηση
  των Γενικών ή Αναπληρωματικών Βουλευτικών Εκλογών, των Ευρωεκλογών,
  των Δημοτικών Εκλογών ή της Εκλογής Κοινοτικών  Συμβουλίων.
 67.4 Όλοι οι υποψήφιοι Βουλευτές, Ευρωβουλευτές, Δήμαρχοι, Δημοτικοί
  Σύμβουλοι και άλλοι υποψήφιοι Κομματικών ή Κοινοτικών αξιωμάτων
  μπορούν να έχουν πρόσβαση για επιθεώρηση των μητρώων του Κόμματος
  βάση κανονισμών που θα εκδίδει το Εκτελεστικό Γραφείο.

ΜΕΡΟΣ ΕΝΝΑΤΟ 
ΑΡΘΡΟ 68: ΕΙΔΙΚΟΙ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
 68.1 Η Κεντρική Επιτροπή θεσπίζει Ειδικούς Κανονισμούς που ρυθμίζουν:
  α) Τη διαδικασία της υποβολής υποψηφιότητας και εκλογής
   Αξιωματούχων του Κόμματος από την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση
   ή άλλα ανώτερα όργανα του Κόμματος.
  β) Τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων του Κόμματος, Κεντρικών και
   Επαρχιακών.
  γ) Το διαχωρισμό των υπηρεσιών των Αξιωματούχων του Κόμματος σε
   δύο κατηγορίες. Στην κατηγορία όσων προσφέρουν τις υπηρεσίες τους
   άνευ αντιμισθίας και εκείνων που πράττουν τούτο έναντι αντιμισθίας,
   με αναφορά των συγκεκριμένων Αξιωματούχων που ανήκουν σε κάθε
   κατηγορία.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟ
ΑΡΘΡΟ 69: ΓΕΝΙΚΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
 69.1 Διαδικασία Αναφοράς
  Αναφορά οργάνου ή μέλους προς το Εκτελεστικό Γραφείο ή την Κεντρική
  Επιτροπή γίνεται πάντοτε δια του Γενικού Γραμματέα.

 69.2 Καταρτισμός Προσχεδίων Κανονισμών
  Τα προσχέδια όλων των Κανονισμών Λειτουργίας των διαφόρων Οργάνων ή
  Επιτροπών που προνοεί το Καταστατικό καταρτίζει το Εκτελεστικό Γραφείο
  με εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας, Ελέγχου και Κανονισμών και τα
  παραπέμπει για έγκριση στην Κεντρική Επιτροπή. 
 69.3 Τρόπος λήψης Αποφάσεων
  Όλες οι αποφάσεις των Συλλογικών Οργάνων που προνοούνται από το
  Καταστατικό λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία νοουμένου ότι δεν
  προβλέπεται διαφορετικά σε άλλο άρθρο του Καταστατικού. Σε περίπτωση
  ισοψηφίας ο προεδρεύων του συγκεκριμένου οργάνου έχει τη νικώσα ψήφο.
  Όταν ζητηθεί μυστική ψηφοφορία από το 25% των παρόντων συνέδρων σε
  οποιαδήποτε Συνέλευση ή οποιοδήποτε Συνέδριο, τότε αυτή διεξάγεται
  από πενταμελή (5) Εφορευτική Επιτροπή η οποία επιβλέπει τη διεξαγωγή
  της ψηφοφορίας και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων.
 69.4 Ασυμβίβαστη η κατοχή δύο κομματικών Αξιωμάτων
   α) Είναι ασυμβίβαστη η κατοχή δύο ή περισσότερων θέσεων
    αξιωματούχων σε Κεντρικό ή Επαρχιακό ή Τοπικό επίπεδο από
    το ίδιο πρόσωπο. Οιοσδήποτε αξιωματούχος ανεξάρτητα
    επιπέδου δικαιούται να κατέχει θέση ως απλό μέλος σε
    συλλογικό όργανο.
   β) Νοείται ότι τούτο δεν ισχύει όταν προνοείται καταστατικά ή
    συμμετοχή του φορέα ενός αξιώματος στα ανώτατα όργανα.
   γ) Η απ’ ευθείας εκλογή σε συλλογικό όργανο δεν αποτελεί
    ασυμβίβαστο με κομματικό αξίωμα.
    Το Εκτελεστικό Γραφείο καθορίζει ποια συγκεκριμένα αξιώματα
    είναι  ασυμβίβαστα.
 69.5 Κήρυξη θέσης Μέλους Συλλογικού Οργάνου (Κεντρικού ή Επαρχιακού) ως
  κενή και διαδικασία συμπλήρωσής της.
   α) Σε περίπτωση που μέλος συλλογικού οργάνου απουσιάζει
    αδικαιολόγητα πέρα από τρείς συνεχείς  συνεδρίες ή από δέκα
    (10) συνολικά αδικαιολόγητες συνεδρίες κατά τη διάρκεια της
    θητείας του , το όργανο δικαιούται να το απαλλάξει από τα
    καθήκοντα του και να κηρύξει τη θέση του κενή, αφού
    εξασφαλίσει προηγουμένως την έγκριση του Εκτελεστικού
    Γραφείου.
   β) Κενούμενες θέσεις  κατά τα ανωτέρω καταλαμβάνουν οι
    επιλαχόντες κατά την σειρά επιτυχίας κατά της εκλογής.
   γ) Σε περίπτωση μη κάλυψης θέσης από επιλαχόντες για τη
    συμπλήρωση της κενής θέσης, θα επιλέγει το όργανο ύστερα
    από έγκριση του Εκτελεστικού Γραφείου. 
 69.6 Θητεία Αξιωματούχων 
  Η θητεία των Αξιωματούχων που αναφέρονται στα διάφορα άρθρα του
  Καταστατικού, αρχίζει από την ημέρα της εκλογής τους και λήγει αμέσως
  μετά την εκλογή των νέων Αξιωματούχων από το αρμόδιο όργανο του
  Κόμματος και διαρκεί για 54 μήνες. Εξαιρούνται ο Κοινοβουλευτικός
  Εκπρόσωπος και ο Αναπληρωτής του, των οποίων η θητεία διαρκεί όσο και η
  βουλευτική θητεία τους , καθώς και ο Πρόεδρος και τα μέλη της Τοπικής
  Επιτροπής των οποίων η θητεία μπορεί να καθορίζεται από τις ετήσιες
  Τοπικές Γενικές Συνελεύσεις. 
 69.7 Έκπτωση Αξιωματούχων/Μελών
  Αξιωματούχος/Μέλος του Κόμματος εκπίπτει του αξιώματός του σε
  περίπτωση που με ενέργειες του βρίσκεται σε αντίθεση με αποφάσεις
  Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος, ύστερα από σχετική απόφαση του
  Εκτελεστικού Γραφείου δεόντως αιτιολογημένης, με δικαίωμα έφεσης στην
  Κεντρική Επιτροπή εντός τριάντα (30) ημερών.
 69.8 Τροποποίηση του Καταστατικού 
  Το Καταστατικό του Κόμματος μπορεί να τροποποιηθεί σε Τακτικό ή Έκτακτο
  Παγκύπριο Συνέδριο με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων που έχουν
  δικαίωμα ψήφου, δεδομένου ότι το σχέδιο τροποποιήσεων θα

  γνωστοποιηθεί τουλάχιστον ένα μήνα πριν το Συνέδριο σε όλα το όργανα και
  τους συνέδρους του Κόμματος.
 69.9 Πόροι του Κόμματος
  Πόροι του Κόμματος είναι η ετήσια κρατική χορηγία και οι ετήσιες συνδρομές
  των μελών, εισφορές, δωρεές, έσοδα εράνων, οργάνωσης λαχείων,
  χοροεσπερίδων, άλλων εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων που συνάδουν με
  τις αρχές πολιτικής δεοντολογίας.
  Το Κόμμα έχει εξουσία όπως: 
   α) Διορίζει τραπεζικούς ή/και άλλους οργανισμούς ως τραπεζίτες
    του και να προβαίνει στο άνοιγμα οποιουδήποτε λογαριασμού.
   β) Συναλλάττεται ή/και λαμβάνει τραπεζικές διευκολύνσεις ή/και
    υπηρεσίες σε δάνεια, τρεχούμενο ή/και οποιοδήποτε άλλο
    λογαριασμό ή/και σε οποιαδήποτε άλλη μορφή τραπεζικών
    πιστώσεων για οποιαδήποτε ποσά με ή χωρίς εξασφαλίσεις και
    κάτω από οποιουσδήποτε όρους 
   γ) Υποθηκεύει, καταθέτει, ενεχυριάζει ή/και άλλως πως
    προσφέρει ή/και διαθέτει οποιαδήποτε περιουσία του Κόμματος
    κινητή ή/και ακίνητη σαν εξασφάλιση οποιονδήποτε
    υφιστάμενων ή/και  μελλοντικών ή/και  υπό αίρεση
    υποχρεώσεων του Κόμματος, έναντι οποιουδήποτε τραπεζικού
    ή/και άλλου οργανισμού ή/και φυσικού ή/και νομικού
    προσώπου.
   δ) Προς το σκοπό υλοποίησης των πιο πάνω, ο εκάστοτε
    Διευθυντής του Κόμματος ή/και ο εκάστοτε Οικονομικός
    Διαχειριστής του Κόμματος ή/και οποιοσδήποτε πληρεξούσιος
    αντιπρόσωπος οποιουδήποτε από αυτούς, εξουσιοδοτούνται να
    προβαίνουν σε οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις ή/και στη
    συνομολόγηση οποιασδήποτε συμφωνίας υπογράφοντας προς
    τούτο κάθε αναγκαίο έγγραφο, δήλωση ή αίτηση ή/και να
    παρίστανται ενώπιον οποιασδήποτε αρχής για σκοπούς αγοράς
    ή/και πώλησης ή/και επιβάρυνσης οποιασδήποτε κινητής ή
    ακίνητης περιουσίας του Κόμματος.
 69.10 Ημερομηνία ισχύος του παρόντος Καταστατικού 
  Η ισχύς του Καταστατικού που ψηφίστηκε στις 6 Μαΐου 2018 αρχίζει από την
  ψήφισή του.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
ΜΑΪΟΣ 2018
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΑΡΘΡΟ 1 : ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΕΜΒΛΗΜΑ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ
 1.1 Το Δημοκρατικό Κόμμα ιδρύθηκε στη Λευκωσία αρχικά ως παράταξη με την
  ονομασία Δημοκρατική Παράταξη, στις 12 Μαΐου 1976, με ιδρυτική διακήρυξη
  του Σπύρου Κυπριανού με στόχο τη στήριξη του εθνάρχη Μακαρίου και της
  πολιτικής του. Η παράταξη σύντομα μετασχηματίστηκε σε Κόμμα με την
  επωνυμία ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ.
 1.2 ΕΔΡΑ του Κόμματος είναι στην Λεωφ. Γρίβα Διγενή 50, 1080, στη Λευκωσία.
 1.3 ΕΜΒΛΗΜΑ του Κόμματος η αναμμένη δάδα.
 1.4 Η σφραγίδα του Κόμματος είναι κυκλική και στην περιφέρεια έχει την
  επιγραφή ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. Στο κέντρο έχει την
  αναμμένη δάδα, που τέμνει στο μέσο τη συντομογραφία του Κόμματος,
  ΔΗΚΟ, και το έτος ίδρυσής του, 1976.

ΑΡΘΡΟ 2 : ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ – ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 2.1 Ιδεολογία
  Το Δημοκρατικό Κόμμα εκφράζει τους πολίτες που πιστεύουν στις αρχές της
  Πολιτικής, Κοινωνικής και Οικονομικής Δημοκρατίας ως το σύστημα αρχών
  που προάγει και εξασφαλίζει καλύτερα την αρμονική κοινωνική συμβίωση,
  την κοινωνική συνοχή και την κοινωνική δημιουργία. Το Δημοκρατικό Κόμμα
  ασπάζεται την ιδεολογία και τη φιλοσοφία του ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ που
  εμπνέεται από ένα γενικότερο εθνικό και κοινωνικό όραμα και απορρίπτει τις
  γενικές και αόριστες ιδέες και τους αυθαίρετους αφορισμούς.
 2.2 Βασικοί σκοποί
  Βασικοί σκοποί του Δημοκρατικού Κόμματος είναι η συμβολή στον αγώνα για
  την απελευθέρωση της Κύπρου και η προώθηση θεσμών, προγραμμάτων και
  διαδικασιών, που εξασφαλίζουν απρόσκοπτη πρόοδο  και αρμονία στον
  πολιτικό και οικονομικό τομέα, μέσα σε μια κυρίαρχη, ανεξάρτητη και
  δημοκρατική πολιτεία με κατοχυρωμένα τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα
  όλων των νόμιμων πολιτών της. 
 2.3 Βασικοί στόχοι
  Οι βασικοί στόχοι του Δημοκρατικού Κόμματος πηγάζουν από  την όλη
  ιδεολογία και πολιτική φιλοσοφία του. Παράλληλα:
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα βρίσκεται σταθερά και με συνέπεια ενταγμένο
   στον ενδιάμεσο πολιτικό χώρο και υπηρετεί με ειλικρίνεια και χωρίς

   διακρίσεις το δημόσιο συμφέρον και το κοινωνικό σύνολο. Επιδιώκει τη
   συστηματική συνεργασία των δυνάμεων του χώρου στη βάση
   πολιτικοϊδεολογικών συγκλίσεων. Μόνιμος στόχος του Δημοκρατικού
   Κόμματος είναι η συνένωση των δυνάμεων του χώρου και η διεύρυνση
   της αποδοχής των αρχών και της πολιτικής φιλοσοφίας του
   ενδιάμεσου χώρου από την Κυπριακή κοινωνία Στόχος επίσης είναι η
   δημιουργία συνθηκών εθνικής συνεννόησης, πολιτικής συναντίληψης,
   κοινωνικής συναίνεσης και πολιτικής σταθερότητας στον τόπο.
  β) Το Δημοκρατικό Κόμμα επιδιώκει ενεργό και δημιουργική συμμετοχή
   σε Διεθνείς και  Ευρωπαϊκούς πολιτικοϊδεολογικούς και
   κο ι ν ο β ο υλ ε υ τ ι κο ύ ς  θ εσ μ ο ύ ς  κα ι  σ χ ή μ α τ α  σ τ η  β ά σ η
   πολιτικοϊδεολογικής ταύτισης ή συγγένειας.
 2.4 Θέσεις του Κόμματος αναφορικά με το Εθνικό θέμα
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα θεωρεί το Κυπριακό ως πρόβλημα εισβολής και
   κατοχής και αγωνίζεται για να επιτύχει με βάση τα ψηφίσματα και τις
   αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών και τις Συμφωνίες Κορυφής, τις
   αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
   και το Κοινοτικό (Ευρωπαϊκό) Κεκτημένο, δίκαιη, λειτουργική και
   βιώσιμη λύση. ΛΥΣΗ που θα εξασφαλίζει την πλήρη ανεξαρτησία, την
   κατοχύρωση της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας, και της
   ενότητας της χώρας, την αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων
   και των εποίκων και την κατοχύρωση του δικαιώματος επιστροφής
   όλων των προσφύγων στις εστίες και τις περιουσίες τους, κάτω από
   συνθήκες ασφάλειας και θα κατοχυρώνει τα ανθρώπινα δικαιώματα
   (όλων των νόμιμων κατοίκων της Κυπριακής Δημοκρατίας), τις
   βασικές ελευθερίες και τη διακρίβωση της τύχης ενός εκάστου των
   αγνοουμένων.
  β) Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει ότι στον αγώνα μας για φυσική και
   εθνική επιβίωση και δικαίωση, η ανεπιφύλακτη και στενή συνεργασία
   με την Ελληνική Κυβέρνηση είναι αναγκαία και απαραίτητη, και ότι, οι
   δεσμοί με την Ελλάδα, για λόγους ιστορικούς, φυλετικούς και
   εθνικούς, πρέπει να παραμένουν πάντοτε απαρασάλευτοι.
  γ) Το Δημοκρατικό Κόμμα εργάζεται για την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση της
   Κύπρου με στόχο την εφαρμογή των αρχών της δικαιοσύνης, των
   ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του Κοινοτικού Κεκτημένου και την
   ισότιμη και δημιουργική συμμετοχή της Κύπρου στους Ευρωπαϊκούς
   θεσμούς και γενικά στο Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. Παράλληλα εργάζεται
   για τη διαμόρφωση ενός συστήματος αρχών και αξιών στην Ευρωπαϊκή
   Ένωση που να την καθιστά ένωση λαών και πολιτισμών και όχι όργανο
   πολιτικών και οικονομικών κέντρων εξουσίας.
 2.5 Πολιτική Δημοκρατία
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει πως όλες οι πολιτικές εξουσίες πρέπει
   να πηγάζουν από το λαό και να ασκούνται υπεύθυνα για το καλό του
   λαού και σύμφωνα με την ανόθευτη θέλησή του.
  β) Η ολοκλήρωση της Πολιτικής Δημοκρατίας είναι αδιανόητη χωρίς την
   απαιτούμενη πολιτική αγωγή και ενημέρωση, χωρίς τη συμμετοχή
   όλων των ενηλίκων πολιτών στη διαδικασία λήψης σοβαρών
   αποφάσεων, χωρίς την παροχή ίσων ευκαιριών σε όσους πολίτες
   θέλουν να διεκδικήσουν πολιτικές θέσεις, από τις οποίες να μπορούν
   να συναγωνιστούν δημοκρατικά και  ελεύθερα, χωρίς να
   παρεμποδίζονται από οποιεσδήποτε προκαταλήψεις και εμπόδια.
   Η Πολιτική Δημοκρατία απαιτεί την ισότητα των πολιτών έναντι των
   νόμων και την ισοπολιτεία των νόμων έναντι όλων των πολιτών.
 2.6 Έμπρακτη Πολιτική Δημοκρατία 
  Το Δημοκρατικό Κόμμα θέλει τη δημοκρατία έμπρακτη και ουσιαστική, όπου
  τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των πολιτών να καθορίζονται δημοκρατικά,
  με συναίσθηση κοινωνικής ευθύνης και σύμφωνα με τις αρχές της
  δικαιοσύνης και της κοινωνικής αλληλεγγύης και όπου τα δικαιώματα των
  πολιτών να προστατεύονται αποτελεσματικά και να ασκούνται ελεύθερα.

 2.7 Ατομικές και Πολιτικές Ελευθερίες 
  Το Δημοκρατικό Κόμμα θέλει τα ανθρώπινα δικαιώματα απαραβίαστα και τις
  ατομικές και πολιτικές ελευθερίες κατοχυρωμένες με μηχανισμούς που να
  τις προστατεύουν από καταχραστές και σφετεριστές της εξουσίας και από
  πράξεις που δεν συνάδουν με το σύστημα των κοινωνικών αξιών του λαού ή
  τη δημοκρατικά εκφραζόμενη θέληση του λαού.
 2.8 Κοινωνική Δημοκρατία
  Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει ότι το κράτος και γενικά η πολιτεία καθώς και
  η ευρύτερη  κοινωνία έχουν υποχρέωση να εξασφαλίζουν σε όλους τους
  πολίτες συνθήκες ελεύθερης και αξιοπρεπούς διαβίωσης, σύμφωνα με τις
  αρχές της δικαιοσύνης, του ανθρωπισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης.
  Για το σκοπό αυτό υποστηρίζει τη χαλιναγώγηση της αυθαιρεσίας των
  ισχυρών κοινωνικών ομάδων, όπου, και όταν, εκδηλώνεται, την ενίσχυση των
  αδύνατων κοινωνικών ομάδων ή κατηγοριών ή στρωμάτων και την προστασία
  τους από την εγκατάλειψη, την κοινωνική περιθωριοποίηση, την άδικη
  μεταχείριση και την εκμετάλλευση, με απώτερο σκοπό την εξισορρόπηση
  των κοινωνικών και οικονομικών δικαιωμάτων και την αρμονική συμβίωση
  των πολιτών μέσα σε συνθήκες κοινωνικής συνοχής.
 2.9 Οικονομική Δημοκρατία
  Το Δημοκρατικό Κόμμα αποβλέπει στην εξάλειψη κάθε είδους οικονομικών
  φραγμών για την οικονομική προαγωγή των ατόμων και στη δημιουργία ίσων
  ευκαιριών εργασίας και οικονομικής προόδου για όλους τους πολίτες.
  Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει ότι η οικονομική δημοκρατία είναι ανέφικτη
  χωρίς την κατάργηση της κυρίαρχης  αυθαιρεσίας των οικονομικά ισχυρών,
  των μονοπωλίων, της ασυδοσίας του εγχώριου ή ξένου κεφαλαίου, της
  μονοπώλησης, της πληροφόρησης και των κάθε λογής προνομίων που είναι
  αντίθετα με τα συμφέροντα του λαού.  Το Δημοκρατικό Κόμμα θεωρεί επίσης
  αναγκαία την καθιέρωση ελέγχου και την επιβολή κυρώσεων για την κακή
  χρήση τεχνικών εφευρέσεων ή καινοτομιών από μέρους ισχυρών
  κοινωνικοοικονομικών παραγόντων.
  Το Δημοκρατικό Κόμμα θεωρεί το μικτό σύστημα οικονομίας, που συνδυάζει
  την ιδ ιωτική πρωτοβουλία με τον κρατικό σχεδιασμό,  ως το
  αποτελεσματικότερο οικονομικό σύστημα το οποίο διασφαλίζει την πρόοδο
  και την ανάπτυξη της Κύπρου και του λαού της, την δίκαιη κατανομή του
  εθνικού πλούτου και των οικονομικών βαρών και την προστασία των
  δικαιωμάτων των οικονομικά ασθενέστερων και μη προνομιούχων ομάδων
  του πληθυσμού.
 2.10 Δημοκρατική μεθόδευση
  Το Δημοκρατικό Κόμμα δεν υποστηρίζει δόγματα αλλά αρχές, που θα
  ενθαρρύνουν την αδιάκοπη αναζήτηση του καλύτερου και δικαιότερου
  τρόπου κοινωνικής συμβίωσης και συνεργασίας.
  Υποστηρίζει ότι ο ανοικτός και ελεύθερος διάλογος σαν μέσο έκφρασης των
  εκτιμήσεων και θέσεων του λαού, αποτελεί το πιο ορθό μέσο αναζήτησης
  τρόπων για πιο αρμονική  κοινωνική συμβίωση και συνεργασία.
  Επίσης υποστηρίζει ότι σε περίπτωση διαφωνίας ή διαφοράς το καλύτερο
  μέσο για εξεύρεση λύσης είναι οι νόμιμες και δημοκρατικές διαδικασίες.
 2.11 Κατευθυντήριες Οργανωτικές Γραμμές 
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα δεν είναι Κόμμα με μονολιθική οργάνωση. Η
   συνοχή του διατηρείται με την ισορροπημένη κατανομή της
   ενδοκομματικής δύναμης μεταξύ των μελών και αξιωματούχων του, με
   την προσήλωση στους σκοπούς και στη συλλογική προσπάθεια για την
   επίτευξη των σκοπών του Κόμματος.
  β) Οι δημοκρατικές αρχές διέπουν τόσο τη διαδικασία ανάδειξης
   αξιωματούχων όσο και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Γι’ αυτό:
   I.  Όλα τα όργανα είναι αιρετά και εκλέγονται με όσο το δυνατό πιο
    άμεσο τρόπο. Συγκεκριμένα όλα τα μέλη του Κόμματος, που
    είναι εγγεγραμμένα στο Κεντρικό Μητρώο Μελών, έχουν και
    ασκούν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και
    συνδιαμορφώνουν μέσα από συλλογικές διαδικασίες τις

    αποφάσεις και τις θέσεις του Κόμματος στα μείζονος σημασίας
    και ιδιαίτερης κρισιμότητας πολιτικά και κομματικά θέματα. Όλα
    τα μέλη του Κόμματος εκλέγουν όλους τους κεντρικούς
    αξιωματούχους και μέλη των κεντρικών συλλογικών οργάνων
    του Κόμματος, όλα τα μέλη των Επαρχιακών Οργανώσεων
    εκλέγουν όλους τους αξιωματούχους και τα μέλη των
    Επαρχιακών Συλλογικών Οργάνων και όλα τα μέλη της Τοπικής
    Οργάνωσης εκλέγουν όλους τους αξιωματούχους και όλα τα
    μέλη των τοπικών συλλογικών οργάνων.
   II. Οι εξουσίες που συγκεντρώνουν τα όργανα
    αλληλοϊσορροπούνται και αλληλοελέγχονται.
   III. Οι αποφάσεις λαμβάνονται από αρμόδια συλλογικά όργανα.
    --Επιδιώκεται η αποκέντρωση του συστήματος λήψης
    αποφάσεων και η εκχώρηση διακριτικής  εξουσίας στα
    κατώτερα συλλογικά αιρετά  όργανα.

ΑΡΘΡΟ 3: ΚΟΜΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ
 3.1 Επί θεμάτων μείζονος πολιτικής σημασίας ή ιδιαίτερης κομματικής
  κρισιμότητας πραγματοποιείται κομματικό δημοψήφισμα στο οποίο
  συμμετέχουν όλα τα μέλη του Κόμματος.
 3.2 
  Την πραγματοποίηση κομματικού δημοψηφίσματος αποφασίζει η Κεντρική
  Επιτροπή, η οποία καθορίζει το θέμα και τα ερωτήματα που θα τεθούν προς
  απάντηση στο δημοψήφισμα. Οι σχετικές αποφάσεις της Κεντρικής
  Επιτροπής λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών της.

ΑΡΘΡΟ 4: ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 4.1 Το Πολιτικό Πρόγραμμα του Κόμματος καθορίζεται με βάση τις πιο πάνω
  βασικές πολιτικές θέσεις και, εντός των πλαισίων αυτών, μπορεί να
  αναθεωρείται από καιρού εις καιρό από το Παγκύπριο Συνέδριο που έχει
  αποκλειστική αρμοδιότητα να συζητά και να εγκρίνει τους επί μέρους
  στόχους, τη μεθοδολογία, τρόπους και ενέργειες για την προώθηση της
  εφαρμογής του.
 4.2 Την ευθύνη για τη σύνταξη του προσχεδίου του προγράμματος έχει το
  Εκτελεστικό Γραφείο που το υποβάλλει στην Κεντρική Επιτροπή για έγκριση.
  Η Κεντρική Επιτροπή το παραπέμπει στο Παγκύπριο Συνέδριο για τελική
  έγκριση. Νοείται ότι σε όλα τα όργανα του Κόμματος δίνεται η δυνατότητα
  υποβολής απόψεων και εισηγήσεων για τον καταρτισμό του Πολιτικού
  Προγράμματος του Κόμματος.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΔΟΜΗ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

ΑΡΘΡΟ 5: ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 1. Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση
 2. Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο
 3. Έκτακτο ή Καταστατικό Συνέδριο 
 4. Παγκύπρια Συνδιάσκεψη
 5. Κεντρική Επιτροπή
 6. Πολιτικό Συμβούλιο
 7. Εκτελεστικό Γραφείο
 8. Γραμματεία Εκτελεστικού Γραφείου
 9. Κοινοβουλευτική Ομάδα
 10. Γενικό Οργανωτικό Γραφείο
 11. Οικονομική Επιτροπή

 12. Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες
 13. Επιτροπή Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ΑΡΘΡΟ 6: ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 6.1 Η Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση πραγματοποιείται κάθε πενήντα-τέσσερις
  (54) μήνες και εκλέγει τους κεντρικούς αξιωματούχους του Κόμματος
  (Πρόεδρο, Αναπληρωτή Πρόεδρο, τρεις (3) Αντιπροέδρους, Γενικό
  Γραμματέα, Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα), τα αιρετά μέλη του Εκτελεστικού
  Γραφείου (15) και τα μέλη της Κεντρική Επιτροπή.
 6.2 Πραγματοποιείται πενήντα-τέσσερις (54) μήνες μετά την προηγούμενη
  Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
 6.3 Όλα τα εγγεγραμμένα στο Κεντρικό Μητρώο Μελών μέλη του Κόμματος, που
  έχουν εγγραφεί τουλάχιστον εννέα (9) μήνες πριν την ημέρα διεξαγωγής της
  Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην
  ψηφοφορία, εφόσον έχουν τακτοποιημένες τις κομματικές τους
  υποχρεώσεις κατά την προσέλευση τους στην Εκλογική Συνέλευση.

  Κάλπες της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης λειτουργούν σε όλες τις
  επαρχίες, όπως θα ορίζεται από τους σχετικούς κανονισμούς. Οι εκλογικές
  διαδικασίες εποπτεύονται από κεντρική και επαρχιακές εφορευτικές
  επιτροπές όπως θα ορίζουν οι Κανονισμοί που εγκρίνονται από την Κεντρική
  Επιτροπή. Οι Επαρχιακές Εφορευτικές Επιτροπές υπόκεινται στην Κεντρική
  Εφορευτική Επιτροπή. Οι Πρόεδροι των Επαρχιακών εφορευτικών
  επιτροπών είναι μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.

  Οι κάλπες ανοίγουν και κλείνουν την ίδια ώρα σε όλες τις επαρχίες.

  Η Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο συλλογικό
  όργανο του Κόμματος σε θέματα εκλογικών διαδικασιών.

  Ο χρόνος διεξαγωγής της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης μπορεί να
  παραταθεί για περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, με
  απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, ύστερα από εισήγηση του Εκτελεστικού
  Γραφείου, για λόγους εξειδικευμένους που αφορούν τα πολιτικά πράγματα
  του τόπου ή που εξυπηρετούν τους σκοπούς και τις αρχές του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 7: ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 7.1 Το Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο είναι το ανώτατο και κυρίαρχο συλλογικό
  όργανο του Κόμματος στη διαμόρφωση των πολιτικών αποφάσεων και στη
  χάραξη στρατηγικής. Συνέρχεται μια (1) φορά στη διάρκεια της  θητείας των
  κεντρικών συλλογικών οργάνων του Κόμματος, κατόπιν σύγκλισης από την
  Κεντρική Επιτροπή του κόμματος ή όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο από την
  Κεντρική Επιτροπή.
 7.2 Προκηρύσσεται από την Κεντρική Επιτροπή η οποία καθορίζει την
  ημερομηνία διεξαγωγής του και εγκρίνει την ημερήσια διάταξη του.
  Ο χρόνος διεξαγωγής του μπορεί να αναβληθεί για περίοδο που δεν θα
  υπερβαίνει τους τρεις μήνες, με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, ύστερα
  από εισήγηση του Εκτελεστικού Γραφείου, για λόγους εξειδικευμένους που
  αφορούν τα πολιτικά πράγματα του τόπου ή που εξυπηρετούν τους σκοπούς
  και τις αρχές του  Κόμματος.
 7.3 Σύνθεση
  Στο Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο συμμετέχουν: Κεντρική Επιτροπή, Πολιτική
  Επιτροπή, 86 αντιπρόσωποι της ΝΕΔΗΚ, 86 αντιπρόσωποι της ΓΟΔΗΚ, 50
  αντιπρόσωποι των Κλαδικών Οργανώσεων, οι Πρόεδροι των Ομάδων
  Μελετών, δύο αντιπρόσωποι από κάθε Φοιτητική Οργάνωση, τα μέλη των
  Επαρχιακών Επιτροπών του Κόμματος, οι Πρόεδροι των Τοπικών Επιτροπών
  και ένας αντιπρόσωπος από κάθε εκλογικό κέντρο, πέντε αντιπρόσωποι από
  κάθε Κομματική Οργάνωση του εξωτερικού, οι Δήμαρχοι, οι Δημοτικοί
  Σύμβουλοι, οι Σχολικοί Έφοροι και οι εκλεγμένοι πρόεδροι και μέλη

  Κοινοτικών Συμβουλίων μέλη του Κόμματος, τρεις αντιπρόσωποι της
  Οικονομικής Επιτροπής, οι δύο οικονομικοί ελεγκτές.
  Συμμετέχουν επίσης: Πρώην Πρόεδροι της Δημοκρατίας που προέρχονται
  από το ΔΗΚΟ, εν ενεργεία υπουργοί, βουλευτές και ευρωβουλευτές, καθώς
  και όσοι διετέλεσαν αξιωματούχοι του Κόμματος που εκλέγηκαν από
  Παγκύπριο Συνέδριο (Πρόεδροι του Κόμματος, Αναπληρωτές Προέδροι,
  Αντιπρόεδροι, Γενικοί Γραμματείς, και Γενικοί Οργανωτικοί Γραμματείς)
  πρώην Υπουργοί, Βουλευτές και Ευρωβουλευτές του Κόμματος καθώς και οι
  πρώην Προέδροι και Γενικοί Γραμματείς της ΓΟΔΗΚ και της ΝΕΔΗΚ και
  πρώην Πρόεδροι Επαρχιακών Επιτροπών, οι Πρόεδροι και τα μέλη
  Διοικητικών Συμβουλίων Ημικρατικών Οργανισμών που είναι μέλη του
  Κόμματος
 7.4 Αρμοδιότητες
  Το Τακτικό Συνέδριο ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
  α) Λαμβάνει γνώση, συζητά και ψηφίζει:-
   I. Το Πολιτικό Πρόγραμμα του Κόμματος για την επόμενη θητεία.
   II. Την Έκθεση Δράσης της περασμένης θητείας, που καταθέτει ο
    Γενικός  Γραμματέας του Κόμματος.
  β) Καθορίζει τα γενικά πλαίσια της πολιτικής του Κόμματος.
  γ) Λαμβάνει γνώση και εγκρίνει τον Οικονομικό Απολογισμό της
   Οικονομικής Επιτροπής και την Έκθεση των Οικονομικών Ελεγκτών
   του Κόμματος.
  δ) Τροποποιεί το Καταστατικό σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις.
  ε) Έχει το τεκμήριο της αρμοδιότητας για οποιοδήποτε θέμα που δεν
   καθορίζει το Καταστατικό και περιβάλλεται με το κατάλοιπο εξουσίας
   που  δεν έχει ανατεθεί σε άλλο κομματικό όργανο.
 7.5 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί που ψηφίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν με βάση το
  Καταστατικό, θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Τακτικού Παγκυπρίου
  Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 8: ΕΚΤΑΚΤΟ Ή ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 8.1 Το Έκτακτο ή Καταστατικό Παγκύπριο Συνέδριο συγκαλείται εάν και εφ’ όσον
  κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο του Κόμματος ή την Κεντρική Επιτροπή και
  ασχολείται με ειδικά θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη του,
  που εξαγγέλλεται μαζί με τη σύγκλησή του.
 8.2 Στην οργάνωση και λειτουργία του Έκτακτου ή Καταστατικού Παγκυπρίου
  Συνεδρίου εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις περί Τακτικού
  Παγκυπρίου Συνεδρίου, με εξαίρεση τη χρονική περίοδο για έγκριση και
  κοινοποίηση στους συνέδρους των εγγράφων που θα τεθούν ενώπιον του
  Συνεδρίου, την οποία θα μπορεί να συντέμνει η Κεντρική Επιτροπή
  ανάλογα με την περίπτωση και εφ’ όσον συντρέχουν εξειδικευμένοι λόγοι.

ΑΡΘΡΟ 9: ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ
 9.1 Συγκαλείται με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής με στόχο την ενημέρωση
  και το συλλογικό προβληματισμό των στελεχών του Κόμματος καθώς και την
  ανάπτυξη διαλόγου του Κόμματος  με την ευρύτερη κοινωνία πάνω σε
  σημαντικά πολιτικά ζητήματα ή θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος. Η
  Κεντρική Επιτροπή ορίζει ειδική επιτροπή για τη διοργάνωση της.
 9.2 Η Κεντρική Επιτροπή καθορίζει τη σύνθεση της Συνδιάσκεψης και εγκρίνει
  την ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 10: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 10.1 Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ είναι το ανώτατο συλλογικό όργανο του Κόμματος
  που λειτουργεί μεταξύ δύο Τακτικών Παγκύπριων Συνεδρίων.
 10.2 Σύνθεση 
  Η Κεντρική Επιτροπή αποτελείται:
  α) Από τα μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου (ως το άρθρο 12)
  β) Από τα επτά (7) μέλη της Γενικής Γραμματείας της ΓΟΔΗΚ και τα

   έντεκα (11) μέλη της Γενικής Γραμματείας της ΝΕΔΗΚ, τον Πρόεδρο
   των Ομάδων Μελετών και τους Προέδρους των κομματικών
   παραρτημάτων εξωτερικού
  γ) Από 120 αιρετά μέλη, από τα οποία 20% τουλάχιστον είναι γυναίκες
   και 10% τουλάχιστον ανήκουν στη ΝΕΔΗΚ (συμπεριλαμβανομένων
   των επτά (7) μελών της Γραμματείας της ΓΟΔΗΚ και των έντεκα (11)
   μελών της Γραμματείας της ΝΕΔΗΚ) και τα οποία κατανέμονται στις
   Επαρχιακές Οργανώσεις του Κόμματος με βάση τον αριθμό ψήφων
   που πήρε η κάθε επαρχία στις αμέσως προηγούμενες βουλευτικές
   εκλογές στις οποίες το Κόμμα έλαβε μέρος αυτοδύναμα. Τα μέλη κάθε
   επαρχίας εκλέγονται από την οικεία Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση. Η
   κατανομή των εδρών κατά επαρχιακή οργάνωση και των θέσεων που
   διεκδικούνται από γυναίκες και εκπροσώπους της ΝΕΔΗΚ καθορίζεται
   από την Κεντρική Επιτροπή με τους σχετικούς κανονισμούς. Η εκλογή
   γίνεται με βάση κανονισμούς που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή.
  δ) Όλους τους αξιωματούχους που επιλέγονται/εκλέγονται σύμφωνα με
   τα άρθρα 10.7
  ε) Από τους Προέδρους της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων, της
   Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων και της Ομάδας Μελετών.
  στ) Από πέντε (5) εκπροσώπους του Φοιτητικού Κινήματος, που είναι
   μέλη του κόμματος.
 10.3 Η εκλογή των αιρετών μελών της Κεντρικής Επιτροπής γίνεται από τις
  Επαρχιακές Εκλογικές Συνελεύσεις. Η κατανομή των εδρών κατά Επαρχιακή
  Οργάνωση και των θέσεων που διεκδικούνται από γυναίκες και εκπροσώπους
  της ΝΕΔΗΚ καθορίζεται από την Κεντρική Επιτροπή με τους σχετικούς
  κανονισμούς.
 10.4 Ο Γενικός Γραμματέας και ο Βοηθός Γενικός Γραμματέας  φροντίζουν για την
  τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων και των παρουσιών της Κεντρικής
  Επιτροπής και κυκλοφορούν τα  πρακτικά ανάμεσα στα μέλη της Κεντρικής
  Επιτροπής όχι αργότερα από 15 μέρες μετά τη συνεδρία. 
  Η Κεντρική Επιτροπή δύναται να αποφασίσει τη μη περίληψη θεμάτων στα
  πρακτικά με πλειοψηφία όχι μικρότερη από 3/5 των παρόντων.
 10.5 Η Κεντρική Επιτροπή συνέρχεται τουλάχιστον μια (1) φορά την τριμηνία.
  Συγκαλείται από το Εκτελεστικό  Γραφείο, υπό την ευθύνη του Γενικού
  Γραμματέα.
  α) Η Κεντρική Επιτροπή μπορεί να συγκληθεί εκτάκτως από τον Πρόεδρο
   ή το Εκτελεστικό Γραφείο ή με γραπτή αίτηση υπογεγραμμένη από το
   25% τουλάχιστον των μελών της, που να παραθέτει κατά τρόπο
   συγκεκριμένο το θέμα ή τα θέματα για το οποίο/οποία ζητείται η
   έκτακτη σύγκλησή της.
  β) Η Κεντρική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα το
   ήμισυ  τουλάχιστον των εν ενεργεία μελών της. Σε περίπτωση μη
   συμπλήρωσης του ως άνω αριθμού, η συνεδρία αναβάλλεται για μια
   ώρα, οπότε τα παρόντα μέλη εφ’ όσον αντιπροσωπεύουν το 1/3
   τουλάχιστον των εν ενεργεία μελών της, αποτελούν απαρτία.
  γ) Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία, εκτός των
   αποφάσεων για τις οποίες απαιτείται μεγαλύτερος αριθμός ψήφων
   σύμφωνα με τις πρόνοιες άλλων άρθρων του Καταστατικού. Η
   ψηφοφορία διεξάγεται δι’ ανατάσεως της χειρός εκτός αν ζητηθεί
   διαφορετικά από το 25% των παρόντων μελών, οπότε διεξάγεται
   μυστική.
 10.6 Αρμοδιότητες
  α) Η Κεντρική Επιτροπή προκηρύσσει  την Παγκύπρια Εκλογική
   Συνέλευση και καθορίζει την ημερομηνία διεξαγωγής των εργασιών
   της, την εκλογική διαδικασία και κάθε άλλο εκλογικό κανονισμό. Με
   ειδικούς κανονισμούς καθορίζει τη διαδικασία υποβολής
   υποψηφιοτήτων και διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη των
   κεντρικών αξιωματούχων, των μελών των κεντρικών συλλογικών
   οργάνων και των επαρχιακών και τοπικών συλλογικών οργάνων, που

   εκλέγονται από την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
  β) Προκηρύσσει επίσης το Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο, καθορίζει την
   ημερομηνία διεξαγωγής των εργασιών του και εγκρίνει την ημερήσια
   διάταξή του. Μελετά και εγκρίνει όλα τα έγγραφα που θα κατατεθούν
   στο Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο, τουλάχιστον ένα μήνα πριν την
   πραγματοποίηση του και φροντίζει για την κυκλοφορία του
   προσυνεδριακού υλικού  διά του Γενικού Γραμματέα προς τις
   Επαρχιακές Επιτροπές και άλλες οργανώσεις ή τμήματα του Κόμματος.
  γ) Εγκρίνει και παραπέμπει στο Παγκύπριο Τακτικό Συνέδριο το Πολιτικό
   Πρόγραμμα του Κόμματος και την Έκθεση Δράσης.
  δ) Μελετά και εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων και δαπανών
   του Κόμματος. 
  ε) Λαμβάνει γνώση της γενικής οικονομικής κατάστασης του Κόμματος
   με αναφορά του αρμόδιου οικονομικού διαχειριστή, ο οποίος εισηγείται
   στο Εκτελεστικό Γραφείο τους συνεργάτες του.
  στ) Ενόψει του Τακτικού Παγκύπριου Συνεδρίου λαμβάνει γνώση της
   οικονομικής κατάστασης και διαχείρισης των οικονομικών του
   Κόμματος της προηγηθείσας διετίας με την κατάθεση της έκθεσης των
   οικονομικών ελεγκτών του Κόμματος που παραπέμπεται στο Τακτικό
   Παγκύπριο Συνέδριο. Ενόψει Τακτικού Παγκύπριου Συνεδρίου
   εξετάζει τους εγκεκριμένους λογαριασμούς του Κόμματος με βάση
   την έκθεση των ελεγκτών και εγκρίνει ή απορρίπτει τους
   λογαριασμούς.
  ζ) Εγκρίνει τους εσωτερικούς κανονισμούς οι οποίοι ρυθμίζουν την
   οργάνωση και λειτουργία των Συλλογικών οργάνων ή επιτροπών του
   Κόμματος , κεντρικών, επαρχιακών ή τοπικών. 
  η) Εγκρίνει την κομματική λειτουργία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.
  θ) Καθορίζει το ύψος του δικαιώματος εγγραφής και της ετήσιας
   συνδρομής των μελών.
  ι) Θεσπίζει ειδικούς κανονισμούς που ρυθμίζουν:
   I. Τη διαδικασία της υποβολής υποψηφιότητας και εκλογής
    αξιωματούχων του Κόμματος που εκλέγονται από ανώτερα
    συλλογικά όργανα του Κόμματος. 
   II. Τη διαδικασία επιλογής κομματικού ή κομματικών υποψηφίων
    στη διεκδίκηση των γενικών ή Αναπληρωματικών βουλευτικών
    εκλογών, Ευρωεκλογών, των δημοτικών εκλογών ή της εκλογής
    προέδρων και μελών Κοινοτικών Συμβουλίων καθώς και μελών
    Σχολικών Εφοριών.
   III. Τη διαδικασία προκήρυξης και διεξαγωγής του κομματικού
    δημοψηφίσματος.
  Ια) Επιλέγει/εκλέγει ενδεκαμελή (11) υποεπιτροπή της Κεντρικής
   Επιτροπής απαρτιζόμενη από Πρόεδρο και δέκα μέλη, η οποία ενεργεί
   ως δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
  Ιβ) Επιλέγει/εκλέγει το βουλευτή που θα διεκδικήσει το αξίωμα του
   Προέδρου της Βουλής, σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Κόμματος
   δεν είναι βουλευτής ή δεν επιθυμεί να διεκδικήσει τη θέση.
  Ιγ) Επικυρώνει την εκλογή του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του
   Κόμματος και του Αναπληρωτή του.
  Ιδ) Επιλέγει/εκλέγει τα πέντε (5) μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας,
   Ελέγχου και  Κανονισμών.
  Ιε) Επικυρώνει την επιλογή του Προέδρου της Ομάδας Μελετών.
 10.7 Επιλέγει/εκλέγει τους πιο κάτω Αξιωματούχους του Κόμματος οι οποίοι
  συμμετέχουν στην Κεντρική Επιτροπή ως εξ οφίκια μέλη με δικαίωμα
  ψήφου:
  1) Τους Βοηθούς Γενικούς Γραμματείς
  2) Τους Βοηθούς Γενικούς Οργανωτικούς Γραμματείς
  3) Το Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων
  4) Το Γραμματέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  5) Το Γραμματέα Αγροτικών Θεμάτων

  6) Το Γραμματέα Προσφυγικών Θεμάτων
  7) Το Γραμματέα Πολιτιστικών Θεμάτων
  8) Το Γραμματέα Αθλητισμού
  9) Το Γραμματέα Θρησκευτικών Ομάδων
  10) Το Γραμματέα Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Θεμάτων
  Τα καθήκοντα/αρμοδιότητές τους, εφ’ όσον  δεν προβλέπονται από το
  Καταστατικό, εγκρίνονται από την Κεντρική Επιτροπή.
 10.8 Πληρώνει με εκλογή τις  θέσεις του Αναπληρωτή Προέδρου, Αντιπροέδρων,
  Γενικού Γραμματέα και του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, σε περίπτωση
  κατά την οποία καθίστανται κενές για οποιοδήποτε λόγο.
 10.9 Κάθε χρόνο η Κεντρική Επιτροπή  ορίζει ειδική συνεδρία  λογοδοσίας των
  αξιωματούχων του Κόμματος. 

ΑΡΘΡΟ 11: ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 11.1 Στο Πολιτικό Συμβούλιο μετέχουν όλοι οι πρώην υπουργοί και βουλευτές
  μέλη του Κόμματος και άλλα πρόσωπα μετά από σχετική εισήγηση του
  Προέδρου του Κόμματος στη Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου.
 11.2 Συνεδριάζει τακτικά και αναλύει τα πολιτικά δρώμενα και την επικαιρότητα.
 11.3 Το Πολιτικό Συμβούλιο έχει καθαρά συμβουλευτικό χαρακτήρα και μετά από
  κάθε συνεδρία αποστέλλει στον Πρόεδρο του Κόμματος έκθεση εισηγήσεων
  και απόψεων.
 11.4 Το Πολιτικό Συμβούλιο τελεί υπό την εποπτεία του Προέδρου του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 12: ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
 12.1 Το Εκτελεστικό Γραφείο είναι το Εκτελεστικό Όργανο της Κεντρικής
  Επιτροπής και γενικότερα του Κόμματος.
 12.2 Σύνθεση 
  Στο Εκτελεστικό Γραφείο συμμετέχουν:
  α) Ο Πρόεδρος, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος, οι τρεις (3) Αντιπροέδροι, ο
   Γενικός Γραμματέας, ο Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας.
  β) Δεκαπέντε (15) αιρετά μέλη που εκλέγονται από την Παγκύπρια
   Εκλογική Συνέλευση. Τρία από τα μέλη αυτά είναι γυναίκες.
  γ) Πρώην Πρόεδροι του Κόμματος
  δ) Οι Πρόεδροι της ΝΕΔΗΚ και της ΓΟΔΗΚ
  ε) Οι υπουργοί που συμμετέχουν στην κυβέρνηση εκ μέρους του
   Κόμματος.
  στ) Τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος και οι
   Ευρωβουλευτές του Κόμματος.
  ζ) Οι Πρόεδροι των Επαρχιακών Επιτροπών του Κόμματος (ένας ανά
   γεωγραφική επαρχία).
  η) Ο Οικονομικός Διαχειριστής του Κόμματος
  θ) Ο Γενικός Διευθυντής του Κόμματος, ως εξ οφίκιο Μέλος με δικαίωμα
   ψήφου.
  ι) Η Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου δύναται να καλεί μέχρι και 3
   άτομα να παρακάθονται στο Εκτελεστικό χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 12.3 Αποτυχών υποψήφιος στις εκλογές για την ανάδειξη προέδρου του
  Κόμματος ο οποίος συγκεντρώνει πάνω από το 30% των ψήφων, συμμετέχει
  στο Εκτελεστικό Γραφείο ως πλήρες μέλος.
 12.4 Σε Ειδικές Συνεδρίες παρίστανται για σκοπούς ενημέρωσης και συντονισμού
  και άλλοι αξιωματούχοι του Κόμματος που θα προσκαλούνται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 12.5 Λειτουργία 
  α) Το Εκτελεστικό Γραφείο συγκαλείται το αργότερο τριάντα (30) ημέρες
   μετά την εκλογή των αιρετών μελών του και συνεδριάζει τακτικά
   τουλάχιστον μια (1) φορά τον μήνα και έκτακτα όταν κληθεί από τον
   Πρόεδρο ή από τα 3/5 των μελών του.
  β) Τα μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου αναλαμβάνουν συγκεκριμένους
   τομείς  ευθύνης. 
  γ) Βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά συν ένα μέλη του. Οι

   αποφάσεις λαμβάνονται  με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών
   του.
  δ) Γενικά θέματα λειτουργίας του ρυθμίζονται με Ειδικό Κανονισμό που
   θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή. 
 12.6 Αρμοδιότητες
  Το Εκτελεστικό Γραφείο ασκεί τις πιο κάτω αρμοδιότητες:
  α) Μελετά τις διαμορφούμενες εκάστοτε πολιτικές ή άλλες καταστάσεις
   και εξελίξεις και αντιμετωπίζει τα προκύπτοντα θέματα.
  β) Εκτιμά τη γενική κατάσταση και λαμβάνει αποφάσεις για την
   κομματική γραμμή μέσα στα πλαίσια των αρχών του Κόμματος.
  γ) Αποφασίζει για την ένταξη στα συλλογικά όργανα του Κόμματος
   άλλων στελεχών που προσχωρούν στο Κόμμα.
  δ) Ετοιμάζει  και υποβάλλει κάθε τρίμηνο προς την Κεντρική Επιτροπή
   Ειδική Πολιτική Έκθεση πάνω στην πολιτική κατάσταση, με βάση την 
   οποία αυτή προβαίνει στις εκτιμήσεις ή και λαμβάνει  τις αποφάσεις
   της.
  ε) Προτείνει στην Κεντρική Επιτροπή τα ονόματα των δύο Ελεγκτών του
   Κόμματος.
  στ) Συγκαλεί σε συνεννόηση με τις Επαρχιακές Επιτροπές τα τακτικά ή
   έκτακτα Επαρχιακά Συνέδρια.
  ζ) Καταρτίζει το προσχέδιο του Πολιτικού Προγράμματος του Κόμματος
   και το υποβάλλει στην Κεντρική Επιτροπή.
  η) Επιλέγει/εκλέγει τους πιο κάτω αξιωματούχους του Κόμματος: 
   I. Τον Οικονομικό Διαχειριστή του Κόμματος και τα μέλη της
   Οικονομικής Επιτροπής
   II. Τον Πρόεδρο και τα μέλη της Ομάδας Μελετών
   III. Επικυρώνει τα εννιά (9) πρόσωπα που στελεχώνουν το Γενικό
    Οργανωτικό Γραφείο
   IV. Τον Πρόεδρο και τα μέλη Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων
   V. Τον Πρόεδρο και τα μέλη Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων
   VI. Τον Γενικό Διευθυντή του Κόμματος
  θ) Καταρτίζει με  βάση εισηγήσεις της Επιτροπής Δεοντολογίας, Ελέγχου
   και Κανονισμών, τα προσχέδια των Κανονισμών που προνοούνται από
   τα διάφορα άρθρα του Καταστατικού και τα παραπέμπει στην Κεντρική
   Επιτροπή για ψήφιση.
  ι) Εισηγείται στην Κεντρική Επιτροπή τη σύσταση οποιασδήποτε
   Επιτροπής ή Επιτροπών με συμβουλευτική ιδιότητα που δεν
   προβλέπονται από το καταστατικό για την αποδοτική λειτουργία του
   κομματικού μηχανισμού.
  ια) Κατόπιν εισήγησης του Γενικού Διευθυντή του Κόμματος, εγκρίνει την
   δομή και το οργανόγραμμα του Κόμματος.
  ιβ) Δύναται να καλέσει Αξιωματούχους του Κόμματος που δεν είναι μέλη
   του Εκτελεστικού Γραφείου να παραστούν σε συνεδρία που μελετά
   θέματα της αρμοδιότητάς τους.
  ιγ) Λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή
  ιδ) Επιλέγει/εκλέγει πενταμελή (5) υποεπιτροπή του Εκτελεστικού
   Γραφείου, με Πρόεδρο και τέσσερα (4) μέλη η οποία ενεργεί σαν
   πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
   Η πειθαρχική εξουσία του Εκτελεστικού Γραφείου διά της
   πενταμελούς υποεπιτροπής του ασκείται αφού διοριστεί «ερευνών
   λειτουργός» (εκτός των Οργάνων του Κόμματος αλλά μέλος του
   Κόμματος) για διερεύνηση των γεγονότων και για υποβολή έκθεσης.
   Νοείται ότι παρέχεται το δικαίωμα ακροάσεως του μέλους εφ’ όσον η
   έρευνα διεκπεραιωθεί. 
 12.7 Επιβάλλει αυτεπάγγελτα πειθαρχική ποινή σε περιπτώσεις αυταπόδεικτου
  πειθαρχικού παραπτώματος.
 12.8 Το Εκτελεστικό Γραφείο φροντίζει για τη συγκρότηση και λειτουργία ειδικών
  επιτροπών εργασίας που θα αφορούν θέματα ανάλογα με τα υπουργεία της
  κυβέρνησης ή/και αντίστοιχες Επιτροπές της Βουλής.

 12.9 Η υλοποίηση και εφαρμογή των αποφάσεων του Εκτελεστικού Γραφείου
  μπορεί να ανατεθεί στη Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου.
 12.10 Το Εκτελεστικό Γραφείο επιλέγει τα κομματικά  μέλη που εκπροσωπούν το
  Κόμμα σε εξωκομματικούς οργανισμούς ή επιτροπές.
 12.11 Το Εκτελεστικό Γραφείο σε συνεργασία με το Γενικό Διευθυντή του
  Κόμματος ορίζει τις έμμισθες θέσεις του Κόμματος, διορίζει και παύει το
  έμμισθο προσωπικό και ορίζει και αναθεωρεί την αντιμισθία του με βάση την
  κείμενη νομοθεσία και τις ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις

ΑΡΘΡΟ 13: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
 13.1 Η Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον
  Αναπληρωτή Πρόεδρο, τους τρεις (3) Αντιπροέδρους, το Γενικό Γραμματέα,
  το Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα, τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο, τον
  Αναπληρωτή Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο και δύο (2) από τα αιρετά μέλη
  του Εκτελεστικού Γραφείου που ορίζονται από την ολομέλεια του Σώματος
  και διαχειρίζεται πάνω σε καθημερινή βάση θέματα κομματικής πολιτικής,
  οργανωτικής ανάπτυξης και γενικότερης πολιτικής και κομματικής δράσης.
  Στην Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου παρακάθεται και ο Γραμματέας
  Επικοινωνίας/Εκπρόσωπος Τύπου χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 13.2 Αρμοδιότητες
  α) Επιλέγει/εκλέγει τον Γραμματέα Επικοινωνίας/Εκπρόσωπο Τύπου
   κατόπιν εισήγησης του Προέδρου του Κόμματος.
  β) Σε συνεργασία με τον Γενικό Διευθυντή του Κόμματος έχει την ευθύνη
   θεμάτων που άπτονται του επαγγελματικού προσωπικού του
   Κόμματος.
  γ) Επιλέγει/εκλέγει τον Υπεύθυνο Προσωπικών Δεδομένων.

ΑΡΘΡΟ 14: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
 14.1 Οι βουλευτές του Κόμματος αποτελούν την Κοινοβουλευτική Ομάδα του.
 14.2 Αρμοδιότητες
  α) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα έχει την ευθύνη της προβολής και
   εφαρμογής της πολιτικής του Κόμματος στα πλαίσια της Βουλής των
   Αντιπροσώπων.
  β) Ενεργεί τόσο μέσα, όσο και έξω από τη Βουλή για την προώθηση των
   αρχών και των αποφάσεων του Κόμματος και αγωνίζεται για την
   υπεράσπιση και εξασφάλιση των συμφερόντων του λαού μας.
  γ) Δραστηριοποιείται  σε συνεργασία με τα αρμόδια όργανα του Κόμματος
   για την επισήμανση, προώθηση και επίλυση των συμφερόντων του
   λαού.
  δ) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα δύναται για σκοπούς διευκόλυνσης της
   στην εκπλήρωση των καθηκόντων της, να διορίσει σε συνεννόηση με
   το Γενικό Γραμματέα, έμμισθο Γραμματέα, καθορίζοντας ταυτόχρονα
   τους όρους εργοδότησης του και τα καθήκοντά του.
  ε) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα συνεδριάζει τακτικά κάθε εβδομάδα και
   έκτακτα όταν παρίσταται ανάγκη.
  στ) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα επιλέγει δυο (2) εκ των Κοινοβουλευτικών
   Συνεργατών ως Γραμματείς της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.
  ζ) Λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή
 14.3 Ειδικός Κανονισμός
  Ειδικός Κανονισμός, που ετοιμάζει η Κοινοβουλευτική Ομάδα και ψηφίζει
  η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει την οργάνωση και λειτουργία της Ομάδας.

ΑΡΘΡΟ 15: ΓΕΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
 15.1 Το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο είναι υπεύθυνο για την οργάνωση του
  Κόμματος και καταρτίζει το Γενικό Οργανωτικό Σχέδιο.
 15.2 Του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου προΐσταται ο Γενικός Οργανωτικός
  Γραμματέας. 
 15.3 Απαρτίζεται από τον Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα, τους δυο (2) Βοηθούς
  Γενικούς Οργανωτικούς Γραμματείς και τους έξι (6) Γενικούς Επαρχιακούς

  Οργανωτικούς Διοικητικών Επαρχιών.
 15.4 Όπου κριθεί αναγκαίο καλούνται να παρακαθίσουν σε συνεδρίες του Γενικού
  Οργανωτικού Γραφείου και άλλοι αξιωματούχοι.
 15.5 Τα μέλη του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου επικυρώνονται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 15.6 Βρίσκεται σε στενή επαφή με τις Επαρχιακές Επιτροπές και τα Παραρτήματα
  του Εξωτερικού και συντονίζει τις ενέργειες και δραστηριότητες τους στον
  οργανωτικό τομέα.
 15.7 Ελέγχει την πρόοδο προς υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.
 15.8 Τηρεί υπό την εποπτεία του Προέδρου του Κόμματος και με τη συνεργασία
  του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, το Κεντρικό Μητρώο Μελών του
  Κόμματος και ελέγχει την κανονική  τήρηση των Επαρχιακών Μητρώων
  Μελών από τις Επαρχιακές Επιτροπές και των Μητρώων Μελών  των Τοπικών
  Οργανώσεων από τις αντίστοιχες Τοπικές Επιτροπές, της ΝΕΔΗΚ και της
  ΓΟΔΗΚ.
 15.9 Διενεργεί και εποπτεύει τις εκλογές για την ανάδειξη της ηγεσίας της
  ΝΕΔΗΚ και της ΓΟΔΗΚ, για τις οποίες έχει την ευθύνη τήρησης του
  μητρώου.
 15.10 Κανένα μέλος του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου δεν μπορεί να διεκδίκηση
  πολιτειακό αξίωμα εκτός και αν παραιτηθεί από την θέση του τουλάχιστον
  δυο (2) χρόνια πριν τις εκλογές τις οποίες προτίθεται να διεκδικήσει, εκτός
  και αν το Εκτελεστικό Γραφείο δώσει σχετική άδεια κατόπιν γραπτού
  αιτήματος.
 15.11 Το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 16: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ
 16.1 Η Επιτροπή Δεοντολογίας, Ελέγχου και Κανονισμών απαρτίζεται από πέντε
  (5) μέλη που επιλέγονται/εκλέγονται από την Κεντρική Επιτροπή.
 16.2 Καταρτίζει κώδικα Δεοντολογίας και εισηγείται κανονισμούς που ρυθμίζουν
  την κομματική συμπεριφορά και δράση καθώς και τη λειτουργία όλων των
  οργάνων του Κόμματος.
 16.3 Παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση του Καταστατικού, του Κώδικα
  Δεοντολογίας και των Κανονισμών.

ΑΡΘΡΟ 17: ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 17.1 Με πρωτοβουλία του Εκτελεστικού Γραφείου, συγκροτούνται Επιτροπές με
  ευθύνη την εξέταση θεμάτων που αφορούν την πολιτική, εκπαιδευτική,
  κοινωνική, οικονομική, πολιτιστική και αθλητική δραστηριότητα της
  Κυβέρνησης ή και άλλων φορέων εξουσίας, όπως και άλλες πτυχές της
  ζωής  του  τόπου .  Με δ ική  τους  πρωτοβουλία  να  εκφράζουν
  απόψεις/εισηγήσεις στο Εκτελεστικό Γραφείο για οποιοδήποτε από τα
  θέματα αυτά.
 17.2 Στις Επιτροπές  μετέχουν εξ οφίκιο οι βουλευτές  που εκπροσωπούν το
  Κόμμα στις αντίστοιχες Επιτροπές της Βουλής. Τα λοιπά μέλη των Επιτροπών
  επιλέγει/εκλέγει το Εκτελεστικό Γραφείο.
 17.3 Την εποπτεία  και συντονισμό του έργου τους θα έχει ο Αναπληρωτής
  Πρόεδρος του Κόμματος ή οι Αντιπρόεδροι του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 18: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
 18.1 Τα μέλη της Επιτροπής Αναθεώρησης και Εκσυγχρονισμού της Κυπριακής
  Νομοθεσίας επιλέγονται/εκλέγονται από το Εκτελεστικό Γραφείο κατόπιν
  εισήγησης της Γραμματείας του.
 18.2 Τελεί υπό την εποπτεία του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου ή του
  Αναπληρωτή Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου και βρίσκεται σε στενή
  συνεργασία με τους βουλευτές και κοινοβουλευτικούς συνεργάτες.
 18.3 Είναι υπεύθυνο για την μελέτη του Νομοθετικού πλαισίου του κράτους με

  στόχο την επισήμανση αδυναμιών και την τροποποίηση τους στην
  κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού  και της βελτίωσης της λειτουργικότητας
  του προς όφελος των πολιτών.

ΑΡΘΡΟ 19: ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
 19.1 Στο Σύστημα Παραγωγής Πολιτικής συμμετέχουν οι Βουλευτές, τα Μέλη του
  Εκτελεστικού Γραφείου και της Κεντρικής Επιτροπής, οι Κοινοβουλευτικοί
  Συνεργάτες και τα μέλη της Επιτροπής Πολιτικού Σχεδιασμού και των
  Ομάδων Μελετών.
 19.2 Άλλα στελέχη καθώς και μέλη με ειδική τεχνοκρατική κατάρτιση
  συνδράμουν την όλη προσπάθεια.
 19.3 Βασικός σκοπός είναι η επεξεργασία και ο καταρτισμός μελετών και
  προτάσεων για διαμόρφωση πολιτικής θέσης από το Κόμμα και τη χάραξη της
  κομματικής γραμμής σε διάφορους τομείς πολιτικής.
 19.4 Το συντονισμό και την εποπτεία του Συστήματος Παραγωγής Πολιτικής έχει
  ένας εκ των Αντιπροέδρων του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 20: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 20.1 Η Οικονομική Επιτροπή, κάτω από την εποπτεία του Εκτελεστικού Γραφείου
  και με τη συντονιστική ευθύνη του Οικονομικού Διαχειριστή του Κόμματος,
  είναι υπεύθυνη για την οικονομική διαχείριση του Κόμματος, την
  κατάστρωση και υλοποίηση προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης του
  Κόμματος και τον έλεγχο ομαλής τήρησης των οικονομικών λογαριασμών και
  λογιστικών βιβλίων του Κόμματος σε  Παγκύπρια κλίμακα.
 20.2 Η Επιτροπή είναι δεκαπενταμελής (15), με δικαίωμα της Κεντρικής Επιτροπής
  να αυξομειώνει τα μέλη της.  Η θητεία της διαρκεί για πενήντα-τέσσερις (54)
  μήνες.
  Οι Πρόεδροι των Επαρχιακών Οικονομικών Επιτροπών ή οι επαρχιακοί ταμίες
  είναι εξ οφίκιο μέλη της.
 20.3 Αρμοδιότητες 
  α) Καταρτίζει τον Ετήσιο Προϋπολογισμό Εσόδων και Δαπανών του
   Κόμματος και τον καταθέτει προς έγκριση στην Κεντρική Επιτροπή
   προς την οποία είναι υπόλογη.
  β) Σε συνεργασία με τον Οικονομικό διαχειριστή του Κόμματος, τους
   αξιωματούχους της ηγεσίας και άλλα αρμόδια κομματικά όργανα
   προγραμματίζει και υλοποιεί προγράμματα για την εξασφάλιση
   οικονομικών πόρων και ενίσχυση του Ταμείου του Κόμματος
  γ) Εποπτεύει την κανονική λειτουργία  του Λογιστηρίου του Κόμματος και
   ασκεί έλεγχο στην οικονομική διαχείριση σε όλα τα επίπεδα του
   Κόμματος.
  δ) Εξουσιοδοτεί τη διενέργεια των κομματικών δαπανών με βάση
   σχετικές εκάστοτε εισηγήσεις του Γενικού Διευθυντή του Κόμματος.
  ε) Υποβάλλει στο Εκτελεστικό Γραφείο κατά τρίμηνο, ή όταν της ζητηθεί,
‘   Έκθεση για την οικονομική κατάσταση του Κόμματος’.
  στ) Υποβάλλει στο τέλος κάθε οικονομικού έτους στην Κεντρική Επιτροπή
   τους ελεγμένους λογαριασμούς του Κόμματος προς συζήτηση και
   έγκριση.
  ζ) Παρουσιάζει κατ’ έτος προϋπολογισμό για τους επόμενους δώδεκα
   (12) μήνες.
  η) Με εισήγηση του Γενικού Διευθυντή ή/και του Οικονομικού
   Διαχειριστή δύναται να ανοίγει/κλείνει/λειτουργεί τραπεζικούς
   λογαριασμούς, ή/και να έχει δικαίωμα υπογραφής ή/και  να προβαίνει
   σε αιτήματα τραπεζικών διευκολύνσεων/δανεισμού εκ μέρους του
   Κόμματος, ΝΕΔΗΚ, ΓΟΔΗΚ, και των Επαρχιακών Επιτροπών σύμφωνα
   με το άρθρο 69.9.
 20.4 Ειδικός  Κανονισμός

  Ειδικός Κανονισμός που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει την
  οργάνωση και λειτουργία της.

ΑΡΘΡΟ 21: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
 21.1 Η  Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων χειρίζεται τις διεθνείς σχέσεις του Κόμματος
  υπό την άμεση εποπτεία του Αναπληρωτή Προέδρου  του  Κόμματος.
 21.2 Η Επιτροπή είναι πενταμελής (5), με δικαίωμα της Κεντρικής Επιτροπής να
  αυξομειώνει τα μέλη της.  Επιλέγεται/εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή
  για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 21.3 Κάθε χρόνο υποβάλλει στο Εκτελεστικό γραφείο Έκθεση Δράσης που
  καλύπτει τις δραστηριότητές της κατά την περίοδο αυτή.
 21.4 Η Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων συμμετέχει τόσο στο σύστημα  παραγωγής
  πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.
 21.5 Της Επιτροπής προΐσταται ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων, ο
  οποίος επιλέγεται/εκλέγεται από το Εκτελεστικό Γραφείο και είναι εξ οφίκιο
  μέλος της Κεντρικής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου.
 21.6 Ειδικός  Κανονισμός
  Ειδικός Κανονισμός που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει τη
  λειτουργία της.

ΑΡΘΡΟ 22: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΣΧΕΣΕΩΝ  
 22.1 Η Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων είναι πενταμελής (5) με δικαίωμα της
  Κεντρικής Επιτροπής να αυξομειώνει τον αριθμό των μελών της. Ο Πρόεδρος
  και τα τέσσερα μέλη επιλέγονται/εκλέγονται από το Εκτελεστικό Γραφείο για
  θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 22.2 Κάθε εξάμηνο υποβάλλει στο Εκτελεστικό Γραφείο Έκθεση Δράσης που
  καλύπτει τις δραστηριότητες κατά την περίοδο αυτή.
 22.3 Η Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων χειρίζεται τις δημόσιες σχέσεις του
  Κόμματος υπό την εποπτεία του Προέδρου του Κόμματος και του Γενικού
  Γραμματέα.
 22.4 Η Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων συμμετέχει τόσο στο σύστημα παραγωγής
  πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.
 22.5 Της Επιτροπής προΐσταται ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων ο
  οποίος επιλέγεται/εκλέγεται από το Εκτελεστικό Γραφείο και είναι εξ οφίκιο
  μέλος της Κεντρικής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου.
 22.6 Ειδικός Κανονισμός
  Ειδικός Κανονισμός που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει τη
  λειτουργία της.

ΑΡΘΡΟ 23: ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
 23.1 Ιδρύονται Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες κατά επαρχία
  με εισήγηση του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
  Ομάδων, κατά κλάδον ή επάγγελμα όπου τα μέλη είναι πέραν των τριάκοντα
  Οι κατά επαρχία επάγγελμα Κλαδικές Οργανώσεις συνδέονται με τις
  αντίστοιχες Κλαδικές των άλλων Επαρχιακών και σχηματίζουν κατά
  επάγγελμα την Παγκύπρια Κλαδική Οργάνωση.
 23.2 Η Κλαδική Οργάνωση διοικείται από πενταμελή (5) Επιτροπή που
  αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα, το Βοηθό
  Γραμματέα και τον Ταμία.
 23.3 Οι Πρόεδροι των Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων
  αποτελούν την Συντονιστική Επιτροπή των Κλαδικών Οργανώσεων
  (Σ.Ε.Κ.Ο.)  και έχουν την ευθύνη του συντονισμού των Κλαδικών
  Οργανώσεων. Το έργο της ΣΕΚΟ αναλαμβάνει πενταμελής Γραμματεία που
  εκλέγεται και έχει πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Αναπληρωτή
  Γραμματέα και Ταμία.
 23.4 Αρμοδιότητες Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων 
  α) Επιλαμβάνονται και προωθούν προβλήματα, ή αιτήματα μελών του
   Κλάδου διά του αρμοδίου οργάνου του Κόμματος.
  β) Μελετούν προβλήματα του Κλάδου και υποβάλλουν εισηγήσεις στο
   Κόμμα διά του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών

   Ομάδων.
  γ) Οργανώνουν τα μέλη, τα στελέχη και τους οπαδούς του Κόμματος
   στους χώρους εργασίας και φροντίζουν για τη συστηματική
   διαφώτιση και εμπέδωση της Κομματικής πολιτικής.
 23.5 Οι Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες συμμετέχουν τόσο στο
  σύστημα παραγωγής πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών
  προγραμμάτων του Κόμματος.
 23.6 Οι Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες τελούν υπό την
  εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου.
 23.7 Κατά παρόμοιο τρόπο λειτουργούν και οι Επιτροπές Συνταξιούχων.
 23.8 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί, που εγκρίνει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζουν τον τρόπο
  εκλογής και λειτουργίας όλων των Κλαδικών Επιτροπών και Οργανώσεων
  του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 24: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
 24.1 Η σύνθεση και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Πολιτικού Σχεδιασμού
  καθορίζονται από το Εκτελεστικό Γραφείο.
 24.2 Η Επιτροπή Πολιτικού Σχεδιασμού συμμετέχει τόσο στο σύστημα παραγωγής
  πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 25: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 25.1 Η Επιτροπή Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι υπεύθυνη για την Οργάνωση της
  Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Κόμματος στις Δημαρχούμενες περιοχές και στα
  Κοινοτικά Συμβούλια.
 25.2 Σε συνεργασία με το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο, υπό την εποπτεία του
  Προέδρου του Κόμματος, καταρτίζει τα ψηφοδέλτια του Κόμματος στις
  Δημοτικές και Κοινοτικές εκλογές.
 25.3 Της Επιτροπής Τοπικής Αυτοδιοίκησης προΐσταται ο Γραμματέας Τοπικής
  Αυτοδιοίκησης ο οποίος επιλέγεται/εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή
  της οποίας είναι εξ οφίκιο μέλος με δικαίωμα ψήφου.
 25.4 Συμμετέχουν οι Δήμαρχοι, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι Σχολικοί Έφοροι και οι
  εκλεγμένοι Πρόεδροι Κοινοτικών Συμβουλίων μέλη του Κόμματος.
 25.5 Τελεί υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου.
 25.6 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί που ψηφίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζουν, θέματα
  οργάνωσης και λειτουργίας της Επιτροπής Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΑΡΘΡΟ 26: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
 26.1 Η Επιτροπή Διαρκούς Διαβούλευσης με τους Πολίτες είναι υπεύθυνη για την
  διαμόρφωση και διαχείριση συστήματος συνεχούς επικοινωνίας με τους
  πολίτες, μέσω της διεξαγωγής ερευνών  και μελετών για πολιτικά,
  ανθρωπιστικά και κοινωνικά θέματα και για προτάσεις του Κόμματος που
  αφορούν σημαντικά ζητήματα που τους απασχολούν.
 26.2 Την σύνθεση της Επιτροπής αποφασίζει η Γραμματεία του Εκτελεστικού
  Γραφείου.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΑΡΘΡΟ 27: ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
  1. Πρόεδρος
  2. Αναπληρωτής Πρόεδρος
  3. Αντιπρόεδροι
  4. Γενικός Γραμματέας
  5. Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας
  6. Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος

  7. Μέλος Εκτελεστικού Γραφείου
  8. Πρόεδρος ΓΟΔΗΚ
  9. Πρόεδρος ΝΕΔΗΚ
  10. Μέλος Κεντρικής Επιτροπής
  11. Άλλοι Αξιωματούχοι

ΑΡΘΡΟ 28: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 28.1 Ο Πρόεδρος του Κόμματος εκλέγεται, άμεσα από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση,  και η θητεία του διαρκεί μέχρι την εκλογή νέου Προέδρου.
  Πρόεδρος εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει το 50% συν μία ψήφο
  του συνόλου των έγκυρων ψήφων. Αν η πρώτη ψηφοφορία δεν αναδείξει
  Πρόεδρο, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την πρώτη Κυριακή μετά την
  Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση, μεταξύ των δύο επικρατέστερων
  υποψηφίων.
 28.2 Σε περίπτωση κένωσης της θέσης του Προέδρου του Κόμματος για
  υπολειπόμενη θητεία μικρότερη των έξι (6) μηνών τα  καθήκοντα αυτού ασκεί
  ο Αναπληρωτής Πρόεδρος. Αν η θέση του Προέδρου του Κόμματος κενωθεί
  ενώ υπολείπεται θητεία πέραν των έξι μηνών, συγκαλείται Έκτακτη
  Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση, ειδικώς προς τούτο συγκαλούμενη, για την
  εκλογή νέου Προέδρου εντός του επόμενου εξαμήνου από την κένωση της
  θέσης.
 28.3 Αρμοδιότητες
  α) Ο Πρόεδρος του Κόμματος εκπροσωπεί και εκφράζει το Κόμμα.
  β) Προΐσταται και έχει τη γενική εποπτεία και τον έλεγχο του Κόμματος
   σε όλους του τομείς.
  γ) Προεδρεύει όλων των Κεντρικών Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος
   ή οποιασδήποτε Επιτροπής σε συνεδρία της οποίας λαμβάνει μέρος.
  δ) Μετέχει στη διαδικασία εκλογής του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου
   και του Αναπληρωτή του ως ορίζεται στο Καταστατικό.
  ε) Υπογράφει όλα τα έγγραφα του Κόμματος.
  στ) Δύναται να εκχωρεί προσωρινά μέρος των εξουσιών του στον
   Αναπληρωτή  Πρόεδρο του Κόμματος.
  ζ) Τον Πρόεδρο του Κόμματος όταν κωλύεται ή απουσιάζει
   αντιπροσωπεύει ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Κόμματος. Ο
   Πρόεδρος του Κόμματος λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 29: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 29.1 Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος εκλέγεται  από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση.
 29.2 Είναι μέλος των Ανωτάτων Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος.
 29.3 Αναπληρεί τον Πρόεδρο όταν κωλύεται ή απουσιάζει, στην άσκηση των
  συνήθων καθηκόντων του ή όπως προβλέπεται στο άρθρο 25(2).
 29.4 Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 30: ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 30.1 Οι Αντιπρόεδροι είναι τρεις (3) και εκλέγονται από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση μέσα από κοινό ψηφοδέλτιο. Σε περίπτωση κενής θέσης
  Αντιπροέδρου, τότε η Κεντρική Επιτροπή εκλέγει μετά από υποβολή
  υποψηφιοτήτων, νέο Αντιπρόεδρο.
 30.2 Ο κάθε ένας εξ αυτών αναλαμβάνει ξεχωριστό τομέα ευθύνης, όπως αυτοί
  καθορίζονται από το Εκτελεστικό Γραφείο. Η επιλογή γίνεται με βάση την
  σειρά εκλογής.
 30.3 Είναι μέλη των  Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος όπως προβλέπεται από
  το Καταστατικό.
 30.4 Καθήκοντα
  α) Βοηθούν τον Πρόεδρο και Αναπληρωτή Πρόεδρο στην εκτέλεση των
   καθηκόντων τους για την ομαλή λειτουργία του Κόμματος.
  β) Αναλαμβάνουν την ευθύνη εποπτείας και συντονισμού του
   συστήματος παραγωγής πολιτικής, την ευθύνη του συντονισμού της

   διαμόρφωσης του κυβερνητικού προγράμματος του Κόμματος και τον
   συντονισμό της Επιτροπής Πολιτικών Συμβούλων. Ενημερώνουν με
   τακτικές εκθέσεις/αναφορές το Εκτελεστικό Γραφείο και την Κεντρική
   Επιτροπή.
 30.5 Οι Αντιπρόεδροι λογοδοτούν στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 31: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 31.1 Ο Γενικός Γραμματέας του Κόμματος εκλέγεται από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση.
 31.2 Αρμοδιότητες: 
  α) Συγκαλεί τις συνεδρίες των Κεντρικών Συλλογικών Οργάνων του
   Κόμματος κοινοποιώντας έγκαιρα την ημερήσια διάταξη κάθε
   συνεδρίας μαζί με τα σχετικά έγγραφα εργασίας ως ορίζει το
   Καταστατικό και οι Ειδικοί Κανονισμοί.
  β) Σε συνεργασία με τους Βοηθούς Γενικούς Γραμματείς φέρει την
   ευθύνη τήρησης  των  βιβλίων  Πρακτικών των συνεδριάσεων των
   Κεντρικών Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος.
  γ) Έχει την εποπτεία των Ομάδων Μελετών και του Πολιτικού
   Σχεδιασμού.
  δ) Γνωστοποιεί τις αποφάσεις των Ανώτερων Καθοδηγητικών Οργάνων
   του Κόμματος προς τα ιεραρχικά υφιστάμενά  του κομματικά όργανα
   και ελέγχει την εφαρμογή τους.
  ε) Καταθέτει στο Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο την Έκθεση Δράσης του
   Κόμματος.
  στ) Προσυπογράφει κατά κανόνα τα εξερχόμενα έγγραφα του Κόμματος.
  ζ) Υποβάλλει  προς τα αρμόδια  όργανα   προτάσεις για λήψη
   αποφάσεων πάνω σε  τρέχοντα σοβαρά θέματα.
  η) Συγκροτεί σε συνεργασία με το Εκτελεστικό Γραφείο, Επιτροπές
   Εργασίας με συμβουλευτική ιδιότητα, με σκοπό την πλαισίωση και
   υποβοήθηση υπευθύνων Αξιωματούχων στην εκτέλεση του έργου
   τους. 
  θ) Ο Γενικός Γραμματέας βοηθείται στο έργο του από τους Βοηθούς
   Γενικούς Γραμματείς.
 31.3 Ο Γενικός Γραμματέας λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή

ΑΡΘΡΟ 32: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 32.1 Ο Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας  εκλέγεται από την  Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση.
 32.2 Η θέση του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα είναι επαγγελματική κατόπιν
  εκλογής. Δεν μπορεί να διεκδικήσει οποιοδήποτε πολιτειακό αξίωμα, εκτός
  και αν παραιτηθεί δυο (2) χρόνια πριν τις πολιτειακές εκλογές στις οποίες
  προτίθεται να διεκδικήσει.
 32.3. Αρμοδιότητες
  α) Είναι υπεύθυνος για την οργάνωση του Κόμματος. Καταρτίζει το
   Γενικό Οργανωτικό Σχέδιο, το οποίο, μετά την έγκριση του από την
   Κεντρική Επιτροπή, προωθεί δια των αρμοδίων κομματικών 
οργάνων
   προς υλοποίηση.
  β) Βρίσκεται σε στενή επαφή με τις Επαρχιακές Επιτροπές και τα
   Παραρτήματα του Εξωτερικού και συντονίζει τις ενέργειες και
   δραστηριότητες τους στον οργανωτικό τομέα.
  γ) Επισκέπτεται τις Επαρχίες και παρακολουθεί και ελέγχει την πρόοδο
   προς υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του Κόμματος.
  δ) Ενημερώνει το Εκτελεστικό Γραφείο και υποβάλλει τακτικά Έκθεση
   προς την Κεντρική Επιτροπή για την πρόοδο και τα αποτελέσματα
   υλοποίησης του Γενικού Οργανωτικού Σχεδίου και των Ειδικών
   Οργανωτικών Προγραμμάτων. 
  ε) Προΐσταται τις λειτουργίας του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου. 
  στ) Με εισήγηση του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, το Εκτελεστικό

   Γραφείο επικυρώνει τα εννιά (9) πρόσωπα που στελεχώνουν το
   Οργανωτικό Γραφείο. 
   Το Οργανωτικό Γραφείο υπόκειται πλήρως στις αρμοδιότητες του
   Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα.
 32.4 O Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 33: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
 33.1 Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Κόμματος είναι μέλος της Βουλής,
  αυτοδικαίως προεδρεύει της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και ασκεί καθήκοντα
  Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου.
 33.2 Εάν ο Πρόεδρος του Κόμματος αναδειχθεί Πρόεδρος της Βουλής πράγμα
  που θα τον κωλύει να ασκεί τα καθήκοντα του Κοινοβουλευτικού
  Εκπροσώπου ή για οποιοδήποτε λόγο δεν επιθυμεί να κατέχει τη θέση του
  Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου, ή εάν δεν είναι μέλος της Βουλής, η
  Κοινοβουλευτική Ομάδα σε συνεδρία της υπό την προεδρία του, εκλέγει τον
  Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο.  Την εκλογή του Εκπροσώπου επικυρώνει η
  Κεντρική Επιτροπή.
 33.3 Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος υποβάλλει κάθε τρίμηνο ή όταν του
  ζητηθεί από το Εκτελεστικό Γραφείο Έκθεση Δράσης της Ομάδας.
 33.4 Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος εκφράζει τις θέσεις του Κόμματος στην
  Βουλή και συντονίζει το έργο των βουλευτών.
 33.5 Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος καλεί σε συνεδρία την Ομάδα τακτικά κάθε
  εβδομάδα και έκτακτα όταν παρίσταται ανάγκη.

ΑΡΘΡΟ 34: ΜΕΛΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
 Ως το Άρθρο 12 ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 35: ΒΟΗΘΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
 35.1 Οι Βοηθοί Γενικοί Γραμματείς είναι δυο (2) και επιλέγονται/εκλέγονται από
  την Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 35.2 Συμμετέχουν εξ οφίκιο μέλη στην Κεντρική Επιτροπή με δικαίωμα ψήφου.
 35.3 Μετέχουν στα συλλογικά όργανα του Κόμματος,  όπως προνοεί το
  Καταστατικό.
 35.4 Αρμοδιότητες
  α) Βοηθούν το Γενικό Γραμματέα στην προετοιμασία και τη λειτουργία
   των συλλογικών οργάνων του Κόμματος.
  β) Ειδικότερα ασκούν καθήκοντα που τους κατανέμει το Εκτελεστικό
   Γραφείο ύστερα από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 36: ΒΟΗΘΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΙ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
 36.1 Οι  Βοηθοί  Γενικοί  Οργανωτικοί  Γραμματείς είναι  δύο (2)  και
  επιλέγονται/εκλέγονται από την Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί
  54 μήνες.
 36.2 Συμμετέχουν εξ οφίκιο μέλη στην Κεντρική Επιτροπή με δικαίωμα ψήφου.
 36.3 Μετέχουν στα συλλογικά όργανα του Κόμματος,  όπως προνοεί το
  Καταστατικό.
 36.4 Αρμοδιότητες 
  α) Βοηθούν το Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα για την εύρυθμη λειτουργία
   του οργανωτικού μηχανισμού του Κόμματος. Αντικαθιστούν το Γενικό
   Οργανωτικό  Γραμματέα σε περίπτωση απουσίας.
  β) Ειδικότερα, ασκούν καθήκοντα που τους αναθέτει το Εκτελεστικό
   Γραφείο ύστερα από εισήγηση του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 37: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
 37.1 Ο Αναπληρωτής Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος εκλέγεται από την
  Κοινοβουλευτική Ομάδα και αναπληρώνει τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο
  όταν απουσιάζει ή όταν κωλύεται. Την εκλογή του επικυρώνει η Κεντρική
  Επιτροπή.

   στ) Να  ψηφίζει τους υποψήφιους του Κόμματος σε κάθε εκλογή σε
    δημόσιο αξίωμα.
   ζ) Να μην είναι μέλος άλλου Κόμματος.
 62.7 Κομματική Ταυτότητα
   α) Η εγκεκριμένη αίτηση υποψηφίου μέλους, προωθείται από την
    Επαρχιακή Επιτροπή ή τη Γραμματεία του Εκτελεστικού
    Γραφείου προς το Τμήμα έκδοσης ταυτοτήτων στα Κεντρικά
    Γραφεία για την καταγραφή  του μέλους στο Κεντρικό Μητρώο
    και την έκδοση της κομματικής του ταυτότητας.
   β) Η διαδικασία έκδοσης της κομματικής ταυτότητας
    συμπληρώνεται το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες από την
    παράδοση των στοιχείων στο τμήμα ταυτοτήτων στη Λευκωσία.
    Η ταυτότητα παραδίδεται στην οικεία Επαρχιακή Επιτροπή, η
    οποία και τη διαβιβάζει αμέσως στην ενδιαφερόμενη Τοπική
    Οργάνωση για να παραδοθεί στο νέο μέλος.
   γ) Η όλη διαδικασία εγγραφής μέλους και έκδοσης της ταυτότητας
    του και παράδοσης της στο νέο μέλος διεξάγεται με τον
    ταχύτερο δυνατό ρυθμό και σε καμιά περίπτωση δεν διαρκεί
    πέραν των δύο μηνών.
   δ) Η ανανέωση της Κομματικής ταυτότητας γίνεται δια της
    πληρωμής της ετήσιας συνδρομής.

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

ΑΡΘΡΟ 63: ΝΕΟΛΑΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 63.1 Η ΝΕΔΗΚ αποβλέπει στην κινητοποίηση και πολιτικοποίηση των νέων και
  αξιοποίηση της προσφοράς τους στη ζωή του τόπου μας.
  Αποτελεί την ανανεωτική δύναμη στον αγώνα προώθησης  και πραγμάτωσης
  των αρχών και των στόχων του Κόμματος.
 63.2 Διατηρεί Τμήματα Φοιτητικής Νεολαίας, Εργαζόμενης Νεολαίας και άλλα. 
 63.3 Η ΝΕΔΗΚ είναι αναπόσπαστο μέρος του Κόμματος και βρίσκεται σε συνεχή
  πολιτική συνεργασία με τα συλλογικά όργανα του Κόμματος, πάντοτε κάτω
  από την άμεση εποπτεία του Κόμματος.
 63.4 Η οικονομική διαχείριση και ο έλεγχος γίνεται από το Γενικό Διευθυντή του
  Κόμματος σε συνεργασία με τον Οικονομικό Διαχειριστή του Κόμματος.
 63.5 Μέλη της ΝΕΔΗΚ είναι οι νέοι, μέλη του Κόμματος, ηλικίας από 18-30 ετών.
  Κατά την ημέρα της εκλογικής συνέλευσης δικαίωμα ψήφου έχουν όσοι
  έχουν οικονομικά τακτοποιημένες τις υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με τις
  πρόνοιες του Άρθρου 62.3. Για άτομα 12-18 ετών που επιθυμούν να
  εγγραφούν στην ΝΕΔΗΚ, τηρείται ξεχωριστό μητρώο υπό την εποπτεία του
  Γενικού Οργανωτικού Γραφείου.
 63.6 Την ευθύνη φύλαξης και τήρησης του μητρώου έχει το Γενικό Οργανωτικό
  Γραφείο του Κόμματος.
 63.7 Κανένας εν ενεργεία αξιωματούχος της ΝΕΔΗΚ δεν μπορεί να υπερβαίνει το
  τριαντακοστό (30) έτος της ηλικίας του εκτός και αν διανύει θητεία στην
  οποία εξελέγη και ήταν κάτω των τριάντα (30) ετών.
 63.8 Ο Πρόεδρος, τα μέλη της Γραμματείας και οι Επαρχιακοί Αξιωματούχοι της
  οργάνωσης, εκλέγονται από το Παγκύπριο Συνέδριο της Οργάνωσης το
  οποίο διενεργείται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του Κόμματος το
  αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής της
  Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης και η θητεία τους διαρκεί
  πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 63.9 Η διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη της ηγεσίας της ΝΕΔΗΚ
  διενεργείται και εποπτεύεται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του
  Κόμματος.

