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*Το παρών έγγραφο αποτελεί το Καταστατικό της Νεολαίας του Δημοκρατικού Συναγερμού, 

όπως τροποποιήθηκε και εγκρίθηκε από το Παγκύπριο Συνέδριο της 8ης Αυγούστου 2015.  

 

Λευκωσία, 2015  
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ΆΡΘΡΟ 1 – ΒΆΣΙΚΕΣ ΟΡΓΆΝΩΤΙΚΕΣ ΆΡΧΕΣ 

ΠΆΡΆΓΡΆΦΟΣ Ά 

1. Η δημοκρατική οργάνωση και λειτουργία της ΝΕΔΗΣΥ αποτελεί θεμελιακή αρχή της ιδεολογίας της 

2. Η ΝΕΔΗΣΥ είναι δημοκρατική οργάνωση, λειτουργεί σύμφωνα με τις πρόνοιες του καταστατικού και μέσα στα πλαίσια της διακήρυξης των αρχών της 

3. Η δημοκρατία στη ΝΕΔΗΣΥ διαφυλάσσεται με την ομαλή και κανονική λειτουργία του απλού μέλους να έχει σημασία για τη διαμόρφωση της πολιτικής 

της 

4. Όλα τα μέλη της ΝΕΔΗΣΥ έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις και εκφράζουν ελεύθερα τη γνώμη τους για όλα τα θέματα της οργάνωσης σύμφωνα 

με το καταστατικό 
 

ΠΆΡΆΓΡΆΦΟΣ Β 

1. Η λειτουργία των συλλογικών οργάνων της ΝΕΔΗΣΥ βασίζεται πάνω στην αρχή της πλειοψηφίας 

2. Ο κανόνας «η μειοψηφία πειθαρχεί στις αποφάσεις της πλειοψηφίας» - διέπει τις δραστηριότητες των διαφόρων οργάνων της ΝΕΔΗΣΥ 

3. Οι αποφάσεις όλων των οργάνων λαμβάνονται συλλογικά με βάση την αρχή της πλειοψηφίας. Είναι υποχρεωτικές για όλα τα μέλη του οργάνου. Οι 

αποφάσεις των ανωτέρων οργάνων δεσμεύουν τα κατώτερα όργανα. Τα μέλη έχουν την υποχρέωση να πειθαρχούν στις αποφάσεις και να εργάζονται 

για την υλοποίηση τους. Κάθε όργανο που γνωστοποιεί αποφάσεις του σε ανώτερο όργανο, ανακοινώνει και τις απόψεις της μειοψηφίας 
 

ΠΆΡΆΓΡΆΦΟΣ Γ 

1. Κάθε συλλογικό όργανο είναι υποχρεωμένο να λογοδοτεί περιοδικά στο σώμα που το εξέλεξε. 

ΠΆΡΆΓΡΆΦΟΣ Δ 

1. Η κριτική και αυτοκριτική εφαρμόζονται πλατιά σ’ όλη την κλίμακα της οργάνωσης. Γίνεται μέσα στα αρμόδια σώματα ή όργανα της ΝΕΔΗΣΥ και όχι 

οπουδήποτε έξω από αυτά κι  έχει για γνώμονα πάντα το συμφέρον της ΝΕΔΗΣΥ, για να διορθωθούν τα λάθη, να βοηθηθούν στη διαπαιδαγώγηση 

τους τα μέλη και τα στελέχη και να δυναμώνει η δημοκρατία, η συλλογικότητα και η πειθαρχία.  Αυτοκριτική και κριτική εξαντλούνται αυστηρά στα 

πλαίσια συλλογικών οργάνων. 
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ΠΆΡΆΓΡΆΦΟΣ Ε 

1. Οι εκλογές των οργάνων της ΝΕΔΗΣΥ γίνονται με μυστική ψηφοφορία από τα παρόντα μέλη στη συνέλευση. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν ξε-

περνούν τον αριθμό των προς εκλογήν θέσεων τότε γίνεται ανακήρυξη και έγκριση του υποψηφίου δια φανερής ψηφοφορίας από τα παρόντα μέλη, 

εκτός εάν ζητηθεί μυστική ψηφοφορία έγκρισης από τουλάχιστον ένα από τα παρόντα μέλη της συνέλευσης.   

ΠΆΡΆΓΡΆΦΟΣ ΣΤ 

1. Οι οργανώσεις της ΝΕΔΗΣΥ, σε κάθε χώρο επιλύουν υπεύθυνα και με πρωτοβουλία τα ιδιαίτερα προβλήματα του χώρου τους, πάνω στη βάση και πο-

λιτική γραμμή της ΝΕΔΗΣΥ και των γενικών κατευθύνσεων και οδηγιών που δίνουν τα ανώτερα όργανα. 

ΠΆΡΆΓΡΆΦΟΣ Ζ 

1. Τα  όργανα της ΝΕΔΗΣΥ βοηθιούνται στη μελέτη και στη λύση διαφόρων προβλημάτων και στη δουλειά για την πρακτική εφαρμογή των αποφάσεων 

από βοηθητικές επιτροπές που δημιουργούνται από τα ίδια τα όργανα για την επίλυση συγκεκριμένων θεμάτων στο πλάι τους. Τα διάφορα όργανα 

της ΝΕΔΗΣΥ και οι οργανώσεις συγκαλούν συσκέψεις μελών και στελεχών. Οι συσκέψεις αυτές έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα. 

 

ΆΡΘΡΟ  2 – ΓΕΝΙΚΕΣ ΆΡΧΕΣ 

Η ΝΕΔΗΣΥ εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο της και διοικείται δημοκρατικά από την ηγεσία που είναι υπεύθυνη απέναντι στα μέλη, δρα και ενεργεί σύμ-

φωνα προς τη διακήρυξη αρχών που έγκρινε το Ιδρυτικό Συνέδριο και ακολουθεί τις αποφάσεις των Παγκυπρίων Συνεδρίων και των διάφορων οργάνων 

της. 

 

ΆΡΘΡΟ 3 - ΜΕΛΗ  

1. Μέλος της Νεολαίας του Δημοκρατικού Συναγερμού μπορεί να γίνει κάθε νέος και νέα που είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κάτοχος Κυπρια-

κού διαβατηρίου και Κυπριακής Ταυτότητας, μόνιμος κάτοικος Κύπρου, εφόσον τηρεί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) Είναι ηλικίας 14-33 χρονών (32 χρονών και 365 ημερών), συμφωνεί με τη διακήρυξη αρχών και το καταστατικό της ΝΕΔΗΣΥ και είναι πρόθυμος να 

εργαστεί γι’ αυτά. Μέλη της ΝΕΔΗΣΥ μπορούν να εγγραφούν και άτομα από την ηλικία των 12 χρόνων χωρίς το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγε-

σθε. 
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β) Δεν είναι μέλος άλλου κόμματος ή πολιτικής ομάδας που εξαρτάται έμμεσα ή άμεσα από άλλο κόμμα. 

2.  Με απόφαση του Πολιτικού Γραφείου δύναται να εγγραφούν σαν μέλη αλλοδαποί κάτοικοι της Κύπρου. Τους όρους της εν λόγω εγγραφής καθορίζει 

το Πολιτικό Γραφείο. 

 

ΠΆΡΆΓΡΆΦΟΣ Γ –  Εγγραφή Μελών 

1. Μέλη μπορούν να εγγράφονται με αίτηση στα Κεντρικά Γραφεία της ΝΕΔΗΣΥ ή στην Τοπική Επιτροπή ή στην Επαρχιακή Γραμματεία και στις αντίστοι-

χες Επιτροπές των αυτόνομων τμημάτων της ΝΕΔΗΣΥ ή ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της ΝΕΔΗΣΥ. Αιτήσεις, οι οποίες υποβάλλονται ηλεκτρονικά 

θα προωθούνται στην  Γραμματεία της Επαρχίας όπου ο αιτητής δήλωσε ως τόπο διαμονής, η οποία Γραμματεία με την σειρά της ή θα εξετάζει την 

αίτηση ως πρωτοβάθμιο σώμα ή θα προωθεί την αίτηση στην αρμόδια Τοπική Επιτροπή η οποία θα εξετάζει την αίτηση ως πρωτοβάθμιο σώμα. Εάν η 

αίτηση αφορά αυτόνομο τμήμα της ΝΕΔΗΣΥ τότε αυτή θα προωθείται στο εν λόγω αυτόνομο τμήμα.  Η Επαρχιακή Γραμματεία εγκρίνει ή απορρίπτει 

την αίτηση πρωτοβάθμια και το Πολιτικό Γραφείο Δευτεροβάθμια. Νοείται ότι, τα μέλη των τοπικών επιτροπών και του Συμβουλίου Διοίκησης που κα-

τέχουν θέση στο Πολιτικό γραφείο και ήταν παρόντα κατά την έκδοση της πρωτοβάθμιας απορριπτικής απόφασης της αίτησης, θα εξαιρούνται από 

την Δευτεροβάθμια εξέταση. 

2. Η Επαρχιακή Γραμματεία ή η αντίστοιχη επιτροπή τμήματος της ΝΕΔΗΣΥ οφείλει να εγκρίνει ή απορρίψει την αίτηση το αργότερο 30 ημέρες από την 

ημέρα υποβολής της. 

3. Αν η Επαρχιακή Γραμματεία ή η Τοπική Επιτροπή απορρίψει την αίτηση για εγγραφή μέλους ή δεν απαντήσει σ’ αυτή στο διάστημα των 30 ημερών 

που προβλέπει το εδάφιο 2 ανωτέρω, τότε ο αιτητής μπορεί να προσφύγει στο Πολιτικό Γραφείο της ΝΕΔΗΣΥ και για τα Τμήματα της ΝΕΔΗΣΥ 

(Μαθητική Κίνηση, Πρωτοπορία) στις αντίστοιχες Επιτροπές Ελέγχου τους, τα οποία θα κρίνουν την αίτηση σε δεύτερο βαθμό. H Επαρχιακή Γραμμα-

τεία υποχρεούται να υποβάλει στο Πολιτικό Γραφείο αιτιολογικό της απόρριψης και ο αιτητής δικαιούται να παρουσιάσει την ένσταση του στο Πολιτι-

κό Γραφείο.  

4. Μητρώα εγγραφής μελών τηρούν, οι Τοπικές Επιτροπές, οι Ενοριακές Ενώσεις, οι Επιτροπές Πόλεων, τα Επαρχιακά Συμβούλια, ο Γενικός Γραμματέας 

και ο Γραμματέας Οικονομικών και Διοίκησης της ΝΕΔΗΣΥ, καθώς και τα τμήματα της ΝΕΔΗΣΥ (ΜΑ.ΚΙ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ). Νοείται ότι, η τήρηση των μητρώ-

ων θα γίνεται μέσα στα πλαίσια του Νόμου 2472/1997 που διέπει την Προστασία του Ατόμου από την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτή-

ρα. 
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5. Το μέλος της Νεολαίας που αλλάζει τόπο κατοικίας έχει υποχρέωση να ειδοποιήσει την τοπική επιτροπή για την αλλαγή. Η τοπική επιτροπή φροντίζει 

για την ένταξη του στην οργανωτική δομή του νέου τόπου κατοικίας.  

6. Το μέλος της Νεολαίας που μεταπηδά σε Τμήμα της ΝΕΔΗΣΥ έχει υποχρέωση να ειδοποιήσει τόσο την Επαρχιακή Γραμματεία, όσο και την Επιτροπή 

του Τμήματος στο οποίο μετακινείται. 

 

ΠΆΡΆΓΡΆΦΟΣ Δ 

Κάθε μέλος που απέκτησε θέση στη ΝΕΔΗΣΥ μέσα στα όρια ηλικίας που αναφέρονται σ’ αυτό το άρθρο, διατηρεί τη θέση του και το δικαίωμα του εκλέ-

γειν, μέχρι τη λήξη της θητείας του. Το δικαίωμα του εκλέγεσθαι διατηρείται μόνο σε περίπτωση που αφορά αναπληρωματική εκλογή για συμπλήρωση 

θητείας στο συλλογικό όργανο στο οποίο συμμετέχει (αυτό ισχύει και για μέλη Τοπικών Επιτροπών και Επαρχιακών Συμβουλίων). 

 

ΆΡΘΡΟ 4 – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ 

Κάθε μέλος έχει την υποχρέωση: 

 

1. Να τηρεί τη διακήρυξη των αρχών και το καταστατικό της ΝΕΔΗΣΥ 

2. Να συμμετέχει ενεργά στην εκπλήρωση των σκοπών της ΝΕΔΗΣΥ και να αποφεύγει εκδηλώσεις που είναι αντίθετες σ’ αυτούς. 