 63.10 Ο Πρόεδρος της ΝΕΔΗΚ προεδρεύει της Γενικής Γραμματείας και του
  Κεντρικού Συμβουλίου της ΝΕΔΗΚ.  Έχει την ευθύνη οργάνωσης και
  διοίκησης της ΝΕΔΗΚ και προώθησης των σκοπών και επιδιώξεων της, σε
  συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη των συλλογικών οργάνων της των οποίων
  προεδρεύει.
 63.11 Ο Πρόεδρος της ΝΕΔΗΚ συμμετέχει στο Εκτελεστικό Γραφείο του Κόμματος
  και επίσης, μαζί με τα μέλη της Γενικής Γραμματείας, στην Κεντρική Επιτροπή
  του Κόμματος.
 63.12 Το Καταστατικό της ΝΕΔΗΚ αντανακλά στις διατάξεις του το περιεχόμενο
  του παρόντος άρθρου. Το Καταστατικό του Κόμματος υπερισχύει
  οποιασδήποτε άλλης πρόνοιας του Καταστατικού της ΝΕΔΗΚ σε περίπτωση
  αμφιλεγόμενης και συγκρουόμενης ερμηνείας οποιασδήποτε διάταξης.
 63.13 Το Καταστατικό της ΝΕΔΗΚ υπόκειται στην έγκριση και επικύρωση της
  Κεντρικής Επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 64: ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ  ΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ  ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 64.1 Σκοπός της ΓΟΔΗΚ είναι η προσέλευση των Κυπρίων γυναικών στις τάξεις
  του Δημοκρατικού Κόμματος και η εργασία και συμβολή τους στον αγώνα για
  ανέλιξη της Κύπριας γυναίκας στον πολιτικό,  στον πολιτιστικό και στον
  κοινωνικό τομέα καθώς και η διασφάλιση για τις γυναίκες ισότητα
  δικαιωμάτων και ευκαιριών, πάντοτε μέσα στα πλαίσια του όλου Κομματικού
  μηχανισμού και σύμφωνα με τις καταστατικές αρχές και την πολιτική γραμμή
  του Κόμματος.
 64.2 Η ΓΟΔΗΚ είναι  τμήμα αναπόσπαστο του  Κόμματος και βρίσκεται σε συνεχή
  πολιτική συνεργασία με τα συλλογικά όργανα του Κόμματος. Διατηρεί
  διοικητική και οργανωτική αυτοτέλεια, πάντοτε κάτω από την άμεση εποπτεία
  του Κόμματος.
 64.3 Η οικονομική διαχείριση και ο έλεγχος γίνονται από το Γενικό Διευθυντή του
  Κόμματος σε συνεργασία με τον Οικονομικό Διαχειριστή του Κόμματος.
 64.4 Η ΓΟΔΗΚ παρουσιάζει τις θέσεις και απόψεις του Κόμματος σε θέματα που
  αφορούν ειδικά τη γυναίκα.
 64.5 Μέλη της ΓΟΔΗΚ είναι όλες οι γυναίκες  μέλη του Κόμματος.
  Για την εγγραφή τους ως μελών εφαρμόζονται οι πρόνοιες του Άρθρου 62.3.
  Τα ονόματα των γυναικών μελών του Κόμματος καταχωρούνται στο Κεντρικό
  Μητρώο Μελών του Κόμματος.
 64.6 Την ευθύνη φύλαξης και τήρησης του μητρώου έχει το Γενικό Οργανωτικό
  Γραφείο του Κόμματος. Το μητρώο μελών περιλαμβάνει τις γυναίκες μέλη
  του Κόμματος και δεν διατηρείται παράλληλα άλλο μητρώο από την ίδια
  Οργάνωση.
 64.7 Η Πρόεδρος και τα μέλη της ΓΟΔΗΚ εκλέγονται από το Παγκύπριο Συνέδριο
  της Οργάνωσης, το οποίο διενεργείται και εποπτεύεται από το Γενικό
  Οργανωτικό Γραφείο του Κόμματος. Η εκλογή της ηγεσίας γίνεται εντός έξι
  (6) μηνών από την ημερομηνία της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης και η
  θητεία τους διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 64.8 Η διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη της ηγεσίας της ΓΟΔΗΚ
  διενεργείται και εποπτεύεται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του
  κόμματος.
 64.9 Η Πρόεδρος της ΓΟΔΗΚ συμμετέχει στο Εκτελεστικό Γραφείο του Κόμματος
  και επίσης, μαζί με τα μέλη της Γενικής Γραμματείας της, στην Κεντρική
  Επιτροπή.
 64.10 Το Καταστατικό της ΓΟΔΗΚ  αντανακλά στις διατάξεις του το περιεχόμενο
  του παρόντος άρθρου. Το Καταστατικό του Κόμματος υπερισχύει
  οποιασδήποτε άλλης πρόνοιας του Καταστατικού της ΓΟΔΗΚ σε περίπτωση
  αμφιλεγόμενης και συγκρουόμενης ερμηνείας οποιασδήποτε διάταξης.
 64.11 Το Καταστατικό της ΓΟΔΗΚ υπόκειται στην έγκριση και επικύρωση της
  Κεντρικής Επιτροπής.

  Επιτροπή.
 60.3 Αρμοδιότητες
  Η Τοπική Επιτροπή εργάζεται για:
   α) Την υλοποίηση των Αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.
   β) Την προώθηση των θέσεων και απόψεων του Κόμματος μέσα
    στον κόσμο  της περιοχής της.
   γ) Τη διεύρυνση του Κόμματος με την προσχώρηση νέων μελών.
   δ) Την ανάληψη πρωτοβουλιών με στόχο την αύξηση της επιρροής
    του Κόμματος στην περιοχή ευθύνης της.
   ε) Την κινητοποίηση και συμμετοχή των μελών στις γενικές
    κομματικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις.
   στ) Την διεκπεραίωση των οδηγιών ή καθηκόντων που της
    ανατίθενται από  αρμόδια κομματικά όργανα.
   ζ) Την είσπραξη συνδρομών και διαφώτιση των μελών της Τοπικής
    Οργάνωσης.
   η) Την ενημέρωση και διαφώτιση των μελών της περιοχής της για
    τις θέσεις του Κόμματος πάνω στις διαμορφούμενες νέες
    εξελίξεις. 
 60.4 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν την
  οργάνωση και λειτουργία των Επαρχιακών οργάνων του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 61: ΤΟΠΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 61.1 Το Τοπικό Συμβούλιο συγκροτείται από:
   α) Την Τοπική Επιτροπή
   β) Τους αντιπροσώπους κάθε εκλογικού κέντρου της περιφέρειας
    της Τοπικής Επιτροπής.
   γ) Μέλη  οργανωμένων συνόλων που εγκρίνει η Επαρχιακή
    Επιτροπή  μετά από συνεννόηση  με την Τοπική Επιτροπή.
 61.2 Του Τοπικού Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος της Τοπικής Επιτροπής ή
  εκπρόσωπος της Επαρχιακής Επιτροπής.  Καλείται σε συνεδρία με απόφαση
  της Τοπικής Επιτροπής τακτικά κάθε δύο (2) μήνες και έκτακτα όταν κριθεί
  αναγκαίο από τον Πρόεδρο της Τοπικής Επιτροπής ή την Επαρχιακή Επιτροπή
  ή όταν ζητηθεί από την πλειοψηφία των μελών του.
 61.3 Αρμοδιότητες
   α) Συμβάλλει ουσιαστικά στην υλοποίηση των οργανωτικών
    προγραμμάτων που σχεδιάζει η Τοπική Επιτροπή μέσα στα
    πλαίσια των οδηγιών της Επαρχιακής Επιτροπής.
   β) Αξιολογεί τα αποτελέσματα της Κομματικής δουλειάς και
    εκφράζει τις διαπιστώσεις, τα συμπεράσματα και τις εισηγήσεις
    του.
   γ) Επιλαμβάνεται ειδικών θεμάτων που παραπέμπονται προς αυτό
    από τη Τοπική Επιτροπή ή την Επαρχιακή Επιτροπή και
    υποβάλλει σχετικές εισηγήσεις.

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΑΡΘΡΟ 62: ΜΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
 62.1 Προσόντα Εγγραφής
   α) Κάθε Κύπριος, κάτοικος της Κύπρου, μπορεί να εγγραφεί μέλος
    του Κόμματος, εάν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας
    του, δεν ανήκει ή δεν υποστηρίζει άλλο πολιτικό σχηματισμό και
    δηλώσει αποδοχή των Αρχών της Ιδεολογίας και του
    Καταστατικού του Κόμματος.
   β) Με απόφαση του Εκτελεστικού Γραφείου είναι δυνατό, Κύπριοι
    μη μόνιμοι κάτοικοι της Κύπρου, καθώς  και αλλοδαποί μόνιμοι
    κάτοικοι της Κύπρου να εγγραφούν μέλη του Κόμματος.

 62.2 Μητρώα Μελών 
  Τα μέλη εγγράφονται στα ακόλουθα Μητρώα: 
  1) Μητρώο Μελών Τοπικής Οργάνωσης.
  2) Μητρώο Μελών Επαρχιακής Οργάνωσης.
  3) Κεντρικό Μητρώο Μελών.
 62.3 Εγγραφή Μελών 
  Το υποψήφιο μέλος συμπληρώνει ειδικό Έντυπο Εγγραφής Μέλους στην
  Τοπική Οργάνωση του τόπου διαμονής του. Η αίτηση εξετάζεται από την
  οικεία Επαρχιακή Επιτροπή.
  Συμμετοχή στη διαδικασία εγγραφής μέλους έχουν ο Πρόεδρος και τα μέλη
  της Γραμματείας του Εκτελεστικού Γραφείου.
 62.4 Αποχώρηση Μέλους
  Έκαστο μέλος αποχωρεί από το Κόμμα:
   α) Όταν καταδεικνύει ρητά την επιθυμία του πως δεν επιθυμεί να
    είναι μέλος,
   β) Αποστείλει γραπτή επιστολή προς την οικεία Επαρχιακή
    Επιτροπή ή/και στο Γενικό Οργανωτικό Γραφείο,
   γ) Με δημόσια ανάρτηση ή δήλωση του,
   δ) Όταν με πράξεις ή/και ενέργειες του διαμηνύει ότι δεν θέλει να  
    είναι μέλος του κόμματος.
 
 62.5 Δικαιώματα Μέλους 
  Κάθε μέλος έχει δικαίωμα:
   α) Να ψηφίζει αιρετά όργανα του Κόμματος (άμεσα ή έμμεσα)
    όπως προνοεί το Καταστατικό.
   β) Να υποβάλλει υποψηφιότητα για εκλογή σε κομματικά Αξιώματα
    σε όλα τα επίπεδα της κομματικής δομής, όπως ορίζει το
    Καταστατικό.
   γ) Να διεκδικεί υποβολή υποψηφιότητας για πολιτειακά αξιώματα
    σύμφωνα με το Καταστατικό και τους Ειδικούς Κανονισμούς που
    ρυθμίζουν το θέμα τούτο.
   δ) Να ασκεί κριτική που να εξαντλείται μέσα στα πλαίσια της
    λειτουργίας των οργάνων του Κόμματος.
   ε) Να υποβάλλει στα αρμόδια όργανα εισηγήσεις και να συζητεί
    ελεύθερα  οποιοδήποτε θέμα που έχει σχέση με την πολιτική
    του Κόμματος μέσα στα πλαίσια των κομματικών διαδικασιών.
   στ) Να εκφράζει, να προωθεί και να υποστηρίζει, τυχόν
    διαφορετικές απόψεις του όσο αφορά την πολιτική ή τις
    ενέργειες του Κόμματος, είτε στα συλλογικά όργανα είτε
    δημόσια, νοουμένου ότι μετά που θα ληφθεί απόφαση ομόφωνα
    ή κατά πλειοψηφία από το αρμόδιο συλλογικό όργανο, το μέλος
    δεν δικαιούται με λόγο ή  ενέργειες να  υποσκάπτει ή να
    προβαίνει σε ενέργειες αντίθετες προς την απόφαση που
    λήφθηκε. Σε περίπτωση που ενεργεί αντίθετα, λαμβανομένης
    υπόψη και της μορφής και έντασης της αντίδρασης, το μέλος
    θεωρείται ότι είναι πειθαρχικά υπόλογο και σε περίπτωση
    καταδίκης, υπόκειται σε κυρώσεις.
 62.6 Υποχρεώσεις Μέλους 
  Κάθε μέλος έχει την υποχρέωση:
   α) Να σέβεται και να προωθεί τις Αρχές, την Ιδεολογία και το
    Πρόγραμμα του Κόμματος.
   β) Να συμμορφώνεται προς τις αποφάσεις και να τηρεί τη γραμμή
    του Κόμματος
   γ) Να παρακολουθεί ανελλιπώς τις συνεδρίες των οργάνων στα
    οποία  μετέχει και να λαμβάνει πρόθυμα μέρος στις διάφορες
    εκδηλώσεις του Κόμματος.
   δ) Να καταβάλλει την συνδρομή του στο Κόμμα.
   ε) Να φροντίζει ώστε να είναι εγγεγραμμένος στους Εκλογικούς
    Καταλόγους της Πολιτείας.

ΑΡΘΡΟ 55: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 55.1 Ύστερα από οδηγίες του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου, σύμπλεγμα Τοπικών
  Οργανώσεων, αποτελεί Περιφερειακή Οργάνωση. Κάθε Επαρχιακή Επιτροπή,
  σε συνεννόηση με το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο, χωρίζει την οικεία επαρχία
  της σε περιφέρειες. Κάθε περιφέρεια είναι ένας δήμος ή μια ενορία ή μια
  εκλογική περιφέρεια και στην ύπαιθρο μια ομάδα κοινοτήτων.
  Μέλη της μπορεί να είναι όλες οι Τοπικές Οργανώσεις μιας Περιφέρειας. Οι
  Πρόεδροι και οι Οργανωτικοί Γραμματείς των Τοπικών Οργανώσεων
  αποτελούν το Εκτελεστικό Σώμα της Περιφερειακής Οργάνωσης.
  Η Περιφερειακή Οργάνωση συνεδριάζει υπό την προεδρία του Εκπροσώπου
  των Περιφερειακών Τομέων/Οργανωτικό Συντονιστή Υπαίθρου και
  Δημαρχούμενων περιοχών, που εκλέγεται από τα μέλη της Περιφέρειας
  όπως ορίζει το άρθρο 52.1, τακτικά κάθε διμηνία και έκτακτα όταν το
  αποφασίσει η Επαρχιακή Επιτροπή. Οι αρμοδιότητες του Συντονιστή
  καθορίζονται με Κανονισμούς από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο
 55.2 Τις περιφέρειες κατά επαρχία ορίζει η οικεία Επαρχία σε συνεννόηση με το
  Γενικό Οργανωτικό Γραφείο.
 55.3 Αρμοδιότητες
  1) Συντονίζει τις δραστηριότητες των Τοπικών Οργανώσεων που
   περιλαμβάνονται στην περιφέρεια
  2) Θέτει περιφερειακούς στόχους για διεύρυνση του Κόμματος και
   αποτελεσματική διαφώτιση των μελών της.

ΑΡΘΡΟ 56: ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 
ΕΠΑΡΧΙΩΝ 
 56.1 Οι Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες Επαρχιών λειτουργούν
  σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος Καταστατικού.
 56.2 Ιδρύονται Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες κατά Επαρχία
  με εισήγηση του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
  Ομάδων και κατόπιν έγκρισης του Οργανωτικού Γραφείου, κατά Κλάδο ή
  Επάγγελμα όπου τα μέλη είναι πέραν των τριάκοντα (30). Το Εκτελεστικό
  Γραφείο δύναται να εγκρίνει σύσταση Κλαδικής Οργάνωσης με μικρότερο
  αριθμό μελών. Οι κατά επαρχία επάγγελμα Κλαδικές Οργανώσεις συνδέονται
  με τις αντίστοιχες Κλαδικές των άλλων Επαρχιακών και σχηματίζουν κατά
  επάγγελμα την Παγκύπρια Κλαδική Οργάνωση.
 56.3 Η Κλαδική Οργάνωση διοικείται από πενταμελή (5) Επιτροπή που
  αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα, το Βοηθό
  Γραμματέα και τον Ταμία.
 56.4 Υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, οι Πρόεδροι των
  Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων αποτελούν την
  Συντονιστική Επιτροπή των Κλαδικών Οργανώσεων (Σ.Ε.Κ.Ο) και έχουν την
  ευθύνη του συντονισμού των Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
  Ομάδων. Το έργο της Σ.Ε.Κ.Ο αναλαμβάνει πενταμελής Γραμματεία που
  εκλέγεται και έχει Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Αναπληρωτή
  Γραμματέα και Ταμία.
 56.5 Αρμοδιότητες
  α) Επιλαμβάνονται και προωθούν προβλήματα, ή αιτήματα μελών του
   Κλάδου δια του αρμοδίου οργάνου του Κόμματος.
  β) Μελετούν προβλήματα του Κλάδου και υποβάλλουν εισηγήσεις στο
   Κόμμα δια του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
   Ομάδων.
  γ) Οργανώνουν τα μέλη, τα στελέχη και τους οπαδούς του Κόμματος
   στους χώρους εργασίας και φροντίζουν δια την συστηματική
   διαφώτιση και εμπέδωση της Κομματικής Πολιτικής.
 56.6 Κατά παρόμοιο τρόπο λειτουργούν και οι Επιτροπές Συνταξιούχων.
 56.7 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί, που εγκρίνει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζουν τον τρόπο
  εκλογής και λειτουργίας όλων των Επιτροπών και Οργανώσεων του
  Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 57: TOΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 57.1 Η Τοπική Οργάνωση είναι η βασική πολιτική και οργανωτική μονάδα του
  Κόμματος. Καλύπτει και μια ενορία ή εκλογική περιφέρεια
  Ιδρύεται από την Επαρχιακή Επιτροπή ύστερα από έγκριση του Εκτελεστικού
  Γραφείου.  Δύναται να καλύπτει μια κοινότητα ή ομάδα κοινοτήτων ή ενορία ή
  εκλογική περιφέρεια και στις πόλεις  να καλύπτει την περιοχή που αναλογεί
  σε κάθε ένα εκλογικό Κέντρο.
 57.2 Αποτελείται τουλάχιστον από 10 μέλη. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το
  Εκτελεστικό Γραφείο δύναται να εγκρίνει σύσταση Τοπικής Οργάνωσης με
  μικρότερο αριθμό μελών.
  Η Τοπική Οργάνωση δέχεται μέλη που κατοικούν στην ίδια γεωγραφική
  περιφέρεια.

ΑΡΘΡΟ 58: ΤΟΠΙΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 58.1 Αποτελεί το ανώτατο όργανο της Τοπικής Οργάνωσης. Συγκροτείται από τα
  μέλη που έχουν εγγραφεί στο κεντρικό μητρώο μελών του Κόμματος
  τουλάχιστον εννέα (9) μήνες πριν τη διεξαγωγή της Παγκύπριας Εκλογικής
  Συνέλευσης και διενεργείται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του
  Κόμματος εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής της
  Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης.
  Εφορευτική Επιτροπή που ορίζεται από την Επαρχιακή Επιτροπή εποπτεύει
  την εκλογική διαδικασία. 
  Ειδικοί κανονισμοί που καθορίζονται από την Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν
  τα θέματα της υποβολής υποψηφιοτήτων και την εκλογική διαδικασία. Οι
  Γενικές Συνελεύσεις των Τοπικών Οργανώσεων διεξάγονται εντός έξι (6)
  μηνών μετά την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
 58.2 Σε περίπτωση που Προέδροι ή μέλη Τοπικών Επιτροπών δεν ανταποκρίνονται
  στα καθήκοντα τους και δεν υλοποιούν το πλάνο του Γενικού Οργανωτικού
  Γραφείου και τις αποφάσεις του Κόμματος, η οικεία Επαρχιακή Επιτροπή σε
  συνεννόηση με το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο και με έγκριση του
  Εκτελεστικού Γραφείου, αποφασίζει την πραγματοποίηση νέας Εκλογικής
  Συνέλευσης ή/και την αντικατάσταση τους.
 58.3 Αρμοδιότητες
  Εκλέγει τον Πρόεδρο και τα μέλη της Τοπικής  Επιτροπής για θητεία που
  διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.

ΑΡΘΡΟ 59: ΤΟΠΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 59.1 Συγκαλείται μια (1) φορά στην διάρκεια της θητείας της Επιτροπής ή όποτε
  αυτό κριθεί αναγκαίο και προβαίνει σε έλεγχο των πεπραγμένων της Τοπικής
  Επιτροπής, η οποία παρουσιάζει έκθεση δράσης. Μεριμνά για την περαιτέρω
  στελέχωση και δραστηριοποίηση της Τοπικής Επιτροπής.
  Συμμετέχουν όλα τα μέλη της Τοπικής Οργάνωσης που είναι εγγεγραμμένα
  στο κεντρικό μητρώο μελών του Κόμματος και έχουν τακτοποιημένη την
  οικονομική συνδρομή τους.

ΑΡΘΡΟ 60: ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 60.1 Εκλέγεται από την Τακτική Εκλογική Συνέλευση της Τοπικής Οργάνωσης για
  θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
  Αποτελείται από πέντε ως δεκαπέντε (5-15) μέλη ανάλογα με την
  αριθμητική δύναμη των μελών της Τοπικής Οργάνωσης.
  Καταρτίζεται εις Σώμα ως εξής:
  Αντιπρόεδρος, Γραμματέας Οργανωτικός Γραμματέας και Ταμίας. Τα υπόλοιπα
  μέλη είναι Σύμβουλοι. Συνεδριάζει τακτικά κάθε εβδομάδα και έκτακτα όταν
  κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο.
 60.2 Ο Πρόεδρος της  Τοπικής  Επιτροπής ΝΕΔΗΚ και η Πρόεδρος της Τοπικής
  Επιτροπής ΓΟΔΗΚ παρακάθονται στις συνεδρίες  της Τοπικής Επιτροπής του
  Κόμματος. Εξ οφίκιο μέλη με δικαίωμα ψήφου είναι οι Δήμαρχοι, Δημοτικοί
  Σύμβουλοι, Σχολικοί Έφοροι, Πρόεδρος και μέλη Κοινοτικών Συμβουλίων,
  νοουμένου ότι είναι μέλη του Κόμματος που κατοικούν στην οικεία Τοπική

  Γραφείο χωρίζει την Επαρχία της σε περιφέρειες. Κάθε περιφέρεια είναι ένας
  Δήμος ή Ενορία ή εκλογική περιφέρεια και στην Ύπαιθρο ομάδα κοινοτήτων.
  Του Επαρχιακού Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος της Επαρχιακής
  Επιτροπής.  Καλείται δε σε συνεδρία με απόφαση της Επαρχιακής Επιτροπής
  τακτικά κάθε τρεις (3) μήνες και έκτακτα όταν κριθεί αναγκαίο από τον
  Πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής ή όταν ζητηθεί από τη πλειοψηφία των
  μελών του.
 52.2 Αρμοδιότητες
  α) Συμβάλλει ουσιαστικά στην υλοποίηση των οργανωτικών
   προγραμμάτων εσωκομματικής επικοινωνίας που σχεδιάζει η
   Επαρχιακή Επιτροπή.
  β) Προβαίνει σε αξιολόγηση των πεπραγμένων και σε απολογισμό
   δράσης κατά Τοπική Οργάνωση και εκφράζει τις διαπιστώσεις, τα
   συμπεράσματα και τις εισηγήσεις της.
  γ) Επιλαμβάνεται ειδικών θεμάτων που παραπέμπονται προς αυτό από
   την Επαρχιακή Επιτροπή και υποβάλλει σχετικές εισηγήσεις.

ΑΡΘΡΟ 53: ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 53.1 Η Επαρχιακή Επιτροπή είναι είκοσι-εφταμελής (27). Εκλέγεται από την
  Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις
  (54) μήνες. Το Επαγγελματικό Οργανωτικό Στέλεχος κάθε επαρχίας
  συμμετέχει εξ οφίκιο μέλος της Επαρχιακής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου.
  Η εκλογή του Προέδρου της διεξάγεται χωριστά. Τα μέλη του Εκτελεστικού
  Γραφείου και της Γραμματείας του Εκτελεστικού Γραφείου δύνανται να
  παρακάθονται στις συνεδρίες της οικείας Επαρχιακής Επιτροπής.
 53.2 Οι Επαρχιακές Επιτροπές του Κόμματος υπό ομαλές συνθήκες είναι έξι (6),
  μια (1) σε κάθε Επαρχία της Κύπρου. Κατ’  εξαίρεση για λόγους οργανωτικούς
  και εφ΄ όσον συνεχίζεται η σημερινή έκρυθμη κατάσταση οι Επαρχιακές
  Επιτροπές είναι δώδεκα “12”.
  Επαρχιακή Επιτροπή Λευκωσίας
  Επαρχιακή Επιτροπή Μόρφου (Λευκωσίας)
  Επαρχιακή Επιτροπή Μόρφου (Λεμεσός)
  Επαρχιακή Επιτροπή Λεμεσού
  Επαρχιακή Επιτροπή Λάρνακας
  Επαρχιακή Επιτροπή Πάφου
  Επαρχιακή Επιτροπή  Αμμοχώστου (Λάρνακα)
  Επαρχιακή Επιτροπή Αμμοχώστου (Λεμεσός)
  Επαρχιακή Επιτροπή Αμμοχώστου (Λευκωσία)
  Επαρχιακή Επιτροπή Κερύνειας (Λευκωσία)
  Επαρχιακή Επιτροπή Κερύνειας (Λεμεσός)
  Επαρχιακή Επιτροπή Προσφύγων Πάφου (Μούτταλλος)
 53.3 Οι βουλευτές κάθε οικείας Επαρχίας είναι εξ οφίκιο  μέλη της Επαρχιακής
  Επιτροπής. Στις συνεδρίες παρακάθονται τα επαγγελματικά οργανωτικά
  στελέχη της επαρχίας, ο Πρόεδρος της ΝΕΔΗΚ και η Πρόεδρος της ΓΟΔΗΚ.Η
  Επαρχιακή Επιτροπή καταρτίζεται σε Σώμα ως εξής:
  Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Επαρχιακός Γραμματέας, Επαρχιακός
  Οργανωτικός Γραμματέας, Βοηθός Επαρχιακός Γραμματέας, Βοηθός
  Οργανωτικός Γραμματέας, Ταμίας, Γραμματέας Τύπου και Διαφώτισης,
  Γραμματέας Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων,
  Γραμματέας Αγροτικών Θεμάτων, και Γραμματέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
  Τα υπόλοιπα μέλη είναι Σύμβουλοι.
 53.4 Η Επαρχιακή Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά κάθε μήνα και έκτακτα κατά την
  κρίση του Προέδρου της ή της Εκτελεστικής Επιτροπής της, ή αν ζητηθεί
  τούτο από τα 2/5 των μελών της Επαρχιακής Επιτροπής.
 53.5 Αρμοδιότητες
  α) Η Επαρχιακή Επιτροπή εκπροσωπεί το Κόμμα στην Επαρχία της,
   καθοδηγεί και ελέγχει τις Τοπικές Οργανώσεις της περιοχής της και
   συντονίζει τη δράση τους, σύμφωνα με τις Αρχές του Κόμματος, τις
   Καταστατικές Διατάξεις και τις οδηγίες των αρμοδίων Κεντρικών

   Οργάνων.
  β) Φέρει την ευθύνη για την υλοποίηση του Γενικού Οργανωτικού
   Σχεδίου και των άλλων Προγραμμάτων του Κόμματος στην Επαρχία
   της και προΐσταται του Επαρχιακού επαγγελματικού προσωπικού μέσα
   στα πλαίσια των γενικών οδηγιών του Γενικού Διευθυντή για θέματα
   προσωπικού.
  γ) Συντάσσει και αποστέλλει στη Γενική Γραμματεία διμηνιαίες αναφορές
   για την κομματική δραστηριότητα της και τη γενική κατάσταση του
   Κόμματος στην Επαρχία της.
  δ) Μετέχει στη διαδικασία καθορισμού του κομματικού ψηφοδελτίου, για
   τις βουλευτικές, δημοτικές ή άλλες εκλογές ως ορίζουν οι Ειδικοί
   Κανονισμοί που ρυθμίζουν τα θέματα αυτά.
  ε) Παραπέμπει για εκδίκαση στο Πειθαρχικό Συμβούλιο υποθέσεις
   πειθαρχικών αδικημάτων των μελών σύμφωνα με τις διαδικασίες του
   άρθρου 62.1. Η παραπομπή υπόθεσης μέλους στο Πειθαρχικό
   Συμβούλιο συνοδεύεται πάντοτε από έγγραφο που δικαιολογεί την
   απόφαση παραπομπής.
  στ) Στα οικονομικά θέματα συμμορφώνεται με τις οδηγίες της Οικονομικής
   Επιτροπής.  Διατηρεί Επαρχιακό Ταμείο, το οποίο διαχειρίζεται
   υπεύθυνα υπό τον οικονομικό έλεγχο της Οικονομικής Επιτροπής.
   Πόροι του  ταμείου είναι τα έσοδα από διάφορες τοπικές εκδηλώσεις,
   λαχεία και εράνους και οι ειδικές τοπικές εισφορές των μελών και των
   φίλων του Κόμματος.  Τα έσοδα από τα δικαιώματα εγγραφής και οι
   ετήσιες συνδρομές των μελών κατατίθενται στο Κεντρικό Ταμείο του
   Κόμματος στη  Λευκωσία ή όπου αλλού ήθελε αποφασίσει η
   Οικονομική Επιτροπή. Επίσης, κατατίθενται στο Κεντρικό Ταμείο τα
   έσοδα από Παγκύπριες εκδηλώσεις του Κόμματος, των οποίων την
   πραγμάτωση προωθεί στην Επαρχία της.
  ζ) Ελέγχει κατά εξάμηνο τα Ταμεία των Τοπικών Οργανώσεων και
   αποστέλλει σχετική κατάσταση στην Οικονομική Επιτροπή στη
   Λευκωσία. 
  η) Με έγκριση του Εκτελεστικού Γραφείου καταρτίζει Συμβουλευτικό
   Συμβούλιο ή άλλες Επιτροπές για να υποβοηθηθεί στο έργο της.
  θ) Συμμορφώνεται προς τις εκάστοτε οδηγίες του Γενικού Οργανωτικού
   Γραμματέα του Κόμματος και βρίσκεται σε στενή συνεργασία και
   επικοινωνία με τα αρμόδια όργανα σε όλα τα θέματα.
 53.6 Οι επαρχιακοί αξιωματούχοι συμμετέχουν ως ισότιμα μέλη στα αντίστοιχα
  ειδικά κεντρικά γραφεία ή επιτροπές.
 53.7 Η Επαρχιακή Επιτροπή προΐσταται του Επαρχιακού Επαγγελματικού
  προσωπικού μέσα στα πλαίσια του οργανογράμματος και των Γενικών
  Οδηγιών του Γενικού Διευθυντή για θέματα προσωπικού.

ΑΡΘΡΟ 54: ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 54.1 Την Εκτελεστική Γραμματεία της Επαρχιακής Επιτροπής αποτελούν οι
  Αξιωματούχοι της Επαρχιακής Επιτροπής. Μετέχουν οι βουλευτές της
  Επαρχίας. Πρόεδρος είναι ο Πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής. Ο
  Πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής της ΝΕΔΗΚ και η Πρόεδρος της
  Επαρχιακής Επιτροπής της ΓΟΔΗΚ δύνανται να παρευρίσκονται στις
  συνεδριάσεις της Γραμματείας.
 54.2 Αρμοδιότητες
  Η Εκτελεστική Γραμματεία αντιμετωπίζει τις τρέχουσες εξελίξεις μέσα στα
  πλαίσια των αποφάσεων της Επαρχιακής Επιτροπής και υλοποιεί γενικά τις
  αποφάσεις της.
  Σε περίπτωση επείγουσας μορφής λαμβάνει αποφάσεις τις οποίες
  αναφέρει στην πρώτη επόμενη συνεδρία της Ολομέλειας της Επαρχιακής
  Επιτροπής για επικύρωση.

   την κανονική λειτουργία του λογιστηρίου του Κόμματος.
  θ) Υποβάλλει στην Κεντρική Επιτροπή στο τέλος κάθε οικονομικού έτους
   τους ελεγμένους λογαριασμούς του Κόμματος προς συζήτηση και
   έγκριση.
  ι) Παρουσιάζει στην Οικονομική Επιτροπή, σε συνεργασία με τον
   Οικονομικό Διαχειριστή, κατ’ έτος προϋπολογισμό για τους
   επόμενους δώδεκα (12) μήνες.
  ια) Συμμετέχει εξ οφίκιο μέλος στο Εκτελεστικό Γραφείο με δικαίωμα
   ψήφου

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΑΡΘΡΟ 48: ΔΟΜΗ - ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 
ΚΟΜΜΑΤΟΣ
Α. ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
 1. ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 2. ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 3. ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 4. ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ
 5. ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Ολομέλεια)
 6. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
 7. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 8. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 9. ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 10. ΤΟΠΙΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 11. ΤΟΠΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Β.   ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ
 1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 2. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 3. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 4. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 5. ΒΟΗΘΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 6. ΒΟΗΘΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 7. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ
  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
 8. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 9. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 10. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΑΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 11. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΩΤΙΣΗΣ
 12. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ – ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΘΡΟ 49: ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 49.1 Η Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση πραγματοποιείται κάθε πενήντα-τέσσερις
  (54) μήνες ταυτόχρονα με την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα μέλη της οικείας Επαρχιακής
  Οργάνωσης που έχουν εγγραφεί στο κεντρικό μητρώο μελών του Κόμματος
  τουλάχιστον εννιά (9) μήνες πριν την ημέρα της διεξαγωγής των εργασιών
  της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης.
 49.2 Η Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο και τα είκοσι-έξι (26)
  μέλη της Επαρχιακής Επιτροπής καθώς και τα αιρετά μέλη της Κεντρικής
  Επιτροπής που προέρχονται από την οικεία Επαρχιακή Οργάνωση.
 49.3 Την εκλογική διαδικασία εποπτεύει η Επαρχιακή Εφορευτική Επιτροπή που
  ορίζεται από την Επαρχιακή Επιτροπή υπό την ευθύνη και σε συνεννόηση με
  την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 50: ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 50.1 Το Τακτικό Επαρχιακό Συνέδριο συγκαλείται μια (1) φορά στην διάρκεια της
  θητείας των Επαρχιακών Συλλογικών Οργάνων κατόπιν σύγκλισης του από
  την Επαρχιακή Επιτροπή σε συνεννόηση με το Εκτελεστικό Γραφείο ή όποτε
  αυτό κριθεί αναγκαίο, και είναι το Ανώτατο Επαρχιακό Συλλογικό όργανο του
  Κόμματος στην κάθε επαρχία.
 50.2 Στο Τακτικό Επαρχιακό Συνέδριο γίνεται απολογισμός δράσης των
  επαρχιακών οργάνων και έλεγχος των πεπραγμένων τους από τη βάση του
  Κόμματος. Κατατίθεται έκθεση δράσης της Επαρχιακής Επιτροπής για την
  προηγούμενη θητεία και οικονομικός απολογισμός για την ίδια περίοδο.
 50.3 Σύνθεση 
  Στο Τακτικό Επαρχιακό Συνέδριο συμμετέχουν οι κεντρικοί αξιωματούχοι, οι
  Βουλευτές, οι Ευρωβουλευτές,  οι Υπουργοί και τα μέλη των κεντρικών
  συλλογικών οργάνων που είναι μέλη της οικείας Επαρχιακής Οργάνωσης, οι
  Πρόεδροι και τα μέλη των Επαρχιακών Επιτροπών, ΔΗΚΟ, ΓΟΔΗΚ και
  ΝΕΔΗΚ, οι Πρόεδροι των Τοπικών Επιτροπών, οι Πρόεδροι των Κλαδικών
  Επαρχιακών Επιτροπών και Επαγγελματικών Ομάδων, ένας αντιπρόσωπος
  από κάθε εκλογικό κέντρο, οι Δήμαρχοι, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι Σχολικοί
  Έφοροι, οι Πρόεδροι και τα μέλη των εκλεγμένων Κοινοτικών Συμβουλίων
  που είναι μέλη του Κόμματος, καθώς και οι πρώην κεντρικοί αξιωματούχοι,
  Βουλευτές, Ευρωβουλευτές, Υπουργοί, Πρόεδροι Επαρχιακών Επιτροπών
  ΔΗΚΟ, ΓΟΔΗΚ και ΝΕΔΗΚ, που είναι μέλη της οικείας Επαρχιακής
  Οργάνωσης.
  Οι Προσφυγικές Επαρχιακές Οργανώσεις καλούν σε συμμετοχή στο
  Επαρχιακό Συνέδριο όλα τα μέλη τους.
 50.4 Αρμοδιότητες 
  α) Λαμβάνει γνώση, συζητά και εγκρίνει την Έκθεση Δράσης της
   Επαρχιακής Επιτροπής για τη λήγουσα διετία.
  β) Λαμβάνει γνώση, συζητά και εγκρίνει τον Οικονομικό Απολογισμό της
   περασμένης διετίας.
 50.5 Ειδικοί Κανονισμοί 
  Ειδικοί Κανονισμοί που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν την
  οργάνωση, σύνθεση και λειτουργία του Τακτικού Επαρχιακού Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 51: ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 51.1 Το Έκτακτο Επαρχιακό Συνέδριο συγκαλείται ύστερα από απόφαση του
  Εκτελεστικού Γραφείου ή της Επαρχιακής Επιτροπής με έγκριση του
  Εκτελεστικού Γραφείου ή ύστερα από αίτηση των 2/5 των μελών του
  Κόμματος στην οικεία Επαρχία, με συγκεκριμένη ημερήσια διάταξη.
  Εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις περί του Τακτικού Επαρχιακού
  Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 52: ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 52.1 Το Επαρχιακό Συμβούλιο συγκροτείται από:
  α) Την Επαρχιακή Επιτροπή
  β) Τους Βουλευτές
  γ) Τους Δημάρχους, τους Δημοτικούς Συμβούλους και τους Σχολικούς
   Εφόρους
  δ) Τους Αντιπροσώπους της Επαρχιακής Οργάνωσης στην Κεντρική
   Επιτροπή.
  ε) Τον Πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής ΝΕΔΗΚ
  στ) Την Πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής ΓΟΔΗΚ
  ζ) Τους Εκπροσώπους των Περιφερειακών Τομέων/Συντονιστές
   Υπαίθρου και Δημαρχούμενων περιοχών οι οποίοι ορίζονται από το
   Γενικό Οργανωτικό Γραφείο σε συνεννόηση με την οικεία Επαρχιακή
   Επιτροπή.
  η) Τα επαγγελματικά οργανωτικά στελέχη 
  
  Η οικεία Επαρχιακή Επιτροπή σε συνεννόηση με το Γενικό Οργανωτικό

ΑΡΘΡΟ 38: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 38.1 Ο Γραμματέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή.
 38.2 Υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα χειρίζεται θέματα
  που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
 38.3 Υπό την εποπτεία ενός εκ των Αντιπροέδρων του Κόμματος συμμετέχει στη
  διαδικασία παραγωγής πολιτικής στον τομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΑΡΘΡΟ 39: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
 39.1 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων επιλέγεται/εκλέγεται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 39.2 Υπό την εποπτεία του Γενικού Γραμματέα διεκπεραιώνει τις αποφάσεις της
  Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων.
 39.3 Υπό την εποπτεία του Αντιπροέδρου του Κόμματος συμμετέχει στη
  διαδικασία παραγωγής πολιτικής.
 39.4 Υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα συμμετέχει στην
  υλοποίηση των οργανωτικών σχεδιασμών του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 40: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ  ΣΧΕΣΕΩΝ
 40.1 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων επιλέγεται/εκλέγεται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 40.2 Υπό την εποπτεία του Αναπληρωτή Προέδρου χειρίζεται τις σχέσεις του
  Κόμματος με Κόμματα, Οργανώσεις και Ομάδες του εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟ 41: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ/ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ
 41.1 Ο Γραμματέας Επικοινωνίας/Εκπρόσωπος Τύπου επιλέγεται/εκλέγεται από
  την Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου κατόπιν εισήγησης του
  Προέδρου του Κόμματος για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54)
  μήνες.
 41.2 Ετοιμάζει τις ανακοινώσεις του Κόμματος
 41.3 Έχει την ευθύνη παρακολούθησης των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ).
 41.4 Καταρτίζει προγράμματα εξωτερικής προβολής του Κόμματος, τα οποία,
  αφού εγκριθούν, προωθεί προς υλοποίηση σε συνεργασία της Επιτροπής
  Δημοσίων Σχέσεων και της Επιτροπής Πολιτικού Σχεδιασμού.
 41.5 Καταρτίζει προγράμματα εσωτερικής διαφώτισης, τα οποία, αφού εγκριθούν,
  προωθεί προς υλοποίηση με τη συνεργασία των αρμοδίων οργάνων του
  κόμματος (π.χ. Επαρχιακές Επιτροπές).
 41.5 Φέρει την ευθύνη των κομματικών εκδόσεων.
 41.6 Συμμετέχει στα διάφορα όργανα του Κόμματος ως ορίζει το Καταστατικό.
 
ΑΡΘΡΟ 42: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
 42.1 Ο Γραμματέας Κλαδικών Οργανώσεων επιλέγεται/εκλέγεται από την
  Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 42.2 Κάτω από την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα χειρίζεται όλα
  τα θέματα που αφορούν τις σχέσεις του Κόμματος με τις επαγγελματικές
  οργανώσεις των εργαζομένων (εργατών, υπαλλήλων, εκπαιδευτικών,
  οργανωμένων επιστημόνων κλπ.) και έχει την ευθύνη για την οργάνωση και
  λειτουργία κομματικών γενικών και κλαδικών οργανώσεων μέσα στις τάξεις
  του εργατικού κόσμου.
 42.3 Υπό την εποπτεία ενός εκ των Αντιπροέδρων του Κόμματος συμμετέχει στο
  σύστημα παραγωγής πολιτικής και ειδικότερα υποβάλλει εισηγήσεις για
  διαμόρφωση και προώθηση της εργατικής πολιτικής του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 43: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 43.1 Ο Γραμματέας Αγροτικών Θεμάτων εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή για
  θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 43.2 Κάτω από την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα χειρίζεται όλα
  τα θέματα που αφορούν τις σχέσεις του Κόμματος με τις αγροτικές
  οργανώσεις και έχει την ευθύνη για την οργάνωση και λειτουργία

  κομματικών οργανώσεων μέσα στις τάξεις του  αγροτικού κόσμου.
 43.3 Υπό την εποπτεία ενός εκ των Αντιπρόεδρων του Κόμματος συμμετέχει στο
  σύστημα παραγωγής πολιτικής και υποβάλλει εισηγήσεις για διαμόρφωση και
  προώθηση της αγροτικής πολιτικής του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 44: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ  ΘΕΜΑΤΩΝ
 44.1 Ο Γραμματέας Προσφυγικών Θεμάτων επιλέγεται/εκλέγεται από την
  Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 44.1 Αρμοδιότητες
  α) Υπό την εποπτεία  του Γενικού Γραμματέα χειρίζεται θέματα που
   αφορούν τις σχέσεις του Κόμματος με τη ΠΕΠ και τα προσφυγικά
   σωματεία στα πλαίσια της πολιτικής του Κόμματος.
  β) Επιλαμβάνεται των προσφυγικών και άλλων προβλημάτων των μελών
   και τα προωθεί προς τη λύση τους.

ΑΡΘΡΟ 45: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
 45.1 Ο Γραμματέας Θρησκευτικών Ομάδων επιλέγεται/εκλέγεται από την
  Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 45.2 Αρμοδιότητες 
  Υπό την εποπτεία του Γενικού Γραμματέα χειρίζεται θέματα που αφορούν τις
  σχέσεις του Κόμματος με τις θρησκευτικές ομάδες στα πλαίσια της πολιτικής
  του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 46: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 46.1 Η Κεντρική  Επιτροπή εκλέγει  ύστερα από πρόταση του Εκτελεστικού
  Γραφείου δύο (2) μέλη του Κόμματος ως Οικονομικούς Ελεγκτές του
  Κόμματος εκ των οποίων ο ένας είναι εγκεκριμένος ελεγκτής, για θητεία
  που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 46.2 Η θέση του Οικονομικού Ελεγκτή είναι ασυμβίβαστη με οποιονδήποτε άλλο
  κομματικό αξίωμα.
 46.3 Ελέγχουν την οικονομική διαχείριση των οργάνων και Επιτροπών του
  Κόμματος και καταθέτουν την έκθεση τους στην Κεντρική Επιτροπή και στο
  Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο αναφορικά με την προηγούμενη θητεία.

ΑΡΘΡΟ 47: ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 47.1 Ο Γενικός Διευθυντής του Κόμματος επιλέγεται/εκλέγεται, διορίζεται και
  παύεται από το Εκτελεστικό Γραφείο κατόπιν εισήγησης του Προέδρου.
 47.2 Αρμοδιότητες
  α) Προΐσταται διοικητικά της εσωτερικής λειτουργίας του Κόμματος και
   εποπτεύει το έργο του επαγγελματικού προσωπικού των Κεντρικών
   και Επαρχιακών γραφείων.
  β) Υπό την εποπτεία της Γραμματείας του Εκτελεστικού Γραφείου, έχει
   την ευθύνη θεμάτων που άπτονται του επαγγελματικού προσωπικού
   του Κόμματος.
  γ) Προτείνει στο Εκτελεστικό Γραφείο την δομή και το οργανόγραμμα του
   Κόμματος.
  δ) Δύναται να ανοίγει/κλείνει/λειτουργεί τραπεζικούς λογαριασμούς,
   ή/και να έχει δικαίωμα υπογραφής ή/και  να προβαίνει σε αιτήματα
   τραπεζικών διευκολύνσεων/δανεισμού εκ μέρους του Κόμματος,
   ΝΕΔΗΚ, ΓΟΔΗΚ, και των Επαρχιακών Επιτροπών σύμφωνα με το
   άρθρο 69.9.
  ε) Συμμετέχει εξ οφίκιο μέλος στην Οικονομική Επιτροπή με δικαίωμα
   ψήφου.
  στ) Εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή τη διενέργεια  πληρωμής
   των κομματικών δαπανών και υπογράφει τα εντάλματα πληρωμής.
  ζ) Εισηγείται, σε συνεργασία με τον Οικονομικό Διαχειριστή, προς την
   Οικονομική Επιτροπή, τον Ετήσιο Προϋπολογισμό Εσόδων και
   Δαπανών.
  η) Σε συνεργασία με την Οικονομική Επιτροπή του Κόμματος εποπτεύει

ΑΡΘΡΟ 65: ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
 65.1 Παραρτήματα Εξωτερικού
  α) Στα μεγάλα κέντρα του απόδημου Κυπριακού Ελληνισμού ή και αλλού,
   ιδρύονται Τοπικές Οργανώσεις - Παραρτήματα του Κόμματος.
  β) Λειτουργούν με βάση Καταστατικό που εγκρίνει ειδικά συγκαλούμενο
   Τοπικό Συνέδριο του Κόμματος και επικυρώνει το Εκτελεστικό
   Γραφείο.
 65.2 Φοιτητικές Οργανώσεις
  Στα διάφορα Πανεπιστήμια του Εξωτερικού ή Σχολές Τριτοβάθμιας
  Εκπαίδευσης του Εσωτερικού ιδρύονται και λειτουργούν Φοιτητικές
  Οργανώσεις του Κόμματος.

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ
ΑΡΘΡΟ 66: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 66.1 Υποεπιτροπή του Εκτελεστικού Γραφείου του Κόμματος εκ πέντε (5) μελών
  θα λειτουργεί σαν Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
  Τα πέντε (5) μέλη θα εκλέγονται στη πρώτη συνεδρία του Εκτελεστικού
  Γραφείου με μυστική ψηφοφορία και θα υπηρετούν καθ΄ όλη τη θητεία. Σε
  περίπτωση που θα κενωθεί θέση μέλους του Πειθαρχικού Συμβουλίου
  επιλέγεται άμεσα νέο μέλος.
  Εκάστη Επαρχιακή Επιτροπή δύναται να υποβάλει καταγγελία στο Γενικό
  Γραμματέα σχετικά  με παράπτωμα που αφορά μέλος του Κόμματος που
  εμπίπτει στη δική της δικαιοδοσία. Ο Γενικός Γραμματέας αφού διαπιστώσει
  ότι τα γεγονότα που αφορούν τη συγκεκριμένη περίπτωση μπορούν να
  στοιχειοθετήσουν υπόθεση που εμπίπτει  στις πρόνοιες των πιο κάτω
  πειθαρχικών αδικημάτων ετοιμάζει σχετική έκθεση και την παραπέμπει
  ενώπιον του Εκτελεστικού Γραφείου για εξέταση και λήψη απόφασης
  παραπομπής ή όχι σε πειθαρχική δίκη.
  Νοείται ότι το Εκτελεστικό Γραφείο δικαιούται αυτεπαγγέλτως να
  παραπέμπει στο Πειθαρχικό Συμβούλιο οποιαδήποτε καταγγελία κρίνει ότι
  πρέπει να τύχει πειθαρχικής διερεύνησης. Κατά τη λήψη της απόφασης του
  Εκτελεστικού Γραφείου δε μετέχουν στη διαδικασία τα μέλη του Πειθαρχικού
  Συμβουλίου.
 66.2 Νοείται ότι σε περιπτώσεις αυταπόδεικτου πειθαρχικού παράπτωματος το
  Εκτελεστικό Γραφείο δύναται να επιβάλει αυτεπάγγελτα οποιαδήποτε
  πειθαρχική ποινή.
 66.3 Οι αποφάσεις του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου μπορούν να
  εφεσιβληθούν από το ενδιαφερόμενο μέρος το αργότερο εντός τριάντα (30)
  ημερών από της κοινοποιήσεως σε αυτόν ή από της δημοσιεύσεως της
  απόφασης.
  Έφεση υποβάλλεται στην Κεντρική Επιτροπή της οποίας Υποεπιτροπή από
  έντεκα (11) μέλη ενεργεί σαν Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό  Συμβούλιο, και
  δύναται να ακυρώσει, να μειώσει, ή να επικυρώσει την ποινή.
  Τα έντεκα (11) μέλη θα καθορίζονται στην πρώτη συνεδρία της Κεντρικής
  Επιτροπής με μυστική ψηφοφορία και θα υπηρετούν καθ΄ όλη τη θητεία.
  Σε περίπτωση που θα κενωθεί θέση μέλους του Δευτεροβάθμιου
  Πειθαρχικού Συμβουλίου επιλέγεται άμεσα νέο μέλος.
 66.4 Σε περίπτωση που μέλος του πρωτοβάθμιου ή δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού
  Συμβουλίου έχει άμεση ή έμμεση σχέση με οποιονδήποτε κατηγορούμενο
  τότε το μέλος αυτό δεν θα λαμβάνει μέρος στη πειθαρχική διαδικασία.
 66.5 Πειθαρχικά Αδικήματα
   α) Η μη συμμόρφωση μέλους προς τις υποχρεώσεις του, που
    απορρέουν από το Καταστατικό και τις διατάξεις των
    Κανονισμών Λειτουργίας του Κόμματος.
   β) Η συμπεριφορά μέλους που μειώνει το ηθικό κύρος και θίγει
    την αξιοπρέπεια του Κόμματος.

   γ) Στάση και συμπεριφορά μέλους αντίθετη προς τις Αρχές, την
    Ιδεολογία, τις αποφάσεις και τις προγραμματικές επιδιώξεις του
    Κόμματος.
 66.6 Πειθαρχικές Ποινές
  Για τα πιο πάνω πειθαρχικά αδικήματα επιβάλλονται ανάλογα με τη
  σοβαρότητα του πειθαρχικού αδικήματος οι πιο κάτω ποινές:
   α) Σύσταση
   β) Προφορική επίπληξη
   γ) Γραπτή επιτίμηση
   δ) Προσωρινός αποκλεισμός από την κομματική ζωή
   ε) Καθαίρεση Αξιωματούχου από το Αξίωμα του
   στ) Προσωρινή Αποβολή
   ζ) Αποβολή

ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ
ΑΡΘΡΟ 67: ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ - ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
 67.1 Οι πολιτικές αποφάσεις του Κόμματος για την εκλογή Προέδρου της
  Δημοκρατίας λαμβάνονται από την Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος, που
  συνέρχεται μετά από πρόταση του Εκτελεστικού Γραφείου, είτε
  αυτεπάγγελτα.
 67.2 Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Κόμματος είναι μέλος της Βουλής τότε
  είναι ο υποψήφιος του Κόμματος στην εκλογή για ανάδειξη Προέδρου της
  Βουλής.
 67.3 Ειδικοί Κανονισμοί που ψηφίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν τη
  διαδικασία επιλογής κομματικού ή κομματικών υποψηφίων στη διεκδίκηση
  των Γενικών ή Αναπληρωματικών Βουλευτικών Εκλογών, των Ευρωεκλογών,
  των Δημοτικών Εκλογών ή της Εκλογής Κοινοτικών  Συμβουλίων.
 67.4 Όλοι οι υποψήφιοι Βουλευτές, Ευρωβουλευτές, Δήμαρχοι, Δημοτικοί
  Σύμβουλοι και άλλοι υποψήφιοι Κομματικών ή Κοινοτικών αξιωμάτων
  μπορούν να έχουν πρόσβαση για επιθεώρηση των μητρώων του Κόμματος
  βάση κανονισμών που θα εκδίδει το Εκτελεστικό Γραφείο.

ΜΕΡΟΣ ΕΝΝΑΤΟ 
ΑΡΘΡΟ 68: ΕΙΔΙΚΟΙ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
 68.1 Η Κεντρική Επιτροπή θεσπίζει Ειδικούς Κανονισμούς που ρυθμίζουν:
  α) Τη διαδικασία της υποβολής υποψηφιότητας και εκλογής
   Αξιωματούχων του Κόμματος από την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση
   ή άλλα ανώτερα όργανα του Κόμματος.
  β) Τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων του Κόμματος, Κεντρικών και
   Επαρχιακών.
  γ) Το διαχωρισμό των υπηρεσιών των Αξιωματούχων του Κόμματος σε
   δύο κατηγορίες. Στην κατηγορία όσων προσφέρουν τις υπηρεσίες τους
   άνευ αντιμισθίας και εκείνων που πράττουν τούτο έναντι αντιμισθίας,
   με αναφορά των συγκεκριμένων Αξιωματούχων που ανήκουν σε κάθε
   κατηγορία.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟ
ΑΡΘΡΟ 69: ΓΕΝΙΚΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
 69.1 Διαδικασία Αναφοράς
  Αναφορά οργάνου ή μέλους προς το Εκτελεστικό Γραφείο ή την Κεντρική
  Επιτροπή γίνεται πάντοτε δια του Γενικού Γραμματέα.

 69.2 Καταρτισμός Προσχεδίων Κανονισμών
  Τα προσχέδια όλων των Κανονισμών Λειτουργίας των διαφόρων Οργάνων ή
  Επιτροπών που προνοεί το Καταστατικό καταρτίζει το Εκτελεστικό Γραφείο
  με εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας, Ελέγχου και Κανονισμών και τα
  παραπέμπει για έγκριση στην Κεντρική Επιτροπή. 
 69.3 Τρόπος λήψης Αποφάσεων
  Όλες οι αποφάσεις των Συλλογικών Οργάνων που προνοούνται από το
  Καταστατικό λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία νοουμένου ότι δεν
  προβλέπεται διαφορετικά σε άλλο άρθρο του Καταστατικού. Σε περίπτωση
  ισοψηφίας ο προεδρεύων του συγκεκριμένου οργάνου έχει τη νικώσα ψήφο.
  Όταν ζητηθεί μυστική ψηφοφορία από το 25% των παρόντων συνέδρων σε
  οποιαδήποτε Συνέλευση ή οποιοδήποτε Συνέδριο, τότε αυτή διεξάγεται
  από πενταμελή (5) Εφορευτική Επιτροπή η οποία επιβλέπει τη διεξαγωγή
  της ψηφοφορίας και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων.
 69.4 Ασυμβίβαστη η κατοχή δύο κομματικών Αξιωμάτων
   α) Είναι ασυμβίβαστη η κατοχή δύο ή περισσότερων θέσεων
    αξιωματούχων σε Κεντρικό ή Επαρχιακό ή Τοπικό επίπεδο από
    το ίδιο πρόσωπο. Οιοσδήποτε αξιωματούχος ανεξάρτητα
    επιπέδου δικαιούται να κατέχει θέση ως απλό μέλος σε
    συλλογικό όργανο.
   β) Νοείται ότι τούτο δεν ισχύει όταν προνοείται καταστατικά ή
    συμμετοχή του φορέα ενός αξιώματος στα ανώτατα όργανα.
   γ) Η απ’ ευθείας εκλογή σε συλλογικό όργανο δεν αποτελεί
    ασυμβίβαστο με κομματικό αξίωμα.
    Το Εκτελεστικό Γραφείο καθορίζει ποια συγκεκριμένα αξιώματα
    είναι  ασυμβίβαστα.
 69.5 Κήρυξη θέσης Μέλους Συλλογικού Οργάνου (Κεντρικού ή Επαρχιακού) ως
  κενή και διαδικασία συμπλήρωσής της.
   α) Σε περίπτωση που μέλος συλλογικού οργάνου απουσιάζει
    αδικαιολόγητα πέρα από τρείς συνεχείς  συνεδρίες ή από δέκα
    (10) συνολικά αδικαιολόγητες συνεδρίες κατά τη διάρκεια της
    θητείας του , το όργανο δικαιούται να το απαλλάξει από τα
    καθήκοντα του και να κηρύξει τη θέση του κενή, αφού
    εξασφαλίσει προηγουμένως την έγκριση του Εκτελεστικού
    Γραφείου.
   β) Κενούμενες θέσεις  κατά τα ανωτέρω καταλαμβάνουν οι
    επιλαχόντες κατά την σειρά επιτυχίας κατά της εκλογής.
   γ) Σε περίπτωση μη κάλυψης θέσης από επιλαχόντες για τη
    συμπλήρωση της κενής θέσης, θα επιλέγει το όργανο ύστερα
    από έγκριση του Εκτελεστικού Γραφείου. 
 69.6 Θητεία Αξιωματούχων 
  Η θητεία των Αξιωματούχων που αναφέρονται στα διάφορα άρθρα του
  Καταστατικού, αρχίζει από την ημέρα της εκλογής τους και λήγει αμέσως
  μετά την εκλογή των νέων Αξιωματούχων από το αρμόδιο όργανο του
  Κόμματος και διαρκεί για 54 μήνες. Εξαιρούνται ο Κοινοβουλευτικός
  Εκπρόσωπος και ο Αναπληρωτής του, των οποίων η θητεία διαρκεί όσο και η
  βουλευτική θητεία τους , καθώς και ο Πρόεδρος και τα μέλη της Τοπικής
  Επιτροπής των οποίων η θητεία μπορεί να καθορίζεται από τις ετήσιες
  Τοπικές Γενικές Συνελεύσεις. 
 69.7 Έκπτωση Αξιωματούχων/Μελών
  Αξιωματούχος/Μέλος του Κόμματος εκπίπτει του αξιώματός του σε
  περίπτωση που με ενέργειες του βρίσκεται σε αντίθεση με αποφάσεις
  Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος, ύστερα από σχετική απόφαση του
  Εκτελεστικού Γραφείου δεόντως αιτιολογημένης, με δικαίωμα έφεσης στην
  Κεντρική Επιτροπή εντός τριάντα (30) ημερών.
 69.8 Τροποποίηση του Καταστατικού 
  Το Καταστατικό του Κόμματος μπορεί να τροποποιηθεί σε Τακτικό ή Έκτακτο
  Παγκύπριο Συνέδριο με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων που έχουν
  δικαίωμα ψήφου, δεδομένου ότι το σχέδιο τροποποιήσεων θα

  γνωστοποιηθεί τουλάχιστον ένα μήνα πριν το Συνέδριο σε όλα το όργανα και
  τους συνέδρους του Κόμματος.
 69.9 Πόροι του Κόμματος
  Πόροι του Κόμματος είναι η ετήσια κρατική χορηγία και οι ετήσιες συνδρομές
  των μελών, εισφορές, δωρεές, έσοδα εράνων, οργάνωσης λαχείων,
  χοροεσπερίδων, άλλων εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων που συνάδουν με
  τις αρχές πολιτικής δεοντολογίας.
  Το Κόμμα έχει εξουσία όπως: 
   α) Διορίζει τραπεζικούς ή/και άλλους οργανισμούς ως τραπεζίτες
    του και να προβαίνει στο άνοιγμα οποιουδήποτε λογαριασμού.
   β) Συναλλάττεται ή/και λαμβάνει τραπεζικές διευκολύνσεις ή/και
    υπηρεσίες σε δάνεια, τρεχούμενο ή/και οποιοδήποτε άλλο
    λογαριασμό ή/και σε οποιαδήποτε άλλη μορφή τραπεζικών
    πιστώσεων για οποιαδήποτε ποσά με ή χωρίς εξασφαλίσεις και
    κάτω από οποιουσδήποτε όρους 
   γ) Υποθηκεύει, καταθέτει, ενεχυριάζει ή/και άλλως πως
    προσφέρει ή/και διαθέτει οποιαδήποτε περιουσία του Κόμματος
    κινητή ή/και ακίνητη σαν εξασφάλιση οποιονδήποτε
    υφιστάμενων ή/και  μελλοντικών ή/και  υπό αίρεση
    υποχρεώσεων του Κόμματος, έναντι οποιουδήποτε τραπεζικού
    ή/και άλλου οργανισμού ή/και φυσικού ή/και νομικού
    προσώπου.
   δ) Προς το σκοπό υλοποίησης των πιο πάνω, ο εκάστοτε
    Διευθυντής του Κόμματος ή/και ο εκάστοτε Οικονομικός
    Διαχειριστής του Κόμματος ή/και οποιοσδήποτε πληρεξούσιος
    αντιπρόσωπος οποιουδήποτε από αυτούς, εξουσιοδοτούνται να
    προβαίνουν σε οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις ή/και στη
    συνομολόγηση οποιασδήποτε συμφωνίας υπογράφοντας προς
    τούτο κάθε αναγκαίο έγγραφο, δήλωση ή αίτηση ή/και να
    παρίστανται ενώπιον οποιασδήποτε αρχής για σκοπούς αγοράς
    ή/και πώλησης ή/και επιβάρυνσης οποιασδήποτε κινητής ή
    ακίνητης περιουσίας του Κόμματος.
 69.10 Ημερομηνία ισχύος του παρόντος Καταστατικού 
  Η ισχύς του Καταστατικού που ψηφίστηκε στις 6 Μαΐου 2018 αρχίζει από την
  ψήφισή του.
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΑΡΘΡΟ 1 : ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΕΜΒΛΗΜΑ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ
 1.1 Το Δημοκρατικό Κόμμα ιδρύθηκε στη Λευκωσία αρχικά ως παράταξη με την
  ονομασία Δημοκρατική Παράταξη, στις 12 Μαΐου 1976, με ιδρυτική διακήρυξη
  του Σπύρου Κυπριανού με στόχο τη στήριξη του εθνάρχη Μακαρίου και της
  πολιτικής του. Η παράταξη σύντομα μετασχηματίστηκε σε Κόμμα με την
  επωνυμία ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ.
 1.2 ΕΔΡΑ του Κόμματος είναι στην Λεωφ. Γρίβα Διγενή 50, 1080, στη Λευκωσία.
 1.3 ΕΜΒΛΗΜΑ του Κόμματος η αναμμένη δάδα.
 1.4 Η σφραγίδα του Κόμματος είναι κυκλική και στην περιφέρεια έχει την
  επιγραφή ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. Στο κέντρο έχει την
  αναμμένη δάδα, που τέμνει στο μέσο τη συντομογραφία του Κόμματος,
  ΔΗΚΟ, και το έτος ίδρυσής του, 1976.

ΑΡΘΡΟ 2 : ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ – ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 2.1 Ιδεολογία
  Το Δημοκρατικό Κόμμα εκφράζει τους πολίτες που πιστεύουν στις αρχές της
  Πολιτικής, Κοινωνικής και Οικονομικής Δημοκρατίας ως το σύστημα αρχών
  που προάγει και εξασφαλίζει καλύτερα την αρμονική κοινωνική συμβίωση,
  την κοινωνική συνοχή και την κοινωνική δημιουργία. Το Δημοκρατικό Κόμμα
  ασπάζεται την ιδεολογία και τη φιλοσοφία του ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ που
  εμπνέεται από ένα γενικότερο εθνικό και κοινωνικό όραμα και απορρίπτει τις
  γενικές και αόριστες ιδέες και τους αυθαίρετους αφορισμούς.
 2.2 Βασικοί σκοποί
  Βασικοί σκοποί του Δημοκρατικού Κόμματος είναι η συμβολή στον αγώνα για
  την απελευθέρωση της Κύπρου και η προώθηση θεσμών, προγραμμάτων και
  διαδικασιών, που εξασφαλίζουν απρόσκοπτη πρόοδο  και αρμονία στον
  πολιτικό και οικονομικό τομέα, μέσα σε μια κυρίαρχη, ανεξάρτητη και
  δημοκρατική πολιτεία με κατοχυρωμένα τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα
  όλων των νόμιμων πολιτών της. 
 2.3 Βασικοί στόχοι
  Οι βασικοί στόχοι του Δημοκρατικού Κόμματος πηγάζουν από  την όλη
  ιδεολογία και πολιτική φιλοσοφία του. Παράλληλα:
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα βρίσκεται σταθερά και με συνέπεια ενταγμένο
   στον ενδιάμεσο πολιτικό χώρο και υπηρετεί με ειλικρίνεια και χωρίς

   διακρίσεις το δημόσιο συμφέρον και το κοινωνικό σύνολο. Επιδιώκει τη
   συστηματική συνεργασία των δυνάμεων του χώρου στη βάση
   πολιτικοϊδεολογικών συγκλίσεων. Μόνιμος στόχος του Δημοκρατικού
   Κόμματος είναι η συνένωση των δυνάμεων του χώρου και η διεύρυνση
   της αποδοχής των αρχών και της πολιτικής φιλοσοφίας του
   ενδιάμεσου χώρου από την Κυπριακή κοινωνία Στόχος επίσης είναι η
   δημιουργία συνθηκών εθνικής συνεννόησης, πολιτικής συναντίληψης,
   κοινωνικής συναίνεσης και πολιτικής σταθερότητας στον τόπο.
  β) Το Δημοκρατικό Κόμμα επιδιώκει ενεργό και δημιουργική συμμετοχή
   σε Διεθνείς και  Ευρωπαϊκούς πολιτικοϊδεολογικούς και
   κο ι ν ο β ο υλ ε υ τ ι κο ύ ς  θ εσ μ ο ύ ς  κα ι  σ χ ή μ α τ α  σ τ η  β ά σ η
   πολιτικοϊδεολογικής ταύτισης ή συγγένειας.
 2.4 Θέσεις του Κόμματος αναφορικά με το Εθνικό θέμα
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα θεωρεί το Κυπριακό ως πρόβλημα εισβολής και
   κατοχής και αγωνίζεται για να επιτύχει με βάση τα ψηφίσματα και τις
   αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών και τις Συμφωνίες Κορυφής, τις
   αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
   και το Κοινοτικό (Ευρωπαϊκό) Κεκτημένο, δίκαιη, λειτουργική και
   βιώσιμη λύση. ΛΥΣΗ που θα εξασφαλίζει την πλήρη ανεξαρτησία, την
   κατοχύρωση της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας, και της
   ενότητας της χώρας, την αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων
   και των εποίκων και την κατοχύρωση του δικαιώματος επιστροφής
   όλων των προσφύγων στις εστίες και τις περιουσίες τους, κάτω από
   συνθήκες ασφάλειας και θα κατοχυρώνει τα ανθρώπινα δικαιώματα
   (όλων των νόμιμων κατοίκων της Κυπριακής Δημοκρατίας), τις
   βασικές ελευθερίες και τη διακρίβωση της τύχης ενός εκάστου των
   αγνοουμένων.
  β) Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει ότι στον αγώνα μας για φυσική και
   εθνική επιβίωση και δικαίωση, η ανεπιφύλακτη και στενή συνεργασία
   με την Ελληνική Κυβέρνηση είναι αναγκαία και απαραίτητη, και ότι, οι
   δεσμοί με την Ελλάδα, για λόγους ιστορικούς, φυλετικούς και
   εθνικούς, πρέπει να παραμένουν πάντοτε απαρασάλευτοι.
  γ) Το Δημοκρατικό Κόμμα εργάζεται για την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση της
   Κύπρου με στόχο την εφαρμογή των αρχών της δικαιοσύνης, των
   ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του Κοινοτικού Κεκτημένου και την
   ισότιμη και δημιουργική συμμετοχή της Κύπρου στους Ευρωπαϊκούς
   θεσμούς και γενικά στο Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. Παράλληλα εργάζεται
   για τη διαμόρφωση ενός συστήματος αρχών και αξιών στην Ευρωπαϊκή
   Ένωση που να την καθιστά ένωση λαών και πολιτισμών και όχι όργανο
   πολιτικών και οικονομικών κέντρων εξουσίας.
 2.5 Πολιτική Δημοκρατία
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει πως όλες οι πολιτικές εξουσίες πρέπει
   να πηγάζουν από το λαό και να ασκούνται υπεύθυνα για το καλό του
   λαού και σύμφωνα με την ανόθευτη θέλησή του.
  β) Η ολοκλήρωση της Πολιτικής Δημοκρατίας είναι αδιανόητη χωρίς την
   απαιτούμενη πολιτική αγωγή και ενημέρωση, χωρίς τη συμμετοχή
   όλων των ενηλίκων πολιτών στη διαδικασία λήψης σοβαρών
   αποφάσεων, χωρίς την παροχή ίσων ευκαιριών σε όσους πολίτες
   θέλουν να διεκδικήσουν πολιτικές θέσεις, από τις οποίες να μπορούν
   να συναγωνιστούν δημοκρατικά και  ελεύθερα, χωρίς να
   παρεμποδίζονται από οποιεσδήποτε προκαταλήψεις και εμπόδια.
   Η Πολιτική Δημοκρατία απαιτεί την ισότητα των πολιτών έναντι των
   νόμων και την ισοπολιτεία των νόμων έναντι όλων των πολιτών.
 2.6 Έμπρακτη Πολιτική Δημοκρατία 
  Το Δημοκρατικό Κόμμα θέλει τη δημοκρατία έμπρακτη και ουσιαστική, όπου
  τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των πολιτών να καθορίζονται δημοκρατικά,
  με συναίσθηση κοινωνικής ευθύνης και σύμφωνα με τις αρχές της
  δικαιοσύνης και της κοινωνικής αλληλεγγύης και όπου τα δικαιώματα των
  πολιτών να προστατεύονται αποτελεσματικά και να ασκούνται ελεύθερα.

 2.7 Ατομικές και Πολιτικές Ελευθερίες 
  Το Δημοκρατικό Κόμμα θέλει τα ανθρώπινα δικαιώματα απαραβίαστα και τις
  ατομικές και πολιτικές ελευθερίες κατοχυρωμένες με μηχανισμούς που να
  τις προστατεύουν από καταχραστές και σφετεριστές της εξουσίας και από
  πράξεις που δεν συνάδουν με το σύστημα των κοινωνικών αξιών του λαού ή
  τη δημοκρατικά εκφραζόμενη θέληση του λαού.
 2.8 Κοινωνική Δημοκρατία
  Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει ότι το κράτος και γενικά η πολιτεία καθώς και
  η ευρύτερη  κοινωνία έχουν υποχρέωση να εξασφαλίζουν σε όλους τους
  πολίτες συνθήκες ελεύθερης και αξιοπρεπούς διαβίωσης, σύμφωνα με τις
  αρχές της δικαιοσύνης, του ανθρωπισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης.
  Για το σκοπό αυτό υποστηρίζει τη χαλιναγώγηση της αυθαιρεσίας των
  ισχυρών κοινωνικών ομάδων, όπου, και όταν, εκδηλώνεται, την ενίσχυση των
  αδύνατων κοινωνικών ομάδων ή κατηγοριών ή στρωμάτων και την προστασία
  τους από την εγκατάλειψη, την κοινωνική περιθωριοποίηση, την άδικη
  μεταχείριση και την εκμετάλλευση, με απώτερο σκοπό την εξισορρόπηση
  των κοινωνικών και οικονομικών δικαιωμάτων και την αρμονική συμβίωση
  των πολιτών μέσα σε συνθήκες κοινωνικής συνοχής.
 2.9 Οικονομική Δημοκρατία
  Το Δημοκρατικό Κόμμα αποβλέπει στην εξάλειψη κάθε είδους οικονομικών
  φραγμών για την οικονομική προαγωγή των ατόμων και στη δημιουργία ίσων
  ευκαιριών εργασίας και οικονομικής προόδου για όλους τους πολίτες.
  Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει ότι η οικονομική δημοκρατία είναι ανέφικτη
  χωρίς την κατάργηση της κυρίαρχης  αυθαιρεσίας των οικονομικά ισχυρών,
  των μονοπωλίων, της ασυδοσίας του εγχώριου ή ξένου κεφαλαίου, της
  μονοπώλησης, της πληροφόρησης και των κάθε λογής προνομίων που είναι
  αντίθετα με τα συμφέροντα του λαού.  Το Δημοκρατικό Κόμμα θεωρεί επίσης
  αναγκαία την καθιέρωση ελέγχου και την επιβολή κυρώσεων για την κακή
  χρήση τεχνικών εφευρέσεων ή καινοτομιών από μέρους ισχυρών
  κοινωνικοοικονομικών παραγόντων.
  Το Δημοκρατικό Κόμμα θεωρεί το μικτό σύστημα οικονομίας, που συνδυάζει
  την ιδ ιωτική πρωτοβουλία με τον κρατικό σχεδιασμό,  ως το
  αποτελεσματικότερο οικονομικό σύστημα το οποίο διασφαλίζει την πρόοδο
  και την ανάπτυξη της Κύπρου και του λαού της, την δίκαιη κατανομή του
  εθνικού πλούτου και των οικονομικών βαρών και την προστασία των
  δικαιωμάτων των οικονομικά ασθενέστερων και μη προνομιούχων ομάδων
  του πληθυσμού.
 2.10 Δημοκρατική μεθόδευση
  Το Δημοκρατικό Κόμμα δεν υποστηρίζει δόγματα αλλά αρχές, που θα
  ενθαρρύνουν την αδιάκοπη αναζήτηση του καλύτερου και δικαιότερου
  τρόπου κοινωνικής συμβίωσης και συνεργασίας.
  Υποστηρίζει ότι ο ανοικτός και ελεύθερος διάλογος σαν μέσο έκφρασης των
  εκτιμήσεων και θέσεων του λαού, αποτελεί το πιο ορθό μέσο αναζήτησης
  τρόπων για πιο αρμονική  κοινωνική συμβίωση και συνεργασία.
  Επίσης υποστηρίζει ότι σε περίπτωση διαφωνίας ή διαφοράς το καλύτερο
  μέσο για εξεύρεση λύσης είναι οι νόμιμες και δημοκρατικές διαδικασίες.
 2.11 Κατευθυντήριες Οργανωτικές Γραμμές 
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα δεν είναι Κόμμα με μονολιθική οργάνωση. Η
   συνοχή του διατηρείται με την ισορροπημένη κατανομή της
   ενδοκομματικής δύναμης μεταξύ των μελών και αξιωματούχων του, με
   την προσήλωση στους σκοπούς και στη συλλογική προσπάθεια για την
   επίτευξη των σκοπών του Κόμματος.
  β) Οι δημοκρατικές αρχές διέπουν τόσο τη διαδικασία ανάδειξης
   αξιωματούχων όσο και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Γι’ αυτό:
   I.  Όλα τα όργανα είναι αιρετά και εκλέγονται με όσο το δυνατό πιο
    άμεσο τρόπο. Συγκεκριμένα όλα τα μέλη του Κόμματος, που
    είναι εγγεγραμμένα στο Κεντρικό Μητρώο Μελών, έχουν και
    ασκούν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και
    συνδιαμορφώνουν μέσα από συλλογικές διαδικασίες τις

    αποφάσεις και τις θέσεις του Κόμματος στα μείζονος σημασίας
    και ιδιαίτερης κρισιμότητας πολιτικά και κομματικά θέματα. Όλα
    τα μέλη του Κόμματος εκλέγουν όλους τους κεντρικούς
    αξιωματούχους και μέλη των κεντρικών συλλογικών οργάνων
    του Κόμματος, όλα τα μέλη των Επαρχιακών Οργανώσεων
    εκλέγουν όλους τους αξιωματούχους και τα μέλη των
    Επαρχιακών Συλλογικών Οργάνων και όλα τα μέλη της Τοπικής
    Οργάνωσης εκλέγουν όλους τους αξιωματούχους και όλα τα
    μέλη των τοπικών συλλογικών οργάνων.
   II. Οι εξουσίες που συγκεντρώνουν τα όργανα
    αλληλοϊσορροπούνται και αλληλοελέγχονται.
   III. Οι αποφάσεις λαμβάνονται από αρμόδια συλλογικά όργανα.
    --Επιδιώκεται η αποκέντρωση του συστήματος λήψης
    αποφάσεων και η εκχώρηση διακριτικής  εξουσίας στα
    κατώτερα συλλογικά αιρετά  όργανα.

ΑΡΘΡΟ 3: ΚΟΜΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ
 3.1 Επί θεμάτων μείζονος πολιτικής σημασίας ή ιδιαίτερης κομματικής
  κρισιμότητας πραγματοποιείται κομματικό δημοψήφισμα στο οποίο
  συμμετέχουν όλα τα μέλη του Κόμματος.
 3.2 
  Την πραγματοποίηση κομματικού δημοψηφίσματος αποφασίζει η Κεντρική
  Επιτροπή, η οποία καθορίζει το θέμα και τα ερωτήματα που θα τεθούν προς
  απάντηση στο δημοψήφισμα. Οι σχετικές αποφάσεις της Κεντρικής
  Επιτροπής λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών της.

ΑΡΘΡΟ 4: ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 4.1 Το Πολιτικό Πρόγραμμα του Κόμματος καθορίζεται με βάση τις πιο πάνω
  βασικές πολιτικές θέσεις και, εντός των πλαισίων αυτών, μπορεί να
  αναθεωρείται από καιρού εις καιρό από το Παγκύπριο Συνέδριο που έχει
  αποκλειστική αρμοδιότητα να συζητά και να εγκρίνει τους επί μέρους
  στόχους, τη μεθοδολογία, τρόπους και ενέργειες για την προώθηση της
  εφαρμογής του.
 4.2 Την ευθύνη για τη σύνταξη του προσχεδίου του προγράμματος έχει το
  Εκτελεστικό Γραφείο που το υποβάλλει στην Κεντρική Επιτροπή για έγκριση.
  Η Κεντρική Επιτροπή το παραπέμπει στο Παγκύπριο Συνέδριο για τελική
  έγκριση. Νοείται ότι σε όλα τα όργανα του Κόμματος δίνεται η δυνατότητα
  υποβολής απόψεων και εισηγήσεων για τον καταρτισμό του Πολιτικού
  Προγράμματος του Κόμματος.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΔΟΜΗ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

ΑΡΘΡΟ 5: ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 1. Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση
 2. Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο
 3. Έκτακτο ή Καταστατικό Συνέδριο 
 4. Παγκύπρια Συνδιάσκεψη
 5. Κεντρική Επιτροπή
 6. Πολιτικό Συμβούλιο
 7. Εκτελεστικό Γραφείο
 8. Γραμματεία Εκτελεστικού Γραφείου
 9. Κοινοβουλευτική Ομάδα
 10. Γενικό Οργανωτικό Γραφείο
 11. Οικονομική Επιτροπή

 12. Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες
 13. Επιτροπή Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ΑΡΘΡΟ 6: ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 6.1 Η Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση πραγματοποιείται κάθε πενήντα-τέσσερις
  (54) μήνες και εκλέγει τους κεντρικούς αξιωματούχους του Κόμματος
  (Πρόεδρο, Αναπληρωτή Πρόεδρο, τρεις (3) Αντιπροέδρους, Γενικό
  Γραμματέα, Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα), τα αιρετά μέλη του Εκτελεστικού
  Γραφείου (15) και τα μέλη της Κεντρική Επιτροπή.
 6.2 Πραγματοποιείται πενήντα-τέσσερις (54) μήνες μετά την προηγούμενη
  Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
 6.3 Όλα τα εγγεγραμμένα στο Κεντρικό Μητρώο Μελών μέλη του Κόμματος, που
  έχουν εγγραφεί τουλάχιστον εννέα (9) μήνες πριν την ημέρα διεξαγωγής της
  Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην
  ψηφοφορία, εφόσον έχουν τακτοποιημένες τις κομματικές τους
  υποχρεώσεις κατά την προσέλευση τους στην Εκλογική Συνέλευση.

  Κάλπες της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης λειτουργούν σε όλες τις
  επαρχίες, όπως θα ορίζεται από τους σχετικούς κανονισμούς. Οι εκλογικές
  διαδικασίες εποπτεύονται από κεντρική και επαρχιακές εφορευτικές
  επιτροπές όπως θα ορίζουν οι Κανονισμοί που εγκρίνονται από την Κεντρική
  Επιτροπή. Οι Επαρχιακές Εφορευτικές Επιτροπές υπόκεινται στην Κεντρική
  Εφορευτική Επιτροπή. Οι Πρόεδροι των Επαρχιακών εφορευτικών
  επιτροπών είναι μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.

  Οι κάλπες ανοίγουν και κλείνουν την ίδια ώρα σε όλες τις επαρχίες.

  Η Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο συλλογικό
  όργανο του Κόμματος σε θέματα εκλογικών διαδικασιών.

  Ο χρόνος διεξαγωγής της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης μπορεί να
  παραταθεί για περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, με
  απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, ύστερα από εισήγηση του Εκτελεστικού
  Γραφείου, για λόγους εξειδικευμένους που αφορούν τα πολιτικά πράγματα
  του τόπου ή που εξυπηρετούν τους σκοπούς και τις αρχές του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 7: ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 7.1 Το Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο είναι το ανώτατο και κυρίαρχο συλλογικό
  όργανο του Κόμματος στη διαμόρφωση των πολιτικών αποφάσεων και στη
  χάραξη στρατηγικής. Συνέρχεται μια (1) φορά στη διάρκεια της  θητείας των
  κεντρικών συλλογικών οργάνων του Κόμματος, κατόπιν σύγκλισης από την
  Κεντρική Επιτροπή του κόμματος ή όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο από την
  Κεντρική Επιτροπή.
 7.2 Προκηρύσσεται από την Κεντρική Επιτροπή η οποία καθορίζει την
  ημερομηνία διεξαγωγής του και εγκρίνει την ημερήσια διάταξη του.
  Ο χρόνος διεξαγωγής του μπορεί να αναβληθεί για περίοδο που δεν θα
  υπερβαίνει τους τρεις μήνες, με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, ύστερα
  από εισήγηση του Εκτελεστικού Γραφείου, για λόγους εξειδικευμένους που
  αφορούν τα πολιτικά πράγματα του τόπου ή που εξυπηρετούν τους σκοπούς
  και τις αρχές του  Κόμματος.
 7.3 Σύνθεση
  Στο Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο συμμετέχουν: Κεντρική Επιτροπή, Πολιτική
  Επιτροπή, 86 αντιπρόσωποι της ΝΕΔΗΚ, 86 αντιπρόσωποι της ΓΟΔΗΚ, 50
  αντιπρόσωποι των Κλαδικών Οργανώσεων, οι Πρόεδροι των Ομάδων
  Μελετών, δύο αντιπρόσωποι από κάθε Φοιτητική Οργάνωση, τα μέλη των
  Επαρχιακών Επιτροπών του Κόμματος, οι Πρόεδροι των Τοπικών Επιτροπών
  και ένας αντιπρόσωπος από κάθε εκλογικό κέντρο, πέντε αντιπρόσωποι από
  κάθε Κομματική Οργάνωση του εξωτερικού, οι Δήμαρχοι, οι Δημοτικοί
  Σύμβουλοι, οι Σχολικοί Έφοροι και οι εκλεγμένοι πρόεδροι και μέλη

  Κοινοτικών Συμβουλίων μέλη του Κόμματος, τρεις αντιπρόσωποι της
  Οικονομικής Επιτροπής, οι δύο οικονομικοί ελεγκτές.
  Συμμετέχουν επίσης: Πρώην Πρόεδροι της Δημοκρατίας που προέρχονται
  από το ΔΗΚΟ, εν ενεργεία υπουργοί, βουλευτές και ευρωβουλευτές, καθώς
  και όσοι διετέλεσαν αξιωματούχοι του Κόμματος που εκλέγηκαν από
  Παγκύπριο Συνέδριο (Πρόεδροι του Κόμματος, Αναπληρωτές Προέδροι,
  Αντιπρόεδροι, Γενικοί Γραμματείς, και Γενικοί Οργανωτικοί Γραμματείς)
  πρώην Υπουργοί, Βουλευτές και Ευρωβουλευτές του Κόμματος καθώς και οι
  πρώην Προέδροι και Γενικοί Γραμματείς της ΓΟΔΗΚ και της ΝΕΔΗΚ και
  πρώην Πρόεδροι Επαρχιακών Επιτροπών, οι Πρόεδροι και τα μέλη
  Διοικητικών Συμβουλίων Ημικρατικών Οργανισμών που είναι μέλη του
  Κόμματος
 7.4 Αρμοδιότητες
  Το Τακτικό Συνέδριο ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
  α) Λαμβάνει γνώση, συζητά και ψηφίζει:-
   I. Το Πολιτικό Πρόγραμμα του Κόμματος για την επόμενη θητεία.
   II. Την Έκθεση Δράσης της περασμένης θητείας, που καταθέτει ο
    Γενικός  Γραμματέας του Κόμματος.
  β) Καθορίζει τα γενικά πλαίσια της πολιτικής του Κόμματος.
  γ) Λαμβάνει γνώση και εγκρίνει τον Οικονομικό Απολογισμό της
   Οικονομικής Επιτροπής και την Έκθεση των Οικονομικών Ελεγκτών
   του Κόμματος.
  δ) Τροποποιεί το Καταστατικό σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις.
  ε) Έχει το τεκμήριο της αρμοδιότητας για οποιοδήποτε θέμα που δεν
   καθορίζει το Καταστατικό και περιβάλλεται με το κατάλοιπο εξουσίας
   που  δεν έχει ανατεθεί σε άλλο κομματικό όργανο.
 7.5 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί που ψηφίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν με βάση το
  Καταστατικό, θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Τακτικού Παγκυπρίου
  Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 8: ΕΚΤΑΚΤΟ Ή ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 8.1 Το Έκτακτο ή Καταστατικό Παγκύπριο Συνέδριο συγκαλείται εάν και εφ’ όσον
  κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο του Κόμματος ή την Κεντρική Επιτροπή και
  ασχολείται με ειδικά θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη του,
  που εξαγγέλλεται μαζί με τη σύγκλησή του.
 8.2 Στην οργάνωση και λειτουργία του Έκτακτου ή Καταστατικού Παγκυπρίου
  Συνεδρίου εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις περί Τακτικού
  Παγκυπρίου Συνεδρίου, με εξαίρεση τη χρονική περίοδο για έγκριση και
  κοινοποίηση στους συνέδρους των εγγράφων που θα τεθούν ενώπιον του
  Συνεδρίου, την οποία θα μπορεί να συντέμνει η Κεντρική Επιτροπή
  ανάλογα με την περίπτωση και εφ’ όσον συντρέχουν εξειδικευμένοι λόγοι.

ΑΡΘΡΟ 9: ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ
 9.1 Συγκαλείται με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής με στόχο την ενημέρωση
  και το συλλογικό προβληματισμό των στελεχών του Κόμματος καθώς και την
  ανάπτυξη διαλόγου του Κόμματος  με την ευρύτερη κοινωνία πάνω σε
  σημαντικά πολιτικά ζητήματα ή θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος. Η
  Κεντρική Επιτροπή ορίζει ειδική επιτροπή για τη διοργάνωση της.
 9.2 Η Κεντρική Επιτροπή καθορίζει τη σύνθεση της Συνδιάσκεψης και εγκρίνει
  την ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 10: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 10.1 Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ είναι το ανώτατο συλλογικό όργανο του Κόμματος
  που λειτουργεί μεταξύ δύο Τακτικών Παγκύπριων Συνεδρίων.
 10.2 Σύνθεση 
  Η Κεντρική Επιτροπή αποτελείται:
  α) Από τα μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου (ως το άρθρο 12)
  β) Από τα επτά (7) μέλη της Γενικής Γραμματείας της ΓΟΔΗΚ και τα

   έντεκα (11) μέλη της Γενικής Γραμματείας της ΝΕΔΗΚ, τον Πρόεδρο
   των Ομάδων Μελετών και τους Προέδρους των κομματικών
   παραρτημάτων εξωτερικού
  γ) Από 120 αιρετά μέλη, από τα οποία 20% τουλάχιστον είναι γυναίκες
   και 10% τουλάχιστον ανήκουν στη ΝΕΔΗΚ (συμπεριλαμβανομένων
   των επτά (7) μελών της Γραμματείας της ΓΟΔΗΚ και των έντεκα (11)
   μελών της Γραμματείας της ΝΕΔΗΚ) και τα οποία κατανέμονται στις
   Επαρχιακές Οργανώσεις του Κόμματος με βάση τον αριθμό ψήφων
   που πήρε η κάθε επαρχία στις αμέσως προηγούμενες βουλευτικές
   εκλογές στις οποίες το Κόμμα έλαβε μέρος αυτοδύναμα. Τα μέλη κάθε
   επαρχίας εκλέγονται από την οικεία Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση. Η
   κατανομή των εδρών κατά επαρχιακή οργάνωση και των θέσεων που
   διεκδικούνται από γυναίκες και εκπροσώπους της ΝΕΔΗΚ καθορίζεται
   από την Κεντρική Επιτροπή με τους σχετικούς κανονισμούς. Η εκλογή
   γίνεται με βάση κανονισμούς που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή.
  δ) Όλους τους αξιωματούχους που επιλέγονται/εκλέγονται σύμφωνα με
   τα άρθρα 10.7
  ε) Από τους Προέδρους της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων, της
   Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων και της Ομάδας Μελετών.
  στ) Από πέντε (5) εκπροσώπους του Φοιτητικού Κινήματος, που είναι
   μέλη του κόμματος.
 10.3 Η εκλογή των αιρετών μελών της Κεντρικής Επιτροπής γίνεται από τις
  Επαρχιακές Εκλογικές Συνελεύσεις. Η κατανομή των εδρών κατά Επαρχιακή
  Οργάνωση και των θέσεων που διεκδικούνται από γυναίκες και εκπροσώπους
  της ΝΕΔΗΚ καθορίζεται από την Κεντρική Επιτροπή με τους σχετικούς
  κανονισμούς.
 10.4 Ο Γενικός Γραμματέας και ο Βοηθός Γενικός Γραμματέας  φροντίζουν για την
  τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων και των παρουσιών της Κεντρικής
  Επιτροπής και κυκλοφορούν τα  πρακτικά ανάμεσα στα μέλη της Κεντρικής
  Επιτροπής όχι αργότερα από 15 μέρες μετά τη συνεδρία. 
  Η Κεντρική Επιτροπή δύναται να αποφασίσει τη μη περίληψη θεμάτων στα
  πρακτικά με πλειοψηφία όχι μικρότερη από 3/5 των παρόντων.
 10.5 Η Κεντρική Επιτροπή συνέρχεται τουλάχιστον μια (1) φορά την τριμηνία.
  Συγκαλείται από το Εκτελεστικό  Γραφείο, υπό την ευθύνη του Γενικού
  Γραμματέα.
  α) Η Κεντρική Επιτροπή μπορεί να συγκληθεί εκτάκτως από τον Πρόεδρο
   ή το Εκτελεστικό Γραφείο ή με γραπτή αίτηση υπογεγραμμένη από το
   25% τουλάχιστον των μελών της, που να παραθέτει κατά τρόπο
   συγκεκριμένο το θέμα ή τα θέματα για το οποίο/οποία ζητείται η
   έκτακτη σύγκλησή της.
  β) Η Κεντρική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα το
   ήμισυ  τουλάχιστον των εν ενεργεία μελών της. Σε περίπτωση μη
   συμπλήρωσης του ως άνω αριθμού, η συνεδρία αναβάλλεται για μια
   ώρα, οπότε τα παρόντα μέλη εφ’ όσον αντιπροσωπεύουν το 1/3
   τουλάχιστον των εν ενεργεία μελών της, αποτελούν απαρτία.
  γ) Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία, εκτός των
   αποφάσεων για τις οποίες απαιτείται μεγαλύτερος αριθμός ψήφων
   σύμφωνα με τις πρόνοιες άλλων άρθρων του Καταστατικού. Η
   ψηφοφορία διεξάγεται δι’ ανατάσεως της χειρός εκτός αν ζητηθεί
   διαφορετικά από το 25% των παρόντων μελών, οπότε διεξάγεται
   μυστική.
 10.6 Αρμοδιότητες
  α) Η Κεντρική Επιτροπή προκηρύσσει  την Παγκύπρια Εκλογική
   Συνέλευση και καθορίζει την ημερομηνία διεξαγωγής των εργασιών
   της, την εκλογική διαδικασία και κάθε άλλο εκλογικό κανονισμό. Με
   ειδικούς κανονισμούς καθορίζει τη διαδικασία υποβολής
   υποψηφιοτήτων και διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη των
   κεντρικών αξιωματούχων, των μελών των κεντρικών συλλογικών
   οργάνων και των επαρχιακών και τοπικών συλλογικών οργάνων, που

   εκλέγονται από την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
  β) Προκηρύσσει επίσης το Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο, καθορίζει την
   ημερομηνία διεξαγωγής των εργασιών του και εγκρίνει την ημερήσια
   διάταξή του. Μελετά και εγκρίνει όλα τα έγγραφα που θα κατατεθούν
   στο Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο, τουλάχιστον ένα μήνα πριν την
   πραγματοποίηση του και φροντίζει για την κυκλοφορία του
   προσυνεδριακού υλικού  διά του Γενικού Γραμματέα προς τις
   Επαρχιακές Επιτροπές και άλλες οργανώσεις ή τμήματα του Κόμματος.
  γ) Εγκρίνει και παραπέμπει στο Παγκύπριο Τακτικό Συνέδριο το Πολιτικό
   Πρόγραμμα του Κόμματος και την Έκθεση Δράσης.
  δ) Μελετά και εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων και δαπανών
   του Κόμματος. 
  ε) Λαμβάνει γνώση της γενικής οικονομικής κατάστασης του Κόμματος
   με αναφορά του αρμόδιου οικονομικού διαχειριστή, ο οποίος εισηγείται
   στο Εκτελεστικό Γραφείο τους συνεργάτες του.
  στ) Ενόψει του Τακτικού Παγκύπριου Συνεδρίου λαμβάνει γνώση της
   οικονομικής κατάστασης και διαχείρισης των οικονομικών του
   Κόμματος της προηγηθείσας διετίας με την κατάθεση της έκθεσης των
   οικονομικών ελεγκτών του Κόμματος που παραπέμπεται στο Τακτικό
   Παγκύπριο Συνέδριο. Ενόψει Τακτικού Παγκύπριου Συνεδρίου
   εξετάζει τους εγκεκριμένους λογαριασμούς του Κόμματος με βάση
   την έκθεση των ελεγκτών και εγκρίνει ή απορρίπτει τους
   λογαριασμούς.
  ζ) Εγκρίνει τους εσωτερικούς κανονισμούς οι οποίοι ρυθμίζουν την
   οργάνωση και λειτουργία των Συλλογικών οργάνων ή επιτροπών του
   Κόμματος , κεντρικών, επαρχιακών ή τοπικών. 
  η) Εγκρίνει την κομματική λειτουργία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.
  θ) Καθορίζει το ύψος του δικαιώματος εγγραφής και της ετήσιας
   συνδρομής των μελών.
  ι) Θεσπίζει ειδικούς κανονισμούς που ρυθμίζουν:
   I. Τη διαδικασία της υποβολής υποψηφιότητας και εκλογής
    αξιωματούχων του Κόμματος που εκλέγονται από ανώτερα
    συλλογικά όργανα του Κόμματος. 
   II. Τη διαδικασία επιλογής κομματικού ή κομματικών υποψηφίων
    στη διεκδίκηση των γενικών ή Αναπληρωματικών βουλευτικών
    εκλογών, Ευρωεκλογών, των δημοτικών εκλογών ή της εκλογής
    προέδρων και μελών Κοινοτικών Συμβουλίων καθώς και μελών
    Σχολικών Εφοριών.
   III. Τη διαδικασία προκήρυξης και διεξαγωγής του κομματικού
    δημοψηφίσματος.
  Ια) Επιλέγει/εκλέγει ενδεκαμελή (11) υποεπιτροπή της Κεντρικής
   Επιτροπής απαρτιζόμενη από Πρόεδρο και δέκα μέλη, η οποία ενεργεί
   ως δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
  Ιβ) Επιλέγει/εκλέγει το βουλευτή που θα διεκδικήσει το αξίωμα του
   Προέδρου της Βουλής, σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Κόμματος
   δεν είναι βουλευτής ή δεν επιθυμεί να διεκδικήσει τη θέση.
  Ιγ) Επικυρώνει την εκλογή του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του
   Κόμματος και του Αναπληρωτή του.
  Ιδ) Επιλέγει/εκλέγει τα πέντε (5) μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας,
   Ελέγχου και  Κανονισμών.
  Ιε) Επικυρώνει την επιλογή του Προέδρου της Ομάδας Μελετών.
 10.7 Επιλέγει/εκλέγει τους πιο κάτω Αξιωματούχους του Κόμματος οι οποίοι
  συμμετέχουν στην Κεντρική Επιτροπή ως εξ οφίκια μέλη με δικαίωμα
  ψήφου:
  1) Τους Βοηθούς Γενικούς Γραμματείς
  2) Τους Βοηθούς Γενικούς Οργανωτικούς Γραμματείς
  3) Το Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων
  4) Το Γραμματέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  5) Το Γραμματέα Αγροτικών Θεμάτων

  6) Το Γραμματέα Προσφυγικών Θεμάτων
  7) Το Γραμματέα Πολιτιστικών Θεμάτων
  8) Το Γραμματέα Αθλητισμού
  9) Το Γραμματέα Θρησκευτικών Ομάδων
  10) Το Γραμματέα Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Θεμάτων
  Τα καθήκοντα/αρμοδιότητές τους, εφ’ όσον  δεν προβλέπονται από το
  Καταστατικό, εγκρίνονται από την Κεντρική Επιτροπή.
 10.8 Πληρώνει με εκλογή τις  θέσεις του Αναπληρωτή Προέδρου, Αντιπροέδρων,
  Γενικού Γραμματέα και του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, σε περίπτωση
  κατά την οποία καθίστανται κενές για οποιοδήποτε λόγο.
 10.9 Κάθε χρόνο η Κεντρική Επιτροπή  ορίζει ειδική συνεδρία  λογοδοσίας των
  αξιωματούχων του Κόμματος. 

ΑΡΘΡΟ 11: ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 11.1 Στο Πολιτικό Συμβούλιο μετέχουν όλοι οι πρώην υπουργοί και βουλευτές
  μέλη του Κόμματος και άλλα πρόσωπα μετά από σχετική εισήγηση του
  Προέδρου του Κόμματος στη Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου.
 11.2 Συνεδριάζει τακτικά και αναλύει τα πολιτικά δρώμενα και την επικαιρότητα.
 11.3 Το Πολιτικό Συμβούλιο έχει καθαρά συμβουλευτικό χαρακτήρα και μετά από
  κάθε συνεδρία αποστέλλει στον Πρόεδρο του Κόμματος έκθεση εισηγήσεων
  και απόψεων.
 11.4 Το Πολιτικό Συμβούλιο τελεί υπό την εποπτεία του Προέδρου του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 12: ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
 12.1 Το Εκτελεστικό Γραφείο είναι το Εκτελεστικό Όργανο της Κεντρικής
  Επιτροπής και γενικότερα του Κόμματος.
 12.2 Σύνθεση 
  Στο Εκτελεστικό Γραφείο συμμετέχουν:
  α) Ο Πρόεδρος, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος, οι τρεις (3) Αντιπροέδροι, ο
   Γενικός Γραμματέας, ο Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας.
  β) Δεκαπέντε (15) αιρετά μέλη που εκλέγονται από την Παγκύπρια
   Εκλογική Συνέλευση. Τρία από τα μέλη αυτά είναι γυναίκες.
  γ) Πρώην Πρόεδροι του Κόμματος
  δ) Οι Πρόεδροι της ΝΕΔΗΚ και της ΓΟΔΗΚ
  ε) Οι υπουργοί που συμμετέχουν στην κυβέρνηση εκ μέρους του
   Κόμματος.
  στ) Τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος και οι
   Ευρωβουλευτές του Κόμματος.
  ζ) Οι Πρόεδροι των Επαρχιακών Επιτροπών του Κόμματος (ένας ανά
   γεωγραφική επαρχία).
  η) Ο Οικονομικός Διαχειριστής του Κόμματος
  θ) Ο Γενικός Διευθυντής του Κόμματος, ως εξ οφίκιο Μέλος με δικαίωμα
   ψήφου.
  ι) Η Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου δύναται να καλεί μέχρι και 3
   άτομα να παρακάθονται στο Εκτελεστικό χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 12.3 Αποτυχών υποψήφιος στις εκλογές για την ανάδειξη προέδρου του
  Κόμματος ο οποίος συγκεντρώνει πάνω από το 30% των ψήφων, συμμετέχει
  στο Εκτελεστικό Γραφείο ως πλήρες μέλος.
 12.4 Σε Ειδικές Συνεδρίες παρίστανται για σκοπούς ενημέρωσης και συντονισμού
  και άλλοι αξιωματούχοι του Κόμματος που θα προσκαλούνται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 12.5 Λειτουργία 
  α) Το Εκτελεστικό Γραφείο συγκαλείται το αργότερο τριάντα (30) ημέρες
   μετά την εκλογή των αιρετών μελών του και συνεδριάζει τακτικά
   τουλάχιστον μια (1) φορά τον μήνα και έκτακτα όταν κληθεί από τον
   Πρόεδρο ή από τα 3/5 των μελών του.
  β) Τα μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου αναλαμβάνουν συγκεκριμένους
   τομείς  ευθύνης. 
  γ) Βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά συν ένα μέλη του. Οι

   αποφάσεις λαμβάνονται  με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών
   του.
  δ) Γενικά θέματα λειτουργίας του ρυθμίζονται με Ειδικό Κανονισμό που
   θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή. 
 12.6 Αρμοδιότητες
  Το Εκτελεστικό Γραφείο ασκεί τις πιο κάτω αρμοδιότητες:
  α) Μελετά τις διαμορφούμενες εκάστοτε πολιτικές ή άλλες καταστάσεις
   και εξελίξεις και αντιμετωπίζει τα προκύπτοντα θέματα.
  β) Εκτιμά τη γενική κατάσταση και λαμβάνει αποφάσεις για την
   κομματική γραμμή μέσα στα πλαίσια των αρχών του Κόμματος.
  γ) Αποφασίζει για την ένταξη στα συλλογικά όργανα του Κόμματος
   άλλων στελεχών που προσχωρούν στο Κόμμα.
  δ) Ετοιμάζει  και υποβάλλει κάθε τρίμηνο προς την Κεντρική Επιτροπή
   Ειδική Πολιτική Έκθεση πάνω στην πολιτική κατάσταση, με βάση την 
   οποία αυτή προβαίνει στις εκτιμήσεις ή και λαμβάνει  τις αποφάσεις
   της.
  ε) Προτείνει στην Κεντρική Επιτροπή τα ονόματα των δύο Ελεγκτών του
   Κόμματος.
  στ) Συγκαλεί σε συνεννόηση με τις Επαρχιακές Επιτροπές τα τακτικά ή
   έκτακτα Επαρχιακά Συνέδρια.
  ζ) Καταρτίζει το προσχέδιο του Πολιτικού Προγράμματος του Κόμματος
   και το υποβάλλει στην Κεντρική Επιτροπή.
  η) Επιλέγει/εκλέγει τους πιο κάτω αξιωματούχους του Κόμματος: 
   I. Τον Οικονομικό Διαχειριστή του Κόμματος και τα μέλη της
   Οικονομικής Επιτροπής
   II. Τον Πρόεδρο και τα μέλη της Ομάδας Μελετών
   III. Επικυρώνει τα εννιά (9) πρόσωπα που στελεχώνουν το Γενικό
    Οργανωτικό Γραφείο
   IV. Τον Πρόεδρο και τα μέλη Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων
   V. Τον Πρόεδρο και τα μέλη Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων
   VI. Τον Γενικό Διευθυντή του Κόμματος
  θ) Καταρτίζει με  βάση εισηγήσεις της Επιτροπής Δεοντολογίας, Ελέγχου
   και Κανονισμών, τα προσχέδια των Κανονισμών που προνοούνται από
   τα διάφορα άρθρα του Καταστατικού και τα παραπέμπει στην Κεντρική
   Επιτροπή για ψήφιση.
  ι) Εισηγείται στην Κεντρική Επιτροπή τη σύσταση οποιασδήποτε
   Επιτροπής ή Επιτροπών με συμβουλευτική ιδιότητα που δεν
   προβλέπονται από το καταστατικό για την αποδοτική λειτουργία του
   κομματικού μηχανισμού.
  ια) Κατόπιν εισήγησης του Γενικού Διευθυντή του Κόμματος, εγκρίνει την
   δομή και το οργανόγραμμα του Κόμματος.
  ιβ) Δύναται να καλέσει Αξιωματούχους του Κόμματος που δεν είναι μέλη
   του Εκτελεστικού Γραφείου να παραστούν σε συνεδρία που μελετά
   θέματα της αρμοδιότητάς τους.
  ιγ) Λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή
  ιδ) Επιλέγει/εκλέγει πενταμελή (5) υποεπιτροπή του Εκτελεστικού
   Γραφείου, με Πρόεδρο και τέσσερα (4) μέλη η οποία ενεργεί σαν
   πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
   Η πειθαρχική εξουσία του Εκτελεστικού Γραφείου διά της
   πενταμελούς υποεπιτροπής του ασκείται αφού διοριστεί «ερευνών
   λειτουργός» (εκτός των Οργάνων του Κόμματος αλλά μέλος του
   Κόμματος) για διερεύνηση των γεγονότων και για υποβολή έκθεσης.
   Νοείται ότι παρέχεται το δικαίωμα ακροάσεως του μέλους εφ’ όσον η
   έρευνα διεκπεραιωθεί. 
 12.7 Επιβάλλει αυτεπάγγελτα πειθαρχική ποινή σε περιπτώσεις αυταπόδεικτου
  πειθαρχικού παραπτώματος.
 12.8 Το Εκτελεστικό Γραφείο φροντίζει για τη συγκρότηση και λειτουργία ειδικών
  επιτροπών εργασίας που θα αφορούν θέματα ανάλογα με τα υπουργεία της
  κυβέρνησης ή/και αντίστοιχες Επιτροπές της Βουλής.

 12.9 Η υλοποίηση και εφαρμογή των αποφάσεων του Εκτελεστικού Γραφείου
  μπορεί να ανατεθεί στη Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου.
 12.10 Το Εκτελεστικό Γραφείο επιλέγει τα κομματικά  μέλη που εκπροσωπούν το
  Κόμμα σε εξωκομματικούς οργανισμούς ή επιτροπές.
 12.11 Το Εκτελεστικό Γραφείο σε συνεργασία με το Γενικό Διευθυντή του
  Κόμματος ορίζει τις έμμισθες θέσεις του Κόμματος, διορίζει και παύει το
  έμμισθο προσωπικό και ορίζει και αναθεωρεί την αντιμισθία του με βάση την
  κείμενη νομοθεσία και τις ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις

ΑΡΘΡΟ 13: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
 13.1 Η Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον
  Αναπληρωτή Πρόεδρο, τους τρεις (3) Αντιπροέδρους, το Γενικό Γραμματέα,
  το Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα, τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο, τον
  Αναπληρωτή Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο και δύο (2) από τα αιρετά μέλη
  του Εκτελεστικού Γραφείου που ορίζονται από την ολομέλεια του Σώματος
  και διαχειρίζεται πάνω σε καθημερινή βάση θέματα κομματικής πολιτικής,
  οργανωτικής ανάπτυξης και γενικότερης πολιτικής και κομματικής δράσης.
  Στην Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου παρακάθεται και ο Γραμματέας
  Επικοινωνίας/Εκπρόσωπος Τύπου χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 13.2 Αρμοδιότητες
  α) Επιλέγει/εκλέγει τον Γραμματέα Επικοινωνίας/Εκπρόσωπο Τύπου
   κατόπιν εισήγησης του Προέδρου του Κόμματος.
  β) Σε συνεργασία με τον Γενικό Διευθυντή του Κόμματος έχει την ευθύνη
   θεμάτων που άπτονται του επαγγελματικού προσωπικού του
   Κόμματος.
  γ) Επιλέγει/εκλέγει τον Υπεύθυνο Προσωπικών Δεδομένων.

ΑΡΘΡΟ 14: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
 14.1 Οι βουλευτές του Κόμματος αποτελούν την Κοινοβουλευτική Ομάδα του.
 14.2 Αρμοδιότητες
  α) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα έχει την ευθύνη της προβολής και
   εφαρμογής της πολιτικής του Κόμματος στα πλαίσια της Βουλής των
   Αντιπροσώπων.
  β) Ενεργεί τόσο μέσα, όσο και έξω από τη Βουλή για την προώθηση των
   αρχών και των αποφάσεων του Κόμματος και αγωνίζεται για την
   υπεράσπιση και εξασφάλιση των συμφερόντων του λαού μας.
  γ) Δραστηριοποιείται  σε συνεργασία με τα αρμόδια όργανα του Κόμματος
   για την επισήμανση, προώθηση και επίλυση των συμφερόντων του
   λαού.
  δ) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα δύναται για σκοπούς διευκόλυνσης της
   στην εκπλήρωση των καθηκόντων της, να διορίσει σε συνεννόηση με
   το Γενικό Γραμματέα, έμμισθο Γραμματέα, καθορίζοντας ταυτόχρονα
   τους όρους εργοδότησης του και τα καθήκοντά του.
  ε) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα συνεδριάζει τακτικά κάθε εβδομάδα και
   έκτακτα όταν παρίσταται ανάγκη.
  στ) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα επιλέγει δυο (2) εκ των Κοινοβουλευτικών
   Συνεργατών ως Γραμματείς της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.
  ζ) Λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή
 14.3 Ειδικός Κανονισμός
  Ειδικός Κανονισμός, που ετοιμάζει η Κοινοβουλευτική Ομάδα και ψηφίζει
  η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει την οργάνωση και λειτουργία της Ομάδας.

ΑΡΘΡΟ 15: ΓΕΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
 15.1 Το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο είναι υπεύθυνο για την οργάνωση του
  Κόμματος και καταρτίζει το Γενικό Οργανωτικό Σχέδιο.
 15.2 Του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου προΐσταται ο Γενικός Οργανωτικός
  Γραμματέας. 
 15.3 Απαρτίζεται από τον Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα, τους δυο (2) Βοηθούς
  Γενικούς Οργανωτικούς Γραμματείς και τους έξι (6) Γενικούς Επαρχιακούς

  Οργανωτικούς Διοικητικών Επαρχιών.
 15.4 Όπου κριθεί αναγκαίο καλούνται να παρακαθίσουν σε συνεδρίες του Γενικού
  Οργανωτικού Γραφείου και άλλοι αξιωματούχοι.
 15.5 Τα μέλη του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου επικυρώνονται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 15.6 Βρίσκεται σε στενή επαφή με τις Επαρχιακές Επιτροπές και τα Παραρτήματα
  του Εξωτερικού και συντονίζει τις ενέργειες και δραστηριότητες τους στον
  οργανωτικό τομέα.
 15.7 Ελέγχει την πρόοδο προς υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.
 15.8 Τηρεί υπό την εποπτεία του Προέδρου του Κόμματος και με τη συνεργασία
  του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, το Κεντρικό Μητρώο Μελών του
  Κόμματος και ελέγχει την κανονική  τήρηση των Επαρχιακών Μητρώων
  Μελών από τις Επαρχιακές Επιτροπές και των Μητρώων Μελών  των Τοπικών
  Οργανώσεων από τις αντίστοιχες Τοπικές Επιτροπές, της ΝΕΔΗΚ και της
  ΓΟΔΗΚ.
 15.9 Διενεργεί και εποπτεύει τις εκλογές για την ανάδειξη της ηγεσίας της
  ΝΕΔΗΚ και της ΓΟΔΗΚ, για τις οποίες έχει την ευθύνη τήρησης του
  μητρώου.
 15.10 Κανένα μέλος του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου δεν μπορεί να διεκδίκηση
  πολιτειακό αξίωμα εκτός και αν παραιτηθεί από την θέση του τουλάχιστον
  δυο (2) χρόνια πριν τις εκλογές τις οποίες προτίθεται να διεκδικήσει, εκτός
  και αν το Εκτελεστικό Γραφείο δώσει σχετική άδεια κατόπιν γραπτού
  αιτήματος.
 15.11 Το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 16: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ
 16.1 Η Επιτροπή Δεοντολογίας, Ελέγχου και Κανονισμών απαρτίζεται από πέντε
  (5) μέλη που επιλέγονται/εκλέγονται από την Κεντρική Επιτροπή.
 16.2 Καταρτίζει κώδικα Δεοντολογίας και εισηγείται κανονισμούς που ρυθμίζουν
  την κομματική συμπεριφορά και δράση καθώς και τη λειτουργία όλων των
  οργάνων του Κόμματος.
 16.3 Παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση του Καταστατικού, του Κώδικα
  Δεοντολογίας και των Κανονισμών.

ΑΡΘΡΟ 17: ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 17.1 Με πρωτοβουλία του Εκτελεστικού Γραφείου, συγκροτούνται Επιτροπές με
  ευθύνη την εξέταση θεμάτων που αφορούν την πολιτική, εκπαιδευτική,
  κοινωνική, οικονομική, πολιτιστική και αθλητική δραστηριότητα της
  Κυβέρνησης ή και άλλων φορέων εξουσίας, όπως και άλλες πτυχές της
  ζωής  του  τόπου .  Με δ ική  τους  πρωτοβουλία  να  εκφράζουν
  απόψεις/εισηγήσεις στο Εκτελεστικό Γραφείο για οποιοδήποτε από τα
  θέματα αυτά.
 17.2 Στις Επιτροπές  μετέχουν εξ οφίκιο οι βουλευτές  που εκπροσωπούν το
  Κόμμα στις αντίστοιχες Επιτροπές της Βουλής. Τα λοιπά μέλη των Επιτροπών
  επιλέγει/εκλέγει το Εκτελεστικό Γραφείο.
 17.3 Την εποπτεία  και συντονισμό του έργου τους θα έχει ο Αναπληρωτής
  Πρόεδρος του Κόμματος ή οι Αντιπρόεδροι του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 18: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
 18.1 Τα μέλη της Επιτροπής Αναθεώρησης και Εκσυγχρονισμού της Κυπριακής
  Νομοθεσίας επιλέγονται/εκλέγονται από το Εκτελεστικό Γραφείο κατόπιν
  εισήγησης της Γραμματείας του.
 18.2 Τελεί υπό την εποπτεία του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου ή του
  Αναπληρωτή Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου και βρίσκεται σε στενή
  συνεργασία με τους βουλευτές και κοινοβουλευτικούς συνεργάτες.
 18.3 Είναι υπεύθυνο για την μελέτη του Νομοθετικού πλαισίου του κράτους με

  στόχο την επισήμανση αδυναμιών και την τροποποίηση τους στην
  κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού  και της βελτίωσης της λειτουργικότητας
  του προς όφελος των πολιτών.

ΑΡΘΡΟ 19: ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
 19.1 Στο Σύστημα Παραγωγής Πολιτικής συμμετέχουν οι Βουλευτές, τα Μέλη του
  Εκτελεστικού Γραφείου και της Κεντρικής Επιτροπής, οι Κοινοβουλευτικοί
  Συνεργάτες και τα μέλη της Επιτροπής Πολιτικού Σχεδιασμού και των
  Ομάδων Μελετών.
 19.2 Άλλα στελέχη καθώς και μέλη με ειδική τεχνοκρατική κατάρτιση
  συνδράμουν την όλη προσπάθεια.
 19.3 Βασικός σκοπός είναι η επεξεργασία και ο καταρτισμός μελετών και
  προτάσεων για διαμόρφωση πολιτικής θέσης από το Κόμμα και τη χάραξη της
  κομματικής γραμμής σε διάφορους τομείς πολιτικής.
 19.4 Το συντονισμό και την εποπτεία του Συστήματος Παραγωγής Πολιτικής έχει
  ένας εκ των Αντιπροέδρων του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 20: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 20.1 Η Οικονομική Επιτροπή, κάτω από την εποπτεία του Εκτελεστικού Γραφείου
  και με τη συντονιστική ευθύνη του Οικονομικού Διαχειριστή του Κόμματος,
  είναι υπεύθυνη για την οικονομική διαχείριση του Κόμματος, την
  κατάστρωση και υλοποίηση προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης του
  Κόμματος και τον έλεγχο ομαλής τήρησης των οικονομικών λογαριασμών και
  λογιστικών βιβλίων του Κόμματος σε  Παγκύπρια κλίμακα.
 20.2 Η Επιτροπή είναι δεκαπενταμελής (15), με δικαίωμα της Κεντρικής Επιτροπής
  να αυξομειώνει τα μέλη της.  Η θητεία της διαρκεί για πενήντα-τέσσερις (54)
  μήνες.
  Οι Πρόεδροι των Επαρχιακών Οικονομικών Επιτροπών ή οι επαρχιακοί ταμίες
  είναι εξ οφίκιο μέλη της.
 20.3 Αρμοδιότητες 
  α) Καταρτίζει τον Ετήσιο Προϋπολογισμό Εσόδων και Δαπανών του
   Κόμματος και τον καταθέτει προς έγκριση στην Κεντρική Επιτροπή
   προς την οποία είναι υπόλογη.
  β) Σε συνεργασία με τον Οικονομικό διαχειριστή του Κόμματος, τους
   αξιωματούχους της ηγεσίας και άλλα αρμόδια κομματικά όργανα
   προγραμματίζει και υλοποιεί προγράμματα για την εξασφάλιση
   οικονομικών πόρων και ενίσχυση του Ταμείου του Κόμματος
  γ) Εποπτεύει την κανονική λειτουργία  του Λογιστηρίου του Κόμματος και
   ασκεί έλεγχο στην οικονομική διαχείριση σε όλα τα επίπεδα του
   Κόμματος.
  δ) Εξουσιοδοτεί τη διενέργεια των κομματικών δαπανών με βάση
   σχετικές εκάστοτε εισηγήσεις του Γενικού Διευθυντή του Κόμματος.
  ε) Υποβάλλει στο Εκτελεστικό Γραφείο κατά τρίμηνο, ή όταν της ζητηθεί,
‘   Έκθεση για την οικονομική κατάσταση του Κόμματος’.
  στ) Υποβάλλει στο τέλος κάθε οικονομικού έτους στην Κεντρική Επιτροπή
   τους ελεγμένους λογαριασμούς του Κόμματος προς συζήτηση και
   έγκριση.
  ζ) Παρουσιάζει κατ’ έτος προϋπολογισμό για τους επόμενους δώδεκα
   (12) μήνες.
  η) Με εισήγηση του Γενικού Διευθυντή ή/και του Οικονομικού
   Διαχειριστή δύναται να ανοίγει/κλείνει/λειτουργεί τραπεζικούς
   λογαριασμούς, ή/και να έχει δικαίωμα υπογραφής ή/και  να προβαίνει
   σε αιτήματα τραπεζικών διευκολύνσεων/δανεισμού εκ μέρους του
   Κόμματος, ΝΕΔΗΚ, ΓΟΔΗΚ, και των Επαρχιακών Επιτροπών σύμφωνα
   με το άρθρο 69.9.
 20.4 Ειδικός  Κανονισμός

  Ειδικός Κανονισμός που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει την
  οργάνωση και λειτουργία της.

ΑΡΘΡΟ 21: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
 21.1 Η  Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων χειρίζεται τις διεθνείς σχέσεις του Κόμματος
  υπό την άμεση εποπτεία του Αναπληρωτή Προέδρου  του  Κόμματος.
 21.2 Η Επιτροπή είναι πενταμελής (5), με δικαίωμα της Κεντρικής Επιτροπής να
  αυξομειώνει τα μέλη της.  Επιλέγεται/εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή
  για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 21.3 Κάθε χρόνο υποβάλλει στο Εκτελεστικό γραφείο Έκθεση Δράσης που
  καλύπτει τις δραστηριότητές της κατά την περίοδο αυτή.
 21.4 Η Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων συμμετέχει τόσο στο σύστημα  παραγωγής
  πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.
 21.5 Της Επιτροπής προΐσταται ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων, ο
  οποίος επιλέγεται/εκλέγεται από το Εκτελεστικό Γραφείο και είναι εξ οφίκιο
  μέλος της Κεντρικής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου.
 21.6 Ειδικός  Κανονισμός
  Ειδικός Κανονισμός που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει τη
  λειτουργία της.

ΑΡΘΡΟ 22: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΣΧΕΣΕΩΝ  
 22.1 Η Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων είναι πενταμελής (5) με δικαίωμα της
  Κεντρικής Επιτροπής να αυξομειώνει τον αριθμό των μελών της. Ο Πρόεδρος
  και τα τέσσερα μέλη επιλέγονται/εκλέγονται από το Εκτελεστικό Γραφείο για
  θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 22.2 Κάθε εξάμηνο υποβάλλει στο Εκτελεστικό Γραφείο Έκθεση Δράσης που
  καλύπτει τις δραστηριότητες κατά την περίοδο αυτή.
 22.3 Η Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων χειρίζεται τις δημόσιες σχέσεις του
  Κόμματος υπό την εποπτεία του Προέδρου του Κόμματος και του Γενικού
  Γραμματέα.
 22.4 Η Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων συμμετέχει τόσο στο σύστημα παραγωγής
  πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.
 22.5 Της Επιτροπής προΐσταται ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων ο
  οποίος επιλέγεται/εκλέγεται από το Εκτελεστικό Γραφείο και είναι εξ οφίκιο
  μέλος της Κεντρικής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου.
 22.6 Ειδικός Κανονισμός
  Ειδικός Κανονισμός που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει τη
  λειτουργία της.

ΑΡΘΡΟ 23: ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
 23.1 Ιδρύονται Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες κατά επαρχία
  με εισήγηση του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
  Ομάδων, κατά κλάδον ή επάγγελμα όπου τα μέλη είναι πέραν των τριάκοντα
  Οι κατά επαρχία επάγγελμα Κλαδικές Οργανώσεις συνδέονται με τις
  αντίστοιχες Κλαδικές των άλλων Επαρχιακών και σχηματίζουν κατά
  επάγγελμα την Παγκύπρια Κλαδική Οργάνωση.
 23.2 Η Κλαδική Οργάνωση διοικείται από πενταμελή (5) Επιτροπή που
  αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα, το Βοηθό
  Γραμματέα και τον Ταμία.
 23.3 Οι Πρόεδροι των Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων
  αποτελούν την Συντονιστική Επιτροπή των Κλαδικών Οργανώσεων
  (Σ.Ε.Κ.Ο.)  και έχουν την ευθύνη του συντονισμού των Κλαδικών
  Οργανώσεων. Το έργο της ΣΕΚΟ αναλαμβάνει πενταμελής Γραμματεία που
  εκλέγεται και έχει πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Αναπληρωτή
  Γραμματέα και Ταμία.
 23.4 Αρμοδιότητες Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων 
  α) Επιλαμβάνονται και προωθούν προβλήματα, ή αιτήματα μελών του
   Κλάδου διά του αρμοδίου οργάνου του Κόμματος.
  β) Μελετούν προβλήματα του Κλάδου και υποβάλλουν εισηγήσεις στο
   Κόμμα διά του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών

   Ομάδων.
  γ) Οργανώνουν τα μέλη, τα στελέχη και τους οπαδούς του Κόμματος
   στους χώρους εργασίας και φροντίζουν για τη συστηματική
   διαφώτιση και εμπέδωση της Κομματικής πολιτικής.
 23.5 Οι Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες συμμετέχουν τόσο στο
  σύστημα παραγωγής πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών
  προγραμμάτων του Κόμματος.
 23.6 Οι Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες τελούν υπό την
  εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου.
 23.7 Κατά παρόμοιο τρόπο λειτουργούν και οι Επιτροπές Συνταξιούχων.
 23.8 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί, που εγκρίνει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζουν τον τρόπο
  εκλογής και λειτουργίας όλων των Κλαδικών Επιτροπών και Οργανώσεων
  του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 24: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
 24.1 Η σύνθεση και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Πολιτικού Σχεδιασμού
  καθορίζονται από το Εκτελεστικό Γραφείο.
 24.2 Η Επιτροπή Πολιτικού Σχεδιασμού συμμετέχει τόσο στο σύστημα παραγωγής
  πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 25: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 25.1 Η Επιτροπή Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι υπεύθυνη για την Οργάνωση της
  Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Κόμματος στις Δημαρχούμενες περιοχές και στα
  Κοινοτικά Συμβούλια.
 25.2 Σε συνεργασία με το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο, υπό την εποπτεία του
  Προέδρου του Κόμματος, καταρτίζει τα ψηφοδέλτια του Κόμματος στις
  Δημοτικές και Κοινοτικές εκλογές.
 25.3 Της Επιτροπής Τοπικής Αυτοδιοίκησης προΐσταται ο Γραμματέας Τοπικής
  Αυτοδιοίκησης ο οποίος επιλέγεται/εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή
  της οποίας είναι εξ οφίκιο μέλος με δικαίωμα ψήφου.
 25.4 Συμμετέχουν οι Δήμαρχοι, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι Σχολικοί Έφοροι και οι
  εκλεγμένοι Πρόεδροι Κοινοτικών Συμβουλίων μέλη του Κόμματος.
 25.5 Τελεί υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου.
 25.6 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί που ψηφίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζουν, θέματα
  οργάνωσης και λειτουργίας της Επιτροπής Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΑΡΘΡΟ 26: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
 26.1 Η Επιτροπή Διαρκούς Διαβούλευσης με τους Πολίτες είναι υπεύθυνη για την
  διαμόρφωση και διαχείριση συστήματος συνεχούς επικοινωνίας με τους
  πολίτες, μέσω της διεξαγωγής ερευνών  και μελετών για πολιτικά,
  ανθρωπιστικά και κοινωνικά θέματα και για προτάσεις του Κόμματος που
  αφορούν σημαντικά ζητήματα που τους απασχολούν.
 26.2 Την σύνθεση της Επιτροπής αποφασίζει η Γραμματεία του Εκτελεστικού
  Γραφείου.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΑΡΘΡΟ 27: ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
  1. Πρόεδρος
  2. Αναπληρωτής Πρόεδρος
  3. Αντιπρόεδροι
  4. Γενικός Γραμματέας
  5. Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας
  6. Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος

  7. Μέλος Εκτελεστικού Γραφείου
  8. Πρόεδρος ΓΟΔΗΚ
  9. Πρόεδρος ΝΕΔΗΚ
  10. Μέλος Κεντρικής Επιτροπής
  11. Άλλοι Αξιωματούχοι

ΑΡΘΡΟ 28: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 28.1 Ο Πρόεδρος του Κόμματος εκλέγεται, άμεσα από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση,  και η θητεία του διαρκεί μέχρι την εκλογή νέου Προέδρου.
  Πρόεδρος εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει το 50% συν μία ψήφο
  του συνόλου των έγκυρων ψήφων. Αν η πρώτη ψηφοφορία δεν αναδείξει
  Πρόεδρο, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την πρώτη Κυριακή μετά την
  Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση, μεταξύ των δύο επικρατέστερων
  υποψηφίων.
 28.2 Σε περίπτωση κένωσης της θέσης του Προέδρου του Κόμματος για
  υπολειπόμενη θητεία μικρότερη των έξι (6) μηνών τα  καθήκοντα αυτού ασκεί
  ο Αναπληρωτής Πρόεδρος. Αν η θέση του Προέδρου του Κόμματος κενωθεί
  ενώ υπολείπεται θητεία πέραν των έξι μηνών, συγκαλείται Έκτακτη
  Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση, ειδικώς προς τούτο συγκαλούμενη, για την
  εκλογή νέου Προέδρου εντός του επόμενου εξαμήνου από την κένωση της
  θέσης.
 28.3 Αρμοδιότητες
  α) Ο Πρόεδρος του Κόμματος εκπροσωπεί και εκφράζει το Κόμμα.
  β) Προΐσταται και έχει τη γενική εποπτεία και τον έλεγχο του Κόμματος
   σε όλους του τομείς.
  γ) Προεδρεύει όλων των Κεντρικών Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος
   ή οποιασδήποτε Επιτροπής σε συνεδρία της οποίας λαμβάνει μέρος.
  δ) Μετέχει στη διαδικασία εκλογής του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου
   και του Αναπληρωτή του ως ορίζεται στο Καταστατικό.
  ε) Υπογράφει όλα τα έγγραφα του Κόμματος.
  στ) Δύναται να εκχωρεί προσωρινά μέρος των εξουσιών του στον
   Αναπληρωτή  Πρόεδρο του Κόμματος.
  ζ) Τον Πρόεδρο του Κόμματος όταν κωλύεται ή απουσιάζει
   αντιπροσωπεύει ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Κόμματος. Ο
   Πρόεδρος του Κόμματος λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 29: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 29.1 Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος εκλέγεται  από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση.
 29.2 Είναι μέλος των Ανωτάτων Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος.
 29.3 Αναπληρεί τον Πρόεδρο όταν κωλύεται ή απουσιάζει, στην άσκηση των
  συνήθων καθηκόντων του ή όπως προβλέπεται στο άρθρο 25(2).
 29.4 Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 30: ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 30.1 Οι Αντιπρόεδροι είναι τρεις (3) και εκλέγονται από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση μέσα από κοινό ψηφοδέλτιο. Σε περίπτωση κενής θέσης
  Αντιπροέδρου, τότε η Κεντρική Επιτροπή εκλέγει μετά από υποβολή
  υποψηφιοτήτων, νέο Αντιπρόεδρο.
 30.2 Ο κάθε ένας εξ αυτών αναλαμβάνει ξεχωριστό τομέα ευθύνης, όπως αυτοί
  καθορίζονται από το Εκτελεστικό Γραφείο. Η επιλογή γίνεται με βάση την
  σειρά εκλογής.
 30.3 Είναι μέλη των  Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος όπως προβλέπεται από
  το Καταστατικό.
 30.4 Καθήκοντα
  α) Βοηθούν τον Πρόεδρο και Αναπληρωτή Πρόεδρο στην εκτέλεση των
   καθηκόντων τους για την ομαλή λειτουργία του Κόμματος.
  β) Αναλαμβάνουν την ευθύνη εποπτείας και συντονισμού του
   συστήματος παραγωγής πολιτικής, την ευθύνη του συντονισμού της

   διαμόρφωσης του κυβερνητικού προγράμματος του Κόμματος και τον
   συντονισμό της Επιτροπής Πολιτικών Συμβούλων. Ενημερώνουν με
   τακτικές εκθέσεις/αναφορές το Εκτελεστικό Γραφείο και την Κεντρική
   Επιτροπή.
 30.5 Οι Αντιπρόεδροι λογοδοτούν στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 31: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 31.1 Ο Γενικός Γραμματέας του Κόμματος εκλέγεται από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση.
 31.2 Αρμοδιότητες: 
  α) Συγκαλεί τις συνεδρίες των Κεντρικών Συλλογικών Οργάνων του
   Κόμματος κοινοποιώντας έγκαιρα την ημερήσια διάταξη κάθε
   συνεδρίας μαζί με τα σχετικά έγγραφα εργασίας ως ορίζει το
   Καταστατικό και οι Ειδικοί Κανονισμοί.
  β) Σε συνεργασία με τους Βοηθούς Γενικούς Γραμματείς φέρει την
   ευθύνη τήρησης  των  βιβλίων  Πρακτικών των συνεδριάσεων των
   Κεντρικών Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος.
  γ) Έχει την εποπτεία των Ομάδων Μελετών και του Πολιτικού
   Σχεδιασμού.
  δ) Γνωστοποιεί τις αποφάσεις των Ανώτερων Καθοδηγητικών Οργάνων
   του Κόμματος προς τα ιεραρχικά υφιστάμενά  του κομματικά όργανα
   και ελέγχει την εφαρμογή τους.
  ε) Καταθέτει στο Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο την Έκθεση Δράσης του
   Κόμματος.
  στ) Προσυπογράφει κατά κανόνα τα εξερχόμενα έγγραφα του Κόμματος.
  ζ) Υποβάλλει  προς τα αρμόδια  όργανα   προτάσεις για λήψη
   αποφάσεων πάνω σε  τρέχοντα σοβαρά θέματα.
  η) Συγκροτεί σε συνεργασία με το Εκτελεστικό Γραφείο, Επιτροπές
   Εργασίας με συμβουλευτική ιδιότητα, με σκοπό την πλαισίωση και
   υποβοήθηση υπευθύνων Αξιωματούχων στην εκτέλεση του έργου
   τους. 
  θ) Ο Γενικός Γραμματέας βοηθείται στο έργο του από τους Βοηθούς
   Γενικούς Γραμματείς.
 31.3 Ο Γενικός Γραμματέας λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή

ΑΡΘΡΟ 32: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 32.1 Ο Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας  εκλέγεται από την  Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση.
 32.2 Η θέση του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα είναι επαγγελματική κατόπιν
  εκλογής. Δεν μπορεί να διεκδικήσει οποιοδήποτε πολιτειακό αξίωμα, εκτός
  και αν παραιτηθεί δυο (2) χρόνια πριν τις πολιτειακές εκλογές στις οποίες
  προτίθεται να διεκδικήσει.
 32.3. Αρμοδιότητες
  α) Είναι υπεύθυνος για την οργάνωση του Κόμματος. Καταρτίζει το
   Γενικό Οργανωτικό Σχέδιο, το οποίο, μετά την έγκριση του από την
   Κεντρική Επιτροπή, προωθεί δια των αρμοδίων κομματικών 
οργάνων
   προς υλοποίηση.
  β) Βρίσκεται σε στενή επαφή με τις Επαρχιακές Επιτροπές και τα
   Παραρτήματα του Εξωτερικού και συντονίζει τις ενέργειες και
   δραστηριότητες τους στον οργανωτικό τομέα.
  γ) Επισκέπτεται τις Επαρχίες και παρακολουθεί και ελέγχει την πρόοδο
   προς υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του Κόμματος.
  δ) Ενημερώνει το Εκτελεστικό Γραφείο και υποβάλλει τακτικά Έκθεση
   προς την Κεντρική Επιτροπή για την πρόοδο και τα αποτελέσματα
   υλοποίησης του Γενικού Οργανωτικού Σχεδίου και των Ειδικών
   Οργανωτικών Προγραμμάτων. 
  ε) Προΐσταται τις λειτουργίας του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου. 
  στ) Με εισήγηση του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, το Εκτελεστικό

   Γραφείο επικυρώνει τα εννιά (9) πρόσωπα που στελεχώνουν το
   Οργανωτικό Γραφείο. 
   Το Οργανωτικό Γραφείο υπόκειται πλήρως στις αρμοδιότητες του
   Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα.
 32.4 O Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 33: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
 33.1 Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Κόμματος είναι μέλος της Βουλής,
  αυτοδικαίως προεδρεύει της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και ασκεί καθήκοντα
  Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου.
 33.2 Εάν ο Πρόεδρος του Κόμματος αναδειχθεί Πρόεδρος της Βουλής πράγμα
  που θα τον κωλύει να ασκεί τα καθήκοντα του Κοινοβουλευτικού
  Εκπροσώπου ή για οποιοδήποτε λόγο δεν επιθυμεί να κατέχει τη θέση του
  Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου, ή εάν δεν είναι μέλος της Βουλής, η
  Κοινοβουλευτική Ομάδα σε συνεδρία της υπό την προεδρία του, εκλέγει τον
  Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο.  Την εκλογή του Εκπροσώπου επικυρώνει η
  Κεντρική Επιτροπή.
 33.3 Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος υποβάλλει κάθε τρίμηνο ή όταν του
  ζητηθεί από το Εκτελεστικό Γραφείο Έκθεση Δράσης της Ομάδας.
 33.4 Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος εκφράζει τις θέσεις του Κόμματος στην
  Βουλή και συντονίζει το έργο των βουλευτών.
 33.5 Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος καλεί σε συνεδρία την Ομάδα τακτικά κάθε
  εβδομάδα και έκτακτα όταν παρίσταται ανάγκη.

ΑΡΘΡΟ 34: ΜΕΛΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
 Ως το Άρθρο 12 ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 35: ΒΟΗΘΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
 35.1 Οι Βοηθοί Γενικοί Γραμματείς είναι δυο (2) και επιλέγονται/εκλέγονται από
  την Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 35.2 Συμμετέχουν εξ οφίκιο μέλη στην Κεντρική Επιτροπή με δικαίωμα ψήφου.
 35.3 Μετέχουν στα συλλογικά όργανα του Κόμματος,  όπως προνοεί το
  Καταστατικό.
 35.4 Αρμοδιότητες
  α) Βοηθούν το Γενικό Γραμματέα στην προετοιμασία και τη λειτουργία
   των συλλογικών οργάνων του Κόμματος.
  β) Ειδικότερα ασκούν καθήκοντα που τους κατανέμει το Εκτελεστικό
   Γραφείο ύστερα από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 36: ΒΟΗΘΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΙ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
 36.1 Οι  Βοηθοί  Γενικοί  Οργανωτικοί  Γραμματείς είναι  δύο (2)  και
  επιλέγονται/εκλέγονται από την Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί
  54 μήνες.
 36.2 Συμμετέχουν εξ οφίκιο μέλη στην Κεντρική Επιτροπή με δικαίωμα ψήφου.
 36.3 Μετέχουν στα συλλογικά όργανα του Κόμματος,  όπως προνοεί το
  Καταστατικό.
 36.4 Αρμοδιότητες 
  α) Βοηθούν το Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα για την εύρυθμη λειτουργία
   του οργανωτικού μηχανισμού του Κόμματος. Αντικαθιστούν το Γενικό
   Οργανωτικό  Γραμματέα σε περίπτωση απουσίας.
  β) Ειδικότερα, ασκούν καθήκοντα που τους αναθέτει το Εκτελεστικό
   Γραφείο ύστερα από εισήγηση του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 37: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
 37.1 Ο Αναπληρωτής Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος εκλέγεται από την
  Κοινοβουλευτική Ομάδα και αναπληρώνει τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο
  όταν απουσιάζει ή όταν κωλύεται. Την εκλογή του επικυρώνει η Κεντρική
  Επιτροπή.

   στ) Να  ψηφίζει τους υποψήφιους του Κόμματος σε κάθε εκλογή σε
    δημόσιο αξίωμα.
   ζ) Να μην είναι μέλος άλλου Κόμματος.
 62.7 Κομματική Ταυτότητα
   α) Η εγκεκριμένη αίτηση υποψηφίου μέλους, προωθείται από την
    Επαρχιακή Επιτροπή ή τη Γραμματεία του Εκτελεστικού
    Γραφείου προς το Τμήμα έκδοσης ταυτοτήτων στα Κεντρικά
    Γραφεία για την καταγραφή  του μέλους στο Κεντρικό Μητρώο
    και την έκδοση της κομματικής του ταυτότητας.
   β) Η διαδικασία έκδοσης της κομματικής ταυτότητας
    συμπληρώνεται το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες από την
    παράδοση των στοιχείων στο τμήμα ταυτοτήτων στη Λευκωσία.
    Η ταυτότητα παραδίδεται στην οικεία Επαρχιακή Επιτροπή, η
    οποία και τη διαβιβάζει αμέσως στην ενδιαφερόμενη Τοπική
    Οργάνωση για να παραδοθεί στο νέο μέλος.
   γ) Η όλη διαδικασία εγγραφής μέλους και έκδοσης της ταυτότητας
    του και παράδοσης της στο νέο μέλος διεξάγεται με τον
    ταχύτερο δυνατό ρυθμό και σε καμιά περίπτωση δεν διαρκεί
    πέραν των δύο μηνών.
   δ) Η ανανέωση της Κομματικής ταυτότητας γίνεται δια της
    πληρωμής της ετήσιας συνδρομής.

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

ΑΡΘΡΟ 63: ΝΕΟΛΑΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 63.1 Η ΝΕΔΗΚ αποβλέπει στην κινητοποίηση και πολιτικοποίηση των νέων και
  αξιοποίηση της προσφοράς τους στη ζωή του τόπου μας.
  Αποτελεί την ανανεωτική δύναμη στον αγώνα προώθησης  και πραγμάτωσης
  των αρχών και των στόχων του Κόμματος.
 63.2 Διατηρεί Τμήματα Φοιτητικής Νεολαίας, Εργαζόμενης Νεολαίας και άλλα. 
 63.3 Η ΝΕΔΗΚ είναι αναπόσπαστο μέρος του Κόμματος και βρίσκεται σε συνεχή
  πολιτική συνεργασία με τα συλλογικά όργανα του Κόμματος, πάντοτε κάτω
  από την άμεση εποπτεία του Κόμματος.
 63.4 Η οικονομική διαχείριση και ο έλεγχος γίνεται από το Γενικό Διευθυντή του
  Κόμματος σε συνεργασία με τον Οικονομικό Διαχειριστή του Κόμματος.
 63.5 Μέλη της ΝΕΔΗΚ είναι οι νέοι, μέλη του Κόμματος, ηλικίας από 18-30 ετών.
  Κατά την ημέρα της εκλογικής συνέλευσης δικαίωμα ψήφου έχουν όσοι
  έχουν οικονομικά τακτοποιημένες τις υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με τις
  πρόνοιες του Άρθρου 62.3. Για άτομα 12-18 ετών που επιθυμούν να
  εγγραφούν στην ΝΕΔΗΚ, τηρείται ξεχωριστό μητρώο υπό την εποπτεία του
  Γενικού Οργανωτικού Γραφείου.
 63.6 Την ευθύνη φύλαξης και τήρησης του μητρώου έχει το Γενικό Οργανωτικό
  Γραφείο του Κόμματος.
 63.7 Κανένας εν ενεργεία αξιωματούχος της ΝΕΔΗΚ δεν μπορεί να υπερβαίνει το
  τριαντακοστό (30) έτος της ηλικίας του εκτός και αν διανύει θητεία στην
  οποία εξελέγη και ήταν κάτω των τριάντα (30) ετών.
 63.8 Ο Πρόεδρος, τα μέλη της Γραμματείας και οι Επαρχιακοί Αξιωματούχοι της
  οργάνωσης, εκλέγονται από το Παγκύπριο Συνέδριο της Οργάνωσης το
  οποίο διενεργείται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του Κόμματος το
  αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής της
  Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης και η θητεία τους διαρκεί
  πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 63.9 Η διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη της ηγεσίας της ΝΕΔΗΚ
  διενεργείται και εποπτεύεται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του
  Κόμματος.

 63.10 Ο Πρόεδρος της ΝΕΔΗΚ προεδρεύει της Γενικής Γραμματείας και του
  Κεντρικού Συμβουλίου της ΝΕΔΗΚ.  Έχει την ευθύνη οργάνωσης και
  διοίκησης της ΝΕΔΗΚ και προώθησης των σκοπών και επιδιώξεων της, σε
  συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη των συλλογικών οργάνων της των οποίων
  προεδρεύει.
 63.11 Ο Πρόεδρος της ΝΕΔΗΚ συμμετέχει στο Εκτελεστικό Γραφείο του Κόμματος
  και επίσης, μαζί με τα μέλη της Γενικής Γραμματείας, στην Κεντρική Επιτροπή
  του Κόμματος.
 63.12 Το Καταστατικό της ΝΕΔΗΚ αντανακλά στις διατάξεις του το περιεχόμενο
  του παρόντος άρθρου. Το Καταστατικό του Κόμματος υπερισχύει
  οποιασδήποτε άλλης πρόνοιας του Καταστατικού της ΝΕΔΗΚ σε περίπτωση
  αμφιλεγόμενης και συγκρουόμενης ερμηνείας οποιασδήποτε διάταξης.
 63.13 Το Καταστατικό της ΝΕΔΗΚ υπόκειται στην έγκριση και επικύρωση της
  Κεντρικής Επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 64: ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ  ΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ  ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 64.1 Σκοπός της ΓΟΔΗΚ είναι η προσέλευση των Κυπρίων γυναικών στις τάξεις
  του Δημοκρατικού Κόμματος και η εργασία και συμβολή τους στον αγώνα για
  ανέλιξη της Κύπριας γυναίκας στον πολιτικό,  στον πολιτιστικό και στον
  κοινωνικό τομέα καθώς και η διασφάλιση για τις γυναίκες ισότητα
  δικαιωμάτων και ευκαιριών, πάντοτε μέσα στα πλαίσια του όλου Κομματικού
  μηχανισμού και σύμφωνα με τις καταστατικές αρχές και την πολιτική γραμμή
  του Κόμματος.
 64.2 Η ΓΟΔΗΚ είναι  τμήμα αναπόσπαστο του  Κόμματος και βρίσκεται σε συνεχή
  πολιτική συνεργασία με τα συλλογικά όργανα του Κόμματος. Διατηρεί
  διοικητική και οργανωτική αυτοτέλεια, πάντοτε κάτω από την άμεση εποπτεία
  του Κόμματος.
 64.3 Η οικονομική διαχείριση και ο έλεγχος γίνονται από το Γενικό Διευθυντή του
  Κόμματος σε συνεργασία με τον Οικονομικό Διαχειριστή του Κόμματος.
 64.4 Η ΓΟΔΗΚ παρουσιάζει τις θέσεις και απόψεις του Κόμματος σε θέματα που
  αφορούν ειδικά τη γυναίκα.
 64.5 Μέλη της ΓΟΔΗΚ είναι όλες οι γυναίκες  μέλη του Κόμματος.
  Για την εγγραφή τους ως μελών εφαρμόζονται οι πρόνοιες του Άρθρου 62.3.
  Τα ονόματα των γυναικών μελών του Κόμματος καταχωρούνται στο Κεντρικό
  Μητρώο Μελών του Κόμματος.
 64.6 Την ευθύνη φύλαξης και τήρησης του μητρώου έχει το Γενικό Οργανωτικό
  Γραφείο του Κόμματος. Το μητρώο μελών περιλαμβάνει τις γυναίκες μέλη
  του Κόμματος και δεν διατηρείται παράλληλα άλλο μητρώο από την ίδια
  Οργάνωση.
 64.7 Η Πρόεδρος και τα μέλη της ΓΟΔΗΚ εκλέγονται από το Παγκύπριο Συνέδριο
  της Οργάνωσης, το οποίο διενεργείται και εποπτεύεται από το Γενικό
  Οργανωτικό Γραφείο του Κόμματος. Η εκλογή της ηγεσίας γίνεται εντός έξι
  (6) μηνών από την ημερομηνία της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης και η
  θητεία τους διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 64.8 Η διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη της ηγεσίας της ΓΟΔΗΚ
  διενεργείται και εποπτεύεται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του
  κόμματος.
 64.9 Η Πρόεδρος της ΓΟΔΗΚ συμμετέχει στο Εκτελεστικό Γραφείο του Κόμματος
  και επίσης, μαζί με τα μέλη της Γενικής Γραμματείας της, στην Κεντρική
  Επιτροπή.
 64.10 Το Καταστατικό της ΓΟΔΗΚ  αντανακλά στις διατάξεις του το περιεχόμενο
  του παρόντος άρθρου. Το Καταστατικό του Κόμματος υπερισχύει
  οποιασδήποτε άλλης πρόνοιας του Καταστατικού της ΓΟΔΗΚ σε περίπτωση
  αμφιλεγόμενης και συγκρουόμενης ερμηνείας οποιασδήποτε διάταξης.
 64.11 Το Καταστατικό της ΓΟΔΗΚ υπόκειται στην έγκριση και επικύρωση της
  Κεντρικής Επιτροπής.

  Επιτροπή.
 60.3 Αρμοδιότητες
  Η Τοπική Επιτροπή εργάζεται για:
   α) Την υλοποίηση των Αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.
   β) Την προώθηση των θέσεων και απόψεων του Κόμματος μέσα
    στον κόσμο  της περιοχής της.
   γ) Τη διεύρυνση του Κόμματος με την προσχώρηση νέων μελών.
   δ) Την ανάληψη πρωτοβουλιών με στόχο την αύξηση της επιρροής
    του Κόμματος στην περιοχή ευθύνης της.
   ε) Την κινητοποίηση και συμμετοχή των μελών στις γενικές
    κομματικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις.
   στ) Την διεκπεραίωση των οδηγιών ή καθηκόντων που της
    ανατίθενται από  αρμόδια κομματικά όργανα.
   ζ) Την είσπραξη συνδρομών και διαφώτιση των μελών της Τοπικής
    Οργάνωσης.
   η) Την ενημέρωση και διαφώτιση των μελών της περιοχής της για
    τις θέσεις του Κόμματος πάνω στις διαμορφούμενες νέες
    εξελίξεις. 
 60.4 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν την
  οργάνωση και λειτουργία των Επαρχιακών οργάνων του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 61: ΤΟΠΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 61.1 Το Τοπικό Συμβούλιο συγκροτείται από:
   α) Την Τοπική Επιτροπή
   β) Τους αντιπροσώπους κάθε εκλογικού κέντρου της περιφέρειας
    της Τοπικής Επιτροπής.
   γ) Μέλη  οργανωμένων συνόλων που εγκρίνει η Επαρχιακή
    Επιτροπή  μετά από συνεννόηση  με την Τοπική Επιτροπή.
 61.2 Του Τοπικού Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος της Τοπικής Επιτροπής ή
  εκπρόσωπος της Επαρχιακής Επιτροπής.  Καλείται σε συνεδρία με απόφαση
  της Τοπικής Επιτροπής τακτικά κάθε δύο (2) μήνες και έκτακτα όταν κριθεί
  αναγκαίο από τον Πρόεδρο της Τοπικής Επιτροπής ή την Επαρχιακή Επιτροπή
  ή όταν ζητηθεί από την πλειοψηφία των μελών του.
 61.3 Αρμοδιότητες
   α) Συμβάλλει ουσιαστικά στην υλοποίηση των οργανωτικών
    προγραμμάτων που σχεδιάζει η Τοπική Επιτροπή μέσα στα
    πλαίσια των οδηγιών της Επαρχιακής Επιτροπής.
   β) Αξιολογεί τα αποτελέσματα της Κομματικής δουλειάς και
    εκφράζει τις διαπιστώσεις, τα συμπεράσματα και τις εισηγήσεις
    του.
   γ) Επιλαμβάνεται ειδικών θεμάτων που παραπέμπονται προς αυτό
    από τη Τοπική Επιτροπή ή την Επαρχιακή Επιτροπή και
    υποβάλλει σχετικές εισηγήσεις.

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΑΡΘΡΟ 62: ΜΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
 62.1 Προσόντα Εγγραφής
   α) Κάθε Κύπριος, κάτοικος της Κύπρου, μπορεί να εγγραφεί μέλος
    του Κόμματος, εάν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας
    του, δεν ανήκει ή δεν υποστηρίζει άλλο πολιτικό σχηματισμό και
    δηλώσει αποδοχή των Αρχών της Ιδεολογίας και του
    Καταστατικού του Κόμματος.
   β) Με απόφαση του Εκτελεστικού Γραφείου είναι δυνατό, Κύπριοι
    μη μόνιμοι κάτοικοι της Κύπρου, καθώς  και αλλοδαποί μόνιμοι
    κάτοικοι της Κύπρου να εγγραφούν μέλη του Κόμματος.

 62.2 Μητρώα Μελών 
  Τα μέλη εγγράφονται στα ακόλουθα Μητρώα: 
  1) Μητρώο Μελών Τοπικής Οργάνωσης.
  2) Μητρώο Μελών Επαρχιακής Οργάνωσης.
  3) Κεντρικό Μητρώο Μελών.
 62.3 Εγγραφή Μελών 
  Το υποψήφιο μέλος συμπληρώνει ειδικό Έντυπο Εγγραφής Μέλους στην
  Τοπική Οργάνωση του τόπου διαμονής του. Η αίτηση εξετάζεται από την
  οικεία Επαρχιακή Επιτροπή.
  Συμμετοχή στη διαδικασία εγγραφής μέλους έχουν ο Πρόεδρος και τα μέλη
  της Γραμματείας του Εκτελεστικού Γραφείου.
 62.4 Αποχώρηση Μέλους
  Έκαστο μέλος αποχωρεί από το Κόμμα:
   α) Όταν καταδεικνύει ρητά την επιθυμία του πως δεν επιθυμεί να
    είναι μέλος,
   β) Αποστείλει γραπτή επιστολή προς την οικεία Επαρχιακή
    Επιτροπή ή/και στο Γενικό Οργανωτικό Γραφείο,
   γ) Με δημόσια ανάρτηση ή δήλωση του,
   δ) Όταν με πράξεις ή/και ενέργειες του διαμηνύει ότι δεν θέλει να  
    είναι μέλος του κόμματος.
 
 62.5 Δικαιώματα Μέλους 
  Κάθε μέλος έχει δικαίωμα:
   α) Να ψηφίζει αιρετά όργανα του Κόμματος (άμεσα ή έμμεσα)
    όπως προνοεί το Καταστατικό.
   β) Να υποβάλλει υποψηφιότητα για εκλογή σε κομματικά Αξιώματα
    σε όλα τα επίπεδα της κομματικής δομής, όπως ορίζει το
    Καταστατικό.
   γ) Να διεκδικεί υποβολή υποψηφιότητας για πολιτειακά αξιώματα
    σύμφωνα με το Καταστατικό και τους Ειδικούς Κανονισμούς που
    ρυθμίζουν το θέμα τούτο.
   δ) Να ασκεί κριτική που να εξαντλείται μέσα στα πλαίσια της
    λειτουργίας των οργάνων του Κόμματος.
   ε) Να υποβάλλει στα αρμόδια όργανα εισηγήσεις και να συζητεί
    ελεύθερα  οποιοδήποτε θέμα που έχει σχέση με την πολιτική
    του Κόμματος μέσα στα πλαίσια των κομματικών διαδικασιών.
   στ) Να εκφράζει, να προωθεί και να υποστηρίζει, τυχόν
    διαφορετικές απόψεις του όσο αφορά την πολιτική ή τις
    ενέργειες του Κόμματος, είτε στα συλλογικά όργανα είτε
    δημόσια, νοουμένου ότι μετά που θα ληφθεί απόφαση ομόφωνα
    ή κατά πλειοψηφία από το αρμόδιο συλλογικό όργανο, το μέλος
    δεν δικαιούται με λόγο ή  ενέργειες να  υποσκάπτει ή να
    προβαίνει σε ενέργειες αντίθετες προς την απόφαση που
    λήφθηκε. Σε περίπτωση που ενεργεί αντίθετα, λαμβανομένης
    υπόψη και της μορφής και έντασης της αντίδρασης, το μέλος
    θεωρείται ότι είναι πειθαρχικά υπόλογο και σε περίπτωση
    καταδίκης, υπόκειται σε κυρώσεις.
 62.6 Υποχρεώσεις Μέλους 
  Κάθε μέλος έχει την υποχρέωση:
   α) Να σέβεται και να προωθεί τις Αρχές, την Ιδεολογία και το
    Πρόγραμμα του Κόμματος.
   β) Να συμμορφώνεται προς τις αποφάσεις και να τηρεί τη γραμμή
    του Κόμματος
   γ) Να παρακολουθεί ανελλιπώς τις συνεδρίες των οργάνων στα
    οποία  μετέχει και να λαμβάνει πρόθυμα μέρος στις διάφορες
    εκδηλώσεις του Κόμματος.
   δ) Να καταβάλλει την συνδρομή του στο Κόμμα.
   ε) Να φροντίζει ώστε να είναι εγγεγραμμένος στους Εκλογικούς
    Καταλόγους της Πολιτείας.

ΑΡΘΡΟ 55: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 55.1 Ύστερα από οδηγίες του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου, σύμπλεγμα Τοπικών
  Οργανώσεων, αποτελεί Περιφερειακή Οργάνωση. Κάθε Επαρχιακή Επιτροπή,
  σε συνεννόηση με το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο, χωρίζει την οικεία επαρχία
  της σε περιφέρειες. Κάθε περιφέρεια είναι ένας δήμος ή μια ενορία ή μια
  εκλογική περιφέρεια και στην ύπαιθρο μια ομάδα κοινοτήτων.
  Μέλη της μπορεί να είναι όλες οι Τοπικές Οργανώσεις μιας Περιφέρειας. Οι
  Πρόεδροι και οι Οργανωτικοί Γραμματείς των Τοπικών Οργανώσεων
  αποτελούν το Εκτελεστικό Σώμα της Περιφερειακής Οργάνωσης.
  Η Περιφερειακή Οργάνωση συνεδριάζει υπό την προεδρία του Εκπροσώπου
  των Περιφερειακών Τομέων/Οργανωτικό Συντονιστή Υπαίθρου και
  Δημαρχούμενων περιοχών, που εκλέγεται από τα μέλη της Περιφέρειας
  όπως ορίζει το άρθρο 52.1, τακτικά κάθε διμηνία και έκτακτα όταν το
  αποφασίσει η Επαρχιακή Επιτροπή. Οι αρμοδιότητες του Συντονιστή
  καθορίζονται με Κανονισμούς από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο
 55.2 Τις περιφέρειες κατά επαρχία ορίζει η οικεία Επαρχία σε συνεννόηση με το
  Γενικό Οργανωτικό Γραφείο.
 55.3 Αρμοδιότητες
  1) Συντονίζει τις δραστηριότητες των Τοπικών Οργανώσεων που
   περιλαμβάνονται στην περιφέρεια
  2) Θέτει περιφερειακούς στόχους για διεύρυνση του Κόμματος και
   αποτελεσματική διαφώτιση των μελών της.

ΑΡΘΡΟ 56: ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 
ΕΠΑΡΧΙΩΝ 
 56.1 Οι Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες Επαρχιών λειτουργούν
  σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος Καταστατικού.
 56.2 Ιδρύονται Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες κατά Επαρχία
  με εισήγηση του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
  Ομάδων και κατόπιν έγκρισης του Οργανωτικού Γραφείου, κατά Κλάδο ή
  Επάγγελμα όπου τα μέλη είναι πέραν των τριάκοντα (30). Το Εκτελεστικό
  Γραφείο δύναται να εγκρίνει σύσταση Κλαδικής Οργάνωσης με μικρότερο
  αριθμό μελών. Οι κατά επαρχία επάγγελμα Κλαδικές Οργανώσεις συνδέονται
  με τις αντίστοιχες Κλαδικές των άλλων Επαρχιακών και σχηματίζουν κατά
  επάγγελμα την Παγκύπρια Κλαδική Οργάνωση.
 56.3 Η Κλαδική Οργάνωση διοικείται από πενταμελή (5) Επιτροπή που
  αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα, το Βοηθό
  Γραμματέα και τον Ταμία.
 56.4 Υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, οι Πρόεδροι των
  Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων αποτελούν την
  Συντονιστική Επιτροπή των Κλαδικών Οργανώσεων (Σ.Ε.Κ.Ο) και έχουν την
  ευθύνη του συντονισμού των Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
  Ομάδων. Το έργο της Σ.Ε.Κ.Ο αναλαμβάνει πενταμελής Γραμματεία που
  εκλέγεται και έχει Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Αναπληρωτή
  Γραμματέα και Ταμία.
 56.5 Αρμοδιότητες
  α) Επιλαμβάνονται και προωθούν προβλήματα, ή αιτήματα μελών του
   Κλάδου δια του αρμοδίου οργάνου του Κόμματος.
  β) Μελετούν προβλήματα του Κλάδου και υποβάλλουν εισηγήσεις στο
   Κόμμα δια του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
   Ομάδων.
  γ) Οργανώνουν τα μέλη, τα στελέχη και τους οπαδούς του Κόμματος
   στους χώρους εργασίας και φροντίζουν δια την συστηματική
   διαφώτιση και εμπέδωση της Κομματικής Πολιτικής.
 56.6 Κατά παρόμοιο τρόπο λειτουργούν και οι Επιτροπές Συνταξιούχων.
 56.7 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί, που εγκρίνει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζουν τον τρόπο
  εκλογής και λειτουργίας όλων των Επιτροπών και Οργανώσεων του
  Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 57: TOΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 57.1 Η Τοπική Οργάνωση είναι η βασική πολιτική και οργανωτική μονάδα του
  Κόμματος. Καλύπτει και μια ενορία ή εκλογική περιφέρεια
  Ιδρύεται από την Επαρχιακή Επιτροπή ύστερα από έγκριση του Εκτελεστικού
  Γραφείου.  Δύναται να καλύπτει μια κοινότητα ή ομάδα κοινοτήτων ή ενορία ή
  εκλογική περιφέρεια και στις πόλεις  να καλύπτει την περιοχή που αναλογεί
  σε κάθε ένα εκλογικό Κέντρο.
 57.2 Αποτελείται τουλάχιστον από 10 μέλη. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το
  Εκτελεστικό Γραφείο δύναται να εγκρίνει σύσταση Τοπικής Οργάνωσης με
  μικρότερο αριθμό μελών.
  Η Τοπική Οργάνωση δέχεται μέλη που κατοικούν στην ίδια γεωγραφική
  περιφέρεια.

ΑΡΘΡΟ 58: ΤΟΠΙΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 58.1 Αποτελεί το ανώτατο όργανο της Τοπικής Οργάνωσης. Συγκροτείται από τα
  μέλη που έχουν εγγραφεί στο κεντρικό μητρώο μελών του Κόμματος
  τουλάχιστον εννέα (9) μήνες πριν τη διεξαγωγή της Παγκύπριας Εκλογικής
  Συνέλευσης και διενεργείται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του
  Κόμματος εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής της
  Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης.
  Εφορευτική Επιτροπή που ορίζεται από την Επαρχιακή Επιτροπή εποπτεύει
  την εκλογική διαδικασία. 
  Ειδικοί κανονισμοί που καθορίζονται από την Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν
  τα θέματα της υποβολής υποψηφιοτήτων και την εκλογική διαδικασία. Οι
  Γενικές Συνελεύσεις των Τοπικών Οργανώσεων διεξάγονται εντός έξι (6)
  μηνών μετά την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
 58.2 Σε περίπτωση που Προέδροι ή μέλη Τοπικών Επιτροπών δεν ανταποκρίνονται
  στα καθήκοντα τους και δεν υλοποιούν το πλάνο του Γενικού Οργανωτικού
  Γραφείου και τις αποφάσεις του Κόμματος, η οικεία Επαρχιακή Επιτροπή σε
  συνεννόηση με το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο και με έγκριση του
  Εκτελεστικού Γραφείου, αποφασίζει την πραγματοποίηση νέας Εκλογικής
  Συνέλευσης ή/και την αντικατάσταση τους.
 58.3 Αρμοδιότητες
  Εκλέγει τον Πρόεδρο και τα μέλη της Τοπικής  Επιτροπής για θητεία που
  διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.

ΑΡΘΡΟ 59: ΤΟΠΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 59.1 Συγκαλείται μια (1) φορά στην διάρκεια της θητείας της Επιτροπής ή όποτε
  αυτό κριθεί αναγκαίο και προβαίνει σε έλεγχο των πεπραγμένων της Τοπικής
  Επιτροπής, η οποία παρουσιάζει έκθεση δράσης. Μεριμνά για την περαιτέρω
  στελέχωση και δραστηριοποίηση της Τοπικής Επιτροπής.
  Συμμετέχουν όλα τα μέλη της Τοπικής Οργάνωσης που είναι εγγεγραμμένα
  στο κεντρικό μητρώο μελών του Κόμματος και έχουν τακτοποιημένη την
  οικονομική συνδρομή τους.

ΑΡΘΡΟ 60: ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 60.1 Εκλέγεται από την Τακτική Εκλογική Συνέλευση της Τοπικής Οργάνωσης για
  θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
  Αποτελείται από πέντε ως δεκαπέντε (5-15) μέλη ανάλογα με την
  αριθμητική δύναμη των μελών της Τοπικής Οργάνωσης.
  Καταρτίζεται εις Σώμα ως εξής:
  Αντιπρόεδρος, Γραμματέας Οργανωτικός Γραμματέας και Ταμίας. Τα υπόλοιπα
  μέλη είναι Σύμβουλοι. Συνεδριάζει τακτικά κάθε εβδομάδα και έκτακτα όταν
  κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο.
 60.2 Ο Πρόεδρος της  Τοπικής  Επιτροπής ΝΕΔΗΚ και η Πρόεδρος της Τοπικής
  Επιτροπής ΓΟΔΗΚ παρακάθονται στις συνεδρίες  της Τοπικής Επιτροπής του
  Κόμματος. Εξ οφίκιο μέλη με δικαίωμα ψήφου είναι οι Δήμαρχοι, Δημοτικοί
  Σύμβουλοι, Σχολικοί Έφοροι, Πρόεδρος και μέλη Κοινοτικών Συμβουλίων,
  νοουμένου ότι είναι μέλη του Κόμματος που κατοικούν στην οικεία Τοπική

  Γραφείο χωρίζει την Επαρχία της σε περιφέρειες. Κάθε περιφέρεια είναι ένας
  Δήμος ή Ενορία ή εκλογική περιφέρεια και στην Ύπαιθρο ομάδα κοινοτήτων.
  Του Επαρχιακού Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος της Επαρχιακής
  Επιτροπής.  Καλείται δε σε συνεδρία με απόφαση της Επαρχιακής Επιτροπής
  τακτικά κάθε τρεις (3) μήνες και έκτακτα όταν κριθεί αναγκαίο από τον
  Πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής ή όταν ζητηθεί από τη πλειοψηφία των
  μελών του.
 52.2 Αρμοδιότητες
  α) Συμβάλλει ουσιαστικά στην υλοποίηση των οργανωτικών
   προγραμμάτων εσωκομματικής επικοινωνίας που σχεδιάζει η
   Επαρχιακή Επιτροπή.
  β) Προβαίνει σε αξιολόγηση των πεπραγμένων και σε απολογισμό
   δράσης κατά Τοπική Οργάνωση και εκφράζει τις διαπιστώσεις, τα
   συμπεράσματα και τις εισηγήσεις της.
  γ) Επιλαμβάνεται ειδικών θεμάτων που παραπέμπονται προς αυτό από
   την Επαρχιακή Επιτροπή και υποβάλλει σχετικές εισηγήσεις.

ΑΡΘΡΟ 53: ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 53.1 Η Επαρχιακή Επιτροπή είναι είκοσι-εφταμελής (27). Εκλέγεται από την
  Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις
  (54) μήνες. Το Επαγγελματικό Οργανωτικό Στέλεχος κάθε επαρχίας
  συμμετέχει εξ οφίκιο μέλος της Επαρχιακής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου.
  Η εκλογή του Προέδρου της διεξάγεται χωριστά. Τα μέλη του Εκτελεστικού
  Γραφείου και της Γραμματείας του Εκτελεστικού Γραφείου δύνανται να
  παρακάθονται στις συνεδρίες της οικείας Επαρχιακής Επιτροπής.
 53.2 Οι Επαρχιακές Επιτροπές του Κόμματος υπό ομαλές συνθήκες είναι έξι (6),
  μια (1) σε κάθε Επαρχία της Κύπρου. Κατ’  εξαίρεση για λόγους οργανωτικούς
  και εφ΄ όσον συνεχίζεται η σημερινή έκρυθμη κατάσταση οι Επαρχιακές
  Επιτροπές είναι δώδεκα “12”.
  Επαρχιακή Επιτροπή Λευκωσίας
  Επαρχιακή Επιτροπή Μόρφου (Λευκωσίας)
  Επαρχιακή Επιτροπή Μόρφου (Λεμεσός)
  Επαρχιακή Επιτροπή Λεμεσού
  Επαρχιακή Επιτροπή Λάρνακας
  Επαρχιακή Επιτροπή Πάφου
  Επαρχιακή Επιτροπή  Αμμοχώστου (Λάρνακα)
  Επαρχιακή Επιτροπή Αμμοχώστου (Λεμεσός)
  Επαρχιακή Επιτροπή Αμμοχώστου (Λευκωσία)
  Επαρχιακή Επιτροπή Κερύνειας (Λευκωσία)
  Επαρχιακή Επιτροπή Κερύνειας (Λεμεσός)
  Επαρχιακή Επιτροπή Προσφύγων Πάφου (Μούτταλλος)
 53.3 Οι βουλευτές κάθε οικείας Επαρχίας είναι εξ οφίκιο  μέλη της Επαρχιακής
  Επιτροπής. Στις συνεδρίες παρακάθονται τα επαγγελματικά οργανωτικά
  στελέχη της επαρχίας, ο Πρόεδρος της ΝΕΔΗΚ και η Πρόεδρος της ΓΟΔΗΚ.Η
  Επαρχιακή Επιτροπή καταρτίζεται σε Σώμα ως εξής:
  Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Επαρχιακός Γραμματέας, Επαρχιακός
  Οργανωτικός Γραμματέας, Βοηθός Επαρχιακός Γραμματέας, Βοηθός
  Οργανωτικός Γραμματέας, Ταμίας, Γραμματέας Τύπου και Διαφώτισης,
  Γραμματέας Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων,
  Γραμματέας Αγροτικών Θεμάτων, και Γραμματέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
  Τα υπόλοιπα μέλη είναι Σύμβουλοι.
 53.4 Η Επαρχιακή Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά κάθε μήνα και έκτακτα κατά την
  κρίση του Προέδρου της ή της Εκτελεστικής Επιτροπής της, ή αν ζητηθεί
  τούτο από τα 2/5 των μελών της Επαρχιακής Επιτροπής.
 53.5 Αρμοδιότητες
  α) Η Επαρχιακή Επιτροπή εκπροσωπεί το Κόμμα στην Επαρχία της,
   καθοδηγεί και ελέγχει τις Τοπικές Οργανώσεις της περιοχής της και
   συντονίζει τη δράση τους, σύμφωνα με τις Αρχές του Κόμματος, τις
   Καταστατικές Διατάξεις και τις οδηγίες των αρμοδίων Κεντρικών

   Οργάνων.
  β) Φέρει την ευθύνη για την υλοποίηση του Γενικού Οργανωτικού
   Σχεδίου και των άλλων Προγραμμάτων του Κόμματος στην Επαρχία
   της και προΐσταται του Επαρχιακού επαγγελματικού προσωπικού μέσα
   στα πλαίσια των γενικών οδηγιών του Γενικού Διευθυντή για θέματα
   προσωπικού.
  γ) Συντάσσει και αποστέλλει στη Γενική Γραμματεία διμηνιαίες αναφορές
   για την κομματική δραστηριότητα της και τη γενική κατάσταση του
   Κόμματος στην Επαρχία της.
  δ) Μετέχει στη διαδικασία καθορισμού του κομματικού ψηφοδελτίου, για
   τις βουλευτικές, δημοτικές ή άλλες εκλογές ως ορίζουν οι Ειδικοί
   Κανονισμοί που ρυθμίζουν τα θέματα αυτά.
  ε) Παραπέμπει για εκδίκαση στο Πειθαρχικό Συμβούλιο υποθέσεις
   πειθαρχικών αδικημάτων των μελών σύμφωνα με τις διαδικασίες του
   άρθρου 62.1. Η παραπομπή υπόθεσης μέλους στο Πειθαρχικό
   Συμβούλιο συνοδεύεται πάντοτε από έγγραφο που δικαιολογεί την
   απόφαση παραπομπής.
  στ) Στα οικονομικά θέματα συμμορφώνεται με τις οδηγίες της Οικονομικής
   Επιτροπής.  Διατηρεί Επαρχιακό Ταμείο, το οποίο διαχειρίζεται
   υπεύθυνα υπό τον οικονομικό έλεγχο της Οικονομικής Επιτροπής.
   Πόροι του  ταμείου είναι τα έσοδα από διάφορες τοπικές εκδηλώσεις,
   λαχεία και εράνους και οι ειδικές τοπικές εισφορές των μελών και των
   φίλων του Κόμματος.  Τα έσοδα από τα δικαιώματα εγγραφής και οι
   ετήσιες συνδρομές των μελών κατατίθενται στο Κεντρικό Ταμείο του
   Κόμματος στη  Λευκωσία ή όπου αλλού ήθελε αποφασίσει η
   Οικονομική Επιτροπή. Επίσης, κατατίθενται στο Κεντρικό Ταμείο τα
   έσοδα από Παγκύπριες εκδηλώσεις του Κόμματος, των οποίων την
   πραγμάτωση προωθεί στην Επαρχία της.
  ζ) Ελέγχει κατά εξάμηνο τα Ταμεία των Τοπικών Οργανώσεων και
   αποστέλλει σχετική κατάσταση στην Οικονομική Επιτροπή στη
   Λευκωσία. 
  η) Με έγκριση του Εκτελεστικού Γραφείου καταρτίζει Συμβουλευτικό
   Συμβούλιο ή άλλες Επιτροπές για να υποβοηθηθεί στο έργο της.
  θ) Συμμορφώνεται προς τις εκάστοτε οδηγίες του Γενικού Οργανωτικού
   Γραμματέα του Κόμματος και βρίσκεται σε στενή συνεργασία και
   επικοινωνία με τα αρμόδια όργανα σε όλα τα θέματα.
 53.6 Οι επαρχιακοί αξιωματούχοι συμμετέχουν ως ισότιμα μέλη στα αντίστοιχα
  ειδικά κεντρικά γραφεία ή επιτροπές.
 53.7 Η Επαρχιακή Επιτροπή προΐσταται του Επαρχιακού Επαγγελματικού
  προσωπικού μέσα στα πλαίσια του οργανογράμματος και των Γενικών
  Οδηγιών του Γενικού Διευθυντή για θέματα προσωπικού.

ΑΡΘΡΟ 54: ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 54.1 Την Εκτελεστική Γραμματεία της Επαρχιακής Επιτροπής αποτελούν οι
  Αξιωματούχοι της Επαρχιακής Επιτροπής. Μετέχουν οι βουλευτές της
  Επαρχίας. Πρόεδρος είναι ο Πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής. Ο
  Πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής της ΝΕΔΗΚ και η Πρόεδρος της
  Επαρχιακής Επιτροπής της ΓΟΔΗΚ δύνανται να παρευρίσκονται στις
  συνεδριάσεις της Γραμματείας.
 54.2 Αρμοδιότητες
  Η Εκτελεστική Γραμματεία αντιμετωπίζει τις τρέχουσες εξελίξεις μέσα στα
  πλαίσια των αποφάσεων της Επαρχιακής Επιτροπής και υλοποιεί γενικά τις
  αποφάσεις της.
  Σε περίπτωση επείγουσας μορφής λαμβάνει αποφάσεις τις οποίες
  αναφέρει στην πρώτη επόμενη συνεδρία της Ολομέλειας της Επαρχιακής
  Επιτροπής για επικύρωση.

   την κανονική λειτουργία του λογιστηρίου του Κόμματος.
  θ) Υποβάλλει στην Κεντρική Επιτροπή στο τέλος κάθε οικονομικού έτους
   τους ελεγμένους λογαριασμούς του Κόμματος προς συζήτηση και
   έγκριση.
  ι) Παρουσιάζει στην Οικονομική Επιτροπή, σε συνεργασία με τον
   Οικονομικό Διαχειριστή, κατ’ έτος προϋπολογισμό για τους
   επόμενους δώδεκα (12) μήνες.
  ια) Συμμετέχει εξ οφίκιο μέλος στο Εκτελεστικό Γραφείο με δικαίωμα
   ψήφου

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΑΡΘΡΟ 48: ΔΟΜΗ - ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 
ΚΟΜΜΑΤΟΣ
Α. ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
 1. ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 2. ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 3. ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 4. ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ
 5. ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Ολομέλεια)
 6. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
 7. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 8. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 9. ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 10. ΤΟΠΙΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 11. ΤΟΠΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Β.   ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ
 1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 2. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 3. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 4. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 5. ΒΟΗΘΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 6. ΒΟΗΘΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 7. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ
  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
 8. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 9. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 10. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΑΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 11. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΩΤΙΣΗΣ
 12. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ – ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΘΡΟ 49: ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 49.1 Η Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση πραγματοποιείται κάθε πενήντα-τέσσερις
  (54) μήνες ταυτόχρονα με την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα μέλη της οικείας Επαρχιακής
  Οργάνωσης που έχουν εγγραφεί στο κεντρικό μητρώο μελών του Κόμματος
  τουλάχιστον εννιά (9) μήνες πριν την ημέρα της διεξαγωγής των εργασιών
  της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης.
 49.2 Η Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο και τα είκοσι-έξι (26)
  μέλη της Επαρχιακής Επιτροπής καθώς και τα αιρετά μέλη της Κεντρικής
  Επιτροπής που προέρχονται από την οικεία Επαρχιακή Οργάνωση.
 49.3 Την εκλογική διαδικασία εποπτεύει η Επαρχιακή Εφορευτική Επιτροπή που
  ορίζεται από την Επαρχιακή Επιτροπή υπό την ευθύνη και σε συνεννόηση με
  την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 50: ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 50.1 Το Τακτικό Επαρχιακό Συνέδριο συγκαλείται μια (1) φορά στην διάρκεια της
  θητείας των Επαρχιακών Συλλογικών Οργάνων κατόπιν σύγκλισης του από
  την Επαρχιακή Επιτροπή σε συνεννόηση με το Εκτελεστικό Γραφείο ή όποτε
  αυτό κριθεί αναγκαίο, και είναι το Ανώτατο Επαρχιακό Συλλογικό όργανο του
  Κόμματος στην κάθε επαρχία.
 50.2 Στο Τακτικό Επαρχιακό Συνέδριο γίνεται απολογισμός δράσης των
  επαρχιακών οργάνων και έλεγχος των πεπραγμένων τους από τη βάση του
  Κόμματος. Κατατίθεται έκθεση δράσης της Επαρχιακής Επιτροπής για την
  προηγούμενη θητεία και οικονομικός απολογισμός για την ίδια περίοδο.
 50.3 Σύνθεση 
  Στο Τακτικό Επαρχιακό Συνέδριο συμμετέχουν οι κεντρικοί αξιωματούχοι, οι
  Βουλευτές, οι Ευρωβουλευτές,  οι Υπουργοί και τα μέλη των κεντρικών
  συλλογικών οργάνων που είναι μέλη της οικείας Επαρχιακής Οργάνωσης, οι
  Πρόεδροι και τα μέλη των Επαρχιακών Επιτροπών, ΔΗΚΟ, ΓΟΔΗΚ και
  ΝΕΔΗΚ, οι Πρόεδροι των Τοπικών Επιτροπών, οι Πρόεδροι των Κλαδικών
  Επαρχιακών Επιτροπών και Επαγγελματικών Ομάδων, ένας αντιπρόσωπος
  από κάθε εκλογικό κέντρο, οι Δήμαρχοι, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι Σχολικοί
  Έφοροι, οι Πρόεδροι και τα μέλη των εκλεγμένων Κοινοτικών Συμβουλίων
  που είναι μέλη του Κόμματος, καθώς και οι πρώην κεντρικοί αξιωματούχοι,
  Βουλευτές, Ευρωβουλευτές, Υπουργοί, Πρόεδροι Επαρχιακών Επιτροπών
  ΔΗΚΟ, ΓΟΔΗΚ και ΝΕΔΗΚ, που είναι μέλη της οικείας Επαρχιακής
  Οργάνωσης.
  Οι Προσφυγικές Επαρχιακές Οργανώσεις καλούν σε συμμετοχή στο
  Επαρχιακό Συνέδριο όλα τα μέλη τους.
 50.4 Αρμοδιότητες 
  α) Λαμβάνει γνώση, συζητά και εγκρίνει την Έκθεση Δράσης της
   Επαρχιακής Επιτροπής για τη λήγουσα διετία.
  β) Λαμβάνει γνώση, συζητά και εγκρίνει τον Οικονομικό Απολογισμό της
   περασμένης διετίας.
 50.5 Ειδικοί Κανονισμοί 
  Ειδικοί Κανονισμοί που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν την
  οργάνωση, σύνθεση και λειτουργία του Τακτικού Επαρχιακού Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 51: ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 51.1 Το Έκτακτο Επαρχιακό Συνέδριο συγκαλείται ύστερα από απόφαση του
  Εκτελεστικού Γραφείου ή της Επαρχιακής Επιτροπής με έγκριση του
  Εκτελεστικού Γραφείου ή ύστερα από αίτηση των 2/5 των μελών του
  Κόμματος στην οικεία Επαρχία, με συγκεκριμένη ημερήσια διάταξη.
  Εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις περί του Τακτικού Επαρχιακού
  Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 52: ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 52.1 Το Επαρχιακό Συμβούλιο συγκροτείται από:
  α) Την Επαρχιακή Επιτροπή
  β) Τους Βουλευτές
  γ) Τους Δημάρχους, τους Δημοτικούς Συμβούλους και τους Σχολικούς
   Εφόρους
  δ) Τους Αντιπροσώπους της Επαρχιακής Οργάνωσης στην Κεντρική
   Επιτροπή.
  ε) Τον Πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής ΝΕΔΗΚ
  στ) Την Πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής ΓΟΔΗΚ
  ζ) Τους Εκπροσώπους των Περιφερειακών Τομέων/Συντονιστές
   Υπαίθρου και Δημαρχούμενων περιοχών οι οποίοι ορίζονται από το
   Γενικό Οργανωτικό Γραφείο σε συνεννόηση με την οικεία Επαρχιακή
   Επιτροπή.
  η) Τα επαγγελματικά οργανωτικά στελέχη 
  
  Η οικεία Επαρχιακή Επιτροπή σε συνεννόηση με το Γενικό Οργανωτικό

ΑΡΘΡΟ 38: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 38.1 Ο Γραμματέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή.
 38.2 Υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα χειρίζεται θέματα
  που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
 38.3 Υπό την εποπτεία ενός εκ των Αντιπροέδρων του Κόμματος συμμετέχει στη
  διαδικασία παραγωγής πολιτικής στον τομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΑΡΘΡΟ 39: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
 39.1 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων επιλέγεται/εκλέγεται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 39.2 Υπό την εποπτεία του Γενικού Γραμματέα διεκπεραιώνει τις αποφάσεις της
  Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων.
 39.3 Υπό την εποπτεία του Αντιπροέδρου του Κόμματος συμμετέχει στη
  διαδικασία παραγωγής πολιτικής.
 39.4 Υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα συμμετέχει στην
  υλοποίηση των οργανωτικών σχεδιασμών του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 40: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ  ΣΧΕΣΕΩΝ
 40.1 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων επιλέγεται/εκλέγεται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 40.2 Υπό την εποπτεία του Αναπληρωτή Προέδρου χειρίζεται τις σχέσεις του
  Κόμματος με Κόμματα, Οργανώσεις και Ομάδες του εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟ 41: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ/ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ
 41.1 Ο Γραμματέας Επικοινωνίας/Εκπρόσωπος Τύπου επιλέγεται/εκλέγεται από
  την Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου κατόπιν εισήγησης του
  Προέδρου του Κόμματος για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54)
  μήνες.
 41.2 Ετοιμάζει τις ανακοινώσεις του Κόμματος
 41.3 Έχει την ευθύνη παρακολούθησης των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ).
 41.4 Καταρτίζει προγράμματα εξωτερικής προβολής του Κόμματος, τα οποία,
  αφού εγκριθούν, προωθεί προς υλοποίηση σε συνεργασία της Επιτροπής
  Δημοσίων Σχέσεων και της Επιτροπής Πολιτικού Σχεδιασμού.
 41.5 Καταρτίζει προγράμματα εσωτερικής διαφώτισης, τα οποία, αφού εγκριθούν,
  προωθεί προς υλοποίηση με τη συνεργασία των αρμοδίων οργάνων του
  κόμματος (π.χ. Επαρχιακές Επιτροπές).
 41.5 Φέρει την ευθύνη των κομματικών εκδόσεων.
 41.6 Συμμετέχει στα διάφορα όργανα του Κόμματος ως ορίζει το Καταστατικό.
 