3. Να πειθαρχεί στις αποφάσεις της ΝΕΔΗΣΥ 

4. Να παρακολουθεί τις διαφωτιστικές ομιλίες και λοιπές εκδηλώσεις της ΝΕΔΗΣΥ και να ανεβάζει διαρκώς το ιδεολογικό, πολιτικό και μορφωτικό του 

επίπεδο  - με συνεχή μελέτη, διάλογο και πράξη για να γίνει συνειδητό και υπεύθυνο μέλος της ΝΕΔΗΣΥ 

5. Να εργάζεται για την ενότητα και ενίσχυση της ΝΕΔΗΣΥ, να εργάζεται με συνέπεια και ευθύνη για το οργανωτικό δυνάμωμα της ΝΕΔΗΣΥ με τη προσέλ-

κυση και ένταξη νέων μελών και για τη συνεχή βελτίωση της λειτουργίας της. 

6. Να ασκεί και να δέχεται καλόπιστη κριτική και να συμπεριφέρεται προς τα άλλα μέλη με τρόπο που να τονώνεται η ιδεολογική ενότητα και αλληλεγγύ-

η στη δράση. 

7. Να μη συμμετέχει σε άλλη κομματική νεολαία της Κύπρου ή άλλες πολιτικές κινήσεις κομματικού χαρακτήρα.  

8. Να επαγρυπνεί για την προστασία της οργάνωσης και να μη συζητά τα θέματα της οργάνωσης έξω από τα αρμόδια όργανα  και σώματα. Να καταπολε-

μά κάθε τάση επιπολαιότητας και να υπερασπίζεται την πολιτικό-ιδεολογική γραμμή της ΝΕΔΗΣΥ και αν είναι ανυποχώρητος από τις αρχές του. Να 

κρατά πάντα ψηλά τη σημαία της ΝΕΔΗΣΥ και να είναι έτοιμος και στις δύσκολες συνθήκες να παλέψει με θάρρος, ψυχραιμία και αυταπάρνηση για να 

υπερασπίζεται τα μεγάλα ιδανικά του. 
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ΆΡΘΡΟ 5 – ΔΙΚΆΙΩΜΆΤΆ ΜΕΛΩΝ 

ΠΆΡΆΓΡΆΦΟΣ Ά 

Κάθε μέλος δικαιούται: 

1. Να συμμετέχει στη συζήτηση και λήψη των αποφάσεων που αφορούν τη διαμόρφωση του προγράμματος και της πολιτικής της ΝΕΔΗΣΥ τόσο στην Τ.Ο 

που ανήκει, όσο και στις συνελεύσεις, στα συνέδρια κ.λπ. που συμμετέχει. 

2. Να ασκεί κριτική στα πλαίσια των αρμόδιων οργάνων για τη λειτουργία τους. 

3. Να ψηφίζει για την εκλογή του σε οποιοδήποτε αξίωμα τηρουμένων των προνοιών του παρόντος καταστατικού. 

 

ΠΆΡΆΓΡΆΦΟΣ Β  - Παραίτηση Μέλους 

Κάθε μέλος της Νεολαίας έχει το δικαίωμα να παραιτηθεί από τη ΝΕΔΗΣΥ με γραπτή δήλωση προς το Επαρχιακό Συμβούλιο της Επαρχίας του ή το αντί-

στοιχο Τμήμα της ΝΕΔΗΣΥ στο οποίο ανήκει. Το μέλος θα αποτελέσει την ιδιότητα του από της υποβολής της δήλωσης αυτής.  

1. Το Επαρχιακό Συμβούλιο οφείλει να ενημερώνει γραπτώς το Γενικό Γραμματέα για κάθε παραίτηση μέλους. 

2. Μέλος που διαγράφηκε από το μητρώο μελών μετά από παραίτηση του, έχει το δικαίωμα να επανεγγραφεί  ως  μέλος, αφού μόλις ακολουθήσει τη 

διαδικασία εγγραφής μέλους που προβλέπει το άρθρο 3. 

 

ΆΡΘΡΟ 6 – ΠΕΙΘΆΡΧΙΚΆ ΠΆΡΆΠΤΩΜΆΤΆ/ΠΟΙΝΕΣ 

 

ΠΆΡΆΓΡΆΦΟΣ Ά – ΠΕΙΘΆΡΧΙΚΆ ΠΆΡΆΠΤΩΜΆΤΆ 

1. Η ΝΕΔΗΣΥ αξιώνει από τα μέλη της συναδελφικότητα, αλληλεγγύη και συνειδητή πειθαρχία. Η μη συμμόρφωση του μέλους προς τις υποχρεώσεις που 

απορρέουν από το καταστατικό και από τις διατάξεις των κανονισμών λειτουργίας των οργάνων, αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα. 
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2. Αποτελεί βαριά παράβαση της πειθαρχίας: 

 Η αντίθεση προς τις ιδεολογικές αρχές και την πολιτική γραμμή της ΝΕΔΗΣΥ  

 Η συστηματική παραβίαση των διατάξεων του Καταστατικού 

 Η υπαίτιος πρόκληση έριδος ή διασπάσεως ή διασπαστικής δραστηριότητας μέσα στη ΝΕΔΗΣΥ και της ψυχικής αποστάσεως μεταξύ των μελών της. 

 Η αντικομματική και αντιδεοντολογική συμπεριφορά. 

 

3. Κάθε μέλος που παραβαίνει τις υποχρεώσεις του από το Καταστατικό ή υπάρχει καταγγελία και/ή υποψία απειθαρχίας ή πειθαρχικού παραπτώματος ή 

καθ’ όλα συμπεριφοράς που περιάγει τη ΝΕΔΗΣΥ σε ανυποληψία και εξευτελισμό ή που καταδικάζεται από το Δικαστήριο για ατιμωτικό αδίκημα ή παρά-

νομες δραστηριότητες, υπόκειται σε πειθαρχικές κυρώσεις που ποικίλουν ανάλογα με τη φύση του παραπτώματος και επιβάλλονται από Ad Hoc Πειθαρ-

χική Επιτροπή αποτελούμενη από τρία μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου της ΝΕΔΗΣΥ όπως αυτό ορίζει. Νοείται ότι τουλάχιστον ένα από τα τρία μέλη της 

εν λόγω Ad Hoc Πειθαρχικής επιτροπής θα πρέπει να είναι απόφοιτος Νομικής Σχολής. Εάν κανένα από τα μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου της ΝΕΔΗΣΥ 

δεν είναι απόφοιτος Νομικής Σχολής τότε το Εκτελεστικό Γραφείο έχει την υποχρέωση να διορίσει άτομο εκτός του Εκτελεστικού Γραφείου το οποίο όμως 

απαραίτητα πρέπει να είναι εγγεγραμμένο μέλος της ΝΕΔΗΣΥ. Το άτομο αυτό είτε είναι μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου της ΝΕΔΗΣΥ είτε όχι θα κατέχει 

την θέση του προέδρου της Ad Hoc Πειθαρχικής Επιτροπής. 

    

4. Η διαδικασία πειθαρχικής έρευνας είναι η ακόλουθη: 

Μετά την υποβολή εγγράφου καταγγελίας προς το Επαρχιακό Συμβούλιο της Επαρχίας του ή στα ανάλογα σώματα του Τμήματος στο οποίο ανήκει  ή Ε-

παρχιακή Γραμματεία ή τα σώματα του Τμήματος στο οποίο ανήκει επιλαμβάνονται  πρωτοβάθμια το θέμα και εξετάζουν τα ακόλουθα: 

 Αν υπάρχει εκ πρώτης όψεως υπόθεση 

 Αν το παράπτωμα είναι σοβαρό ή όχι 

Κατόπιν, αν υπάρχει εκ πρώτης όψεως θέμα, η υπόθεση παραπέμπεται στο Επαρχιακό Συμβούλιο με σύσταση: 

 Είτε παραπομπής στο Εκτελεστικό Γραφείο της ΝΕΔΗΣΥ αν το θέμα είναι σοβαρό. 

 Είτε κατευθείαν εκδίκασης της υπόθεσης από το Επαρχιακό Συμβούλιο αν το θέμα δεν είναι σοβαρό. 

 

5. Αν ο καταγγελλόμενος είναι μέλος του Ανωτάτου Συμβουλίου ή άλλων Κεντρικών Συλλογικών Οργάνων, τότε την καταγγελία επιλαμβάνεται αντί της Ε-

παρχιακής Γραμματείας, το Πολιτικό Γραφείο και αντί του Επαρχιακού Συμβουλίου, το Άνώτατο Συμβούλιο. 
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ΠΆΡΆΓΡΆΦΟΣ Β – ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΆΓΡΆΦΗ 

Σε περίπτωση που μέλος της ΝΕΔΗΣΥ εγγραφεί ή δραστηριοποιηθεί σε άλλες πολιτικές/φοιτητικές/μαθητικές παρατάξεις ή ομάδες που αντιμάχονται το 

ΔΗΣΥ ή τη ΝΕΔΗΣΥ ή οποιοδήποτε τμήμα της ΝΕΔΗΣΥ, παραπέμπεται από τον Πρόεδρο της ΝΕΔΗΣΥ σε Ad Hoc Πειθαρχική Επιτροπή αποτελούμενη από 

τρία μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου της ΝΕΔΗΣΥ, η οποία έχει υποχρέωση να πάρει απόφαση εντός 10 ημερών. Δια την σύνθεση της Ad Hoc Πειθαρχικής 

επιτροπής θα εφαρμόζονται οι Πρόνοιες του Άρθρου 6 Παρ.3 του παρόντος καταστατικού. 

Η ποινή που επιβάλλεται σε περίπτωση που κριθεί ένοχος ή αρνηθεί να παρουσιαστεί/ή και απολογηθεί γραπτώς στο Εκτελεστικό Γραφείο, είναι η δια-

γραφή. 

ΠΆΡΆΓΡΆΦΟΣ Γ – ΠΟΙΝΕΣ 

1. Οι ποινές που επιβάλλονται στο μέλος της ΝΕΔΗΣΥ που έχει διαπράξει παράβαση είναι: 

 Σύσταση 

 Εγγραφή ανάκληση στην τάξη 

 Εγγραφή στη δημόσια μομφή 

 Καθαίρεση από το αξίωμα  

 Προσωρινός αποκλεισμός από τις δραστηριότητες της ΝΕΔΗΣΥ για περίοδο όχι μεγαλύτερη από 12 μήνες 

 Ανάκληση της ιδιότητας μέλους της ΝΕΔΗΣΥ για περίοδο όχι μεγαλύτερη από 12 μήνες. 

 Οριστική διαγραφή από τη ΝΕΔΗΣΥ 

2.  Οι αποφάσεις για κυρώσεις ή διαγραφή πρέπει να παίρνονται με τη μεγαλύτερη προσοχή και φροντίδα, με στόχο πάντα την προστασία της οργάνωσης 

και τη διαπαιδαγώγηση του τιμωρουμένου και των άλλων μελών της οργάνωσης. 
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ΆΡΘΡΟ 7 – ΟΡΓΆΝΆ ΤΗΣ ΝΕΔΗΣΥ 

ΠΆΡΆΓΡΆΦΟΣ Ά – Συλλογικά Όργανα 

Τα συλλογικά όργανα της ΝΕΔΗΣΥ είναι: 

1. Το Παγκύπριο Συνέδριο 

2. Το Ανώτατο Συμβούλιο 

3. Το Πολιτικό Γραφείο 

4. Το Εκτελεστικό Γραφείο 

5. Το Συμβούλιο Διοίκησης 

6. Το Εκτελεστικό Συμβούλιο ΜΑ.ΚΙ 

7. Τα Επαρχιακά Συνέδρια 

8. Τα Επαρχιακά Συμβούλια 

9. .Οι Επαρχιακές Γραμματείες 

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Φ.Π.Κ. ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ θεωρείται ως σώμα της ΝΕΔΗΣΥ, πλην όμως δεν υπάγεται στον ιεραρχικό χάρτη, καθ’ ότι αποτελεί αυτό-

νομο όργανο το οποίο διατηρεί δικό της καταστατικό και κανονισμούς. 

ΠΆΡΆΓΡΆΦΟΣ Β – Άξιωματούχοι 

Οι αξιωματούχοι της ΝΕΔΗΣΥ είναι: 

1. Ο Πρόεδρος  

2. Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος 

3. Οι τρεις Αντιπρόεδροι 

4. Ο Γενικός Γραμματέας 

5. Ο υπεύθυνος Προβολής ΝΕΔΗΣΥ 

6. Ο Γραμματέας Εθελοντισμού 
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7. Οι Επαρχιακοί Γραμματείς 

8. Ο Πρόεδρος της Φ.Π.Κ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ 

9. Ο Υπεύθυνος Μαθητικού 

10. Οι 10 Γραμματείς του πολιτικού γραφείου. 