ΑΡΘΡΟ 42: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
 42.1 Ο Γραμματέας Κλαδικών Οργανώσεων επιλέγεται/εκλέγεται από την
  Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 42.2 Κάτω από την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα χειρίζεται όλα
  τα θέματα που αφορούν τις σχέσεις του Κόμματος με τις επαγγελματικές
  οργανώσεις των εργαζομένων (εργατών, υπαλλήλων, εκπαιδευτικών,
  οργανωμένων επιστημόνων κλπ.) και έχει την ευθύνη για την οργάνωση και
  λειτουργία κομματικών γενικών και κλαδικών οργανώσεων μέσα στις τάξεις
  του εργατικού κόσμου.
 42.3 Υπό την εποπτεία ενός εκ των Αντιπροέδρων του Κόμματος συμμετέχει στο
  σύστημα παραγωγής πολιτικής και ειδικότερα υποβάλλει εισηγήσεις για
  διαμόρφωση και προώθηση της εργατικής πολιτικής του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 43: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 43.1 Ο Γραμματέας Αγροτικών Θεμάτων εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή για
  θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 43.2 Κάτω από την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα χειρίζεται όλα
  τα θέματα που αφορούν τις σχέσεις του Κόμματος με τις αγροτικές
  οργανώσεις και έχει την ευθύνη για την οργάνωση και λειτουργία

  κομματικών οργανώσεων μέσα στις τάξεις του  αγροτικού κόσμου.
 43.3 Υπό την εποπτεία ενός εκ των Αντιπρόεδρων του Κόμματος συμμετέχει στο
  σύστημα παραγωγής πολιτικής και υποβάλλει εισηγήσεις για διαμόρφωση και
  προώθηση της αγροτικής πολιτικής του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 44: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ  ΘΕΜΑΤΩΝ
 44.1 Ο Γραμματέας Προσφυγικών Θεμάτων επιλέγεται/εκλέγεται από την
  Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 44.1 Αρμοδιότητες
  α) Υπό την εποπτεία  του Γενικού Γραμματέα χειρίζεται θέματα που
   αφορούν τις σχέσεις του Κόμματος με τη ΠΕΠ και τα προσφυγικά
   σωματεία στα πλαίσια της πολιτικής του Κόμματος.
  β) Επιλαμβάνεται των προσφυγικών και άλλων προβλημάτων των μελών
   και τα προωθεί προς τη λύση τους.

ΑΡΘΡΟ 45: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
 45.1 Ο Γραμματέας Θρησκευτικών Ομάδων επιλέγεται/εκλέγεται από την
  Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 45.2 Αρμοδιότητες 
  Υπό την εποπτεία του Γενικού Γραμματέα χειρίζεται θέματα που αφορούν τις
  σχέσεις του Κόμματος με τις θρησκευτικές ομάδες στα πλαίσια της πολιτικής
  του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 46: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 46.1 Η Κεντρική  Επιτροπή εκλέγει  ύστερα από πρόταση του Εκτελεστικού
  Γραφείου δύο (2) μέλη του Κόμματος ως Οικονομικούς Ελεγκτές του
  Κόμματος εκ των οποίων ο ένας είναι εγκεκριμένος ελεγκτής, για θητεία
  που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 46.2 Η θέση του Οικονομικού Ελεγκτή είναι ασυμβίβαστη με οποιονδήποτε άλλο
  κομματικό αξίωμα.
 46.3 Ελέγχουν την οικονομική διαχείριση των οργάνων και Επιτροπών του
  Κόμματος και καταθέτουν την έκθεση τους στην Κεντρική Επιτροπή και στο
  Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο αναφορικά με την προηγούμενη θητεία.

ΑΡΘΡΟ 47: ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 47.1 Ο Γενικός Διευθυντής του Κόμματος επιλέγεται/εκλέγεται, διορίζεται και
  παύεται από το Εκτελεστικό Γραφείο κατόπιν εισήγησης του Προέδρου.
 47.2 Αρμοδιότητες
  α) Προΐσταται διοικητικά της εσωτερικής λειτουργίας του Κόμματος και
   εποπτεύει το έργο του επαγγελματικού προσωπικού των Κεντρικών
   και Επαρχιακών γραφείων.
  β) Υπό την εποπτεία της Γραμματείας του Εκτελεστικού Γραφείου, έχει
   την ευθύνη θεμάτων που άπτονται του επαγγελματικού προσωπικού
   του Κόμματος.
  γ) Προτείνει στο Εκτελεστικό Γραφείο την δομή και το οργανόγραμμα του
   Κόμματος.
  δ) Δύναται να ανοίγει/κλείνει/λειτουργεί τραπεζικούς λογαριασμούς,
   ή/και να έχει δικαίωμα υπογραφής ή/και  να προβαίνει σε αιτήματα
   τραπεζικών διευκολύνσεων/δανεισμού εκ μέρους του Κόμματος,
   ΝΕΔΗΚ, ΓΟΔΗΚ, και των Επαρχιακών Επιτροπών σύμφωνα με το
   άρθρο 69.9.
  ε) Συμμετέχει εξ οφίκιο μέλος στην Οικονομική Επιτροπή με δικαίωμα
   ψήφου.
  στ) Εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή τη διενέργεια  πληρωμής
   των κομματικών δαπανών και υπογράφει τα εντάλματα πληρωμής.
  ζ) Εισηγείται, σε συνεργασία με τον Οικονομικό Διαχειριστή, προς την
   Οικονομική Επιτροπή, τον Ετήσιο Προϋπολογισμό Εσόδων και
   Δαπανών.
  η) Σε συνεργασία με την Οικονομική Επιτροπή του Κόμματος εποπτεύει

ΑΡΘΡΟ 65: ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
 65.1 Παραρτήματα Εξωτερικού
  α) Στα μεγάλα κέντρα του απόδημου Κυπριακού Ελληνισμού ή και αλλού,
   ιδρύονται Τοπικές Οργανώσεις - Παραρτήματα του Κόμματος.
  β) Λειτουργούν με βάση Καταστατικό που εγκρίνει ειδικά συγκαλούμενο
   Τοπικό Συνέδριο του Κόμματος και επικυρώνει το Εκτελεστικό
   Γραφείο.
 65.2 Φοιτητικές Οργανώσεις
  Στα διάφορα Πανεπιστήμια του Εξωτερικού ή Σχολές Τριτοβάθμιας
  Εκπαίδευσης του Εσωτερικού ιδρύονται και λειτουργούν Φοιτητικές
  Οργανώσεις του Κόμματος.

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ
ΑΡΘΡΟ 66: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 66.1 Υποεπιτροπή του Εκτελεστικού Γραφείου του Κόμματος εκ πέντε (5) μελών
  θα λειτουργεί σαν Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
  Τα πέντε (5) μέλη θα εκλέγονται στη πρώτη συνεδρία του Εκτελεστικού
  Γραφείου με μυστική ψηφοφορία και θα υπηρετούν καθ΄ όλη τη θητεία. Σε
  περίπτωση που θα κενωθεί θέση μέλους του Πειθαρχικού Συμβουλίου
  επιλέγεται άμεσα νέο μέλος.
  Εκάστη Επαρχιακή Επιτροπή δύναται να υποβάλει καταγγελία στο Γενικό
  Γραμματέα σχετικά  με παράπτωμα που αφορά μέλος του Κόμματος που
  εμπίπτει στη δική της δικαιοδοσία. Ο Γενικός Γραμματέας αφού διαπιστώσει
  ότι τα γεγονότα που αφορούν τη συγκεκριμένη περίπτωση μπορούν να
  στοιχειοθετήσουν υπόθεση που εμπίπτει  στις πρόνοιες των πιο κάτω
  πειθαρχικών αδικημάτων ετοιμάζει σχετική έκθεση και την παραπέμπει
  ενώπιον του Εκτελεστικού Γραφείου για εξέταση και λήψη απόφασης
  παραπομπής ή όχι σε πειθαρχική δίκη.
  Νοείται ότι το Εκτελεστικό Γραφείο δικαιούται αυτεπαγγέλτως να
  παραπέμπει στο Πειθαρχικό Συμβούλιο οποιαδήποτε καταγγελία κρίνει ότι
  πρέπει να τύχει πειθαρχικής διερεύνησης. Κατά τη λήψη της απόφασης του
  Εκτελεστικού Γραφείου δε μετέχουν στη διαδικασία τα μέλη του Πειθαρχικού
  Συμβουλίου.
 66.2 Νοείται ότι σε περιπτώσεις αυταπόδεικτου πειθαρχικού παράπτωματος το
  Εκτελεστικό Γραφείο δύναται να επιβάλει αυτεπάγγελτα οποιαδήποτε
  πειθαρχική ποινή.
 66.3 Οι αποφάσεις του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου μπορούν να
  εφεσιβληθούν από το ενδιαφερόμενο μέρος το αργότερο εντός τριάντα (30)
  ημερών από της κοινοποιήσεως σε αυτόν ή από της δημοσιεύσεως της
  απόφασης.
  Έφεση υποβάλλεται στην Κεντρική Επιτροπή της οποίας Υποεπιτροπή από
  έντεκα (11) μέλη ενεργεί σαν Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό  Συμβούλιο, και
  δύναται να ακυρώσει, να μειώσει, ή να επικυρώσει την ποινή.
  Τα έντεκα (11) μέλη θα καθορίζονται στην πρώτη συνεδρία της Κεντρικής
  Επιτροπής με μυστική ψηφοφορία και θα υπηρετούν καθ΄ όλη τη θητεία.
  Σε περίπτωση που θα κενωθεί θέση μέλους του Δευτεροβάθμιου
  Πειθαρχικού Συμβουλίου επιλέγεται άμεσα νέο μέλος.
 66.4 Σε περίπτωση που μέλος του πρωτοβάθμιου ή δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού
  Συμβουλίου έχει άμεση ή έμμεση σχέση με οποιονδήποτε κατηγορούμενο
  τότε το μέλος αυτό δεν θα λαμβάνει μέρος στη πειθαρχική διαδικασία.
 66.5 Πειθαρχικά Αδικήματα
   α) Η μη συμμόρφωση μέλους προς τις υποχρεώσεις του, που
    απορρέουν από το Καταστατικό και τις διατάξεις των
    Κανονισμών Λειτουργίας του Κόμματος.
   β) Η συμπεριφορά μέλους που μειώνει το ηθικό κύρος και θίγει
    την αξιοπρέπεια του Κόμματος.

   γ) Στάση και συμπεριφορά μέλους αντίθετη προς τις Αρχές, την
    Ιδεολογία, τις αποφάσεις και τις προγραμματικές επιδιώξεις του
    Κόμματος.
 66.6 Πειθαρχικές Ποινές
  Για τα πιο πάνω πειθαρχικά αδικήματα επιβάλλονται ανάλογα με τη
  σοβαρότητα του πειθαρχικού αδικήματος οι πιο κάτω ποινές:
   α) Σύσταση
   β) Προφορική επίπληξη
   γ) Γραπτή επιτίμηση
   δ) Προσωρινός αποκλεισμός από την κομματική ζωή
   ε) Καθαίρεση Αξιωματούχου από το Αξίωμα του
   στ) Προσωρινή Αποβολή
   ζ) Αποβολή

ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ
ΑΡΘΡΟ 67: ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ - ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
 67.1 Οι πολιτικές αποφάσεις του Κόμματος για την εκλογή Προέδρου της
  Δημοκρατίας λαμβάνονται από την Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος, που
  συνέρχεται μετά από πρόταση του Εκτελεστικού Γραφείου, είτε
  αυτεπάγγελτα.
 67.2 Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Κόμματος είναι μέλος της Βουλής τότε
  είναι ο υποψήφιος του Κόμματος στην εκλογή για ανάδειξη Προέδρου της
  Βουλής.
 67.3 Ειδικοί Κανονισμοί που ψηφίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν τη
  διαδικασία επιλογής κομματικού ή κομματικών υποψηφίων στη διεκδίκηση
  των Γενικών ή Αναπληρωματικών Βουλευτικών Εκλογών, των Ευρωεκλογών,
  των Δημοτικών Εκλογών ή της Εκλογής Κοινοτικών  Συμβουλίων.
 67.4 Όλοι οι υποψήφιοι Βουλευτές, Ευρωβουλευτές, Δήμαρχοι, Δημοτικοί
  Σύμβουλοι και άλλοι υποψήφιοι Κομματικών ή Κοινοτικών αξιωμάτων
  μπορούν να έχουν πρόσβαση για επιθεώρηση των μητρώων του Κόμματος
  βάση κανονισμών που θα εκδίδει το Εκτελεστικό Γραφείο.

ΜΕΡΟΣ ΕΝΝΑΤΟ 
ΑΡΘΡΟ 68: ΕΙΔΙΚΟΙ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
 68.1 Η Κεντρική Επιτροπή θεσπίζει Ειδικούς Κανονισμούς που ρυθμίζουν:
  α) Τη διαδικασία της υποβολής υποψηφιότητας και εκλογής
   Αξιωματούχων του Κόμματος από την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση
   ή άλλα ανώτερα όργανα του Κόμματος.
  β) Τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων του Κόμματος, Κεντρικών και
   Επαρχιακών.
  γ) Το διαχωρισμό των υπηρεσιών των Αξιωματούχων του Κόμματος σε
   δύο κατηγορίες. Στην κατηγορία όσων προσφέρουν τις υπηρεσίες τους
   άνευ αντιμισθίας και εκείνων που πράττουν τούτο έναντι αντιμισθίας,
   με αναφορά των συγκεκριμένων Αξιωματούχων που ανήκουν σε κάθε
   κατηγορία.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟ
ΑΡΘΡΟ 69: ΓΕΝΙΚΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
 69.1 Διαδικασία Αναφοράς
  Αναφορά οργάνου ή μέλους προς το Εκτελεστικό Γραφείο ή την Κεντρική
  Επιτροπή γίνεται πάντοτε δια του Γενικού Γραμματέα.

 69.2 Καταρτισμός Προσχεδίων Κανονισμών
  Τα προσχέδια όλων των Κανονισμών Λειτουργίας των διαφόρων Οργάνων ή
  Επιτροπών που προνοεί το Καταστατικό καταρτίζει το Εκτελεστικό Γραφείο
  με εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας, Ελέγχου και Κανονισμών και τα
  παραπέμπει για έγκριση στην Κεντρική Επιτροπή. 
 69.3 Τρόπος λήψης Αποφάσεων
  Όλες οι αποφάσεις των Συλλογικών Οργάνων που προνοούνται από το
  Καταστατικό λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία νοουμένου ότι δεν
  προβλέπεται διαφορετικά σε άλλο άρθρο του Καταστατικού. Σε περίπτωση
  ισοψηφίας ο προεδρεύων του συγκεκριμένου οργάνου έχει τη νικώσα ψήφο.
  Όταν ζητηθεί μυστική ψηφοφορία από το 25% των παρόντων συνέδρων σε
  οποιαδήποτε Συνέλευση ή οποιοδήποτε Συνέδριο, τότε αυτή διεξάγεται
  από πενταμελή (5) Εφορευτική Επιτροπή η οποία επιβλέπει τη διεξαγωγή
  της ψηφοφορίας και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων.
 69.4 Ασυμβίβαστη η κατοχή δύο κομματικών Αξιωμάτων
   α) Είναι ασυμβίβαστη η κατοχή δύο ή περισσότερων θέσεων
    αξιωματούχων σε Κεντρικό ή Επαρχιακό ή Τοπικό επίπεδο από
    το ίδιο πρόσωπο. Οιοσδήποτε αξιωματούχος ανεξάρτητα
    επιπέδου δικαιούται να κατέχει θέση ως απλό μέλος σε
    συλλογικό όργανο.
   β) Νοείται ότι τούτο δεν ισχύει όταν προνοείται καταστατικά ή
    συμμετοχή του φορέα ενός αξιώματος στα ανώτατα όργανα.
   γ) Η απ’ ευθείας εκλογή σε συλλογικό όργανο δεν αποτελεί
    ασυμβίβαστο με κομματικό αξίωμα.
    Το Εκτελεστικό Γραφείο καθορίζει ποια συγκεκριμένα αξιώματα
    είναι  ασυμβίβαστα.
 69.5 Κήρυξη θέσης Μέλους Συλλογικού Οργάνου (Κεντρικού ή Επαρχιακού) ως
  κενή και διαδικασία συμπλήρωσής της.
   α) Σε περίπτωση που μέλος συλλογικού οργάνου απουσιάζει
    αδικαιολόγητα πέρα από τρείς συνεχείς  συνεδρίες ή από δέκα
    (10) συνολικά αδικαιολόγητες συνεδρίες κατά τη διάρκεια της
    θητείας του , το όργανο δικαιούται να το απαλλάξει από τα
    καθήκοντα του και να κηρύξει τη θέση του κενή, αφού
    εξασφαλίσει προηγουμένως την έγκριση του Εκτελεστικού
    Γραφείου.
   β) Κενούμενες θέσεις  κατά τα ανωτέρω καταλαμβάνουν οι
    επιλαχόντες κατά την σειρά επιτυχίας κατά της εκλογής.
   γ) Σε περίπτωση μη κάλυψης θέσης από επιλαχόντες για τη
    συμπλήρωση της κενής θέσης, θα επιλέγει το όργανο ύστερα
    από έγκριση του Εκτελεστικού Γραφείου. 
 69.6 Θητεία Αξιωματούχων 
  Η θητεία των Αξιωματούχων που αναφέρονται στα διάφορα άρθρα του
  Καταστατικού, αρχίζει από την ημέρα της εκλογής τους και λήγει αμέσως
  μετά την εκλογή των νέων Αξιωματούχων από το αρμόδιο όργανο του
  Κόμματος και διαρκεί για 54 μήνες. Εξαιρούνται ο Κοινοβουλευτικός
  Εκπρόσωπος και ο Αναπληρωτής του, των οποίων η θητεία διαρκεί όσο και η
  βουλευτική θητεία τους , καθώς και ο Πρόεδρος και τα μέλη της Τοπικής
  Επιτροπής των οποίων η θητεία μπορεί να καθορίζεται από τις ετήσιες
  Τοπικές Γενικές Συνελεύσεις. 
 69.7 Έκπτωση Αξιωματούχων/Μελών
  Αξιωματούχος/Μέλος του Κόμματος εκπίπτει του αξιώματός του σε
  περίπτωση που με ενέργειες του βρίσκεται σε αντίθεση με αποφάσεις
  Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος, ύστερα από σχετική απόφαση του
  Εκτελεστικού Γραφείου δεόντως αιτιολογημένης, με δικαίωμα έφεσης στην
  Κεντρική Επιτροπή εντός τριάντα (30) ημερών.
 69.8 Τροποποίηση του Καταστατικού 
  Το Καταστατικό του Κόμματος μπορεί να τροποποιηθεί σε Τακτικό ή Έκτακτο
  Παγκύπριο Συνέδριο με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων που έχουν
  δικαίωμα ψήφου, δεδομένου ότι το σχέδιο τροποποιήσεων θα

  γνωστοποιηθεί τουλάχιστον ένα μήνα πριν το Συνέδριο σε όλα το όργανα και
  τους συνέδρους του Κόμματος.
 69.9 Πόροι του Κόμματος
  Πόροι του Κόμματος είναι η ετήσια κρατική χορηγία και οι ετήσιες συνδρομές
  των μελών, εισφορές, δωρεές, έσοδα εράνων, οργάνωσης λαχείων,
  χοροεσπερίδων, άλλων εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων που συνάδουν με
  τις αρχές πολιτικής δεοντολογίας.
  Το Κόμμα έχει εξουσία όπως: 
   α) Διορίζει τραπεζικούς ή/και άλλους οργανισμούς ως τραπεζίτες
    του και να προβαίνει στο άνοιγμα οποιουδήποτε λογαριασμού.
   β) Συναλλάττεται ή/και λαμβάνει τραπεζικές διευκολύνσεις ή/και
    υπηρεσίες σε δάνεια, τρεχούμενο ή/και οποιοδήποτε άλλο
    λογαριασμό ή/και σε οποιαδήποτε άλλη μορφή τραπεζικών
    πιστώσεων για οποιαδήποτε ποσά με ή χωρίς εξασφαλίσεις και
    κάτω από οποιουσδήποτε όρους 
   γ) Υποθηκεύει, καταθέτει, ενεχυριάζει ή/και άλλως πως
    προσφέρει ή/και διαθέτει οποιαδήποτε περιουσία του Κόμματος
    κινητή ή/και ακίνητη σαν εξασφάλιση οποιονδήποτε
    υφιστάμενων ή/και  μελλοντικών ή/και  υπό αίρεση
    υποχρεώσεων του Κόμματος, έναντι οποιουδήποτε τραπεζικού
    ή/και άλλου οργανισμού ή/και φυσικού ή/και νομικού
    προσώπου.
   δ) Προς το σκοπό υλοποίησης των πιο πάνω, ο εκάστοτε
    Διευθυντής του Κόμματος ή/και ο εκάστοτε Οικονομικός
    Διαχειριστής του Κόμματος ή/και οποιοσδήποτε πληρεξούσιος
    αντιπρόσωπος οποιουδήποτε από αυτούς, εξουσιοδοτούνται να
    προβαίνουν σε οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις ή/και στη
    συνομολόγηση οποιασδήποτε συμφωνίας υπογράφοντας προς
    τούτο κάθε αναγκαίο έγγραφο, δήλωση ή αίτηση ή/και να
    παρίστανται ενώπιον οποιασδήποτε αρχής για σκοπούς αγοράς
    ή/και πώλησης ή/και επιβάρυνσης οποιασδήποτε κινητής ή
    ακίνητης περιουσίας του Κόμματος.
 69.10 Ημερομηνία ισχύος του παρόντος Καταστατικού 
  Η ισχύς του Καταστατικού που ψηφίστηκε στις 6 Μαΐου 2018 αρχίζει από την
  ψήφισή του.
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΑΡΘΡΟ 1 : ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΕΜΒΛΗΜΑ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ
 1.1 Το Δημοκρατικό Κόμμα ιδρύθηκε στη Λευκωσία αρχικά ως παράταξη με την
  ονομασία Δημοκρατική Παράταξη, στις 12 Μαΐου 1976, με ιδρυτική διακήρυξη
  του Σπύρου Κυπριανού με στόχο τη στήριξη του εθνάρχη Μακαρίου και της
  πολιτικής του. Η παράταξη σύντομα μετασχηματίστηκε σε Κόμμα με την
  επωνυμία ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ.
 1.2 ΕΔΡΑ του Κόμματος είναι στην Λεωφ. Γρίβα Διγενή 50, 1080, στη Λευκωσία.
 1.3 ΕΜΒΛΗΜΑ του Κόμματος η αναμμένη δάδα.
 1.4 Η σφραγίδα του Κόμματος είναι κυκλική και στην περιφέρεια έχει την
  επιγραφή ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. Στο κέντρο έχει την
  αναμμένη δάδα, που τέμνει στο μέσο τη συντομογραφία του Κόμματος,
  ΔΗΚΟ, και το έτος ίδρυσής του, 1976.

ΑΡΘΡΟ 2 : ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ – ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 2.1 Ιδεολογία
  Το Δημοκρατικό Κόμμα εκφράζει τους πολίτες που πιστεύουν στις αρχές της
  Πολιτικής, Κοινωνικής και Οικονομικής Δημοκρατίας ως το σύστημα αρχών
  που προάγει και εξασφαλίζει καλύτερα την αρμονική κοινωνική συμβίωση,
  την κοινωνική συνοχή και την κοινωνική δημιουργία. Το Δημοκρατικό Κόμμα
  ασπάζεται την ιδεολογία και τη φιλοσοφία του ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ που
  εμπνέεται από ένα γενικότερο εθνικό και κοινωνικό όραμα και απορρίπτει τις
  γενικές και αόριστες ιδέες και τους αυθαίρετους αφορισμούς.
 2.2 Βασικοί σκοποί
  Βασικοί σκοποί του Δημοκρατικού Κόμματος είναι η συμβολή στον αγώνα για
  την απελευθέρωση της Κύπρου και η προώθηση θεσμών, προγραμμάτων και
  διαδικασιών, που εξασφαλίζουν απρόσκοπτη πρόοδο  και αρμονία στον
  πολιτικό και οικονομικό τομέα, μέσα σε μια κυρίαρχη, ανεξάρτητη και
  δημοκρατική πολιτεία με κατοχυρωμένα τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα
  όλων των νόμιμων πολιτών της. 
 2.3 Βασικοί στόχοι
  Οι βασικοί στόχοι του Δημοκρατικού Κόμματος πηγάζουν από  την όλη
  ιδεολογία και πολιτική φιλοσοφία του. Παράλληλα:
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα βρίσκεται σταθερά και με συνέπεια ενταγμένο
   στον ενδιάμεσο πολιτικό χώρο και υπηρετεί με ειλικρίνεια και χωρίς

   διακρίσεις το δημόσιο συμφέρον και το κοινωνικό σύνολο. Επιδιώκει τη
   συστηματική συνεργασία των δυνάμεων του χώρου στη βάση
   πολιτικοϊδεολογικών συγκλίσεων. Μόνιμος στόχος του Δημοκρατικού
   Κόμματος είναι η συνένωση των δυνάμεων του χώρου και η διεύρυνση
   της αποδοχής των αρχών και της πολιτικής φιλοσοφίας του
   ενδιάμεσου χώρου από την Κυπριακή κοινωνία Στόχος επίσης είναι η
   δημιουργία συνθηκών εθνικής συνεννόησης, πολιτικής συναντίληψης,
   κοινωνικής συναίνεσης και πολιτικής σταθερότητας στον τόπο.
  β) Το Δημοκρατικό Κόμμα επιδιώκει ενεργό και δημιουργική συμμετοχή
   σε Διεθνείς και  Ευρωπαϊκούς πολιτικοϊδεολογικούς και
   κο ι ν ο β ο υλ ε υ τ ι κο ύ ς  θ εσ μ ο ύ ς  κα ι  σ χ ή μ α τ α  σ τ η  β ά σ η
   πολιτικοϊδεολογικής ταύτισης ή συγγένειας.
 2.4 Θέσεις του Κόμματος αναφορικά με το Εθνικό θέμα
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα θεωρεί το Κυπριακό ως πρόβλημα εισβολής και
   κατοχής και αγωνίζεται για να επιτύχει με βάση τα ψηφίσματα και τις
   αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών και τις Συμφωνίες Κορυφής, τις
   αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
   και το Κοινοτικό (Ευρωπαϊκό) Κεκτημένο, δίκαιη, λειτουργική και
   βιώσιμη λύση. ΛΥΣΗ που θα εξασφαλίζει την πλήρη ανεξαρτησία, την
   κατοχύρωση της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας, και της
   ενότητας της χώρας, την αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων
   και των εποίκων και την κατοχύρωση του δικαιώματος επιστροφής
   όλων των προσφύγων στις εστίες και τις περιουσίες τους, κάτω από
   συνθήκες ασφάλειας και θα κατοχυρώνει τα ανθρώπινα δικαιώματα
   (όλων των νόμιμων κατοίκων της Κυπριακής Δημοκρατίας), τις
   βασικές ελευθερίες και τη διακρίβωση της τύχης ενός εκάστου των
   αγνοουμένων.
  β) Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει ότι στον αγώνα μας για φυσική και
   εθνική επιβίωση και δικαίωση, η ανεπιφύλακτη και στενή συνεργασία
   με την Ελληνική Κυβέρνηση είναι αναγκαία και απαραίτητη, και ότι, οι
   δεσμοί με την Ελλάδα, για λόγους ιστορικούς, φυλετικούς και
   εθνικούς, πρέπει να παραμένουν πάντοτε απαρασάλευτοι.
  γ) Το Δημοκρατικό Κόμμα εργάζεται για την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση της
   Κύπρου με στόχο την εφαρμογή των αρχών της δικαιοσύνης, των
   ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του Κοινοτικού Κεκτημένου και την
   ισότιμη και δημιουργική συμμετοχή της Κύπρου στους Ευρωπαϊκούς
   θεσμούς και γενικά στο Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. Παράλληλα εργάζεται
   για τη διαμόρφωση ενός συστήματος αρχών και αξιών στην Ευρωπαϊκή
   Ένωση που να την καθιστά ένωση λαών και πολιτισμών και όχι όργανο
   πολιτικών και οικονομικών κέντρων εξουσίας.
 2.5 Πολιτική Δημοκρατία
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει πως όλες οι πολιτικές εξουσίες πρέπει
   να πηγάζουν από το λαό και να ασκούνται υπεύθυνα για το καλό του
   λαού και σύμφωνα με την ανόθευτη θέλησή του.
  β) Η ολοκλήρωση της Πολιτικής Δημοκρατίας είναι αδιανόητη χωρίς την
   απαιτούμενη πολιτική αγωγή και ενημέρωση, χωρίς τη συμμετοχή
   όλων των ενηλίκων πολιτών στη διαδικασία λήψης σοβαρών
   αποφάσεων, χωρίς την παροχή ίσων ευκαιριών σε όσους πολίτες
   θέλουν να διεκδικήσουν πολιτικές θέσεις, από τις οποίες να μπορούν
   να συναγωνιστούν δημοκρατικά και  ελεύθερα, χωρίς να
   παρεμποδίζονται από οποιεσδήποτε προκαταλήψεις και εμπόδια.
   Η Πολιτική Δημοκρατία απαιτεί την ισότητα των πολιτών έναντι των
   νόμων και την ισοπολιτεία των νόμων έναντι όλων των πολιτών.
 2.6 Έμπρακτη Πολιτική Δημοκρατία 
  Το Δημοκρατικό Κόμμα θέλει τη δημοκρατία έμπρακτη και ουσιαστική, όπου
  τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των πολιτών να καθορίζονται δημοκρατικά,
  με συναίσθηση κοινωνικής ευθύνης και σύμφωνα με τις αρχές της
  δικαιοσύνης και της κοινωνικής αλληλεγγύης και όπου τα δικαιώματα των
  πολιτών να προστατεύονται αποτελεσματικά και να ασκούνται ελεύθερα.

 2.7 Ατομικές και Πολιτικές Ελευθερίες 
  Το Δημοκρατικό Κόμμα θέλει τα ανθρώπινα δικαιώματα απαραβίαστα και τις
  ατομικές και πολιτικές ελευθερίες κατοχυρωμένες με μηχανισμούς που να
  τις προστατεύουν από καταχραστές και σφετεριστές της εξουσίας και από
  πράξεις που δεν συνάδουν με το σύστημα των κοινωνικών αξιών του λαού ή
  τη δημοκρατικά εκφραζόμενη θέληση του λαού.
 2.8 Κοινωνική Δημοκρατία
  Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει ότι το κράτος και γενικά η πολιτεία καθώς και
  η ευρύτερη  κοινωνία έχουν υποχρέωση να εξασφαλίζουν σε όλους τους
  πολίτες συνθήκες ελεύθερης και αξιοπρεπούς διαβίωσης, σύμφωνα με τις
  αρχές της δικαιοσύνης, του ανθρωπισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης.
  Για το σκοπό αυτό υποστηρίζει τη χαλιναγώγηση της αυθαιρεσίας των
  ισχυρών κοινωνικών ομάδων, όπου, και όταν, εκδηλώνεται, την ενίσχυση των
  αδύνατων κοινωνικών ομάδων ή κατηγοριών ή στρωμάτων και την προστασία
  τους από την εγκατάλειψη, την κοινωνική περιθωριοποίηση, την άδικη
  μεταχείριση και την εκμετάλλευση, με απώτερο σκοπό την εξισορρόπηση
  των κοινωνικών και οικονομικών δικαιωμάτων και την αρμονική συμβίωση
  των πολιτών μέσα σε συνθήκες κοινωνικής συνοχής.
 2.9 Οικονομική Δημοκρατία
  Το Δημοκρατικό Κόμμα αποβλέπει στην εξάλειψη κάθε είδους οικονομικών
  φραγμών για την οικονομική προαγωγή των ατόμων και στη δημιουργία ίσων
  ευκαιριών εργασίας και οικονομικής προόδου για όλους τους πολίτες.
  Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει ότι η οικονομική δημοκρατία είναι ανέφικτη
  χωρίς την κατάργηση της κυρίαρχης  αυθαιρεσίας των οικονομικά ισχυρών,
  των μονοπωλίων, της ασυδοσίας του εγχώριου ή ξένου κεφαλαίου, της
  μονοπώλησης, της πληροφόρησης και των κάθε λογής προνομίων που είναι
  αντίθετα με τα συμφέροντα του λαού.  Το Δημοκρατικό Κόμμα θεωρεί επίσης
  αναγκαία την καθιέρωση ελέγχου και την επιβολή κυρώσεων για την κακή
  χρήση τεχνικών εφευρέσεων ή καινοτομιών από μέρους ισχυρών
  κοινωνικοοικονομικών παραγόντων.
  Το Δημοκρατικό Κόμμα θεωρεί το μικτό σύστημα οικονομίας, που συνδυάζει
  την ιδ ιωτική πρωτοβουλία με τον κρατικό σχεδιασμό,  ως το
  αποτελεσματικότερο οικονομικό σύστημα το οποίο διασφαλίζει την πρόοδο
  και την ανάπτυξη της Κύπρου και του λαού της, την δίκαιη κατανομή του
  εθνικού πλούτου και των οικονομικών βαρών και την προστασία των
  δικαιωμάτων των οικονομικά ασθενέστερων και μη προνομιούχων ομάδων
  του πληθυσμού.
 2.10 Δημοκρατική μεθόδευση
  Το Δημοκρατικό Κόμμα δεν υποστηρίζει δόγματα αλλά αρχές, που θα
  ενθαρρύνουν την αδιάκοπη αναζήτηση του καλύτερου και δικαιότερου
  τρόπου κοινωνικής συμβίωσης και συνεργασίας.
  Υποστηρίζει ότι ο ανοικτός και ελεύθερος διάλογος σαν μέσο έκφρασης των
  εκτιμήσεων και θέσεων του λαού, αποτελεί το πιο ορθό μέσο αναζήτησης
  τρόπων για πιο αρμονική  κοινωνική συμβίωση και συνεργασία.
  Επίσης υποστηρίζει ότι σε περίπτωση διαφωνίας ή διαφοράς το καλύτερο
  μέσο για εξεύρεση λύσης είναι οι νόμιμες και δημοκρατικές διαδικασίες.
 2.11 Κατευθυντήριες Οργανωτικές Γραμμές 
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα δεν είναι Κόμμα με μονολιθική οργάνωση. Η
   συνοχή του διατηρείται με την ισορροπημένη κατανομή της
   ενδοκομματικής δύναμης μεταξύ των μελών και αξιωματούχων του, με
   την προσήλωση στους σκοπούς και στη συλλογική προσπάθεια για την
   επίτευξη των σκοπών του Κόμματος.
  β) Οι δημοκρατικές αρχές διέπουν τόσο τη διαδικασία ανάδειξης
   αξιωματούχων όσο και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Γι’ αυτό:
   I.  Όλα τα όργανα είναι αιρετά και εκλέγονται με όσο το δυνατό πιο
    άμεσο τρόπο. Συγκεκριμένα όλα τα μέλη του Κόμματος, που
    είναι εγγεγραμμένα στο Κεντρικό Μητρώο Μελών, έχουν και
    ασκούν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και
    συνδιαμορφώνουν μέσα από συλλογικές διαδικασίες τις

    αποφάσεις και τις θέσεις του Κόμματος στα μείζονος σημασίας
    και ιδιαίτερης κρισιμότητας πολιτικά και κομματικά θέματα. Όλα
    τα μέλη του Κόμματος εκλέγουν όλους τους κεντρικούς
    αξιωματούχους και μέλη των κεντρικών συλλογικών οργάνων
    του Κόμματος, όλα τα μέλη των Επαρχιακών Οργανώσεων
    εκλέγουν όλους τους αξιωματούχους και τα μέλη των
    Επαρχιακών Συλλογικών Οργάνων και όλα τα μέλη της Τοπικής
    Οργάνωσης εκλέγουν όλους τους αξιωματούχους και όλα τα
    μέλη των τοπικών συλλογικών οργάνων.
   II. Οι εξουσίες που συγκεντρώνουν τα όργανα
    αλληλοϊσορροπούνται και αλληλοελέγχονται.
   III. Οι αποφάσεις λαμβάνονται από αρμόδια συλλογικά όργανα.
    --Επιδιώκεται η αποκέντρωση του συστήματος λήψης
    αποφάσεων και η εκχώρηση διακριτικής  εξουσίας στα
    κατώτερα συλλογικά αιρετά  όργανα.

ΑΡΘΡΟ 3: ΚΟΜΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ
 3.1 Επί θεμάτων μείζονος πολιτικής σημασίας ή ιδιαίτερης κομματικής
  κρισιμότητας πραγματοποιείται κομματικό δημοψήφισμα στο οποίο
  συμμετέχουν όλα τα μέλη του Κόμματος.
 3.2 
  Την πραγματοποίηση κομματικού δημοψηφίσματος αποφασίζει η Κεντρική
  Επιτροπή, η οποία καθορίζει το θέμα και τα ερωτήματα που θα τεθούν προς
  απάντηση στο δημοψήφισμα. Οι σχετικές αποφάσεις της Κεντρικής
  Επιτροπής λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών της.

ΑΡΘΡΟ 4: ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 4.1 Το Πολιτικό Πρόγραμμα του Κόμματος καθορίζεται με βάση τις πιο πάνω
  βασικές πολιτικές θέσεις και, εντός των πλαισίων αυτών, μπορεί να
  αναθεωρείται από καιρού εις καιρό από το Παγκύπριο Συνέδριο που έχει
  αποκλειστική αρμοδιότητα να συζητά και να εγκρίνει τους επί μέρους
  στόχους, τη μεθοδολογία, τρόπους και ενέργειες για την προώθηση της
  εφαρμογής του.
 4.2 Την ευθύνη για τη σύνταξη του προσχεδίου του προγράμματος έχει το
  Εκτελεστικό Γραφείο που το υποβάλλει στην Κεντρική Επιτροπή για έγκριση.
  Η Κεντρική Επιτροπή το παραπέμπει στο Παγκύπριο Συνέδριο για τελική
  έγκριση. Νοείται ότι σε όλα τα όργανα του Κόμματος δίνεται η δυνατότητα
  υποβολής απόψεων και εισηγήσεων για τον καταρτισμό του Πολιτικού
  Προγράμματος του Κόμματος.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΔΟΜΗ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

ΑΡΘΡΟ 5: ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 1. Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση
 2. Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο
 3. Έκτακτο ή Καταστατικό Συνέδριο 
 4. Παγκύπρια Συνδιάσκεψη
 5. Κεντρική Επιτροπή
 6. Πολιτικό Συμβούλιο
 7. Εκτελεστικό Γραφείο
 8. Γραμματεία Εκτελεστικού Γραφείου
 9. Κοινοβουλευτική Ομάδα
 10. Γενικό Οργανωτικό Γραφείο
 11. Οικονομική Επιτροπή

 12. Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες
 13. Επιτροπή Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ΑΡΘΡΟ 6: ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 6.1 Η Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση πραγματοποιείται κάθε πενήντα-τέσσερις
  (54) μήνες και εκλέγει τους κεντρικούς αξιωματούχους του Κόμματος
  (Πρόεδρο, Αναπληρωτή Πρόεδρο, τρεις (3) Αντιπροέδρους, Γενικό
  Γραμματέα, Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα), τα αιρετά μέλη του Εκτελεστικού
  Γραφείου (15) και τα μέλη της Κεντρική Επιτροπή.
 6.2 Πραγματοποιείται πενήντα-τέσσερις (54) μήνες μετά την προηγούμενη
  Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
 6.3 Όλα τα εγγεγραμμένα στο Κεντρικό Μητρώο Μελών μέλη του Κόμματος, που
  έχουν εγγραφεί τουλάχιστον εννέα (9) μήνες πριν την ημέρα διεξαγωγής της
  Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην
  ψηφοφορία, εφόσον έχουν τακτοποιημένες τις κομματικές τους
  υποχρεώσεις κατά την προσέλευση τους στην Εκλογική Συνέλευση.

  Κάλπες της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης λειτουργούν σε όλες τις
  επαρχίες, όπως θα ορίζεται από τους σχετικούς κανονισμούς. Οι εκλογικές
  διαδικασίες εποπτεύονται από κεντρική και επαρχιακές εφορευτικές
  επιτροπές όπως θα ορίζουν οι Κανονισμοί που εγκρίνονται από την Κεντρική
  Επιτροπή. Οι Επαρχιακές Εφορευτικές Επιτροπές υπόκεινται στην Κεντρική
  Εφορευτική Επιτροπή. Οι Πρόεδροι των Επαρχιακών εφορευτικών
  επιτροπών είναι μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.

  Οι κάλπες ανοίγουν και κλείνουν την ίδια ώρα σε όλες τις επαρχίες.

  Η Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο συλλογικό
  όργανο του Κόμματος σε θέματα εκλογικών διαδικασιών.

  Ο χρόνος διεξαγωγής της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης μπορεί να
  παραταθεί για περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, με
  απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, ύστερα από εισήγηση του Εκτελεστικού
  Γραφείου, για λόγους εξειδικευμένους που αφορούν τα πολιτικά πράγματα
  του τόπου ή που εξυπηρετούν τους σκοπούς και τις αρχές του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 7: ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 7.1 Το Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο είναι το ανώτατο και κυρίαρχο συλλογικό
  όργανο του Κόμματος στη διαμόρφωση των πολιτικών αποφάσεων και στη
  χάραξη στρατηγικής. Συνέρχεται μια (1) φορά στη διάρκεια της  θητείας των
  κεντρικών συλλογικών οργάνων του Κόμματος, κατόπιν σύγκλισης από την
  Κεντρική Επιτροπή του κόμματος ή όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο από την
  Κεντρική Επιτροπή.
 7.2 Προκηρύσσεται από την Κεντρική Επιτροπή η οποία καθορίζει την
  ημερομηνία διεξαγωγής του και εγκρίνει την ημερήσια διάταξη του.
  Ο χρόνος διεξαγωγής του μπορεί να αναβληθεί για περίοδο που δεν θα
  υπερβαίνει τους τρεις μήνες, με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, ύστερα
  από εισήγηση του Εκτελεστικού Γραφείου, για λόγους εξειδικευμένους που
  αφορούν τα πολιτικά πράγματα του τόπου ή που εξυπηρετούν τους σκοπούς
  και τις αρχές του  Κόμματος.
 7.3 Σύνθεση
  Στο Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο συμμετέχουν: Κεντρική Επιτροπή, Πολιτική
  Επιτροπή, 86 αντιπρόσωποι της ΝΕΔΗΚ, 86 αντιπρόσωποι της ΓΟΔΗΚ, 50
  αντιπρόσωποι των Κλαδικών Οργανώσεων, οι Πρόεδροι των Ομάδων
  Μελετών, δύο αντιπρόσωποι από κάθε Φοιτητική Οργάνωση, τα μέλη των
  Επαρχιακών Επιτροπών του Κόμματος, οι Πρόεδροι των Τοπικών Επιτροπών
  και ένας αντιπρόσωπος από κάθε εκλογικό κέντρο, πέντε αντιπρόσωποι από
  κάθε Κομματική Οργάνωση του εξωτερικού, οι Δήμαρχοι, οι Δημοτικοί
  Σύμβουλοι, οι Σχολικοί Έφοροι και οι εκλεγμένοι πρόεδροι και μέλη

  Κοινοτικών Συμβουλίων μέλη του Κόμματος, τρεις αντιπρόσωποι της
  Οικονομικής Επιτροπής, οι δύο οικονομικοί ελεγκτές.
  Συμμετέχουν επίσης: Πρώην Πρόεδροι της Δημοκρατίας που προέρχονται
  από το ΔΗΚΟ, εν ενεργεία υπουργοί, βουλευτές και ευρωβουλευτές, καθώς
  και όσοι διετέλεσαν αξιωματούχοι του Κόμματος που εκλέγηκαν από
  Παγκύπριο Συνέδριο (Πρόεδροι του Κόμματος, Αναπληρωτές Προέδροι,
  Αντιπρόεδροι, Γενικοί Γραμματείς, και Γενικοί Οργανωτικοί Γραμματείς)
  πρώην Υπουργοί, Βουλευτές και Ευρωβουλευτές του Κόμματος καθώς και οι
  πρώην Προέδροι και Γενικοί Γραμματείς της ΓΟΔΗΚ και της ΝΕΔΗΚ και
  πρώην Πρόεδροι Επαρχιακών Επιτροπών, οι Πρόεδροι και τα μέλη
  Διοικητικών Συμβουλίων Ημικρατικών Οργανισμών που είναι μέλη του
  Κόμματος
 7.4 Αρμοδιότητες
  Το Τακτικό Συνέδριο ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
  α) Λαμβάνει γνώση, συζητά και ψηφίζει:-
   I. Το Πολιτικό Πρόγραμμα του Κόμματος για την επόμενη θητεία.
   II. Την Έκθεση Δράσης της περασμένης θητείας, που καταθέτει ο
    Γενικός  Γραμματέας του Κόμματος.
  β) Καθορίζει τα γενικά πλαίσια της πολιτικής του Κόμματος.
  γ) Λαμβάνει γνώση και εγκρίνει τον Οικονομικό Απολογισμό της
   Οικονομικής Επιτροπής και την Έκθεση των Οικονομικών Ελεγκτών
   του Κόμματος.
  δ) Τροποποιεί το Καταστατικό σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις.
  ε) Έχει το τεκμήριο της αρμοδιότητας για οποιοδήποτε θέμα που δεν
   καθορίζει το Καταστατικό και περιβάλλεται με το κατάλοιπο εξουσίας
   που  δεν έχει ανατεθεί σε άλλο κομματικό όργανο.
 7.5 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί που ψηφίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν με βάση το
  Καταστατικό, θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Τακτικού Παγκυπρίου
  Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 8: ΕΚΤΑΚΤΟ Ή ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 8.1 Το Έκτακτο ή Καταστατικό Παγκύπριο Συνέδριο συγκαλείται εάν και εφ’ όσον
  κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο του Κόμματος ή την Κεντρική Επιτροπή και
  ασχολείται με ειδικά θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη του,
  που εξαγγέλλεται μαζί με τη σύγκλησή του.
 8.2 Στην οργάνωση και λειτουργία του Έκτακτου ή Καταστατικού Παγκυπρίου
  Συνεδρίου εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις περί Τακτικού
  Παγκυπρίου Συνεδρίου, με εξαίρεση τη χρονική περίοδο για έγκριση και
  κοινοποίηση στους συνέδρους των εγγράφων που θα τεθούν ενώπιον του
  Συνεδρίου, την οποία θα μπορεί να συντέμνει η Κεντρική Επιτροπή
  ανάλογα με την περίπτωση και εφ’ όσον συντρέχουν εξειδικευμένοι λόγοι.

ΑΡΘΡΟ 9: ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ
 9.1 Συγκαλείται με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής με στόχο την ενημέρωση
  και το συλλογικό προβληματισμό των στελεχών του Κόμματος καθώς και την
  ανάπτυξη διαλόγου του Κόμματος  με την ευρύτερη κοινωνία πάνω σε
  σημαντικά πολιτικά ζητήματα ή θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος. Η
  Κεντρική Επιτροπή ορίζει ειδική επιτροπή για τη διοργάνωση της.
 9.2 Η Κεντρική Επιτροπή καθορίζει τη σύνθεση της Συνδιάσκεψης και εγκρίνει
  την ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 10: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 10.1 Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ είναι το ανώτατο συλλογικό όργανο του Κόμματος
  που λειτουργεί μεταξύ δύο Τακτικών Παγκύπριων Συνεδρίων.
 10.2 Σύνθεση 
  Η Κεντρική Επιτροπή αποτελείται:
  α) Από τα μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου (ως το άρθρο 12)
  β) Από τα επτά (7) μέλη της Γενικής Γραμματείας της ΓΟΔΗΚ και τα

   έντεκα (11) μέλη της Γενικής Γραμματείας της ΝΕΔΗΚ, τον Πρόεδρο
   των Ομάδων Μελετών και τους Προέδρους των κομματικών
   παραρτημάτων εξωτερικού
  γ) Από 120 αιρετά μέλη, από τα οποία 20% τουλάχιστον είναι γυναίκες
   και 10% τουλάχιστον ανήκουν στη ΝΕΔΗΚ (συμπεριλαμβανομένων
   των επτά (7) μελών της Γραμματείας της ΓΟΔΗΚ και των έντεκα (11)
   μελών της Γραμματείας της ΝΕΔΗΚ) και τα οποία κατανέμονται στις
   Επαρχιακές Οργανώσεις του Κόμματος με βάση τον αριθμό ψήφων
   που πήρε η κάθε επαρχία στις αμέσως προηγούμενες βουλευτικές
   εκλογές στις οποίες το Κόμμα έλαβε μέρος αυτοδύναμα. Τα μέλη κάθε
   επαρχίας εκλέγονται από την οικεία Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση. Η
   κατανομή των εδρών κατά επαρχιακή οργάνωση και των θέσεων που
   διεκδικούνται από γυναίκες και εκπροσώπους της ΝΕΔΗΚ καθορίζεται
   από την Κεντρική Επιτροπή με τους σχετικούς κανονισμούς. Η εκλογή
   γίνεται με βάση κανονισμούς που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή.
  δ) Όλους τους αξιωματούχους που επιλέγονται/εκλέγονται σύμφωνα με
   τα άρθρα 10.7
  ε) Από τους Προέδρους της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων, της
   Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων και της Ομάδας Μελετών.
  στ) Από πέντε (5) εκπροσώπους του Φοιτητικού Κινήματος, που είναι
   μέλη του κόμματος.
 10.3 Η εκλογή των αιρετών μελών της Κεντρικής Επιτροπής γίνεται από τις
  Επαρχιακές Εκλογικές Συνελεύσεις. Η κατανομή των εδρών κατά Επαρχιακή
  Οργάνωση και των θέσεων που διεκδικούνται από γυναίκες και εκπροσώπους
  της ΝΕΔΗΚ καθορίζεται από την Κεντρική Επιτροπή με τους σχετικούς
  κανονισμούς.
 10.4 Ο Γενικός Γραμματέας και ο Βοηθός Γενικός Γραμματέας  φροντίζουν για την
  τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων και των παρουσιών της Κεντρικής
  Επιτροπής και κυκλοφορούν τα  πρακτικά ανάμεσα στα μέλη της Κεντρικής
  Επιτροπής όχι αργότερα από 15 μέρες μετά τη συνεδρία. 
  Η Κεντρική Επιτροπή δύναται να αποφασίσει τη μη περίληψη θεμάτων στα
  πρακτικά με πλειοψηφία όχι μικρότερη από 3/5 των παρόντων.
 10.5 Η Κεντρική Επιτροπή συνέρχεται τουλάχιστον μια (1) φορά την τριμηνία.
  Συγκαλείται από το Εκτελεστικό  Γραφείο, υπό την ευθύνη του Γενικού
  Γραμματέα.
  α) Η Κεντρική Επιτροπή μπορεί να συγκληθεί εκτάκτως από τον Πρόεδρο
   ή το Εκτελεστικό Γραφείο ή με γραπτή αίτηση υπογεγραμμένη από το
   25% τουλάχιστον των μελών της, που να παραθέτει κατά τρόπο
   συγκεκριμένο το θέμα ή τα θέματα για το οποίο/οποία ζητείται η
   έκτακτη σύγκλησή της.
  β) Η Κεντρική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα το
   ήμισυ  τουλάχιστον των εν ενεργεία μελών της. Σε περίπτωση μη
   συμπλήρωσης του ως άνω αριθμού, η συνεδρία αναβάλλεται για μια
   ώρα, οπότε τα παρόντα μέλη εφ’ όσον αντιπροσωπεύουν το 1/3
   τουλάχιστον των εν ενεργεία μελών της, αποτελούν απαρτία.
  γ) Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία, εκτός των
   αποφάσεων για τις οποίες απαιτείται μεγαλύτερος αριθμός ψήφων
   σύμφωνα με τις πρόνοιες άλλων άρθρων του Καταστατικού. Η
   ψηφοφορία διεξάγεται δι’ ανατάσεως της χειρός εκτός αν ζητηθεί
   διαφορετικά από το 25% των παρόντων μελών, οπότε διεξάγεται
   μυστική.
 10.6 Αρμοδιότητες
  α) Η Κεντρική Επιτροπή προκηρύσσει  την Παγκύπρια Εκλογική
   Συνέλευση και καθορίζει την ημερομηνία διεξαγωγής των εργασιών
   της, την εκλογική διαδικασία και κάθε άλλο εκλογικό κανονισμό. Με
   ειδικούς κανονισμούς καθορίζει τη διαδικασία υποβολής
   υποψηφιοτήτων και διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη των
   κεντρικών αξιωματούχων, των μελών των κεντρικών συλλογικών
   οργάνων και των επαρχιακών και τοπικών συλλογικών οργάνων, που

   εκλέγονται από την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
  β) Προκηρύσσει επίσης το Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο, καθορίζει την
   ημερομηνία διεξαγωγής των εργασιών του και εγκρίνει την ημερήσια
   διάταξή του. Μελετά και εγκρίνει όλα τα έγγραφα που θα κατατεθούν
   στο Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο, τουλάχιστον ένα μήνα πριν την
   πραγματοποίηση του και φροντίζει για την κυκλοφορία του
   προσυνεδριακού υλικού  διά του Γενικού Γραμματέα προς τις
   Επαρχιακές Επιτροπές και άλλες οργανώσεις ή τμήματα του Κόμματος.
  γ) Εγκρίνει και παραπέμπει στο Παγκύπριο Τακτικό Συνέδριο το Πολιτικό
   Πρόγραμμα του Κόμματος και την Έκθεση Δράσης.
  δ) Μελετά και εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων και δαπανών
   του Κόμματος. 
  ε) Λαμβάνει γνώση της γενικής οικονομικής κατάστασης του Κόμματος
   με αναφορά του αρμόδιου οικονομικού διαχειριστή, ο οποίος εισηγείται
   στο Εκτελεστικό Γραφείο τους συνεργάτες του.
  στ) Ενόψει του Τακτικού Παγκύπριου Συνεδρίου λαμβάνει γνώση της
   οικονομικής κατάστασης και διαχείρισης των οικονομικών του
   Κόμματος της προηγηθείσας διετίας με την κατάθεση της έκθεσης των
   οικονομικών ελεγκτών του Κόμματος που παραπέμπεται στο Τακτικό
   Παγκύπριο Συνέδριο. Ενόψει Τακτικού Παγκύπριου Συνεδρίου
   εξετάζει τους εγκεκριμένους λογαριασμούς του Κόμματος με βάση
   την έκθεση των ελεγκτών και εγκρίνει ή απορρίπτει τους
   λογαριασμούς.
  ζ) Εγκρίνει τους εσωτερικούς κανονισμούς οι οποίοι ρυθμίζουν την
   οργάνωση και λειτουργία των Συλλογικών οργάνων ή επιτροπών του
   Κόμματος , κεντρικών, επαρχιακών ή τοπικών. 
  η) Εγκρίνει την κομματική λειτουργία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.
  θ) Καθορίζει το ύψος του δικαιώματος εγγραφής και της ετήσιας
   συνδρομής των μελών.
  ι) Θεσπίζει ειδικούς κανονισμούς που ρυθμίζουν:
   I. Τη διαδικασία της υποβολής υποψηφιότητας και εκλογής
    αξιωματούχων του Κόμματος που εκλέγονται από ανώτερα
    συλλογικά όργανα του Κόμματος. 
   II. Τη διαδικασία επιλογής κομματικού ή κομματικών υποψηφίων
    στη διεκδίκηση των γενικών ή Αναπληρωματικών βουλευτικών
    εκλογών, Ευρωεκλογών, των δημοτικών εκλογών ή της εκλογής
    προέδρων και μελών Κοινοτικών Συμβουλίων καθώς και μελών
    Σχολικών Εφοριών.
   III. Τη διαδικασία προκήρυξης και διεξαγωγής του κομματικού
    δημοψηφίσματος.
  Ια) Επιλέγει/εκλέγει ενδεκαμελή (11) υποεπιτροπή της Κεντρικής
   Επιτροπής απαρτιζόμενη από Πρόεδρο και δέκα μέλη, η οποία ενεργεί
   ως δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
  Ιβ) Επιλέγει/εκλέγει το βουλευτή που θα διεκδικήσει το αξίωμα του
   Προέδρου της Βουλής, σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Κόμματος
   δεν είναι βουλευτής ή δεν επιθυμεί να διεκδικήσει τη θέση.
  Ιγ) Επικυρώνει την εκλογή του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του
   Κόμματος και του Αναπληρωτή του.
  Ιδ) Επιλέγει/εκλέγει τα πέντε (5) μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας,
   Ελέγχου και  Κανονισμών.
  Ιε) Επικυρώνει την επιλογή του Προέδρου της Ομάδας Μελετών.
 10.7 Επιλέγει/εκλέγει τους πιο κάτω Αξιωματούχους του Κόμματος οι οποίοι
  συμμετέχουν στην Κεντρική Επιτροπή ως εξ οφίκια μέλη με δικαίωμα
  ψήφου:
  1) Τους Βοηθούς Γενικούς Γραμματείς
  2) Τους Βοηθούς Γενικούς Οργανωτικούς Γραμματείς
  3) Το Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων
  4) Το Γραμματέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  5) Το Γραμματέα Αγροτικών Θεμάτων

  6) Το Γραμματέα Προσφυγικών Θεμάτων
  7) Το Γραμματέα Πολιτιστικών Θεμάτων
  8) Το Γραμματέα Αθλητισμού
  9) Το Γραμματέα Θρησκευτικών Ομάδων
  10) Το Γραμματέα Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Θεμάτων
  Τα καθήκοντα/αρμοδιότητές τους, εφ’ όσον  δεν προβλέπονται από το
  Καταστατικό, εγκρίνονται από την Κεντρική Επιτροπή.
 10.8 Πληρώνει με εκλογή τις  θέσεις του Αναπληρωτή Προέδρου, Αντιπροέδρων,
  Γενικού Γραμματέα και του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, σε περίπτωση
  κατά την οποία καθίστανται κενές για οποιοδήποτε λόγο.
 10.9 Κάθε χρόνο η Κεντρική Επιτροπή  ορίζει ειδική συνεδρία  λογοδοσίας των
  αξιωματούχων του Κόμματος. 

ΑΡΘΡΟ 11: ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 11.1 Στο Πολιτικό Συμβούλιο μετέχουν όλοι οι πρώην υπουργοί και βουλευτές
  μέλη του Κόμματος και άλλα πρόσωπα μετά από σχετική εισήγηση του
  Προέδρου του Κόμματος στη Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου.
 11.2 Συνεδριάζει τακτικά και αναλύει τα πολιτικά δρώμενα και την επικαιρότητα.
 11.3 Το Πολιτικό Συμβούλιο έχει καθαρά συμβουλευτικό χαρακτήρα και μετά από
  κάθε συνεδρία αποστέλλει στον Πρόεδρο του Κόμματος έκθεση εισηγήσεων
  και απόψεων.
 11.4 Το Πολιτικό Συμβούλιο τελεί υπό την εποπτεία του Προέδρου του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 12: ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
 12.1 Το Εκτελεστικό Γραφείο είναι το Εκτελεστικό Όργανο της Κεντρικής
  Επιτροπής και γενικότερα του Κόμματος.
 12.2 Σύνθεση 
  Στο Εκτελεστικό Γραφείο συμμετέχουν:
  α) Ο Πρόεδρος, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος, οι τρεις (3) Αντιπροέδροι, ο
   Γενικός Γραμματέας, ο Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας.
  β) Δεκαπέντε (15) αιρετά μέλη που εκλέγονται από την Παγκύπρια
   Εκλογική Συνέλευση. Τρία από τα μέλη αυτά είναι γυναίκες.
  γ) Πρώην Πρόεδροι του Κόμματος
  δ) Οι Πρόεδροι της ΝΕΔΗΚ και της ΓΟΔΗΚ
  ε) Οι υπουργοί που συμμετέχουν στην κυβέρνηση εκ μέρους του
   Κόμματος.
  στ) Τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος και οι
   Ευρωβουλευτές του Κόμματος.
  ζ) Οι Πρόεδροι των Επαρχιακών Επιτροπών του Κόμματος (ένας ανά
   γεωγραφική επαρχία).
  η) Ο Οικονομικός Διαχειριστής του Κόμματος
  θ) Ο Γενικός Διευθυντής του Κόμματος, ως εξ οφίκιο Μέλος με δικαίωμα
   ψήφου.
  ι) Η Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου δύναται να καλεί μέχρι και 3
   άτομα να παρακάθονται στο Εκτελεστικό χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 12.3 Αποτυχών υποψήφιος στις εκλογές για την ανάδειξη προέδρου του
  Κόμματος ο οποίος συγκεντρώνει πάνω από το 30% των ψήφων, συμμετέχει
  στο Εκτελεστικό Γραφείο ως πλήρες μέλος.
 12.4 Σε Ειδικές Συνεδρίες παρίστανται για σκοπούς ενημέρωσης και συντονισμού
  και άλλοι αξιωματούχοι του Κόμματος που θα προσκαλούνται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 12.5 Λειτουργία 
  α) Το Εκτελεστικό Γραφείο συγκαλείται το αργότερο τριάντα (30) ημέρες
   μετά την εκλογή των αιρετών μελών του και συνεδριάζει τακτικά
   τουλάχιστον μια (1) φορά τον μήνα και έκτακτα όταν κληθεί από τον
   Πρόεδρο ή από τα 3/5 των μελών του.
  β) Τα μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου αναλαμβάνουν συγκεκριμένους
   τομείς  ευθύνης. 
  γ) Βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά συν ένα μέλη του. Οι

   αποφάσεις λαμβάνονται  με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών
   του.
  δ) Γενικά θέματα λειτουργίας του ρυθμίζονται με Ειδικό Κανονισμό που
   θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή. 
 12.6 Αρμοδιότητες
  Το Εκτελεστικό Γραφείο ασκεί τις πιο κάτω αρμοδιότητες:
  α) Μελετά τις διαμορφούμενες εκάστοτε πολιτικές ή άλλες καταστάσεις
   και εξελίξεις και αντιμετωπίζει τα προκύπτοντα θέματα.
  β) Εκτιμά τη γενική κατάσταση και λαμβάνει αποφάσεις για την
   κομματική γραμμή μέσα στα πλαίσια των αρχών του Κόμματος.
  γ) Αποφασίζει για την ένταξη στα συλλογικά όργανα του Κόμματος
   άλλων στελεχών που προσχωρούν στο Κόμμα.
  δ) Ετοιμάζει  και υποβάλλει κάθε τρίμηνο προς την Κεντρική Επιτροπή
   Ειδική Πολιτική Έκθεση πάνω στην πολιτική κατάσταση, με βάση την 
   οποία αυτή προβαίνει στις εκτιμήσεις ή και λαμβάνει  τις αποφάσεις
   της.
  ε) Προτείνει στην Κεντρική Επιτροπή τα ονόματα των δύο Ελεγκτών του
   Κόμματος.
  στ) Συγκαλεί σε συνεννόηση με τις Επαρχιακές Επιτροπές τα τακτικά ή
   έκτακτα Επαρχιακά Συνέδρια.
  ζ) Καταρτίζει το προσχέδιο του Πολιτικού Προγράμματος του Κόμματος
   και το υποβάλλει στην Κεντρική Επιτροπή.
  η) Επιλέγει/εκλέγει τους πιο κάτω αξιωματούχους του Κόμματος: 
   I. Τον Οικονομικό Διαχειριστή του Κόμματος και τα μέλη της
   Οικονομικής Επιτροπής
   II. Τον Πρόεδρο και τα μέλη της Ομάδας Μελετών
   III. Επικυρώνει τα εννιά (9) πρόσωπα που στελεχώνουν το Γενικό
    Οργανωτικό Γραφείο
   IV. Τον Πρόεδρο και τα μέλη Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων
   V. Τον Πρόεδρο και τα μέλη Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων
   VI. Τον Γενικό Διευθυντή του Κόμματος
  θ) Καταρτίζει με  βάση εισηγήσεις της Επιτροπής Δεοντολογίας, Ελέγχου
   και Κανονισμών, τα προσχέδια των Κανονισμών που προνοούνται από
   τα διάφορα άρθρα του Καταστατικού και τα παραπέμπει στην Κεντρική
   Επιτροπή για ψήφιση.
  ι) Εισηγείται στην Κεντρική Επιτροπή τη σύσταση οποιασδήποτε
   Επιτροπής ή Επιτροπών με συμβουλευτική ιδιότητα που δεν
   προβλέπονται από το καταστατικό για την αποδοτική λειτουργία του
   κομματικού μηχανισμού.
  ια) Κατόπιν εισήγησης του Γενικού Διευθυντή του Κόμματος, εγκρίνει την
   δομή και το οργανόγραμμα του Κόμματος.
  ιβ) Δύναται να καλέσει Αξιωματούχους του Κόμματος που δεν είναι μέλη
   του Εκτελεστικού Γραφείου να παραστούν σε συνεδρία που μελετά
   θέματα της αρμοδιότητάς τους.
  ιγ) Λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή
  ιδ) Επιλέγει/εκλέγει πενταμελή (5) υποεπιτροπή του Εκτελεστικού
   Γραφείου, με Πρόεδρο και τέσσερα (4) μέλη η οποία ενεργεί σαν
   πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
   Η πειθαρχική εξουσία του Εκτελεστικού Γραφείου διά της
   πενταμελούς υποεπιτροπής του ασκείται αφού διοριστεί «ερευνών
   λειτουργός» (εκτός των Οργάνων του Κόμματος αλλά μέλος του
   Κόμματος) για διερεύνηση των γεγονότων και για υποβολή έκθεσης.
   Νοείται ότι παρέχεται το δικαίωμα ακροάσεως του μέλους εφ’ όσον η
   έρευνα διεκπεραιωθεί. 
 12.7 Επιβάλλει αυτεπάγγελτα πειθαρχική ποινή σε περιπτώσεις αυταπόδεικτου
  πειθαρχικού παραπτώματος.
 12.8 Το Εκτελεστικό Γραφείο φροντίζει για τη συγκρότηση και λειτουργία ειδικών
  επιτροπών εργασίας που θα αφορούν θέματα ανάλογα με τα υπουργεία της
  κυβέρνησης ή/και αντίστοιχες Επιτροπές της Βουλής.

 12.9 Η υλοποίηση και εφαρμογή των αποφάσεων του Εκτελεστικού Γραφείου
  μπορεί να ανατεθεί στη Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου.
 12.10 Το Εκτελεστικό Γραφείο επιλέγει τα κομματικά  μέλη που εκπροσωπούν το
  Κόμμα σε εξωκομματικούς οργανισμούς ή επιτροπές.
 12.11 Το Εκτελεστικό Γραφείο σε συνεργασία με το Γενικό Διευθυντή του
  Κόμματος ορίζει τις έμμισθες θέσεις του Κόμματος, διορίζει και παύει το
  έμμισθο προσωπικό και ορίζει και αναθεωρεί την αντιμισθία του με βάση την
  κείμενη νομοθεσία και τις ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις

ΑΡΘΡΟ 13: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
 13.1 Η Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον
  Αναπληρωτή Πρόεδρο, τους τρεις (3) Αντιπροέδρους, το Γενικό Γραμματέα,
  το Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα, τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο, τον
  Αναπληρωτή Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο και δύο (2) από τα αιρετά μέλη
  του Εκτελεστικού Γραφείου που ορίζονται από την ολομέλεια του Σώματος
  και διαχειρίζεται πάνω σε καθημερινή βάση θέματα κομματικής πολιτικής,
  οργανωτικής ανάπτυξης και γενικότερης πολιτικής και κομματικής δράσης.
  Στην Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου παρακάθεται και ο Γραμματέας
  Επικοινωνίας/Εκπρόσωπος Τύπου χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 13.2 Αρμοδιότητες
  α) Επιλέγει/εκλέγει τον Γραμματέα Επικοινωνίας/Εκπρόσωπο Τύπου
   κατόπιν εισήγησης του Προέδρου του Κόμματος.
  β) Σε συνεργασία με τον Γενικό Διευθυντή του Κόμματος έχει την ευθύνη
   θεμάτων που άπτονται του επαγγελματικού προσωπικού του
   Κόμματος.
  γ) Επιλέγει/εκλέγει τον Υπεύθυνο Προσωπικών Δεδομένων.

ΑΡΘΡΟ 14: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
 14.1 Οι βουλευτές του Κόμματος αποτελούν την Κοινοβουλευτική Ομάδα του.
 14.2 Αρμοδιότητες
  α) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα έχει την ευθύνη της προβολής και
   εφαρμογής της πολιτικής του Κόμματος στα πλαίσια της Βουλής των
   Αντιπροσώπων.
  β) Ενεργεί τόσο μέσα, όσο και έξω από τη Βουλή για την προώθηση των
   αρχών και των αποφάσεων του Κόμματος και αγωνίζεται για την
   υπεράσπιση και εξασφάλιση των συμφερόντων του λαού μας.
  γ) Δραστηριοποιείται  σε συνεργασία με τα αρμόδια όργανα του Κόμματος
   για την επισήμανση, προώθηση και επίλυση των συμφερόντων του
   λαού.
  δ) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα δύναται για σκοπούς διευκόλυνσης της
   στην εκπλήρωση των καθηκόντων της, να διορίσει σε συνεννόηση με
   το Γενικό Γραμματέα, έμμισθο Γραμματέα, καθορίζοντας ταυτόχρονα
   τους όρους εργοδότησης του και τα καθήκοντά του.
  ε) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα συνεδριάζει τακτικά κάθε εβδομάδα και
   έκτακτα όταν παρίσταται ανάγκη.
  στ) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα επιλέγει δυο (2) εκ των Κοινοβουλευτικών
   Συνεργατών ως Γραμματείς της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.
  ζ) Λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή
 14.3 Ειδικός Κανονισμός
  Ειδικός Κανονισμός, που ετοιμάζει η Κοινοβουλευτική Ομάδα και ψηφίζει
  η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει την οργάνωση και λειτουργία της Ομάδας.

ΑΡΘΡΟ 15: ΓΕΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
 15.1 Το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο είναι υπεύθυνο για την οργάνωση του
  Κόμματος και καταρτίζει το Γενικό Οργανωτικό Σχέδιο.
 15.2 Του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου προΐσταται ο Γενικός Οργανωτικός
  Γραμματέας. 
 15.3 Απαρτίζεται από τον Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα, τους δυο (2) Βοηθούς
  Γενικούς Οργανωτικούς Γραμματείς και τους έξι (6) Γενικούς Επαρχιακούς

  Οργανωτικούς Διοικητικών Επαρχιών.
 15.4 Όπου κριθεί αναγκαίο καλούνται να παρακαθίσουν σε συνεδρίες του Γενικού
  Οργανωτικού Γραφείου και άλλοι αξιωματούχοι.
 15.5 Τα μέλη του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου επικυρώνονται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 15.6 Βρίσκεται σε στενή επαφή με τις Επαρχιακές Επιτροπές και τα Παραρτήματα
  του Εξωτερικού και συντονίζει τις ενέργειες και δραστηριότητες τους στον
  οργανωτικό τομέα.
 15.7 Ελέγχει την πρόοδο προς υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.
 15.8 Τηρεί υπό την εποπτεία του Προέδρου του Κόμματος και με τη συνεργασία
  του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, το Κεντρικό Μητρώο Μελών του
  Κόμματος και ελέγχει την κανονική  τήρηση των Επαρχιακών Μητρώων
  Μελών από τις Επαρχιακές Επιτροπές και των Μητρώων Μελών  των Τοπικών
  Οργανώσεων από τις αντίστοιχες Τοπικές Επιτροπές, της ΝΕΔΗΚ και της
  ΓΟΔΗΚ.
 15.9 Διενεργεί και εποπτεύει τις εκλογές για την ανάδειξη της ηγεσίας της
  ΝΕΔΗΚ και της ΓΟΔΗΚ, για τις οποίες έχει την ευθύνη τήρησης του
  μητρώου.
 15.10 Κανένα μέλος του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου δεν μπορεί να διεκδίκηση
  πολιτειακό αξίωμα εκτός και αν παραιτηθεί από την θέση του τουλάχιστον
  δυο (2) χρόνια πριν τις εκλογές τις οποίες προτίθεται να διεκδικήσει, εκτός
  και αν το Εκτελεστικό Γραφείο δώσει σχετική άδεια κατόπιν γραπτού
  αιτήματος.
 15.11 Το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 16: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ
 16.1 Η Επιτροπή Δεοντολογίας, Ελέγχου και Κανονισμών απαρτίζεται από πέντε
  (5) μέλη που επιλέγονται/εκλέγονται από την Κεντρική Επιτροπή.
 16.2 Καταρτίζει κώδικα Δεοντολογίας και εισηγείται κανονισμούς που ρυθμίζουν
  την κομματική συμπεριφορά και δράση καθώς και τη λειτουργία όλων των
  οργάνων του Κόμματος.
 16.3 Παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση του Καταστατικού, του Κώδικα
  Δεοντολογίας και των Κανονισμών.

ΑΡΘΡΟ 17: ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 17.1 Με πρωτοβουλία του Εκτελεστικού Γραφείου, συγκροτούνται Επιτροπές με
  ευθύνη την εξέταση θεμάτων που αφορούν την πολιτική, εκπαιδευτική,
  κοινωνική, οικονομική, πολιτιστική και αθλητική δραστηριότητα της
  Κυβέρνησης ή και άλλων φορέων εξουσίας, όπως και άλλες πτυχές της
  ζωής  του  τόπου .  Με δ ική  τους  πρωτοβουλία  να  εκφράζουν
  απόψεις/εισηγήσεις στο Εκτελεστικό Γραφείο για οποιοδήποτε από τα
  θέματα αυτά.
 17.2 Στις Επιτροπές  μετέχουν εξ οφίκιο οι βουλευτές  που εκπροσωπούν το
  Κόμμα στις αντίστοιχες Επιτροπές της Βουλής. Τα λοιπά μέλη των Επιτροπών
  επιλέγει/εκλέγει το Εκτελεστικό Γραφείο.
 17.3 Την εποπτεία  και συντονισμό του έργου τους θα έχει ο Αναπληρωτής
  Πρόεδρος του Κόμματος ή οι Αντιπρόεδροι του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 18: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
 18.1 Τα μέλη της Επιτροπής Αναθεώρησης και Εκσυγχρονισμού της Κυπριακής
  Νομοθεσίας επιλέγονται/εκλέγονται από το Εκτελεστικό Γραφείο κατόπιν
  εισήγησης της Γραμματείας του.
 18.2 Τελεί υπό την εποπτεία του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου ή του
  Αναπληρωτή Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου και βρίσκεται σε στενή
  συνεργασία με τους βουλευτές και κοινοβουλευτικούς συνεργάτες.
 18.3 Είναι υπεύθυνο για την μελέτη του Νομοθετικού πλαισίου του κράτους με

  στόχο την επισήμανση αδυναμιών και την τροποποίηση τους στην
  κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού  και της βελτίωσης της λειτουργικότητας
  του προς όφελος των πολιτών.

ΑΡΘΡΟ 19: ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
 19.1 Στο Σύστημα Παραγωγής Πολιτικής συμμετέχουν οι Βουλευτές, τα Μέλη του
  Εκτελεστικού Γραφείου και της Κεντρικής Επιτροπής, οι Κοινοβουλευτικοί
  Συνεργάτες και τα μέλη της Επιτροπής Πολιτικού Σχεδιασμού και των
  Ομάδων Μελετών.
 19.2 Άλλα στελέχη καθώς και μέλη με ειδική τεχνοκρατική κατάρτιση
  συνδράμουν την όλη προσπάθεια.
 19.3 Βασικός σκοπός είναι η επεξεργασία και ο καταρτισμός μελετών και
  προτάσεων για διαμόρφωση πολιτικής θέσης από το Κόμμα και τη χάραξη της
  κομματικής γραμμής σε διάφορους τομείς πολιτικής.
 19.4 Το συντονισμό και την εποπτεία του Συστήματος Παραγωγής Πολιτικής έχει
  ένας εκ των Αντιπροέδρων του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 20: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 20.1 Η Οικονομική Επιτροπή, κάτω από την εποπτεία του Εκτελεστικού Γραφείου
  και με τη συντονιστική ευθύνη του Οικονομικού Διαχειριστή του Κόμματος,
  είναι υπεύθυνη για την οικονομική διαχείριση του Κόμματος, την
  κατάστρωση και υλοποίηση προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης του
  Κόμματος και τον έλεγχο ομαλής τήρησης των οικονομικών λογαριασμών και
  λογιστικών βιβλίων του Κόμματος σε  Παγκύπρια κλίμακα.
 20.2 Η Επιτροπή είναι δεκαπενταμελής (15), με δικαίωμα της Κεντρικής Επιτροπής
  να αυξομειώνει τα μέλη της.  Η θητεία της διαρκεί για πενήντα-τέσσερις (54)
  μήνες.
  Οι Πρόεδροι των Επαρχιακών Οικονομικών Επιτροπών ή οι επαρχιακοί ταμίες
  είναι εξ οφίκιο μέλη της.
 20.3 Αρμοδιότητες 
  α) Καταρτίζει τον Ετήσιο Προϋπολογισμό Εσόδων και Δαπανών του
   Κόμματος και τον καταθέτει προς έγκριση στην Κεντρική Επιτροπή
   προς την οποία είναι υπόλογη.
  β) Σε συνεργασία με τον Οικονομικό διαχειριστή του Κόμματος, τους
   αξιωματούχους της ηγεσίας και άλλα αρμόδια κομματικά όργανα
   προγραμματίζει και υλοποιεί προγράμματα για την εξασφάλιση
   οικονομικών πόρων και ενίσχυση του Ταμείου του Κόμματος
  γ) Εποπτεύει την κανονική λειτουργία  του Λογιστηρίου του Κόμματος και
   ασκεί έλεγχο στην οικονομική διαχείριση σε όλα τα επίπεδα του
   Κόμματος.
  δ) Εξουσιοδοτεί τη διενέργεια των κομματικών δαπανών με βάση
   σχετικές εκάστοτε εισηγήσεις του Γενικού Διευθυντή του Κόμματος.
  ε) Υποβάλλει στο Εκτελεστικό Γραφείο κατά τρίμηνο, ή όταν της ζητηθεί,
‘   Έκθεση για την οικονομική κατάσταση του Κόμματος’.
  στ) Υποβάλλει στο τέλος κάθε οικονομικού έτους στην Κεντρική Επιτροπή
   τους ελεγμένους λογαριασμούς του Κόμματος προς συζήτηση και
   έγκριση.
  ζ) Παρουσιάζει κατ’ έτος προϋπολογισμό για τους επόμενους δώδεκα
   (12) μήνες.
  η) Με εισήγηση του Γενικού Διευθυντή ή/και του Οικονομικού
   Διαχειριστή δύναται να ανοίγει/κλείνει/λειτουργεί τραπεζικούς
   λογαριασμούς, ή/και να έχει δικαίωμα υπογραφής ή/και  να προβαίνει
   σε αιτήματα τραπεζικών διευκολύνσεων/δανεισμού εκ μέρους του
   Κόμματος, ΝΕΔΗΚ, ΓΟΔΗΚ, και των Επαρχιακών Επιτροπών σύμφωνα
   με το άρθρο 69.9.
 20.4 Ειδικός  Κανονισμός

  Ειδικός Κανονισμός που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει την
  οργάνωση και λειτουργία της.

ΑΡΘΡΟ 21: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
 21.1 Η  Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων χειρίζεται τις διεθνείς σχέσεις του Κόμματος
  υπό την άμεση εποπτεία του Αναπληρωτή Προέδρου  του  Κόμματος.
 21.2 Η Επιτροπή είναι πενταμελής (5), με δικαίωμα της Κεντρικής Επιτροπής να
  αυξομειώνει τα μέλη της.  Επιλέγεται/εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή
  για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 21.3 Κάθε χρόνο υποβάλλει στο Εκτελεστικό γραφείο Έκθεση Δράσης που
  καλύπτει τις δραστηριότητές της κατά την περίοδο αυτή.
 21.4 Η Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων συμμετέχει τόσο στο σύστημα  παραγωγής
  πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.
 21.5 Της Επιτροπής προΐσταται ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων, ο
  οποίος επιλέγεται/εκλέγεται από το Εκτελεστικό Γραφείο και είναι εξ οφίκιο
  μέλος της Κεντρικής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου.
 21.6 Ειδικός  Κανονισμός
  Ειδικός Κανονισμός που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει τη
  λειτουργία της.

ΑΡΘΡΟ 22: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΣΧΕΣΕΩΝ  
 22.1 Η Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων είναι πενταμελής (5) με δικαίωμα της
  Κεντρικής Επιτροπής να αυξομειώνει τον αριθμό των μελών της. Ο Πρόεδρος
  και τα τέσσερα μέλη επιλέγονται/εκλέγονται από το Εκτελεστικό Γραφείο για
  θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 22.2 Κάθε εξάμηνο υποβάλλει στο Εκτελεστικό Γραφείο Έκθεση Δράσης που
  καλύπτει τις δραστηριότητες κατά την περίοδο αυτή.
 22.3 Η Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων χειρίζεται τις δημόσιες σχέσεις του
  Κόμματος υπό την εποπτεία του Προέδρου του Κόμματος και του Γενικού
  Γραμματέα.
 22.4 Η Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων συμμετέχει τόσο στο σύστημα παραγωγής
  πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.
 22.5 Της Επιτροπής προΐσταται ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων ο
  οποίος επιλέγεται/εκλέγεται από το Εκτελεστικό Γραφείο και είναι εξ οφίκιο
  μέλος της Κεντρικής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου.
 22.6 Ειδικός Κανονισμός
  Ειδικός Κανονισμός που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει τη
  λειτουργία της.

ΑΡΘΡΟ 23: ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
 23.1 Ιδρύονται Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες κατά επαρχία
  με εισήγηση του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
  Ομάδων, κατά κλάδον ή επάγγελμα όπου τα μέλη είναι πέραν των τριάκοντα
  Οι κατά επαρχία επάγγελμα Κλαδικές Οργανώσεις συνδέονται με τις
  αντίστοιχες Κλαδικές των άλλων Επαρχιακών και σχηματίζουν κατά
  επάγγελμα την Παγκύπρια Κλαδική Οργάνωση.
 23.2 Η Κλαδική Οργάνωση διοικείται από πενταμελή (5) Επιτροπή που
  αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα, το Βοηθό
  Γραμματέα και τον Ταμία.
 23.3 Οι Πρόεδροι των Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων
  αποτελούν την Συντονιστική Επιτροπή των Κλαδικών Οργανώσεων
  (Σ.Ε.Κ.Ο.)  και έχουν την ευθύνη του συντονισμού των Κλαδικών
  Οργανώσεων. Το έργο της ΣΕΚΟ αναλαμβάνει πενταμελής Γραμματεία που
  εκλέγεται και έχει πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Αναπληρωτή
  Γραμματέα και Ταμία.
 23.4 Αρμοδιότητες Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων 
  α) Επιλαμβάνονται και προωθούν προβλήματα, ή αιτήματα μελών του
   Κλάδου διά του αρμοδίου οργάνου του Κόμματος.
  β) Μελετούν προβλήματα του Κλάδου και υποβάλλουν εισηγήσεις στο
   Κόμμα διά του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών

   Ομάδων.
  γ) Οργανώνουν τα μέλη, τα στελέχη και τους οπαδούς του Κόμματος
   στους χώρους εργασίας και φροντίζουν για τη συστηματική
   διαφώτιση και εμπέδωση της Κομματικής πολιτικής.
 23.5 Οι Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες συμμετέχουν τόσο στο
  σύστημα παραγωγής πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών
  προγραμμάτων του Κόμματος.
 23.6 Οι Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες τελούν υπό την
  εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου.
 23.7 Κατά παρόμοιο τρόπο λειτουργούν και οι Επιτροπές Συνταξιούχων.
 23.8 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί, που εγκρίνει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζουν τον τρόπο
  εκλογής και λειτουργίας όλων των Κλαδικών Επιτροπών και Οργανώσεων
  του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 24: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
 24.1 Η σύνθεση και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Πολιτικού Σχεδιασμού
  καθορίζονται από το Εκτελεστικό Γραφείο.
 24.2 Η Επιτροπή Πολιτικού Σχεδιασμού συμμετέχει τόσο στο σύστημα παραγωγής
  πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 25: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 25.1 Η Επιτροπή Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι υπεύθυνη για την Οργάνωση της
  Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Κόμματος στις Δημαρχούμενες περιοχές και στα
  Κοινοτικά Συμβούλια.
 25.2 Σε συνεργασία με το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο, υπό την εποπτεία του
  Προέδρου του Κόμματος, καταρτίζει τα ψηφοδέλτια του Κόμματος στις
  Δημοτικές και Κοινοτικές εκλογές.
 25.3 Της Επιτροπής Τοπικής Αυτοδιοίκησης προΐσταται ο Γραμματέας Τοπικής
  Αυτοδιοίκησης ο οποίος επιλέγεται/εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή
  της οποίας είναι εξ οφίκιο μέλος με δικαίωμα ψήφου.
 25.4 Συμμετέχουν οι Δήμαρχοι, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι Σχολικοί Έφοροι και οι
  εκλεγμένοι Πρόεδροι Κοινοτικών Συμβουλίων μέλη του Κόμματος.
 25.5 Τελεί υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου.
 25.6 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί που ψηφίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζουν, θέματα
  οργάνωσης και λειτουργίας της Επιτροπής Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΑΡΘΡΟ 26: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
 26.1 Η Επιτροπή Διαρκούς Διαβούλευσης με τους Πολίτες είναι υπεύθυνη για την
  διαμόρφωση και διαχείριση συστήματος συνεχούς επικοινωνίας με τους
  πολίτες, μέσω της διεξαγωγής ερευνών  και μελετών για πολιτικά,
  ανθρωπιστικά και κοινωνικά θέματα και για προτάσεις του Κόμματος που
  αφορούν σημαντικά ζητήματα που τους απασχολούν.
 26.2 Την σύνθεση της Επιτροπής αποφασίζει η Γραμματεία του Εκτελεστικού
  Γραφείου.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΑΡΘΡΟ 27: ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
  1. Πρόεδρος
  2. Αναπληρωτής Πρόεδρος
  3. Αντιπρόεδροι
  4. Γενικός Γραμματέας
  5. Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας
  6. Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος

  7. Μέλος Εκτελεστικού Γραφείου
  8. Πρόεδρος ΓΟΔΗΚ
  9. Πρόεδρος ΝΕΔΗΚ
  10. Μέλος Κεντρικής Επιτροπής
  11. Άλλοι Αξιωματούχοι

ΑΡΘΡΟ 28: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 28.1 Ο Πρόεδρος του Κόμματος εκλέγεται, άμεσα από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση,  και η θητεία του διαρκεί μέχρι την εκλογή νέου Προέδρου.
  Πρόεδρος εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει το 50% συν μία ψήφο
  του συνόλου των έγκυρων ψήφων. Αν η πρώτη ψηφοφορία δεν αναδείξει
  Πρόεδρο, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την πρώτη Κυριακή μετά την
  Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση, μεταξύ των δύο επικρατέστερων
  υποψηφίων.
 28.2 Σε περίπτωση κένωσης της θέσης του Προέδρου του Κόμματος για
  υπολειπόμενη θητεία μικρότερη των έξι (6) μηνών τα  καθήκοντα αυτού ασκεί
  ο Αναπληρωτής Πρόεδρος. Αν η θέση του Προέδρου του Κόμματος κενωθεί
  ενώ υπολείπεται θητεία πέραν των έξι μηνών, συγκαλείται Έκτακτη
  Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση, ειδικώς προς τούτο συγκαλούμενη, για την
  εκλογή νέου Προέδρου εντός του επόμενου εξαμήνου από την κένωση της
  θέσης.
 28.3 Αρμοδιότητες
  α) Ο Πρόεδρος του Κόμματος εκπροσωπεί και εκφράζει το Κόμμα.
  β) Προΐσταται και έχει τη γενική εποπτεία και τον έλεγχο του Κόμματος
   σε όλους του τομείς.
  γ) Προεδρεύει όλων των Κεντρικών Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος
   ή οποιασδήποτε Επιτροπής σε συνεδρία της οποίας λαμβάνει μέρος.
  δ) Μετέχει στη διαδικασία εκλογής του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου
   και του Αναπληρωτή του ως ορίζεται στο Καταστατικό.
  ε) Υπογράφει όλα τα έγγραφα του Κόμματος.
  στ) Δύναται να εκχωρεί προσωρινά μέρος των εξουσιών του στον
   Αναπληρωτή  Πρόεδρο του Κόμματος.
  ζ) Τον Πρόεδρο του Κόμματος όταν κωλύεται ή απουσιάζει
   αντιπροσωπεύει ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Κόμματος. Ο
   Πρόεδρος του Κόμματος λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 29: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 29.1 Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος εκλέγεται  από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση.
 29.2 Είναι μέλος των Ανωτάτων Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος.
 29.3 Αναπληρεί τον Πρόεδρο όταν κωλύεται ή απουσιάζει, στην άσκηση των
  συνήθων καθηκόντων του ή όπως προβλέπεται στο άρθρο 25(2).
 29.4 Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 30: ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 30.1 Οι Αντιπρόεδροι είναι τρεις (3) και εκλέγονται από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση μέσα από κοινό ψηφοδέλτιο. Σε περίπτωση κενής θέσης
  Αντιπροέδρου, τότε η Κεντρική Επιτροπή εκλέγει μετά από υποβολή
  υποψηφιοτήτων, νέο Αντιπρόεδρο.
 30.2 Ο κάθε ένας εξ αυτών αναλαμβάνει ξεχωριστό τομέα ευθύνης, όπως αυτοί
  καθορίζονται από το Εκτελεστικό Γραφείο. Η επιλογή γίνεται με βάση την
  σειρά εκλογής.
 30.3 Είναι μέλη των  Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος όπως προβλέπεται από
  το Καταστατικό.
 30.4 Καθήκοντα
  α) Βοηθούν τον Πρόεδρο και Αναπληρωτή Πρόεδρο στην εκτέλεση των
   καθηκόντων τους για την ομαλή λειτουργία του Κόμματος.
  β) Αναλαμβάνουν την ευθύνη εποπτείας και συντονισμού του
   συστήματος παραγωγής πολιτικής, την ευθύνη του συντονισμού της

   διαμόρφωσης του κυβερνητικού προγράμματος του Κόμματος και τον
   συντονισμό της Επιτροπής Πολιτικών Συμβούλων. Ενημερώνουν με
   τακτικές εκθέσεις/αναφορές το Εκτελεστικό Γραφείο και την Κεντρική
   Επιτροπή.
 30.5 Οι Αντιπρόεδροι λογοδοτούν στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 31: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 31.1 Ο Γενικός Γραμματέας του Κόμματος εκλέγεται από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση.
 31.2 Αρμοδιότητες: 
  α) Συγκαλεί τις συνεδρίες των Κεντρικών Συλλογικών Οργάνων του
   Κόμματος κοινοποιώντας έγκαιρα την ημερήσια διάταξη κάθε
   συνεδρίας μαζί με τα σχετικά έγγραφα εργασίας ως ορίζει το
   Καταστατικό και οι Ειδικοί Κανονισμοί.
  β) Σε συνεργασία με τους Βοηθούς Γενικούς Γραμματείς φέρει την
   ευθύνη τήρησης  των  βιβλίων  Πρακτικών των συνεδριάσεων των
   Κεντρικών Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος.
  γ) Έχει την εποπτεία των Ομάδων Μελετών και του Πολιτικού
   Σχεδιασμού.
  δ) Γνωστοποιεί τις αποφάσεις των Ανώτερων Καθοδηγητικών Οργάνων
   του Κόμματος προς τα ιεραρχικά υφιστάμενά  του κομματικά όργανα
   και ελέγχει την εφαρμογή τους.
  ε) Καταθέτει στο Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο την Έκθεση Δράσης του
   Κόμματος.
  στ) Προσυπογράφει κατά κανόνα τα εξερχόμενα έγγραφα του Κόμματος.
  ζ) Υποβάλλει  προς τα αρμόδια  όργανα   προτάσεις για λήψη
   αποφάσεων πάνω σε  τρέχοντα σοβαρά θέματα.
  η) Συγκροτεί σε συνεργασία με το Εκτελεστικό Γραφείο, Επιτροπές
   Εργασίας με συμβουλευτική ιδιότητα, με σκοπό την πλαισίωση και
   υποβοήθηση υπευθύνων Αξιωματούχων στην εκτέλεση του έργου
   τους. 
  θ) Ο Γενικός Γραμματέας βοηθείται στο έργο του από τους Βοηθούς
   Γενικούς Γραμματείς.
 31.3 Ο Γενικός Γραμματέας λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή

ΑΡΘΡΟ 32: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 32.1 Ο Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας  εκλέγεται από την  Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση.
 32.2 Η θέση του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα είναι επαγγελματική κατόπιν
  εκλογής. Δεν μπορεί να διεκδικήσει οποιοδήποτε πολιτειακό αξίωμα, εκτός
  και αν παραιτηθεί δυο (2) χρόνια πριν τις πολιτειακές εκλογές στις οποίες
  προτίθεται να διεκδικήσει.
 32.3. Αρμοδιότητες
  α) Είναι υπεύθυνος για την οργάνωση του Κόμματος. Καταρτίζει το
   Γενικό Οργανωτικό Σχέδιο, το οποίο, μετά την έγκριση του από την
   Κεντρική Επιτροπή, προωθεί δια των αρμοδίων κομματικών 
οργάνων
   προς υλοποίηση.
  β) Βρίσκεται σε στενή επαφή με τις Επαρχιακές Επιτροπές και τα
   Παραρτήματα του Εξωτερικού και συντονίζει τις ενέργειες και
   δραστηριότητες τους στον οργανωτικό τομέα.
  γ) Επισκέπτεται τις Επαρχίες και παρακολουθεί και ελέγχει την πρόοδο
   προς υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του Κόμματος.
  δ) Ενημερώνει το Εκτελεστικό Γραφείο και υποβάλλει τακτικά Έκθεση
   προς την Κεντρική Επιτροπή για την πρόοδο και τα αποτελέσματα
   υλοποίησης του Γενικού Οργανωτικού Σχεδίου και των Ειδικών
   Οργανωτικών Προγραμμάτων. 
  ε) Προΐσταται τις λειτουργίας του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου. 
  στ) Με εισήγηση του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, το Εκτελεστικό

   Γραφείο επικυρώνει τα εννιά (9) πρόσωπα που στελεχώνουν το
   Οργανωτικό Γραφείο. 
   Το Οργανωτικό Γραφείο υπόκειται πλήρως στις αρμοδιότητες του
   Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα.
 32.4 O Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 33: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
 33.1 Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Κόμματος είναι μέλος της Βουλής,
  αυτοδικαίως προεδρεύει της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και ασκεί καθήκοντα
  Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου.
 33.2 Εάν ο Πρόεδρος του Κόμματος αναδειχθεί Πρόεδρος της Βουλής πράγμα
  που θα τον κωλύει να ασκεί τα καθήκοντα του Κοινοβουλευτικού
  Εκπροσώπου ή για οποιοδήποτε λόγο δεν επιθυμεί να κατέχει τη θέση του
  Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου, ή εάν δεν είναι μέλος της Βουλής, η
  Κοινοβουλευτική Ομάδα σε συνεδρία της υπό την προεδρία του, εκλέγει τον
  Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο.  Την εκλογή του Εκπροσώπου επικυρώνει η
  Κεντρική Επιτροπή.
 33.3 Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος υποβάλλει κάθε τρίμηνο ή όταν του
  ζητηθεί από το Εκτελεστικό Γραφείο Έκθεση Δράσης της Ομάδας.
 33.4 Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος εκφράζει τις θέσεις του Κόμματος στην
  Βουλή και συντονίζει το έργο των βουλευτών.
 33.5 Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος καλεί σε συνεδρία την Ομάδα τακτικά κάθε
  εβδομάδα και έκτακτα όταν παρίσταται ανάγκη.

ΑΡΘΡΟ 34: ΜΕΛΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
 Ως το Άρθρο 12 ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 35: ΒΟΗΘΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
 35.1 Οι Βοηθοί Γενικοί Γραμματείς είναι δυο (2) και επιλέγονται/εκλέγονται από
  την Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 35.2 Συμμετέχουν εξ οφίκιο μέλη στην Κεντρική Επιτροπή με δικαίωμα ψήφου.
 35.3 Μετέχουν στα συλλογικά όργανα του Κόμματος,  όπως προνοεί το
  Καταστατικό.
 35.4 Αρμοδιότητες
  α) Βοηθούν το Γενικό Γραμματέα στην προετοιμασία και τη λειτουργία
   των συλλογικών οργάνων του Κόμματος.
  β) Ειδικότερα ασκούν καθήκοντα που τους κατανέμει το Εκτελεστικό
   Γραφείο ύστερα από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 36: ΒΟΗΘΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΙ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
 36.1 Οι  Βοηθοί  Γενικοί  Οργανωτικοί  Γραμματείς είναι  δύο (2)  και
  επιλέγονται/εκλέγονται από την Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί
  54 μήνες.
 36.2 Συμμετέχουν εξ οφίκιο μέλη στην Κεντρική Επιτροπή με δικαίωμα ψήφου.
 36.3 Μετέχουν στα συλλογικά όργανα του Κόμματος,  όπως προνοεί το
  Καταστατικό.
 36.4 Αρμοδιότητες 
  α) Βοηθούν το Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα για την εύρυθμη λειτουργία
   του οργανωτικού μηχανισμού του Κόμματος. Αντικαθιστούν το Γενικό
   Οργανωτικό  Γραμματέα σε περίπτωση απουσίας.
  β) Ειδικότερα, ασκούν καθήκοντα που τους αναθέτει το Εκτελεστικό
   Γραφείο ύστερα από εισήγηση του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 37: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
 37.1 Ο Αναπληρωτής Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος εκλέγεται από την
  Κοινοβουλευτική Ομάδα και αναπληρώνει τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο
  όταν απουσιάζει ή όταν κωλύεται. Την εκλογή του επικυρώνει η Κεντρική
  Επιτροπή.

   στ) Να  ψηφίζει τους υποψήφιους του Κόμματος σε κάθε εκλογή σε
    δημόσιο αξίωμα.
   ζ) Να μην είναι μέλος άλλου Κόμματος.
 62.7 Κομματική Ταυτότητα
   α) Η εγκεκριμένη αίτηση υποψηφίου μέλους, προωθείται από την
    Επαρχιακή Επιτροπή ή τη Γραμματεία του Εκτελεστικού
    Γραφείου προς το Τμήμα έκδοσης ταυτοτήτων στα Κεντρικά
    Γραφεία για την καταγραφή  του μέλους στο Κεντρικό Μητρώο
    και την έκδοση της κομματικής του ταυτότητας.
   β) Η διαδικασία έκδοσης της κομματικής ταυτότητας
    συμπληρώνεται το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες από την
    παράδοση των στοιχείων στο τμήμα ταυτοτήτων στη Λευκωσία.
    Η ταυτότητα παραδίδεται στην οικεία Επαρχιακή Επιτροπή, η
    οποία και τη διαβιβάζει αμέσως στην ενδιαφερόμενη Τοπική
    Οργάνωση για να παραδοθεί στο νέο μέλος.
   γ) Η όλη διαδικασία εγγραφής μέλους και έκδοσης της ταυτότητας
    του και παράδοσης της στο νέο μέλος διεξάγεται με τον
    ταχύτερο δυνατό ρυθμό και σε καμιά περίπτωση δεν διαρκεί
    πέραν των δύο μηνών.
   δ) Η ανανέωση της Κομματικής ταυτότητας γίνεται δια της
    πληρωμής της ετήσιας συνδρομής.

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

ΑΡΘΡΟ 63: ΝΕΟΛΑΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 63.1 Η ΝΕΔΗΚ αποβλέπει στην κινητοποίηση και πολιτικοποίηση των νέων και
  αξιοποίηση της προσφοράς τους στη ζωή του τόπου μας.
  Αποτελεί την ανανεωτική δύναμη στον αγώνα προώθησης  και πραγμάτωσης
  των αρχών και των στόχων του Κόμματος.
 63.2 Διατηρεί Τμήματα Φοιτητικής Νεολαίας, Εργαζόμενης Νεολαίας και άλλα. 
 63.3 Η ΝΕΔΗΚ είναι αναπόσπαστο μέρος του Κόμματος και βρίσκεται σε συνεχή
  πολιτική συνεργασία με τα συλλογικά όργανα του Κόμματος, πάντοτε κάτω
  από την άμεση εποπτεία του Κόμματος.
 63.4 Η οικονομική διαχείριση και ο έλεγχος γίνεται από το Γενικό Διευθυντή του
  Κόμματος σε συνεργασία με τον Οικονομικό Διαχειριστή του Κόμματος.
 63.5 Μέλη της ΝΕΔΗΚ είναι οι νέοι, μέλη του Κόμματος, ηλικίας από 18-30 ετών.
  Κατά την ημέρα της εκλογικής συνέλευσης δικαίωμα ψήφου έχουν όσοι
  έχουν οικονομικά τακτοποιημένες τις υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με τις
  πρόνοιες του Άρθρου 62.3. Για άτομα 12-18 ετών που επιθυμούν να
  εγγραφούν στην ΝΕΔΗΚ, τηρείται ξεχωριστό μητρώο υπό την εποπτεία του
  Γενικού Οργανωτικού Γραφείου.
 63.6 Την ευθύνη φύλαξης και τήρησης του μητρώου έχει το Γενικό Οργανωτικό
  Γραφείο του Κόμματος.
 63.7 Κανένας εν ενεργεία αξιωματούχος της ΝΕΔΗΚ δεν μπορεί να υπερβαίνει το
  τριαντακοστό (30) έτος της ηλικίας του εκτός και αν διανύει θητεία στην
  οποία εξελέγη και ήταν κάτω των τριάντα (30) ετών.
 63.8 Ο Πρόεδρος, τα μέλη της Γραμματείας και οι Επαρχιακοί Αξιωματούχοι της
  οργάνωσης, εκλέγονται από το Παγκύπριο Συνέδριο της Οργάνωσης το
  οποίο διενεργείται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του Κόμματος το
  αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής της
  Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης και η θητεία τους διαρκεί
  πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 63.9 Η διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη της ηγεσίας της ΝΕΔΗΚ
  διενεργείται και εποπτεύεται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του
  Κόμματος.

 63.10 Ο Πρόεδρος της ΝΕΔΗΚ προεδρεύει της Γενικής Γραμματείας και του
  Κεντρικού Συμβουλίου της ΝΕΔΗΚ.  Έχει την ευθύνη οργάνωσης και
  διοίκησης της ΝΕΔΗΚ και προώθησης των σκοπών και επιδιώξεων της, σε
  συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη των συλλογικών οργάνων της των οποίων
  προεδρεύει.
 63.11 Ο Πρόεδρος της ΝΕΔΗΚ συμμετέχει στο Εκτελεστικό Γραφείο του Κόμματος
  και επίσης, μαζί με τα μέλη της Γενικής Γραμματείας, στην Κεντρική Επιτροπή
  του Κόμματος.
 63.12 Το Καταστατικό της ΝΕΔΗΚ αντανακλά στις διατάξεις του το περιεχόμενο
  του παρόντος άρθρου. Το Καταστατικό του Κόμματος υπερισχύει
  οποιασδήποτε άλλης πρόνοιας του Καταστατικού της ΝΕΔΗΚ σε περίπτωση
  αμφιλεγόμενης και συγκρουόμενης ερμηνείας οποιασδήποτε διάταξης.
 63.13 Το Καταστατικό της ΝΕΔΗΚ υπόκειται στην έγκριση και επικύρωση της
  Κεντρικής Επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 64: ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ  ΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ  ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 64.1 Σκοπός της ΓΟΔΗΚ είναι η προσέλευση των Κυπρίων γυναικών στις τάξεις
  του Δημοκρατικού Κόμματος και η εργασία και συμβολή τους στον αγώνα για
  ανέλιξη της Κύπριας γυναίκας στον πολιτικό,  στον πολιτιστικό και στον
  κοινωνικό τομέα καθώς και η διασφάλιση για τις γυναίκες ισότητα
  δικαιωμάτων και ευκαιριών, πάντοτε μέσα στα πλαίσια του όλου Κομματικού
  μηχανισμού και σύμφωνα με τις καταστατικές αρχές και την πολιτική γραμμή
  του Κόμματος.
 64.2 Η ΓΟΔΗΚ είναι  τμήμα αναπόσπαστο του  Κόμματος και βρίσκεται σε συνεχή
  πολιτική συνεργασία με τα συλλογικά όργανα του Κόμματος. Διατηρεί
  διοικητική και οργανωτική αυτοτέλεια, πάντοτε κάτω από την άμεση εποπτεία
  του Κόμματος.
 64.3 Η οικονομική διαχείριση και ο έλεγχος γίνονται από το Γενικό Διευθυντή του
  Κόμματος σε συνεργασία με τον Οικονομικό Διαχειριστή του Κόμματος.
 64.4 Η ΓΟΔΗΚ παρουσιάζει τις θέσεις και απόψεις του Κόμματος σε θέματα που
  αφορούν ειδικά τη γυναίκα.
 64.5 Μέλη της ΓΟΔΗΚ είναι όλες οι γυναίκες  μέλη του Κόμματος.
  Για την εγγραφή τους ως μελών εφαρμόζονται οι πρόνοιες του Άρθρου 62.3.
  Τα ονόματα των γυναικών μελών του Κόμματος καταχωρούνται στο Κεντρικό
  Μητρώο Μελών του Κόμματος.
 64.6 Την ευθύνη φύλαξης και τήρησης του μητρώου έχει το Γενικό Οργανωτικό
  Γραφείο του Κόμματος. Το μητρώο μελών περιλαμβάνει τις γυναίκες μέλη
  του Κόμματος και δεν διατηρείται παράλληλα άλλο μητρώο από την ίδια
  Οργάνωση.
 64.7 Η Πρόεδρος και τα μέλη της ΓΟΔΗΚ εκλέγονται από το Παγκύπριο Συνέδριο
  της Οργάνωσης, το οποίο διενεργείται και εποπτεύεται από το Γενικό
  Οργανωτικό Γραφείο του Κόμματος. Η εκλογή της ηγεσίας γίνεται εντός έξι
  (6) μηνών από την ημερομηνία της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης και η
  θητεία τους διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 64.8 Η διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη της ηγεσίας της ΓΟΔΗΚ
  διενεργείται και εποπτεύεται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του
  κόμματος.
 64.9 Η Πρόεδρος της ΓΟΔΗΚ συμμετέχει στο Εκτελεστικό Γραφείο του Κόμματος
  και επίσης, μαζί με τα μέλη της Γενικής Γραμματείας της, στην Κεντρική
  Επιτροπή.
 64.10 Το Καταστατικό της ΓΟΔΗΚ  αντανακλά στις διατάξεις του το περιεχόμενο
  του παρόντος άρθρου. Το Καταστατικό του Κόμματος υπερισχύει
  οποιασδήποτε άλλης πρόνοιας του Καταστατικού της ΓΟΔΗΚ σε περίπτωση
  αμφιλεγόμενης και συγκρουόμενης ερμηνείας οποιασδήποτε διάταξης.
 64.11 Το Καταστατικό της ΓΟΔΗΚ υπόκειται στην έγκριση και επικύρωση της
  Κεντρικής Επιτροπής.

  Επιτροπή.
 60.3 Αρμοδιότητες
  Η Τοπική Επιτροπή εργάζεται για:
   α) Την υλοποίηση των Αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.
   β) Την προώθηση των θέσεων και απόψεων του Κόμματος μέσα
    στον κόσμο  της περιοχής της.
   γ) Τη διεύρυνση του Κόμματος με την προσχώρηση νέων μελών.
   δ) Την ανάληψη πρωτοβουλιών με στόχο την αύξηση της επιρροής
    του Κόμματος στην περιοχή ευθύνης της.
   ε) Την κινητοποίηση και συμμετοχή των μελών στις γενικές
    κομματικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις.
   στ) Την διεκπεραίωση των οδηγιών ή καθηκόντων που της
    ανατίθενται από  αρμόδια κομματικά όργανα.
   ζ) Την είσπραξη συνδρομών και διαφώτιση των μελών της Τοπικής
    Οργάνωσης.
   η) Την ενημέρωση και διαφώτιση των μελών της περιοχής της για
    τις θέσεις του Κόμματος πάνω στις διαμορφούμενες νέες
    εξελίξεις. 
 60.4 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν την
  οργάνωση και λειτουργία των Επαρχιακών οργάνων του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 61: ΤΟΠΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 61.1 Το Τοπικό Συμβούλιο συγκροτείται από:
   α) Την Τοπική Επιτροπή
   β) Τους αντιπροσώπους κάθε εκλογικού κέντρου της περιφέρειας
    της Τοπικής Επιτροπής.
   γ) Μέλη  οργανωμένων συνόλων που εγκρίνει η Επαρχιακή
    Επιτροπή  μετά από συνεννόηση  με την Τοπική Επιτροπή.
 61.2 Του Τοπικού Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος της Τοπικής Επιτροπής ή
  εκπρόσωπος της Επαρχιακής Επιτροπής.  Καλείται σε συνεδρία με απόφαση
  της Τοπικής Επιτροπής τακτικά κάθε δύο (2) μήνες και έκτακτα όταν κριθεί
  αναγκαίο από τον Πρόεδρο της Τοπικής Επιτροπής ή την Επαρχιακή Επιτροπή
  ή όταν ζητηθεί από την πλειοψηφία των μελών του.
 61.3 Αρμοδιότητες
   α) Συμβάλλει ουσιαστικά στην υλοποίηση των οργανωτικών
    προγραμμάτων που σχεδιάζει η Τοπική Επιτροπή μέσα στα
    πλαίσια των οδηγιών της Επαρχιακής Επιτροπής.
   β) Αξιολογεί τα αποτελέσματα της Κομματικής δουλειάς και
    εκφράζει τις διαπιστώσεις, τα συμπεράσματα και τις εισηγήσεις
    του.
   γ) Επιλαμβάνεται ειδικών θεμάτων που παραπέμπονται προς αυτό
    από τη Τοπική Επιτροπή ή την Επαρχιακή Επιτροπή και
    υποβάλλει σχετικές εισηγήσεις.

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΑΡΘΡΟ 62: ΜΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
 62.1 Προσόντα Εγγραφής
   α) Κάθε Κύπριος, κάτοικος της Κύπρου, μπορεί να εγγραφεί μέλος
    του Κόμματος, εάν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας
    του, δεν ανήκει ή δεν υποστηρίζει άλλο πολιτικό σχηματισμό και
    δηλώσει αποδοχή των Αρχών της Ιδεολογίας και του
    Καταστατικού του Κόμματος.
   β) Με απόφαση του Εκτελεστικού Γραφείου είναι δυνατό, Κύπριοι
    μη μόνιμοι κάτοικοι της Κύπρου, καθώς  και αλλοδαποί μόνιμοι
    κάτοικοι της Κύπρου να εγγραφούν μέλη του Κόμματος.

 62.2 Μητρώα Μελών 
  Τα μέλη εγγράφονται στα ακόλουθα Μητρώα: 
  1) Μητρώο Μελών Τοπικής Οργάνωσης.
  2) Μητρώο Μελών Επαρχιακής Οργάνωσης.
  3) Κεντρικό Μητρώο Μελών.
 62.3 Εγγραφή Μελών 
  Το υποψήφιο μέλος συμπληρώνει ειδικό Έντυπο Εγγραφής Μέλους στην
  Τοπική Οργάνωση του τόπου διαμονής του. Η αίτηση εξετάζεται από την
  οικεία Επαρχιακή Επιτροπή.
  Συμμετοχή στη διαδικασία εγγραφής μέλους έχουν ο Πρόεδρος και τα μέλη
  της Γραμματείας του Εκτελεστικού Γραφείου.
 62.4 Αποχώρηση Μέλους
  Έκαστο μέλος αποχωρεί από το Κόμμα:
   α) Όταν καταδεικνύει ρητά την επιθυμία του πως δεν επιθυμεί να
    είναι μέλος,
   β) Αποστείλει γραπτή επιστολή προς την οικεία Επαρχιακή
    Επιτροπή ή/και στο Γενικό Οργανωτικό Γραφείο,
   γ) Με δημόσια ανάρτηση ή δήλωση του,
   δ) Όταν με πράξεις ή/και ενέργειες του διαμηνύει ότι δεν θέλει να  
    είναι μέλος του κόμματος.
 
 62.5 Δικαιώματα Μέλους 
  Κάθε μέλος έχει δικαίωμα:
   α) Να ψηφίζει αιρετά όργανα του Κόμματος (άμεσα ή έμμεσα)
    όπως προνοεί το Καταστατικό.
   β) Να υποβάλλει υποψηφιότητα για εκλογή σε κομματικά Αξιώματα
    σε όλα τα επίπεδα της κομματικής δομής, όπως ορίζει το
    Καταστατικό.
   γ) Να διεκδικεί υποβολή υποψηφιότητας για πολιτειακά αξιώματα
    σύμφωνα με το Καταστατικό και τους Ειδικούς Κανονισμούς που
    ρυθμίζουν το θέμα τούτο.
   δ) Να ασκεί κριτική που να εξαντλείται μέσα στα πλαίσια της
    λειτουργίας των οργάνων του Κόμματος.
   ε) Να υποβάλλει στα αρμόδια όργανα εισηγήσεις και να συζητεί
    ελεύθερα  οποιοδήποτε θέμα που έχει σχέση με την πολιτική
    του Κόμματος μέσα στα πλαίσια των κομματικών διαδικασιών.
   στ) Να εκφράζει, να προωθεί και να υποστηρίζει, τυχόν
    διαφορετικές απόψεις του όσο αφορά την πολιτική ή τις
    ενέργειες του Κόμματος, είτε στα συλλογικά όργανα είτε
    δημόσια, νοουμένου ότι μετά που θα ληφθεί απόφαση ομόφωνα
    ή κατά πλειοψηφία από το αρμόδιο συλλογικό όργανο, το μέλος
    δεν δικαιούται με λόγο ή  ενέργειες να  υποσκάπτει ή να
    προβαίνει σε ενέργειες αντίθετες προς την απόφαση που
    λήφθηκε. Σε περίπτωση που ενεργεί αντίθετα, λαμβανομένης
    υπόψη και της μορφής και έντασης της αντίδρασης, το μέλος
    θεωρείται ότι είναι πειθαρχικά υπόλογο και σε περίπτωση
    καταδίκης, υπόκειται σε κυρώσεις.
 62.6 Υποχρεώσεις Μέλους 
  Κάθε μέλος έχει την υποχρέωση:
   α) Να σέβεται και να προωθεί τις Αρχές, την Ιδεολογία και το
    Πρόγραμμα του Κόμματος.
   β) Να συμμορφώνεται προς τις αποφάσεις και να τηρεί τη γραμμή
    του Κόμματος
   γ) Να παρακολουθεί ανελλιπώς τις συνεδρίες των οργάνων στα
    οποία  μετέχει και να λαμβάνει πρόθυμα μέρος στις διάφορες
    εκδηλώσεις του Κόμματος.
   δ) Να καταβάλλει την συνδρομή του στο Κόμμα.
   ε) Να φροντίζει ώστε να είναι εγγεγραμμένος στους Εκλογικούς
    Καταλόγους της Πολιτείας.

ΑΡΘΡΟ 55: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 55.1 Ύστερα από οδηγίες του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου, σύμπλεγμα Τοπικών
  Οργανώσεων, αποτελεί Περιφερειακή Οργάνωση. Κάθε Επαρχιακή Επιτροπή,
  σε συνεννόηση με το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο, χωρίζει την οικεία επαρχία
  της σε περιφέρειες. Κάθε περιφέρεια είναι ένας δήμος ή μια ενορία ή μια
  εκλογική περιφέρεια και στην ύπαιθρο μια ομάδα κοινοτήτων.
  Μέλη της μπορεί να είναι όλες οι Τοπικές Οργανώσεις μιας Περιφέρειας. Οι
  Πρόεδροι και οι Οργανωτικοί Γραμματείς των Τοπικών Οργανώσεων
  αποτελούν το Εκτελεστικό Σώμα της Περιφερειακής Οργάνωσης.
  Η Περιφερειακή Οργάνωση συνεδριάζει υπό την προεδρία του Εκπροσώπου
  των Περιφερειακών Τομέων/Οργανωτικό Συντονιστή Υπαίθρου και
  Δημαρχούμενων περιοχών, που εκλέγεται από τα μέλη της Περιφέρειας
  όπως ορίζει το άρθρο 52.1, τακτικά κάθε διμηνία και έκτακτα όταν το
  αποφασίσει η Επαρχιακή Επιτροπή. Οι αρμοδιότητες του Συντονιστή
  καθορίζονται με Κανονισμούς από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο
 55.2 Τις περιφέρειες κατά επαρχία ορίζει η οικεία Επαρχία σε συνεννόηση με το
  Γενικό Οργανωτικό Γραφείο.
 55.3 Αρμοδιότητες
  1) Συντονίζει τις δραστηριότητες των Τοπικών Οργανώσεων που
   περιλαμβάνονται στην περιφέρεια
  2) Θέτει περιφερειακούς στόχους για διεύρυνση του Κόμματος και
   αποτελεσματική διαφώτιση των μελών της.

ΑΡΘΡΟ 56: ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 
ΕΠΑΡΧΙΩΝ 
 56.1 Οι Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες Επαρχιών λειτουργούν
  σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος Καταστατικού.
 56.2 Ιδρύονται Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες κατά Επαρχία
  με εισήγηση του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
  Ομάδων και κατόπιν έγκρισης του Οργανωτικού Γραφείου, κατά Κλάδο ή
  Επάγγελμα όπου τα μέλη είναι πέραν των τριάκοντα (30). Το Εκτελεστικό
  Γραφείο δύναται να εγκρίνει σύσταση Κλαδικής Οργάνωσης με μικρότερο
  αριθμό μελών. Οι κατά επαρχία επάγγελμα Κλαδικές Οργανώσεις συνδέονται
  με τις αντίστοιχες Κλαδικές των άλλων Επαρχιακών και σχηματίζουν κατά
  επάγγελμα την Παγκύπρια Κλαδική Οργάνωση.
 56.3 Η Κλαδική Οργάνωση διοικείται από πενταμελή (5) Επιτροπή που
  αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα, το Βοηθό
  Γραμματέα και τον Ταμία.
 56.4 Υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, οι Πρόεδροι των
  Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων αποτελούν την
  Συντονιστική Επιτροπή των Κλαδικών Οργανώσεων (Σ.Ε.Κ.Ο) και έχουν την
  ευθύνη του συντονισμού των Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
  Ομάδων. Το έργο της Σ.Ε.Κ.Ο αναλαμβάνει πενταμελής Γραμματεία που
  εκλέγεται και έχει Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Αναπληρωτή
  Γραμματέα και Ταμία.
 56.5 Αρμοδιότητες
  α) Επιλαμβάνονται και προωθούν προβλήματα, ή αιτήματα μελών του
   Κλάδου δια του αρμοδίου οργάνου του Κόμματος.
  β) Μελετούν προβλήματα του Κλάδου και υποβάλλουν εισηγήσεις στο
   Κόμμα δια του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
   Ομάδων.
  γ) Οργανώνουν τα μέλη, τα στελέχη και τους οπαδούς του Κόμματος
   στους χώρους εργασίας και φροντίζουν δια την συστηματική
   διαφώτιση και εμπέδωση της Κομματικής Πολιτικής.
 56.6 Κατά παρόμοιο τρόπο λειτουργούν και οι Επιτροπές Συνταξιούχων.
 56.7 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί, που εγκρίνει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζουν τον τρόπο
  εκλογής και λειτουργίας όλων των Επιτροπών και Οργανώσεων του
  Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 57: TOΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 57.1 Η Τοπική Οργάνωση είναι η βασική πολιτική και οργανωτική μονάδα του
  Κόμματος. Καλύπτει και μια ενορία ή εκλογική περιφέρεια
  Ιδρύεται από την Επαρχιακή Επιτροπή ύστερα από έγκριση του Εκτελεστικού
  Γραφείου.  Δύναται να καλύπτει μια κοινότητα ή ομάδα κοινοτήτων ή ενορία ή
  εκλογική περιφέρεια και στις πόλεις  να καλύπτει την περιοχή που αναλογεί
  σε κάθε ένα εκλογικό Κέντρο.
 57.2 Αποτελείται τουλάχιστον από 10 μέλη. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το
  Εκτελεστικό Γραφείο δύναται να εγκρίνει σύσταση Τοπικής Οργάνωσης με
  μικρότερο αριθμό μελών.
  Η Τοπική Οργάνωση δέχεται μέλη που κατοικούν στην ίδια γεωγραφική
  περιφέρεια.

ΑΡΘΡΟ 58: ΤΟΠΙΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 58.1 Αποτελεί το ανώτατο όργανο της Τοπικής Οργάνωσης. Συγκροτείται από τα
  μέλη που έχουν εγγραφεί στο κεντρικό μητρώο μελών του Κόμματος
  τουλάχιστον εννέα (9) μήνες πριν τη διεξαγωγή της Παγκύπριας Εκλογικής
  Συνέλευσης και διενεργείται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του
  Κόμματος εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής της
  Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης.
  Εφορευτική Επιτροπή που ορίζεται από την Επαρχιακή Επιτροπή εποπτεύει
  την εκλογική διαδικασία. 
  Ειδικοί κανονισμοί που καθορίζονται από την Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν
  τα θέματα της υποβολής υποψηφιοτήτων και την εκλογική διαδικασία. Οι
  Γενικές Συνελεύσεις των Τοπικών Οργανώσεων διεξάγονται εντός έξι (6)
  μηνών μετά την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
 58.2 Σε περίπτωση που Προέδροι ή μέλη Τοπικών Επιτροπών δεν ανταποκρίνονται
  στα καθήκοντα τους και δεν υλοποιούν το πλάνο του Γενικού Οργανωτικού
  Γραφείου και τις αποφάσεις του Κόμματος, η οικεία Επαρχιακή Επιτροπή σε
  συνεννόηση με το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο και με έγκριση του
  Εκτελεστικού Γραφείου, αποφασίζει την πραγματοποίηση νέας Εκλογικής
  Συνέλευσης ή/και την αντικατάσταση τους.
 58.3 Αρμοδιότητες
  Εκλέγει τον Πρόεδρο και τα μέλη της Τοπικής  Επιτροπής για θητεία που
  διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.

ΑΡΘΡΟ 59: ΤΟΠΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 59.1 Συγκαλείται μια (1) φορά στην διάρκεια της θητείας της Επιτροπής ή όποτε
  αυτό κριθεί αναγκαίο και προβαίνει σε έλεγχο των πεπραγμένων της Τοπικής
  Επιτροπής, η οποία παρουσιάζει έκθεση δράσης. Μεριμνά για την περαιτέρω
  στελέχωση και δραστηριοποίηση της Τοπικής Επιτροπής.
  Συμμετέχουν όλα τα μέλη της Τοπικής Οργάνωσης που είναι εγγεγραμμένα
  στο κεντρικό μητρώο μελών του Κόμματος και έχουν τακτοποιημένη την
  οικονομική συνδρομή τους.

ΑΡΘΡΟ 60: ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 60.1 Εκλέγεται από την Τακτική Εκλογική Συνέλευση της Τοπικής Οργάνωσης για
  θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
  Αποτελείται από πέντε ως δεκαπέντε (5-15) μέλη ανάλογα με την
  αριθμητική δύναμη των μελών της Τοπικής Οργάνωσης.
  Καταρτίζεται εις Σώμα ως εξής:
  Αντιπρόεδρος, Γραμματέας Οργανωτικός Γραμματέας και Ταμίας. Τα υπόλοιπα
  μέλη είναι Σύμβουλοι. Συνεδριάζει τακτικά κάθε εβδομάδα και έκτακτα όταν
  κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο.
 60.2 Ο Πρόεδρος της  Τοπικής  Επιτροπής ΝΕΔΗΚ και η Πρόεδρος της Τοπικής
  Επιτροπής ΓΟΔΗΚ παρακάθονται στις συνεδρίες  της Τοπικής Επιτροπής του
  Κόμματος. Εξ οφίκιο μέλη με δικαίωμα ψήφου είναι οι Δήμαρχοι, Δημοτικοί
  Σύμβουλοι, Σχολικοί Έφοροι, Πρόεδρος και μέλη Κοινοτικών Συμβουλίων,
  νοουμένου ότι είναι μέλη του Κόμματος που κατοικούν στην οικεία Τοπική

  Γραφείο χωρίζει την Επαρχία της σε περιφέρειες. Κάθε περιφέρεια είναι ένας
  Δήμος ή Ενορία ή εκλογική περιφέρεια και στην Ύπαιθρο ομάδα κοινοτήτων.
  Του Επαρχιακού Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος της Επαρχιακής
  Επιτροπής.  Καλείται δε σε συνεδρία με απόφαση της Επαρχιακής Επιτροπής
  τακτικά κάθε τρεις (3) μήνες και έκτακτα όταν κριθεί αναγκαίο από τον
  Πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής ή όταν ζητηθεί από τη πλειοψηφία των
  μελών του.
 52.2 Αρμοδιότητες
  α) Συμβάλλει ουσιαστικά στην υλοποίηση των οργανωτικών
   προγραμμάτων εσωκομματικής επικοινωνίας που σχεδιάζει η
   Επαρχιακή Επιτροπή.
  β) Προβαίνει σε αξιολόγηση των πεπραγμένων και σε απολογισμό
   δράσης κατά Τοπική Οργάνωση και εκφράζει τις διαπιστώσεις, τα
   συμπεράσματα και τις εισηγήσεις της.
  γ) Επιλαμβάνεται ειδικών θεμάτων που παραπέμπονται προς αυτό από
   την Επαρχιακή Επιτροπή και υποβάλλει σχετικές εισηγήσεις.

ΑΡΘΡΟ 53: ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 53.1 Η Επαρχιακή Επιτροπή είναι είκοσι-εφταμελής (27). Εκλέγεται από την
  Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις
  (54) μήνες. Το Επαγγελματικό Οργανωτικό Στέλεχος κάθε επαρχίας
  συμμετέχει εξ οφίκιο μέλος της Επαρχιακής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου.
  Η εκλογή του Προέδρου της διεξάγεται χωριστά. Τα μέλη του Εκτελεστικού
  Γραφείου και της Γραμματείας του Εκτελεστικού Γραφείου δύνανται να
  παρακάθονται στις συνεδρίες της οικείας Επαρχιακής Επιτροπής.
 53.2 Οι Επαρχιακές Επιτροπές του Κόμματος υπό ομαλές συνθήκες είναι έξι (6),
  μια (1) σε κάθε Επαρχία της Κύπρου. Κατ’  εξαίρεση για λόγους οργανωτικούς
  και εφ΄ όσον συνεχίζεται η σημερινή έκρυθμη κατάσταση οι Επαρχιακές
  Επιτροπές είναι δώδεκα “12”.
  Επαρχιακή Επιτροπή Λευκωσίας
  Επαρχιακή Επιτροπή Μόρφου (Λευκωσίας)
  Επαρχιακή Επιτροπή Μόρφου (Λεμεσός)
  Επαρχιακή Επιτροπή Λεμεσού
  Επαρχιακή Επιτροπή Λάρνακας
  Επαρχιακή Επιτροπή Πάφου
  Επαρχιακή Επιτροπή  Αμμοχώστου (Λάρνακα)
  Επαρχιακή Επιτροπή Αμμοχώστου (Λεμεσός)
  Επαρχιακή Επιτροπή Αμμοχώστου (Λευκωσία)
  Επαρχιακή Επιτροπή Κερύνειας (Λευκωσία)
  Επαρχιακή Επιτροπή Κερύνειας (Λεμεσός)
  Επαρχιακή Επιτροπή Προσφύγων Πάφου (Μούτταλλος)
 53.3 Οι βουλευτές κάθε οικείας Επαρχίας είναι εξ οφίκιο  μέλη της Επαρχιακής
  Επιτροπής. Στις συνεδρίες παρακάθονται τα επαγγελματικά οργανωτικά
  στελέχη της επαρχίας, ο Πρόεδρος της ΝΕΔΗΚ και η Πρόεδρος της ΓΟΔΗΚ.Η
  Επαρχιακή Επιτροπή καταρτίζεται σε Σώμα ως εξής:
  Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Επαρχιακός Γραμματέας, Επαρχιακός
  Οργανωτικός Γραμματέας, Βοηθός Επαρχιακός Γραμματέας, Βοηθός
  Οργανωτικός Γραμματέας, Ταμίας, Γραμματέας Τύπου και Διαφώτισης,
  Γραμματέας Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων,
  Γραμματέας Αγροτικών Θεμάτων, και Γραμματέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
  Τα υπόλοιπα μέλη είναι Σύμβουλοι.
 53.4 Η Επαρχιακή Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά κάθε μήνα και έκτακτα κατά την
  κρίση του Προέδρου της ή της Εκτελεστικής Επιτροπής της, ή αν ζητηθεί
  τούτο από τα 2/5 των μελών της Επαρχιακής Επιτροπής.
 53.5 Αρμοδιότητες
  α) Η Επαρχιακή Επιτροπή εκπροσωπεί το Κόμμα στην Επαρχία της,
   καθοδηγεί και ελέγχει τις Τοπικές Οργανώσεις της περιοχής της και
   συντονίζει τη δράση τους, σύμφωνα με τις Αρχές του Κόμματος, τις
   Καταστατικές Διατάξεις και τις οδηγίες των αρμοδίων Κεντρικών

   Οργάνων.
  β) Φέρει την ευθύνη για την υλοποίηση του Γενικού Οργανωτικού
   Σχεδίου και των άλλων Προγραμμάτων του Κόμματος στην Επαρχία
   της και προΐσταται του Επαρχιακού επαγγελματικού προσωπικού μέσα
   στα πλαίσια των γενικών οδηγιών του Γενικού Διευθυντή για θέματα
   προσωπικού.
  γ) Συντάσσει και αποστέλλει στη Γενική Γραμματεία διμηνιαίες αναφορές
   για την κομματική δραστηριότητα της και τη γενική κατάσταση του
   Κόμματος στην Επαρχία της.
  δ) Μετέχει στη διαδικασία καθορισμού του κομματικού ψηφοδελτίου, για
   τις βουλευτικές, δημοτικές ή άλλες εκλογές ως ορίζουν οι Ειδικοί
   Κανονισμοί που ρυθμίζουν τα θέματα αυτά.
  ε) Παραπέμπει για εκδίκαση στο Πειθαρχικό Συμβούλιο υποθέσεις
   πειθαρχικών αδικημάτων των μελών σύμφωνα με τις διαδικασίες του
   άρθρου 62.1. Η παραπομπή υπόθεσης μέλους στο Πειθαρχικό
   Συμβούλιο συνοδεύεται πάντοτε από έγγραφο που δικαιολογεί την
   απόφαση παραπομπής.
  στ) Στα οικονομικά θέματα συμμορφώνεται με τις οδηγίες της Οικονομικής
   Επιτροπής.  Διατηρεί Επαρχιακό Ταμείο, το οποίο διαχειρίζεται
   υπεύθυνα υπό τον οικονομικό έλεγχο της Οικονομικής Επιτροπής.
   Πόροι του  ταμείου είναι τα έσοδα από διάφορες τοπικές εκδηλώσεις,
   λαχεία και εράνους και οι ειδικές τοπικές εισφορές των μελών και των
   φίλων του Κόμματος.  Τα έσοδα από τα δικαιώματα εγγραφής και οι
   ετήσιες συνδρομές των μελών κατατίθενται στο Κεντρικό Ταμείο του
   Κόμματος στη  Λευκωσία ή όπου αλλού ήθελε αποφασίσει η
   Οικονομική Επιτροπή. Επίσης, κατατίθενται στο Κεντρικό Ταμείο τα
   έσοδα από Παγκύπριες εκδηλώσεις του Κόμματος, των οποίων την
   πραγμάτωση προωθεί στην Επαρχία της.
  ζ) Ελέγχει κατά εξάμηνο τα Ταμεία των Τοπικών Οργανώσεων και
   αποστέλλει σχετική κατάσταση στην Οικονομική Επιτροπή στη
   Λευκωσία. 
  η) Με έγκριση του Εκτελεστικού Γραφείου καταρτίζει Συμβουλευτικό
   Συμβούλιο ή άλλες Επιτροπές για να υποβοηθηθεί στο έργο της.
  θ) Συμμορφώνεται προς τις εκάστοτε οδηγίες του Γενικού Οργανωτικού
   Γραμματέα του Κόμματος και βρίσκεται σε στενή συνεργασία και
   επικοινωνία με τα αρμόδια όργανα σε όλα τα θέματα.
 53.6 Οι επαρχιακοί αξιωματούχοι συμμετέχουν ως ισότιμα μέλη στα αντίστοιχα
  ειδικά κεντρικά γραφεία ή επιτροπές.
 53.7 Η Επαρχιακή Επιτροπή προΐσταται του Επαρχιακού Επαγγελματικού
  προσωπικού μέσα στα πλαίσια του οργανογράμματος και των Γενικών
  Οδηγιών του Γενικού Διευθυντή για θέματα προσωπικού.

ΑΡΘΡΟ 54: ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 54.1 Την Εκτελεστική Γραμματεία της Επαρχιακής Επιτροπής αποτελούν οι
  Αξιωματούχοι της Επαρχιακής Επιτροπής. Μετέχουν οι βουλευτές της
  Επαρχίας. Πρόεδρος είναι ο Πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής. Ο
  Πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής της ΝΕΔΗΚ και η Πρόεδρος της
  Επαρχιακής Επιτροπής της ΓΟΔΗΚ δύνανται να παρευρίσκονται στις
  συνεδριάσεις της Γραμματείας.
 54.2 Αρμοδιότητες
  Η Εκτελεστική Γραμματεία αντιμετωπίζει τις τρέχουσες εξελίξεις μέσα στα
  πλαίσια των αποφάσεων της Επαρχιακής Επιτροπής και υλοποιεί γενικά τις
  αποφάσεις της.
  Σε περίπτωση επείγουσας μορφής λαμβάνει αποφάσεις τις οποίες
  αναφέρει στην πρώτη επόμενη συνεδρία της Ολομέλειας της Επαρχιακής
  Επιτροπής για επικύρωση.

   την κανονική λειτουργία του λογιστηρίου του Κόμματος.
  θ) Υποβάλλει στην Κεντρική Επιτροπή στο τέλος κάθε οικονομικού έτους
   τους ελεγμένους λογαριασμούς του Κόμματος προς συζήτηση και
   έγκριση.
  ι) Παρουσιάζει στην Οικονομική Επιτροπή, σε συνεργασία με τον
   Οικονομικό Διαχειριστή, κατ’ έτος προϋπολογισμό για τους
   επόμενους δώδεκα (12) μήνες.
  ια) Συμμετέχει εξ οφίκιο μέλος στο Εκτελεστικό Γραφείο με δικαίωμα
   ψήφου

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΑΡΘΡΟ 48: ΔΟΜΗ - ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 
ΚΟΜΜΑΤΟΣ
Α. ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
 1. ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 2. ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 3. ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 4. ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ
 5. ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Ολομέλεια)
 6. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
 7. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 8. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 9. ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 10. ΤΟΠΙΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 11. ΤΟΠΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Β.   ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ
 1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 2. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 3. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 4. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 5. ΒΟΗΘΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 6. ΒΟΗΘΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 7. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ
  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
 8. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 9. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 10. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΑΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 11. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΩΤΙΣΗΣ
 12. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ – ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΘΡΟ 49: ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 49.1 Η Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση πραγματοποιείται κάθε πενήντα-τέσσερις
  (54) μήνες ταυτόχρονα με την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα μέλη της οικείας Επαρχιακής
  Οργάνωσης που έχουν εγγραφεί στο κεντρικό μητρώο μελών του Κόμματος
  τουλάχιστον εννιά (9) μήνες πριν την ημέρα της διεξαγωγής των εργασιών
  της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης.
 49.2 Η Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο και τα είκοσι-έξι (26)
  μέλη της Επαρχιακής Επιτροπής καθώς και τα αιρετά μέλη της Κεντρικής
  Επιτροπής που προέρχονται από την οικεία Επαρχιακή Οργάνωση.
 49.3 Την εκλογική διαδικασία εποπτεύει η Επαρχιακή Εφορευτική Επιτροπή που
  ορίζεται από την Επαρχιακή Επιτροπή υπό την ευθύνη και σε συνεννόηση με
  την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 50: ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 50.1 Το Τακτικό Επαρχιακό Συνέδριο συγκαλείται μια (1) φορά στην διάρκεια της
  θητείας των Επαρχιακών Συλλογικών Οργάνων κατόπιν σύγκλισης του από
  την Επαρχιακή Επιτροπή σε συνεννόηση με το Εκτελεστικό Γραφείο ή όποτε
  αυτό κριθεί αναγκαίο, και είναι το Ανώτατο Επαρχιακό Συλλογικό όργανο του
  Κόμματος στην κάθε επαρχία.
 50.2 Στο Τακτικό Επαρχιακό Συνέδριο γίνεται απολογισμός δράσης των
  επαρχιακών οργάνων και έλεγχος των πεπραγμένων τους από τη βάση του
  Κόμματος. Κατατίθεται έκθεση δράσης της Επαρχιακής Επιτροπής για την
  προηγούμενη θητεία και οικονομικός απολογισμός για την ίδια περίοδο.
 50.3 Σύνθεση 
  Στο Τακτικό Επαρχιακό Συνέδριο συμμετέχουν οι κεντρικοί αξιωματούχοι, οι
  Βουλευτές, οι Ευρωβουλευτές,  οι Υπουργοί και τα μέλη των κεντρικών
  συλλογικών οργάνων που είναι μέλη της οικείας Επαρχιακής Οργάνωσης, οι
  Πρόεδροι και τα μέλη των Επαρχιακών Επιτροπών, ΔΗΚΟ, ΓΟΔΗΚ και
  ΝΕΔΗΚ, οι Πρόεδροι των Τοπικών Επιτροπών, οι Πρόεδροι των Κλαδικών
  Επαρχιακών Επιτροπών και Επαγγελματικών Ομάδων, ένας αντιπρόσωπος
  από κάθε εκλογικό κέντρο, οι Δήμαρχοι, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι Σχολικοί
  Έφοροι, οι Πρόεδροι και τα μέλη των εκλεγμένων Κοινοτικών Συμβουλίων
  που είναι μέλη του Κόμματος, καθώς και οι πρώην κεντρικοί αξιωματούχοι,
  Βουλευτές, Ευρωβουλευτές, Υπουργοί, Πρόεδροι Επαρχιακών Επιτροπών
  ΔΗΚΟ, ΓΟΔΗΚ και ΝΕΔΗΚ, που είναι μέλη της οικείας Επαρχιακής
  Οργάνωσης.
  Οι Προσφυγικές Επαρχιακές Οργανώσεις καλούν σε συμμετοχή στο
  Επαρχιακό Συνέδριο όλα τα μέλη τους.
 50.4 Αρμοδιότητες 
  α) Λαμβάνει γνώση, συζητά και εγκρίνει την Έκθεση Δράσης της
   Επαρχιακής Επιτροπής για τη λήγουσα διετία.
  β) Λαμβάνει γνώση, συζητά και εγκρίνει τον Οικονομικό Απολογισμό της
   περασμένης διετίας.
 50.5 Ειδικοί Κανονισμοί 
  Ειδικοί Κανονισμοί που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν την
  οργάνωση, σύνθεση και λειτουργία του Τακτικού Επαρχιακού Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 51: ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 51.1 Το Έκτακτο Επαρχιακό Συνέδριο συγκαλείται ύστερα από απόφαση του
  Εκτελεστικού Γραφείου ή της Επαρχιακής Επιτροπής με έγκριση του
  Εκτελεστικού Γραφείου ή ύστερα από αίτηση των 2/5 των μελών του
  Κόμματος στην οικεία Επαρχία, με συγκεκριμένη ημερήσια διάταξη.
  Εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις περί του Τακτικού Επαρχιακού
  Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 52: ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 52.1 Το Επαρχιακό Συμβούλιο συγκροτείται από:
  α) Την Επαρχιακή Επιτροπή
  β) Τους Βουλευτές
  γ) Τους Δημάρχους, τους Δημοτικούς Συμβούλους και τους Σχολικούς
   Εφόρους
  δ) Τους Αντιπροσώπους της Επαρχιακής Οργάνωσης στην Κεντρική
   Επιτροπή.
  ε) Τον Πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής ΝΕΔΗΚ
  στ) Την Πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής ΓΟΔΗΚ
  ζ) Τους Εκπροσώπους των Περιφερειακών Τομέων/Συντονιστές
   Υπαίθρου και Δημαρχούμενων περιοχών οι οποίοι ορίζονται από το
   Γενικό Οργανωτικό Γραφείο σε συνεννόηση με την οικεία Επαρχιακή
   Επιτροπή.
  η) Τα επαγγελματικά οργανωτικά στελέχη 
  
  Η οικεία Επαρχιακή Επιτροπή σε συνεννόηση με το Γενικό Οργανωτικό

ΑΡΘΡΟ 38: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 38.1 Ο Γραμματέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή.
 38.2 Υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα χειρίζεται θέματα
  που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
 38.3 Υπό την εποπτεία ενός εκ των Αντιπροέδρων του Κόμματος συμμετέχει στη
  διαδικασία παραγωγής πολιτικής στον τομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΑΡΘΡΟ 39: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
 39.1 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων επιλέγεται/εκλέγεται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 39.2 Υπό την εποπτεία του Γενικού Γραμματέα διεκπεραιώνει τις αποφάσεις της
  Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων.
 39.3 Υπό την εποπτεία του Αντιπροέδρου του Κόμματος συμμετέχει στη
  διαδικασία παραγωγής πολιτικής.
 39.4 Υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα συμμετέχει στην
  υλοποίηση των οργανωτικών σχεδιασμών του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 40: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ  ΣΧΕΣΕΩΝ
 40.1 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων επιλέγεται/εκλέγεται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 40.2 Υπό την εποπτεία του Αναπληρωτή Προέδρου χειρίζεται τις σχέσεις του
  Κόμματος με Κόμματα, Οργανώσεις και Ομάδες του εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟ 41: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ/ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ
 41.1 Ο Γραμματέας Επικοινωνίας/Εκπρόσωπος Τύπου επιλέγεται/εκλέγεται από
  την Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου κατόπιν εισήγησης του
  Προέδρου του Κόμματος για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54)
  μήνες.
 41.2 Ετοιμάζει τις ανακοινώσεις του Κόμματος
 41.3 Έχει την ευθύνη παρακολούθησης των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ).
 41.4 Καταρτίζει προγράμματα εξωτερικής προβολής του Κόμματος, τα οποία,
  αφού εγκριθούν, προωθεί προς υλοποίηση σε συνεργασία της Επιτροπής
  Δημοσίων Σχέσεων και της Επιτροπής Πολιτικού Σχεδιασμού.
 41.5 Καταρτίζει προγράμματα εσωτερικής διαφώτισης, τα οποία, αφού εγκριθούν,
  προωθεί προς υλοποίηση με τη συνεργασία των αρμοδίων οργάνων του
  κόμματος (π.χ. Επαρχιακές Επιτροπές).
 41.5 Φέρει την ευθύνη των κομματικών εκδόσεων.
 41.6 Συμμετέχει στα διάφορα όργανα του Κόμματος ως ορίζει το Καταστατικό.
 
ΑΡΘΡΟ 42: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
 42.1 Ο Γραμματέας Κλαδικών Οργανώσεων επιλέγεται/εκλέγεται από την
  Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 42.2 Κάτω από την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα χειρίζεται όλα
  τα θέματα που αφορούν τις σχέσεις του Κόμματος με τις επαγγελματικές
  οργανώσεις των εργαζομένων (εργατών, υπαλλήλων, εκπαιδευτικών,
  οργανωμένων επιστημόνων κλπ.) και έχει την ευθύνη για την οργάνωση και
  λειτουργία κομματικών γενικών και κλαδικών οργανώσεων μέσα στις τάξεις
  του εργατικού κόσμου.
 42.3 Υπό την εποπτεία ενός εκ των Αντιπροέδρων του Κόμματος συμμετέχει στο
  σύστημα παραγωγής πολιτικής και ειδικότερα υποβάλλει εισηγήσεις για
  διαμόρφωση και προώθηση της εργατικής πολιτικής του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 43: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 43.1 Ο Γραμματέας Αγροτικών Θεμάτων εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή για
  θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 43.2 Κάτω από την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα χειρίζεται όλα
  τα θέματα που αφορούν τις σχέσεις του Κόμματος με τις αγροτικές
  οργανώσεις και έχει την ευθύνη για την οργάνωση και λειτουργία

  κομματικών οργανώσεων μέσα στις τάξεις του  αγροτικού κόσμου.
 43.3 Υπό την εποπτεία ενός εκ των Αντιπρόεδρων του Κόμματος συμμετέχει στο
  σύστημα παραγωγής πολιτικής και υποβάλλει εισηγήσεις για διαμόρφωση και
  προώθηση της αγροτικής πολιτικής του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 44: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ  ΘΕΜΑΤΩΝ
 44.1 Ο Γραμματέας Προσφυγικών Θεμάτων επιλέγεται/εκλέγεται από την
  Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 44.1 Αρμοδιότητες
  α) Υπό την εποπτεία  του Γενικού Γραμματέα χειρίζεται θέματα που
   αφορούν τις σχέσεις του Κόμματος με τη ΠΕΠ και τα προσφυγικά
   σωματεία στα πλαίσια της πολιτικής του Κόμματος.
  β) Επιλαμβάνεται των προσφυγικών και άλλων προβλημάτων των μελών
   και τα προωθεί προς τη λύση τους.

ΑΡΘΡΟ 45: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
 45.1 Ο Γραμματέας Θρησκευτικών Ομάδων επιλέγεται/εκλέγεται από την
  Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 45.2 Αρμοδιότητες 
  Υπό την εποπτεία του Γενικού Γραμματέα χειρίζεται θέματα που αφορούν τις
  σχέσεις του Κόμματος με τις θρησκευτικές ομάδες στα πλαίσια της πολιτικής
  του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 46: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 46.1 Η Κεντρική  Επιτροπή εκλέγει  ύστερα από πρόταση του Εκτελεστικού
  Γραφείου δύο (2) μέλη του Κόμματος ως Οικονομικούς Ελεγκτές του
  Κόμματος εκ των οποίων ο ένας είναι εγκεκριμένος ελεγκτής, για θητεία
  που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 46.2 Η θέση του Οικονομικού Ελεγκτή είναι ασυμβίβαστη με οποιονδήποτε άλλο
  κομματικό αξίωμα.
 46.3 Ελέγχουν την οικονομική διαχείριση των οργάνων και Επιτροπών του
  Κόμματος και καταθέτουν την έκθεση τους στην Κεντρική Επιτροπή και στο
  Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο αναφορικά με την προηγούμενη θητεία.

ΑΡΘΡΟ 47: ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 47.1 Ο Γενικός Διευθυντής του Κόμματος επιλέγεται/εκλέγεται, διορίζεται και
  παύεται από το Εκτελεστικό Γραφείο κατόπιν εισήγησης του Προέδρου.
 47.2 Αρμοδιότητες
  α) Προΐσταται διοικητικά της εσωτερικής λειτουργίας του Κόμματος και
   εποπτεύει το έργο του επαγγελματικού προσωπικού των Κεντρικών
   και Επαρχιακών γραφείων.
  β) Υπό την εποπτεία της Γραμματείας του Εκτελεστικού Γραφείου, έχει
   την ευθύνη θεμάτων που άπτονται του επαγγελματικού προσωπικού
   του Κόμματος.
  γ) Προτείνει στο Εκτελεστικό Γραφείο την δομή και το οργανόγραμμα του
   Κόμματος.
  δ) Δύναται να ανοίγει/κλείνει/λειτουργεί τραπεζικούς λογαριασμούς,
   ή/και να έχει δικαίωμα υπογραφής ή/και  να προβαίνει σε αιτήματα
   τραπεζικών διευκολύνσεων/δανεισμού εκ μέρους του Κόμματος,
   ΝΕΔΗΚ, ΓΟΔΗΚ, και των Επαρχιακών Επιτροπών σύμφωνα με το
   άρθρο 69.9.
  ε) Συμμετέχει εξ οφίκιο μέλος στην Οικονομική Επιτροπή με δικαίωμα
   ψήφου.
  στ) Εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή τη διενέργεια  πληρωμής
   των κομματικών δαπανών και υπογράφει τα εντάλματα πληρωμής.
  ζ) Εισηγείται, σε συνεργασία με τον Οικονομικό Διαχειριστή, προς την
   Οικονομική Επιτροπή, τον Ετήσιο Προϋπολογισμό Εσόδων και
   Δαπανών.
  η) Σε συνεργασία με την Οικονομική Επιτροπή του Κόμματος εποπτεύει

ΑΡΘΡΟ 65: ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
 65.1 Παραρτήματα Εξωτερικού
  α) Στα μεγάλα κέντρα του απόδημου Κυπριακού Ελληνισμού ή και αλλού,
   ιδρύονται Τοπικές Οργανώσεις - Παραρτήματα του Κόμματος.
  β) Λειτουργούν με βάση Καταστατικό που εγκρίνει ειδικά συγκαλούμενο
   Τοπικό Συνέδριο του Κόμματος και επικυρώνει το Εκτελεστικό
   Γραφείο.
 65.2 Φοιτητικές Οργανώσεις
  Στα διάφορα Πανεπιστήμια του Εξωτερικού ή Σχολές Τριτοβάθμιας
  Εκπαίδευσης του Εσωτερικού ιδρύονται και λειτουργούν Φοιτητικές
  Οργανώσεις του Κόμματος.

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ
ΑΡΘΡΟ 66: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 66.1 Υποεπιτροπή του Εκτελεστικού Γραφείου του Κόμματος εκ πέντε (5) μελών
  θα λειτουργεί σαν Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
  Τα πέντε (5) μέλη θα εκλέγονται στη πρώτη συνεδρία του Εκτελεστικού
  Γραφείου με μυστική ψηφοφορία και θα υπηρετούν καθ΄ όλη τη θητεία. Σε
  περίπτωση που θα κενωθεί θέση μέλους του Πειθαρχικού Συμβουλίου
  επιλέγεται άμεσα νέο μέλος.
  Εκάστη Επαρχιακή Επιτροπή δύναται να υποβάλει καταγγελία στο Γενικό
  Γραμματέα σχετικά  με παράπτωμα που αφορά μέλος του Κόμματος που
  εμπίπτει στη δική της δικαιοδοσία. Ο Γενικός Γραμματέας αφού διαπιστώσει
  ότι τα γεγονότα που αφορούν τη συγκεκριμένη περίπτωση μπορούν να
  στοιχειοθετήσουν υπόθεση που εμπίπτει  στις πρόνοιες των πιο κάτω
  πειθαρχικών αδικημάτων ετοιμάζει σχετική έκθεση και την παραπέμπει
  ενώπιον του Εκτελεστικού Γραφείου για εξέταση και λήψη απόφασης
  παραπομπής ή όχι σε πειθαρχική δίκη.
  Νοείται ότι το Εκτελεστικό Γραφείο δικαιούται αυτεπαγγέλτως να
  παραπέμπει στο Πειθαρχικό Συμβούλιο οποιαδήποτε καταγγελία κρίνει ότι
  πρέπει να τύχει πειθαρχικής διερεύνησης. Κατά τη λήψη της απόφασης του
  Εκτελεστικού Γραφείου δε μετέχουν στη διαδικασία τα μέλη του Πειθαρχικού
  Συμβουλίου.
 66.2 Νοείται ότι σε περιπτώσεις αυταπόδεικτου πειθαρχικού παράπτωματος το
  Εκτελεστικό Γραφείο δύναται να επιβάλει αυτεπάγγελτα οποιαδήποτε
  πειθαρχική ποινή.
 66.3 Οι αποφάσεις του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου μπορούν να
  εφεσιβληθούν από το ενδιαφερόμενο μέρος το αργότερο εντός τριάντα (30)
  ημερών από της κοινοποιήσεως σε αυτόν ή από της δημοσιεύσεως της
  απόφασης.
  Έφεση υποβάλλεται στην Κεντρική Επιτροπή της οποίας Υποεπιτροπή από
  έντεκα (11) μέλη ενεργεί σαν Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό  Συμβούλιο, και
  δύναται να ακυρώσει, να μειώσει, ή να επικυρώσει την ποινή.
  Τα έντεκα (11) μέλη θα καθορίζονται στην πρώτη συνεδρία της Κεντρικής
  Επιτροπής με μυστική ψηφοφορία και θα υπηρετούν καθ΄ όλη τη θητεία.
  Σε περίπτωση που θα κενωθεί θέση μέλους του Δευτεροβάθμιου
  Πειθαρχικού Συμβουλίου επιλέγεται άμεσα νέο μέλος.
 66.4 Σε περίπτωση που μέλος του πρωτοβάθμιου ή δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού
  Συμβουλίου έχει άμεση ή έμμεση σχέση με οποιονδήποτε κατηγορούμενο
  τότε το μέλος αυτό δεν θα λαμβάνει μέρος στη πειθαρχική διαδικασία.
 66.5 Πειθαρχικά Αδικήματα
   α) Η μη συμμόρφωση μέλους προς τις υποχρεώσεις του, που
    απορρέουν από το Καταστατικό και τις διατάξεις των
    Κανονισμών Λειτουργίας του Κόμματος.
   β) Η συμπεριφορά μέλους που μειώνει το ηθικό κύρος και θίγει
    την αξιοπρέπεια του Κόμματος.

   γ) Στάση και συμπεριφορά μέλους αντίθετη προς τις Αρχές, την
    Ιδεολογία, τις αποφάσεις και τις προγραμματικές επιδιώξεις του
    Κόμματος.
 66.6 Πειθαρχικές Ποινές
  Για τα πιο πάνω πειθαρχικά αδικήματα επιβάλλονται ανάλογα με τη
  σοβαρότητα του πειθαρχικού αδικήματος οι πιο κάτω ποινές:
   α) Σύσταση
   β) Προφορική επίπληξη
   γ) Γραπτή επιτίμηση
   δ) Προσωρινός αποκλεισμός από την κομματική ζωή
   ε) Καθαίρεση Αξιωματούχου από το Αξίωμα του
   στ) Προσωρινή Αποβολή
   ζ) Αποβολή

ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ
ΑΡΘΡΟ 67: ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ - ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
 67.1 Οι πολιτικές αποφάσεις του Κόμματος για την εκλογή Προέδρου της
  Δημοκρατίας λαμβάνονται από την Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος, που
  συνέρχεται μετά από πρόταση του Εκτελεστικού Γραφείου, είτε
  αυτεπάγγελτα.
 67.2 Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Κόμματος είναι μέλος της Βουλής τότε
  είναι ο υποψήφιος του Κόμματος στην εκλογή για ανάδειξη Προέδρου της
  Βουλής.
 67.3 Ειδικοί Κανονισμοί που ψηφίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν τη
  διαδικασία επιλογής κομματικού ή κομματικών υποψηφίων στη διεκδίκηση
  των Γενικών ή Αναπληρωματικών Βουλευτικών Εκλογών, των Ευρωεκλογών,
  των Δημοτικών Εκλογών ή της Εκλογής Κοινοτικών  Συμβουλίων.
 67.4 Όλοι οι υποψήφιοι Βουλευτές, Ευρωβουλευτές, Δήμαρχοι, Δημοτικοί
  Σύμβουλοι και άλλοι υποψήφιοι Κομματικών ή Κοινοτικών αξιωμάτων
  μπορούν να έχουν πρόσβαση για επιθεώρηση των μητρώων του Κόμματος
  βάση κανονισμών που θα εκδίδει το Εκτελεστικό Γραφείο.

ΜΕΡΟΣ ΕΝΝΑΤΟ 
ΑΡΘΡΟ 68: ΕΙΔΙΚΟΙ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
 68.1 Η Κεντρική Επιτροπή θεσπίζει Ειδικούς Κανονισμούς που ρυθμίζουν:
  α) Τη διαδικασία της υποβολής υποψηφιότητας και εκλογής
   Αξιωματούχων του Κόμματος από την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση
   ή άλλα ανώτερα όργανα του Κόμματος.
  β) Τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων του Κόμματος, Κεντρικών και
   Επαρχιακών.
  γ) Το διαχωρισμό των υπηρεσιών των Αξιωματούχων του Κόμματος σε
   δύο κατηγορίες. Στην κατηγορία όσων προσφέρουν τις υπηρεσίες τους
   άνευ αντιμισθίας και εκείνων που πράττουν τούτο έναντι αντιμισθίας,
   με αναφορά των συγκεκριμένων Αξιωματούχων που ανήκουν σε κάθε
   κατηγορία.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟ
ΑΡΘΡΟ 69: ΓΕΝΙΚΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
 69.1 Διαδικασία Αναφοράς
  Αναφορά οργάνου ή μέλους προς το Εκτελεστικό Γραφείο ή την Κεντρική
  Επιτροπή γίνεται πάντοτε δια του Γενικού Γραμματέα.

 69.2 Καταρτισμός Προσχεδίων Κανονισμών
  Τα προσχέδια όλων των Κανονισμών Λειτουργίας των διαφόρων Οργάνων ή
  Επιτροπών που προνοεί το Καταστατικό καταρτίζει το Εκτελεστικό Γραφείο
  με εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας, Ελέγχου και Κανονισμών και τα
  παραπέμπει για έγκριση στην Κεντρική Επιτροπή. 
 69.3 Τρόπος λήψης Αποφάσεων
  Όλες οι αποφάσεις των Συλλογικών Οργάνων που προνοούνται από το
  Καταστατικό λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία νοουμένου ότι δεν
  προβλέπεται διαφορετικά σε άλλο άρθρο του Καταστατικού. Σε περίπτωση
  ισοψηφίας ο προεδρεύων του συγκεκριμένου οργάνου έχει τη νικώσα ψήφο.
  Όταν ζητηθεί μυστική ψηφοφορία από το 25% των παρόντων συνέδρων σε
  οποιαδήποτε Συνέλευση ή οποιοδήποτε Συνέδριο, τότε αυτή διεξάγεται
  από πενταμελή (5) Εφορευτική Επιτροπή η οποία επιβλέπει τη διεξαγωγή
  της ψηφοφορίας και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων.
 69.4 Ασυμβίβαστη η κατοχή δύο κομματικών Αξιωμάτων
   α) Είναι ασυμβίβαστη η κατοχή δύο ή περισσότερων θέσεων
    αξιωματούχων σε Κεντρικό ή Επαρχιακό ή Τοπικό επίπεδο από
    το ίδιο πρόσωπο. Οιοσδήποτε αξιωματούχος ανεξάρτητα
    επιπέδου δικαιούται να κατέχει θέση ως απλό μέλος σε
    συλλογικό όργανο.
   β) Νοείται ότι τούτο δεν ισχύει όταν προνοείται καταστατικά ή
    συμμετοχή του φορέα ενός αξιώματος στα ανώτατα όργανα.
   γ) Η απ’ ευθείας εκλογή σε συλλογικό όργανο δεν αποτελεί
    ασυμβίβαστο με κομματικό αξίωμα.
    Το Εκτελεστικό Γραφείο καθορίζει ποια συγκεκριμένα αξιώματα
    είναι  ασυμβίβαστα.
 69.5 Κήρυξη θέσης Μέλους Συλλογικού Οργάνου (Κεντρικού ή Επαρχιακού) ως
  κενή και διαδικασία συμπλήρωσής της.
   α) Σε περίπτωση που μέλος συλλογικού οργάνου απουσιάζει
    αδικαιολόγητα πέρα από τρείς συνεχείς  συνεδρίες ή από δέκα
    (10) συνολικά αδικαιολόγητες συνεδρίες κατά τη διάρκεια της
    θητείας του , το όργανο δικαιούται να το απαλλάξει από τα
    καθήκοντα του και να κηρύξει τη θέση του κενή, αφού
    εξασφαλίσει προηγουμένως την έγκριση του Εκτελεστικού
    Γραφείου.
   β) Κενούμενες θέσεις  κατά τα ανωτέρω καταλαμβάνουν οι
    επιλαχόντες κατά την σειρά επιτυχίας κατά της εκλογής.
   γ) Σε περίπτωση μη κάλυψης θέσης από επιλαχόντες για τη
    συμπλήρωση της κενής θέσης, θα επιλέγει το όργανο ύστερα
    από έγκριση του Εκτελεστικού Γραφείου. 
 69.6 Θητεία Αξιωματούχων 
  Η θητεία των Αξιωματούχων που αναφέρονται στα διάφορα άρθρα του
  Καταστατικού, αρχίζει από την ημέρα της εκλογής τους και λήγει αμέσως
  μετά την εκλογή των νέων Αξιωματούχων από το αρμόδιο όργανο του
  Κόμματος και διαρκεί για 54 μήνες. Εξαιρούνται ο Κοινοβουλευτικός
  Εκπρόσωπος και ο Αναπληρωτής του, των οποίων η θητεία διαρκεί όσο και η
  βουλευτική θητεία τους , καθώς και ο Πρόεδρος και τα μέλη της Τοπικής
  Επιτροπής των οποίων η θητεία μπορεί να καθορίζεται από τις ετήσιες
  Τοπικές Γενικές Συνελεύσεις. 
 69.7 Έκπτωση Αξιωματούχων/Μελών
  Αξιωματούχος/Μέλος του Κόμματος εκπίπτει του αξιώματός του σε
  περίπτωση που με ενέργειες του βρίσκεται σε αντίθεση με αποφάσεις
  Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος, ύστερα από σχετική απόφαση του
  Εκτελεστικού Γραφείου δεόντως αιτιολογημένης, με δικαίωμα έφεσης στην
  Κεντρική Επιτροπή εντός τριάντα (30) ημερών.
 69.8 Τροποποίηση του Καταστατικού 
  Το Καταστατικό του Κόμματος μπορεί να τροποποιηθεί σε Τακτικό ή Έκτακτο
  Παγκύπριο Συνέδριο με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων που έχουν
  δικαίωμα ψήφου, δεδομένου ότι το σχέδιο τροποποιήσεων θα

  γνωστοποιηθεί τουλάχιστον ένα μήνα πριν το Συνέδριο σε όλα το όργανα και
  τους συνέδρους του Κόμματος.
 69.9 Πόροι του Κόμματος
  Πόροι του Κόμματος είναι η ετήσια κρατική χορηγία και οι ετήσιες συνδρομές
  των μελών, εισφορές, δωρεές, έσοδα εράνων, οργάνωσης λαχείων,
  χοροεσπερίδων, άλλων εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων που συνάδουν με
  τις αρχές πολιτικής δεοντολογίας.
  Το Κόμμα έχει εξουσία όπως: 
   α) Διορίζει τραπεζικούς ή/και άλλους οργανισμούς ως τραπεζίτες
    του και να προβαίνει στο άνοιγμα οποιουδήποτε λογαριασμού.
   β) Συναλλάττεται ή/και λαμβάνει τραπεζικές διευκολύνσεις ή/και
    υπηρεσίες σε δάνεια, τρεχούμενο ή/και οποιοδήποτε άλλο
    λογαριασμό ή/και σε οποιαδήποτε άλλη μορφή τραπεζικών
    πιστώσεων για οποιαδήποτε ποσά με ή χωρίς εξασφαλίσεις και
    κάτω από οποιουσδήποτε όρους 
   γ) Υποθηκεύει, καταθέτει, ενεχυριάζει ή/και άλλως πως
    προσφέρει ή/και διαθέτει οποιαδήποτε περιουσία του Κόμματος
    κινητή ή/και ακίνητη σαν εξασφάλιση οποιονδήποτε
    υφιστάμενων ή/και  μελλοντικών ή/και  υπό αίρεση
    υποχρεώσεων του Κόμματος, έναντι οποιουδήποτε τραπεζικού
    ή/και άλλου οργανισμού ή/και φυσικού ή/και νομικού
    προσώπου.
   δ) Προς το σκοπό υλοποίησης των πιο πάνω, ο εκάστοτε
    Διευθυντής του Κόμματος ή/και ο εκάστοτε Οικονομικός
    Διαχειριστής του Κόμματος ή/και οποιοσδήποτε πληρεξούσιος
    αντιπρόσωπος οποιουδήποτε από αυτούς, εξουσιοδοτούνται να
    προβαίνουν σε οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις ή/και στη
    συνομολόγηση οποιασδήποτε συμφωνίας υπογράφοντας προς
    τούτο κάθε αναγκαίο έγγραφο, δήλωση ή αίτηση ή/και να
    παρίστανται ενώπιον οποιασδήποτε αρχής για σκοπούς αγοράς
    ή/και πώλησης ή/και επιβάρυνσης οποιασδήποτε κινητής ή
    ακίνητης περιουσίας του Κόμματος.
 69.10 Ημερομηνία ισχύος του παρόντος Καταστατικού 
  Η ισχύς του Καταστατικού που ψηφίστηκε στις 6 Μαΐου 2018 αρχίζει από την
  ψήφισή του.
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΑΡΘΡΟ 1 : ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΕΜΒΛΗΜΑ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ
 1.1 Το Δημοκρατικό Κόμμα ιδρύθηκε στη Λευκωσία αρχικά ως παράταξη με την
  ονομασία Δημοκρατική Παράταξη, στις 12 Μαΐου 1976, με ιδρυτική διακήρυξη
  του Σπύρου Κυπριανού με στόχο τη στήριξη του εθνάρχη Μακαρίου και της
  πολιτικής του. Η παράταξη σύντομα μετασχηματίστηκε σε Κόμμα με την
  επωνυμία ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ.
 1.2 ΕΔΡΑ του Κόμματος είναι στην Λεωφ. Γρίβα Διγενή 50, 1080, στη Λευκωσία.
 1.3 ΕΜΒΛΗΜΑ του Κόμματος η αναμμένη δάδα.
 1.4 Η σφραγίδα του Κόμματος είναι κυκλική και στην περιφέρεια έχει την
  επιγραφή ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. Στο κέντρο έχει την
  αναμμένη δάδα, που τέμνει στο μέσο τη συντομογραφία του Κόμματος,
  ΔΗΚΟ, και το έτος ίδρυσής του, 1976.

ΑΡΘΡΟ 2 : ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ – ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 2.1 Ιδεολογία
  Το Δημοκρατικό Κόμμα εκφράζει τους πολίτες που πιστεύουν στις αρχές της
  Πολιτικής, Κοινωνικής και Οικονομικής Δημοκρατίας ως το σύστημα αρχών
  που προάγει και εξασφαλίζει καλύτερα την αρμονική κοινωνική συμβίωση,
  την κοινωνική συνοχή και την κοινωνική δημιουργία. Το Δημοκρατικό Κόμμα
  ασπάζεται την ιδεολογία και τη φιλοσοφία του ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ που
  εμπνέεται από ένα γενικότερο εθνικό και κοινωνικό όραμα και απορρίπτει τις
  γενικές και αόριστες ιδέες και τους αυθαίρετους αφορισμούς.
 2.2 Βασικοί σκοποί
  Βασικοί σκοποί του Δημοκρατικού Κόμματος είναι η συμβολή στον αγώνα για
  την απελευθέρωση της Κύπρου και η προώθηση θεσμών, προγραμμάτων και
  διαδικασιών, που εξασφαλίζουν απρόσκοπτη πρόοδο  και αρμονία στον
  πολιτικό και οικονομικό τομέα, μέσα σε μια κυρίαρχη, ανεξάρτητη και
  δημοκρατική πολιτεία με κατοχυρωμένα τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα
  όλων των νόμιμων πολιτών της. 
 2.3 Βασικοί στόχοι
  Οι βασικοί στόχοι του Δημοκρατικού Κόμματος πηγάζουν από  την όλη
  ιδεολογία και πολιτική φιλοσοφία του. Παράλληλα:
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα βρίσκεται σταθερά και με συνέπεια ενταγμένο
   στον ενδιάμεσο πολιτικό χώρο και υπηρετεί με ειλικρίνεια και χωρίς

   διακρίσεις το δημόσιο συμφέρον και το κοινωνικό σύνολο. Επιδιώκει τη
   συστηματική συνεργασία των δυνάμεων του χώρου στη βάση
   πολιτικοϊδεολογικών συγκλίσεων. Μόνιμος στόχος του Δημοκρατικού
   Κόμματος είναι η συνένωση των δυνάμεων του χώρου και η διεύρυνση
   της αποδοχής των αρχών και της πολιτικής φιλοσοφίας του
   ενδιάμεσου χώρου από την Κυπριακή κοινωνία Στόχος επίσης είναι η
   δημιουργία συνθηκών εθνικής συνεννόησης, πολιτικής συναντίληψης,
   κοινωνικής συναίνεσης και πολιτικής σταθερότητας στον τόπο.
  β) Το Δημοκρατικό Κόμμα επιδιώκει ενεργό και δημιουργική συμμετοχή
   σε Διεθνείς και  Ευρωπαϊκούς πολιτικοϊδεολογικούς και
   κο ι ν ο β ο υλ ε υ τ ι κο ύ ς  θ εσ μ ο ύ ς  κα ι  σ χ ή μ α τ α  σ τ η  β ά σ η
   πολιτικοϊδεολογικής ταύτισης ή συγγένειας.
 2.4 Θέσεις του Κόμματος αναφορικά με το Εθνικό θέμα
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα θεωρεί το Κυπριακό ως πρόβλημα εισβολής και
   κατοχής και αγωνίζεται για να επιτύχει με βάση τα ψηφίσματα και τις
   αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών και τις Συμφωνίες Κορυφής, τις
   αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
   και το Κοινοτικό (Ευρωπαϊκό) Κεκτημένο, δίκαιη, λειτουργική και
   βιώσιμη λύση. ΛΥΣΗ που θα εξασφαλίζει την πλήρη ανεξαρτησία, την
   κατοχύρωση της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας, και της
   ενότητας της χώρας, την αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων
   και των εποίκων και την κατοχύρωση του δικαιώματος επιστροφής
   όλων των προσφύγων στις εστίες και τις περιουσίες τους, κάτω από
   συνθήκες ασφάλειας και θα κατοχυρώνει τα ανθρώπινα δικαιώματα
   (όλων των νόμιμων κατοίκων της Κυπριακής Δημοκρατίας), τις
   βασικές ελευθερίες και τη διακρίβωση της τύχης ενός εκάστου των
   αγνοουμένων.
  β) Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει ότι στον αγώνα μας για φυσική και
   εθνική επιβίωση και δικαίωση, η ανεπιφύλακτη και στενή συνεργασία
   με την Ελληνική Κυβέρνηση είναι αναγκαία και απαραίτητη, και ότι, οι
   δεσμοί με την Ελλάδα, για λόγους ιστορικούς, φυλετικούς και
   εθνικούς, πρέπει να παραμένουν πάντοτε απαρασάλευτοι.
  γ) Το Δημοκρατικό Κόμμα εργάζεται για την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση της
   Κύπρου με στόχο την εφαρμογή των αρχών της δικαιοσύνης, των
   ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του Κοινοτικού Κεκτημένου και την
   ισότιμη και δημιουργική συμμετοχή της Κύπρου στους Ευρωπαϊκούς
   θεσμούς και γενικά στο Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. Παράλληλα εργάζεται
   για τη διαμόρφωση ενός συστήματος αρχών και αξιών στην Ευρωπαϊκή
   Ένωση που να την καθιστά ένωση λαών και πολιτισμών και όχι όργανο
   πολιτικών και οικονομικών κέντρων εξουσίας.
 2.5 Πολιτική Δημοκρατία
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει πως όλες οι πολιτικές εξουσίες πρέπει
   να πηγάζουν από το λαό και να ασκούνται υπεύθυνα για το καλό του
   λαού και σύμφωνα με την ανόθευτη θέλησή του.
  β) Η ολοκλήρωση της Πολιτικής Δημοκρατίας είναι αδιανόητη χωρίς την
   απαιτούμενη πολιτική αγωγή και ενημέρωση, χωρίς τη συμμετοχή
   όλων των ενηλίκων πολιτών στη διαδικασία λήψης σοβαρών
   αποφάσεων, χωρίς την παροχή ίσων ευκαιριών σε όσους πολίτες
   θέλουν να διεκδικήσουν πολιτικές θέσεις, από τις οποίες να μπορούν
   να συναγωνιστούν δημοκρατικά και  ελεύθερα, χωρίς να
   παρεμποδίζονται από οποιεσδήποτε προκαταλήψεις και εμπόδια.
   Η Πολιτική Δημοκρατία απαιτεί την ισότητα των πολιτών έναντι των
   νόμων και την ισοπολιτεία των νόμων έναντι όλων των πολιτών.
 2.6 Έμπρακτη Πολιτική Δημοκρατία 
  Το Δημοκρατικό Κόμμα θέλει τη δημοκρατία έμπρακτη και ουσιαστική, όπου
  τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των πολιτών να καθορίζονται δημοκρατικά,
  με συναίσθηση κοινωνικής ευθύνης και σύμφωνα με τις αρχές της
  δικαιοσύνης και της κοινωνικής αλληλεγγύης και όπου τα δικαιώματα των
  πολιτών να προστατεύονται αποτελεσματικά και να ασκούνται ελεύθερα.

 2.7 Ατομικές και Πολιτικές Ελευθερίες 
  Το Δημοκρατικό Κόμμα θέλει τα ανθρώπινα δικαιώματα απαραβίαστα και τις
  ατομικές και πολιτικές ελευθερίες κατοχυρωμένες με μηχανισμούς που να
  τις προστατεύουν από καταχραστές και σφετεριστές της εξουσίας και από
  πράξεις που δεν συνάδουν με το σύστημα των κοινωνικών αξιών του λαού ή
  τη δημοκρατικά εκφραζόμενη θέληση του λαού.
 2.8 Κοινωνική Δημοκρατία
  Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει ότι το κράτος και γενικά η πολιτεία καθώς και
  η ευρύτερη  κοινωνία έχουν υποχρέωση να εξασφαλίζουν σε όλους τους
  πολίτες συνθήκες ελεύθερης και αξιοπρεπούς διαβίωσης, σύμφωνα με τις
  αρχές της δικαιοσύνης, του ανθρωπισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης.
  Για το σκοπό αυτό υποστηρίζει τη χαλιναγώγηση της αυθαιρεσίας των
  ισχυρών κοινωνικών ομάδων, όπου, και όταν, εκδηλώνεται, την ενίσχυση των
  αδύνατων κοινωνικών ομάδων ή κατηγοριών ή στρωμάτων και την προστασία
  τους από την εγκατάλειψη, την κοινωνική περιθωριοποίηση, την άδικη
  μεταχείριση και την εκμετάλλευση, με απώτερο σκοπό την εξισορρόπηση
  των κοινωνικών και οικονομικών δικαιωμάτων και την αρμονική συμβίωση
  των πολιτών μέσα σε συνθήκες κοινωνικής συνοχής.
 2.9 Οικονομική Δημοκρατία
  Το Δημοκρατικό Κόμμα αποβλέπει στην εξάλειψη κάθε είδους οικονομικών
  φραγμών για την οικονομική προαγωγή των ατόμων και στη δημιουργία ίσων
  ευκαιριών εργασίας και οικονομικής προόδου για όλους τους πολίτες.
  Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει ότι η οικονομική δημοκρατία είναι ανέφικτη
  χωρίς την κατάργηση της κυρίαρχης  αυθαιρεσίας των οικονομικά ισχυρών,
  των μονοπωλίων, της ασυδοσίας του εγχώριου ή ξένου κεφαλαίου, της
  μονοπώλησης, της πληροφόρησης και των κάθε λογής προνομίων που είναι
  αντίθετα με τα συμφέροντα του λαού.  Το Δημοκρατικό Κόμμα θεωρεί επίσης
  αναγκαία την καθιέρωση ελέγχου και την επιβολή κυρώσεων για την κακή
  χρήση τεχνικών εφευρέσεων ή καινοτομιών από μέρους ισχυρών
  κοινωνικοοικονομικών παραγόντων.
  Το Δημοκρατικό Κόμμα θεωρεί το μικτό σύστημα οικονομίας, που συνδυάζει
  την ιδ ιωτική πρωτοβουλία με τον κρατικό σχεδιασμό,  ως το
  αποτελεσματικότερο οικονομικό σύστημα το οποίο διασφαλίζει την πρόοδο
  και την ανάπτυξη της Κύπρου και του λαού της, την δίκαιη κατανομή του
  εθνικού πλούτου και των οικονομικών βαρών και την προστασία των
  δικαιωμάτων των οικονομικά ασθενέστερων και μη προνομιούχων ομάδων
  του πληθυσμού.
 2.10 Δημοκρατική μεθόδευση
  Το Δημοκρατικό Κόμμα δεν υποστηρίζει δόγματα αλλά αρχές, που θα
  ενθαρρύνουν την αδιάκοπη αναζήτηση του καλύτερου και δικαιότερου
  τρόπου κοινωνικής συμβίωσης και συνεργασίας.
  Υποστηρίζει ότι ο ανοικτός και ελεύθερος διάλογος σαν μέσο έκφρασης των
  εκτιμήσεων και θέσεων του λαού, αποτελεί το πιο ορθό μέσο αναζήτησης
  τρόπων για πιο αρμονική  κοινωνική συμβίωση και συνεργασία.
  Επίσης υποστηρίζει ότι σε περίπτωση διαφωνίας ή διαφοράς το καλύτερο
  μέσο για εξεύρεση λύσης είναι οι νόμιμες και δημοκρατικές διαδικασίες.
 2.11 Κατευθυντήριες Οργανωτικές Γραμμές 
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα δεν είναι Κόμμα με μονολιθική οργάνωση. Η
   συνοχή του διατηρείται με την ισορροπημένη κατανομή της
   ενδοκομματικής δύναμης μεταξύ των μελών και αξιωματούχων του, με
   την προσήλωση στους σκοπούς και στη συλλογική προσπάθεια για την
   επίτευξη των σκοπών του Κόμματος.
  β) Οι δημοκρατικές αρχές διέπουν τόσο τη διαδικασία ανάδειξης
   αξιωματούχων όσο και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Γι’ αυτό:
   I.  Όλα τα όργανα είναι αιρετά και εκλέγονται με όσο το δυνατό πιο
    άμεσο τρόπο. Συγκεκριμένα όλα τα μέλη του Κόμματος, που
    είναι εγγεγραμμένα στο Κεντρικό Μητρώο Μελών, έχουν και
    ασκούν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και
    συνδιαμορφώνουν μέσα από συλλογικές διαδικασίες τις

    αποφάσεις και τις θέσεις του Κόμματος στα μείζονος σημασίας
    και ιδιαίτερης κρισιμότητας πολιτικά και κομματικά θέματα. Όλα
    τα μέλη του Κόμματος εκλέγουν όλους τους κεντρικούς
    αξιωματούχους και μέλη των κεντρικών συλλογικών οργάνων
    του Κόμματος, όλα τα μέλη των Επαρχιακών Οργανώσεων
    εκλέγουν όλους τους αξιωματούχους και τα μέλη των
    Επαρχιακών Συλλογικών Οργάνων και όλα τα μέλη της Τοπικής
    Οργάνωσης εκλέγουν όλους τους αξιωματούχους και όλα τα
    μέλη των τοπικών συλλογικών οργάνων.
   II. Οι εξουσίες που συγκεντρώνουν τα όργανα
    αλληλοϊσορροπούνται και αλληλοελέγχονται.
   III. Οι αποφάσεις λαμβάνονται από αρμόδια συλλογικά όργανα.
    --Επιδιώκεται η αποκέντρωση του συστήματος λήψης
    αποφάσεων και η εκχώρηση διακριτικής  εξουσίας στα
    κατώτερα συλλογικά αιρετά  όργανα.