11. Αναπληρωτές Επαρχιακοί Γραμματείς 

12. Επαρχιακοί Οργανωτικοί 

13. Ο Α’ Αντιπρόεδρος της Φ.Π.Κ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ 

14. Ο Β’ Αντιπρόεδρος της Φ.Π.Κ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ 

15. Ο Γραμματέας Οικονομικών και Διοίκησης 

16. Ο Γραμματέας Συντονιστής του Συμβουλίου Παραγωγής και εξειδίκευσης Πολιτικής 

17. Ο Γραμματέας της Σχολής Πολιτικής Επιμόρφωσης της ΝΕΔΗΣΥ 

18. Οι τρεις Σύμβουλοι του Προέδρου. 

19. Οι υπεύθυνοι των γραφείων της ΝΕΔΗΣΥ.  

20. Οιαδήποτε μέλη της ΝΕΔΗΣΥ οι οποίοι είναι εκλελεγμένοι αξιωματούχοι σε διεθνείς οργανισμούς τους οποίους εκπροσωπούν την ΝΕΔΗΣΥ.  

 

ΠΆΡΆΓΡΆΦΟΣ Γ 

Κανένας αξιωματούχος δε δικαιούται να κατέχει την ίδια θέση για περίοδο που να υπερβαίνει τις δυο θητείες. 

 

ΆΡΘΡΟ 8 – ΠΆΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 

Το Παγκύπριο Συνέδριο συνέρχεται τακτικά κάθε 2 χρόνια ή έκτακτα δε όταν αποφασίσει το Ανώτατο Συμβούλιο ή ο Πρόεδρος της ΝΕΔΗΣΥ. 
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ΆΡΘΡΟ 9 – ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΆΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

Στο Παγκύπριο Συνέδριο παίρνουν μέρος: 

1. Τα  μέλη του Ανωτάτου Συμβουλίου 

2. Αντιπροσωπεία της ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ σε αριθμό που να μην υπερβαίνει τους 280. Σε αυτή την αντιπροσωπεία δικαιούνται αυτόματης συμμετοχής τα 

μέλη της Διοικούσας Επιτροπής της ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ. 

3. Από αντιπροσωπεία της Μαθητικής Κίνησης (ΜΑ.ΚΙ) σε αριθμό που να μην υπερβαίνει τους 140. Σε αυτή την αντιπροσωπεία δικαιούνται αυτόματης 

συμμετοχής τα μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΜΑ.ΚΙ. 

4. 780 αντιπρόσωποι οι οποίοι θα κατανέμονται στις Επαρχίες ανάλογα με την εκλογική δύναμη του Κόμματος στην Επαρχία με βάση τα εκλογικά απο-

τελέσματα των αμέσως προηγούμενων Βουλευτικών Εκλογών. 

Αφού ορισθεί ο αριθμός των ατόμων που αναλογεί σε κάθε Επαρχία κατανέμονται ως εξής: 

 Στην αντιπροσωπεία της κάθε Επαρχίας δικαιούνται αυτόματης συμμετοχής τα μέλη της Επαρχιακής Γραμματείας 

 Τα μέλη του Επαρχιακού Συμβουλίου που εκλέγονται στην ενιαία ψηφοφορία από το Εκλογικό Συνέδριο. 

 Οι υπόλοιποι κατανέμονται στις Τοπικές Ενώσεις και Επιτροπές Πόλεων της ΝΕΔΗΣΥ ανάλογα με τον αριθμό μελών της κάθε Τοπικής Έπιτροπής.  

 Αφού ορισθεί ο αριθμός αντιπροσώπων για κάθε Τοπική Επιτροπή Πόλης, δικαιούνται αυτόματη συμμετοχή  (εάν επιθυμούν) τα μέλη των Τοπικών 

Επιτροπών κατά σειρά ιεραρχίας. 

 

ΆΡΘΡΟ 10 – ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΠΆΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ  

1. Για σκοπούς σύγκλησης των Επαρχιακών και του Παγκυπρίου Συνεδρίου, το Αρχείο Μελών της ΝΕΔΗΣΥ κλείνει τρεις μήνες πριν τις ημερομηνίες διε-

ξαγωγής τους. Οποιαδήποτε εγγραφή μέλους κατά την κλειστή περίοδο θα έχει εφαρμογή από την αμέσως επόμενη μέρα της διεξαγωγής του παγκυ-

πρίου και/ή επαρχιακού Συνεδρίου. 

2. Το Παγκύπριο Συνέδριο της ΝΕΔΗΣΥ συγκαλείται τακτικά από το Ανώτατο Συμβούλιο σε ημερομηνία που εξαγγέλλεται στα Όργανα της ΝΕΔΗΣΥ του-

λάχιστον 45 ημέρες πριν τη διεξαγωγή του. Η κατάσταση των συνέδρων πρέπει να είναι έτοιμη 15 μέρες πριν το Συνέδριο. Το Παγκύπριο Συνέδριο συ-

γκαλείται έκτακτα σε χρόνο και τόπο και με προειδοποίηση ως ο Πρόεδρος της ΝΕΔΗΣΥ θέλει καθορίσει, όχι όμως μικρότερη των 7 ημερών που θα 

γνωστοποιείται με δημοσίευση στον εγχώριο τύπο ήτοι, σε τουλάχιστον 1 Παγκύπριας εμβέλειας εφημερίδα. 
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3. Αν η θητεία λήγει μέσα σε προεκλογική περίοδο πολιτειακών εκλογών, τότε το Παγκύπριο Συνέδριο δύναται να πραγματοποιηθεί το αργότερο εντός 

6 μηνών μετά τη διεξαγωγή των πολιτειακών εκλογών. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, προεκλογική περίοδος θεωρείται χρονικό διάστημα 

μικρότερο των 6 μηνών προ των πολιτειακών εκλογών. Η θητεία σε περίπτωση αναβολής του Παγκυπρίου Συνεδρίου λόγω των πολιτειακών εκλογών 

δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δυο (2) χρόνια και έξι (6) μήνες. 

4. Όλες οι Ενοριακές και Τοπικές Οργανώσεις, η ΜΑ.ΚΙ και η ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ υποχρεούνται να στέλλουν δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν τη σύ-

γκληση του  Τακτικού Παγκυπρίου Συνεδρίου και δυο (2) ημέρες πριν τη σύγκληση του Έκτακτου Παγκυπρίου Συνεδρίου, τα ονόματα των αντιπροσώ-

πων τους προς το Ανώτατο Συμβούλιο μέσω των Επαρχιακών Συμβουλίων (για τις Τοπικές Οργανώσεις και Επιτροπές Πόλεων). Μη δήλωση των αντι-

προσώπων τους μέσα στις πιο πάνω προθεσμίες, τους αφαιρεί το δικαίωμα συμμετοχής τους στις διαδικασίες του Παγκυπρίου Συνεδρίου. 

5. Η ημερήσια διάταξη των εργασιών του Παγκυπρίου Συνεδρίου, καταρτίζεται και γνωστοποιείται από Ανώτατο Συμβούλιο, προς όλα τα όργανα της 

ΝΕΔΗΣΥ μόλις εξαγγελθεί η ημερομηνία για σύγκληση του Παγκυπρίου Συνεδρίου. Το Ανώτατο Συμβούλιο της ΝΕΔΗΣΥ μπορεί να τροποποιεί την ημε-

ρήσια διάταξη με βάση εισηγήσεις που υποβάλλονται προς αυτή γραπτώς από τις Επαρχιακές Γραμματείες, τη ΜΑ.ΚΙ και την ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ. 

 

ΆΡΘΡΟ 11 – ΕΡΓΆΣΙΕΣ ΠΆΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ  

ΠΆΡΆΓΡΆΦΟΣ Ά 

Οι εργασίες του Παγκυπρίου Συνεδρίου διευθύνονται από το Προεδρείο που αποτελείται από τους ακόλουθους, νοουμένου ότι δεν είναι υποψήφιοι για 

τις θέσεις που εκλέγονται από το Παγκύπριο Συνέδριο και του 50 μελούς Ανωτάτου Συμβουλίου: 

1. Τον Πρόεδρο της ΝΕΔΗΣΥ 

2. Τους Επαρχιακούς Γραμματείς 

3. Τους Προέδρους των Εκτελεστικών τμημάτων της Μαθητικής Κίνησης και της ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΣ 

 

Νοείται ότι εάν κάποιο από τα μέλη του προεδρείου είναι υποψήφιος, θα αντικαθίσταται από το αμέσως επόμενο άτομο στην ιεραρχία του σώματος της 

θέσης που κατέχει νοουμένου ότι το άτομο αυτό δεν θα είναι υποψήφιο. Η εν λόγω διαδικασία θα ακολουθείτε έως ότου βρεθεί άτομο που δεν θα είναι 

υποψήφιο για την κατάληψη οιασδήποτε από τις προαναφερόμενες θέσεις. 



 

  14 

ΝΕΟΛΑΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ | ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

ΠΆΡΆΓΡΆΦΟΣ Β 

Το Προεδρείο ασκεί καθήκοντα Εφορευτικής Επιτροπής και εποπτεύει όσες ψηφοφορίες γίνονται.  

 

ΠΆΡΆΓΡΆΦΟΣ Γ 

Το Προεδρείο αποφασίζει για τις τυχόν ενστάσεις για συμμετοχή ή όχι αντιπροσώπων στο συνέδριο.  

 

ΠΆΡΆΓΡΆΦΟΣ Δ 

1. Το Παγκύπριο Συνέδριο βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόν, το 50% συν ένα μέλη που το συγκροτούν  Αν δεν υπάρξει απαρτία του Παγκυπρίου 

Συνεδρίου κατά τον προκαθορισθέντα χρόνο τότε: 

 Οι εργασίες του Συνεδρίου αναβάλλονται για 30 λεπτά οπότε αν παρευρίσκονται τουλάχιστον 600 μέλη, το Παγκύπριο Συνέδριο θα θεωρείται ότι βρί-

σκεται σε απαρτία. 

 Αν δεν υπάρχει απαρτία, σύμφωνα με την πιο πάνω παράγραφο, τότε οι εργασίες του Συνεδρίου αναβάλλονται για ακόμη 30 λεπτά και εάν παρευρί-

σκονται 300 μέλη τότε θεωρείται ότι ευρίσκεται σε απαρτία. 

2. Αν δεν υπάρξει απαρτία ούτε και στη δεύτερη περίπτωση, τότε επιλαμβάνεται του θέματος ο Πρόεδρος της ΝΕΔΗΣΥ και αποφασίζει τελεσίδικα. 

3. Αν υπάρξει απαρτία, θεωρείται ότι αυτή εξακολουθεί να υπάρχει σε όλη τη διάρκεια του Παγκυπρίου Συνεδρίου. 

4. Οι αποφάσεις του Παγκυπρίου Συνεδρίου λαμβάνονται πάντοτε δια της πλειοψηφίας 

5. Η ψηφοφορία γίνεται φανερά εκτός στην περίπτωση αρχαιρεσιών και εκτός αν το 1/3 των παρόντων μελών ζητήσει τη μυστική ψηφοφορία. 

 

ΠΆΡΆΓΡΆΦΟΣ Ε 

Οι αποφάσεις του Παγκυπρίου Συνεδρίου είναι δεσμευτικές για όλα τα σώματα και όργανα της ΝΕΔΗΣΥ. 



 

  15 

ΝΕΟΛΑΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ | ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

ΆΡΘΡΟ 12 – ΆΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΆΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

Το Παγκύπριο Συνέδριο είναι το Ανώτατο και Κυρίαρχο όργανο της ΝΕΔΗΣΥ και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

1. Καθορίζει τις βασικές ιδεολογικές αρχές της ΝΕΔΗΣΥ 

2. Εγκρίνει το πρόγραμμα δράσης της ΝΕΔΗΣΥ σε γενικές γραμμές μέσα στα κομματικά πλαίσια.  

3. Ψηφίζει και τροποποιεί το καταστατικό της ΝΕΔΗΣΥ με πλειοψηφία τουλάχιστο των 2/3 των ψηφισάντων. 

4. Ακούει, συζητεί και εγκρίνει τη λογοδοσία του Ανωτάτου Συμβουλίου που υποβάλλεται από τον Πρόεδρο της ΝΕΔΗΣΥ. 

5. Εγκρίνει τον προϋπολογισμό και ισολογισμό της οικονομικής διαχείρισης. 

6. Εκλέγει τον Πρόεδρο, τον Αναπληρωτή Πρόεδρο, τους τρεις αντιπροέδρους, τον Υπεύθυνο Μαθητικού και τα πενήντα (50) μέλη του Ανωτάτου Συμβου-

λίου. Η υποβολή υποψηφιοτήτων πραγματοποιείται είκοσι τρεις (23) μέρες πριν από το Παγκύπριο Συνέδριο. 