ΑΡΘΡΟ 3: ΚΟΜΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ
 3.1 Επί θεμάτων μείζονος πολιτικής σημασίας ή ιδιαίτερης κομματικής
  κρισιμότητας πραγματοποιείται κομματικό δημοψήφισμα στο οποίο
  συμμετέχουν όλα τα μέλη του Κόμματος.
 3.2 
  Την πραγματοποίηση κομματικού δημοψηφίσματος αποφασίζει η Κεντρική
  Επιτροπή, η οποία καθορίζει το θέμα και τα ερωτήματα που θα τεθούν προς
  απάντηση στο δημοψήφισμα. Οι σχετικές αποφάσεις της Κεντρικής
  Επιτροπής λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών της.

ΑΡΘΡΟ 4: ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 4.1 Το Πολιτικό Πρόγραμμα του Κόμματος καθορίζεται με βάση τις πιο πάνω
  βασικές πολιτικές θέσεις και, εντός των πλαισίων αυτών, μπορεί να
  αναθεωρείται από καιρού εις καιρό από το Παγκύπριο Συνέδριο που έχει
  αποκλειστική αρμοδιότητα να συζητά και να εγκρίνει τους επί μέρους
  στόχους, τη μεθοδολογία, τρόπους και ενέργειες για την προώθηση της
  εφαρμογής του.
 4.2 Την ευθύνη για τη σύνταξη του προσχεδίου του προγράμματος έχει το
  Εκτελεστικό Γραφείο που το υποβάλλει στην Κεντρική Επιτροπή για έγκριση.
  Η Κεντρική Επιτροπή το παραπέμπει στο Παγκύπριο Συνέδριο για τελική
  έγκριση. Νοείται ότι σε όλα τα όργανα του Κόμματος δίνεται η δυνατότητα
  υποβολής απόψεων και εισηγήσεων για τον καταρτισμό του Πολιτικού
  Προγράμματος του Κόμματος.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΔΟΜΗ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

ΑΡΘΡΟ 5: ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 1. Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση
 2. Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο
 3. Έκτακτο ή Καταστατικό Συνέδριο 
 4. Παγκύπρια Συνδιάσκεψη
 5. Κεντρική Επιτροπή
 6. Πολιτικό Συμβούλιο
 7. Εκτελεστικό Γραφείο
 8. Γραμματεία Εκτελεστικού Γραφείου
 9. Κοινοβουλευτική Ομάδα
 10. Γενικό Οργανωτικό Γραφείο
 11. Οικονομική Επιτροπή

 12. Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες
 13. Επιτροπή Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ΑΡΘΡΟ 6: ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 6.1 Η Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση πραγματοποιείται κάθε πενήντα-τέσσερις
  (54) μήνες και εκλέγει τους κεντρικούς αξιωματούχους του Κόμματος
  (Πρόεδρο, Αναπληρωτή Πρόεδρο, τρεις (3) Αντιπροέδρους, Γενικό
  Γραμματέα, Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα), τα αιρετά μέλη του Εκτελεστικού
  Γραφείου (15) και τα μέλη της Κεντρική Επιτροπή.
 6.2 Πραγματοποιείται πενήντα-τέσσερις (54) μήνες μετά την προηγούμενη
  Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
 6.3 Όλα τα εγγεγραμμένα στο Κεντρικό Μητρώο Μελών μέλη του Κόμματος, που
  έχουν εγγραφεί τουλάχιστον εννέα (9) μήνες πριν την ημέρα διεξαγωγής της
  Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην
  ψηφοφορία, εφόσον έχουν τακτοποιημένες τις κομματικές τους
  υποχρεώσεις κατά την προσέλευση τους στην Εκλογική Συνέλευση.

  Κάλπες της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης λειτουργούν σε όλες τις
  επαρχίες, όπως θα ορίζεται από τους σχετικούς κανονισμούς. Οι εκλογικές
  διαδικασίες εποπτεύονται από κεντρική και επαρχιακές εφορευτικές
  επιτροπές όπως θα ορίζουν οι Κανονισμοί που εγκρίνονται από την Κεντρική
  Επιτροπή. Οι Επαρχιακές Εφορευτικές Επιτροπές υπόκεινται στην Κεντρική
  Εφορευτική Επιτροπή. Οι Πρόεδροι των Επαρχιακών εφορευτικών
  επιτροπών είναι μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.

  Οι κάλπες ανοίγουν και κλείνουν την ίδια ώρα σε όλες τις επαρχίες.

  Η Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο συλλογικό
  όργανο του Κόμματος σε θέματα εκλογικών διαδικασιών.

  Ο χρόνος διεξαγωγής της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης μπορεί να
  παραταθεί για περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, με
  απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, ύστερα από εισήγηση του Εκτελεστικού
  Γραφείου, για λόγους εξειδικευμένους που αφορούν τα πολιτικά πράγματα
  του τόπου ή που εξυπηρετούν τους σκοπούς και τις αρχές του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 7: ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 7.1 Το Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο είναι το ανώτατο και κυρίαρχο συλλογικό
  όργανο του Κόμματος στη διαμόρφωση των πολιτικών αποφάσεων και στη
  χάραξη στρατηγικής. Συνέρχεται μια (1) φορά στη διάρκεια της  θητείας των
  κεντρικών συλλογικών οργάνων του Κόμματος, κατόπιν σύγκλισης από την
  Κεντρική Επιτροπή του κόμματος ή όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο από την
  Κεντρική Επιτροπή.
 7.2 Προκηρύσσεται από την Κεντρική Επιτροπή η οποία καθορίζει την
  ημερομηνία διεξαγωγής του και εγκρίνει την ημερήσια διάταξη του.
  Ο χρόνος διεξαγωγής του μπορεί να αναβληθεί για περίοδο που δεν θα
  υπερβαίνει τους τρεις μήνες, με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, ύστερα
  από εισήγηση του Εκτελεστικού Γραφείου, για λόγους εξειδικευμένους που
  αφορούν τα πολιτικά πράγματα του τόπου ή που εξυπηρετούν τους σκοπούς
  και τις αρχές του  Κόμματος.
 7.3 Σύνθεση
  Στο Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο συμμετέχουν: Κεντρική Επιτροπή, Πολιτική
  Επιτροπή, 86 αντιπρόσωποι της ΝΕΔΗΚ, 86 αντιπρόσωποι της ΓΟΔΗΚ, 50
  αντιπρόσωποι των Κλαδικών Οργανώσεων, οι Πρόεδροι των Ομάδων
  Μελετών, δύο αντιπρόσωποι από κάθε Φοιτητική Οργάνωση, τα μέλη των
  Επαρχιακών Επιτροπών του Κόμματος, οι Πρόεδροι των Τοπικών Επιτροπών
  και ένας αντιπρόσωπος από κάθε εκλογικό κέντρο, πέντε αντιπρόσωποι από
  κάθε Κομματική Οργάνωση του εξωτερικού, οι Δήμαρχοι, οι Δημοτικοί
  Σύμβουλοι, οι Σχολικοί Έφοροι και οι εκλεγμένοι πρόεδροι και μέλη

  Κοινοτικών Συμβουλίων μέλη του Κόμματος, τρεις αντιπρόσωποι της
  Οικονομικής Επιτροπής, οι δύο οικονομικοί ελεγκτές.
  Συμμετέχουν επίσης: Πρώην Πρόεδροι της Δημοκρατίας που προέρχονται
  από το ΔΗΚΟ, εν ενεργεία υπουργοί, βουλευτές και ευρωβουλευτές, καθώς
  και όσοι διετέλεσαν αξιωματούχοι του Κόμματος που εκλέγηκαν από
  Παγκύπριο Συνέδριο (Πρόεδροι του Κόμματος, Αναπληρωτές Προέδροι,
  Αντιπρόεδροι, Γενικοί Γραμματείς, και Γενικοί Οργανωτικοί Γραμματείς)
  πρώην Υπουργοί, Βουλευτές και Ευρωβουλευτές του Κόμματος καθώς και οι
  πρώην Προέδροι και Γενικοί Γραμματείς της ΓΟΔΗΚ και της ΝΕΔΗΚ και
  πρώην Πρόεδροι Επαρχιακών Επιτροπών, οι Πρόεδροι και τα μέλη
  Διοικητικών Συμβουλίων Ημικρατικών Οργανισμών που είναι μέλη του
  Κόμματος
 7.4 Αρμοδιότητες
  Το Τακτικό Συνέδριο ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
  α) Λαμβάνει γνώση, συζητά και ψηφίζει:-
   I. Το Πολιτικό Πρόγραμμα του Κόμματος για την επόμενη θητεία.
   II. Την Έκθεση Δράσης της περασμένης θητείας, που καταθέτει ο
    Γενικός  Γραμματέας του Κόμματος.
  β) Καθορίζει τα γενικά πλαίσια της πολιτικής του Κόμματος.
  γ) Λαμβάνει γνώση και εγκρίνει τον Οικονομικό Απολογισμό της
   Οικονομικής Επιτροπής και την Έκθεση των Οικονομικών Ελεγκτών
   του Κόμματος.
  δ) Τροποποιεί το Καταστατικό σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις.
  ε) Έχει το τεκμήριο της αρμοδιότητας για οποιοδήποτε θέμα που δεν
   καθορίζει το Καταστατικό και περιβάλλεται με το κατάλοιπο εξουσίας
   που  δεν έχει ανατεθεί σε άλλο κομματικό όργανο.
 7.5 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί που ψηφίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν με βάση το
  Καταστατικό, θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Τακτικού Παγκυπρίου
  Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 8: ΕΚΤΑΚΤΟ Ή ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 8.1 Το Έκτακτο ή Καταστατικό Παγκύπριο Συνέδριο συγκαλείται εάν και εφ’ όσον
  κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο του Κόμματος ή την Κεντρική Επιτροπή και
  ασχολείται με ειδικά θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη του,
  που εξαγγέλλεται μαζί με τη σύγκλησή του.
 8.2 Στην οργάνωση και λειτουργία του Έκτακτου ή Καταστατικού Παγκυπρίου
  Συνεδρίου εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις περί Τακτικού
  Παγκυπρίου Συνεδρίου, με εξαίρεση τη χρονική περίοδο για έγκριση και
  κοινοποίηση στους συνέδρους των εγγράφων που θα τεθούν ενώπιον του
  Συνεδρίου, την οποία θα μπορεί να συντέμνει η Κεντρική Επιτροπή
  ανάλογα με την περίπτωση και εφ’ όσον συντρέχουν εξειδικευμένοι λόγοι.

ΑΡΘΡΟ 9: ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ
 9.1 Συγκαλείται με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής με στόχο την ενημέρωση
  και το συλλογικό προβληματισμό των στελεχών του Κόμματος καθώς και την
  ανάπτυξη διαλόγου του Κόμματος  με την ευρύτερη κοινωνία πάνω σε
  σημαντικά πολιτικά ζητήματα ή θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος. Η
  Κεντρική Επιτροπή ορίζει ειδική επιτροπή για τη διοργάνωση της.
 9.2 Η Κεντρική Επιτροπή καθορίζει τη σύνθεση της Συνδιάσκεψης και εγκρίνει
  την ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 10: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 10.1 Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ είναι το ανώτατο συλλογικό όργανο του Κόμματος
  που λειτουργεί μεταξύ δύο Τακτικών Παγκύπριων Συνεδρίων.
 10.2 Σύνθεση 
  Η Κεντρική Επιτροπή αποτελείται:
  α) Από τα μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου (ως το άρθρο 12)
  β) Από τα επτά (7) μέλη της Γενικής Γραμματείας της ΓΟΔΗΚ και τα

   έντεκα (11) μέλη της Γενικής Γραμματείας της ΝΕΔΗΚ, τον Πρόεδρο
   των Ομάδων Μελετών και τους Προέδρους των κομματικών
   παραρτημάτων εξωτερικού
  γ) Από 120 αιρετά μέλη, από τα οποία 20% τουλάχιστον είναι γυναίκες
   και 10% τουλάχιστον ανήκουν στη ΝΕΔΗΚ (συμπεριλαμβανομένων
   των επτά (7) μελών της Γραμματείας της ΓΟΔΗΚ και των έντεκα (11)
   μελών της Γραμματείας της ΝΕΔΗΚ) και τα οποία κατανέμονται στις
   Επαρχιακές Οργανώσεις του Κόμματος με βάση τον αριθμό ψήφων
   που πήρε η κάθε επαρχία στις αμέσως προηγούμενες βουλευτικές
   εκλογές στις οποίες το Κόμμα έλαβε μέρος αυτοδύναμα. Τα μέλη κάθε
   επαρχίας εκλέγονται από την οικεία Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση. Η
   κατανομή των εδρών κατά επαρχιακή οργάνωση και των θέσεων που
   διεκδικούνται από γυναίκες και εκπροσώπους της ΝΕΔΗΚ καθορίζεται
   από την Κεντρική Επιτροπή με τους σχετικούς κανονισμούς. Η εκλογή
   γίνεται με βάση κανονισμούς που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή.
  δ) Όλους τους αξιωματούχους που επιλέγονται/εκλέγονται σύμφωνα με
   τα άρθρα 10.7
  ε) Από τους Προέδρους της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων, της
   Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων και της Ομάδας Μελετών.
  στ) Από πέντε (5) εκπροσώπους του Φοιτητικού Κινήματος, που είναι
   μέλη του κόμματος.
 10.3 Η εκλογή των αιρετών μελών της Κεντρικής Επιτροπής γίνεται από τις
  Επαρχιακές Εκλογικές Συνελεύσεις. Η κατανομή των εδρών κατά Επαρχιακή
  Οργάνωση και των θέσεων που διεκδικούνται από γυναίκες και εκπροσώπους
  της ΝΕΔΗΚ καθορίζεται από την Κεντρική Επιτροπή με τους σχετικούς
  κανονισμούς.
 10.4 Ο Γενικός Γραμματέας και ο Βοηθός Γενικός Γραμματέας  φροντίζουν για την
  τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων και των παρουσιών της Κεντρικής
  Επιτροπής και κυκλοφορούν τα  πρακτικά ανάμεσα στα μέλη της Κεντρικής
  Επιτροπής όχι αργότερα από 15 μέρες μετά τη συνεδρία. 
  Η Κεντρική Επιτροπή δύναται να αποφασίσει τη μη περίληψη θεμάτων στα
  πρακτικά με πλειοψηφία όχι μικρότερη από 3/5 των παρόντων.
 10.5 Η Κεντρική Επιτροπή συνέρχεται τουλάχιστον μια (1) φορά την τριμηνία.
  Συγκαλείται από το Εκτελεστικό  Γραφείο, υπό την ευθύνη του Γενικού
  Γραμματέα.
  α) Η Κεντρική Επιτροπή μπορεί να συγκληθεί εκτάκτως από τον Πρόεδρο
   ή το Εκτελεστικό Γραφείο ή με γραπτή αίτηση υπογεγραμμένη από το
   25% τουλάχιστον των μελών της, που να παραθέτει κατά τρόπο
   συγκεκριμένο το θέμα ή τα θέματα για το οποίο/οποία ζητείται η
   έκτακτη σύγκλησή της.
  β) Η Κεντρική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα το
   ήμισυ  τουλάχιστον των εν ενεργεία μελών της. Σε περίπτωση μη
   συμπλήρωσης του ως άνω αριθμού, η συνεδρία αναβάλλεται για μια
   ώρα, οπότε τα παρόντα μέλη εφ’ όσον αντιπροσωπεύουν το 1/3
   τουλάχιστον των εν ενεργεία μελών της, αποτελούν απαρτία.
  γ) Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία, εκτός των
   αποφάσεων για τις οποίες απαιτείται μεγαλύτερος αριθμός ψήφων
   σύμφωνα με τις πρόνοιες άλλων άρθρων του Καταστατικού. Η
   ψηφοφορία διεξάγεται δι’ ανατάσεως της χειρός εκτός αν ζητηθεί
   διαφορετικά από το 25% των παρόντων μελών, οπότε διεξάγεται
   μυστική.
 10.6 Αρμοδιότητες
  α) Η Κεντρική Επιτροπή προκηρύσσει  την Παγκύπρια Εκλογική
   Συνέλευση και καθορίζει την ημερομηνία διεξαγωγής των εργασιών
   της, την εκλογική διαδικασία και κάθε άλλο εκλογικό κανονισμό. Με
   ειδικούς κανονισμούς καθορίζει τη διαδικασία υποβολής
   υποψηφιοτήτων και διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη των
   κεντρικών αξιωματούχων, των μελών των κεντρικών συλλογικών
   οργάνων και των επαρχιακών και τοπικών συλλογικών οργάνων, που

   εκλέγονται από την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
  β) Προκηρύσσει επίσης το Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο, καθορίζει την
   ημερομηνία διεξαγωγής των εργασιών του και εγκρίνει την ημερήσια
   διάταξή του. Μελετά και εγκρίνει όλα τα έγγραφα που θα κατατεθούν
   στο Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο, τουλάχιστον ένα μήνα πριν την
   πραγματοποίηση του και φροντίζει για την κυκλοφορία του
   προσυνεδριακού υλικού  διά του Γενικού Γραμματέα προς τις
   Επαρχιακές Επιτροπές και άλλες οργανώσεις ή τμήματα του Κόμματος.
  γ) Εγκρίνει και παραπέμπει στο Παγκύπριο Τακτικό Συνέδριο το Πολιτικό
   Πρόγραμμα του Κόμματος και την Έκθεση Δράσης.
  δ) Μελετά και εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων και δαπανών
   του Κόμματος. 
  ε) Λαμβάνει γνώση της γενικής οικονομικής κατάστασης του Κόμματος
   με αναφορά του αρμόδιου οικονομικού διαχειριστή, ο οποίος εισηγείται
   στο Εκτελεστικό Γραφείο τους συνεργάτες του.
  στ) Ενόψει του Τακτικού Παγκύπριου Συνεδρίου λαμβάνει γνώση της
   οικονομικής κατάστασης και διαχείρισης των οικονομικών του
   Κόμματος της προηγηθείσας διετίας με την κατάθεση της έκθεσης των
   οικονομικών ελεγκτών του Κόμματος που παραπέμπεται στο Τακτικό
   Παγκύπριο Συνέδριο. Ενόψει Τακτικού Παγκύπριου Συνεδρίου
   εξετάζει τους εγκεκριμένους λογαριασμούς του Κόμματος με βάση
   την έκθεση των ελεγκτών και εγκρίνει ή απορρίπτει τους
   λογαριασμούς.
  ζ) Εγκρίνει τους εσωτερικούς κανονισμούς οι οποίοι ρυθμίζουν την
   οργάνωση και λειτουργία των Συλλογικών οργάνων ή επιτροπών του
   Κόμματος , κεντρικών, επαρχιακών ή τοπικών. 
  η) Εγκρίνει την κομματική λειτουργία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.
  θ) Καθορίζει το ύψος του δικαιώματος εγγραφής και της ετήσιας
   συνδρομής των μελών.
  ι) Θεσπίζει ειδικούς κανονισμούς που ρυθμίζουν:
   I. Τη διαδικασία της υποβολής υποψηφιότητας και εκλογής
    αξιωματούχων του Κόμματος που εκλέγονται από ανώτερα
    συλλογικά όργανα του Κόμματος. 
   II. Τη διαδικασία επιλογής κομματικού ή κομματικών υποψηφίων
    στη διεκδίκηση των γενικών ή Αναπληρωματικών βουλευτικών
    εκλογών, Ευρωεκλογών, των δημοτικών εκλογών ή της εκλογής
    προέδρων και μελών Κοινοτικών Συμβουλίων καθώς και μελών
    Σχολικών Εφοριών.
   III. Τη διαδικασία προκήρυξης και διεξαγωγής του κομματικού
    δημοψηφίσματος.
  Ια) Επιλέγει/εκλέγει ενδεκαμελή (11) υποεπιτροπή της Κεντρικής
   Επιτροπής απαρτιζόμενη από Πρόεδρο και δέκα μέλη, η οποία ενεργεί
   ως δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
  Ιβ) Επιλέγει/εκλέγει το βουλευτή που θα διεκδικήσει το αξίωμα του
   Προέδρου της Βουλής, σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Κόμματος
   δεν είναι βουλευτής ή δεν επιθυμεί να διεκδικήσει τη θέση.
  Ιγ) Επικυρώνει την εκλογή του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του
   Κόμματος και του Αναπληρωτή του.
  Ιδ) Επιλέγει/εκλέγει τα πέντε (5) μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας,
   Ελέγχου και  Κανονισμών.
  Ιε) Επικυρώνει την επιλογή του Προέδρου της Ομάδας Μελετών.
 10.7 Επιλέγει/εκλέγει τους πιο κάτω Αξιωματούχους του Κόμματος οι οποίοι
  συμμετέχουν στην Κεντρική Επιτροπή ως εξ οφίκια μέλη με δικαίωμα
  ψήφου:
  1) Τους Βοηθούς Γενικούς Γραμματείς
  2) Τους Βοηθούς Γενικούς Οργανωτικούς Γραμματείς
  3) Το Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων
  4) Το Γραμματέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  5) Το Γραμματέα Αγροτικών Θεμάτων

  6) Το Γραμματέα Προσφυγικών Θεμάτων
  7) Το Γραμματέα Πολιτιστικών Θεμάτων
  8) Το Γραμματέα Αθλητισμού
  9) Το Γραμματέα Θρησκευτικών Ομάδων
  10) Το Γραμματέα Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Θεμάτων
  Τα καθήκοντα/αρμοδιότητές τους, εφ’ όσον  δεν προβλέπονται από το
  Καταστατικό, εγκρίνονται από την Κεντρική Επιτροπή.
 10.8 Πληρώνει με εκλογή τις  θέσεις του Αναπληρωτή Προέδρου, Αντιπροέδρων,
  Γενικού Γραμματέα και του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, σε περίπτωση
  κατά την οποία καθίστανται κενές για οποιοδήποτε λόγο.
 10.9 Κάθε χρόνο η Κεντρική Επιτροπή  ορίζει ειδική συνεδρία  λογοδοσίας των
  αξιωματούχων του Κόμματος. 

ΑΡΘΡΟ 11: ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 11.1 Στο Πολιτικό Συμβούλιο μετέχουν όλοι οι πρώην υπουργοί και βουλευτές
  μέλη του Κόμματος και άλλα πρόσωπα μετά από σχετική εισήγηση του
  Προέδρου του Κόμματος στη Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου.
 11.2 Συνεδριάζει τακτικά και αναλύει τα πολιτικά δρώμενα και την επικαιρότητα.
 11.3 Το Πολιτικό Συμβούλιο έχει καθαρά συμβουλευτικό χαρακτήρα και μετά από
  κάθε συνεδρία αποστέλλει στον Πρόεδρο του Κόμματος έκθεση εισηγήσεων
  και απόψεων.
 11.4 Το Πολιτικό Συμβούλιο τελεί υπό την εποπτεία του Προέδρου του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 12: ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
 12.1 Το Εκτελεστικό Γραφείο είναι το Εκτελεστικό Όργανο της Κεντρικής
  Επιτροπής και γενικότερα του Κόμματος.
 12.2 Σύνθεση 
  Στο Εκτελεστικό Γραφείο συμμετέχουν:
  α) Ο Πρόεδρος, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος, οι τρεις (3) Αντιπροέδροι, ο
   Γενικός Γραμματέας, ο Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας.
  β) Δεκαπέντε (15) αιρετά μέλη που εκλέγονται από την Παγκύπρια
   Εκλογική Συνέλευση. Τρία από τα μέλη αυτά είναι γυναίκες.
  γ) Πρώην Πρόεδροι του Κόμματος
  δ) Οι Πρόεδροι της ΝΕΔΗΚ και της ΓΟΔΗΚ
  ε) Οι υπουργοί που συμμετέχουν στην κυβέρνηση εκ μέρους του
   Κόμματος.
  στ) Τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος και οι
   Ευρωβουλευτές του Κόμματος.
  ζ) Οι Πρόεδροι των Επαρχιακών Επιτροπών του Κόμματος (ένας ανά
   γεωγραφική επαρχία).
  η) Ο Οικονομικός Διαχειριστής του Κόμματος
  θ) Ο Γενικός Διευθυντής του Κόμματος, ως εξ οφίκιο Μέλος με δικαίωμα
   ψήφου.
  ι) Η Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου δύναται να καλεί μέχρι και 3
   άτομα να παρακάθονται στο Εκτελεστικό χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 12.3 Αποτυχών υποψήφιος στις εκλογές για την ανάδειξη προέδρου του
  Κόμματος ο οποίος συγκεντρώνει πάνω από το 30% των ψήφων, συμμετέχει
  στο Εκτελεστικό Γραφείο ως πλήρες μέλος.
 12.4 Σε Ειδικές Συνεδρίες παρίστανται για σκοπούς ενημέρωσης και συντονισμού
  και άλλοι αξιωματούχοι του Κόμματος που θα προσκαλούνται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 12.5 Λειτουργία 
  α) Το Εκτελεστικό Γραφείο συγκαλείται το αργότερο τριάντα (30) ημέρες
   μετά την εκλογή των αιρετών μελών του και συνεδριάζει τακτικά
   τουλάχιστον μια (1) φορά τον μήνα και έκτακτα όταν κληθεί από τον
   Πρόεδρο ή από τα 3/5 των μελών του.
  β) Τα μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου αναλαμβάνουν συγκεκριμένους
   τομείς  ευθύνης. 
  γ) Βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά συν ένα μέλη του. Οι

   αποφάσεις λαμβάνονται  με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών
   του.
  δ) Γενικά θέματα λειτουργίας του ρυθμίζονται με Ειδικό Κανονισμό που
   θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή. 
 12.6 Αρμοδιότητες
  Το Εκτελεστικό Γραφείο ασκεί τις πιο κάτω αρμοδιότητες:
  α) Μελετά τις διαμορφούμενες εκάστοτε πολιτικές ή άλλες καταστάσεις
   και εξελίξεις και αντιμετωπίζει τα προκύπτοντα θέματα.
  β) Εκτιμά τη γενική κατάσταση και λαμβάνει αποφάσεις για την
   κομματική γραμμή μέσα στα πλαίσια των αρχών του Κόμματος.
  γ) Αποφασίζει για την ένταξη στα συλλογικά όργανα του Κόμματος
   άλλων στελεχών που προσχωρούν στο Κόμμα.
  δ) Ετοιμάζει  και υποβάλλει κάθε τρίμηνο προς την Κεντρική Επιτροπή
   Ειδική Πολιτική Έκθεση πάνω στην πολιτική κατάσταση, με βάση την 
   οποία αυτή προβαίνει στις εκτιμήσεις ή και λαμβάνει  τις αποφάσεις
   της.
  ε) Προτείνει στην Κεντρική Επιτροπή τα ονόματα των δύο Ελεγκτών του
   Κόμματος.
  στ) Συγκαλεί σε συνεννόηση με τις Επαρχιακές Επιτροπές τα τακτικά ή
   έκτακτα Επαρχιακά Συνέδρια.
  ζ) Καταρτίζει το προσχέδιο του Πολιτικού Προγράμματος του Κόμματος
   και το υποβάλλει στην Κεντρική Επιτροπή.
  η) Επιλέγει/εκλέγει τους πιο κάτω αξιωματούχους του Κόμματος: 
   I. Τον Οικονομικό Διαχειριστή του Κόμματος και τα μέλη της
   Οικονομικής Επιτροπής
   II. Τον Πρόεδρο και τα μέλη της Ομάδας Μελετών
   III. Επικυρώνει τα εννιά (9) πρόσωπα που στελεχώνουν το Γενικό
    Οργανωτικό Γραφείο
   IV. Τον Πρόεδρο και τα μέλη Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων
   V. Τον Πρόεδρο και τα μέλη Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων
   VI. Τον Γενικό Διευθυντή του Κόμματος
  θ) Καταρτίζει με  βάση εισηγήσεις της Επιτροπής Δεοντολογίας, Ελέγχου
   και Κανονισμών, τα προσχέδια των Κανονισμών που προνοούνται από
   τα διάφορα άρθρα του Καταστατικού και τα παραπέμπει στην Κεντρική
   Επιτροπή για ψήφιση.
  ι) Εισηγείται στην Κεντρική Επιτροπή τη σύσταση οποιασδήποτε
   Επιτροπής ή Επιτροπών με συμβουλευτική ιδιότητα που δεν
   προβλέπονται από το καταστατικό για την αποδοτική λειτουργία του
   κομματικού μηχανισμού.
  ια) Κατόπιν εισήγησης του Γενικού Διευθυντή του Κόμματος, εγκρίνει την
   δομή και το οργανόγραμμα του Κόμματος.
  ιβ) Δύναται να καλέσει Αξιωματούχους του Κόμματος που δεν είναι μέλη
   του Εκτελεστικού Γραφείου να παραστούν σε συνεδρία που μελετά
   θέματα της αρμοδιότητάς τους.
  ιγ) Λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή
  ιδ) Επιλέγει/εκλέγει πενταμελή (5) υποεπιτροπή του Εκτελεστικού
   Γραφείου, με Πρόεδρο και τέσσερα (4) μέλη η οποία ενεργεί σαν
   πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
   Η πειθαρχική εξουσία του Εκτελεστικού Γραφείου διά της
   πενταμελούς υποεπιτροπής του ασκείται αφού διοριστεί «ερευνών
   λειτουργός» (εκτός των Οργάνων του Κόμματος αλλά μέλος του
   Κόμματος) για διερεύνηση των γεγονότων και για υποβολή έκθεσης.
   Νοείται ότι παρέχεται το δικαίωμα ακροάσεως του μέλους εφ’ όσον η
   έρευνα διεκπεραιωθεί. 
 12.7 Επιβάλλει αυτεπάγγελτα πειθαρχική ποινή σε περιπτώσεις αυταπόδεικτου
  πειθαρχικού παραπτώματος.
 12.8 Το Εκτελεστικό Γραφείο φροντίζει για τη συγκρότηση και λειτουργία ειδικών
  επιτροπών εργασίας που θα αφορούν θέματα ανάλογα με τα υπουργεία της
  κυβέρνησης ή/και αντίστοιχες Επιτροπές της Βουλής.

 12.9 Η υλοποίηση και εφαρμογή των αποφάσεων του Εκτελεστικού Γραφείου
  μπορεί να ανατεθεί στη Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου.
 12.10 Το Εκτελεστικό Γραφείο επιλέγει τα κομματικά  μέλη που εκπροσωπούν το
  Κόμμα σε εξωκομματικούς οργανισμούς ή επιτροπές.
 12.11 Το Εκτελεστικό Γραφείο σε συνεργασία με το Γενικό Διευθυντή του
  Κόμματος ορίζει τις έμμισθες θέσεις του Κόμματος, διορίζει και παύει το
  έμμισθο προσωπικό και ορίζει και αναθεωρεί την αντιμισθία του με βάση την
  κείμενη νομοθεσία και τις ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις

ΑΡΘΡΟ 13: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
 13.1 Η Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον
  Αναπληρωτή Πρόεδρο, τους τρεις (3) Αντιπροέδρους, το Γενικό Γραμματέα,
  το Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα, τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο, τον
  Αναπληρωτή Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο και δύο (2) από τα αιρετά μέλη
  του Εκτελεστικού Γραφείου που ορίζονται από την ολομέλεια του Σώματος
  και διαχειρίζεται πάνω σε καθημερινή βάση θέματα κομματικής πολιτικής,
  οργανωτικής ανάπτυξης και γενικότερης πολιτικής και κομματικής δράσης.
  Στην Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου παρακάθεται και ο Γραμματέας
  Επικοινωνίας/Εκπρόσωπος Τύπου χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 13.2 Αρμοδιότητες
  α) Επιλέγει/εκλέγει τον Γραμματέα Επικοινωνίας/Εκπρόσωπο Τύπου
   κατόπιν εισήγησης του Προέδρου του Κόμματος.
  β) Σε συνεργασία με τον Γενικό Διευθυντή του Κόμματος έχει την ευθύνη
   θεμάτων που άπτονται του επαγγελματικού προσωπικού του
   Κόμματος.
  γ) Επιλέγει/εκλέγει τον Υπεύθυνο Προσωπικών Δεδομένων.

ΑΡΘΡΟ 14: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
 14.1 Οι βουλευτές του Κόμματος αποτελούν την Κοινοβουλευτική Ομάδα του.
 14.2 Αρμοδιότητες
  α) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα έχει την ευθύνη της προβολής και
   εφαρμογής της πολιτικής του Κόμματος στα πλαίσια της Βουλής των
   Αντιπροσώπων.
  β) Ενεργεί τόσο μέσα, όσο και έξω από τη Βουλή για την προώθηση των
   αρχών και των αποφάσεων του Κόμματος και αγωνίζεται για την
   υπεράσπιση και εξασφάλιση των συμφερόντων του λαού μας.
  γ) Δραστηριοποιείται  σε συνεργασία με τα αρμόδια όργανα του Κόμματος
   για την επισήμανση, προώθηση και επίλυση των συμφερόντων του
   λαού.
  δ) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα δύναται για σκοπούς διευκόλυνσης της
   στην εκπλήρωση των καθηκόντων της, να διορίσει σε συνεννόηση με
   το Γενικό Γραμματέα, έμμισθο Γραμματέα, καθορίζοντας ταυτόχρονα
   τους όρους εργοδότησης του και τα καθήκοντά του.
  ε) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα συνεδριάζει τακτικά κάθε εβδομάδα και
   έκτακτα όταν παρίσταται ανάγκη.
  στ) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα επιλέγει δυο (2) εκ των Κοινοβουλευτικών
   Συνεργατών ως Γραμματείς της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.
  ζ) Λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή
 14.3 Ειδικός Κανονισμός
  Ειδικός Κανονισμός, που ετοιμάζει η Κοινοβουλευτική Ομάδα και ψηφίζει
  η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει την οργάνωση και λειτουργία της Ομάδας.

ΑΡΘΡΟ 15: ΓΕΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
 15.1 Το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο είναι υπεύθυνο για την οργάνωση του
  Κόμματος και καταρτίζει το Γενικό Οργανωτικό Σχέδιο.
 15.2 Του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου προΐσταται ο Γενικός Οργανωτικός
  Γραμματέας. 
 15.3 Απαρτίζεται από τον Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα, τους δυο (2) Βοηθούς
  Γενικούς Οργανωτικούς Γραμματείς και τους έξι (6) Γενικούς Επαρχιακούς

  Οργανωτικούς Διοικητικών Επαρχιών.
 15.4 Όπου κριθεί αναγκαίο καλούνται να παρακαθίσουν σε συνεδρίες του Γενικού
  Οργανωτικού Γραφείου και άλλοι αξιωματούχοι.
 15.5 Τα μέλη του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου επικυρώνονται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 15.6 Βρίσκεται σε στενή επαφή με τις Επαρχιακές Επιτροπές και τα Παραρτήματα
  του Εξωτερικού και συντονίζει τις ενέργειες και δραστηριότητες τους στον
  οργανωτικό τομέα.
 15.7 Ελέγχει την πρόοδο προς υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.
 15.8 Τηρεί υπό την εποπτεία του Προέδρου του Κόμματος και με τη συνεργασία
  του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, το Κεντρικό Μητρώο Μελών του
  Κόμματος και ελέγχει την κανονική  τήρηση των Επαρχιακών Μητρώων
  Μελών από τις Επαρχιακές Επιτροπές και των Μητρώων Μελών  των Τοπικών
  Οργανώσεων από τις αντίστοιχες Τοπικές Επιτροπές, της ΝΕΔΗΚ και της
  ΓΟΔΗΚ.
 15.9 Διενεργεί και εποπτεύει τις εκλογές για την ανάδειξη της ηγεσίας της
  ΝΕΔΗΚ και της ΓΟΔΗΚ, για τις οποίες έχει την ευθύνη τήρησης του
  μητρώου.
 15.10 Κανένα μέλος του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου δεν μπορεί να διεκδίκηση
  πολιτειακό αξίωμα εκτός και αν παραιτηθεί από την θέση του τουλάχιστον
  δυο (2) χρόνια πριν τις εκλογές τις οποίες προτίθεται να διεκδικήσει, εκτός
  και αν το Εκτελεστικό Γραφείο δώσει σχετική άδεια κατόπιν γραπτού
  αιτήματος.
 15.11 Το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 16: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ
 16.1 Η Επιτροπή Δεοντολογίας, Ελέγχου και Κανονισμών απαρτίζεται από πέντε
  (5) μέλη που επιλέγονται/εκλέγονται από την Κεντρική Επιτροπή.
 16.2 Καταρτίζει κώδικα Δεοντολογίας και εισηγείται κανονισμούς που ρυθμίζουν
  την κομματική συμπεριφορά και δράση καθώς και τη λειτουργία όλων των
  οργάνων του Κόμματος.
 16.3 Παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση του Καταστατικού, του Κώδικα
  Δεοντολογίας και των Κανονισμών.

ΑΡΘΡΟ 17: ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 17.1 Με πρωτοβουλία του Εκτελεστικού Γραφείου, συγκροτούνται Επιτροπές με
  ευθύνη την εξέταση θεμάτων που αφορούν την πολιτική, εκπαιδευτική,
  κοινωνική, οικονομική, πολιτιστική και αθλητική δραστηριότητα της
  Κυβέρνησης ή και άλλων φορέων εξουσίας, όπως και άλλες πτυχές της
  ζωής  του  τόπου .  Με δ ική  τους  πρωτοβουλία  να  εκφράζουν
  απόψεις/εισηγήσεις στο Εκτελεστικό Γραφείο για οποιοδήποτε από τα
  θέματα αυτά.
 17.2 Στις Επιτροπές  μετέχουν εξ οφίκιο οι βουλευτές  που εκπροσωπούν το
  Κόμμα στις αντίστοιχες Επιτροπές της Βουλής. Τα λοιπά μέλη των Επιτροπών
  επιλέγει/εκλέγει το Εκτελεστικό Γραφείο.
 17.3 Την εποπτεία  και συντονισμό του έργου τους θα έχει ο Αναπληρωτής
  Πρόεδρος του Κόμματος ή οι Αντιπρόεδροι του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 18: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
 18.1 Τα μέλη της Επιτροπής Αναθεώρησης και Εκσυγχρονισμού της Κυπριακής
  Νομοθεσίας επιλέγονται/εκλέγονται από το Εκτελεστικό Γραφείο κατόπιν
  εισήγησης της Γραμματείας του.
 18.2 Τελεί υπό την εποπτεία του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου ή του
  Αναπληρωτή Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου και βρίσκεται σε στενή
  συνεργασία με τους βουλευτές και κοινοβουλευτικούς συνεργάτες.
 18.3 Είναι υπεύθυνο για την μελέτη του Νομοθετικού πλαισίου του κράτους με

  στόχο την επισήμανση αδυναμιών και την τροποποίηση τους στην
  κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού  και της βελτίωσης της λειτουργικότητας
  του προς όφελος των πολιτών.

ΑΡΘΡΟ 19: ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
 19.1 Στο Σύστημα Παραγωγής Πολιτικής συμμετέχουν οι Βουλευτές, τα Μέλη του
  Εκτελεστικού Γραφείου και της Κεντρικής Επιτροπής, οι Κοινοβουλευτικοί
  Συνεργάτες και τα μέλη της Επιτροπής Πολιτικού Σχεδιασμού και των
  Ομάδων Μελετών.
 19.2 Άλλα στελέχη καθώς και μέλη με ειδική τεχνοκρατική κατάρτιση
  συνδράμουν την όλη προσπάθεια.
 19.3 Βασικός σκοπός είναι η επεξεργασία και ο καταρτισμός μελετών και
  προτάσεων για διαμόρφωση πολιτικής θέσης από το Κόμμα και τη χάραξη της
  κομματικής γραμμής σε διάφορους τομείς πολιτικής.
 19.4 Το συντονισμό και την εποπτεία του Συστήματος Παραγωγής Πολιτικής έχει
  ένας εκ των Αντιπροέδρων του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 20: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 20.1 Η Οικονομική Επιτροπή, κάτω από την εποπτεία του Εκτελεστικού Γραφείου
  και με τη συντονιστική ευθύνη του Οικονομικού Διαχειριστή του Κόμματος,
  είναι υπεύθυνη για την οικονομική διαχείριση του Κόμματος, την
  κατάστρωση και υλοποίηση προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης του
  Κόμματος και τον έλεγχο ομαλής τήρησης των οικονομικών λογαριασμών και
  λογιστικών βιβλίων του Κόμματος σε  Παγκύπρια κλίμακα.
 20.2 Η Επιτροπή είναι δεκαπενταμελής (15), με δικαίωμα της Κεντρικής Επιτροπής
  να αυξομειώνει τα μέλη της.  Η θητεία της διαρκεί για πενήντα-τέσσερις (54)
  μήνες.
  Οι Πρόεδροι των Επαρχιακών Οικονομικών Επιτροπών ή οι επαρχιακοί ταμίες
  είναι εξ οφίκιο μέλη της.
 20.3 Αρμοδιότητες 
  α) Καταρτίζει τον Ετήσιο Προϋπολογισμό Εσόδων και Δαπανών του
   Κόμματος και τον καταθέτει προς έγκριση στην Κεντρική Επιτροπή
   προς την οποία είναι υπόλογη.
  β) Σε συνεργασία με τον Οικονομικό διαχειριστή του Κόμματος, τους
   αξιωματούχους της ηγεσίας και άλλα αρμόδια κομματικά όργανα
   προγραμματίζει και υλοποιεί προγράμματα για την εξασφάλιση
   οικονομικών πόρων και ενίσχυση του Ταμείου του Κόμματος
  γ) Εποπτεύει την κανονική λειτουργία  του Λογιστηρίου του Κόμματος και
   ασκεί έλεγχο στην οικονομική διαχείριση σε όλα τα επίπεδα του
   Κόμματος.
  δ) Εξουσιοδοτεί τη διενέργεια των κομματικών δαπανών με βάση
   σχετικές εκάστοτε εισηγήσεις του Γενικού Διευθυντή του Κόμματος.
  ε) Υποβάλλει στο Εκτελεστικό Γραφείο κατά τρίμηνο, ή όταν της ζητηθεί,
‘   Έκθεση για την οικονομική κατάσταση του Κόμματος’.
  στ) Υποβάλλει στο τέλος κάθε οικονομικού έτους στην Κεντρική Επιτροπή
   τους ελεγμένους λογαριασμούς του Κόμματος προς συζήτηση και
   έγκριση.
  ζ) Παρουσιάζει κατ’ έτος προϋπολογισμό για τους επόμενους δώδεκα
   (12) μήνες.
  η) Με εισήγηση του Γενικού Διευθυντή ή/και του Οικονομικού
   Διαχειριστή δύναται να ανοίγει/κλείνει/λειτουργεί τραπεζικούς
   λογαριασμούς, ή/και να έχει δικαίωμα υπογραφής ή/και  να προβαίνει
   σε αιτήματα τραπεζικών διευκολύνσεων/δανεισμού εκ μέρους του
   Κόμματος, ΝΕΔΗΚ, ΓΟΔΗΚ, και των Επαρχιακών Επιτροπών σύμφωνα
   με το άρθρο 69.9.
 20.4 Ειδικός  Κανονισμός

  Ειδικός Κανονισμός που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει την
  οργάνωση και λειτουργία της.

ΑΡΘΡΟ 21: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
 21.1 Η  Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων χειρίζεται τις διεθνείς σχέσεις του Κόμματος
  υπό την άμεση εποπτεία του Αναπληρωτή Προέδρου  του  Κόμματος.
 21.2 Η Επιτροπή είναι πενταμελής (5), με δικαίωμα της Κεντρικής Επιτροπής να
  αυξομειώνει τα μέλη της.  Επιλέγεται/εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή
  για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 21.3 Κάθε χρόνο υποβάλλει στο Εκτελεστικό γραφείο Έκθεση Δράσης που
  καλύπτει τις δραστηριότητές της κατά την περίοδο αυτή.
 21.4 Η Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων συμμετέχει τόσο στο σύστημα  παραγωγής
  πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.
 21.5 Της Επιτροπής προΐσταται ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων, ο
  οποίος επιλέγεται/εκλέγεται από το Εκτελεστικό Γραφείο και είναι εξ οφίκιο
  μέλος της Κεντρικής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου.
 21.6 Ειδικός  Κανονισμός
  Ειδικός Κανονισμός που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει τη
  λειτουργία της.

ΑΡΘΡΟ 22: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΣΧΕΣΕΩΝ  
 22.1 Η Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων είναι πενταμελής (5) με δικαίωμα της
  Κεντρικής Επιτροπής να αυξομειώνει τον αριθμό των μελών της. Ο Πρόεδρος
  και τα τέσσερα μέλη επιλέγονται/εκλέγονται από το Εκτελεστικό Γραφείο για
  θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 22.2 Κάθε εξάμηνο υποβάλλει στο Εκτελεστικό Γραφείο Έκθεση Δράσης που
  καλύπτει τις δραστηριότητες κατά την περίοδο αυτή.
 22.3 Η Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων χειρίζεται τις δημόσιες σχέσεις του
  Κόμματος υπό την εποπτεία του Προέδρου του Κόμματος και του Γενικού
  Γραμματέα.
 22.4 Η Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων συμμετέχει τόσο στο σύστημα παραγωγής
  πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.
 22.5 Της Επιτροπής προΐσταται ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων ο
  οποίος επιλέγεται/εκλέγεται από το Εκτελεστικό Γραφείο και είναι εξ οφίκιο
  μέλος της Κεντρικής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου.
 22.6 Ειδικός Κανονισμός
  Ειδικός Κανονισμός που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει τη
  λειτουργία της.

ΑΡΘΡΟ 23: ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
 23.1 Ιδρύονται Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες κατά επαρχία
  με εισήγηση του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
  Ομάδων, κατά κλάδον ή επάγγελμα όπου τα μέλη είναι πέραν των τριάκοντα
  Οι κατά επαρχία επάγγελμα Κλαδικές Οργανώσεις συνδέονται με τις
  αντίστοιχες Κλαδικές των άλλων Επαρχιακών και σχηματίζουν κατά
  επάγγελμα την Παγκύπρια Κλαδική Οργάνωση.
 23.2 Η Κλαδική Οργάνωση διοικείται από πενταμελή (5) Επιτροπή που
  αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα, το Βοηθό
  Γραμματέα και τον Ταμία.
 23.3 Οι Πρόεδροι των Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων
  αποτελούν την Συντονιστική Επιτροπή των Κλαδικών Οργανώσεων
  (Σ.Ε.Κ.Ο.)  και έχουν την ευθύνη του συντονισμού των Κλαδικών
  Οργανώσεων. Το έργο της ΣΕΚΟ αναλαμβάνει πενταμελής Γραμματεία που
  εκλέγεται και έχει πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Αναπληρωτή
  Γραμματέα και Ταμία.
 23.4 Αρμοδιότητες Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων 
  α) Επιλαμβάνονται και προωθούν προβλήματα, ή αιτήματα μελών του
   Κλάδου διά του αρμοδίου οργάνου του Κόμματος.
  β) Μελετούν προβλήματα του Κλάδου και υποβάλλουν εισηγήσεις στο
   Κόμμα διά του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών

   Ομάδων.
  γ) Οργανώνουν τα μέλη, τα στελέχη και τους οπαδούς του Κόμματος
   στους χώρους εργασίας και φροντίζουν για τη συστηματική
   διαφώτιση και εμπέδωση της Κομματικής πολιτικής.
 23.5 Οι Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες συμμετέχουν τόσο στο
  σύστημα παραγωγής πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών
  προγραμμάτων του Κόμματος.
 23.6 Οι Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες τελούν υπό την
  εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου.
 23.7 Κατά παρόμοιο τρόπο λειτουργούν και οι Επιτροπές Συνταξιούχων.
 23.8 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί, που εγκρίνει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζουν τον τρόπο
  εκλογής και λειτουργίας όλων των Κλαδικών Επιτροπών και Οργανώσεων
  του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 24: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
 24.1 Η σύνθεση και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Πολιτικού Σχεδιασμού
  καθορίζονται από το Εκτελεστικό Γραφείο.
 24.2 Η Επιτροπή Πολιτικού Σχεδιασμού συμμετέχει τόσο στο σύστημα παραγωγής
  πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 25: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 25.1 Η Επιτροπή Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι υπεύθυνη για την Οργάνωση της
  Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Κόμματος στις Δημαρχούμενες περιοχές και στα
  Κοινοτικά Συμβούλια.
 25.2 Σε συνεργασία με το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο, υπό την εποπτεία του
  Προέδρου του Κόμματος, καταρτίζει τα ψηφοδέλτια του Κόμματος στις
  Δημοτικές και Κοινοτικές εκλογές.
 25.3 Της Επιτροπής Τοπικής Αυτοδιοίκησης προΐσταται ο Γραμματέας Τοπικής
  Αυτοδιοίκησης ο οποίος επιλέγεται/εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή
  της οποίας είναι εξ οφίκιο μέλος με δικαίωμα ψήφου.
 25.4 Συμμετέχουν οι Δήμαρχοι, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι Σχολικοί Έφοροι και οι
  εκλεγμένοι Πρόεδροι Κοινοτικών Συμβουλίων μέλη του Κόμματος.
 25.5 Τελεί υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου.
 25.6 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί που ψηφίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζουν, θέματα
  οργάνωσης και λειτουργίας της Επιτροπής Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΑΡΘΡΟ 26: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
 26.1 Η Επιτροπή Διαρκούς Διαβούλευσης με τους Πολίτες είναι υπεύθυνη για την
  διαμόρφωση και διαχείριση συστήματος συνεχούς επικοινωνίας με τους
  πολίτες, μέσω της διεξαγωγής ερευνών  και μελετών για πολιτικά,
  ανθρωπιστικά και κοινωνικά θέματα και για προτάσεις του Κόμματος που
  αφορούν σημαντικά ζητήματα που τους απασχολούν.
 26.2 Την σύνθεση της Επιτροπής αποφασίζει η Γραμματεία του Εκτελεστικού
  Γραφείου.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΑΡΘΡΟ 27: ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
  1. Πρόεδρος
  2. Αναπληρωτής Πρόεδρος
  3. Αντιπρόεδροι
  4. Γενικός Γραμματέας
  5. Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας
  6. Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος

  7. Μέλος Εκτελεστικού Γραφείου
  8. Πρόεδρος ΓΟΔΗΚ
  9. Πρόεδρος ΝΕΔΗΚ
  10. Μέλος Κεντρικής Επιτροπής
  11. Άλλοι Αξιωματούχοι

ΑΡΘΡΟ 28: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 28.1 Ο Πρόεδρος του Κόμματος εκλέγεται, άμεσα από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση,  και η θητεία του διαρκεί μέχρι την εκλογή νέου Προέδρου.
  Πρόεδρος εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει το 50% συν μία ψήφο
  του συνόλου των έγκυρων ψήφων. Αν η πρώτη ψηφοφορία δεν αναδείξει
  Πρόεδρο, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την πρώτη Κυριακή μετά την
  Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση, μεταξύ των δύο επικρατέστερων
  υποψηφίων.
 28.2 Σε περίπτωση κένωσης της θέσης του Προέδρου του Κόμματος για
  υπολειπόμενη θητεία μικρότερη των έξι (6) μηνών τα  καθήκοντα αυτού ασκεί
  ο Αναπληρωτής Πρόεδρος. Αν η θέση του Προέδρου του Κόμματος κενωθεί
  ενώ υπολείπεται θητεία πέραν των έξι μηνών, συγκαλείται Έκτακτη
  Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση, ειδικώς προς τούτο συγκαλούμενη, για την
  εκλογή νέου Προέδρου εντός του επόμενου εξαμήνου από την κένωση της
  θέσης.
 28.3 Αρμοδιότητες
  α) Ο Πρόεδρος του Κόμματος εκπροσωπεί και εκφράζει το Κόμμα.
  β) Προΐσταται και έχει τη γενική εποπτεία και τον έλεγχο του Κόμματος
   σε όλους του τομείς.
  γ) Προεδρεύει όλων των Κεντρικών Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος
   ή οποιασδήποτε Επιτροπής σε συνεδρία της οποίας λαμβάνει μέρος.
  δ) Μετέχει στη διαδικασία εκλογής του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου
   και του Αναπληρωτή του ως ορίζεται στο Καταστατικό.
  ε) Υπογράφει όλα τα έγγραφα του Κόμματος.
  στ) Δύναται να εκχωρεί προσωρινά μέρος των εξουσιών του στον
   Αναπληρωτή  Πρόεδρο του Κόμματος.
  ζ) Τον Πρόεδρο του Κόμματος όταν κωλύεται ή απουσιάζει
   αντιπροσωπεύει ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Κόμματος. Ο
   Πρόεδρος του Κόμματος λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 29: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 29.1 Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος εκλέγεται  από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση.
 29.2 Είναι μέλος των Ανωτάτων Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος.
 29.3 Αναπληρεί τον Πρόεδρο όταν κωλύεται ή απουσιάζει, στην άσκηση των
  συνήθων καθηκόντων του ή όπως προβλέπεται στο άρθρο 25(2).
 29.4 Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 30: ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 30.1 Οι Αντιπρόεδροι είναι τρεις (3) και εκλέγονται από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση μέσα από κοινό ψηφοδέλτιο. Σε περίπτωση κενής θέσης
  Αντιπροέδρου, τότε η Κεντρική Επιτροπή εκλέγει μετά από υποβολή
  υποψηφιοτήτων, νέο Αντιπρόεδρο.
 30.2 Ο κάθε ένας εξ αυτών αναλαμβάνει ξεχωριστό τομέα ευθύνης, όπως αυτοί
  καθορίζονται από το Εκτελεστικό Γραφείο. Η επιλογή γίνεται με βάση την
  σειρά εκλογής.
 30.3 Είναι μέλη των  Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος όπως προβλέπεται από
  το Καταστατικό.
 30.4 Καθήκοντα
  α) Βοηθούν τον Πρόεδρο και Αναπληρωτή Πρόεδρο στην εκτέλεση των
   καθηκόντων τους για την ομαλή λειτουργία του Κόμματος.
  β) Αναλαμβάνουν την ευθύνη εποπτείας και συντονισμού του
   συστήματος παραγωγής πολιτικής, την ευθύνη του συντονισμού της

   διαμόρφωσης του κυβερνητικού προγράμματος του Κόμματος και τον
   συντονισμό της Επιτροπής Πολιτικών Συμβούλων. Ενημερώνουν με
   τακτικές εκθέσεις/αναφορές το Εκτελεστικό Γραφείο και την Κεντρική
   Επιτροπή.
 30.5 Οι Αντιπρόεδροι λογοδοτούν στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 31: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 31.1 Ο Γενικός Γραμματέας του Κόμματος εκλέγεται από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση.
 31.2 Αρμοδιότητες: 
  α) Συγκαλεί τις συνεδρίες των Κεντρικών Συλλογικών Οργάνων του
   Κόμματος κοινοποιώντας έγκαιρα την ημερήσια διάταξη κάθε
   συνεδρίας μαζί με τα σχετικά έγγραφα εργασίας ως ορίζει το
   Καταστατικό και οι Ειδικοί Κανονισμοί.
  β) Σε συνεργασία με τους Βοηθούς Γενικούς Γραμματείς φέρει την
   ευθύνη τήρησης  των  βιβλίων  Πρακτικών των συνεδριάσεων των
   Κεντρικών Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος.
  γ) Έχει την εποπτεία των Ομάδων Μελετών και του Πολιτικού
   Σχεδιασμού.
  δ) Γνωστοποιεί τις αποφάσεις των Ανώτερων Καθοδηγητικών Οργάνων
   του Κόμματος προς τα ιεραρχικά υφιστάμενά  του κομματικά όργανα
   και ελέγχει την εφαρμογή τους.
  ε) Καταθέτει στο Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο την Έκθεση Δράσης του
   Κόμματος.
  στ) Προσυπογράφει κατά κανόνα τα εξερχόμενα έγγραφα του Κόμματος.
  ζ) Υποβάλλει  προς τα αρμόδια  όργανα   προτάσεις για λήψη
   αποφάσεων πάνω σε  τρέχοντα σοβαρά θέματα.
  η) Συγκροτεί σε συνεργασία με το Εκτελεστικό Γραφείο, Επιτροπές
   Εργασίας με συμβουλευτική ιδιότητα, με σκοπό την πλαισίωση και
   υποβοήθηση υπευθύνων Αξιωματούχων στην εκτέλεση του έργου
   τους. 
  θ) Ο Γενικός Γραμματέας βοηθείται στο έργο του από τους Βοηθούς
   Γενικούς Γραμματείς.
 31.3 Ο Γενικός Γραμματέας λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή

ΑΡΘΡΟ 32: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 32.1 Ο Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας  εκλέγεται από την  Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση.
 32.2 Η θέση του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα είναι επαγγελματική κατόπιν
  εκλογής. Δεν μπορεί να διεκδικήσει οποιοδήποτε πολιτειακό αξίωμα, εκτός
  και αν παραιτηθεί δυο (2) χρόνια πριν τις πολιτειακές εκλογές στις οποίες
  προτίθεται να διεκδικήσει.
 32.3. Αρμοδιότητες
  α) Είναι υπεύθυνος για την οργάνωση του Κόμματος. Καταρτίζει το
   Γενικό Οργανωτικό Σχέδιο, το οποίο, μετά την έγκριση του από την
   Κεντρική Επιτροπή, προωθεί δια των αρμοδίων κομματικών 
οργάνων
   προς υλοποίηση.
  β) Βρίσκεται σε στενή επαφή με τις Επαρχιακές Επιτροπές και τα
   Παραρτήματα του Εξωτερικού και συντονίζει τις ενέργειες και
   δραστηριότητες τους στον οργανωτικό τομέα.
  γ) Επισκέπτεται τις Επαρχίες και παρακολουθεί και ελέγχει την πρόοδο
   προς υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του Κόμματος.
  δ) Ενημερώνει το Εκτελεστικό Γραφείο και υποβάλλει τακτικά Έκθεση
   προς την Κεντρική Επιτροπή για την πρόοδο και τα αποτελέσματα
   υλοποίησης του Γενικού Οργανωτικού Σχεδίου και των Ειδικών
   Οργανωτικών Προγραμμάτων. 
  ε) Προΐσταται τις λειτουργίας του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου. 
  στ) Με εισήγηση του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, το Εκτελεστικό

   Γραφείο επικυρώνει τα εννιά (9) πρόσωπα που στελεχώνουν το
   Οργανωτικό Γραφείο. 
   Το Οργανωτικό Γραφείο υπόκειται πλήρως στις αρμοδιότητες του
   Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα.
 32.4 O Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 33: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
 33.1 Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Κόμματος είναι μέλος της Βουλής,
  αυτοδικαίως προεδρεύει της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και ασκεί καθήκοντα
  Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου.
 33.2 Εάν ο Πρόεδρος του Κόμματος αναδειχθεί Πρόεδρος της Βουλής πράγμα
  που θα τον κωλύει να ασκεί τα καθήκοντα του Κοινοβουλευτικού
  Εκπροσώπου ή για οποιοδήποτε λόγο δεν επιθυμεί να κατέχει τη θέση του
  Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου, ή εάν δεν είναι μέλος της Βουλής, η
  Κοινοβουλευτική Ομάδα σε συνεδρία της υπό την προεδρία του, εκλέγει τον
  Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο.  Την εκλογή του Εκπροσώπου επικυρώνει η
  Κεντρική Επιτροπή.
 33.3 Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος υποβάλλει κάθε τρίμηνο ή όταν του
  ζητηθεί από το Εκτελεστικό Γραφείο Έκθεση Δράσης της Ομάδας.
 33.4 Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος εκφράζει τις θέσεις του Κόμματος στην
  Βουλή και συντονίζει το έργο των βουλευτών.
 33.5 Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος καλεί σε συνεδρία την Ομάδα τακτικά κάθε
  εβδομάδα και έκτακτα όταν παρίσταται ανάγκη.

ΑΡΘΡΟ 34: ΜΕΛΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
 Ως το Άρθρο 12 ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 35: ΒΟΗΘΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
 35.1 Οι Βοηθοί Γενικοί Γραμματείς είναι δυο (2) και επιλέγονται/εκλέγονται από
  την Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 35.2 Συμμετέχουν εξ οφίκιο μέλη στην Κεντρική Επιτροπή με δικαίωμα ψήφου.
 35.3 Μετέχουν στα συλλογικά όργανα του Κόμματος,  όπως προνοεί το
  Καταστατικό.
 35.4 Αρμοδιότητες
  α) Βοηθούν το Γενικό Γραμματέα στην προετοιμασία και τη λειτουργία
   των συλλογικών οργάνων του Κόμματος.
  β) Ειδικότερα ασκούν καθήκοντα που τους κατανέμει το Εκτελεστικό
   Γραφείο ύστερα από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 36: ΒΟΗΘΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΙ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
 36.1 Οι  Βοηθοί  Γενικοί  Οργανωτικοί  Γραμματείς είναι  δύο (2)  και
  επιλέγονται/εκλέγονται από την Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί
  54 μήνες.
 36.2 Συμμετέχουν εξ οφίκιο μέλη στην Κεντρική Επιτροπή με δικαίωμα ψήφου.
 36.3 Μετέχουν στα συλλογικά όργανα του Κόμματος,  όπως προνοεί το
  Καταστατικό.
 36.4 Αρμοδιότητες 
  α) Βοηθούν το Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα για την εύρυθμη λειτουργία
   του οργανωτικού μηχανισμού του Κόμματος. Αντικαθιστούν το Γενικό
   Οργανωτικό  Γραμματέα σε περίπτωση απουσίας.
  β) Ειδικότερα, ασκούν καθήκοντα που τους αναθέτει το Εκτελεστικό
   Γραφείο ύστερα από εισήγηση του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 37: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
 37.1 Ο Αναπληρωτής Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος εκλέγεται από την
  Κοινοβουλευτική Ομάδα και αναπληρώνει τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο
  όταν απουσιάζει ή όταν κωλύεται. Την εκλογή του επικυρώνει η Κεντρική
  Επιτροπή.

   στ) Να  ψηφίζει τους υποψήφιους του Κόμματος σε κάθε εκλογή σε
    δημόσιο αξίωμα.
   ζ) Να μην είναι μέλος άλλου Κόμματος.
 62.7 Κομματική Ταυτότητα
   α) Η εγκεκριμένη αίτηση υποψηφίου μέλους, προωθείται από την
    Επαρχιακή Επιτροπή ή τη Γραμματεία του Εκτελεστικού
    Γραφείου προς το Τμήμα έκδοσης ταυτοτήτων στα Κεντρικά
    Γραφεία για την καταγραφή  του μέλους στο Κεντρικό Μητρώο
    και την έκδοση της κομματικής του ταυτότητας.
   β) Η διαδικασία έκδοσης της κομματικής ταυτότητας
    συμπληρώνεται το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες από την
    παράδοση των στοιχείων στο τμήμα ταυτοτήτων στη Λευκωσία.
    Η ταυτότητα παραδίδεται στην οικεία Επαρχιακή Επιτροπή, η
    οποία και τη διαβιβάζει αμέσως στην ενδιαφερόμενη Τοπική
    Οργάνωση για να παραδοθεί στο νέο μέλος.
   γ) Η όλη διαδικασία εγγραφής μέλους και έκδοσης της ταυτότητας
    του και παράδοσης της στο νέο μέλος διεξάγεται με τον
    ταχύτερο δυνατό ρυθμό και σε καμιά περίπτωση δεν διαρκεί
    πέραν των δύο μηνών.
   δ) Η ανανέωση της Κομματικής ταυτότητας γίνεται δια της
    πληρωμής της ετήσιας συνδρομής.

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

ΑΡΘΡΟ 63: ΝΕΟΛΑΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 63.1 Η ΝΕΔΗΚ αποβλέπει στην κινητοποίηση και πολιτικοποίηση των νέων και
  αξιοποίηση της προσφοράς τους στη ζωή του τόπου μας.
  Αποτελεί την ανανεωτική δύναμη στον αγώνα προώθησης  και πραγμάτωσης
  των αρχών και των στόχων του Κόμματος.
 63.2 Διατηρεί Τμήματα Φοιτητικής Νεολαίας, Εργαζόμενης Νεολαίας και άλλα. 
 63.3 Η ΝΕΔΗΚ είναι αναπόσπαστο μέρος του Κόμματος και βρίσκεται σε συνεχή
  πολιτική συνεργασία με τα συλλογικά όργανα του Κόμματος, πάντοτε κάτω
  από την άμεση εποπτεία του Κόμματος.
 63.4 Η οικονομική διαχείριση και ο έλεγχος γίνεται από το Γενικό Διευθυντή του
  Κόμματος σε συνεργασία με τον Οικονομικό Διαχειριστή του Κόμματος.
 63.5 Μέλη της ΝΕΔΗΚ είναι οι νέοι, μέλη του Κόμματος, ηλικίας από 18-30 ετών.
  Κατά την ημέρα της εκλογικής συνέλευσης δικαίωμα ψήφου έχουν όσοι
  έχουν οικονομικά τακτοποιημένες τις υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με τις
  πρόνοιες του Άρθρου 62.3. Για άτομα 12-18 ετών που επιθυμούν να
  εγγραφούν στην ΝΕΔΗΚ, τηρείται ξεχωριστό μητρώο υπό την εποπτεία του
  Γενικού Οργανωτικού Γραφείου.
 63.6 Την ευθύνη φύλαξης και τήρησης του μητρώου έχει το Γενικό Οργανωτικό
  Γραφείο του Κόμματος.
 63.7 Κανένας εν ενεργεία αξιωματούχος της ΝΕΔΗΚ δεν μπορεί να υπερβαίνει το
  τριαντακοστό (30) έτος της ηλικίας του εκτός και αν διανύει θητεία στην
  οποία εξελέγη και ήταν κάτω των τριάντα (30) ετών.
 63.8 Ο Πρόεδρος, τα μέλη της Γραμματείας και οι Επαρχιακοί Αξιωματούχοι της
  οργάνωσης, εκλέγονται από το Παγκύπριο Συνέδριο της Οργάνωσης το
  οποίο διενεργείται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του Κόμματος το
  αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής της
  Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης και η θητεία τους διαρκεί
  πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 63.9 Η διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη της ηγεσίας της ΝΕΔΗΚ
  διενεργείται και εποπτεύεται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του
  Κόμματος.

 63.10 Ο Πρόεδρος της ΝΕΔΗΚ προεδρεύει της Γενικής Γραμματείας και του
  Κεντρικού Συμβουλίου της ΝΕΔΗΚ.  Έχει την ευθύνη οργάνωσης και
  διοίκησης της ΝΕΔΗΚ και προώθησης των σκοπών και επιδιώξεων της, σε
  συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη των συλλογικών οργάνων της των οποίων
  προεδρεύει.
 63.11 Ο Πρόεδρος της ΝΕΔΗΚ συμμετέχει στο Εκτελεστικό Γραφείο του Κόμματος
  και επίσης, μαζί με τα μέλη της Γενικής Γραμματείας, στην Κεντρική Επιτροπή
  του Κόμματος.
 63.12 Το Καταστατικό της ΝΕΔΗΚ αντανακλά στις διατάξεις του το περιεχόμενο
  του παρόντος άρθρου. Το Καταστατικό του Κόμματος υπερισχύει
  οποιασδήποτε άλλης πρόνοιας του Καταστατικού της ΝΕΔΗΚ σε περίπτωση
  αμφιλεγόμενης και συγκρουόμενης ερμηνείας οποιασδήποτε διάταξης.
 63.13 Το Καταστατικό της ΝΕΔΗΚ υπόκειται στην έγκριση και επικύρωση της
  Κεντρικής Επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 64: ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ  ΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ  ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 64.1 Σκοπός της ΓΟΔΗΚ είναι η προσέλευση των Κυπρίων γυναικών στις τάξεις
  του Δημοκρατικού Κόμματος και η εργασία και συμβολή τους στον αγώνα για
  ανέλιξη της Κύπριας γυναίκας στον πολιτικό,  στον πολιτιστικό και στον
  κοινωνικό τομέα καθώς και η διασφάλιση για τις γυναίκες ισότητα
  δικαιωμάτων και ευκαιριών, πάντοτε μέσα στα πλαίσια του όλου Κομματικού
  μηχανισμού και σύμφωνα με τις καταστατικές αρχές και την πολιτική γραμμή
  του Κόμματος.
 64.2 Η ΓΟΔΗΚ είναι  τμήμα αναπόσπαστο του  Κόμματος και βρίσκεται σε συνεχή
  πολιτική συνεργασία με τα συλλογικά όργανα του Κόμματος. Διατηρεί
  διοικητική και οργανωτική αυτοτέλεια, πάντοτε κάτω από την άμεση εποπτεία
  του Κόμματος.
 64.3 Η οικονομική διαχείριση και ο έλεγχος γίνονται από το Γενικό Διευθυντή του
  Κόμματος σε συνεργασία με τον Οικονομικό Διαχειριστή του Κόμματος.
 64.4 Η ΓΟΔΗΚ παρουσιάζει τις θέσεις και απόψεις του Κόμματος σε θέματα που
  αφορούν ειδικά τη γυναίκα.
 64.5 Μέλη της ΓΟΔΗΚ είναι όλες οι γυναίκες  μέλη του Κόμματος.
  Για την εγγραφή τους ως μελών εφαρμόζονται οι πρόνοιες του Άρθρου 62.3.
  Τα ονόματα των γυναικών μελών του Κόμματος καταχωρούνται στο Κεντρικό
  Μητρώο Μελών του Κόμματος.
 64.6 Την ευθύνη φύλαξης και τήρησης του μητρώου έχει το Γενικό Οργανωτικό
  Γραφείο του Κόμματος. Το μητρώο μελών περιλαμβάνει τις γυναίκες μέλη
  του Κόμματος και δεν διατηρείται παράλληλα άλλο μητρώο από την ίδια
  Οργάνωση.
 64.7 Η Πρόεδρος και τα μέλη της ΓΟΔΗΚ εκλέγονται από το Παγκύπριο Συνέδριο
  της Οργάνωσης, το οποίο διενεργείται και εποπτεύεται από το Γενικό
  Οργανωτικό Γραφείο του Κόμματος. Η εκλογή της ηγεσίας γίνεται εντός έξι
  (6) μηνών από την ημερομηνία της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης και η
  θητεία τους διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 64.8 Η διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη της ηγεσίας της ΓΟΔΗΚ
  διενεργείται και εποπτεύεται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του
  κόμματος.
 64.9 Η Πρόεδρος της ΓΟΔΗΚ συμμετέχει στο Εκτελεστικό Γραφείο του Κόμματος
  και επίσης, μαζί με τα μέλη της Γενικής Γραμματείας της, στην Κεντρική
  Επιτροπή.
 64.10 Το Καταστατικό της ΓΟΔΗΚ  αντανακλά στις διατάξεις του το περιεχόμενο
  του παρόντος άρθρου. Το Καταστατικό του Κόμματος υπερισχύει
  οποιασδήποτε άλλης πρόνοιας του Καταστατικού της ΓΟΔΗΚ σε περίπτωση
  αμφιλεγόμενης και συγκρουόμενης ερμηνείας οποιασδήποτε διάταξης.
 64.11 Το Καταστατικό της ΓΟΔΗΚ υπόκειται στην έγκριση και επικύρωση της
  Κεντρικής Επιτροπής.

  Επιτροπή.
 60.3 Αρμοδιότητες
  Η Τοπική Επιτροπή εργάζεται για:
   α) Την υλοποίηση των Αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.
   β) Την προώθηση των θέσεων και απόψεων του Κόμματος μέσα
    στον κόσμο  της περιοχής της.
   γ) Τη διεύρυνση του Κόμματος με την προσχώρηση νέων μελών.
   δ) Την ανάληψη πρωτοβουλιών με στόχο την αύξηση της επιρροής
    του Κόμματος στην περιοχή ευθύνης της.
   ε) Την κινητοποίηση και συμμετοχή των μελών στις γενικές
    κομματικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις.
   στ) Την διεκπεραίωση των οδηγιών ή καθηκόντων που της
    ανατίθενται από  αρμόδια κομματικά όργανα.
   ζ) Την είσπραξη συνδρομών και διαφώτιση των μελών της Τοπικής
    Οργάνωσης.
   η) Την ενημέρωση και διαφώτιση των μελών της περιοχής της για
    τις θέσεις του Κόμματος πάνω στις διαμορφούμενες νέες
    εξελίξεις. 
 60.4 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν την
  οργάνωση και λειτουργία των Επαρχιακών οργάνων του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 61: ΤΟΠΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 61.1 Το Τοπικό Συμβούλιο συγκροτείται από:
   α) Την Τοπική Επιτροπή
   β) Τους αντιπροσώπους κάθε εκλογικού κέντρου της περιφέρειας
    της Τοπικής Επιτροπής.
   γ) Μέλη  οργανωμένων συνόλων που εγκρίνει η Επαρχιακή
    Επιτροπή  μετά από συνεννόηση  με την Τοπική Επιτροπή.
 61.2 Του Τοπικού Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος της Τοπικής Επιτροπής ή
  εκπρόσωπος της Επαρχιακής Επιτροπής.  Καλείται σε συνεδρία με απόφαση
  της Τοπικής Επιτροπής τακτικά κάθε δύο (2) μήνες και έκτακτα όταν κριθεί
  αναγκαίο από τον Πρόεδρο της Τοπικής Επιτροπής ή την Επαρχιακή Επιτροπή
  ή όταν ζητηθεί από την πλειοψηφία των μελών του.
 61.3 Αρμοδιότητες
   α) Συμβάλλει ουσιαστικά στην υλοποίηση των οργανωτικών
    προγραμμάτων που σχεδιάζει η Τοπική Επιτροπή μέσα στα
    πλαίσια των οδηγιών της Επαρχιακής Επιτροπής.
   β) Αξιολογεί τα αποτελέσματα της Κομματικής δουλειάς και
    εκφράζει τις διαπιστώσεις, τα συμπεράσματα και τις εισηγήσεις
    του.
   γ) Επιλαμβάνεται ειδικών θεμάτων που παραπέμπονται προς αυτό
    από τη Τοπική Επιτροπή ή την Επαρχιακή Επιτροπή και
    υποβάλλει σχετικές εισηγήσεις.

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΑΡΘΡΟ 62: ΜΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
 62.1 Προσόντα Εγγραφής
   α) Κάθε Κύπριος, κάτοικος της Κύπρου, μπορεί να εγγραφεί μέλος
    του Κόμματος, εάν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας
    του, δεν ανήκει ή δεν υποστηρίζει άλλο πολιτικό σχηματισμό και
    δηλώσει αποδοχή των Αρχών της Ιδεολογίας και του
    Καταστατικού του Κόμματος.
   β) Με απόφαση του Εκτελεστικού Γραφείου είναι δυνατό, Κύπριοι
    μη μόνιμοι κάτοικοι της Κύπρου, καθώς  και αλλοδαποί μόνιμοι
    κάτοικοι της Κύπρου να εγγραφούν μέλη του Κόμματος.

 62.2 Μητρώα Μελών 
  Τα μέλη εγγράφονται στα ακόλουθα Μητρώα: 
  1) Μητρώο Μελών Τοπικής Οργάνωσης.
  2) Μητρώο Μελών Επαρχιακής Οργάνωσης.
  3) Κεντρικό Μητρώο Μελών.
 62.3 Εγγραφή Μελών 
  Το υποψήφιο μέλος συμπληρώνει ειδικό Έντυπο Εγγραφής Μέλους στην
  Τοπική Οργάνωση του τόπου διαμονής του. Η αίτηση εξετάζεται από την
  οικεία Επαρχιακή Επιτροπή.
  Συμμετοχή στη διαδικασία εγγραφής μέλους έχουν ο Πρόεδρος και τα μέλη
  της Γραμματείας του Εκτελεστικού Γραφείου.
 62.4 Αποχώρηση Μέλους
  Έκαστο μέλος αποχωρεί από το Κόμμα:
   α) Όταν καταδεικνύει ρητά την επιθυμία του πως δεν επιθυμεί να
    είναι μέλος,
   β) Αποστείλει γραπτή επιστολή προς την οικεία Επαρχιακή
    Επιτροπή ή/και στο Γενικό Οργανωτικό Γραφείο,
   γ) Με δημόσια ανάρτηση ή δήλωση του,
   δ) Όταν με πράξεις ή/και ενέργειες του διαμηνύει ότι δεν θέλει να  
    είναι μέλος του κόμματος.
 
 62.5 Δικαιώματα Μέλους 
  Κάθε μέλος έχει δικαίωμα:
   α) Να ψηφίζει αιρετά όργανα του Κόμματος (άμεσα ή έμμεσα)
    όπως προνοεί το Καταστατικό.
   β) Να υποβάλλει υποψηφιότητα για εκλογή σε κομματικά Αξιώματα
    σε όλα τα επίπεδα της κομματικής δομής, όπως ορίζει το
    Καταστατικό.
   γ) Να διεκδικεί υποβολή υποψηφιότητας για πολιτειακά αξιώματα
    σύμφωνα με το Καταστατικό και τους Ειδικούς Κανονισμούς που
    ρυθμίζουν το θέμα τούτο.
   δ) Να ασκεί κριτική που να εξαντλείται μέσα στα πλαίσια της
    λειτουργίας των οργάνων του Κόμματος.
   ε) Να υποβάλλει στα αρμόδια όργανα εισηγήσεις και να συζητεί
    ελεύθερα  οποιοδήποτε θέμα που έχει σχέση με την πολιτική
    του Κόμματος μέσα στα πλαίσια των κομματικών διαδικασιών.
   στ) Να εκφράζει, να προωθεί και να υποστηρίζει, τυχόν
    διαφορετικές απόψεις του όσο αφορά την πολιτική ή τις
    ενέργειες του Κόμματος, είτε στα συλλογικά όργανα είτε
    δημόσια, νοουμένου ότι μετά που θα ληφθεί απόφαση ομόφωνα
    ή κατά πλειοψηφία από το αρμόδιο συλλογικό όργανο, το μέλος
    δεν δικαιούται με λόγο ή  ενέργειες να  υποσκάπτει ή να
    προβαίνει σε ενέργειες αντίθετες προς την απόφαση που
    λήφθηκε. Σε περίπτωση που ενεργεί αντίθετα, λαμβανομένης
    υπόψη και της μορφής και έντασης της αντίδρασης, το μέλος
    θεωρείται ότι είναι πειθαρχικά υπόλογο και σε περίπτωση
    καταδίκης, υπόκειται σε κυρώσεις.
 62.6 Υποχρεώσεις Μέλους 
  Κάθε μέλος έχει την υποχρέωση:
   α) Να σέβεται και να προωθεί τις Αρχές, την Ιδεολογία και το
    Πρόγραμμα του Κόμματος.
   β) Να συμμορφώνεται προς τις αποφάσεις και να τηρεί τη γραμμή
    του Κόμματος
   γ) Να παρακολουθεί ανελλιπώς τις συνεδρίες των οργάνων στα
    οποία  μετέχει και να λαμβάνει πρόθυμα μέρος στις διάφορες
    εκδηλώσεις του Κόμματος.
   δ) Να καταβάλλει την συνδρομή του στο Κόμμα.
   ε) Να φροντίζει ώστε να είναι εγγεγραμμένος στους Εκλογικούς
    Καταλόγους της Πολιτείας.

ΑΡΘΡΟ 55: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 55.1 Ύστερα από οδηγίες του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου, σύμπλεγμα Τοπικών
  Οργανώσεων, αποτελεί Περιφερειακή Οργάνωση. Κάθε Επαρχιακή Επιτροπή,
  σε συνεννόηση με το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο, χωρίζει την οικεία επαρχία
  της σε περιφέρειες. Κάθε περιφέρεια είναι ένας δήμος ή μια ενορία ή μια
  εκλογική περιφέρεια και στην ύπαιθρο μια ομάδα κοινοτήτων.
  Μέλη της μπορεί να είναι όλες οι Τοπικές Οργανώσεις μιας Περιφέρειας. Οι
  Πρόεδροι και οι Οργανωτικοί Γραμματείς των Τοπικών Οργανώσεων
  αποτελούν το Εκτελεστικό Σώμα της Περιφερειακής Οργάνωσης.
  Η Περιφερειακή Οργάνωση συνεδριάζει υπό την προεδρία του Εκπροσώπου
  των Περιφερειακών Τομέων/Οργανωτικό Συντονιστή Υπαίθρου και
  Δημαρχούμενων περιοχών, που εκλέγεται από τα μέλη της Περιφέρειας
  όπως ορίζει το άρθρο 52.1, τακτικά κάθε διμηνία και έκτακτα όταν το
  αποφασίσει η Επαρχιακή Επιτροπή. Οι αρμοδιότητες του Συντονιστή
  καθορίζονται με Κανονισμούς από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο
 55.2 Τις περιφέρειες κατά επαρχία ορίζει η οικεία Επαρχία σε συνεννόηση με το
  Γενικό Οργανωτικό Γραφείο.
 55.3 Αρμοδιότητες
  1) Συντονίζει τις δραστηριότητες των Τοπικών Οργανώσεων που
   περιλαμβάνονται στην περιφέρεια
  2) Θέτει περιφερειακούς στόχους για διεύρυνση του Κόμματος και
   αποτελεσματική διαφώτιση των μελών της.

ΑΡΘΡΟ 56: ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 
ΕΠΑΡΧΙΩΝ 
 56.1 Οι Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες Επαρχιών λειτουργούν
  σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος Καταστατικού.
 56.2 Ιδρύονται Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες κατά Επαρχία
  με εισήγηση του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
  Ομάδων και κατόπιν έγκρισης του Οργανωτικού Γραφείου, κατά Κλάδο ή
  Επάγγελμα όπου τα μέλη είναι πέραν των τριάκοντα (30). Το Εκτελεστικό
  Γραφείο δύναται να εγκρίνει σύσταση Κλαδικής Οργάνωσης με μικρότερο
  αριθμό μελών. Οι κατά επαρχία επάγγελμα Κλαδικές Οργανώσεις συνδέονται
  με τις αντίστοιχες Κλαδικές των άλλων Επαρχιακών και σχηματίζουν κατά
  επάγγελμα την Παγκύπρια Κλαδική Οργάνωση.
 56.3 Η Κλαδική Οργάνωση διοικείται από πενταμελή (5) Επιτροπή που
  αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα, το Βοηθό
  Γραμματέα και τον Ταμία.
 56.4 Υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, οι Πρόεδροι των
  Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων αποτελούν την
  Συντονιστική Επιτροπή των Κλαδικών Οργανώσεων (Σ.Ε.Κ.Ο) και έχουν την
  ευθύνη του συντονισμού των Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
  Ομάδων. Το έργο της Σ.Ε.Κ.Ο αναλαμβάνει πενταμελής Γραμματεία που
  εκλέγεται και έχει Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Αναπληρωτή
  Γραμματέα και Ταμία.
 56.5 Αρμοδιότητες
  α) Επιλαμβάνονται και προωθούν προβλήματα, ή αιτήματα μελών του
   Κλάδου δια του αρμοδίου οργάνου του Κόμματος.
  β) Μελετούν προβλήματα του Κλάδου και υποβάλλουν εισηγήσεις στο
   Κόμμα δια του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
   Ομάδων.
  γ) Οργανώνουν τα μέλη, τα στελέχη και τους οπαδούς του Κόμματος
   στους χώρους εργασίας και φροντίζουν δια την συστηματική
   διαφώτιση και εμπέδωση της Κομματικής Πολιτικής.
 56.6 Κατά παρόμοιο τρόπο λειτουργούν και οι Επιτροπές Συνταξιούχων.
 56.7 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί, που εγκρίνει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζουν τον τρόπο
  εκλογής και λειτουργίας όλων των Επιτροπών και Οργανώσεων του
  Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 57: TOΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 57.1 Η Τοπική Οργάνωση είναι η βασική πολιτική και οργανωτική μονάδα του
  Κόμματος. Καλύπτει και μια ενορία ή εκλογική περιφέρεια
  Ιδρύεται από την Επαρχιακή Επιτροπή ύστερα από έγκριση του Εκτελεστικού
  Γραφείου.  Δύναται να καλύπτει μια κοινότητα ή ομάδα κοινοτήτων ή ενορία ή
  εκλογική περιφέρεια και στις πόλεις  να καλύπτει την περιοχή που αναλογεί
  σε κάθε ένα εκλογικό Κέντρο.
 57.2 Αποτελείται τουλάχιστον από 10 μέλη. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το
  Εκτελεστικό Γραφείο δύναται να εγκρίνει σύσταση Τοπικής Οργάνωσης με
  μικρότερο αριθμό μελών.
  Η Τοπική Οργάνωση δέχεται μέλη που κατοικούν στην ίδια γεωγραφική
  περιφέρεια.

ΑΡΘΡΟ 58: ΤΟΠΙΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 58.1 Αποτελεί το ανώτατο όργανο της Τοπικής Οργάνωσης. Συγκροτείται από τα
  μέλη που έχουν εγγραφεί στο κεντρικό μητρώο μελών του Κόμματος
  τουλάχιστον εννέα (9) μήνες πριν τη διεξαγωγή της Παγκύπριας Εκλογικής
  Συνέλευσης και διενεργείται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του
  Κόμματος εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής της
  Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης.
  Εφορευτική Επιτροπή που ορίζεται από την Επαρχιακή Επιτροπή εποπτεύει
  την εκλογική διαδικασία. 
  Ειδικοί κανονισμοί που καθορίζονται από την Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν
  τα θέματα της υποβολής υποψηφιοτήτων και την εκλογική διαδικασία. Οι
  Γενικές Συνελεύσεις των Τοπικών Οργανώσεων διεξάγονται εντός έξι (6)
  μηνών μετά την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
 58.2 Σε περίπτωση που Προέδροι ή μέλη Τοπικών Επιτροπών δεν ανταποκρίνονται
  στα καθήκοντα τους και δεν υλοποιούν το πλάνο του Γενικού Οργανωτικού
  Γραφείου και τις αποφάσεις του Κόμματος, η οικεία Επαρχιακή Επιτροπή σε
  συνεννόηση με το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο και με έγκριση του
  Εκτελεστικού Γραφείου, αποφασίζει την πραγματοποίηση νέας Εκλογικής
  Συνέλευσης ή/και την αντικατάσταση τους.
 58.3 Αρμοδιότητες
  Εκλέγει τον Πρόεδρο και τα μέλη της Τοπικής  Επιτροπής για θητεία που
  διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.

ΑΡΘΡΟ 59: ΤΟΠΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 59.1 Συγκαλείται μια (1) φορά στην διάρκεια της θητείας της Επιτροπής ή όποτε
  αυτό κριθεί αναγκαίο και προβαίνει σε έλεγχο των πεπραγμένων της Τοπικής
  Επιτροπής, η οποία παρουσιάζει έκθεση δράσης. Μεριμνά για την περαιτέρω
  στελέχωση και δραστηριοποίηση της Τοπικής Επιτροπής.
  Συμμετέχουν όλα τα μέλη της Τοπικής Οργάνωσης που είναι εγγεγραμμένα
  στο κεντρικό μητρώο μελών του Κόμματος και έχουν τακτοποιημένη την
  οικονομική συνδρομή τους.

ΑΡΘΡΟ 60: ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 60.1 Εκλέγεται από την Τακτική Εκλογική Συνέλευση της Τοπικής Οργάνωσης για
  θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
  Αποτελείται από πέντε ως δεκαπέντε (5-15) μέλη ανάλογα με την
  αριθμητική δύναμη των μελών της Τοπικής Οργάνωσης.
  Καταρτίζεται εις Σώμα ως εξής:
  Αντιπρόεδρος, Γραμματέας Οργανωτικός Γραμματέας και Ταμίας. Τα υπόλοιπα
  μέλη είναι Σύμβουλοι. Συνεδριάζει τακτικά κάθε εβδομάδα και έκτακτα όταν
  κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο.
 60.2 Ο Πρόεδρος της  Τοπικής  Επιτροπής ΝΕΔΗΚ και η Πρόεδρος της Τοπικής
  Επιτροπής ΓΟΔΗΚ παρακάθονται στις συνεδρίες  της Τοπικής Επιτροπής του
  Κόμματος. Εξ οφίκιο μέλη με δικαίωμα ψήφου είναι οι Δήμαρχοι, Δημοτικοί
  Σύμβουλοι, Σχολικοί Έφοροι, Πρόεδρος και μέλη Κοινοτικών Συμβουλίων,
  νοουμένου ότι είναι μέλη του Κόμματος που κατοικούν στην οικεία Τοπική

  Γραφείο χωρίζει την Επαρχία της σε περιφέρειες. Κάθε περιφέρεια είναι ένας
  Δήμος ή Ενορία ή εκλογική περιφέρεια και στην Ύπαιθρο ομάδα κοινοτήτων.
  Του Επαρχιακού Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος της Επαρχιακής
  Επιτροπής.  Καλείται δε σε συνεδρία με απόφαση της Επαρχιακής Επιτροπής
  τακτικά κάθε τρεις (3) μήνες και έκτακτα όταν κριθεί αναγκαίο από τον
  Πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής ή όταν ζητηθεί από τη πλειοψηφία των
  μελών του.
 52.2 Αρμοδιότητες
  α) Συμβάλλει ουσιαστικά στην υλοποίηση των οργανωτικών
   προγραμμάτων εσωκομματικής επικοινωνίας που σχεδιάζει η
   Επαρχιακή Επιτροπή.
  β) Προβαίνει σε αξιολόγηση των πεπραγμένων και σε απολογισμό
   δράσης κατά Τοπική Οργάνωση και εκφράζει τις διαπιστώσεις, τα
   συμπεράσματα και τις εισηγήσεις της.
  γ) Επιλαμβάνεται ειδικών θεμάτων που παραπέμπονται προς αυτό από
   την Επαρχιακή Επιτροπή και υποβάλλει σχετικές εισηγήσεις.