7. Τα μέλη των Επαρχιακών Γραμματειών δε μπορούν  να κατέχουν εκλεγμένη θέση στο Ανώτατο Συμβούλιο. Οι Πρόεδροι των Τοπικών Επιτροπών της 

ΝΕΔΗΣΥ μπορούν να κατέχουν εκλεγμένη θέση στο Ανώτατο Συμβούλιο νοουμένου ότι ο συνολικός τους αριθμός δεν υπερβαίνει το 50% των εκλεγμέ-

νων θέσεων.  

8. Έχει το τεκμήριο αρμοδιότητας για οποιοδήποτε θέμα και περιβάλλεται με το κατάλοιπο κάθε εξουσίας που δεν ανατίθεται σε άλλο όργανο.   

 

ΆΡΘΡΟ 13 –ΆΝΩΤΆΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΠΆΡΆΓΡΆΦΟΣ Ά – Σύνθεση Άνωτάτου Συμβουλίου 

Το Ανώτατο Συμβούλιο απαρτίζεται από: 

1. Το σύνολο των μελών του Πολιτικού Γραφείου 

2. Τα μέλη των Επαρχιακών Γραμματειών της ΝΕΔΗΣΥ 

3. Τα μέλη των εκτελεστικών Συμβουλίων των Αυτόνομων Τμημάτων 

4. Τα εκλεγμένα μέλη του Ανωτάτου Συμβουλίου 

5. Τους Προέδρους των Τοπικών Οργανώσεων της ΦΠΚ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ 

6. Τα μέλη του Συμβουλίου της Σχολής Πολιτικής Επιμόρφωσης ΝΕΔΗΣΥ 

7. Τους αξιωματούχους που διορίζονται σε ειδικά γραφεία από το Πολιτικό Γραφείο 
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ΠΆΡΆΓΡΆΦΟΣ Β – Σύγκληση Άνωτάτου Συμβουλίου 

1. Το Ανώτατο Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά τουλάχιστον κάθε τέσσερεις μήνες, έκτακτα δε, όταν ζητήσουν τούτο ο Πρόεδρος ή το Πολιτικό Γραφείο ή 

το ένα τρίτο των μελών του. 

2. Η διαδικασία σύγκλισης του Ανωτάτου Συμβουλίου είναι αρμοδιότητα του Γενικού Γραμματέα ο οποίος κοινοποιεί την ημερήσια διάταξη τουλάχιστον 

δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλισης κάθε τακτικής συνεδρίασης. 

3. Το Ανώτατο Συμβούλιο συνέρχεται για να εκλέξει το Γενικό Γραμματέα της Οργάνωσης και τα δέκα (10) εκλεγμένα μέλη του Πολιτικού Γραφείου, το 

αργότερο είκοσι (20) μέρες μετά τη διεξαγωγή του Παγκυπρίου Συνεδρίου. 

 

ΠΆΡΆΓΡΆΦΟΣ Γ – Εκλογή Γενικού Γραμματέα  

1. Ο Γενικός Γραμματέας εκλέγεται από το Ανώτατο Συμβούλιο με πλειοψηφία (50%+1) των παρόντων μελών του σώματος κατόπιν εισήγησης του Προέ-

δρου με μυστική ψηφοφορία. 

2. Αν στην πρώτη ψηφοφορία δε συγκεντρώσει το (50%+1) τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται εντός μιας εβδομάδας σε νέα συνεδρία του Ανωτάτου. 

3. Σε περίπτωση που και στη δεύτερη ψηφοφορία δεν εξασφαλιστεί το (50%+1) τότε ο Πρόεδρος έχει το δικαίωμα να προκηρύξει έκτακτες εκλογές. Σε 

διαφορετική περίπτωση, στην ίδια συνεδρία διεξάγεται νέα ψηφοφορία στην οποία υποψηφιότητα για τη θέση μπορεί να υποβάλει οποιοσδήποτε 

από τα εκλελεγμένα μέλη του Ανωτάτου Συμβουλίου και αυτός που θα εξασφαλίσει τις περισσότερες ψήφους ανακηρύσσεται Γενικός Γραμματέας. 

 

ΠΆΡΆΓΡΆΦΟΣ Δ – Εκλογή Μελών Πολιτικού Γραφείου 

Μετά την εκλογή του Γενικού Γραμματέα το Ανώτατο Συμβούλιο εκλέγει με ξεχωριστή μυστική ψηφοφορία τα δέκα μέλη του Πολιτικού Γραφείου που 

είναι τα ακόλουθα: 

1. Γραμματέας Εθελοντισμού 

2. Γραμματέας Αθλητισμού και Υγιούς Απασχόλησης 

3. Γραμματέας Δημοσίων Σχέσεων  

4. Γραμματέας Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων 

5. Γραμματέας Δικοινοτικών Σχέσεων 

6. Γραμματέας Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης 

7. Γραμματέας ΜΚΟ και Κοινωνίας των Πολιτών 
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8. Γραμματέας Νέων Εργαζομένων και Επιστημόνων 

9. Γραμματέας Πολιτισμού 

10. Γραμματέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης  

Υποψηφιότητες για τις δέκα (10) εκλεγμένες θέσεις υποβάλλονται οκτώ (8) μέρες πριν από τη σύνοδο του Ανωτάτου Συμβουλίου. Σε περίπτωση που οι 

υποψήφιοι δεν ξεπερνούν τον αριθμό των προς εκλογήν θέσεων τότε γίνεται ανακήρυξη και έγκριση του υποψηφίου δια φανερής ψηφοφορίας από τα 

παρόντα μέλη, εκτός εάν ζητηθεί μυστική ψηφοφορία έγκρισης από τουλάχιστον ένα από τα παρόντα μέλη της συνέλευσης.   

 

ΠΆΡΆΓΡΆΦΟΣ Ε – Άπαρτία Άνωτάτου Συμβουλίου / Λήψη Άποφάσεων και Διαδικασία 

1. Το Ανώτατο Συμβούλιο έχει απαρτία όταν παρευρίσκεται το 50% + 1 των μελών του Εάν δεν υπάρχει απαρτία, όπως καθορίζεται πιο πάνω, τότε μετά 

από πάροδο τριάντα (30) λεπτών από τη ορισμένη ώρα της συνεδρίας, οι παρόντες αποτελούν απαρτία, εφόσον όμως αυτοί αποτελούν το ένα τρίτο 

των μελών του Συμβουλίου. 

2. Οι αποφάσεις του Ανωτάτου Συμβουλίου λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών. 

3. Η διαδικασία λειτουργίας του Ανωτάτου Συμβουλίου ορίζεται από κανονισμούς. 

  

ΆΡΘΡΟ 14 – ΆΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΆΝΩΤΆΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Το Ανώτατο Συμβούλιο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

1. Αποφασίζει επί τρεχόντων ζητημάτων οργανώσεως και λειτουργίας της ΝΕΔΗΣΥ και καταρτίζει σχέδια δραστηριότητας όλων των ιεραρχικά υφισταμέ-

νων οργάνων της. 

2. Αποφασίζει επί των τρεχόντων ζητημάτων μέσα στο πλαίσιο των Αρχών της ΝΕΔΗΣΥ και των αποφάσεων του Παγκυπρίου Συνεδρίου. 

3. Εποπτεύει τις εργασίες όλων των αξιωματούχων και συλλογικών οργάνων που ιεραρχικώς υπάγονται στο Ανώτατο Συμβούλιο συμπεριλαμβανομένων 

και των Επαρχιακών Συμβουλίων. 

4. Κατανέμει τομείς αρμοδιότητας σε όλους τους αξιωματούχους της ΝΕΔΗΣΥ και αναθέτει επιμέρους καθήκοντα. 

5. Εγκρίνει πρωτοβάθμια ή τροποποιεί τους προϋπολογισμούς των Επαρχιών και των κεντρικών υπηρεσιών της ΝΕΔΗΣΥ και τις περιοδικές εκθέσεις για την 

οικονομική διαχείριση από τον Γραμματέα Οικονομικών και Διοίκησης. 
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6. Ακούει και συζητεί πάνω στις δραστηριότητες ή περιοδικές εκθέσεις των αξιωματούχων της, όπως προβλέπουν τα σχετικά άρθρα του παρόντος κατα-

στατικού. 

7. Ιδρύει γραφεία και διορίζει έμμισθους υπεύθυνους για οποιοδήποτε θέμα, συνιστά συμβουλευτικές επιτροπές οι οποίες δρουν μέσα στο πλαίσιο της 

δικαιοδοσίας του Ανωτάτου Συμβουλίου 

8. Ρυθμίζει θέματα που δεν διαλαμβάνει το καταστατικό και ερμηνεύει τις διατάξεις του με βάση το καταστατικό του ΔΗΣΥ και του συντάγματος και νόμων 

της Κυπριακής Δημοκρατίας όπως αυτοί θεσπίστηκαν από την Βουλή των Αντιπροσώπων και από αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου. 

9. Εγκρίνει τους εσωτερικούς κανονισμούς που διέπουν τη λειτουργία της ΝΕΔΗΣΥ  

10. Εκλέγει τους δυο οικονομικούς ελεγκτές  

11. Τηρουμένης της ιεραρχικής προτεραιότητας του Παγκυπρίου Συνεδρίου, περιβάλλεται με το κατάλοιπο κάθε εξουσίας που δεν ανατίθεται σε άλλο 

όργανο. 

  

ΆΡΘΡΟ 15 –ΔΙΟΙΚΗΣΗ / ΟΡΓΆΝΩΣΗ 

ΠΆΡΆΓΡΆΦΟΣ Ά – Πολιτικό Γραφείο 

Το Πολιτικό Γραφείο απαρτίζουν: 

1. Τα μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου της ΝΕΔΗΣΥ 

2. Τα δέκα (10) εκλεγμένα μέλη του Πολιτικού Γραφείου 

3. Οι Επαρχιακοί Γραμματείς 

4. Οι Αναπληρωτές Επαρχιακοί Γραμματείς  

5. Ο Πρόεδρος της Φ.Π.Κ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ 

6. Ο Α’ Αντιπρόεδρος της Φ.Π.Κ. ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ 

7. Τρείς εκ των Σύμβουλων του Προέδρου 

8. Έξι από τους επικεφαλείς των ειδικών γραφειών της ΝΕΔΗΣΥ. 

9. Οιαδήποτε μέλη της ΝΕΔΗΣΥ οι οποίοι είναι εκλελεγμένοι αξιωματούχοι σε διεθνείς οργανισμούς τους οποίους εκπροσωπούν την ΝΕΔΗΣΥ.  
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Οι Αναπληρωτές Επαρχιακοί Γραμματείς έχουν δικαίωμα αναπλήρωσης τους αν κωλύονται σε μια συνεδρία από τους Επαρχιακούς Οργανωτικούς. Αντί-

στοιχο δικαίωμα αναπλήρωσης έχεις και ο Α΄ Αντιπρόεδρος της Φ.Π.Κ. ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ από τον Β΄ Αντιπρόεδρο της Φ.Π.Κ. ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ. Το Πολιτικό Γρα-

φείο συγκαλείτε και προεδρεύετέ από τον Πρόεδρο της Οργάνωσης. Το Πολιτικό Γραφείο είναι υπεύθυνο για τον σχεδιασμό και υλοποίηση των πολιτικών 

της Οργάνωσης όπως αυτές καθορίζονται από το Ανώτατο Συμβούλιο και το Παγκύπριο Συνέδριο. 

 

ΠΆΡΆΓΡΆΦΟΣ Β- Εκτελεστικό Γραφείο 

Το Εκτελεστικό Γραφείο απαρτίζουν: 

1. Ο Πρόεδρος 

2. Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος 

3. Οι τρεις Αντιπρόεδροι 

4. Ο Γενικός Γραμματέας 

5. Ο Γραμματέας Οικονομικών και Διοίκησης 

6. Ο Υπεύθυνος Προβολής ΝΕΔΗΣΥ 

7. Ο Υπεύθυνος Μαθητικού 

8. Ο Πρόεδρος της Φ.Π.Κ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ 

9. Ο συντονιστής συμβουλίου παραγωγής και εξειδίκευσης πολιτικής. 

10. Ο Γραμματέας Σχολής Πολιτικής Επιμόρφωσης ΝΕΔΗΣΥ. 

11. Οιαδήποτε μέλη της ΝΕΔΗΣΥ οι οποίοι είναι εκλελεγμένοι αξιωματούχοι σε διεθνείς οργανισμούς τους οποίους εκπροσωπούν την ΝΕΔΗΣΥ χωρίς δικαί-

ωμα ψήφου. 

 

Το Εκτελεστικό Γραφείο συγκαλείτε και προεδρεύετέ  από τον Πρόεδρο της Οργάνωσης.  

Το Εκτελεστικό Γραφείο ενεργεί συντονιστικά και υλοποιεί τις αποφάσεις του Πολιτικού Γραφείου. 
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ΠΆΡΆΓΡΆΦΟΣ Γ- Συμβούλιο Διοίκησης 

Το Συμβούλιο Διοίκησης απαρτίζουν: 

1. Τα 12 μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου ΝΕΔΗΣΥ 

2. Οι Επαρχιακοί Γραμματείς 

 

Το Συμβούλιο Διοίκησης συγκαλείτε και προεδρεύετέ από τον Πρόεδρο της Οργάνωσης και έχει εκτελεστική αρμοδιότητα και ευθύνη συντονισμού και 

προετοιμασίας για θέματα που αφορούν τη διοίκηση της οργάνωσης, πάντα στο πλαίσιο των κατευθύνσεων του Πολιτικού Γραφείου. Επίσης, συντονίζει 

τη δράση των Επαρχιακών Γραμματειών και την υλοποίηση Παγκύπριων εκστρατειών της οργάνωσης. 

 

ΠΆΡΆΓΡΆΦΟΣ Δ – Συμβούλιο Παραγωγής και Εξειδίκευσης Πολιτικής 

1. Το Συμβούλιο παραγωγής και Εξειδίκευσης Πολιτικής είναι συμβουλευτικό σώμα. 

2. Στόχος του Συμβουλίου είναι η συνεχής παρακολούθηση και μελέτη των διαφόρων τομέων πολιτικής και η επεξεργασία θέσεων και προτάσεων προς 

προώθηση στα αρμόδια όργανα λήψης αποφάσεων της ΝΕΔΗΣΥ 

3. Για κάθε τομέα πολιτικής μπορεί να λειτουργεί επιτροπή μελετών με ένα συντονιστή ως επικεφαλή. 

4. Οι συντονιστές των τομέων Πολιτικής ορίζονται από το Πολιτικό Γραφείο κατόπιν εισήγησης του Προέδρου. 

5. Του Συμβουλίου προεδρεύει επικεφαλής, Γραμματέας Συντονιστής. 

 

ΠΆΡΆΓΡΆΦΟΣ Ε – Σχολή Πολιτικής Επιμόρφωσης 

1. Η Σχολή Πολιτικής Επιμόρφωσης σκοπό έχει την πολιτική επιμόρφωση και καταρτισμό των στελεχών της ΝΕΔΗΣΥ 

2. Στο πλαίσιο της λειτουργίας της η Σχολή Πολιτικής Επιμόρφωσης αναλαμβάνει τη διοργάνωση σεμιναρίων, ημερίδων, συνεδρίων ποικίλου περιεχομέ-

νου και γενικά αναλαμβάνει προγράμματα καταρτισμού στελεχών. 

3. Διοικείται από τριμελές συμβούλιο που ορίζεται από το Πολιτικό Γραφείο κατόπιν εισήγησης του Προέδρου. Το Συμβούλιο της Σχολής αποτελείται από 

τον Γραμματέα της Σχολής ως επικεφαλής και 2 μέλη που συμμετέχουν στο Ανώτατο Συμβούλιο ΝΕΔΗΣΥ. 
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ΠΆΡΆΓΡΆΦΟΣ Ζ – Σύσταση Γραφείων 

Είναι δυνατό με απόφαση του Πολιτικού Γραφείου κατόπιν εισήγησης του Προέδρου να διορίζονται υπεύθυνοι γραφείων για την ενίσχυση του έργου υφι-

σταμένων γραμματειών. Τα γραφεία αυτά εποπτεύονται από το Γενικό Γραμματέα, τον Γραμματέα Οικονομικών και Διοίκησης Και τον γραμματέα επικοι-

νωνίας και προβολής.  

Ενδεικτικά μπορούν να λειτουργήσουν τα εξής γραφεία: 

 Γραφείο Τύπου 

 Γραφείο Ενδοπαραταξιακής Ενημέρωσης 

 Γραφείο Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας  

 Οργάνωση Εκδηλώσεων 

 Γραφείο Οικονομικής Αυτοχρηματοδότησης 

 Γραφείο Αξιοποίησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 

 

ΆΡΘΡΟ 16 – ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΕΔΗΣΥ 

ΠΆΡΆΓΡΆΦΟΣ Ά 

Ο Πρόεδρος της ΝΕΔΗΣΥ: 

1. Εκλέγεται από το Παγκύπριο Συνέδριο της ΝΕΔΗΣΥ 

2. Δεν πρέπει να είναι πάνω από 33 ετών κατά την έναρξη της θητείας του. Η ηλικία αυτή ορίζεται ως 32 χρόνων και 365 ημερών. 

3. Είναι υπεύθυνος για την οργάνωση της Νεολαίας του Κόμματος 

4. Συμμετέχει στα διάφορα συλλογικά όργανα του Δημοκρατικού Συναγερμού όπως προνοείται από το καταστατικό του Κόμματος. 

5. Ο Πρόεδρος δύναται να λαμβάνει αποζημίωση για μερική απασχόληση ή πλήρη απασχόληση. Ως μερική απασχόληση ορίζεται η πρωινή εργασία ήτοι 

από τις 8 π.μ. μέχρι την 1 μ.μ.  στα κεντρικά γραφεία της Οργάνωσης και ως πλήρης απασχόληση η πρωινή και απογευματινή εργασία, ήτοι από τις 8 

π.μ. μέχρι την 6 μ.μ.. 

6. Σε περίπτωση παραίτησης του Προέδρου τα καθήκοντα αναλαμβάνονται προσωρινά από τον Αναπληρωτή Πρόεδρο για διάστημα όχι μεγαλύτερο των 

45 ημερών εντός των οποίων προκηρύσσεται έκτακτο Παγκύπριο Συνέδριο για εκλογή νέου Προέδρου για το  

υπόλοιπο της κανονικής θητείας. 
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ΠΆΡΆΓΡΆΦΟΣ Β 

Ο Πρόεδρος της ΝΕΔΗΣΥ: 

1. Αποτελεί το κύριο εκτελεστικό όργανο της και τα σύνδεσμο της με το Κόμμα. 

2. Εκπροσωπεί και εκφράζει τη ΝΕΔΗΣΥ. Ηγείται της ιδεολογικής και πολιτικής κινήσεως της και εκφράζει επίσημα τις ιδεολογικές, πολιτικές και προγραμ-

ματικές κατευθύνσεις της. Προΐσταται της οργάνωσης ΝΕΔΗΣΥ και συντονίζει και εποπτεύει τη λειτουργία της και ιδιαίτερα τη λειτουργία ενός έκαστου 

οργάνου της ΝΕΔΗΣΥ, πολυμελούς ή μονομελούς  

3. Είναι ο εκπρόσωπος της ΝΕΔΗΣΥ στις εξωτερικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις της και ο προϊστάμενος στην εσωτερική λειτουργία της. 

4. Επιβλέπει την εκτέλεση των αποφάσεων του Ανωτάτου Συμβουλίου, καθώς επίσης και οιασδήποτε Επιτροπής Συμβουλίου ή Σώματος της ΝΕΔΗΣΥ. 

5. Έχει την νικώσα ψήφο σε περίπτωση ισοψηφίας των παρευρισκομένων μελών Επιτροπής, Συμβουλίου ή Σώματος στο οποίο βάσει του καταστατικού, 

έχει δικαίωμα ψήφου. 

 

ΠΆΡΆΓΡΆΦΟΣ Γ 

Ο Πρόεδρος της ΝΕΔΗΣΥ επιλέγει και διορίζει: 

1. Τους Ειδικούς Συμβούλους επί των ειδικών θεμάτων ή τομέων δραστηριοτήτων, τρείς εκ των οποίων  μετέχουν στο Πολιτικό Γραφείο και στο Ανώτατο 

Συμβούλιο.  

2. Τον Γραμματέα Επικοινωνίας και Προβολής ΝΕΔΗΣΥ. 

3. Τον Γραμματέα Οικονομικών και Διοίκησης της ΝΕΔΗΣΥ. 
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ΆΡΘΡΟ 17 – ΆΝΆΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της ΝΕΔΗΣΥ: 

1. Εκλέγεται από το Παγκύπριο Συνέδριο με ενιαία μυστική ψηφοφορία. 

2. Αναπληροί και εκπροσωπεί τον Πρόεδρο όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται. 

3. Βοηθά τον Πρόεδρο στην εκτέλεση των καθηκόντων του, ασκώντας γενική εποπτεία επί της γενικής λειτουργίας της ΝΕΔΗΣΥ, ή ενεργεί σύμφωνα με   

οδηγίες του Προέδρου, ασκώντας συγκεκριμένα καθήκοντα, τα οποία    απορρέουν από τις αρμοδιότητες του Προέδρου. 

4. Προΐσταται των Κεντρικών Εκλογικών επιτελείων που συστήνει η ΝΕΔΗΣΥ για την διεκδίκηση εκλογών. Μετά το πέρας της εκλογικής περιόδου, υπο-

βάλλει έκθεση δράσης προς το Ανώτατο Συμβούλιο. 

5. Συμμετέχει ως εκπρόσωπος της ΝΕΔΗΣΥ στα Κεντρικά εκλογικά επιτελεία που συστήνει ο ΔΗΣΥ για την διεκδίκηση εκλογών. 

6. Σε περίπτωση που κενωθεί η θέση του Προέδρου της ΝΕΔΗΣΥ, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος αναλαμβάνει την προεδρία μέχρι την ημέρα σύγκλισης  

Έκτακτου Παγκυπρίου Εκλογικού Συνεδρίου.  

 

ΆΡΘΡΟ 18 – ΆΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ ΝΕΔΗΣΥ 

1. Οι Αντιπρόεδροι της ΝΕΔΗΣΥ εκλέγονται από το Παγκύπριο Συνέδριο με ενιαία μυστική ψηφοφορία. 

2. Είναι ισότιμοι μεταξύ τους και για σκοπούς του πρωτοκόλλου και μόνο η θέση τους καθορίζεται από το χαρτοφυλάκιο το οποίο χαρακτηρίζει την θέση 

τους. 

3. Οι 3 τομείς δράσης: 

 Εσωτερική πολιτική λειτουργία: Συντονισμός και εποπτεία της λειτουργίας των κεντρικών και επαρχιακών πολιτικών οργάνων. Εποπτεία εκτέλεσης των 

πολιτικών αποφάσεων των κεντρικών συλλογικών οργάνων από τα υφιστάμενα τους συλλογικά όργανα ή αξιωματούχους.  

 Κυπριακού και πολιτικού σχεδιασμού: Σχεδιασμός και συντονισμός όλων των απαιτούμενων δράσεων που αποσκοπούν στη διατήρηση της μνήμης και 

στον αγώνα επανένωσης της πατρίδας μας. Συμμετοχή στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των πολιτικών επιδιώξεων της παράταξης 

 Διεθνών/Ευρωπαικών θεμάτων και κοινωνικής αλληλεγγύης: Εποπτεία και καθοδήγηση των εκπροσώπων της παράταξης σε διεθνή και ευρωπαικά φό-

ρα. Συντονισμός κοινωνικών δράσεων της παράταξης. 
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4. Οι τρεις Αντιπρόεδροι είναι υπόλογοι στο Ανώτατο Συμβούλιο και στο Παγκύπριο Συνέδριο και υποβάλλουν εκθέσεις δράσης στο Παγκύπριο Συνέδριο 

και στον Πρόεδρο κάθε 12 μήνες ή οποτεδήποτε τους ζητηθεί. 

5. Οι αρμοδιότητες των Αντιπροέδρων απορρέουν από τους τρεις ξεχωριστούς τομείς δράσης τους οποίους έχουν την επιλογή να διακδικήσουν. 

 

ΆΡΘΡΟ 19 – ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΆΜΜΆΤΕΆΣ 

ΠΆΡΆΓΡΆΦΟΣ Ά – Εκλογή Γενικού Γραμματέα 

Ο Γενικός Γραμματέας εκλέγεται από το Ανώτατο Συμβούλιο όπως προνοείται στο άρθρο 13.Γ και είναι εκτελεστικός αξιωματούχος της Οργάνωσης. 

ΠΆΡΆΓΡΆΦΟΣ Β-  Άρμοδιότητες / Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα 

1. Καταρτίζει γενικό οργανωτικό σχέδιο, το οποίο εγκρίνει το Πολιτικό Γραφείο και εποπτεύει την εφαρμογή του. 

2. Είναι υπεύθυνος για την τήρηση Αρχείων μελών και μεριμνά ώστε να γίνονται μέλη του Κόμματος, τα μέλη της ΝΕΔΗΣΥ. 

3. Είναι γενικά υπεύθυνος για την αύξηση των μελών της Οργάνωσης. 

4. Τηρεί Αρχείο Παλαιών μελών. 

5. Είναι υπεύθυνος για τη γνωστοποίηση των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων της ΝΕΔΗΣΥ. 

6. Έχει την οργανωτική ευθύνη για τις Παγκύπριες εκδηλώσεις και εκστρατείες της ΝΕΔΗΣΥ, καθώς και για τις Παγκύπριες συγκεντρώσεις και συγκεντρώ-

σεις του Κόμματος, στις οποίες συμμετέχει η Νεολαία. 