ΑΡΘΡΟ 53: ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 53.1 Η Επαρχιακή Επιτροπή είναι είκοσι-εφταμελής (27). Εκλέγεται από την
  Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις
  (54) μήνες. Το Επαγγελματικό Οργανωτικό Στέλεχος κάθε επαρχίας
  συμμετέχει εξ οφίκιο μέλος της Επαρχιακής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου.
  Η εκλογή του Προέδρου της διεξάγεται χωριστά. Τα μέλη του Εκτελεστικού
  Γραφείου και της Γραμματείας του Εκτελεστικού Γραφείου δύνανται να
  παρακάθονται στις συνεδρίες της οικείας Επαρχιακής Επιτροπής.
 53.2 Οι Επαρχιακές Επιτροπές του Κόμματος υπό ομαλές συνθήκες είναι έξι (6),
  μια (1) σε κάθε Επαρχία της Κύπρου. Κατ’  εξαίρεση για λόγους οργανωτικούς
  και εφ΄ όσον συνεχίζεται η σημερινή έκρυθμη κατάσταση οι Επαρχιακές
  Επιτροπές είναι δώδεκα “12”.
  Επαρχιακή Επιτροπή Λευκωσίας
  Επαρχιακή Επιτροπή Μόρφου (Λευκωσίας)
  Επαρχιακή Επιτροπή Μόρφου (Λεμεσός)
  Επαρχιακή Επιτροπή Λεμεσού
  Επαρχιακή Επιτροπή Λάρνακας
  Επαρχιακή Επιτροπή Πάφου
  Επαρχιακή Επιτροπή  Αμμοχώστου (Λάρνακα)
  Επαρχιακή Επιτροπή Αμμοχώστου (Λεμεσός)
  Επαρχιακή Επιτροπή Αμμοχώστου (Λευκωσία)
  Επαρχιακή Επιτροπή Κερύνειας (Λευκωσία)
  Επαρχιακή Επιτροπή Κερύνειας (Λεμεσός)
  Επαρχιακή Επιτροπή Προσφύγων Πάφου (Μούτταλλος)
 53.3 Οι βουλευτές κάθε οικείας Επαρχίας είναι εξ οφίκιο  μέλη της Επαρχιακής
  Επιτροπής. Στις συνεδρίες παρακάθονται τα επαγγελματικά οργανωτικά
  στελέχη της επαρχίας, ο Πρόεδρος της ΝΕΔΗΚ και η Πρόεδρος της ΓΟΔΗΚ.Η
  Επαρχιακή Επιτροπή καταρτίζεται σε Σώμα ως εξής:
  Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Επαρχιακός Γραμματέας, Επαρχιακός
  Οργανωτικός Γραμματέας, Βοηθός Επαρχιακός Γραμματέας, Βοηθός
  Οργανωτικός Γραμματέας, Ταμίας, Γραμματέας Τύπου και Διαφώτισης,
  Γραμματέας Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων,
  Γραμματέας Αγροτικών Θεμάτων, και Γραμματέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
  Τα υπόλοιπα μέλη είναι Σύμβουλοι.
 53.4 Η Επαρχιακή Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά κάθε μήνα και έκτακτα κατά την
  κρίση του Προέδρου της ή της Εκτελεστικής Επιτροπής της, ή αν ζητηθεί
  τούτο από τα 2/5 των μελών της Επαρχιακής Επιτροπής.
 53.5 Αρμοδιότητες
  α) Η Επαρχιακή Επιτροπή εκπροσωπεί το Κόμμα στην Επαρχία της,
   καθοδηγεί και ελέγχει τις Τοπικές Οργανώσεις της περιοχής της και
   συντονίζει τη δράση τους, σύμφωνα με τις Αρχές του Κόμματος, τις
   Καταστατικές Διατάξεις και τις οδηγίες των αρμοδίων Κεντρικών

   Οργάνων.
  β) Φέρει την ευθύνη για την υλοποίηση του Γενικού Οργανωτικού
   Σχεδίου και των άλλων Προγραμμάτων του Κόμματος στην Επαρχία
   της και προΐσταται του Επαρχιακού επαγγελματικού προσωπικού μέσα
   στα πλαίσια των γενικών οδηγιών του Γενικού Διευθυντή για θέματα
   προσωπικού.
  γ) Συντάσσει και αποστέλλει στη Γενική Γραμματεία διμηνιαίες αναφορές
   για την κομματική δραστηριότητα της και τη γενική κατάσταση του
   Κόμματος στην Επαρχία της.
  δ) Μετέχει στη διαδικασία καθορισμού του κομματικού ψηφοδελτίου, για
   τις βουλευτικές, δημοτικές ή άλλες εκλογές ως ορίζουν οι Ειδικοί
   Κανονισμοί που ρυθμίζουν τα θέματα αυτά.
  ε) Παραπέμπει για εκδίκαση στο Πειθαρχικό Συμβούλιο υποθέσεις
   πειθαρχικών αδικημάτων των μελών σύμφωνα με τις διαδικασίες του
   άρθρου 62.1. Η παραπομπή υπόθεσης μέλους στο Πειθαρχικό
   Συμβούλιο συνοδεύεται πάντοτε από έγγραφο που δικαιολογεί την
   απόφαση παραπομπής.
  στ) Στα οικονομικά θέματα συμμορφώνεται με τις οδηγίες της Οικονομικής
   Επιτροπής.  Διατηρεί Επαρχιακό Ταμείο, το οποίο διαχειρίζεται
   υπεύθυνα υπό τον οικονομικό έλεγχο της Οικονομικής Επιτροπής.
   Πόροι του  ταμείου είναι τα έσοδα από διάφορες τοπικές εκδηλώσεις,
   λαχεία και εράνους και οι ειδικές τοπικές εισφορές των μελών και των
   φίλων του Κόμματος.  Τα έσοδα από τα δικαιώματα εγγραφής και οι
   ετήσιες συνδρομές των μελών κατατίθενται στο Κεντρικό Ταμείο του
   Κόμματος στη  Λευκωσία ή όπου αλλού ήθελε αποφασίσει η
   Οικονομική Επιτροπή. Επίσης, κατατίθενται στο Κεντρικό Ταμείο τα
   έσοδα από Παγκύπριες εκδηλώσεις του Κόμματος, των οποίων την
   πραγμάτωση προωθεί στην Επαρχία της.
  ζ) Ελέγχει κατά εξάμηνο τα Ταμεία των Τοπικών Οργανώσεων και
   αποστέλλει σχετική κατάσταση στην Οικονομική Επιτροπή στη
   Λευκωσία. 
  η) Με έγκριση του Εκτελεστικού Γραφείου καταρτίζει Συμβουλευτικό
   Συμβούλιο ή άλλες Επιτροπές για να υποβοηθηθεί στο έργο της.
  θ) Συμμορφώνεται προς τις εκάστοτε οδηγίες του Γενικού Οργανωτικού
   Γραμματέα του Κόμματος και βρίσκεται σε στενή συνεργασία και
   επικοινωνία με τα αρμόδια όργανα σε όλα τα θέματα.
 53.6 Οι επαρχιακοί αξιωματούχοι συμμετέχουν ως ισότιμα μέλη στα αντίστοιχα
  ειδικά κεντρικά γραφεία ή επιτροπές.
 53.7 Η Επαρχιακή Επιτροπή προΐσταται του Επαρχιακού Επαγγελματικού
  προσωπικού μέσα στα πλαίσια του οργανογράμματος και των Γενικών
  Οδηγιών του Γενικού Διευθυντή για θέματα προσωπικού.

ΑΡΘΡΟ 54: ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 54.1 Την Εκτελεστική Γραμματεία της Επαρχιακής Επιτροπής αποτελούν οι
  Αξιωματούχοι της Επαρχιακής Επιτροπής. Μετέχουν οι βουλευτές της
  Επαρχίας. Πρόεδρος είναι ο Πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής. Ο
  Πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής της ΝΕΔΗΚ και η Πρόεδρος της
  Επαρχιακής Επιτροπής της ΓΟΔΗΚ δύνανται να παρευρίσκονται στις
  συνεδριάσεις της Γραμματείας.
 54.2 Αρμοδιότητες
  Η Εκτελεστική Γραμματεία αντιμετωπίζει τις τρέχουσες εξελίξεις μέσα στα
  πλαίσια των αποφάσεων της Επαρχιακής Επιτροπής και υλοποιεί γενικά τις
  αποφάσεις της.
  Σε περίπτωση επείγουσας μορφής λαμβάνει αποφάσεις τις οποίες
  αναφέρει στην πρώτη επόμενη συνεδρία της Ολομέλειας της Επαρχιακής
  Επιτροπής για επικύρωση.

   την κανονική λειτουργία του λογιστηρίου του Κόμματος.
  θ) Υποβάλλει στην Κεντρική Επιτροπή στο τέλος κάθε οικονομικού έτους
   τους ελεγμένους λογαριασμούς του Κόμματος προς συζήτηση και
   έγκριση.
  ι) Παρουσιάζει στην Οικονομική Επιτροπή, σε συνεργασία με τον
   Οικονομικό Διαχειριστή, κατ’ έτος προϋπολογισμό για τους
   επόμενους δώδεκα (12) μήνες.
  ια) Συμμετέχει εξ οφίκιο μέλος στο Εκτελεστικό Γραφείο με δικαίωμα
   ψήφου

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΑΡΘΡΟ 48: ΔΟΜΗ - ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 
ΚΟΜΜΑΤΟΣ
Α. ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
 1. ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 2. ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 3. ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 4. ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ
 5. ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Ολομέλεια)
 6. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
 7. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 8. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 9. ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 10. ΤΟΠΙΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 11. ΤΟΠΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Β.   ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ
 1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 2. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 3. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 4. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 5. ΒΟΗΘΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 6. ΒΟΗΘΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 7. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ
  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
 8. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 9. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 10. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΑΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 11. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΩΤΙΣΗΣ
 12. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ – ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΘΡΟ 49: ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 49.1 Η Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση πραγματοποιείται κάθε πενήντα-τέσσερις
  (54) μήνες ταυτόχρονα με την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα μέλη της οικείας Επαρχιακής
  Οργάνωσης που έχουν εγγραφεί στο κεντρικό μητρώο μελών του Κόμματος
  τουλάχιστον εννιά (9) μήνες πριν την ημέρα της διεξαγωγής των εργασιών
  της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης.
 49.2 Η Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο και τα είκοσι-έξι (26)
  μέλη της Επαρχιακής Επιτροπής καθώς και τα αιρετά μέλη της Κεντρικής
  Επιτροπής που προέρχονται από την οικεία Επαρχιακή Οργάνωση.
 49.3 Την εκλογική διαδικασία εποπτεύει η Επαρχιακή Εφορευτική Επιτροπή που
  ορίζεται από την Επαρχιακή Επιτροπή υπό την ευθύνη και σε συνεννόηση με
  την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 50: ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 50.1 Το Τακτικό Επαρχιακό Συνέδριο συγκαλείται μια (1) φορά στην διάρκεια της
  θητείας των Επαρχιακών Συλλογικών Οργάνων κατόπιν σύγκλισης του από
  την Επαρχιακή Επιτροπή σε συνεννόηση με το Εκτελεστικό Γραφείο ή όποτε
  αυτό κριθεί αναγκαίο, και είναι το Ανώτατο Επαρχιακό Συλλογικό όργανο του
  Κόμματος στην κάθε επαρχία.
 50.2 Στο Τακτικό Επαρχιακό Συνέδριο γίνεται απολογισμός δράσης των
  επαρχιακών οργάνων και έλεγχος των πεπραγμένων τους από τη βάση του
  Κόμματος. Κατατίθεται έκθεση δράσης της Επαρχιακής Επιτροπής για την
  προηγούμενη θητεία και οικονομικός απολογισμός για την ίδια περίοδο.
 50.3 Σύνθεση 
  Στο Τακτικό Επαρχιακό Συνέδριο συμμετέχουν οι κεντρικοί αξιωματούχοι, οι
  Βουλευτές, οι Ευρωβουλευτές,  οι Υπουργοί και τα μέλη των κεντρικών
  συλλογικών οργάνων που είναι μέλη της οικείας Επαρχιακής Οργάνωσης, οι
  Πρόεδροι και τα μέλη των Επαρχιακών Επιτροπών, ΔΗΚΟ, ΓΟΔΗΚ και
  ΝΕΔΗΚ, οι Πρόεδροι των Τοπικών Επιτροπών, οι Πρόεδροι των Κλαδικών
  Επαρχιακών Επιτροπών και Επαγγελματικών Ομάδων, ένας αντιπρόσωπος
  από κάθε εκλογικό κέντρο, οι Δήμαρχοι, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι Σχολικοί
  Έφοροι, οι Πρόεδροι και τα μέλη των εκλεγμένων Κοινοτικών Συμβουλίων
  που είναι μέλη του Κόμματος, καθώς και οι πρώην κεντρικοί αξιωματούχοι,
  Βουλευτές, Ευρωβουλευτές, Υπουργοί, Πρόεδροι Επαρχιακών Επιτροπών
  ΔΗΚΟ, ΓΟΔΗΚ και ΝΕΔΗΚ, που είναι μέλη της οικείας Επαρχιακής
  Οργάνωσης.
  Οι Προσφυγικές Επαρχιακές Οργανώσεις καλούν σε συμμετοχή στο
  Επαρχιακό Συνέδριο όλα τα μέλη τους.
 50.4 Αρμοδιότητες 
  α) Λαμβάνει γνώση, συζητά και εγκρίνει την Έκθεση Δράσης της
   Επαρχιακής Επιτροπής για τη λήγουσα διετία.
  β) Λαμβάνει γνώση, συζητά και εγκρίνει τον Οικονομικό Απολογισμό της
   περασμένης διετίας.
 50.5 Ειδικοί Κανονισμοί 
  Ειδικοί Κανονισμοί που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν την
  οργάνωση, σύνθεση και λειτουργία του Τακτικού Επαρχιακού Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 51: ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 51.1 Το Έκτακτο Επαρχιακό Συνέδριο συγκαλείται ύστερα από απόφαση του
  Εκτελεστικού Γραφείου ή της Επαρχιακής Επιτροπής με έγκριση του
  Εκτελεστικού Γραφείου ή ύστερα από αίτηση των 2/5 των μελών του
  Κόμματος στην οικεία Επαρχία, με συγκεκριμένη ημερήσια διάταξη.
  Εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις περί του Τακτικού Επαρχιακού
  Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 52: ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 52.1 Το Επαρχιακό Συμβούλιο συγκροτείται από:
  α) Την Επαρχιακή Επιτροπή
  β) Τους Βουλευτές
  γ) Τους Δημάρχους, τους Δημοτικούς Συμβούλους και τους Σχολικούς
   Εφόρους
  δ) Τους Αντιπροσώπους της Επαρχιακής Οργάνωσης στην Κεντρική
   Επιτροπή.
  ε) Τον Πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής ΝΕΔΗΚ
  στ) Την Πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής ΓΟΔΗΚ
  ζ) Τους Εκπροσώπους των Περιφερειακών Τομέων/Συντονιστές
   Υπαίθρου και Δημαρχούμενων περιοχών οι οποίοι ορίζονται από το
   Γενικό Οργανωτικό Γραφείο σε συνεννόηση με την οικεία Επαρχιακή
   Επιτροπή.
  η) Τα επαγγελματικά οργανωτικά στελέχη 
  
  Η οικεία Επαρχιακή Επιτροπή σε συνεννόηση με το Γενικό Οργανωτικό

ΑΡΘΡΟ 38: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 38.1 Ο Γραμματέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή.
 38.2 Υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα χειρίζεται θέματα
  που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
 38.3 Υπό την εποπτεία ενός εκ των Αντιπροέδρων του Κόμματος συμμετέχει στη
  διαδικασία παραγωγής πολιτικής στον τομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΑΡΘΡΟ 39: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
 39.1 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων επιλέγεται/εκλέγεται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 39.2 Υπό την εποπτεία του Γενικού Γραμματέα διεκπεραιώνει τις αποφάσεις της
  Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων.
 39.3 Υπό την εποπτεία του Αντιπροέδρου του Κόμματος συμμετέχει στη
  διαδικασία παραγωγής πολιτικής.
 39.4 Υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα συμμετέχει στην
  υλοποίηση των οργανωτικών σχεδιασμών του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 40: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ  ΣΧΕΣΕΩΝ
 40.1 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων επιλέγεται/εκλέγεται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 40.2 Υπό την εποπτεία του Αναπληρωτή Προέδρου χειρίζεται τις σχέσεις του
  Κόμματος με Κόμματα, Οργανώσεις και Ομάδες του εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟ 41: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ/ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ
 41.1 Ο Γραμματέας Επικοινωνίας/Εκπρόσωπος Τύπου επιλέγεται/εκλέγεται από
  την Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου κατόπιν εισήγησης του
  Προέδρου του Κόμματος για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54)
  μήνες.
 41.2 Ετοιμάζει τις ανακοινώσεις του Κόμματος
 41.3 Έχει την ευθύνη παρακολούθησης των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ).
 41.4 Καταρτίζει προγράμματα εξωτερικής προβολής του Κόμματος, τα οποία,
  αφού εγκριθούν, προωθεί προς υλοποίηση σε συνεργασία της Επιτροπής
  Δημοσίων Σχέσεων και της Επιτροπής Πολιτικού Σχεδιασμού.
 41.5 Καταρτίζει προγράμματα εσωτερικής διαφώτισης, τα οποία, αφού εγκριθούν,
  προωθεί προς υλοποίηση με τη συνεργασία των αρμοδίων οργάνων του
  κόμματος (π.χ. Επαρχιακές Επιτροπές).
 41.5 Φέρει την ευθύνη των κομματικών εκδόσεων.
 41.6 Συμμετέχει στα διάφορα όργανα του Κόμματος ως ορίζει το Καταστατικό.
 
ΑΡΘΡΟ 42: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
 42.1 Ο Γραμματέας Κλαδικών Οργανώσεων επιλέγεται/εκλέγεται από την
  Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 42.2 Κάτω από την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα χειρίζεται όλα
  τα θέματα που αφορούν τις σχέσεις του Κόμματος με τις επαγγελματικές
  οργανώσεις των εργαζομένων (εργατών, υπαλλήλων, εκπαιδευτικών,
  οργανωμένων επιστημόνων κλπ.) και έχει την ευθύνη για την οργάνωση και
  λειτουργία κομματικών γενικών και κλαδικών οργανώσεων μέσα στις τάξεις
  του εργατικού κόσμου.
 42.3 Υπό την εποπτεία ενός εκ των Αντιπροέδρων του Κόμματος συμμετέχει στο
  σύστημα παραγωγής πολιτικής και ειδικότερα υποβάλλει εισηγήσεις για
  διαμόρφωση και προώθηση της εργατικής πολιτικής του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 43: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 43.1 Ο Γραμματέας Αγροτικών Θεμάτων εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή για
  θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 43.2 Κάτω από την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα χειρίζεται όλα
  τα θέματα που αφορούν τις σχέσεις του Κόμματος με τις αγροτικές
  οργανώσεις και έχει την ευθύνη για την οργάνωση και λειτουργία

  κομματικών οργανώσεων μέσα στις τάξεις του  αγροτικού κόσμου.
 43.3 Υπό την εποπτεία ενός εκ των Αντιπρόεδρων του Κόμματος συμμετέχει στο
  σύστημα παραγωγής πολιτικής και υποβάλλει εισηγήσεις για διαμόρφωση και
  προώθηση της αγροτικής πολιτικής του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 44: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ  ΘΕΜΑΤΩΝ
 44.1 Ο Γραμματέας Προσφυγικών Θεμάτων επιλέγεται/εκλέγεται από την
  Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 44.1 Αρμοδιότητες
  α) Υπό την εποπτεία  του Γενικού Γραμματέα χειρίζεται θέματα που
   αφορούν τις σχέσεις του Κόμματος με τη ΠΕΠ και τα προσφυγικά
   σωματεία στα πλαίσια της πολιτικής του Κόμματος.
  β) Επιλαμβάνεται των προσφυγικών και άλλων προβλημάτων των μελών
   και τα προωθεί προς τη λύση τους.

ΑΡΘΡΟ 45: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
 45.1 Ο Γραμματέας Θρησκευτικών Ομάδων επιλέγεται/εκλέγεται από την
  Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 45.2 Αρμοδιότητες 
  Υπό την εποπτεία του Γενικού Γραμματέα χειρίζεται θέματα που αφορούν τις
  σχέσεις του Κόμματος με τις θρησκευτικές ομάδες στα πλαίσια της πολιτικής
  του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 46: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 46.1 Η Κεντρική  Επιτροπή εκλέγει  ύστερα από πρόταση του Εκτελεστικού
  Γραφείου δύο (2) μέλη του Κόμματος ως Οικονομικούς Ελεγκτές του
  Κόμματος εκ των οποίων ο ένας είναι εγκεκριμένος ελεγκτής, για θητεία
  που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 46.2 Η θέση του Οικονομικού Ελεγκτή είναι ασυμβίβαστη με οποιονδήποτε άλλο
  κομματικό αξίωμα.
 46.3 Ελέγχουν την οικονομική διαχείριση των οργάνων και Επιτροπών του
  Κόμματος και καταθέτουν την έκθεση τους στην Κεντρική Επιτροπή και στο
  Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο αναφορικά με την προηγούμενη θητεία.

ΑΡΘΡΟ 47: ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 47.1 Ο Γενικός Διευθυντής του Κόμματος επιλέγεται/εκλέγεται, διορίζεται και
  παύεται από το Εκτελεστικό Γραφείο κατόπιν εισήγησης του Προέδρου.
 47.2 Αρμοδιότητες
  α) Προΐσταται διοικητικά της εσωτερικής λειτουργίας του Κόμματος και
   εποπτεύει το έργο του επαγγελματικού προσωπικού των Κεντρικών
   και Επαρχιακών γραφείων.
  β) Υπό την εποπτεία της Γραμματείας του Εκτελεστικού Γραφείου, έχει
   την ευθύνη θεμάτων που άπτονται του επαγγελματικού προσωπικού
   του Κόμματος.
  γ) Προτείνει στο Εκτελεστικό Γραφείο την δομή και το οργανόγραμμα του
   Κόμματος.
  δ) Δύναται να ανοίγει/κλείνει/λειτουργεί τραπεζικούς λογαριασμούς,
   ή/και να έχει δικαίωμα υπογραφής ή/και  να προβαίνει σε αιτήματα
   τραπεζικών διευκολύνσεων/δανεισμού εκ μέρους του Κόμματος,
   ΝΕΔΗΚ, ΓΟΔΗΚ, και των Επαρχιακών Επιτροπών σύμφωνα με το
   άρθρο 69.9.
  ε) Συμμετέχει εξ οφίκιο μέλος στην Οικονομική Επιτροπή με δικαίωμα
   ψήφου.
  στ) Εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή τη διενέργεια  πληρωμής
   των κομματικών δαπανών και υπογράφει τα εντάλματα πληρωμής.
  ζ) Εισηγείται, σε συνεργασία με τον Οικονομικό Διαχειριστή, προς την
   Οικονομική Επιτροπή, τον Ετήσιο Προϋπολογισμό Εσόδων και
   Δαπανών.
  η) Σε συνεργασία με την Οικονομική Επιτροπή του Κόμματος εποπτεύει

ΑΡΘΡΟ 65: ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
 65.1 Παραρτήματα Εξωτερικού
  α) Στα μεγάλα κέντρα του απόδημου Κυπριακού Ελληνισμού ή και αλλού,
   ιδρύονται Τοπικές Οργανώσεις - Παραρτήματα του Κόμματος.
  β) Λειτουργούν με βάση Καταστατικό που εγκρίνει ειδικά συγκαλούμενο
   Τοπικό Συνέδριο του Κόμματος και επικυρώνει το Εκτελεστικό
   Γραφείο.
 65.2 Φοιτητικές Οργανώσεις
  Στα διάφορα Πανεπιστήμια του Εξωτερικού ή Σχολές Τριτοβάθμιας
  Εκπαίδευσης του Εσωτερικού ιδρύονται και λειτουργούν Φοιτητικές
  Οργανώσεις του Κόμματος.

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ
ΑΡΘΡΟ 66: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 66.1 Υποεπιτροπή του Εκτελεστικού Γραφείου του Κόμματος εκ πέντε (5) μελών
  θα λειτουργεί σαν Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
  Τα πέντε (5) μέλη θα εκλέγονται στη πρώτη συνεδρία του Εκτελεστικού
  Γραφείου με μυστική ψηφοφορία και θα υπηρετούν καθ΄ όλη τη θητεία. Σε
  περίπτωση που θα κενωθεί θέση μέλους του Πειθαρχικού Συμβουλίου
  επιλέγεται άμεσα νέο μέλος.
  Εκάστη Επαρχιακή Επιτροπή δύναται να υποβάλει καταγγελία στο Γενικό
  Γραμματέα σχετικά  με παράπτωμα που αφορά μέλος του Κόμματος που
  εμπίπτει στη δική της δικαιοδοσία. Ο Γενικός Γραμματέας αφού διαπιστώσει
  ότι τα γεγονότα που αφορούν τη συγκεκριμένη περίπτωση μπορούν να
  στοιχειοθετήσουν υπόθεση που εμπίπτει  στις πρόνοιες των πιο κάτω
  πειθαρχικών αδικημάτων ετοιμάζει σχετική έκθεση και την παραπέμπει
  ενώπιον του Εκτελεστικού Γραφείου για εξέταση και λήψη απόφασης
  παραπομπής ή όχι σε πειθαρχική δίκη.
  Νοείται ότι το Εκτελεστικό Γραφείο δικαιούται αυτεπαγγέλτως να
  παραπέμπει στο Πειθαρχικό Συμβούλιο οποιαδήποτε καταγγελία κρίνει ότι
  πρέπει να τύχει πειθαρχικής διερεύνησης. Κατά τη λήψη της απόφασης του
  Εκτελεστικού Γραφείου δε μετέχουν στη διαδικασία τα μέλη του Πειθαρχικού
  Συμβουλίου.
 66.2 Νοείται ότι σε περιπτώσεις αυταπόδεικτου πειθαρχικού παράπτωματος το
  Εκτελεστικό Γραφείο δύναται να επιβάλει αυτεπάγγελτα οποιαδήποτε
  πειθαρχική ποινή.
 66.3 Οι αποφάσεις του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου μπορούν να
  εφεσιβληθούν από το ενδιαφερόμενο μέρος το αργότερο εντός τριάντα (30)
  ημερών από της κοινοποιήσεως σε αυτόν ή από της δημοσιεύσεως της
  απόφασης.
  Έφεση υποβάλλεται στην Κεντρική Επιτροπή της οποίας Υποεπιτροπή από
  έντεκα (11) μέλη ενεργεί σαν Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό  Συμβούλιο, και
  δύναται να ακυρώσει, να μειώσει, ή να επικυρώσει την ποινή.
  Τα έντεκα (11) μέλη θα καθορίζονται στην πρώτη συνεδρία της Κεντρικής
  Επιτροπής με μυστική ψηφοφορία και θα υπηρετούν καθ΄ όλη τη θητεία.
  Σε περίπτωση που θα κενωθεί θέση μέλους του Δευτεροβάθμιου
  Πειθαρχικού Συμβουλίου επιλέγεται άμεσα νέο μέλος.
 66.4 Σε περίπτωση που μέλος του πρωτοβάθμιου ή δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού
  Συμβουλίου έχει άμεση ή έμμεση σχέση με οποιονδήποτε κατηγορούμενο
  τότε το μέλος αυτό δεν θα λαμβάνει μέρος στη πειθαρχική διαδικασία.
 66.5 Πειθαρχικά Αδικήματα
   α) Η μη συμμόρφωση μέλους προς τις υποχρεώσεις του, που
    απορρέουν από το Καταστατικό και τις διατάξεις των
    Κανονισμών Λειτουργίας του Κόμματος.
   β) Η συμπεριφορά μέλους που μειώνει το ηθικό κύρος και θίγει
    την αξιοπρέπεια του Κόμματος.

   γ) Στάση και συμπεριφορά μέλους αντίθετη προς τις Αρχές, την
    Ιδεολογία, τις αποφάσεις και τις προγραμματικές επιδιώξεις του
    Κόμματος.
 66.6 Πειθαρχικές Ποινές
  Για τα πιο πάνω πειθαρχικά αδικήματα επιβάλλονται ανάλογα με τη
  σοβαρότητα του πειθαρχικού αδικήματος οι πιο κάτω ποινές:
   α) Σύσταση
   β) Προφορική επίπληξη
   γ) Γραπτή επιτίμηση
   δ) Προσωρινός αποκλεισμός από την κομματική ζωή
   ε) Καθαίρεση Αξιωματούχου από το Αξίωμα του
   στ) Προσωρινή Αποβολή
   ζ) Αποβολή

ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ
ΑΡΘΡΟ 67: ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ - ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
 67.1 Οι πολιτικές αποφάσεις του Κόμματος για την εκλογή Προέδρου της
  Δημοκρατίας λαμβάνονται από την Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος, που
  συνέρχεται μετά από πρόταση του Εκτελεστικού Γραφείου, είτε
  αυτεπάγγελτα.
 67.2 Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Κόμματος είναι μέλος της Βουλής τότε
  είναι ο υποψήφιος του Κόμματος στην εκλογή για ανάδειξη Προέδρου της
  Βουλής.
 67.3 Ειδικοί Κανονισμοί που ψηφίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν τη
  διαδικασία επιλογής κομματικού ή κομματικών υποψηφίων στη διεκδίκηση
  των Γενικών ή Αναπληρωματικών Βουλευτικών Εκλογών, των Ευρωεκλογών,
  των Δημοτικών Εκλογών ή της Εκλογής Κοινοτικών  Συμβουλίων.
 67.4 Όλοι οι υποψήφιοι Βουλευτές, Ευρωβουλευτές, Δήμαρχοι, Δημοτικοί
  Σύμβουλοι και άλλοι υποψήφιοι Κομματικών ή Κοινοτικών αξιωμάτων
  μπορούν να έχουν πρόσβαση για επιθεώρηση των μητρώων του Κόμματος
  βάση κανονισμών που θα εκδίδει το Εκτελεστικό Γραφείο.

ΜΕΡΟΣ ΕΝΝΑΤΟ 
ΑΡΘΡΟ 68: ΕΙΔΙΚΟΙ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
 68.1 Η Κεντρική Επιτροπή θεσπίζει Ειδικούς Κανονισμούς που ρυθμίζουν:
  α) Τη διαδικασία της υποβολής υποψηφιότητας και εκλογής
   Αξιωματούχων του Κόμματος από την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση
   ή άλλα ανώτερα όργανα του Κόμματος.
  β) Τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων του Κόμματος, Κεντρικών και
   Επαρχιακών.
  γ) Το διαχωρισμό των υπηρεσιών των Αξιωματούχων του Κόμματος σε
   δύο κατηγορίες. Στην κατηγορία όσων προσφέρουν τις υπηρεσίες τους
   άνευ αντιμισθίας και εκείνων που πράττουν τούτο έναντι αντιμισθίας,
   με αναφορά των συγκεκριμένων Αξιωματούχων που ανήκουν σε κάθε
   κατηγορία.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟ
ΑΡΘΡΟ 69: ΓΕΝΙΚΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
 69.1 Διαδικασία Αναφοράς
  Αναφορά οργάνου ή μέλους προς το Εκτελεστικό Γραφείο ή την Κεντρική
  Επιτροπή γίνεται πάντοτε δια του Γενικού Γραμματέα.

 69.2 Καταρτισμός Προσχεδίων Κανονισμών
  Τα προσχέδια όλων των Κανονισμών Λειτουργίας των διαφόρων Οργάνων ή
  Επιτροπών που προνοεί το Καταστατικό καταρτίζει το Εκτελεστικό Γραφείο
  με εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας, Ελέγχου και Κανονισμών και τα
  παραπέμπει για έγκριση στην Κεντρική Επιτροπή. 
 69.3 Τρόπος λήψης Αποφάσεων
  Όλες οι αποφάσεις των Συλλογικών Οργάνων που προνοούνται από το
  Καταστατικό λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία νοουμένου ότι δεν
  προβλέπεται διαφορετικά σε άλλο άρθρο του Καταστατικού. Σε περίπτωση
  ισοψηφίας ο προεδρεύων του συγκεκριμένου οργάνου έχει τη νικώσα ψήφο.
  Όταν ζητηθεί μυστική ψηφοφορία από το 25% των παρόντων συνέδρων σε
  οποιαδήποτε Συνέλευση ή οποιοδήποτε Συνέδριο, τότε αυτή διεξάγεται
  από πενταμελή (5) Εφορευτική Επιτροπή η οποία επιβλέπει τη διεξαγωγή
  της ψηφοφορίας και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων.
 69.4 Ασυμβίβαστη η κατοχή δύο κομματικών Αξιωμάτων
   α) Είναι ασυμβίβαστη η κατοχή δύο ή περισσότερων θέσεων
    αξιωματούχων σε Κεντρικό ή Επαρχιακό ή Τοπικό επίπεδο από
    το ίδιο πρόσωπο. Οιοσδήποτε αξιωματούχος ανεξάρτητα
    επιπέδου δικαιούται να κατέχει θέση ως απλό μέλος σε
    συλλογικό όργανο.
   β) Νοείται ότι τούτο δεν ισχύει όταν προνοείται καταστατικά ή
    συμμετοχή του φορέα ενός αξιώματος στα ανώτατα όργανα.
   γ) Η απ’ ευθείας εκλογή σε συλλογικό όργανο δεν αποτελεί
    ασυμβίβαστο με κομματικό αξίωμα.
    Το Εκτελεστικό Γραφείο καθορίζει ποια συγκεκριμένα αξιώματα
    είναι  ασυμβίβαστα.
 69.5 Κήρυξη θέσης Μέλους Συλλογικού Οργάνου (Κεντρικού ή Επαρχιακού) ως
  κενή και διαδικασία συμπλήρωσής της.
   α) Σε περίπτωση που μέλος συλλογικού οργάνου απουσιάζει
    αδικαιολόγητα πέρα από τρείς συνεχείς  συνεδρίες ή από δέκα
    (10) συνολικά αδικαιολόγητες συνεδρίες κατά τη διάρκεια της
    θητείας του , το όργανο δικαιούται να το απαλλάξει από τα
    καθήκοντα του και να κηρύξει τη θέση του κενή, αφού
    εξασφαλίσει προηγουμένως την έγκριση του Εκτελεστικού
    Γραφείου.
   β) Κενούμενες θέσεις  κατά τα ανωτέρω καταλαμβάνουν οι
    επιλαχόντες κατά την σειρά επιτυχίας κατά της εκλογής.
   γ) Σε περίπτωση μη κάλυψης θέσης από επιλαχόντες για τη
    συμπλήρωση της κενής θέσης, θα επιλέγει το όργανο ύστερα
    από έγκριση του Εκτελεστικού Γραφείου. 
 69.6 Θητεία Αξιωματούχων 
  Η θητεία των Αξιωματούχων που αναφέρονται στα διάφορα άρθρα του
  Καταστατικού, αρχίζει από την ημέρα της εκλογής τους και λήγει αμέσως
  μετά την εκλογή των νέων Αξιωματούχων από το αρμόδιο όργανο του
  Κόμματος και διαρκεί για 54 μήνες. Εξαιρούνται ο Κοινοβουλευτικός
  Εκπρόσωπος και ο Αναπληρωτής του, των οποίων η θητεία διαρκεί όσο και η
  βουλευτική θητεία τους , καθώς και ο Πρόεδρος και τα μέλη της Τοπικής
  Επιτροπής των οποίων η θητεία μπορεί να καθορίζεται από τις ετήσιες
  Τοπικές Γενικές Συνελεύσεις. 
 69.7 Έκπτωση Αξιωματούχων/Μελών
  Αξιωματούχος/Μέλος του Κόμματος εκπίπτει του αξιώματός του σε
  περίπτωση που με ενέργειες του βρίσκεται σε αντίθεση με αποφάσεις
  Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος, ύστερα από σχετική απόφαση του
  Εκτελεστικού Γραφείου δεόντως αιτιολογημένης, με δικαίωμα έφεσης στην
  Κεντρική Επιτροπή εντός τριάντα (30) ημερών.
 69.8 Τροποποίηση του Καταστατικού 
  Το Καταστατικό του Κόμματος μπορεί να τροποποιηθεί σε Τακτικό ή Έκτακτο
  Παγκύπριο Συνέδριο με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων που έχουν
  δικαίωμα ψήφου, δεδομένου ότι το σχέδιο τροποποιήσεων θα

  γνωστοποιηθεί τουλάχιστον ένα μήνα πριν το Συνέδριο σε όλα το όργανα και
  τους συνέδρους του Κόμματος.
 69.9 Πόροι του Κόμματος
  Πόροι του Κόμματος είναι η ετήσια κρατική χορηγία και οι ετήσιες συνδρομές
  των μελών, εισφορές, δωρεές, έσοδα εράνων, οργάνωσης λαχείων,
  χοροεσπερίδων, άλλων εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων που συνάδουν με
  τις αρχές πολιτικής δεοντολογίας.
  Το Κόμμα έχει εξουσία όπως: 
   α) Διορίζει τραπεζικούς ή/και άλλους οργανισμούς ως τραπεζίτες
    του και να προβαίνει στο άνοιγμα οποιουδήποτε λογαριασμού.
   β) Συναλλάττεται ή/και λαμβάνει τραπεζικές διευκολύνσεις ή/και
    υπηρεσίες σε δάνεια, τρεχούμενο ή/και οποιοδήποτε άλλο
    λογαριασμό ή/και σε οποιαδήποτε άλλη μορφή τραπεζικών
    πιστώσεων για οποιαδήποτε ποσά με ή χωρίς εξασφαλίσεις και
    κάτω από οποιουσδήποτε όρους 
   γ) Υποθηκεύει, καταθέτει, ενεχυριάζει ή/και άλλως πως
    προσφέρει ή/και διαθέτει οποιαδήποτε περιουσία του Κόμματος
    κινητή ή/και ακίνητη σαν εξασφάλιση οποιονδήποτε
    υφιστάμενων ή/και  μελλοντικών ή/και  υπό αίρεση
    υποχρεώσεων του Κόμματος, έναντι οποιουδήποτε τραπεζικού
    ή/και άλλου οργανισμού ή/και φυσικού ή/και νομικού
    προσώπου.
   δ) Προς το σκοπό υλοποίησης των πιο πάνω, ο εκάστοτε
    Διευθυντής του Κόμματος ή/και ο εκάστοτε Οικονομικός
    Διαχειριστής του Κόμματος ή/και οποιοσδήποτε πληρεξούσιος
    αντιπρόσωπος οποιουδήποτε από αυτούς, εξουσιοδοτούνται να
    προβαίνουν σε οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις ή/και στη
    συνομολόγηση οποιασδήποτε συμφωνίας υπογράφοντας προς
    τούτο κάθε αναγκαίο έγγραφο, δήλωση ή αίτηση ή/και να
    παρίστανται ενώπιον οποιασδήποτε αρχής για σκοπούς αγοράς
    ή/και πώλησης ή/και επιβάρυνσης οποιασδήποτε κινητής ή
    ακίνητης περιουσίας του Κόμματος.
 69.10 Ημερομηνία ισχύος του παρόντος Καταστατικού 
  Η ισχύς του Καταστατικού που ψηφίστηκε στις 6 Μαΐου 2018 αρχίζει από την
  ψήφισή του.
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΑΡΘΡΟ 1 : ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΕΜΒΛΗΜΑ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ
 1.1 Το Δημοκρατικό Κόμμα ιδρύθηκε στη Λευκωσία αρχικά ως παράταξη με την
  ονομασία Δημοκρατική Παράταξη, στις 12 Μαΐου 1976, με ιδρυτική διακήρυξη
  του Σπύρου Κυπριανού με στόχο τη στήριξη του εθνάρχη Μακαρίου και της
  πολιτικής του. Η παράταξη σύντομα μετασχηματίστηκε σε Κόμμα με την
  επωνυμία ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ.
 1.2 ΕΔΡΑ του Κόμματος είναι στην Λεωφ. Γρίβα Διγενή 50, 1080, στη Λευκωσία.
 1.3 ΕΜΒΛΗΜΑ του Κόμματος η αναμμένη δάδα.
 1.4 Η σφραγίδα του Κόμματος είναι κυκλική και στην περιφέρεια έχει την
  επιγραφή ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. Στο κέντρο έχει την
  αναμμένη δάδα, που τέμνει στο μέσο τη συντομογραφία του Κόμματος,
  ΔΗΚΟ, και το έτος ίδρυσής του, 1976.

ΑΡΘΡΟ 2 : ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ – ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 2.1 Ιδεολογία
  Το Δημοκρατικό Κόμμα εκφράζει τους πολίτες που πιστεύουν στις αρχές της
  Πολιτικής, Κοινωνικής και Οικονομικής Δημοκρατίας ως το σύστημα αρχών
  που προάγει και εξασφαλίζει καλύτερα την αρμονική κοινωνική συμβίωση,
  την κοινωνική συνοχή και την κοινωνική δημιουργία. Το Δημοκρατικό Κόμμα
  ασπάζεται την ιδεολογία και τη φιλοσοφία του ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ που
  εμπνέεται από ένα γενικότερο εθνικό και κοινωνικό όραμα και απορρίπτει τις
  γενικές και αόριστες ιδέες και τους αυθαίρετους αφορισμούς.
 2.2 Βασικοί σκοποί
  Βασικοί σκοποί του Δημοκρατικού Κόμματος είναι η συμβολή στον αγώνα για
  την απελευθέρωση της Κύπρου και η προώθηση θεσμών, προγραμμάτων και
  διαδικασιών, που εξασφαλίζουν απρόσκοπτη πρόοδο  και αρμονία στον
  πολιτικό και οικονομικό τομέα, μέσα σε μια κυρίαρχη, ανεξάρτητη και
  δημοκρατική πολιτεία με κατοχυρωμένα τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα
  όλων των νόμιμων πολιτών της. 
 2.3 Βασικοί στόχοι
  Οι βασικοί στόχοι του Δημοκρατικού Κόμματος πηγάζουν από  την όλη
  ιδεολογία και πολιτική φιλοσοφία του. Παράλληλα:
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα βρίσκεται σταθερά και με συνέπεια ενταγμένο
   στον ενδιάμεσο πολιτικό χώρο και υπηρετεί με ειλικρίνεια και χωρίς

   διακρίσεις το δημόσιο συμφέρον και το κοινωνικό σύνολο. Επιδιώκει τη
   συστηματική συνεργασία των δυνάμεων του χώρου στη βάση
   πολιτικοϊδεολογικών συγκλίσεων. Μόνιμος στόχος του Δημοκρατικού
   Κόμματος είναι η συνένωση των δυνάμεων του χώρου και η διεύρυνση
   της αποδοχής των αρχών και της πολιτικής φιλοσοφίας του
   ενδιάμεσου χώρου από την Κυπριακή κοινωνία Στόχος επίσης είναι η
   δημιουργία συνθηκών εθνικής συνεννόησης, πολιτικής συναντίληψης,
   κοινωνικής συναίνεσης και πολιτικής σταθερότητας στον τόπο.
  β) Το Δημοκρατικό Κόμμα επιδιώκει ενεργό και δημιουργική συμμετοχή
   σε Διεθνείς και  Ευρωπαϊκούς πολιτικοϊδεολογικούς και
   κο ι ν ο β ο υλ ε υ τ ι κο ύ ς  θ εσ μ ο ύ ς  κα ι  σ χ ή μ α τ α  σ τ η  β ά σ η
   πολιτικοϊδεολογικής ταύτισης ή συγγένειας.
 2.4 Θέσεις του Κόμματος αναφορικά με το Εθνικό θέμα
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα θεωρεί το Κυπριακό ως πρόβλημα εισβολής και
   κατοχής και αγωνίζεται για να επιτύχει με βάση τα ψηφίσματα και τις
   αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών και τις Συμφωνίες Κορυφής, τις
   αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
   και το Κοινοτικό (Ευρωπαϊκό) Κεκτημένο, δίκαιη, λειτουργική και
   βιώσιμη λύση. ΛΥΣΗ που θα εξασφαλίζει την πλήρη ανεξαρτησία, την
   κατοχύρωση της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας, και της
   ενότητας της χώρας, την αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων
   και των εποίκων και την κατοχύρωση του δικαιώματος επιστροφής
   όλων των προσφύγων στις εστίες και τις περιουσίες τους, κάτω από
   συνθήκες ασφάλειας και θα κατοχυρώνει τα ανθρώπινα δικαιώματα
   (όλων των νόμιμων κατοίκων της Κυπριακής Δημοκρατίας), τις
   βασικές ελευθερίες και τη διακρίβωση της τύχης ενός εκάστου των
   αγνοουμένων.
  β) Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει ότι στον αγώνα μας για φυσική και
   εθνική επιβίωση και δικαίωση, η ανεπιφύλακτη και στενή συνεργασία
   με την Ελληνική Κυβέρνηση είναι αναγκαία και απαραίτητη, και ότι, οι
   δεσμοί με την Ελλάδα, για λόγους ιστορικούς, φυλετικούς και
   εθνικούς, πρέπει να παραμένουν πάντοτε απαρασάλευτοι.
  γ) Το Δημοκρατικό Κόμμα εργάζεται για την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση της
   Κύπρου με στόχο την εφαρμογή των αρχών της δικαιοσύνης, των
   ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του Κοινοτικού Κεκτημένου και την
   ισότιμη και δημιουργική συμμετοχή της Κύπρου στους Ευρωπαϊκούς
   θεσμούς και γενικά στο Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. Παράλληλα εργάζεται
   για τη διαμόρφωση ενός συστήματος αρχών και αξιών στην Ευρωπαϊκή
   Ένωση που να την καθιστά ένωση λαών και πολιτισμών και όχι όργανο
   πολιτικών και οικονομικών κέντρων εξουσίας.
 2.5 Πολιτική Δημοκρατία
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει πως όλες οι πολιτικές εξουσίες πρέπει
   να πηγάζουν από το λαό και να ασκούνται υπεύθυνα για το καλό του
   λαού και σύμφωνα με την ανόθευτη θέλησή του.
  β) Η ολοκλήρωση της Πολιτικής Δημοκρατίας είναι αδιανόητη χωρίς την
   απαιτούμενη πολιτική αγωγή και ενημέρωση, χωρίς τη συμμετοχή
   όλων των ενηλίκων πολιτών στη διαδικασία λήψης σοβαρών
   αποφάσεων, χωρίς την παροχή ίσων ευκαιριών σε όσους πολίτες
   θέλουν να διεκδικήσουν πολιτικές θέσεις, από τις οποίες να μπορούν
   να συναγωνιστούν δημοκρατικά και  ελεύθερα, χωρίς να
   παρεμποδίζονται από οποιεσδήποτε προκαταλήψεις και εμπόδια.
   Η Πολιτική Δημοκρατία απαιτεί την ισότητα των πολιτών έναντι των
   νόμων και την ισοπολιτεία των νόμων έναντι όλων των πολιτών.
 2.6 Έμπρακτη Πολιτική Δημοκρατία 
  Το Δημοκρατικό Κόμμα θέλει τη δημοκρατία έμπρακτη και ουσιαστική, όπου
  τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των πολιτών να καθορίζονται δημοκρατικά,
  με συναίσθηση κοινωνικής ευθύνης και σύμφωνα με τις αρχές της
  δικαιοσύνης και της κοινωνικής αλληλεγγύης και όπου τα δικαιώματα των
  πολιτών να προστατεύονται αποτελεσματικά και να ασκούνται ελεύθερα.

 2.7 Ατομικές και Πολιτικές Ελευθερίες 
  Το Δημοκρατικό Κόμμα θέλει τα ανθρώπινα δικαιώματα απαραβίαστα και τις
  ατομικές και πολιτικές ελευθερίες κατοχυρωμένες με μηχανισμούς που να
  τις προστατεύουν από καταχραστές και σφετεριστές της εξουσίας και από
  πράξεις που δεν συνάδουν με το σύστημα των κοινωνικών αξιών του λαού ή
  τη δημοκρατικά εκφραζόμενη θέληση του λαού.
 2.8 Κοινωνική Δημοκρατία
  Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει ότι το κράτος και γενικά η πολιτεία καθώς και
  η ευρύτερη  κοινωνία έχουν υποχρέωση να εξασφαλίζουν σε όλους τους
  πολίτες συνθήκες ελεύθερης και αξιοπρεπούς διαβίωσης, σύμφωνα με τις
  αρχές της δικαιοσύνης, του ανθρωπισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης.
  Για το σκοπό αυτό υποστηρίζει τη χαλιναγώγηση της αυθαιρεσίας των
  ισχυρών κοινωνικών ομάδων, όπου, και όταν, εκδηλώνεται, την ενίσχυση των
  αδύνατων κοινωνικών ομάδων ή κατηγοριών ή στρωμάτων και την προστασία
  τους από την εγκατάλειψη, την κοινωνική περιθωριοποίηση, την άδικη
  μεταχείριση και την εκμετάλλευση, με απώτερο σκοπό την εξισορρόπηση
  των κοινωνικών και οικονομικών δικαιωμάτων και την αρμονική συμβίωση
  των πολιτών μέσα σε συνθήκες κοινωνικής συνοχής.
 2.9 Οικονομική Δημοκρατία
  Το Δημοκρατικό Κόμμα αποβλέπει στην εξάλειψη κάθε είδους οικονομικών
  φραγμών για την οικονομική προαγωγή των ατόμων και στη δημιουργία ίσων
  ευκαιριών εργασίας και οικονομικής προόδου για όλους τους πολίτες.
  Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει ότι η οικονομική δημοκρατία είναι ανέφικτη
  χωρίς την κατάργηση της κυρίαρχης  αυθαιρεσίας των οικονομικά ισχυρών,
  των μονοπωλίων, της ασυδοσίας του εγχώριου ή ξένου κεφαλαίου, της
  μονοπώλησης, της πληροφόρησης και των κάθε λογής προνομίων που είναι
  αντίθετα με τα συμφέροντα του λαού.  Το Δημοκρατικό Κόμμα θεωρεί επίσης
  αναγκαία την καθιέρωση ελέγχου και την επιβολή κυρώσεων για την κακή
  χρήση τεχνικών εφευρέσεων ή καινοτομιών από μέρους ισχυρών
  κοινωνικοοικονομικών παραγόντων.
  Το Δημοκρατικό Κόμμα θεωρεί το μικτό σύστημα οικονομίας, που συνδυάζει
  την ιδ ιωτική πρωτοβουλία με τον κρατικό σχεδιασμό,  ως το
  αποτελεσματικότερο οικονομικό σύστημα το οποίο διασφαλίζει την πρόοδο
  και την ανάπτυξη της Κύπρου και του λαού της, την δίκαιη κατανομή του
  εθνικού πλούτου και των οικονομικών βαρών και την προστασία των
  δικαιωμάτων των οικονομικά ασθενέστερων και μη προνομιούχων ομάδων
  του πληθυσμού.
 2.10 Δημοκρατική μεθόδευση
  Το Δημοκρατικό Κόμμα δεν υποστηρίζει δόγματα αλλά αρχές, που θα
  ενθαρρύνουν την αδιάκοπη αναζήτηση του καλύτερου και δικαιότερου
  τρόπου κοινωνικής συμβίωσης και συνεργασίας.
  Υποστηρίζει ότι ο ανοικτός και ελεύθερος διάλογος σαν μέσο έκφρασης των
  εκτιμήσεων και θέσεων του λαού, αποτελεί το πιο ορθό μέσο αναζήτησης
  τρόπων για πιο αρμονική  κοινωνική συμβίωση και συνεργασία.
  Επίσης υποστηρίζει ότι σε περίπτωση διαφωνίας ή διαφοράς το καλύτερο
  μέσο για εξεύρεση λύσης είναι οι νόμιμες και δημοκρατικές διαδικασίες.
 2.11 Κατευθυντήριες Οργανωτικές Γραμμές 
  α) Το Δημοκρατικό Κόμμα δεν είναι Κόμμα με μονολιθική οργάνωση. Η
   συνοχή του διατηρείται με την ισορροπημένη κατανομή της
   ενδοκομματικής δύναμης μεταξύ των μελών και αξιωματούχων του, με
   την προσήλωση στους σκοπούς και στη συλλογική προσπάθεια για την
   επίτευξη των σκοπών του Κόμματος.
  β) Οι δημοκρατικές αρχές διέπουν τόσο τη διαδικασία ανάδειξης
   αξιωματούχων όσο και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Γι’ αυτό:
   I.  Όλα τα όργανα είναι αιρετά και εκλέγονται με όσο το δυνατό πιο
    άμεσο τρόπο. Συγκεκριμένα όλα τα μέλη του Κόμματος, που
    είναι εγγεγραμμένα στο Κεντρικό Μητρώο Μελών, έχουν και
    ασκούν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και
    συνδιαμορφώνουν μέσα από συλλογικές διαδικασίες τις

    αποφάσεις και τις θέσεις του Κόμματος στα μείζονος σημασίας
    και ιδιαίτερης κρισιμότητας πολιτικά και κομματικά θέματα. Όλα
    τα μέλη του Κόμματος εκλέγουν όλους τους κεντρικούς
    αξιωματούχους και μέλη των κεντρικών συλλογικών οργάνων
    του Κόμματος, όλα τα μέλη των Επαρχιακών Οργανώσεων
    εκλέγουν όλους τους αξιωματούχους και τα μέλη των
    Επαρχιακών Συλλογικών Οργάνων και όλα τα μέλη της Τοπικής
    Οργάνωσης εκλέγουν όλους τους αξιωματούχους και όλα τα
    μέλη των τοπικών συλλογικών οργάνων.
   II. Οι εξουσίες που συγκεντρώνουν τα όργανα
    αλληλοϊσορροπούνται και αλληλοελέγχονται.
   III. Οι αποφάσεις λαμβάνονται από αρμόδια συλλογικά όργανα.
    --Επιδιώκεται η αποκέντρωση του συστήματος λήψης
    αποφάσεων και η εκχώρηση διακριτικής  εξουσίας στα
    κατώτερα συλλογικά αιρετά  όργανα.

ΑΡΘΡΟ 3: ΚΟΜΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ
 3.1 Επί θεμάτων μείζονος πολιτικής σημασίας ή ιδιαίτερης κομματικής
  κρισιμότητας πραγματοποιείται κομματικό δημοψήφισμα στο οποίο
  συμμετέχουν όλα τα μέλη του Κόμματος.
 3.2 
  Την πραγματοποίηση κομματικού δημοψηφίσματος αποφασίζει η Κεντρική
  Επιτροπή, η οποία καθορίζει το θέμα και τα ερωτήματα που θα τεθούν προς
  απάντηση στο δημοψήφισμα. Οι σχετικές αποφάσεις της Κεντρικής
  Επιτροπής λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών της.

ΑΡΘΡΟ 4: ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 4.1 Το Πολιτικό Πρόγραμμα του Κόμματος καθορίζεται με βάση τις πιο πάνω
  βασικές πολιτικές θέσεις και, εντός των πλαισίων αυτών, μπορεί να
  αναθεωρείται από καιρού εις καιρό από το Παγκύπριο Συνέδριο που έχει
  αποκλειστική αρμοδιότητα να συζητά και να εγκρίνει τους επί μέρους
  στόχους, τη μεθοδολογία, τρόπους και ενέργειες για την προώθηση της
  εφαρμογής του.
 4.2 Την ευθύνη για τη σύνταξη του προσχεδίου του προγράμματος έχει το
  Εκτελεστικό Γραφείο που το υποβάλλει στην Κεντρική Επιτροπή για έγκριση.
  Η Κεντρική Επιτροπή το παραπέμπει στο Παγκύπριο Συνέδριο για τελική
  έγκριση. Νοείται ότι σε όλα τα όργανα του Κόμματος δίνεται η δυνατότητα
  υποβολής απόψεων και εισηγήσεων για τον καταρτισμό του Πολιτικού
  Προγράμματος του Κόμματος.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΔΟΜΗ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

ΑΡΘΡΟ 5: ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 1. Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση
 2. Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο
 3. Έκτακτο ή Καταστατικό Συνέδριο 
 4. Παγκύπρια Συνδιάσκεψη
 5. Κεντρική Επιτροπή
 6. Πολιτικό Συμβούλιο
 7. Εκτελεστικό Γραφείο
 8. Γραμματεία Εκτελεστικού Γραφείου
 9. Κοινοβουλευτική Ομάδα
 10. Γενικό Οργανωτικό Γραφείο
 11. Οικονομική Επιτροπή

 12. Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες
 13. Επιτροπή Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ΑΡΘΡΟ 6: ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 6.1 Η Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση πραγματοποιείται κάθε πενήντα-τέσσερις
  (54) μήνες και εκλέγει τους κεντρικούς αξιωματούχους του Κόμματος
  (Πρόεδρο, Αναπληρωτή Πρόεδρο, τρεις (3) Αντιπροέδρους, Γενικό
  Γραμματέα, Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα), τα αιρετά μέλη του Εκτελεστικού
  Γραφείου (15) και τα μέλη της Κεντρική Επιτροπή.
 6.2 Πραγματοποιείται πενήντα-τέσσερις (54) μήνες μετά την προηγούμενη
  Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
 6.3 Όλα τα εγγεγραμμένα στο Κεντρικό Μητρώο Μελών μέλη του Κόμματος, που
  έχουν εγγραφεί τουλάχιστον εννέα (9) μήνες πριν την ημέρα διεξαγωγής της
  Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην
  ψηφοφορία, εφόσον έχουν τακτοποιημένες τις κομματικές τους
  υποχρεώσεις κατά την προσέλευση τους στην Εκλογική Συνέλευση.

  Κάλπες της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης λειτουργούν σε όλες τις
  επαρχίες, όπως θα ορίζεται από τους σχετικούς κανονισμούς. Οι εκλογικές
  διαδικασίες εποπτεύονται από κεντρική και επαρχιακές εφορευτικές
  επιτροπές όπως θα ορίζουν οι Κανονισμοί που εγκρίνονται από την Κεντρική
  Επιτροπή. Οι Επαρχιακές Εφορευτικές Επιτροπές υπόκεινται στην Κεντρική
  Εφορευτική Επιτροπή. Οι Πρόεδροι των Επαρχιακών εφορευτικών
  επιτροπών είναι μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.

  Οι κάλπες ανοίγουν και κλείνουν την ίδια ώρα σε όλες τις επαρχίες.

  Η Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο συλλογικό
  όργανο του Κόμματος σε θέματα εκλογικών διαδικασιών.

  Ο χρόνος διεξαγωγής της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης μπορεί να
  παραταθεί για περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, με
  απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, ύστερα από εισήγηση του Εκτελεστικού
  Γραφείου, για λόγους εξειδικευμένους που αφορούν τα πολιτικά πράγματα
  του τόπου ή που εξυπηρετούν τους σκοπούς και τις αρχές του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 7: ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 7.1 Το Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο είναι το ανώτατο και κυρίαρχο συλλογικό
  όργανο του Κόμματος στη διαμόρφωση των πολιτικών αποφάσεων και στη
  χάραξη στρατηγικής. Συνέρχεται μια (1) φορά στη διάρκεια της  θητείας των
  κεντρικών συλλογικών οργάνων του Κόμματος, κατόπιν σύγκλισης από την
  Κεντρική Επιτροπή του κόμματος ή όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο από την
  Κεντρική Επιτροπή.
 7.2 Προκηρύσσεται από την Κεντρική Επιτροπή η οποία καθορίζει την
  ημερομηνία διεξαγωγής του και εγκρίνει την ημερήσια διάταξη του.
  Ο χρόνος διεξαγωγής του μπορεί να αναβληθεί για περίοδο που δεν θα
  υπερβαίνει τους τρεις μήνες, με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, ύστερα
  από εισήγηση του Εκτελεστικού Γραφείου, για λόγους εξειδικευμένους που
  αφορούν τα πολιτικά πράγματα του τόπου ή που εξυπηρετούν τους σκοπούς
  και τις αρχές του  Κόμματος.
 7.3 Σύνθεση
  Στο Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο συμμετέχουν: Κεντρική Επιτροπή, Πολιτική
  Επιτροπή, 86 αντιπρόσωποι της ΝΕΔΗΚ, 86 αντιπρόσωποι της ΓΟΔΗΚ, 50
  αντιπρόσωποι των Κλαδικών Οργανώσεων, οι Πρόεδροι των Ομάδων
  Μελετών, δύο αντιπρόσωποι από κάθε Φοιτητική Οργάνωση, τα μέλη των
  Επαρχιακών Επιτροπών του Κόμματος, οι Πρόεδροι των Τοπικών Επιτροπών
  και ένας αντιπρόσωπος από κάθε εκλογικό κέντρο, πέντε αντιπρόσωποι από
  κάθε Κομματική Οργάνωση του εξωτερικού, οι Δήμαρχοι, οι Δημοτικοί
  Σύμβουλοι, οι Σχολικοί Έφοροι και οι εκλεγμένοι πρόεδροι και μέλη

  Κοινοτικών Συμβουλίων μέλη του Κόμματος, τρεις αντιπρόσωποι της
  Οικονομικής Επιτροπής, οι δύο οικονομικοί ελεγκτές.
  Συμμετέχουν επίσης: Πρώην Πρόεδροι της Δημοκρατίας που προέρχονται
  από το ΔΗΚΟ, εν ενεργεία υπουργοί, βουλευτές και ευρωβουλευτές, καθώς
  και όσοι διετέλεσαν αξιωματούχοι του Κόμματος που εκλέγηκαν από
  Παγκύπριο Συνέδριο (Πρόεδροι του Κόμματος, Αναπληρωτές Προέδροι,
  Αντιπρόεδροι, Γενικοί Γραμματείς, και Γενικοί Οργανωτικοί Γραμματείς)
  πρώην Υπουργοί, Βουλευτές και Ευρωβουλευτές του Κόμματος καθώς και οι
  πρώην Προέδροι και Γενικοί Γραμματείς της ΓΟΔΗΚ και της ΝΕΔΗΚ και
  πρώην Πρόεδροι Επαρχιακών Επιτροπών, οι Πρόεδροι και τα μέλη
  Διοικητικών Συμβουλίων Ημικρατικών Οργανισμών που είναι μέλη του
  Κόμματος
 7.4 Αρμοδιότητες
  Το Τακτικό Συνέδριο ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
  α) Λαμβάνει γνώση, συζητά και ψηφίζει:-
   I. Το Πολιτικό Πρόγραμμα του Κόμματος για την επόμενη θητεία.
   II. Την Έκθεση Δράσης της περασμένης θητείας, που καταθέτει ο
    Γενικός  Γραμματέας του Κόμματος.
  β) Καθορίζει τα γενικά πλαίσια της πολιτικής του Κόμματος.
  γ) Λαμβάνει γνώση και εγκρίνει τον Οικονομικό Απολογισμό της
   Οικονομικής Επιτροπής και την Έκθεση των Οικονομικών Ελεγκτών
   του Κόμματος.
  δ) Τροποποιεί το Καταστατικό σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις.
  ε) Έχει το τεκμήριο της αρμοδιότητας για οποιοδήποτε θέμα που δεν
   καθορίζει το Καταστατικό και περιβάλλεται με το κατάλοιπο εξουσίας
   που  δεν έχει ανατεθεί σε άλλο κομματικό όργανο.
 7.5 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί που ψηφίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν με βάση το
  Καταστατικό, θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Τακτικού Παγκυπρίου
  Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 8: ΕΚΤΑΚΤΟ Ή ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 8.1 Το Έκτακτο ή Καταστατικό Παγκύπριο Συνέδριο συγκαλείται εάν και εφ’ όσον
  κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο του Κόμματος ή την Κεντρική Επιτροπή και
  ασχολείται με ειδικά θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη του,
  που εξαγγέλλεται μαζί με τη σύγκλησή του.
 8.2 Στην οργάνωση και λειτουργία του Έκτακτου ή Καταστατικού Παγκυπρίου
  Συνεδρίου εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις περί Τακτικού
  Παγκυπρίου Συνεδρίου, με εξαίρεση τη χρονική περίοδο για έγκριση και
  κοινοποίηση στους συνέδρους των εγγράφων που θα τεθούν ενώπιον του
  Συνεδρίου, την οποία θα μπορεί να συντέμνει η Κεντρική Επιτροπή
  ανάλογα με την περίπτωση και εφ’ όσον συντρέχουν εξειδικευμένοι λόγοι.

ΑΡΘΡΟ 9: ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ
 9.1 Συγκαλείται με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής με στόχο την ενημέρωση
  και το συλλογικό προβληματισμό των στελεχών του Κόμματος καθώς και την
  ανάπτυξη διαλόγου του Κόμματος  με την ευρύτερη κοινωνία πάνω σε
  σημαντικά πολιτικά ζητήματα ή θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος. Η
  Κεντρική Επιτροπή ορίζει ειδική επιτροπή για τη διοργάνωση της.
 9.2 Η Κεντρική Επιτροπή καθορίζει τη σύνθεση της Συνδιάσκεψης και εγκρίνει
  την ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 10: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 10.1 Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ είναι το ανώτατο συλλογικό όργανο του Κόμματος
  που λειτουργεί μεταξύ δύο Τακτικών Παγκύπριων Συνεδρίων.
 10.2 Σύνθεση 
  Η Κεντρική Επιτροπή αποτελείται:
  α) Από τα μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου (ως το άρθρο 12)
  β) Από τα επτά (7) μέλη της Γενικής Γραμματείας της ΓΟΔΗΚ και τα

   έντεκα (11) μέλη της Γενικής Γραμματείας της ΝΕΔΗΚ, τον Πρόεδρο
   των Ομάδων Μελετών και τους Προέδρους των κομματικών
   παραρτημάτων εξωτερικού
  γ) Από 120 αιρετά μέλη, από τα οποία 20% τουλάχιστον είναι γυναίκες
   και 10% τουλάχιστον ανήκουν στη ΝΕΔΗΚ (συμπεριλαμβανομένων
   των επτά (7) μελών της Γραμματείας της ΓΟΔΗΚ και των έντεκα (11)
   μελών της Γραμματείας της ΝΕΔΗΚ) και τα οποία κατανέμονται στις
   Επαρχιακές Οργανώσεις του Κόμματος με βάση τον αριθμό ψήφων
   που πήρε η κάθε επαρχία στις αμέσως προηγούμενες βουλευτικές
   εκλογές στις οποίες το Κόμμα έλαβε μέρος αυτοδύναμα. Τα μέλη κάθε
   επαρχίας εκλέγονται από την οικεία Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση. Η
   κατανομή των εδρών κατά επαρχιακή οργάνωση και των θέσεων που
   διεκδικούνται από γυναίκες και εκπροσώπους της ΝΕΔΗΚ καθορίζεται
   από την Κεντρική Επιτροπή με τους σχετικούς κανονισμούς. Η εκλογή
   γίνεται με βάση κανονισμούς που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή.
  δ) Όλους τους αξιωματούχους που επιλέγονται/εκλέγονται σύμφωνα με
   τα άρθρα 10.7
  ε) Από τους Προέδρους της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων, της
   Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων και της Ομάδας Μελετών.
  στ) Από πέντε (5) εκπροσώπους του Φοιτητικού Κινήματος, που είναι
   μέλη του κόμματος.
 10.3 Η εκλογή των αιρετών μελών της Κεντρικής Επιτροπής γίνεται από τις
  Επαρχιακές Εκλογικές Συνελεύσεις. Η κατανομή των εδρών κατά Επαρχιακή
  Οργάνωση και των θέσεων που διεκδικούνται από γυναίκες και εκπροσώπους
  της ΝΕΔΗΚ καθορίζεται από την Κεντρική Επιτροπή με τους σχετικούς
  κανονισμούς.
 10.4 Ο Γενικός Γραμματέας και ο Βοηθός Γενικός Γραμματέας  φροντίζουν για την
  τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων και των παρουσιών της Κεντρικής
  Επιτροπής και κυκλοφορούν τα  πρακτικά ανάμεσα στα μέλη της Κεντρικής
  Επιτροπής όχι αργότερα από 15 μέρες μετά τη συνεδρία. 
  Η Κεντρική Επιτροπή δύναται να αποφασίσει τη μη περίληψη θεμάτων στα
  πρακτικά με πλειοψηφία όχι μικρότερη από 3/5 των παρόντων.
 10.5 Η Κεντρική Επιτροπή συνέρχεται τουλάχιστον μια (1) φορά την τριμηνία.
  Συγκαλείται από το Εκτελεστικό  Γραφείο, υπό την ευθύνη του Γενικού
  Γραμματέα.
  α) Η Κεντρική Επιτροπή μπορεί να συγκληθεί εκτάκτως από τον Πρόεδρο
   ή το Εκτελεστικό Γραφείο ή με γραπτή αίτηση υπογεγραμμένη από το
   25% τουλάχιστον των μελών της, που να παραθέτει κατά τρόπο
   συγκεκριμένο το θέμα ή τα θέματα για το οποίο/οποία ζητείται η
   έκτακτη σύγκλησή της.
  β) Η Κεντρική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα το
   ήμισυ  τουλάχιστον των εν ενεργεία μελών της. Σε περίπτωση μη
   συμπλήρωσης του ως άνω αριθμού, η συνεδρία αναβάλλεται για μια
   ώρα, οπότε τα παρόντα μέλη εφ’ όσον αντιπροσωπεύουν το 1/3
   τουλάχιστον των εν ενεργεία μελών της, αποτελούν απαρτία.
  γ) Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία, εκτός των
   αποφάσεων για τις οποίες απαιτείται μεγαλύτερος αριθμός ψήφων
   σύμφωνα με τις πρόνοιες άλλων άρθρων του Καταστατικού. Η
   ψηφοφορία διεξάγεται δι’ ανατάσεως της χειρός εκτός αν ζητηθεί
   διαφορετικά από το 25% των παρόντων μελών, οπότε διεξάγεται
   μυστική.
 10.6 Αρμοδιότητες
  α) Η Κεντρική Επιτροπή προκηρύσσει  την Παγκύπρια Εκλογική
   Συνέλευση και καθορίζει την ημερομηνία διεξαγωγής των εργασιών
   της, την εκλογική διαδικασία και κάθε άλλο εκλογικό κανονισμό. Με
   ειδικούς κανονισμούς καθορίζει τη διαδικασία υποβολής
   υποψηφιοτήτων και διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη των
   κεντρικών αξιωματούχων, των μελών των κεντρικών συλλογικών
   οργάνων και των επαρχιακών και τοπικών συλλογικών οργάνων, που

   εκλέγονται από την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
  β) Προκηρύσσει επίσης το Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο, καθορίζει την
   ημερομηνία διεξαγωγής των εργασιών του και εγκρίνει την ημερήσια
   διάταξή του. Μελετά και εγκρίνει όλα τα έγγραφα που θα κατατεθούν
   στο Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο, τουλάχιστον ένα μήνα πριν την
   πραγματοποίηση του και φροντίζει για την κυκλοφορία του
   προσυνεδριακού υλικού  διά του Γενικού Γραμματέα προς τις
   Επαρχιακές Επιτροπές και άλλες οργανώσεις ή τμήματα του Κόμματος.
  γ) Εγκρίνει και παραπέμπει στο Παγκύπριο Τακτικό Συνέδριο το Πολιτικό
   Πρόγραμμα του Κόμματος και την Έκθεση Δράσης.
  δ) Μελετά και εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων και δαπανών
   του Κόμματος. 
  ε) Λαμβάνει γνώση της γενικής οικονομικής κατάστασης του Κόμματος
   με αναφορά του αρμόδιου οικονομικού διαχειριστή, ο οποίος εισηγείται
   στο Εκτελεστικό Γραφείο τους συνεργάτες του.
  στ) Ενόψει του Τακτικού Παγκύπριου Συνεδρίου λαμβάνει γνώση της
   οικονομικής κατάστασης και διαχείρισης των οικονομικών του
   Κόμματος της προηγηθείσας διετίας με την κατάθεση της έκθεσης των
   οικονομικών ελεγκτών του Κόμματος που παραπέμπεται στο Τακτικό
   Παγκύπριο Συνέδριο. Ενόψει Τακτικού Παγκύπριου Συνεδρίου
   εξετάζει τους εγκεκριμένους λογαριασμούς του Κόμματος με βάση
   την έκθεση των ελεγκτών και εγκρίνει ή απορρίπτει τους
   λογαριασμούς.
  ζ) Εγκρίνει τους εσωτερικούς κανονισμούς οι οποίοι ρυθμίζουν την
   οργάνωση και λειτουργία των Συλλογικών οργάνων ή επιτροπών του
   Κόμματος , κεντρικών, επαρχιακών ή τοπικών. 
  η) Εγκρίνει την κομματική λειτουργία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.
  θ) Καθορίζει το ύψος του δικαιώματος εγγραφής και της ετήσιας
   συνδρομής των μελών.
  ι) Θεσπίζει ειδικούς κανονισμούς που ρυθμίζουν:
   I. Τη διαδικασία της υποβολής υποψηφιότητας και εκλογής
    αξιωματούχων του Κόμματος που εκλέγονται από ανώτερα
    συλλογικά όργανα του Κόμματος. 
   II. Τη διαδικασία επιλογής κομματικού ή κομματικών υποψηφίων
    στη διεκδίκηση των γενικών ή Αναπληρωματικών βουλευτικών
    εκλογών, Ευρωεκλογών, των δημοτικών εκλογών ή της εκλογής
    προέδρων και μελών Κοινοτικών Συμβουλίων καθώς και μελών
    Σχολικών Εφοριών.
   III. Τη διαδικασία προκήρυξης και διεξαγωγής του κομματικού
    δημοψηφίσματος.
  Ια) Επιλέγει/εκλέγει ενδεκαμελή (11) υποεπιτροπή της Κεντρικής
   Επιτροπής απαρτιζόμενη από Πρόεδρο και δέκα μέλη, η οποία ενεργεί
   ως δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
  Ιβ) Επιλέγει/εκλέγει το βουλευτή που θα διεκδικήσει το αξίωμα του
   Προέδρου της Βουλής, σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Κόμματος
   δεν είναι βουλευτής ή δεν επιθυμεί να διεκδικήσει τη θέση.
  Ιγ) Επικυρώνει την εκλογή του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του
   Κόμματος και του Αναπληρωτή του.
  Ιδ) Επιλέγει/εκλέγει τα πέντε (5) μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας,
   Ελέγχου και  Κανονισμών.
  Ιε) Επικυρώνει την επιλογή του Προέδρου της Ομάδας Μελετών.
 10.7 Επιλέγει/εκλέγει τους πιο κάτω Αξιωματούχους του Κόμματος οι οποίοι
  συμμετέχουν στην Κεντρική Επιτροπή ως εξ οφίκια μέλη με δικαίωμα
  ψήφου:
  1) Τους Βοηθούς Γενικούς Γραμματείς
  2) Τους Βοηθούς Γενικούς Οργανωτικούς Γραμματείς
  3) Το Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων
  4) Το Γραμματέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  5) Το Γραμματέα Αγροτικών Θεμάτων

  6) Το Γραμματέα Προσφυγικών Θεμάτων
  7) Το Γραμματέα Πολιτιστικών Θεμάτων
  8) Το Γραμματέα Αθλητισμού
  9) Το Γραμματέα Θρησκευτικών Ομάδων
  10) Το Γραμματέα Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Θεμάτων
  Τα καθήκοντα/αρμοδιότητές τους, εφ’ όσον  δεν προβλέπονται από το
  Καταστατικό, εγκρίνονται από την Κεντρική Επιτροπή.
 10.8 Πληρώνει με εκλογή τις  θέσεις του Αναπληρωτή Προέδρου, Αντιπροέδρων,
  Γενικού Γραμματέα και του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, σε περίπτωση
  κατά την οποία καθίστανται κενές για οποιοδήποτε λόγο.
 10.9 Κάθε χρόνο η Κεντρική Επιτροπή  ορίζει ειδική συνεδρία  λογοδοσίας των
  αξιωματούχων του Κόμματος. 

ΑΡΘΡΟ 11: ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 11.1 Στο Πολιτικό Συμβούλιο μετέχουν όλοι οι πρώην υπουργοί και βουλευτές
  μέλη του Κόμματος και άλλα πρόσωπα μετά από σχετική εισήγηση του
  Προέδρου του Κόμματος στη Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου.
 11.2 Συνεδριάζει τακτικά και αναλύει τα πολιτικά δρώμενα και την επικαιρότητα.
 11.3 Το Πολιτικό Συμβούλιο έχει καθαρά συμβουλευτικό χαρακτήρα και μετά από
  κάθε συνεδρία αποστέλλει στον Πρόεδρο του Κόμματος έκθεση εισηγήσεων
  και απόψεων.
 11.4 Το Πολιτικό Συμβούλιο τελεί υπό την εποπτεία του Προέδρου του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 12: ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
 12.1 Το Εκτελεστικό Γραφείο είναι το Εκτελεστικό Όργανο της Κεντρικής
  Επιτροπής και γενικότερα του Κόμματος.
 12.2 Σύνθεση 
  Στο Εκτελεστικό Γραφείο συμμετέχουν:
  α) Ο Πρόεδρος, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος, οι τρεις (3) Αντιπροέδροι, ο
   Γενικός Γραμματέας, ο Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας.
  β) Δεκαπέντε (15) αιρετά μέλη που εκλέγονται από την Παγκύπρια
   Εκλογική Συνέλευση. Τρία από τα μέλη αυτά είναι γυναίκες.
  γ) Πρώην Πρόεδροι του Κόμματος
  δ) Οι Πρόεδροι της ΝΕΔΗΚ και της ΓΟΔΗΚ
  ε) Οι υπουργοί που συμμετέχουν στην κυβέρνηση εκ μέρους του
   Κόμματος.
  στ) Τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος και οι
   Ευρωβουλευτές του Κόμματος.
  ζ) Οι Πρόεδροι των Επαρχιακών Επιτροπών του Κόμματος (ένας ανά
   γεωγραφική επαρχία).
  η) Ο Οικονομικός Διαχειριστής του Κόμματος
  θ) Ο Γενικός Διευθυντής του Κόμματος, ως εξ οφίκιο Μέλος με δικαίωμα
   ψήφου.
  ι) Η Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου δύναται να καλεί μέχρι και 3
   άτομα να παρακάθονται στο Εκτελεστικό χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 12.3 Αποτυχών υποψήφιος στις εκλογές για την ανάδειξη προέδρου του
  Κόμματος ο οποίος συγκεντρώνει πάνω από το 30% των ψήφων, συμμετέχει
  στο Εκτελεστικό Γραφείο ως πλήρες μέλος.
 12.4 Σε Ειδικές Συνεδρίες παρίστανται για σκοπούς ενημέρωσης και συντονισμού
  και άλλοι αξιωματούχοι του Κόμματος που θα προσκαλούνται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 12.5 Λειτουργία 
  α) Το Εκτελεστικό Γραφείο συγκαλείται το αργότερο τριάντα (30) ημέρες
   μετά την εκλογή των αιρετών μελών του και συνεδριάζει τακτικά
   τουλάχιστον μια (1) φορά τον μήνα και έκτακτα όταν κληθεί από τον
   Πρόεδρο ή από τα 3/5 των μελών του.
  β) Τα μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου αναλαμβάνουν συγκεκριμένους
   τομείς  ευθύνης. 
  γ) Βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά συν ένα μέλη του. Οι

   αποφάσεις λαμβάνονται  με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών
   του.
  δ) Γενικά θέματα λειτουργίας του ρυθμίζονται με Ειδικό Κανονισμό που
   θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή. 
 12.6 Αρμοδιότητες
  Το Εκτελεστικό Γραφείο ασκεί τις πιο κάτω αρμοδιότητες:
  α) Μελετά τις διαμορφούμενες εκάστοτε πολιτικές ή άλλες καταστάσεις
   και εξελίξεις και αντιμετωπίζει τα προκύπτοντα θέματα.
  β) Εκτιμά τη γενική κατάσταση και λαμβάνει αποφάσεις για την
   κομματική γραμμή μέσα στα πλαίσια των αρχών του Κόμματος.
  γ) Αποφασίζει για την ένταξη στα συλλογικά όργανα του Κόμματος
   άλλων στελεχών που προσχωρούν στο Κόμμα.
  δ) Ετοιμάζει  και υποβάλλει κάθε τρίμηνο προς την Κεντρική Επιτροπή
   Ειδική Πολιτική Έκθεση πάνω στην πολιτική κατάσταση, με βάση την 
   οποία αυτή προβαίνει στις εκτιμήσεις ή και λαμβάνει  τις αποφάσεις
   της.
  ε) Προτείνει στην Κεντρική Επιτροπή τα ονόματα των δύο Ελεγκτών του
   Κόμματος.
  στ) Συγκαλεί σε συνεννόηση με τις Επαρχιακές Επιτροπές τα τακτικά ή
   έκτακτα Επαρχιακά Συνέδρια.
  ζ) Καταρτίζει το προσχέδιο του Πολιτικού Προγράμματος του Κόμματος
   και το υποβάλλει στην Κεντρική Επιτροπή.
  η) Επιλέγει/εκλέγει τους πιο κάτω αξιωματούχους του Κόμματος: 
   I. Τον Οικονομικό Διαχειριστή του Κόμματος και τα μέλη της
   Οικονομικής Επιτροπής
   II. Τον Πρόεδρο και τα μέλη της Ομάδας Μελετών
   III. Επικυρώνει τα εννιά (9) πρόσωπα που στελεχώνουν το Γενικό
    Οργανωτικό Γραφείο
   IV. Τον Πρόεδρο και τα μέλη Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων
   V. Τον Πρόεδρο και τα μέλη Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων
   VI. Τον Γενικό Διευθυντή του Κόμματος
  θ) Καταρτίζει με  βάση εισηγήσεις της Επιτροπής Δεοντολογίας, Ελέγχου
   και Κανονισμών, τα προσχέδια των Κανονισμών που προνοούνται από
   τα διάφορα άρθρα του Καταστατικού και τα παραπέμπει στην Κεντρική
   Επιτροπή για ψήφιση.
  ι) Εισηγείται στην Κεντρική Επιτροπή τη σύσταση οποιασδήποτε
   Επιτροπής ή Επιτροπών με συμβουλευτική ιδιότητα που δεν
   προβλέπονται από το καταστατικό για την αποδοτική λειτουργία του
   κομματικού μηχανισμού.
  ια) Κατόπιν εισήγησης του Γενικού Διευθυντή του Κόμματος, εγκρίνει την
   δομή και το οργανόγραμμα του Κόμματος.
  ιβ) Δύναται να καλέσει Αξιωματούχους του Κόμματος που δεν είναι μέλη
   του Εκτελεστικού Γραφείου να παραστούν σε συνεδρία που μελετά
   θέματα της αρμοδιότητάς τους.
  ιγ) Λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή
  ιδ) Επιλέγει/εκλέγει πενταμελή (5) υποεπιτροπή του Εκτελεστικού
   Γραφείου, με Πρόεδρο και τέσσερα (4) μέλη η οποία ενεργεί σαν
   πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
   Η πειθαρχική εξουσία του Εκτελεστικού Γραφείου διά της
   πενταμελούς υποεπιτροπής του ασκείται αφού διοριστεί «ερευνών
   λειτουργός» (εκτός των Οργάνων του Κόμματος αλλά μέλος του
   Κόμματος) για διερεύνηση των γεγονότων και για υποβολή έκθεσης.
   Νοείται ότι παρέχεται το δικαίωμα ακροάσεως του μέλους εφ’ όσον η
   έρευνα διεκπεραιωθεί. 
 12.7 Επιβάλλει αυτεπάγγελτα πειθαρχική ποινή σε περιπτώσεις αυταπόδεικτου
  πειθαρχικού παραπτώματος.
 12.8 Το Εκτελεστικό Γραφείο φροντίζει για τη συγκρότηση και λειτουργία ειδικών
  επιτροπών εργασίας που θα αφορούν θέματα ανάλογα με τα υπουργεία της
  κυβέρνησης ή/και αντίστοιχες Επιτροπές της Βουλής.

 12.9 Η υλοποίηση και εφαρμογή των αποφάσεων του Εκτελεστικού Γραφείου
  μπορεί να ανατεθεί στη Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου.
 12.10 Το Εκτελεστικό Γραφείο επιλέγει τα κομματικά  μέλη που εκπροσωπούν το
  Κόμμα σε εξωκομματικούς οργανισμούς ή επιτροπές.
 12.11 Το Εκτελεστικό Γραφείο σε συνεργασία με το Γενικό Διευθυντή του
  Κόμματος ορίζει τις έμμισθες θέσεις του Κόμματος, διορίζει και παύει το
  έμμισθο προσωπικό και ορίζει και αναθεωρεί την αντιμισθία του με βάση την
  κείμενη νομοθεσία και τις ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις

ΑΡΘΡΟ 13: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
 13.1 Η Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον
  Αναπληρωτή Πρόεδρο, τους τρεις (3) Αντιπροέδρους, το Γενικό Γραμματέα,
  το Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα, τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο, τον
  Αναπληρωτή Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο και δύο (2) από τα αιρετά μέλη
  του Εκτελεστικού Γραφείου που ορίζονται από την ολομέλεια του Σώματος
  και διαχειρίζεται πάνω σε καθημερινή βάση θέματα κομματικής πολιτικής,
  οργανωτικής ανάπτυξης και γενικότερης πολιτικής και κομματικής δράσης.
  Στην Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου παρακάθεται και ο Γραμματέας
  Επικοινωνίας/Εκπρόσωπος Τύπου χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 13.2 Αρμοδιότητες
  α) Επιλέγει/εκλέγει τον Γραμματέα Επικοινωνίας/Εκπρόσωπο Τύπου
   κατόπιν εισήγησης του Προέδρου του Κόμματος.
  β) Σε συνεργασία με τον Γενικό Διευθυντή του Κόμματος έχει την ευθύνη
   θεμάτων που άπτονται του επαγγελματικού προσωπικού του
   Κόμματος.
  γ) Επιλέγει/εκλέγει τον Υπεύθυνο Προσωπικών Δεδομένων.

ΑΡΘΡΟ 14: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
 14.1 Οι βουλευτές του Κόμματος αποτελούν την Κοινοβουλευτική Ομάδα του.
 14.2 Αρμοδιότητες
  α) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα έχει την ευθύνη της προβολής και
   εφαρμογής της πολιτικής του Κόμματος στα πλαίσια της Βουλής των
   Αντιπροσώπων.
  β) Ενεργεί τόσο μέσα, όσο και έξω από τη Βουλή για την προώθηση των
   αρχών και των αποφάσεων του Κόμματος και αγωνίζεται για την
   υπεράσπιση και εξασφάλιση των συμφερόντων του λαού μας.
  γ) Δραστηριοποιείται  σε συνεργασία με τα αρμόδια όργανα του Κόμματος
   για την επισήμανση, προώθηση και επίλυση των συμφερόντων του
   λαού.
  δ) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα δύναται για σκοπούς διευκόλυνσης της
   στην εκπλήρωση των καθηκόντων της, να διορίσει σε συνεννόηση με
   το Γενικό Γραμματέα, έμμισθο Γραμματέα, καθορίζοντας ταυτόχρονα
   τους όρους εργοδότησης του και τα καθήκοντά του.
  ε) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα συνεδριάζει τακτικά κάθε εβδομάδα και
   έκτακτα όταν παρίσταται ανάγκη.
  στ) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα επιλέγει δυο (2) εκ των Κοινοβουλευτικών
   Συνεργατών ως Γραμματείς της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.
  ζ) Λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή
 14.3 Ειδικός Κανονισμός
  Ειδικός Κανονισμός, που ετοιμάζει η Κοινοβουλευτική Ομάδα και ψηφίζει
  η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει την οργάνωση και λειτουργία της Ομάδας.

ΑΡΘΡΟ 15: ΓΕΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
 15.1 Το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο είναι υπεύθυνο για την οργάνωση του
  Κόμματος και καταρτίζει το Γενικό Οργανωτικό Σχέδιο.
 15.2 Του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου προΐσταται ο Γενικός Οργανωτικός
  Γραμματέας. 
 15.3 Απαρτίζεται από τον Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα, τους δυο (2) Βοηθούς
  Γενικούς Οργανωτικούς Γραμματείς και τους έξι (6) Γενικούς Επαρχιακούς

  Οργανωτικούς Διοικητικών Επαρχιών.
 15.4 Όπου κριθεί αναγκαίο καλούνται να παρακαθίσουν σε συνεδρίες του Γενικού
  Οργανωτικού Γραφείου και άλλοι αξιωματούχοι.
 15.5 Τα μέλη του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου επικυρώνονται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 15.6 Βρίσκεται σε στενή επαφή με τις Επαρχιακές Επιτροπές και τα Παραρτήματα
  του Εξωτερικού και συντονίζει τις ενέργειες και δραστηριότητες τους στον
  οργανωτικό τομέα.
 15.7 Ελέγχει την πρόοδο προς υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.
 15.8 Τηρεί υπό την εποπτεία του Προέδρου του Κόμματος και με τη συνεργασία
  του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, το Κεντρικό Μητρώο Μελών του
  Κόμματος και ελέγχει την κανονική  τήρηση των Επαρχιακών Μητρώων
  Μελών από τις Επαρχιακές Επιτροπές και των Μητρώων Μελών  των Τοπικών
  Οργανώσεων από τις αντίστοιχες Τοπικές Επιτροπές, της ΝΕΔΗΚ και της
  ΓΟΔΗΚ.
 15.9 Διενεργεί και εποπτεύει τις εκλογές για την ανάδειξη της ηγεσίας της
  ΝΕΔΗΚ και της ΓΟΔΗΚ, για τις οποίες έχει την ευθύνη τήρησης του
  μητρώου.
 15.10 Κανένα μέλος του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου δεν μπορεί να διεκδίκηση
  πολιτειακό αξίωμα εκτός και αν παραιτηθεί από την θέση του τουλάχιστον
  δυο (2) χρόνια πριν τις εκλογές τις οποίες προτίθεται να διεκδικήσει, εκτός
  και αν το Εκτελεστικό Γραφείο δώσει σχετική άδεια κατόπιν γραπτού
  αιτήματος.
 15.11 Το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 16: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ
 16.1 Η Επιτροπή Δεοντολογίας, Ελέγχου και Κανονισμών απαρτίζεται από πέντε
  (5) μέλη που επιλέγονται/εκλέγονται από την Κεντρική Επιτροπή.
 16.2 Καταρτίζει κώδικα Δεοντολογίας και εισηγείται κανονισμούς που ρυθμίζουν
  την κομματική συμπεριφορά και δράση καθώς και τη λειτουργία όλων των
  οργάνων του Κόμματος.
 16.3 Παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση του Καταστατικού, του Κώδικα
  Δεοντολογίας και των Κανονισμών.

ΑΡΘΡΟ 17: ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 17.1 Με πρωτοβουλία του Εκτελεστικού Γραφείου, συγκροτούνται Επιτροπές με
  ευθύνη την εξέταση θεμάτων που αφορούν την πολιτική, εκπαιδευτική,
  κοινωνική, οικονομική, πολιτιστική και αθλητική δραστηριότητα της
  Κυβέρνησης ή και άλλων φορέων εξουσίας, όπως και άλλες πτυχές της
  ζωής  του  τόπου .  Με δ ική  τους  πρωτοβουλία  να  εκφράζουν
  απόψεις/εισηγήσεις στο Εκτελεστικό Γραφείο για οποιοδήποτε από τα
  θέματα αυτά.
 17.2 Στις Επιτροπές  μετέχουν εξ οφίκιο οι βουλευτές  που εκπροσωπούν το
  Κόμμα στις αντίστοιχες Επιτροπές της Βουλής. Τα λοιπά μέλη των Επιτροπών
  επιλέγει/εκλέγει το Εκτελεστικό Γραφείο.
 17.3 Την εποπτεία  και συντονισμό του έργου τους θα έχει ο Αναπληρωτής
  Πρόεδρος του Κόμματος ή οι Αντιπρόεδροι του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 18: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
 18.1 Τα μέλη της Επιτροπής Αναθεώρησης και Εκσυγχρονισμού της Κυπριακής
  Νομοθεσίας επιλέγονται/εκλέγονται από το Εκτελεστικό Γραφείο κατόπιν
  εισήγησης της Γραμματείας του.
 18.2 Τελεί υπό την εποπτεία του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου ή του
  Αναπληρωτή Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου και βρίσκεται σε στενή
  συνεργασία με τους βουλευτές και κοινοβουλευτικούς συνεργάτες.
 18.3 Είναι υπεύθυνο για την μελέτη του Νομοθετικού πλαισίου του κράτους με

  στόχο την επισήμανση αδυναμιών και την τροποποίηση τους στην
  κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού  και της βελτίωσης της λειτουργικότητας
  του προς όφελος των πολιτών.