7. Είναι υπόλογος στο Ανώτατο Συμβούλιο και το Παγκύπριο Συνέδριο. Υποβάλλει εκθέσεις και προγράμματα δράσης στο Ανώτατο Συμβούλιο και στον 

Πρόεδρο κάθε 12 μήνες ή οποτεδήποτε του ζητηθεί. 

8. Έχει την ευθύνη για την ετοιμασία ημερήσιων διατάξεων όλων των ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ οργάνων της ΝΕΔΗΣΥ. 
 

ΠΆΡΆΓΡΆΦΟΣ Γ – Παραίτηση / Παύση και Άντικατάσταση του Γενικού Γραμματέα 

Σε περίπτωση υποβολής παραίτησης ο Γενικός Γραμματέας οφείλει να την υποβάλει γραπτώς στον Πρόεδρο και στο Πολιτικό Γραφείο σαράντα (40) ημέ-

ρες πριν από την ημέρα τερματισμού των καθηκόντων του. Στο διάστημα αυτό ο Πρόεδρος οφείλει να συγκαλέσει Ανώτατο Συμβούλιο για πλήρωση της 

θέσης. Ο Πρόεδρος της Οργάνωσης μπορεί να ζητήσει τον τερματισμό των καθηκόντων του Γενικού Γραμματέα αφού συγκαλέσει ειδικά προς τούτο Ανώ-

τατο Συμβούλιο στο οποίο υποβάλει γραπτώς αιτιολογημένη έκθεση. Η εισήγηση του Προέδρου θα πρέπει να συγκεντρώσει την έγκριση του (50%+1) των 

παρόντων μελών του Ανωτάτου. Η διαδικασία αντικατάστασης που ακολουθείται είναι η ίδια που περιγράφεται στο άρθρο 13.Γ. Η θητεία του διαρκεί όσο 

και η θητεία του Προέδρου. 
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ΆΡΘΡΟ 20 – ΓΡΆΜΜΆΤΕΆΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΆΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΠΆΡΆΓΡΆΦΟΣ Ά 

1. Ο Γραμματέας Οικονομικών και Διοίκησης διορίζεται και παύεται από τον Πρόεδρο της Οργάνωσης κατόπιν επικύρωσης από το Ανώτατο Συμβούλιο. 

2. Ο Γραμματέας Οικονομικών και Διοίκησης είναι εκτελεστικός αξιωματούχος της Οργάνωσης και συμμετέχει σε όλα τα συλλογικά όργανα της Οργάνω-

σης με δικαίωμα ψήφου εκτός από το Πολιτικό Γραφείο στο οποίο έχει μόνο δικαίωμα λόγου. 

3. Η θητεία του διαρκεί όσο και η θητεία του Προέδρου που τον διορίζει. 

4. Σε περίπτωση παραίτησης, αυτή υποβάλλεται γραπτώς στον Πρόεδρο τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την ημέρα τερματισμού των καθηκόντων του 

 

ΠΆΡΆΓΡΆΦΟΣ Β – Καθήκοντα Γραμματέα Οικονομικών και Διοίκησης 

1. Ο Γ.Ο.Δ είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία και διοικητική οργάνωση των Κεντρικών και των Επαρχιακών Γραφείων της Οργάνωσης. 

2. Κατόπιν οδηγιών του Προέδρου εκτελεί καθήκοντα συντονισμού για την υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων της Οργάνωσης. 

3. Αναλαμβάνει κατόπιν οδηγιών του Προέδρου ή απόφασης του Πολιτικού Γραφείου κάθε διοικητική αρμοδιότητα για την υλοποίηση των αποφάσεων 

της Οργάνωσης. 

4. Τηρεί τα πρακτικά όλων των κεντρικών οργάνων. 

5. Είναι υπόλογος στο Ανώτατο Συμβούλιο και στο Παγκύπριο Συνέδριο. Υποβάλει εκθέσεις δράσης στο Παγκύπριο Συνέδριο και στον Πρόεδρο κάθε 12 

μήνες ή οποτεδήποτε του ζητηθεί.  

6. Υπό την εποπτεία και καθοδήγηση του αρμόδιου Αντιπροέδρου υποβάλλει προς τον Πρόεδρο και το Πολιτικό Γραφείο ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων 

και εξόδων της ΝΕΔΗΣΥ. Προετοιμάζει και υποβοηθά τον αρμόδιο Αντιπρόεδρο για την παρουσίαση του τελικού λογαριασμού εσόδων και εξόδων και 

τον απολογισμό της οικονομικής διαχείρισης στο Ανώτατο Συμβούλιο και το Παγκύπριο Συνέδριο. 

7. Έχει ευθύνη για την εξεύρεση πόρων και είναι αρμόδιος για το διαφημιστικό τμήμα των εκφραστικών οργάνων της ΝΕΔΗΣΥ. 

8. Έχει ευθύνη για την τήρηση των αναγκαίων λογιστικών βιβλίων της οικονομικής διαχείρισης. Είναι υπεύθυνος για την τήρηση του Κανονισμού οικονο-

μικής διαχείρισης της ΝΕΔΗΣΥ που ψηφίζεται από το Ανώτατο Συμβούλιο και καλύπτει ολόκληρη τη ΝΕΔΗΣΥ. 
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ΆΡΘΡΟ 21 – ΓΡΆΜΜΆΤΕΆΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΆΣ ΚΆΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 

ΠΆΡΆΓΡΆΦΟΣ Ά 

1. Είναι ο επί του Τύπου εκπρόσωπος της και έχει αρμοδιότητα σε σχέση με την προετοιμασία των ενημερωτικών δελτίων και των εκφραστικών οργάνων 

της Οργάνωσης.  

2. Ο Γραμματέας Επικοινωνίας και Προβολής διορίζεται και παύεται από τον Πρόεδρο της Οργάνωσης κατόπιν επικύρωσης από το Ανώτατο Συμβούλιο. 

3. Ο Γραμματέας Επικοινωνίας και Προβολής είναι εκτελεστικός αξιωματούχος της Οργάνωσης και συμμετέχει σε όλα τα συλλογικά όργανα της Οργάνω-

σης με δικαίωμα ψήφου εκτός από το Πολιτικό Γραφείο στο οποίο έχει μόνο δικαίωμα λόγου. 

4. Η θητεία του διαρκεί όσο και η θητεία του Προέδρου που τον διορίζει. 

5. Σε περίπτωση παραίτησης, αυτή υποβάλλεται γραπτώς στον Πρόεδρο τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την ημέρα τερματισμού των καθηκόντων του 
 

ΠΆΡΆΓΡΆΦΟΣ Β – Καθήκοντα Γραμματέα Επικοινωνίας και Προβολής 

1. Ο Γ.Ε.Π είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία και διοικητική οργάνωση των γραφείων και των αξιωματούχων του ΠΓ, που το χαρτοφυλάκιο 

τους αφορά στον τομέα της Επικοινωνίας και Προβολής της οργάνωσης.  

2. Κατόπιν οδηγιών του Προέδρου εκτελεί καθήκοντα επικοινωνίας και προβολής της παράταξης. 

3. Είναι υπόλογος στο Ανώτατο Συμβούλιο και στο Παγκύπριο Συνέδριο. Υποβάλει εκθέσεις δράσης στο Παγκύπριο Συνέδριο και στον Πρόεδρο κάθε 12 

μήνες ή οποτεδήποτε του ζητηθεί.  

4. Υπό την εποπτεία και καθοδήγηση του Προέδρου υποβάλλει προς το ΠΓ ετήσιο προγραμματισμό δράσης. 
 

ΆΡΘΡΟ 22 – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΆΘΗΤΙΚΟΥ 

1. Έχει την ευθύνη για το γενικό συντονισμό και εποπτεία της Μαθητικής Κίνησης της ΝΕΔΗΣΥ. 

2. Ο Υπεύθυνος Μαθητικής Κίνησης έχει την ευθύνη μαζί με το Εκτελεστικό Συμβούλιο της ΜΑ.ΚΙ της Παγκύπριας εμφάνισης και προβολής της Μαθητι-

κής Κίνησης της ΝΕΔΗΣΥ. Βοηθείται στο έργο του από τους Επαρχιακούς Γραμματείς της Μαθητικής Κίνησης. 

3. Ο Υπεύθυνος Μαθητικής Κίνησης μαζί με το Εκτελεστικό Συμβούλιο της ΜΑ.ΚΙ χειρίζεται όλα τα θέματα που αφορούν τους μαθητές. Έχει την ευθύνη 

για την οργάνωση επιτροπών, για τη μελέτη και την αντιμετώπιση μαθητικών προβλημάτων. 

4. Ο Υπεύθυνος Μαθητικής Κίνησης μεταφέρει τις απόψεις και θέσεις των μαθητών στο Πολιτικό Γραφείο της ΝΕΔΗΣΥ και προβάλλει τις θέσεις του στα 

θέματα εκπαίδευσης, πολιτικής και μαθητικών προβλημάτων.  
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5. Ο Υπεύθυνος Μαθητικής Κίνησης μαζί με το Εκτελεστικό Συμβούλιο της ΜΑ.ΚΙ είναι υπεύθυνοι για την πολιτική επιμόρφωση των μαθητών – μελών της 

ΝΕΔΗΣΥ και έχουν την ευθύνη για την επιλογή και ετοιμασία ενημερωτικών και άλλων επιμορφωτικών προγραμμάτων για τους νέους. 

6. Υποβάλλει Εκθέσεις και Προγράμματα Δράσης στον Πρόεδρο της ΝΕΔΗΣΥ κάθε 12 μήνες ή οποτεδήποτε του ζητηθεί. 

 

ΆΡΘΡΟ 23 – ΓΡΆΜΜΆΤΕΆΣ ΆΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΆΙ ΥΓΙΟΥΣ ΆΠΆΣΧΟΛΗΣΗ  

Έχει την ευθύνη και την προώθηση των ιδανικών του αθλητισμού στην Νεολαία και το συντονισμό των αθλητικών δραστηριοτήτων της οργάνωσης. Είναι 

υπεύθυνος επίσης για τις καλές σχέσεις της οργάνωσης με διάφορους φορείς του αθλητισμού και για το σκοπό αυτό διοργανώνει επαφές με αρμόδιους 

φορείς, όπως σωματεία και συνδέσμους φιλάθλων.  

 

ΆΡΘΡΟ 24 – ΓΡΆΜΜΆΤΕΆΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

Είναι υπεύθυνος για τις Δημόσιες Σχέσεις της Οργάνωσης και τη συχνή επικοινωνία με εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Διοργανώνει συ-

ναντήσεις και διατηρεί επαφές με οργανισμούς, εταιρείες και φορείς και καταρτίζει σχέδιο για την προβολή της Οργάνωσης και των δραστηριοτήτων της 

στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και ευρύτερα στην κοινωνία.  

 

ΆΡΘΡΟ 25 – ΓΡΆΜΜΆΤΕΆΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΆΙ ΕΥΡΩΠΆΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

Έχει την ευθύνη για τις Διεθνείς Σχέσεις της Οργάνωσης και το συντονισμό των αντιπροσώπων της σε διάφορους διεθνείς οργανισμούς. Είναι υπεύθυνος 

για την προώθηση των θέσεων της οργάνωσης σε διεθνές επίπεδο. Καταρτίζει σχέδιο για ανάληψη διεθνών πρωτοβουλιών και αξιοποίηση διαφορών ευ-

ρωπαϊκών και άλλων προγραμμάτων και παρακολουθεί τις ευρωπαϊκές  πολιτικές για τη Νεολαία. 

ΆΡΘΡΟ 26 – ΓΡΆΜΜΆΤΕΆΣ ΔΙΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

Συντονίζει τις επαφές της οργάνωσης με αντιπροσώπους και οργανωμένα σύνολα της Τουρκοκυπριακής Νεολαίας. Καταρτίζει σχέδιο για την ανάληψη κοι-

νών δράσεων που προωθούν την προοπτική για επανένωση της πατρίδας μας και ειρηνική συμβίωση με τους Τουρκοκυπρίους. 
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ΆΡΘΡΟ 27 – ΓΡΆΜΜΆΤΕΆΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΆΣ ΚΆΙ ΆΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

Είναι υπεύθυνος για το συντονισμό και ανάδειξη της κοινωνικής και φιλανθρωπικής δράσης της οργάνωση. Διοργανώνει επαφές με φορείς και οργανι-

σμούς που ασχολούνται με κοινωνικά προβλήματα της Νεολαίας και επισκέψεις σε ευαγή ιδρύματα. Ετοιμάζει και συντονίζει σχέδιο δράσης για τις δρά-

σεις της Οργάνωσης σε κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι. 

ΆΡΘΡΟ 28 – ΓΡΆΜΜΆΤΕΆΣ Μ.Κ.Ο. ΚΆΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ 

Συντονίζει τις επαφές της οργάνωσης με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις Νεολαίας και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για ανάληψη κοινών δράσεων και πρω-

τοβουλιών που εξυπηρετούν κοινούς στόχους. Έχει την ευθύνη για την πολιτική και λειτουργία της Οργάνωσης στο πλαίσιο του Συμβουλίου Νεολαίας Κύ-

πρου. 

ΆΡΘΡΟ 29 – ΓΡΆΜΜΆΤΕΆΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΆΖΟΜΕΝΩΝ ΚΆΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ 

Είναι υπεύθυνος για θέματα που απασχολούν τους νέους εργαζομένους και επιστήμονες. Συντονίζει συναντήσεις και επαφές με συντεχνίες εργαζομένων 

νέων, επιμελητηρίων και νέους επιστήμονες. Ετοιμάζει εισηγήσεις για επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την 

οργάνωση κοινών δράσεων και προγραμμάτων. Έχει επίσης, την ευθύνη του συντονισμού σε συνεργασία με την Φ.Π.Κ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ, των συνδέσμων απο-

φοίτων της Φ.Π.Κ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ. 

 

ΆΡΘΡΟ 30 – ΓΡΆΜΜΆΤΕΆΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

Είναι υπεύθυνος για τον καταρτισμό σχεδίου για ενίσχυση και προώθηση της πολιτιστικής δράσης της οργάνωσης. Έχει την ευθύνη για τον συντονισμό και 

την καλύτερη οργάνωση των θεατρικών, μουσικών και χορευτικών σχημάτων της οργάνωσης. 

ΆΡΘΡΟ 31 – ΓΡΆΜΜΆΤΕΆΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΆΙ ΆΝΆΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΆΡΆΤΆΞΗΣ 

Η ανάγκη για εκσυγχρονισμό και ανανέωση της παράταξης μας, ειδικά όσων αφορά το κάλεσμα για συμμετοχή και συνδιαμόρφωση με το σύνολο των κοι-

νωνικών δρώντων που ασπάζονται τις ίδιες αρχές με την παράταξη μας, πρέπει να είναι συνεχές.  Ο Γραμματέας επωμίζεται της υποχρέωσης για υποβολή 

στο ΠΓ συγκεκριμένων προτάσεων με στόχο το κάλεσμα προς τους νέους της κοινωνίας μας να είναι διαρκές. 



 

  29 

ΝΕΟΛΑΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ | ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

ΆΡΘΡΟ 32 – ΓΡΆΜΜΆΤΕΆΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΆΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Είναι υπεύθυνος για την υποστήριξη και ενίσχυση των Τ.Ε της Οργάνωσης μέσα από προγράμματα δράσης και πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται σε συ-

νεργασία με τις Επαρχιακές Γραμματείες και για την ανάδειξη των αναγκών των τοπικών κοινωνιών. Έχει επίσης την ευθύνη για τη συνεργασία της Οργά-

νωσης με αντιπροσωπείες ομογενών και κοινοτικών πολιτών. 

ΆΡΘΡΟ 33 – Φ.Π.Κ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΆ 

1. Η φοιτητική Οργάνωση του Κόμματος είναι η ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ η οποία αποτελεί το φοιτητικό τμήμα της ΝΕΔΗΣΥ.  

2. Αποτελεί καθήκον και υποχρέωση των μελών της ΝΕΔΗΣΥ να εντάσσονται στην ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και να εργάζονται με 

συνέπεια και ευθύνη για το οργανωτικό δυνάμωμα της ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ και για τη συνεχή βελτίωση της λειτουργίας της. 

3. Συμμετοχή εγγεγραμμένων μελών της ΝΕΔΗΣΥ σε Φοιτητικές Παρατάξεις άλλες από την ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ συνεπάγεται την άμεση παραπομπή τους στο 

Ανώτατο Συμβούλιο της ΝΕΔΗΣΥ. 

4. Η προσέλκυση  και ένταξη νέων μελών στην ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ και η ψήφιση των υποψηφίων της σε οποιεσδήποτε φοιτητικές εκλογές αποτελούν βασική 

υποχρέωση των Συναγερμικών νέων.  

5. Οι φοιτητές μέλη της ΝΕΔΗΣΥ που φοιτούν στην Κύπρο, εντάσσονται οργανωτικά και στη Φοιτητική Παράταξη ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ και στην οργάνωση της 

ΝΕΔΗΣΥ του τόπου κατοικίας τους.  

ΆΡΘΡΟ 34 – ΠΡΟΕΔΡΟΣ Φ.Π.Κ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΆ 

Ο Πρόεδρος της Φ.Π.Κ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ: 

1. Εκλέγεται από το Παγκύπριο Συνέδριο της ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΣ βάση του Καταστατικού της. 

2. Είναι υπεύθυνος για την οργάνωση των φοιτητικών μελών της ΝΕΔΗΣΥ στους τόπους σπουδών τους, είτε στο εξωτερικό είτε στο εσωτερικό. 

3. Μεριμνά δε για την εγγραφή των μελών της που περατώνουν τις σπουδές τους στην ΝΕΔΗΣΥ και τον ΔΗΣΥ. 

4. Αποτελεί το συνδετικό κρίκο μεταξύ των φοιτητών προς τη ΝΕΔΗΣΥ και προβάλλει τις θέσεις τους στα ειδικά θέματα καταρτισμού εκπαιδευτικής πολι-

τικής και φοιτητικών προβλημάτων. 

5. Υποβάλλει Εκθέσεις και Προγράμματα Δράσης στον Πρόεδρο της ΝΕΔΗΣΥ κάθε 12 μήνες ή οποτεδήποτε του ζητηθεί. 
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ΆΡΘΡΟ 35 – ΜΆΘΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΝΕΔΗΣΥ 

1. Η Μαθητική Κίνηση (ΜΑ.ΚΙ) αποτελεί Παγκύπρια Οργάνωση η οποία λειτουργεί με βάση τον Κανονισμό Λειτουργίας και το παρόν καταστατικό. 

2. Ο Γραμματέας Μαθητικού έχει την ευθύνη της πολιτικής και οργανωτικής εποπτείας της ΜΑ.ΚΙ. 

3. Ο Κανονισμός λειτουργίας της ΜΑ.ΚΙ εγκρίνεται από το Ανώτατο Συμβούλιο της ΝΕΔΗΣΥ και οποιαδήποτε αλλαγή σ’ αυτό υπόκειται στην έγκριση του 

πιο πάνω σώματος. 

4. Οι Επαρχιακοί Γραμματείς της Μαθητικής Κίνησης καθώς και οι εκπρόσωποι της Επαρχιακής ΜΑ.ΚΙ (Μαθητές) που εκλέγονται με βάση τον Κανονισμό 

Λειτουργίας της, είναι υπόλογοι και στην Επαρχιακή Γραμματεία της ΝΕΔΗΣΥ και στον Γραμματέα Μαθητικής Κίνησης. 

5. Οι μαθητές μέλη της ΝΕΔΗΣΥ, εντάσσονται οργανωτικά και στη Μαθητική Κίνηση της ΝΕΔΗΣΥ στο σχολείο τους και στην οργάνωση της ΝΕΔΗΣΥ, του 

τόπου κατοικίας τους. 

 

ΆΡΘΡΟ 36 – ΠΆΥΣΗ / ΠΆΡΆΙΤΗΣΗ ΚΆΙ ΆΝΤΙΚΆΤΆΣΤΆΣΗ ΆΞΙΩΜΆΤΟΥΧΩΝ 

Σε περίπτωση που αξιωματούχος της ΝΕΔΗΣΥ ή μέλος Επαρχιακής Γραμματείας, Περιφερειακός Υπεύθυνος, Πρόεδρος Τοπικής Επιτροπής ή οποιοσδήποτε 

άλλος που κατέχει θέση και εκτελεί καθήκοντα στη ΝΕΔΗΣΥ επιδεικνύει ασύγγνωστη αμέλεια ή αδράνεια στην εκτέλεση των καθηκόντων του, ώστε να 

μειώνεται η απόδοση του τομέα του, τότε υπόκειται σε παύση από το Εκτελεστικό Γραφείο, και αφού η απόφαση του Εκτελεστικού Γραφείου επικυρωθεί 

από το Ανώτατο Συμβούλιο με πλειοψηφία. 

Η αντικατάσταση παυθέντος ή παραιτηθέντος αξιωματούχου γίνεται κατά τον ακόλουθο τρόπο:  

 α) Σε περίπτωση κενωθείσας θέσης Αντιπροέδρου ή αξιωματούχου που εκλέγεται από το Ανώτατο Συμβούλιο, με εκλογή από το Ανώτατο Συμβούλιο στην 

βάση του Άρθρου 1.Ε του καταστατικού. 

β) Σε περίπτωση αξιωματούχου που εκλέγεται από το Επαρχιακό Συνέδριο από το αντίστοιχο Επαρχιακό Συμβούλιο. Για κενή θέση της Επαρχιακής Γραμ-

ματείας υποψήφιοι μπορεί να είναι μόνο μέλη του υφιστάμενου Επαρχιακού Συμβουλίου που εκλέγηκαν στην ενιαία ψηφοφορία από το Επαρχιακό Συνέ-

δριο. 

γ) Σε περίπτωση αντικατάστασης/παύσης αξιωματούχου η πλήρωση της θέσης γίνεται για το υπόλοιπο της κανονικής θητείας του οργάνου στο οποίο ε-

κλέγεται/διορίζεται ο εν λόγω αξιωματούχος. 
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ΆΡΘΡΟ 37 – ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΠΆΡΆΙΤΗΘΕΝΤΟΣ ΆΞΙΩΜΆΤΟΥΧΟΥ 

Σε περίπτωση παραίτησης αξιωματούχου εφαρμόζονται οι πρόνοιες του άρθρου 34. 
 

ΆΡΘΡΟ 38 – ΕΠΆΡΧΙΆΚΆ ΟΡΓΆΝΆ 

Όργανα της ΝΕΔΗΣΥ στην Επαρχιακή Οργάνωση είναι: 

1. Το Επαρχιακό Συνέδριο 

2. Το Επαρχιακό Συμβούλιο 

3. Η Επαρχιακή Γραμματεία 

4. Ο Επαρχιακός Γραμματέας 

5. Οι Τοπικές Επιτροπές 

6. Οι Επιτροπές πόλεων και οι Επιτροπές Ενοριών 
 

ΆΡΘΡΟ 39 – ΕΠΆΡΧΙΆΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ  

Το Επαρχιακό Συνέδριο είναι το Ανώτατο Όργανο της κατ’ επαρχίαν οργανώσεως της ΝΕΔΗΣΥ και συγκαλείται από το Επαρχιακό Συμβούλιο κατόπιν συνεν-

νοήσεως με το Ανώτατο Συμβούλιο, τακτικά για κάθε δυο χρόνια, έκτακτα δε όταν το Επαρχιακό Συμβούλιο θεωρήσει τούτο αναγκαίο ή όταν ζητήσει η 

πλειοψηφία των Τοπικών Επιτροπών της Επαρχίας. 

 

ΆΡΘΡΟ 40 – ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΠΆΡΧΙΆΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

Στο Επαρχιακό Συνέδριο παίρνουν μέρος: 

1. Οι αξιωματούχοι της ΝΕΔΗΣΥ της Επαρχίας που μετέχουν στην Κεντρική ΝΕΔΗΣΥ  

2. Τα μέλη του Επαρχιακού Συμβουλίου που εκλέγονται με ενιαία ψηφοφορία από το Επαρχιακό Συνέδριο 

3. Αντιπρόσωποι της Μαθητικής Κίνησης σε αριθμό που να μην υπερβαίνει τους 40 (προτεραιότητα έχουν τα μέλη της Επαρχιακής Επιτροπής της ΜΑ.ΚΙ) 

4. Αντιπρόσωποι της ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ σε αριθμό που να μην υπερβαίνει τους 40 

5. Αντιπρόσωποι από τις Τοπικές Ενώσεις και Επιτροπές Πόλεων της Επαρχίας σε αριθμό που να μην υπερβαίνει τους 340 για Λευκωσία, 320 για Αμμόχω-

στο και Λεμεσό, 260 για Λάρνακα και 200 για Πάφο. Στο Επαρχιακό Συνέδριο Κερύνειας δικαιούνται συμμετοχή όλα τα μέλη 
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Οι θέσεις κατανέμονται από το Επαρχιακό Συμβούλιο στις Τοπικές Ενώσεις και τις Ενώσεις Πόλεων, ανάλογα με τον αριθμό μελών τους. Προτεραιότητα 

έχουν τα μέλη των Τοπικών Επιτροπών  και ακολουθούν τα μέλη που εκλέγονται κατά την Τοπική Συνέλευση. 