ΑΡΘΡΟ 19: ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
 19.1 Στο Σύστημα Παραγωγής Πολιτικής συμμετέχουν οι Βουλευτές, τα Μέλη του
  Εκτελεστικού Γραφείου και της Κεντρικής Επιτροπής, οι Κοινοβουλευτικοί
  Συνεργάτες και τα μέλη της Επιτροπής Πολιτικού Σχεδιασμού και των
  Ομάδων Μελετών.
 19.2 Άλλα στελέχη καθώς και μέλη με ειδική τεχνοκρατική κατάρτιση
  συνδράμουν την όλη προσπάθεια.
 19.3 Βασικός σκοπός είναι η επεξεργασία και ο καταρτισμός μελετών και
  προτάσεων για διαμόρφωση πολιτικής θέσης από το Κόμμα και τη χάραξη της
  κομματικής γραμμής σε διάφορους τομείς πολιτικής.
 19.4 Το συντονισμό και την εποπτεία του Συστήματος Παραγωγής Πολιτικής έχει
  ένας εκ των Αντιπροέδρων του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 20: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 20.1 Η Οικονομική Επιτροπή, κάτω από την εποπτεία του Εκτελεστικού Γραφείου
  και με τη συντονιστική ευθύνη του Οικονομικού Διαχειριστή του Κόμματος,
  είναι υπεύθυνη για την οικονομική διαχείριση του Κόμματος, την
  κατάστρωση και υλοποίηση προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης του
  Κόμματος και τον έλεγχο ομαλής τήρησης των οικονομικών λογαριασμών και
  λογιστικών βιβλίων του Κόμματος σε  Παγκύπρια κλίμακα.
 20.2 Η Επιτροπή είναι δεκαπενταμελής (15), με δικαίωμα της Κεντρικής Επιτροπής
  να αυξομειώνει τα μέλη της.  Η θητεία της διαρκεί για πενήντα-τέσσερις (54)
  μήνες.
  Οι Πρόεδροι των Επαρχιακών Οικονομικών Επιτροπών ή οι επαρχιακοί ταμίες
  είναι εξ οφίκιο μέλη της.
 20.3 Αρμοδιότητες 
  α) Καταρτίζει τον Ετήσιο Προϋπολογισμό Εσόδων και Δαπανών του
   Κόμματος και τον καταθέτει προς έγκριση στην Κεντρική Επιτροπή
   προς την οποία είναι υπόλογη.
  β) Σε συνεργασία με τον Οικονομικό διαχειριστή του Κόμματος, τους
   αξιωματούχους της ηγεσίας και άλλα αρμόδια κομματικά όργανα
   προγραμματίζει και υλοποιεί προγράμματα για την εξασφάλιση
   οικονομικών πόρων και ενίσχυση του Ταμείου του Κόμματος
  γ) Εποπτεύει την κανονική λειτουργία  του Λογιστηρίου του Κόμματος και
   ασκεί έλεγχο στην οικονομική διαχείριση σε όλα τα επίπεδα του
   Κόμματος.
  δ) Εξουσιοδοτεί τη διενέργεια των κομματικών δαπανών με βάση
   σχετικές εκάστοτε εισηγήσεις του Γενικού Διευθυντή του Κόμματος.
  ε) Υποβάλλει στο Εκτελεστικό Γραφείο κατά τρίμηνο, ή όταν της ζητηθεί,
‘   Έκθεση για την οικονομική κατάσταση του Κόμματος’.
  στ) Υποβάλλει στο τέλος κάθε οικονομικού έτους στην Κεντρική Επιτροπή
   τους ελεγμένους λογαριασμούς του Κόμματος προς συζήτηση και
   έγκριση.
  ζ) Παρουσιάζει κατ’ έτος προϋπολογισμό για τους επόμενους δώδεκα
   (12) μήνες.
  η) Με εισήγηση του Γενικού Διευθυντή ή/και του Οικονομικού
   Διαχειριστή δύναται να ανοίγει/κλείνει/λειτουργεί τραπεζικούς
   λογαριασμούς, ή/και να έχει δικαίωμα υπογραφής ή/και  να προβαίνει
   σε αιτήματα τραπεζικών διευκολύνσεων/δανεισμού εκ μέρους του
   Κόμματος, ΝΕΔΗΚ, ΓΟΔΗΚ, και των Επαρχιακών Επιτροπών σύμφωνα
   με το άρθρο 69.9.
 20.4 Ειδικός  Κανονισμός

  Ειδικός Κανονισμός που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει την
  οργάνωση και λειτουργία της.

ΑΡΘΡΟ 21: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
 21.1 Η  Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων χειρίζεται τις διεθνείς σχέσεις του Κόμματος
  υπό την άμεση εποπτεία του Αναπληρωτή Προέδρου  του  Κόμματος.
 21.2 Η Επιτροπή είναι πενταμελής (5), με δικαίωμα της Κεντρικής Επιτροπής να
  αυξομειώνει τα μέλη της.  Επιλέγεται/εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή
  για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 21.3 Κάθε χρόνο υποβάλλει στο Εκτελεστικό γραφείο Έκθεση Δράσης που
  καλύπτει τις δραστηριότητές της κατά την περίοδο αυτή.
 21.4 Η Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων συμμετέχει τόσο στο σύστημα  παραγωγής
  πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.
 21.5 Της Επιτροπής προΐσταται ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων, ο
  οποίος επιλέγεται/εκλέγεται από το Εκτελεστικό Γραφείο και είναι εξ οφίκιο
  μέλος της Κεντρικής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου.
 21.6 Ειδικός  Κανονισμός
  Ειδικός Κανονισμός που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει τη
  λειτουργία της.

ΑΡΘΡΟ 22: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΣΧΕΣΕΩΝ  
 22.1 Η Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων είναι πενταμελής (5) με δικαίωμα της
  Κεντρικής Επιτροπής να αυξομειώνει τον αριθμό των μελών της. Ο Πρόεδρος
  και τα τέσσερα μέλη επιλέγονται/εκλέγονται από το Εκτελεστικό Γραφείο για
  θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 22.2 Κάθε εξάμηνο υποβάλλει στο Εκτελεστικό Γραφείο Έκθεση Δράσης που
  καλύπτει τις δραστηριότητες κατά την περίοδο αυτή.
 22.3 Η Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων χειρίζεται τις δημόσιες σχέσεις του
  Κόμματος υπό την εποπτεία του Προέδρου του Κόμματος και του Γενικού
  Γραμματέα.
 22.4 Η Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων συμμετέχει τόσο στο σύστημα παραγωγής
  πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.
 22.5 Της Επιτροπής προΐσταται ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων ο
  οποίος επιλέγεται/εκλέγεται από το Εκτελεστικό Γραφείο και είναι εξ οφίκιο
  μέλος της Κεντρικής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου.
 22.6 Ειδικός Κανονισμός
  Ειδικός Κανονισμός που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει τη
  λειτουργία της.

ΑΡΘΡΟ 23: ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
 23.1 Ιδρύονται Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες κατά επαρχία
  με εισήγηση του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
  Ομάδων, κατά κλάδον ή επάγγελμα όπου τα μέλη είναι πέραν των τριάκοντα
  Οι κατά επαρχία επάγγελμα Κλαδικές Οργανώσεις συνδέονται με τις
  αντίστοιχες Κλαδικές των άλλων Επαρχιακών και σχηματίζουν κατά
  επάγγελμα την Παγκύπρια Κλαδική Οργάνωση.
 23.2 Η Κλαδική Οργάνωση διοικείται από πενταμελή (5) Επιτροπή που
  αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα, το Βοηθό
  Γραμματέα και τον Ταμία.
 23.3 Οι Πρόεδροι των Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων
  αποτελούν την Συντονιστική Επιτροπή των Κλαδικών Οργανώσεων
  (Σ.Ε.Κ.Ο.)  και έχουν την ευθύνη του συντονισμού των Κλαδικών
  Οργανώσεων. Το έργο της ΣΕΚΟ αναλαμβάνει πενταμελής Γραμματεία που
  εκλέγεται και έχει πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Αναπληρωτή
  Γραμματέα και Ταμία.
 23.4 Αρμοδιότητες Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων 
  α) Επιλαμβάνονται και προωθούν προβλήματα, ή αιτήματα μελών του
   Κλάδου διά του αρμοδίου οργάνου του Κόμματος.
  β) Μελετούν προβλήματα του Κλάδου και υποβάλλουν εισηγήσεις στο
   Κόμμα διά του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών

   Ομάδων.
  γ) Οργανώνουν τα μέλη, τα στελέχη και τους οπαδούς του Κόμματος
   στους χώρους εργασίας και φροντίζουν για τη συστηματική
   διαφώτιση και εμπέδωση της Κομματικής πολιτικής.
 23.5 Οι Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες συμμετέχουν τόσο στο
  σύστημα παραγωγής πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών
  προγραμμάτων του Κόμματος.
 23.6 Οι Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες τελούν υπό την
  εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου.
 23.7 Κατά παρόμοιο τρόπο λειτουργούν και οι Επιτροπές Συνταξιούχων.
 23.8 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί, που εγκρίνει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζουν τον τρόπο
  εκλογής και λειτουργίας όλων των Κλαδικών Επιτροπών και Οργανώσεων
  του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 24: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
 24.1 Η σύνθεση και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Πολιτικού Σχεδιασμού
  καθορίζονται από το Εκτελεστικό Γραφείο.
 24.2 Η Επιτροπή Πολιτικού Σχεδιασμού συμμετέχει τόσο στο σύστημα παραγωγής
  πολιτικής όσο και στην υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του
  Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 25: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 25.1 Η Επιτροπή Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι υπεύθυνη για την Οργάνωση της
  Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Κόμματος στις Δημαρχούμενες περιοχές και στα
  Κοινοτικά Συμβούλια.
 25.2 Σε συνεργασία με το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο, υπό την εποπτεία του
  Προέδρου του Κόμματος, καταρτίζει τα ψηφοδέλτια του Κόμματος στις
  Δημοτικές και Κοινοτικές εκλογές.
 25.3 Της Επιτροπής Τοπικής Αυτοδιοίκησης προΐσταται ο Γραμματέας Τοπικής
  Αυτοδιοίκησης ο οποίος επιλέγεται/εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή
  της οποίας είναι εξ οφίκιο μέλος με δικαίωμα ψήφου.
 25.4 Συμμετέχουν οι Δήμαρχοι, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι Σχολικοί Έφοροι και οι
  εκλεγμένοι Πρόεδροι Κοινοτικών Συμβουλίων μέλη του Κόμματος.
 25.5 Τελεί υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου.
 25.6 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί που ψηφίζει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζουν, θέματα
  οργάνωσης και λειτουργίας της Επιτροπής Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΑΡΘΡΟ 26: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
 26.1 Η Επιτροπή Διαρκούς Διαβούλευσης με τους Πολίτες είναι υπεύθυνη για την
  διαμόρφωση και διαχείριση συστήματος συνεχούς επικοινωνίας με τους
  πολίτες, μέσω της διεξαγωγής ερευνών  και μελετών για πολιτικά,
  ανθρωπιστικά και κοινωνικά θέματα και για προτάσεις του Κόμματος που
  αφορούν σημαντικά ζητήματα που τους απασχολούν.
 26.2 Την σύνθεση της Επιτροπής αποφασίζει η Γραμματεία του Εκτελεστικού
  Γραφείου.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΑΡΘΡΟ 27: ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
  1. Πρόεδρος
  2. Αναπληρωτής Πρόεδρος
  3. Αντιπρόεδροι
  4. Γενικός Γραμματέας
  5. Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας
  6. Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος

  7. Μέλος Εκτελεστικού Γραφείου
  8. Πρόεδρος ΓΟΔΗΚ
  9. Πρόεδρος ΝΕΔΗΚ
  10. Μέλος Κεντρικής Επιτροπής
  11. Άλλοι Αξιωματούχοι

ΑΡΘΡΟ 28: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 28.1 Ο Πρόεδρος του Κόμματος εκλέγεται, άμεσα από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση,  και η θητεία του διαρκεί μέχρι την εκλογή νέου Προέδρου.
  Πρόεδρος εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει το 50% συν μία ψήφο
  του συνόλου των έγκυρων ψήφων. Αν η πρώτη ψηφοφορία δεν αναδείξει
  Πρόεδρο, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την πρώτη Κυριακή μετά την
  Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση, μεταξύ των δύο επικρατέστερων
  υποψηφίων.
 28.2 Σε περίπτωση κένωσης της θέσης του Προέδρου του Κόμματος για
  υπολειπόμενη θητεία μικρότερη των έξι (6) μηνών τα  καθήκοντα αυτού ασκεί
  ο Αναπληρωτής Πρόεδρος. Αν η θέση του Προέδρου του Κόμματος κενωθεί
  ενώ υπολείπεται θητεία πέραν των έξι μηνών, συγκαλείται Έκτακτη
  Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση, ειδικώς προς τούτο συγκαλούμενη, για την
  εκλογή νέου Προέδρου εντός του επόμενου εξαμήνου από την κένωση της
  θέσης.
 28.3 Αρμοδιότητες
  α) Ο Πρόεδρος του Κόμματος εκπροσωπεί και εκφράζει το Κόμμα.
  β) Προΐσταται και έχει τη γενική εποπτεία και τον έλεγχο του Κόμματος
   σε όλους του τομείς.
  γ) Προεδρεύει όλων των Κεντρικών Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος
   ή οποιασδήποτε Επιτροπής σε συνεδρία της οποίας λαμβάνει μέρος.
  δ) Μετέχει στη διαδικασία εκλογής του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου
   και του Αναπληρωτή του ως ορίζεται στο Καταστατικό.
  ε) Υπογράφει όλα τα έγγραφα του Κόμματος.
  στ) Δύναται να εκχωρεί προσωρινά μέρος των εξουσιών του στον
   Αναπληρωτή  Πρόεδρο του Κόμματος.
  ζ) Τον Πρόεδρο του Κόμματος όταν κωλύεται ή απουσιάζει
   αντιπροσωπεύει ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Κόμματος. Ο
   Πρόεδρος του Κόμματος λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 29: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 29.1 Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος εκλέγεται  από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση.
 29.2 Είναι μέλος των Ανωτάτων Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος.
 29.3 Αναπληρεί τον Πρόεδρο όταν κωλύεται ή απουσιάζει, στην άσκηση των
  συνήθων καθηκόντων του ή όπως προβλέπεται στο άρθρο 25(2).
 29.4 Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 30: ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 30.1 Οι Αντιπρόεδροι είναι τρεις (3) και εκλέγονται από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση μέσα από κοινό ψηφοδέλτιο. Σε περίπτωση κενής θέσης
  Αντιπροέδρου, τότε η Κεντρική Επιτροπή εκλέγει μετά από υποβολή
  υποψηφιοτήτων, νέο Αντιπρόεδρο.
 30.2 Ο κάθε ένας εξ αυτών αναλαμβάνει ξεχωριστό τομέα ευθύνης, όπως αυτοί
  καθορίζονται από το Εκτελεστικό Γραφείο. Η επιλογή γίνεται με βάση την
  σειρά εκλογής.
 30.3 Είναι μέλη των  Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος όπως προβλέπεται από
  το Καταστατικό.
 30.4 Καθήκοντα
  α) Βοηθούν τον Πρόεδρο και Αναπληρωτή Πρόεδρο στην εκτέλεση των
   καθηκόντων τους για την ομαλή λειτουργία του Κόμματος.
  β) Αναλαμβάνουν την ευθύνη εποπτείας και συντονισμού του
   συστήματος παραγωγής πολιτικής, την ευθύνη του συντονισμού της

   διαμόρφωσης του κυβερνητικού προγράμματος του Κόμματος και τον
   συντονισμό της Επιτροπής Πολιτικών Συμβούλων. Ενημερώνουν με
   τακτικές εκθέσεις/αναφορές το Εκτελεστικό Γραφείο και την Κεντρική
   Επιτροπή.
 30.5 Οι Αντιπρόεδροι λογοδοτούν στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 31: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 31.1 Ο Γενικός Γραμματέας του Κόμματος εκλέγεται από την Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση.
 31.2 Αρμοδιότητες: 
  α) Συγκαλεί τις συνεδρίες των Κεντρικών Συλλογικών Οργάνων του
   Κόμματος κοινοποιώντας έγκαιρα την ημερήσια διάταξη κάθε
   συνεδρίας μαζί με τα σχετικά έγγραφα εργασίας ως ορίζει το
   Καταστατικό και οι Ειδικοί Κανονισμοί.
  β) Σε συνεργασία με τους Βοηθούς Γενικούς Γραμματείς φέρει την
   ευθύνη τήρησης  των  βιβλίων  Πρακτικών των συνεδριάσεων των
   Κεντρικών Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος.
  γ) Έχει την εποπτεία των Ομάδων Μελετών και του Πολιτικού
   Σχεδιασμού.
  δ) Γνωστοποιεί τις αποφάσεις των Ανώτερων Καθοδηγητικών Οργάνων
   του Κόμματος προς τα ιεραρχικά υφιστάμενά  του κομματικά όργανα
   και ελέγχει την εφαρμογή τους.
  ε) Καταθέτει στο Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο την Έκθεση Δράσης του
   Κόμματος.
  στ) Προσυπογράφει κατά κανόνα τα εξερχόμενα έγγραφα του Κόμματος.
  ζ) Υποβάλλει  προς τα αρμόδια  όργανα   προτάσεις για λήψη
   αποφάσεων πάνω σε  τρέχοντα σοβαρά θέματα.
  η) Συγκροτεί σε συνεργασία με το Εκτελεστικό Γραφείο, Επιτροπές
   Εργασίας με συμβουλευτική ιδιότητα, με σκοπό την πλαισίωση και
   υποβοήθηση υπευθύνων Αξιωματούχων στην εκτέλεση του έργου
   τους. 
  θ) Ο Γενικός Γραμματέας βοηθείται στο έργο του από τους Βοηθούς
   Γενικούς Γραμματείς.
 31.3 Ο Γενικός Γραμματέας λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή

ΑΡΘΡΟ 32: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 32.1 Ο Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας  εκλέγεται από την  Παγκύπρια Εκλογική
  Συνέλευση.
 32.2 Η θέση του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα είναι επαγγελματική κατόπιν
  εκλογής. Δεν μπορεί να διεκδικήσει οποιοδήποτε πολιτειακό αξίωμα, εκτός
  και αν παραιτηθεί δυο (2) χρόνια πριν τις πολιτειακές εκλογές στις οποίες
  προτίθεται να διεκδικήσει.
 32.3. Αρμοδιότητες
  α) Είναι υπεύθυνος για την οργάνωση του Κόμματος. Καταρτίζει το
   Γενικό Οργανωτικό Σχέδιο, το οποίο, μετά την έγκριση του από την
   Κεντρική Επιτροπή, προωθεί δια των αρμοδίων κομματικών 
οργάνων
   προς υλοποίηση.
  β) Βρίσκεται σε στενή επαφή με τις Επαρχιακές Επιτροπές και τα
   Παραρτήματα του Εξωτερικού και συντονίζει τις ενέργειες και
   δραστηριότητες τους στον οργανωτικό τομέα.
  γ) Επισκέπτεται τις Επαρχίες και παρακολουθεί και ελέγχει την πρόοδο
   προς υλοποίηση των οργανωτικών προγραμμάτων του Κόμματος.
  δ) Ενημερώνει το Εκτελεστικό Γραφείο και υποβάλλει τακτικά Έκθεση
   προς την Κεντρική Επιτροπή για την πρόοδο και τα αποτελέσματα
   υλοποίησης του Γενικού Οργανωτικού Σχεδίου και των Ειδικών
   Οργανωτικών Προγραμμάτων. 
  ε) Προΐσταται τις λειτουργίας του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου. 
  στ) Με εισήγηση του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, το Εκτελεστικό

   Γραφείο επικυρώνει τα εννιά (9) πρόσωπα που στελεχώνουν το
   Οργανωτικό Γραφείο. 
   Το Οργανωτικό Γραφείο υπόκειται πλήρως στις αρμοδιότητες του
   Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα.
 32.4 O Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας λογοδοτεί στην Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 33: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
 33.1 Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Κόμματος είναι μέλος της Βουλής,
  αυτοδικαίως προεδρεύει της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και ασκεί καθήκοντα
  Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου.
 33.2 Εάν ο Πρόεδρος του Κόμματος αναδειχθεί Πρόεδρος της Βουλής πράγμα
  που θα τον κωλύει να ασκεί τα καθήκοντα του Κοινοβουλευτικού
  Εκπροσώπου ή για οποιοδήποτε λόγο δεν επιθυμεί να κατέχει τη θέση του
  Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου, ή εάν δεν είναι μέλος της Βουλής, η
  Κοινοβουλευτική Ομάδα σε συνεδρία της υπό την προεδρία του, εκλέγει τον
  Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο.  Την εκλογή του Εκπροσώπου επικυρώνει η
  Κεντρική Επιτροπή.
 33.3 Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος υποβάλλει κάθε τρίμηνο ή όταν του
  ζητηθεί από το Εκτελεστικό Γραφείο Έκθεση Δράσης της Ομάδας.
 33.4 Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος εκφράζει τις θέσεις του Κόμματος στην
  Βουλή και συντονίζει το έργο των βουλευτών.
 33.5 Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος καλεί σε συνεδρία την Ομάδα τακτικά κάθε
  εβδομάδα και έκτακτα όταν παρίσταται ανάγκη.

ΑΡΘΡΟ 34: ΜΕΛΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
 Ως το Άρθρο 12 ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 35: ΒΟΗΘΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
 35.1 Οι Βοηθοί Γενικοί Γραμματείς είναι δυο (2) και επιλέγονται/εκλέγονται από
  την Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 35.2 Συμμετέχουν εξ οφίκιο μέλη στην Κεντρική Επιτροπή με δικαίωμα ψήφου.
 35.3 Μετέχουν στα συλλογικά όργανα του Κόμματος,  όπως προνοεί το
  Καταστατικό.
 35.4 Αρμοδιότητες
  α) Βοηθούν το Γενικό Γραμματέα στην προετοιμασία και τη λειτουργία
   των συλλογικών οργάνων του Κόμματος.
  β) Ειδικότερα ασκούν καθήκοντα που τους κατανέμει το Εκτελεστικό
   Γραφείο ύστερα από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 36: ΒΟΗΘΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΙ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
 36.1 Οι  Βοηθοί  Γενικοί  Οργανωτικοί  Γραμματείς είναι  δύο (2)  και
  επιλέγονται/εκλέγονται από την Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί
  54 μήνες.
 36.2 Συμμετέχουν εξ οφίκιο μέλη στην Κεντρική Επιτροπή με δικαίωμα ψήφου.
 36.3 Μετέχουν στα συλλογικά όργανα του Κόμματος,  όπως προνοεί το
  Καταστατικό.
 36.4 Αρμοδιότητες 
  α) Βοηθούν το Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα για την εύρυθμη λειτουργία
   του οργανωτικού μηχανισμού του Κόμματος. Αντικαθιστούν το Γενικό
   Οργανωτικό  Γραμματέα σε περίπτωση απουσίας.
  β) Ειδικότερα, ασκούν καθήκοντα που τους αναθέτει το Εκτελεστικό
   Γραφείο ύστερα από εισήγηση του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 37: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
 37.1 Ο Αναπληρωτής Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος εκλέγεται από την
  Κοινοβουλευτική Ομάδα και αναπληρώνει τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο
  όταν απουσιάζει ή όταν κωλύεται. Την εκλογή του επικυρώνει η Κεντρική
  Επιτροπή.

   στ) Να  ψηφίζει τους υποψήφιους του Κόμματος σε κάθε εκλογή σε
    δημόσιο αξίωμα.
   ζ) Να μην είναι μέλος άλλου Κόμματος.
 62.7 Κομματική Ταυτότητα
   α) Η εγκεκριμένη αίτηση υποψηφίου μέλους, προωθείται από την
    Επαρχιακή Επιτροπή ή τη Γραμματεία του Εκτελεστικού
    Γραφείου προς το Τμήμα έκδοσης ταυτοτήτων στα Κεντρικά
    Γραφεία για την καταγραφή  του μέλους στο Κεντρικό Μητρώο
    και την έκδοση της κομματικής του ταυτότητας.
   β) Η διαδικασία έκδοσης της κομματικής ταυτότητας
    συμπληρώνεται το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες από την
    παράδοση των στοιχείων στο τμήμα ταυτοτήτων στη Λευκωσία.
    Η ταυτότητα παραδίδεται στην οικεία Επαρχιακή Επιτροπή, η
    οποία και τη διαβιβάζει αμέσως στην ενδιαφερόμενη Τοπική
    Οργάνωση για να παραδοθεί στο νέο μέλος.
   γ) Η όλη διαδικασία εγγραφής μέλους και έκδοσης της ταυτότητας
    του και παράδοσης της στο νέο μέλος διεξάγεται με τον
    ταχύτερο δυνατό ρυθμό και σε καμιά περίπτωση δεν διαρκεί
    πέραν των δύο μηνών.
   δ) Η ανανέωση της Κομματικής ταυτότητας γίνεται δια της
    πληρωμής της ετήσιας συνδρομής.

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

ΑΡΘΡΟ 63: ΝΕΟΛΑΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 63.1 Η ΝΕΔΗΚ αποβλέπει στην κινητοποίηση και πολιτικοποίηση των νέων και
  αξιοποίηση της προσφοράς τους στη ζωή του τόπου μας.
  Αποτελεί την ανανεωτική δύναμη στον αγώνα προώθησης  και πραγμάτωσης
  των αρχών και των στόχων του Κόμματος.
 63.2 Διατηρεί Τμήματα Φοιτητικής Νεολαίας, Εργαζόμενης Νεολαίας και άλλα. 
 63.3 Η ΝΕΔΗΚ είναι αναπόσπαστο μέρος του Κόμματος και βρίσκεται σε συνεχή
  πολιτική συνεργασία με τα συλλογικά όργανα του Κόμματος, πάντοτε κάτω
  από την άμεση εποπτεία του Κόμματος.
 63.4 Η οικονομική διαχείριση και ο έλεγχος γίνεται από το Γενικό Διευθυντή του
  Κόμματος σε συνεργασία με τον Οικονομικό Διαχειριστή του Κόμματος.
 63.5 Μέλη της ΝΕΔΗΚ είναι οι νέοι, μέλη του Κόμματος, ηλικίας από 18-30 ετών.
  Κατά την ημέρα της εκλογικής συνέλευσης δικαίωμα ψήφου έχουν όσοι
  έχουν οικονομικά τακτοποιημένες τις υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με τις
  πρόνοιες του Άρθρου 62.3. Για άτομα 12-18 ετών που επιθυμούν να
  εγγραφούν στην ΝΕΔΗΚ, τηρείται ξεχωριστό μητρώο υπό την εποπτεία του
  Γενικού Οργανωτικού Γραφείου.
 63.6 Την ευθύνη φύλαξης και τήρησης του μητρώου έχει το Γενικό Οργανωτικό
  Γραφείο του Κόμματος.
 63.7 Κανένας εν ενεργεία αξιωματούχος της ΝΕΔΗΚ δεν μπορεί να υπερβαίνει το
  τριαντακοστό (30) έτος της ηλικίας του εκτός και αν διανύει θητεία στην
  οποία εξελέγη και ήταν κάτω των τριάντα (30) ετών.
 63.8 Ο Πρόεδρος, τα μέλη της Γραμματείας και οι Επαρχιακοί Αξιωματούχοι της
  οργάνωσης, εκλέγονται από το Παγκύπριο Συνέδριο της Οργάνωσης το
  οποίο διενεργείται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του Κόμματος το
  αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής της
  Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης και η θητεία τους διαρκεί
  πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 63.9 Η διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη της ηγεσίας της ΝΕΔΗΚ
  διενεργείται και εποπτεύεται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του
  Κόμματος.

 63.10 Ο Πρόεδρος της ΝΕΔΗΚ προεδρεύει της Γενικής Γραμματείας και του
  Κεντρικού Συμβουλίου της ΝΕΔΗΚ.  Έχει την ευθύνη οργάνωσης και
  διοίκησης της ΝΕΔΗΚ και προώθησης των σκοπών και επιδιώξεων της, σε
  συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη των συλλογικών οργάνων της των οποίων
  προεδρεύει.
 63.11 Ο Πρόεδρος της ΝΕΔΗΚ συμμετέχει στο Εκτελεστικό Γραφείο του Κόμματος
  και επίσης, μαζί με τα μέλη της Γενικής Γραμματείας, στην Κεντρική Επιτροπή
  του Κόμματος.
 63.12 Το Καταστατικό της ΝΕΔΗΚ αντανακλά στις διατάξεις του το περιεχόμενο
  του παρόντος άρθρου. Το Καταστατικό του Κόμματος υπερισχύει
  οποιασδήποτε άλλης πρόνοιας του Καταστατικού της ΝΕΔΗΚ σε περίπτωση
  αμφιλεγόμενης και συγκρουόμενης ερμηνείας οποιασδήποτε διάταξης.
 63.13 Το Καταστατικό της ΝΕΔΗΚ υπόκειται στην έγκριση και επικύρωση της
  Κεντρικής Επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 64: ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ  ΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ  ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 64.1 Σκοπός της ΓΟΔΗΚ είναι η προσέλευση των Κυπρίων γυναικών στις τάξεις
  του Δημοκρατικού Κόμματος και η εργασία και συμβολή τους στον αγώνα για
  ανέλιξη της Κύπριας γυναίκας στον πολιτικό,  στον πολιτιστικό και στον
  κοινωνικό τομέα καθώς και η διασφάλιση για τις γυναίκες ισότητα
  δικαιωμάτων και ευκαιριών, πάντοτε μέσα στα πλαίσια του όλου Κομματικού
  μηχανισμού και σύμφωνα με τις καταστατικές αρχές και την πολιτική γραμμή
  του Κόμματος.
 64.2 Η ΓΟΔΗΚ είναι  τμήμα αναπόσπαστο του  Κόμματος και βρίσκεται σε συνεχή
  πολιτική συνεργασία με τα συλλογικά όργανα του Κόμματος. Διατηρεί
  διοικητική και οργανωτική αυτοτέλεια, πάντοτε κάτω από την άμεση εποπτεία
  του Κόμματος.
 64.3 Η οικονομική διαχείριση και ο έλεγχος γίνονται από το Γενικό Διευθυντή του
  Κόμματος σε συνεργασία με τον Οικονομικό Διαχειριστή του Κόμματος.
 64.4 Η ΓΟΔΗΚ παρουσιάζει τις θέσεις και απόψεις του Κόμματος σε θέματα που
  αφορούν ειδικά τη γυναίκα.
 64.5 Μέλη της ΓΟΔΗΚ είναι όλες οι γυναίκες  μέλη του Κόμματος.
  Για την εγγραφή τους ως μελών εφαρμόζονται οι πρόνοιες του Άρθρου 62.3.
  Τα ονόματα των γυναικών μελών του Κόμματος καταχωρούνται στο Κεντρικό
  Μητρώο Μελών του Κόμματος.
 64.6 Την ευθύνη φύλαξης και τήρησης του μητρώου έχει το Γενικό Οργανωτικό
  Γραφείο του Κόμματος. Το μητρώο μελών περιλαμβάνει τις γυναίκες μέλη
  του Κόμματος και δεν διατηρείται παράλληλα άλλο μητρώο από την ίδια
  Οργάνωση.
 64.7 Η Πρόεδρος και τα μέλη της ΓΟΔΗΚ εκλέγονται από το Παγκύπριο Συνέδριο
  της Οργάνωσης, το οποίο διενεργείται και εποπτεύεται από το Γενικό
  Οργανωτικό Γραφείο του Κόμματος. Η εκλογή της ηγεσίας γίνεται εντός έξι
  (6) μηνών από την ημερομηνία της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης και η
  θητεία τους διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 64.8 Η διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη της ηγεσίας της ΓΟΔΗΚ
  διενεργείται και εποπτεύεται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του
  κόμματος.
 64.9 Η Πρόεδρος της ΓΟΔΗΚ συμμετέχει στο Εκτελεστικό Γραφείο του Κόμματος
  και επίσης, μαζί με τα μέλη της Γενικής Γραμματείας της, στην Κεντρική
  Επιτροπή.
 64.10 Το Καταστατικό της ΓΟΔΗΚ  αντανακλά στις διατάξεις του το περιεχόμενο
  του παρόντος άρθρου. Το Καταστατικό του Κόμματος υπερισχύει
  οποιασδήποτε άλλης πρόνοιας του Καταστατικού της ΓΟΔΗΚ σε περίπτωση
  αμφιλεγόμενης και συγκρουόμενης ερμηνείας οποιασδήποτε διάταξης.
 64.11 Το Καταστατικό της ΓΟΔΗΚ υπόκειται στην έγκριση και επικύρωση της
  Κεντρικής Επιτροπής.

  Επιτροπή.
 60.3 Αρμοδιότητες
  Η Τοπική Επιτροπή εργάζεται για:
   α) Την υλοποίηση των Αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.
   β) Την προώθηση των θέσεων και απόψεων του Κόμματος μέσα
    στον κόσμο  της περιοχής της.
   γ) Τη διεύρυνση του Κόμματος με την προσχώρηση νέων μελών.
   δ) Την ανάληψη πρωτοβουλιών με στόχο την αύξηση της επιρροής
    του Κόμματος στην περιοχή ευθύνης της.
   ε) Την κινητοποίηση και συμμετοχή των μελών στις γενικές
    κομματικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις.
   στ) Την διεκπεραίωση των οδηγιών ή καθηκόντων που της
    ανατίθενται από  αρμόδια κομματικά όργανα.
   ζ) Την είσπραξη συνδρομών και διαφώτιση των μελών της Τοπικής
    Οργάνωσης.
   η) Την ενημέρωση και διαφώτιση των μελών της περιοχής της για
    τις θέσεις του Κόμματος πάνω στις διαμορφούμενες νέες
    εξελίξεις. 
 60.4 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν την
  οργάνωση και λειτουργία των Επαρχιακών οργάνων του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 61: ΤΟΠΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 61.1 Το Τοπικό Συμβούλιο συγκροτείται από:
   α) Την Τοπική Επιτροπή
   β) Τους αντιπροσώπους κάθε εκλογικού κέντρου της περιφέρειας
    της Τοπικής Επιτροπής.
   γ) Μέλη  οργανωμένων συνόλων που εγκρίνει η Επαρχιακή
    Επιτροπή  μετά από συνεννόηση  με την Τοπική Επιτροπή.
 61.2 Του Τοπικού Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος της Τοπικής Επιτροπής ή
  εκπρόσωπος της Επαρχιακής Επιτροπής.  Καλείται σε συνεδρία με απόφαση
  της Τοπικής Επιτροπής τακτικά κάθε δύο (2) μήνες και έκτακτα όταν κριθεί
  αναγκαίο από τον Πρόεδρο της Τοπικής Επιτροπής ή την Επαρχιακή Επιτροπή
  ή όταν ζητηθεί από την πλειοψηφία των μελών του.
 61.3 Αρμοδιότητες
   α) Συμβάλλει ουσιαστικά στην υλοποίηση των οργανωτικών
    προγραμμάτων που σχεδιάζει η Τοπική Επιτροπή μέσα στα
    πλαίσια των οδηγιών της Επαρχιακής Επιτροπής.
   β) Αξιολογεί τα αποτελέσματα της Κομματικής δουλειάς και
    εκφράζει τις διαπιστώσεις, τα συμπεράσματα και τις εισηγήσεις
    του.
   γ) Επιλαμβάνεται ειδικών θεμάτων που παραπέμπονται προς αυτό
    από τη Τοπική Επιτροπή ή την Επαρχιακή Επιτροπή και
    υποβάλλει σχετικές εισηγήσεις.

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΑΡΘΡΟ 62: ΜΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
 62.1 Προσόντα Εγγραφής
   α) Κάθε Κύπριος, κάτοικος της Κύπρου, μπορεί να εγγραφεί μέλος
    του Κόμματος, εάν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας
    του, δεν ανήκει ή δεν υποστηρίζει άλλο πολιτικό σχηματισμό και
    δηλώσει αποδοχή των Αρχών της Ιδεολογίας και του
    Καταστατικού του Κόμματος.
   β) Με απόφαση του Εκτελεστικού Γραφείου είναι δυνατό, Κύπριοι
    μη μόνιμοι κάτοικοι της Κύπρου, καθώς  και αλλοδαποί μόνιμοι
    κάτοικοι της Κύπρου να εγγραφούν μέλη του Κόμματος.

 62.2 Μητρώα Μελών 
  Τα μέλη εγγράφονται στα ακόλουθα Μητρώα: 
  1) Μητρώο Μελών Τοπικής Οργάνωσης.
  2) Μητρώο Μελών Επαρχιακής Οργάνωσης.
  3) Κεντρικό Μητρώο Μελών.
 62.3 Εγγραφή Μελών 
  Το υποψήφιο μέλος συμπληρώνει ειδικό Έντυπο Εγγραφής Μέλους στην
  Τοπική Οργάνωση του τόπου διαμονής του. Η αίτηση εξετάζεται από την
  οικεία Επαρχιακή Επιτροπή.
  Συμμετοχή στη διαδικασία εγγραφής μέλους έχουν ο Πρόεδρος και τα μέλη
  της Γραμματείας του Εκτελεστικού Γραφείου.
 62.4 Αποχώρηση Μέλους
  Έκαστο μέλος αποχωρεί από το Κόμμα:
   α) Όταν καταδεικνύει ρητά την επιθυμία του πως δεν επιθυμεί να
    είναι μέλος,
   β) Αποστείλει γραπτή επιστολή προς την οικεία Επαρχιακή
    Επιτροπή ή/και στο Γενικό Οργανωτικό Γραφείο,
   γ) Με δημόσια ανάρτηση ή δήλωση του,
   δ) Όταν με πράξεις ή/και ενέργειες του διαμηνύει ότι δεν θέλει να  
    είναι μέλος του κόμματος.
 
 62.5 Δικαιώματα Μέλους 
  Κάθε μέλος έχει δικαίωμα:
   α) Να ψηφίζει αιρετά όργανα του Κόμματος (άμεσα ή έμμεσα)
    όπως προνοεί το Καταστατικό.
   β) Να υποβάλλει υποψηφιότητα για εκλογή σε κομματικά Αξιώματα
    σε όλα τα επίπεδα της κομματικής δομής, όπως ορίζει το
    Καταστατικό.
   γ) Να διεκδικεί υποβολή υποψηφιότητας για πολιτειακά αξιώματα
    σύμφωνα με το Καταστατικό και τους Ειδικούς Κανονισμούς που
    ρυθμίζουν το θέμα τούτο.
   δ) Να ασκεί κριτική που να εξαντλείται μέσα στα πλαίσια της
    λειτουργίας των οργάνων του Κόμματος.
   ε) Να υποβάλλει στα αρμόδια όργανα εισηγήσεις και να συζητεί
    ελεύθερα  οποιοδήποτε θέμα που έχει σχέση με την πολιτική
    του Κόμματος μέσα στα πλαίσια των κομματικών διαδικασιών.
   στ) Να εκφράζει, να προωθεί και να υποστηρίζει, τυχόν
    διαφορετικές απόψεις του όσο αφορά την πολιτική ή τις
    ενέργειες του Κόμματος, είτε στα συλλογικά όργανα είτε
    δημόσια, νοουμένου ότι μετά που θα ληφθεί απόφαση ομόφωνα
    ή κατά πλειοψηφία από το αρμόδιο συλλογικό όργανο, το μέλος
    δεν δικαιούται με λόγο ή  ενέργειες να  υποσκάπτει ή να
    προβαίνει σε ενέργειες αντίθετες προς την απόφαση που
    λήφθηκε. Σε περίπτωση που ενεργεί αντίθετα, λαμβανομένης
    υπόψη και της μορφής και έντασης της αντίδρασης, το μέλος
    θεωρείται ότι είναι πειθαρχικά υπόλογο και σε περίπτωση
    καταδίκης, υπόκειται σε κυρώσεις.
 62.6 Υποχρεώσεις Μέλους 
  Κάθε μέλος έχει την υποχρέωση:
   α) Να σέβεται και να προωθεί τις Αρχές, την Ιδεολογία και το
    Πρόγραμμα του Κόμματος.
   β) Να συμμορφώνεται προς τις αποφάσεις και να τηρεί τη γραμμή
    του Κόμματος
   γ) Να παρακολουθεί ανελλιπώς τις συνεδρίες των οργάνων στα
    οποία  μετέχει και να λαμβάνει πρόθυμα μέρος στις διάφορες
    εκδηλώσεις του Κόμματος.
   δ) Να καταβάλλει την συνδρομή του στο Κόμμα.
   ε) Να φροντίζει ώστε να είναι εγγεγραμμένος στους Εκλογικούς
    Καταλόγους της Πολιτείας.

ΑΡΘΡΟ 55: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 55.1 Ύστερα από οδηγίες του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου, σύμπλεγμα Τοπικών
  Οργανώσεων, αποτελεί Περιφερειακή Οργάνωση. Κάθε Επαρχιακή Επιτροπή,
  σε συνεννόηση με το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο, χωρίζει την οικεία επαρχία
  της σε περιφέρειες. Κάθε περιφέρεια είναι ένας δήμος ή μια ενορία ή μια
  εκλογική περιφέρεια και στην ύπαιθρο μια ομάδα κοινοτήτων.
  Μέλη της μπορεί να είναι όλες οι Τοπικές Οργανώσεις μιας Περιφέρειας. Οι
  Πρόεδροι και οι Οργανωτικοί Γραμματείς των Τοπικών Οργανώσεων
  αποτελούν το Εκτελεστικό Σώμα της Περιφερειακής Οργάνωσης.
  Η Περιφερειακή Οργάνωση συνεδριάζει υπό την προεδρία του Εκπροσώπου
  των Περιφερειακών Τομέων/Οργανωτικό Συντονιστή Υπαίθρου και
  Δημαρχούμενων περιοχών, που εκλέγεται από τα μέλη της Περιφέρειας
  όπως ορίζει το άρθρο 52.1, τακτικά κάθε διμηνία και έκτακτα όταν το
  αποφασίσει η Επαρχιακή Επιτροπή. Οι αρμοδιότητες του Συντονιστή
  καθορίζονται με Κανονισμούς από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο
 55.2 Τις περιφέρειες κατά επαρχία ορίζει η οικεία Επαρχία σε συνεννόηση με το
  Γενικό Οργανωτικό Γραφείο.
 55.3 Αρμοδιότητες
  1) Συντονίζει τις δραστηριότητες των Τοπικών Οργανώσεων που
   περιλαμβάνονται στην περιφέρεια
  2) Θέτει περιφερειακούς στόχους για διεύρυνση του Κόμματος και
   αποτελεσματική διαφώτιση των μελών της.

ΑΡΘΡΟ 56: ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 
ΕΠΑΡΧΙΩΝ 
 56.1 Οι Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες Επαρχιών λειτουργούν
  σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος Καταστατικού.
 56.2 Ιδρύονται Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες κατά Επαρχία
  με εισήγηση του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
  Ομάδων και κατόπιν έγκρισης του Οργανωτικού Γραφείου, κατά Κλάδο ή
  Επάγγελμα όπου τα μέλη είναι πέραν των τριάκοντα (30). Το Εκτελεστικό
  Γραφείο δύναται να εγκρίνει σύσταση Κλαδικής Οργάνωσης με μικρότερο
  αριθμό μελών. Οι κατά επαρχία επάγγελμα Κλαδικές Οργανώσεις συνδέονται
  με τις αντίστοιχες Κλαδικές των άλλων Επαρχιακών και σχηματίζουν κατά
  επάγγελμα την Παγκύπρια Κλαδική Οργάνωση.
 56.3 Η Κλαδική Οργάνωση διοικείται από πενταμελή (5) Επιτροπή που
  αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα, το Βοηθό
  Γραμματέα και τον Ταμία.
 56.4 Υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα, οι Πρόεδροι των
  Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων αποτελούν την
  Συντονιστική Επιτροπή των Κλαδικών Οργανώσεων (Σ.Ε.Κ.Ο) και έχουν την
  ευθύνη του συντονισμού των Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
  Ομάδων. Το έργο της Σ.Ε.Κ.Ο αναλαμβάνει πενταμελής Γραμματεία που
  εκλέγεται και έχει Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Αναπληρωτή
  Γραμματέα και Ταμία.
 56.5 Αρμοδιότητες
  α) Επιλαμβάνονται και προωθούν προβλήματα, ή αιτήματα μελών του
   Κλάδου δια του αρμοδίου οργάνου του Κόμματος.
  β) Μελετούν προβλήματα του Κλάδου και υποβάλλουν εισηγήσεις στο
   Κόμμα δια του Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών
   Ομάδων.
  γ) Οργανώνουν τα μέλη, τα στελέχη και τους οπαδούς του Κόμματος
   στους χώρους εργασίας και φροντίζουν δια την συστηματική
   διαφώτιση και εμπέδωση της Κομματικής Πολιτικής.
 56.6 Κατά παρόμοιο τρόπο λειτουργούν και οι Επιτροπές Συνταξιούχων.
 56.7 Ειδικοί Κανονισμοί
  Ειδικοί Κανονισμοί, που εγκρίνει η Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζουν τον τρόπο
  εκλογής και λειτουργίας όλων των Επιτροπών και Οργανώσεων του
  Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 57: TOΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 57.1 Η Τοπική Οργάνωση είναι η βασική πολιτική και οργανωτική μονάδα του
  Κόμματος. Καλύπτει και μια ενορία ή εκλογική περιφέρεια
  Ιδρύεται από την Επαρχιακή Επιτροπή ύστερα από έγκριση του Εκτελεστικού
  Γραφείου.  Δύναται να καλύπτει μια κοινότητα ή ομάδα κοινοτήτων ή ενορία ή
  εκλογική περιφέρεια και στις πόλεις  να καλύπτει την περιοχή που αναλογεί
  σε κάθε ένα εκλογικό Κέντρο.
 57.2 Αποτελείται τουλάχιστον από 10 μέλη. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το
  Εκτελεστικό Γραφείο δύναται να εγκρίνει σύσταση Τοπικής Οργάνωσης με
  μικρότερο αριθμό μελών.
  Η Τοπική Οργάνωση δέχεται μέλη που κατοικούν στην ίδια γεωγραφική
  περιφέρεια.

ΑΡΘΡΟ 58: ΤΟΠΙΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 58.1 Αποτελεί το ανώτατο όργανο της Τοπικής Οργάνωσης. Συγκροτείται από τα
  μέλη που έχουν εγγραφεί στο κεντρικό μητρώο μελών του Κόμματος
  τουλάχιστον εννέα (9) μήνες πριν τη διεξαγωγή της Παγκύπριας Εκλογικής
  Συνέλευσης και διενεργείται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του
  Κόμματος εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής της
  Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης.
  Εφορευτική Επιτροπή που ορίζεται από την Επαρχιακή Επιτροπή εποπτεύει
  την εκλογική διαδικασία. 
  Ειδικοί κανονισμοί που καθορίζονται από την Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν
  τα θέματα της υποβολής υποψηφιοτήτων και την εκλογική διαδικασία. Οι
  Γενικές Συνελεύσεις των Τοπικών Οργανώσεων διεξάγονται εντός έξι (6)
  μηνών μετά την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
 58.2 Σε περίπτωση που Προέδροι ή μέλη Τοπικών Επιτροπών δεν ανταποκρίνονται
  στα καθήκοντα τους και δεν υλοποιούν το πλάνο του Γενικού Οργανωτικού
  Γραφείου και τις αποφάσεις του Κόμματος, η οικεία Επαρχιακή Επιτροπή σε
  συνεννόηση με το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο και με έγκριση του
  Εκτελεστικού Γραφείου, αποφασίζει την πραγματοποίηση νέας Εκλογικής
  Συνέλευσης ή/και την αντικατάσταση τους.
 58.3 Αρμοδιότητες
  Εκλέγει τον Πρόεδρο και τα μέλη της Τοπικής  Επιτροπής για θητεία που
  διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.

ΑΡΘΡΟ 59: ΤΟΠΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 59.1 Συγκαλείται μια (1) φορά στην διάρκεια της θητείας της Επιτροπής ή όποτε
  αυτό κριθεί αναγκαίο και προβαίνει σε έλεγχο των πεπραγμένων της Τοπικής
  Επιτροπής, η οποία παρουσιάζει έκθεση δράσης. Μεριμνά για την περαιτέρω
  στελέχωση και δραστηριοποίηση της Τοπικής Επιτροπής.
  Συμμετέχουν όλα τα μέλη της Τοπικής Οργάνωσης που είναι εγγεγραμμένα
  στο κεντρικό μητρώο μελών του Κόμματος και έχουν τακτοποιημένη την
  οικονομική συνδρομή τους.

ΑΡΘΡΟ 60: ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 60.1 Εκλέγεται από την Τακτική Εκλογική Συνέλευση της Τοπικής Οργάνωσης για
  θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
  Αποτελείται από πέντε ως δεκαπέντε (5-15) μέλη ανάλογα με την
  αριθμητική δύναμη των μελών της Τοπικής Οργάνωσης.
  Καταρτίζεται εις Σώμα ως εξής:
  Αντιπρόεδρος, Γραμματέας Οργανωτικός Γραμματέας και Ταμίας. Τα υπόλοιπα
  μέλη είναι Σύμβουλοι. Συνεδριάζει τακτικά κάθε εβδομάδα και έκτακτα όταν
  κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο.
 60.2 Ο Πρόεδρος της  Τοπικής  Επιτροπής ΝΕΔΗΚ και η Πρόεδρος της Τοπικής
  Επιτροπής ΓΟΔΗΚ παρακάθονται στις συνεδρίες  της Τοπικής Επιτροπής του
  Κόμματος. Εξ οφίκιο μέλη με δικαίωμα ψήφου είναι οι Δήμαρχοι, Δημοτικοί
  Σύμβουλοι, Σχολικοί Έφοροι, Πρόεδρος και μέλη Κοινοτικών Συμβουλίων,
  νοουμένου ότι είναι μέλη του Κόμματος που κατοικούν στην οικεία Τοπική

  Γραφείο χωρίζει την Επαρχία της σε περιφέρειες. Κάθε περιφέρεια είναι ένας
  Δήμος ή Ενορία ή εκλογική περιφέρεια και στην Ύπαιθρο ομάδα κοινοτήτων.
  Του Επαρχιακού Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος της Επαρχιακής
  Επιτροπής.  Καλείται δε σε συνεδρία με απόφαση της Επαρχιακής Επιτροπής
  τακτικά κάθε τρεις (3) μήνες και έκτακτα όταν κριθεί αναγκαίο από τον
  Πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής ή όταν ζητηθεί από τη πλειοψηφία των
  μελών του.
 52.2 Αρμοδιότητες
  α) Συμβάλλει ουσιαστικά στην υλοποίηση των οργανωτικών
   προγραμμάτων εσωκομματικής επικοινωνίας που σχεδιάζει η
   Επαρχιακή Επιτροπή.
  β) Προβαίνει σε αξιολόγηση των πεπραγμένων και σε απολογισμό
   δράσης κατά Τοπική Οργάνωση και εκφράζει τις διαπιστώσεις, τα
   συμπεράσματα και τις εισηγήσεις της.
  γ) Επιλαμβάνεται ειδικών θεμάτων που παραπέμπονται προς αυτό από
   την Επαρχιακή Επιτροπή και υποβάλλει σχετικές εισηγήσεις.

ΑΡΘΡΟ 53: ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 53.1 Η Επαρχιακή Επιτροπή είναι είκοσι-εφταμελής (27). Εκλέγεται από την
  Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις
  (54) μήνες. Το Επαγγελματικό Οργανωτικό Στέλεχος κάθε επαρχίας
  συμμετέχει εξ οφίκιο μέλος της Επαρχιακής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου.
  Η εκλογή του Προέδρου της διεξάγεται χωριστά. Τα μέλη του Εκτελεστικού
  Γραφείου και της Γραμματείας του Εκτελεστικού Γραφείου δύνανται να
  παρακάθονται στις συνεδρίες της οικείας Επαρχιακής Επιτροπής.
 53.2 Οι Επαρχιακές Επιτροπές του Κόμματος υπό ομαλές συνθήκες είναι έξι (6),
  μια (1) σε κάθε Επαρχία της Κύπρου. Κατ’  εξαίρεση για λόγους οργανωτικούς
  και εφ΄ όσον συνεχίζεται η σημερινή έκρυθμη κατάσταση οι Επαρχιακές
  Επιτροπές είναι δώδεκα “12”.
  Επαρχιακή Επιτροπή Λευκωσίας
  Επαρχιακή Επιτροπή Μόρφου (Λευκωσίας)
  Επαρχιακή Επιτροπή Μόρφου (Λεμεσός)
  Επαρχιακή Επιτροπή Λεμεσού
  Επαρχιακή Επιτροπή Λάρνακας
  Επαρχιακή Επιτροπή Πάφου
  Επαρχιακή Επιτροπή  Αμμοχώστου (Λάρνακα)
  Επαρχιακή Επιτροπή Αμμοχώστου (Λεμεσός)
  Επαρχιακή Επιτροπή Αμμοχώστου (Λευκωσία)
  Επαρχιακή Επιτροπή Κερύνειας (Λευκωσία)
  Επαρχιακή Επιτροπή Κερύνειας (Λεμεσός)
  Επαρχιακή Επιτροπή Προσφύγων Πάφου (Μούτταλλος)
 53.3 Οι βουλευτές κάθε οικείας Επαρχίας είναι εξ οφίκιο  μέλη της Επαρχιακής
  Επιτροπής. Στις συνεδρίες παρακάθονται τα επαγγελματικά οργανωτικά
  στελέχη της επαρχίας, ο Πρόεδρος της ΝΕΔΗΚ και η Πρόεδρος της ΓΟΔΗΚ.Η
  Επαρχιακή Επιτροπή καταρτίζεται σε Σώμα ως εξής:
  Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Επαρχιακός Γραμματέας, Επαρχιακός
  Οργανωτικός Γραμματέας, Βοηθός Επαρχιακός Γραμματέας, Βοηθός
  Οργανωτικός Γραμματέας, Ταμίας, Γραμματέας Τύπου και Διαφώτισης,
  Γραμματέας Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων,
  Γραμματέας Αγροτικών Θεμάτων, και Γραμματέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
  Τα υπόλοιπα μέλη είναι Σύμβουλοι.
 53.4 Η Επαρχιακή Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά κάθε μήνα και έκτακτα κατά την
  κρίση του Προέδρου της ή της Εκτελεστικής Επιτροπής της, ή αν ζητηθεί
  τούτο από τα 2/5 των μελών της Επαρχιακής Επιτροπής.
 53.5 Αρμοδιότητες
  α) Η Επαρχιακή Επιτροπή εκπροσωπεί το Κόμμα στην Επαρχία της,
   καθοδηγεί και ελέγχει τις Τοπικές Οργανώσεις της περιοχής της και
   συντονίζει τη δράση τους, σύμφωνα με τις Αρχές του Κόμματος, τις
   Καταστατικές Διατάξεις και τις οδηγίες των αρμοδίων Κεντρικών

   Οργάνων.
  β) Φέρει την ευθύνη για την υλοποίηση του Γενικού Οργανωτικού
   Σχεδίου και των άλλων Προγραμμάτων του Κόμματος στην Επαρχία
   της και προΐσταται του Επαρχιακού επαγγελματικού προσωπικού μέσα
   στα πλαίσια των γενικών οδηγιών του Γενικού Διευθυντή για θέματα
   προσωπικού.
  γ) Συντάσσει και αποστέλλει στη Γενική Γραμματεία διμηνιαίες αναφορές
   για την κομματική δραστηριότητα της και τη γενική κατάσταση του
   Κόμματος στην Επαρχία της.
  δ) Μετέχει στη διαδικασία καθορισμού του κομματικού ψηφοδελτίου, για
   τις βουλευτικές, δημοτικές ή άλλες εκλογές ως ορίζουν οι Ειδικοί
   Κανονισμοί που ρυθμίζουν τα θέματα αυτά.
  ε) Παραπέμπει για εκδίκαση στο Πειθαρχικό Συμβούλιο υποθέσεις
   πειθαρχικών αδικημάτων των μελών σύμφωνα με τις διαδικασίες του
   άρθρου 62.1. Η παραπομπή υπόθεσης μέλους στο Πειθαρχικό
   Συμβούλιο συνοδεύεται πάντοτε από έγγραφο που δικαιολογεί την
   απόφαση παραπομπής.
  στ) Στα οικονομικά θέματα συμμορφώνεται με τις οδηγίες της Οικονομικής
   Επιτροπής.  Διατηρεί Επαρχιακό Ταμείο, το οποίο διαχειρίζεται
   υπεύθυνα υπό τον οικονομικό έλεγχο της Οικονομικής Επιτροπής.
   Πόροι του  ταμείου είναι τα έσοδα από διάφορες τοπικές εκδηλώσεις,
   λαχεία και εράνους και οι ειδικές τοπικές εισφορές των μελών και των
   φίλων του Κόμματος.  Τα έσοδα από τα δικαιώματα εγγραφής και οι
   ετήσιες συνδρομές των μελών κατατίθενται στο Κεντρικό Ταμείο του
   Κόμματος στη  Λευκωσία ή όπου αλλού ήθελε αποφασίσει η
   Οικονομική Επιτροπή. Επίσης, κατατίθενται στο Κεντρικό Ταμείο τα
   έσοδα από Παγκύπριες εκδηλώσεις του Κόμματος, των οποίων την
   πραγμάτωση προωθεί στην Επαρχία της.
  ζ) Ελέγχει κατά εξάμηνο τα Ταμεία των Τοπικών Οργανώσεων και
   αποστέλλει σχετική κατάσταση στην Οικονομική Επιτροπή στη
   Λευκωσία. 
  η) Με έγκριση του Εκτελεστικού Γραφείου καταρτίζει Συμβουλευτικό
   Συμβούλιο ή άλλες Επιτροπές για να υποβοηθηθεί στο έργο της.
  θ) Συμμορφώνεται προς τις εκάστοτε οδηγίες του Γενικού Οργανωτικού
   Γραμματέα του Κόμματος και βρίσκεται σε στενή συνεργασία και
   επικοινωνία με τα αρμόδια όργανα σε όλα τα θέματα.
 53.6 Οι επαρχιακοί αξιωματούχοι συμμετέχουν ως ισότιμα μέλη στα αντίστοιχα
  ειδικά κεντρικά γραφεία ή επιτροπές.
 53.7 Η Επαρχιακή Επιτροπή προΐσταται του Επαρχιακού Επαγγελματικού
  προσωπικού μέσα στα πλαίσια του οργανογράμματος και των Γενικών
  Οδηγιών του Γενικού Διευθυντή για θέματα προσωπικού.

ΑΡΘΡΟ 54: ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 54.1 Την Εκτελεστική Γραμματεία της Επαρχιακής Επιτροπής αποτελούν οι
  Αξιωματούχοι της Επαρχιακής Επιτροπής. Μετέχουν οι βουλευτές της
  Επαρχίας. Πρόεδρος είναι ο Πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής. Ο
  Πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής της ΝΕΔΗΚ και η Πρόεδρος της
  Επαρχιακής Επιτροπής της ΓΟΔΗΚ δύνανται να παρευρίσκονται στις
  συνεδριάσεις της Γραμματείας.
 54.2 Αρμοδιότητες
  Η Εκτελεστική Γραμματεία αντιμετωπίζει τις τρέχουσες εξελίξεις μέσα στα
  πλαίσια των αποφάσεων της Επαρχιακής Επιτροπής και υλοποιεί γενικά τις
  αποφάσεις της.
  Σε περίπτωση επείγουσας μορφής λαμβάνει αποφάσεις τις οποίες
  αναφέρει στην πρώτη επόμενη συνεδρία της Ολομέλειας της Επαρχιακής
  Επιτροπής για επικύρωση.

   την κανονική λειτουργία του λογιστηρίου του Κόμματος.
  θ) Υποβάλλει στην Κεντρική Επιτροπή στο τέλος κάθε οικονομικού έτους
   τους ελεγμένους λογαριασμούς του Κόμματος προς συζήτηση και
   έγκριση.
  ι) Παρουσιάζει στην Οικονομική Επιτροπή, σε συνεργασία με τον
   Οικονομικό Διαχειριστή, κατ’ έτος προϋπολογισμό για τους
   επόμενους δώδεκα (12) μήνες.
  ια) Συμμετέχει εξ οφίκιο μέλος στο Εκτελεστικό Γραφείο με δικαίωμα
   ψήφου

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΑΡΘΡΟ 48: ΔΟΜΗ - ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 
ΚΟΜΜΑΤΟΣ
Α. ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
 1. ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 2. ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 3. ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 4. ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ
 5. ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Ολομέλεια)
 6. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
 7. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 8. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 9. ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 10. ΤΟΠΙΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 11. ΤΟΠΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Β.   ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ
 1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 2. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 3. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 4. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 5. ΒΟΗΘΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 6. ΒΟΗΘΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 7. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ
  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
 8. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 9. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 10. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΑΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 11. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΩΤΙΣΗΣ
 12. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ – ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΘΡΟ 49: ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 49.1 Η Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση πραγματοποιείται κάθε πενήντα-τέσσερις
  (54) μήνες ταυτόχρονα με την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.
  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα μέλη της οικείας Επαρχιακής
  Οργάνωσης που έχουν εγγραφεί στο κεντρικό μητρώο μελών του Κόμματος
  τουλάχιστον εννιά (9) μήνες πριν την ημέρα της διεξαγωγής των εργασιών
  της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης.
 49.2 Η Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο και τα είκοσι-έξι (26)
  μέλη της Επαρχιακής Επιτροπής καθώς και τα αιρετά μέλη της Κεντρικής
  Επιτροπής που προέρχονται από την οικεία Επαρχιακή Οργάνωση.
 49.3 Την εκλογική διαδικασία εποπτεύει η Επαρχιακή Εφορευτική Επιτροπή που
  ορίζεται από την Επαρχιακή Επιτροπή υπό την ευθύνη και σε συνεννόηση με
  την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 50: ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 50.1 Το Τακτικό Επαρχιακό Συνέδριο συγκαλείται μια (1) φορά στην διάρκεια της
  θητείας των Επαρχιακών Συλλογικών Οργάνων κατόπιν σύγκλισης του από
  την Επαρχιακή Επιτροπή σε συνεννόηση με το Εκτελεστικό Γραφείο ή όποτε
  αυτό κριθεί αναγκαίο, και είναι το Ανώτατο Επαρχιακό Συλλογικό όργανο του
  Κόμματος στην κάθε επαρχία.
 50.2 Στο Τακτικό Επαρχιακό Συνέδριο γίνεται απολογισμός δράσης των
  επαρχιακών οργάνων και έλεγχος των πεπραγμένων τους από τη βάση του
  Κόμματος. Κατατίθεται έκθεση δράσης της Επαρχιακής Επιτροπής για την
  προηγούμενη θητεία και οικονομικός απολογισμός για την ίδια περίοδο.
 50.3 Σύνθεση 
  Στο Τακτικό Επαρχιακό Συνέδριο συμμετέχουν οι κεντρικοί αξιωματούχοι, οι
  Βουλευτές, οι Ευρωβουλευτές,  οι Υπουργοί και τα μέλη των κεντρικών
  συλλογικών οργάνων που είναι μέλη της οικείας Επαρχιακής Οργάνωσης, οι
  Πρόεδροι και τα μέλη των Επαρχιακών Επιτροπών, ΔΗΚΟ, ΓΟΔΗΚ και
  ΝΕΔΗΚ, οι Πρόεδροι των Τοπικών Επιτροπών, οι Πρόεδροι των Κλαδικών
  Επαρχιακών Επιτροπών και Επαγγελματικών Ομάδων, ένας αντιπρόσωπος
  από κάθε εκλογικό κέντρο, οι Δήμαρχοι, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι Σχολικοί
  Έφοροι, οι Πρόεδροι και τα μέλη των εκλεγμένων Κοινοτικών Συμβουλίων
  που είναι μέλη του Κόμματος, καθώς και οι πρώην κεντρικοί αξιωματούχοι,
  Βουλευτές, Ευρωβουλευτές, Υπουργοί, Πρόεδροι Επαρχιακών Επιτροπών
  ΔΗΚΟ, ΓΟΔΗΚ και ΝΕΔΗΚ, που είναι μέλη της οικείας Επαρχιακής
  Οργάνωσης.
  Οι Προσφυγικές Επαρχιακές Οργανώσεις καλούν σε συμμετοχή στο
  Επαρχιακό Συνέδριο όλα τα μέλη τους.
 50.4 Αρμοδιότητες 
  α) Λαμβάνει γνώση, συζητά και εγκρίνει την Έκθεση Δράσης της
   Επαρχιακής Επιτροπής για τη λήγουσα διετία.
  β) Λαμβάνει γνώση, συζητά και εγκρίνει τον Οικονομικό Απολογισμό της
   περασμένης διετίας.
 50.5 Ειδικοί Κανονισμοί 
  Ειδικοί Κανονισμοί που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν την
  οργάνωση, σύνθεση και λειτουργία του Τακτικού Επαρχιακού Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 51: ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 51.1 Το Έκτακτο Επαρχιακό Συνέδριο συγκαλείται ύστερα από απόφαση του
  Εκτελεστικού Γραφείου ή της Επαρχιακής Επιτροπής με έγκριση του
  Εκτελεστικού Γραφείου ή ύστερα από αίτηση των 2/5 των μελών του
  Κόμματος στην οικεία Επαρχία, με συγκεκριμένη ημερήσια διάταξη.
  Εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις περί του Τακτικού Επαρχιακού
  Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 52: ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 52.1 Το Επαρχιακό Συμβούλιο συγκροτείται από:
  α) Την Επαρχιακή Επιτροπή
  β) Τους Βουλευτές
  γ) Τους Δημάρχους, τους Δημοτικούς Συμβούλους και τους Σχολικούς
   Εφόρους
  δ) Τους Αντιπροσώπους της Επαρχιακής Οργάνωσης στην Κεντρική
   Επιτροπή.
  ε) Τον Πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής ΝΕΔΗΚ
  στ) Την Πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής ΓΟΔΗΚ
  ζ) Τους Εκπροσώπους των Περιφερειακών Τομέων/Συντονιστές
   Υπαίθρου και Δημαρχούμενων περιοχών οι οποίοι ορίζονται από το
   Γενικό Οργανωτικό Γραφείο σε συνεννόηση με την οικεία Επαρχιακή
   Επιτροπή.
  η) Τα επαγγελματικά οργανωτικά στελέχη 
  
  Η οικεία Επαρχιακή Επιτροπή σε συνεννόηση με το Γενικό Οργανωτικό

ΑΡΘΡΟ 38: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 38.1 Ο Γραμματέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή.
 38.2 Υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα χειρίζεται θέματα
  που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
 38.3 Υπό την εποπτεία ενός εκ των Αντιπροέδρων του Κόμματος συμμετέχει στη
  διαδικασία παραγωγής πολιτικής στον τομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΑΡΘΡΟ 39: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
 39.1 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων επιλέγεται/εκλέγεται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 39.2 Υπό την εποπτεία του Γενικού Γραμματέα διεκπεραιώνει τις αποφάσεις της
  Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων.
 39.3 Υπό την εποπτεία του Αντιπροέδρου του Κόμματος συμμετέχει στη
  διαδικασία παραγωγής πολιτικής.
 39.4 Υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα συμμετέχει στην
  υλοποίηση των οργανωτικών σχεδιασμών του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 40: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ  ΣΧΕΣΕΩΝ
 40.1 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων επιλέγεται/εκλέγεται από το
  Εκτελεστικό Γραφείο.
 40.2 Υπό την εποπτεία του Αναπληρωτή Προέδρου χειρίζεται τις σχέσεις του
  Κόμματος με Κόμματα, Οργανώσεις και Ομάδες του εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟ 41: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ/ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ
 41.1 Ο Γραμματέας Επικοινωνίας/Εκπρόσωπος Τύπου επιλέγεται/εκλέγεται από
  την Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου κατόπιν εισήγησης του
  Προέδρου του Κόμματος για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54)
  μήνες.
 41.2 Ετοιμάζει τις ανακοινώσεις του Κόμματος
 41.3 Έχει την ευθύνη παρακολούθησης των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ).
 41.4 Καταρτίζει προγράμματα εξωτερικής προβολής του Κόμματος, τα οποία,
  αφού εγκριθούν, προωθεί προς υλοποίηση σε συνεργασία της Επιτροπής
  Δημοσίων Σχέσεων και της Επιτροπής Πολιτικού Σχεδιασμού.
 41.5 Καταρτίζει προγράμματα εσωτερικής διαφώτισης, τα οποία, αφού εγκριθούν,
  προωθεί προς υλοποίηση με τη συνεργασία των αρμοδίων οργάνων του
  κόμματος (π.χ. Επαρχιακές Επιτροπές).
 41.5 Φέρει την ευθύνη των κομματικών εκδόσεων.
 41.6 Συμμετέχει στα διάφορα όργανα του Κόμματος ως ορίζει το Καταστατικό.
 
ΑΡΘΡΟ 42: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
 42.1 Ο Γραμματέας Κλαδικών Οργανώσεων επιλέγεται/εκλέγεται από την
  Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 42.2 Κάτω από την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα χειρίζεται όλα
  τα θέματα που αφορούν τις σχέσεις του Κόμματος με τις επαγγελματικές
  οργανώσεις των εργαζομένων (εργατών, υπαλλήλων, εκπαιδευτικών,
  οργανωμένων επιστημόνων κλπ.) και έχει την ευθύνη για την οργάνωση και
  λειτουργία κομματικών γενικών και κλαδικών οργανώσεων μέσα στις τάξεις
  του εργατικού κόσμου.
 42.3 Υπό την εποπτεία ενός εκ των Αντιπροέδρων του Κόμματος συμμετέχει στο
  σύστημα παραγωγής πολιτικής και ειδικότερα υποβάλλει εισηγήσεις για
  διαμόρφωση και προώθηση της εργατικής πολιτικής του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 43: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 43.1 Ο Γραμματέας Αγροτικών Θεμάτων εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή για
  θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 43.2 Κάτω από την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα χειρίζεται όλα
  τα θέματα που αφορούν τις σχέσεις του Κόμματος με τις αγροτικές
  οργανώσεις και έχει την ευθύνη για την οργάνωση και λειτουργία

  κομματικών οργανώσεων μέσα στις τάξεις του  αγροτικού κόσμου.
 43.3 Υπό την εποπτεία ενός εκ των Αντιπρόεδρων του Κόμματος συμμετέχει στο
  σύστημα παραγωγής πολιτικής και υποβάλλει εισηγήσεις για διαμόρφωση και
  προώθηση της αγροτικής πολιτικής του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 44: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ  ΘΕΜΑΤΩΝ
 44.1 Ο Γραμματέας Προσφυγικών Θεμάτων επιλέγεται/εκλέγεται από την
  Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 44.1 Αρμοδιότητες
  α) Υπό την εποπτεία  του Γενικού Γραμματέα χειρίζεται θέματα που
   αφορούν τις σχέσεις του Κόμματος με τη ΠΕΠ και τα προσφυγικά
   σωματεία στα πλαίσια της πολιτικής του Κόμματος.
  β) Επιλαμβάνεται των προσφυγικών και άλλων προβλημάτων των μελών
   και τα προωθεί προς τη λύση τους.

ΑΡΘΡΟ 45: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
 45.1 Ο Γραμματέας Θρησκευτικών Ομάδων επιλέγεται/εκλέγεται από την
  Κεντρική Επιτροπή για θητεία που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 45.2 Αρμοδιότητες 
  Υπό την εποπτεία του Γενικού Γραμματέα χειρίζεται θέματα που αφορούν τις
  σχέσεις του Κόμματος με τις θρησκευτικές ομάδες στα πλαίσια της πολιτικής
  του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 46: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 46.1 Η Κεντρική  Επιτροπή εκλέγει  ύστερα από πρόταση του Εκτελεστικού
  Γραφείου δύο (2) μέλη του Κόμματος ως Οικονομικούς Ελεγκτές του
  Κόμματος εκ των οποίων ο ένας είναι εγκεκριμένος ελεγκτής, για θητεία
  που διαρκεί πενήντα-τέσσερις (54) μήνες.
 46.2 Η θέση του Οικονομικού Ελεγκτή είναι ασυμβίβαστη με οποιονδήποτε άλλο
  κομματικό αξίωμα.
 46.3 Ελέγχουν την οικονομική διαχείριση των οργάνων και Επιτροπών του
  Κόμματος και καταθέτουν την έκθεση τους στην Κεντρική Επιτροπή και στο
  Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο αναφορικά με την προηγούμενη θητεία.

ΑΡΘΡΟ 47: ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 47.1 Ο Γενικός Διευθυντής του Κόμματος επιλέγεται/εκλέγεται, διορίζεται και
  παύεται από το Εκτελεστικό Γραφείο κατόπιν εισήγησης του Προέδρου.
 47.2 Αρμοδιότητες
  α) Προΐσταται διοικητικά της εσωτερικής λειτουργίας του Κόμματος και
   εποπτεύει το έργο του επαγγελματικού προσωπικού των Κεντρικών
   και Επαρχιακών γραφείων.
  β) Υπό την εποπτεία της Γραμματείας του Εκτελεστικού Γραφείου, έχει
   την ευθύνη θεμάτων που άπτονται του επαγγελματικού προσωπικού
   του Κόμματος.
  γ) Προτείνει στο Εκτελεστικό Γραφείο την δομή και το οργανόγραμμα του
   Κόμματος.
  δ) Δύναται να ανοίγει/κλείνει/λειτουργεί τραπεζικούς λογαριασμούς,
   ή/και να έχει δικαίωμα υπογραφής ή/και  να προβαίνει σε αιτήματα
   τραπεζικών διευκολύνσεων/δανεισμού εκ μέρους του Κόμματος,
   ΝΕΔΗΚ, ΓΟΔΗΚ, και των Επαρχιακών Επιτροπών σύμφωνα με το
   άρθρο 69.9.
  ε) Συμμετέχει εξ οφίκιο μέλος στην Οικονομική Επιτροπή με δικαίωμα
   ψήφου.
  στ) Εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή τη διενέργεια  πληρωμής
   των κομματικών δαπανών και υπογράφει τα εντάλματα πληρωμής.
  ζ) Εισηγείται, σε συνεργασία με τον Οικονομικό Διαχειριστή, προς την
   Οικονομική Επιτροπή, τον Ετήσιο Προϋπολογισμό Εσόδων και
   Δαπανών.
  η) Σε συνεργασία με την Οικονομική Επιτροπή του Κόμματος εποπτεύει

ΑΡΘΡΟ 65: ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
 65.1 Παραρτήματα Εξωτερικού
  α) Στα μεγάλα κέντρα του απόδημου Κυπριακού Ελληνισμού ή και αλλού,
   ιδρύονται Τοπικές Οργανώσεις - Παραρτήματα του Κόμματος.
  β) Λειτουργούν με βάση Καταστατικό που εγκρίνει ειδικά συγκαλούμενο
   Τοπικό Συνέδριο του Κόμματος και επικυρώνει το Εκτελεστικό
   Γραφείο.
 65.2 Φοιτητικές Οργανώσεις
  Στα διάφορα Πανεπιστήμια του Εξωτερικού ή Σχολές Τριτοβάθμιας
  Εκπαίδευσης του Εσωτερικού ιδρύονται και λειτουργούν Φοιτητικές
  Οργανώσεις του Κόμματος.

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ
ΑΡΘΡΟ 66: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 66.1 Υποεπιτροπή του Εκτελεστικού Γραφείου του Κόμματος εκ πέντε (5) μελών
  θα λειτουργεί σαν Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
  Τα πέντε (5) μέλη θα εκλέγονται στη πρώτη συνεδρία του Εκτελεστικού
  Γραφείου με μυστική ψηφοφορία και θα υπηρετούν καθ΄ όλη τη θητεία. Σε
  περίπτωση που θα κενωθεί θέση μέλους του Πειθαρχικού Συμβουλίου
  επιλέγεται άμεσα νέο μέλος.
  Εκάστη Επαρχιακή Επιτροπή δύναται να υποβάλει καταγγελία στο Γενικό
  Γραμματέα σχετικά  με παράπτωμα που αφορά μέλος του Κόμματος που
  εμπίπτει στη δική της δικαιοδοσία. Ο Γενικός Γραμματέας αφού διαπιστώσει
  ότι τα γεγονότα που αφορούν τη συγκεκριμένη περίπτωση μπορούν να
  στοιχειοθετήσουν υπόθεση που εμπίπτει  στις πρόνοιες των πιο κάτω
  πειθαρχικών αδικημάτων ετοιμάζει σχετική έκθεση και την παραπέμπει
  ενώπιον του Εκτελεστικού Γραφείου για εξέταση και λήψη απόφασης
  παραπομπής ή όχι σε πειθαρχική δίκη.
  Νοείται ότι το Εκτελεστικό Γραφείο δικαιούται αυτεπαγγέλτως να
  παραπέμπει στο Πειθαρχικό Συμβούλιο οποιαδήποτε καταγγελία κρίνει ότι
  πρέπει να τύχει πειθαρχικής διερεύνησης. Κατά τη λήψη της απόφασης του
  Εκτελεστικού Γραφείου δε μετέχουν στη διαδικασία τα μέλη του Πειθαρχικού
  Συμβουλίου.
 66.2 Νοείται ότι σε περιπτώσεις αυταπόδεικτου πειθαρχικού παράπτωματος το
  Εκτελεστικό Γραφείο δύναται να επιβάλει αυτεπάγγελτα οποιαδήποτε
  πειθαρχική ποινή.
 66.3 Οι αποφάσεις του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου μπορούν να
  εφεσιβληθούν από το ενδιαφερόμενο μέρος το αργότερο εντός τριάντα (30)
  ημερών από της κοινοποιήσεως σε αυτόν ή από της δημοσιεύσεως της
  απόφασης.
  Έφεση υποβάλλεται στην Κεντρική Επιτροπή της οποίας Υποεπιτροπή από
  έντεκα (11) μέλη ενεργεί σαν Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό  Συμβούλιο, και
  δύναται να ακυρώσει, να μειώσει, ή να επικυρώσει την ποινή.
  Τα έντεκα (11) μέλη θα καθορίζονται στην πρώτη συνεδρία της Κεντρικής
  Επιτροπής με μυστική ψηφοφορία και θα υπηρετούν καθ΄ όλη τη θητεία.
  Σε περίπτωση που θα κενωθεί θέση μέλους του Δευτεροβάθμιου
  Πειθαρχικού Συμβουλίου επιλέγεται άμεσα νέο μέλος.
 66.4 Σε περίπτωση που μέλος του πρωτοβάθμιου ή δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού
  Συμβουλίου έχει άμεση ή έμμεση σχέση με οποιονδήποτε κατηγορούμενο
  τότε το μέλος αυτό δεν θα λαμβάνει μέρος στη πειθαρχική διαδικασία.
 66.5 Πειθαρχικά Αδικήματα
   α) Η μη συμμόρφωση μέλους προς τις υποχρεώσεις του, που
    απορρέουν από το Καταστατικό και τις διατάξεις των
    Κανονισμών Λειτουργίας του Κόμματος.
   β) Η συμπεριφορά μέλους που μειώνει το ηθικό κύρος και θίγει
    την αξιοπρέπεια του Κόμματος.

   γ) Στάση και συμπεριφορά μέλους αντίθετη προς τις Αρχές, την
    Ιδεολογία, τις αποφάσεις και τις προγραμματικές επιδιώξεις του
    Κόμματος.
 66.6 Πειθαρχικές Ποινές
  Για τα πιο πάνω πειθαρχικά αδικήματα επιβάλλονται ανάλογα με τη
  σοβαρότητα του πειθαρχικού αδικήματος οι πιο κάτω ποινές:
   α) Σύσταση
   β) Προφορική επίπληξη
   γ) Γραπτή επιτίμηση
   δ) Προσωρινός αποκλεισμός από την κομματική ζωή
   ε) Καθαίρεση Αξιωματούχου από το Αξίωμα του
   στ) Προσωρινή Αποβολή
   ζ) Αποβολή

ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ
ΑΡΘΡΟ 67: ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ - ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
 67.1 Οι πολιτικές αποφάσεις του Κόμματος για την εκλογή Προέδρου της
  Δημοκρατίας λαμβάνονται από την Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος, που
  συνέρχεται μετά από πρόταση του Εκτελεστικού Γραφείου, είτε
  αυτεπάγγελτα.
 67.2 Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Κόμματος είναι μέλος της Βουλής τότε
  είναι ο υποψήφιος του Κόμματος στην εκλογή για ανάδειξη Προέδρου της
  Βουλής.
 67.3 Ειδικοί Κανονισμοί που ψηφίζει η Κεντρική Επιτροπή ρυθμίζουν τη
  διαδικασία επιλογής κομματικού ή κομματικών υποψηφίων στη διεκδίκηση
  των Γενικών ή Αναπληρωματικών Βουλευτικών Εκλογών, των Ευρωεκλογών,
  των Δημοτικών Εκλογών ή της Εκλογής Κοινοτικών  Συμβουλίων.
 67.4 Όλοι οι υποψήφιοι Βουλευτές, Ευρωβουλευτές, Δήμαρχοι, Δημοτικοί
  Σύμβουλοι και άλλοι υποψήφιοι Κομματικών ή Κοινοτικών αξιωμάτων
  μπορούν να έχουν πρόσβαση για επιθεώρηση των μητρώων του Κόμματος
  βάση κανονισμών που θα εκδίδει το Εκτελεστικό Γραφείο.

ΜΕΡΟΣ ΕΝΝΑΤΟ 
ΑΡΘΡΟ 68: ΕΙΔΙΚΟΙ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
 68.1 Η Κεντρική Επιτροπή θεσπίζει Ειδικούς Κανονισμούς που ρυθμίζουν:
  α) Τη διαδικασία της υποβολής υποψηφιότητας και εκλογής
   Αξιωματούχων του Κόμματος από την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση
   ή άλλα ανώτερα όργανα του Κόμματος.
  β) Τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων του Κόμματος, Κεντρικών και
   Επαρχιακών.
  γ) Το διαχωρισμό των υπηρεσιών των Αξιωματούχων του Κόμματος σε
   δύο κατηγορίες. Στην κατηγορία όσων προσφέρουν τις υπηρεσίες τους
   άνευ αντιμισθίας και εκείνων που πράττουν τούτο έναντι αντιμισθίας,
   με αναφορά των συγκεκριμένων Αξιωματούχων που ανήκουν σε κάθε
   κατηγορία.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟ
ΑΡΘΡΟ 69: ΓΕΝΙΚΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
 69.1 Διαδικασία Αναφοράς
  Αναφορά οργάνου ή μέλους προς το Εκτελεστικό Γραφείο ή την Κεντρική
  Επιτροπή γίνεται πάντοτε δια του Γενικού Γραμματέα.

 69.2 Καταρτισμός Προσχεδίων Κανονισμών
  Τα προσχέδια όλων των Κανονισμών Λειτουργίας των διαφόρων Οργάνων ή
  Επιτροπών που προνοεί το Καταστατικό καταρτίζει το Εκτελεστικό Γραφείο
  με εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας, Ελέγχου και Κανονισμών και τα
  παραπέμπει για έγκριση στην Κεντρική Επιτροπή. 
 69.3 Τρόπος λήψης Αποφάσεων
  Όλες οι αποφάσεις των Συλλογικών Οργάνων που προνοούνται από το
  Καταστατικό λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία νοουμένου ότι δεν
  προβλέπεται διαφορετικά σε άλλο άρθρο του Καταστατικού. Σε περίπτωση
  ισοψηφίας ο προεδρεύων του συγκεκριμένου οργάνου έχει τη νικώσα ψήφο.
  Όταν ζητηθεί μυστική ψηφοφορία από το 25% των παρόντων συνέδρων σε
  οποιαδήποτε Συνέλευση ή οποιοδήποτε Συνέδριο, τότε αυτή διεξάγεται
  από πενταμελή (5) Εφορευτική Επιτροπή η οποία επιβλέπει τη διεξαγωγή
  της ψηφοφορίας και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων.
 69.4 Ασυμβίβαστη η κατοχή δύο κομματικών Αξιωμάτων
   α) Είναι ασυμβίβαστη η κατοχή δύο ή περισσότερων θέσεων
    αξιωματούχων σε Κεντρικό ή Επαρχιακό ή Τοπικό επίπεδο από
    το ίδιο πρόσωπο. Οιοσδήποτε αξιωματούχος ανεξάρτητα
    επιπέδου δικαιούται να κατέχει θέση ως απλό μέλος σε
    συλλογικό όργανο.
   β) Νοείται ότι τούτο δεν ισχύει όταν προνοείται καταστατικά ή
    συμμετοχή του φορέα ενός αξιώματος στα ανώτατα όργανα.
   γ) Η απ’ ευθείας εκλογή σε συλλογικό όργανο δεν αποτελεί
    ασυμβίβαστο με κομματικό αξίωμα.
    Το Εκτελεστικό Γραφείο καθορίζει ποια συγκεκριμένα αξιώματα
    είναι  ασυμβίβαστα.
 69.5 Κήρυξη θέσης Μέλους Συλλογικού Οργάνου (Κεντρικού ή Επαρχιακού) ως
  κενή και διαδικασία συμπλήρωσής της.
   α) Σε περίπτωση που μέλος συλλογικού οργάνου απουσιάζει
    αδικαιολόγητα πέρα από τρείς συνεχείς  συνεδρίες ή από δέκα
    (10) συνολικά αδικαιολόγητες συνεδρίες κατά τη διάρκεια της
    θητείας του , το όργανο δικαιούται να το απαλλάξει από τα
    καθήκοντα του και να κηρύξει τη θέση του κενή, αφού
    εξασφαλίσει προηγουμένως την έγκριση του Εκτελεστικού
    Γραφείου.
   β) Κενούμενες θέσεις  κατά τα ανωτέρω καταλαμβάνουν οι
    επιλαχόντες κατά την σειρά επιτυχίας κατά της εκλογής.
   γ) Σε περίπτωση μη κάλυψης θέσης από επιλαχόντες για τη
    συμπλήρωση της κενής θέσης, θα επιλέγει το όργανο ύστερα
    από έγκριση του Εκτελεστικού Γραφείου. 
 69.6 Θητεία Αξιωματούχων 
  Η θητεία των Αξιωματούχων που αναφέρονται στα διάφορα άρθρα του
  Καταστατικού, αρχίζει από την ημέρα της εκλογής τους και λήγει αμέσως
  μετά την εκλογή των νέων Αξιωματούχων από το αρμόδιο όργανο του
  Κόμματος και διαρκεί για 54 μήνες. Εξαιρούνται ο Κοινοβουλευτικός
  Εκπρόσωπος και ο Αναπληρωτής του, των οποίων η θητεία διαρκεί όσο και η
  βουλευτική θητεία τους , καθώς και ο Πρόεδρος και τα μέλη της Τοπικής
  Επιτροπής των οποίων η θητεία μπορεί να καθορίζεται από τις ετήσιες
  Τοπικές Γενικές Συνελεύσεις. 
 69.7 Έκπτωση Αξιωματούχων/Μελών
  Αξιωματούχος/Μέλος του Κόμματος εκπίπτει του αξιώματός του σε
  περίπτωση που με ενέργειες του βρίσκεται σε αντίθεση με αποφάσεις
  Συλλογικών Οργάνων του Κόμματος, ύστερα από σχετική απόφαση του
  Εκτελεστικού Γραφείου δεόντως αιτιολογημένης, με δικαίωμα έφεσης στην
  Κεντρική Επιτροπή εντός τριάντα (30) ημερών.
 69.8 Τροποποίηση του Καταστατικού 
  Το Καταστατικό του Κόμματος μπορεί να τροποποιηθεί σε Τακτικό ή Έκτακτο
  Παγκύπριο Συνέδριο με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων που έχουν
  δικαίωμα ψήφου, δεδομένου ότι το σχέδιο τροποποιήσεων θα

  γνωστοποιηθεί τουλάχιστον ένα μήνα πριν το Συνέδριο σε όλα το όργανα και
  τους συνέδρους του Κόμματος.
 69.9 Πόροι του Κόμματος
  Πόροι του Κόμματος είναι η ετήσια κρατική χορηγία και οι ετήσιες συνδρομές
  των μελών, εισφορές, δωρεές, έσοδα εράνων, οργάνωσης λαχείων,
  χοροεσπερίδων, άλλων εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων που συνάδουν με
  τις αρχές πολιτικής δεοντολογίας.
  Το Κόμμα έχει εξουσία όπως: 
   α) Διορίζει τραπεζικούς ή/και άλλους οργανισμούς ως τραπεζίτες
    του και να προβαίνει στο άνοιγμα οποιουδήποτε λογαριασμού.
   β) Συναλλάττεται ή/και λαμβάνει τραπεζικές διευκολύνσεις ή/και
    υπηρεσίες σε δάνεια, τρεχούμενο ή/και οποιοδήποτε άλλο
    λογαριασμό ή/και σε οποιαδήποτε άλλη μορφή τραπεζικών
    πιστώσεων για οποιαδήποτε ποσά με ή χωρίς εξασφαλίσεις και
    κάτω από οποιουσδήποτε όρους 
   γ) Υποθηκεύει, καταθέτει, ενεχυριάζει ή/και άλλως πως
    προσφέρει ή/και διαθέτει οποιαδήποτε περιουσία του Κόμματος
    κινητή ή/και ακίνητη σαν εξασφάλιση οποιονδήποτε
    υφιστάμενων ή/και  μελλοντικών ή/και  υπό αίρεση
    υποχρεώσεων του Κόμματος, έναντι οποιουδήποτε τραπεζικού
    ή/και άλλου οργανισμού ή/και φυσικού ή/και νομικού
    προσώπου.
   δ) Προς το σκοπό υλοποίησης των πιο πάνω, ο εκάστοτε
    Διευθυντής του Κόμματος ή/και ο εκάστοτε Οικονομικός
    Διαχειριστής του Κόμματος ή/και οποιοσδήποτε πληρεξούσιος
    αντιπρόσωπος οποιουδήποτε από αυτούς, εξουσιοδοτούνται να
    προβαίνουν σε οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις ή/και στη
    συνομολόγηση οποιασδήποτε συμφωνίας υπογράφοντας προς
    τούτο κάθε αναγκαίο έγγραφο, δήλωση ή αίτηση ή/και να
    παρίστανται ενώπιον οποιασδήποτε αρχής για σκοπούς αγοράς
    ή/και πώλησης ή/και επιβάρυνσης οποιασδήποτε κινητής ή
    ακίνητης περιουσίας του Κόμματος.
 69.10 Ημερομηνία ισχύος του παρόντος Καταστατικού 
  Η ισχύς του Καταστατικού που ψηφίστηκε στις 6 Μαΐου 2018 αρχίζει από την
  ψήφισή του.
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