 

ΆΡΘΡΟ 41 – ΆΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΆΡΧΙΆΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ  

1. Των Συνεδριών προεδρεύει ο Πρόεδρος ή οι Αντιπρόεδροι της ΝΕΔΗΣΥ και συγκαλείται τακτικά κάθε 2 χρόνια. Σε έκτακτη Συνεδρία προεδρεύει ο Ε-

παρχιακός Γραμματέας. 

2. Η διαδικασία του Επαρχιακού Συνεδρίου είναι ίδια με εκείνη του Παγκυπρίου Συνεδρίου 

3. Το Επαρχιακό Συνέδριο εκλέγει: 

 Τον Επαρχιακό Γραμματέα 

 Τον βοηθό Επαρχιακό Γραμματέα 

 Τον Επαρχιακό Οργανωτικό Γραμματέα 

 Τα 20 μέλη του Επαρχιακού Συμβουλίου 

4.   Το Επαρχιακό Συνέδριο ασκεί έλεγχο στα ακόλουθα θέματα: 

 Εκθέσεις Δράσης του Επαρχιακού Συμβουλίου και γενικά των οργάνων που εκλέγει 

 Εξελεγμένη Ταμειακή Έκθεση του Επαρχιακού Ταμείου 

5.   Αποφασίζει επί θεμάτων που αφορούν την Επαρχιακή Οργάνωση 

 

ΆΡΘΡΟ 42 – ΕΠΆΡΧΙΆΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

1. Το Επαρχιακό Συμβούλιο αποτελείται  

α) από είκοσι τρία (23) μέλη, τα οποία εκλέγονται από το Επαρχιακό Συνέδριο, β) Τα μέλη της Ε.Ε.ΦΠΚ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ που διαμένουν στην επαρχία, γ) Τα 

επτά (7) μέλη του Δ.Σ της ΜΑ.ΚΙ, δ) τους Προέδρους των τοπικών επιτροπών της ΝΕΔΗΣΥ, ε) Πολιτειακούς αξιωματούχους μέχρι και 33 χρόνων, μέλη της 

ΝΕΔΗΣΥ. 
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2. Σε περίπτωση κενώσεως θέσεως του Επαρχιακού Συμβουλίου για οποιαδήποτε αιτία, τα υπόλοιπα μέλη του Επαρχιακού Συμβουλίου που εκλέγηκαν 

από το Επαρχιακό Συνέδριο καλούμενα προς τούτο από την Επαρχιακή Γραμματεία μέσα σε τριάντα (30) το αργότερο ημέρες από της κενώσεως της θέ-

σης, εκλέγουν νέο μέλος για το υπόλοιπο της θητείας και συμπληρώνουν τον αριθμό των μελών του Συμβουλίου που καθορίζει το Καταστατικό. 

3. Κατά τη διάρκεια της 2ετούς θητείας του το Επαρχιακό Συμβούλιο δικαιούται να ανακατανέμει τους Γραμματείς που εκλέγονται βάσει του άρθρου 37 

(2). 

 

ΆΡΘΡΟ 43 – ΆΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΆΡΧΙΆΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

1. Είναι το Ανώτερο Επαρχιακό όργανο μετά το Επαρχιακό Συνέδριο. 

2. Εποπτεύει την εφαρμογή των αποφάσεων του Επαρχιακού Συνεδρίου. Τα 23 μέλη του Επαρχιακού Συμβουλίου που εκλέγονται από το Επαρχιακό Συ-

νέδριο εκλέγουν από αυτά, τα εξής μέλη της Επαρχιακής Γραμματείας: 

Γραμματέα Μαθητικού 

Γραμματέα Εκδηλώσεων 

Επαρχιακό Ταμία 

Δύο Βοηθούς Οργανωτικούς Γραμματείς 

Γραμματέα Αθλητισμού, Κοινωνικής Μέριμνας και Περιβάλλοντος 

3.   Εποπτεύει, ελέγχει και συντονίζει τη λειτουργία όλων των Επαρχιακών Οργάνων. 

4.   Εγκρίνει ή απορρίπτει δευτεροβάθμια τις αιτήσεις εγγραφής μελών 

5.    (Ι) Το Επαρχιακό Συμβούλιο και το Ανώτατο Συμβούλιο από κοινού καθορίζουν τις περιφέρειες κάθε επαρχίας 

(ΙΙ) Το Επαρχιακό Συμβούλιο διορίζει τους περιφερειακούς γραμματείς κάθε επαρχίας 

(ΙΙΙ) Οι Περιφερειακοί Γραμματείς μπορεί να είναι μέλη του Επαρχιακού Συμβουλίου. Σε ενάντια περίπτωση Περιφερειακός Γραμματέας παίρνει μέρος 

στις συνεδρίες του Επαρχιακού Συμβουλίου χωρίς δικαίωμα ψήφου. 

 



 

  34 

ΝΕΟΛΑΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ | ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

ΆΡΘΡΟ 44 – ΕΠΆΡΧΙΆΚΗ ΓΡΆΜΜΆΤΕΙΆ  

ΠΆΡΆΓΡΆΦΟΣ Ά 

Η Επαρχιακή Γραμματεία αποτελείται από τους: 

1. Επαρχιακό Γραμματέα 

2. Αναπληρωτή Επαρχιακό Γραμματέα 

3. Επαρχιακό Οργανωτικό Γραμματέα 

4. Επαρχιακό Ταμία 

5. Γραμματέα Μαθητικού 

6. Γραμματέα Εκδηλώσεων 

7. Γραμματέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

8. Γραμματέα Αθλητισμού, Κοινωνικής Μέριμνας και Περιβάλλοντος 

9. Βοηθός Οργανωτικός Γραμματέας 

10. Βοηθός Γραμματέας Μαθητικού 

11. Τον Πρόεδρο των μαθητών ΜΑ.ΚΙ της επαρχίας όπου υπάρχει 

 

ΠΆΡΆΓΡΆΦΟΣ Β 

Η Επαρχιακή Γραμματεία υποβάλλει κάθε 6 μήνες απολογισμό πεπραγμένων και πρόγραμμα δράσης προς το Επαρχιακό Συμβούλιο, κατά τους μήνες Ιού-

νιο – Ιούλιο και Ιανουάριο. 
 

 

ΆΡΘΡΟ 45 – ΕΠΆΡΧΙΆΚΟΣ ΓΡΆΜΜΆΤΕΆΣ 

Ο Επαρχιακός Γραμματέας έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

1. Είναι υπεύθυνος για την οργάνωση της επαρχίας του καθώς και για την οικονομική διαχείριση αυτής και προεδρεύει της Επαρχιακής Γραμματείας και 

του Επαρχιακού Συμβουλίου 

2. Είναι ο κύριος εκπρόσωπος και ο πρώτος αξιωματούχος της ΝΕΔΗΣΥ στην επαρχία του 

3. Είναι υπόλογος στο Ανώτατο Συμβούλιο 
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4. Ο Επαρχιακός Γραμματέας Νεολαίας συμμετέχει εξ οφίκιο με δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις του Επαρχιακού Συμβουλίου και της Επαρχιακής Εκτε-

λεστικής Γραμματείας του ΔΗΣΥ της αντίστοιχης επαρχίας 

5. Ο Αναπληρωτής Επαρχιακός Γραμματέας βοηθά τον Επαρχιακό Γραμματέα στο έργο του και τον αναπληροί στην απουσία του 

 

ΆΡΘΡΟ 46– ΕΝΟΡΙΆΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ, ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΚΆΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΟΛΕΩΝ 

ΠΆΡΆΓΡΆΦΟΣ Ά 

1. Στις πόλεις ή κωμοπόλεις ιδρύονται οι Ενώσεις Πόλεων στα προάστια και σε ορισμένες περιπτώσεις σε συνοικίες μιας πόλης ιδρύονται οι Ενοριακές 

Ενώσεις και στα χωριά οι Τοπικές Ενώσεις. Οι Ενώσεις αυτές καθώς επίσης και οι επιτροπές τους, αποτελούν βασικές οργανωτικές μονάδες της ΝΕΔΗ-

ΣΥ και η αποστολή τους είναι εξαιρετικής σημασίας. 

2. Σαν γεωγραφική βάση μιας Ενοριακής Ένωσης μπορεί να επιλεγεί και το Εκλογικό Κέντρο. Το ίδιο μπορεί να γίνει και για τις Τοπικές Ενώσεις σε χωριά 

στα οποία λειτουργούν περισσότερα από ένα εκλογικά κέντρα. 

ΠΆΡΆΡΆΦΟΣ Β 

1. Τα μέλη της ΝΕΔΗΣΥ στις διάφορες Ενοριακές, Ενώσεις Πόλεων και Τοπικές Ενώσεις συνέρχονται κάθε δυο (2) χρόνια σε Γενική Συνέλευση η οποία συ-

γκαλείται από τον Επαρχιακό Γραμματέα της επαρχίας στην οποία υπάγονται μετά από απόφαση του αντίστοιχου Επαρχιακού Συμβουλίου, κατά τρό-

πο ανάλογο της σύγκλησης του Επαρχιακού Συνεδρίου. 

2. Η Γενική Συνέλευση της Ένωσης εκλέγει την αντίστοιχη Επιτροπή Πόλης, η Ενοριακή ή Τοπική Επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από πέντε (5) εως δεκαπέ-

ντε (15) μέλη ως ακολούθως: 

 Πρόεδρος Επιτροπής Πόλης ή Ενοριακής ή Τοπικής Επιτροπής ο οποίος είναι και ο Τοπικός Εκπρόσωπος της ΝΕΔΗΣΥ 
 Αντιπρόεδρο 
 Οργανωτικό Γραμματέα 
 Γραμματέα ΜΑ.ΚΙ 
 Ταμία 
 Γραμματέα Εκδηλώσεων 
 Γραμματέα Ενημέρωσης 
 Γραμματέα Αθλητισμού, Κοινωνικής Μέριμνας και Περιβάλλοντος 
 Γραμματέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
 Συμβούλους 
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ΠΆΡΆΓΡΆΦΟΣ Γ 

Έκτακτη Συνέλευση των μελών συγκαλείται από την Επιτροπή Πόλης ή Ενοριακή ή Τοπική Επιτροπή το θεωρεί σκόπιμο, ή το 1/3 των μελών της Ένωσης 

εγγράφως απαιτεί η Γενική Συνέλευση. 

 

ΠΆΡΆΓΡΆΦΟΣ Δ 

1. Η Τοπική ή Ενοριακή Επιτροπή ή Επιτροπή Πόλης συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα και έκτακτα ανάλογα με τα παρουσιαζόμενα προβλήματα. 

2. Οι Επιτροπές Πόλεων καθώς και οι Τοπικές και Ενοριακές Επιτροπές εξετάζουν και εγκρίνουν ή απορρίπτουν πρωτοβάθμια αιτήσεις υποψηφίων μελών 

της ΝΕΔΗΣΥ και τηρούν τα σχετικά μητρώα μελών 

3. Οι Επιτροπές Πόλεων καθώς και οι Τοπικές ή Ενοριακές Επιτροπές έχουν ευθύνη για την οργάνωση και προώθηση των στόχων και σκοπών της ΝΕΔΗΣΥ 

στην περιοχή τους και διοχετεύουν την κομματική διαφώτιση στα μέλη της ΝΕΔΗΣΥ 

4. Η Επιτροπή Πόλης ή Τοπική ή Ενοριακή Επιτροπή μπορεί να συγκροτήσει τα μέλη της ΝΕΔΗΣΥ στην περιοχή της σε Ομάδες Νεολαίας (Ο.Ν) που να απο-

τελούνται από πέντε (5) – δώδεκα (12) μέλη. Σκοπός των Ομάδων Νεολαίας είναι η διοχέτευση της Κομματικής Διαφώτισης και η υποβολή προς τα 

προϊστάμενα όργανα της ΝΕΔΗΣΥ των απόψεων των απλών μελών της ΝΕΔΗΣΥ. Κάθε Ο.Ν μπορεί να εκλεγεί μεταξύ των μελών της ένα συντονιστή ο 

οποίος να την εκπροσωπεί έναντι της Τοπικής ή Ενοριακής Επιτροπής ή Επιτροπής Πόλης. 

5. Ο Πρόεδρος κάθε Τοπικής ή Ενοριακής Νεολαίας συμμετέχει εξ οφίκιο με δικαίωμα ψήφου, στις συνεδριάσεις της αντίστοιχης Τοπικής Επιτροπής του 

Κόμματος. Τον Πρόεδρο κωλυόμενο ή απόντα αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος χωρίς δικαίωμα ψήφου. 

6. Κάθε νέος και νέα που ανήκει στη ΝΕΔΗΣΥ πρέπει να γίνει μέλος της Ένωσης του ΔΗΣΥ της μόνιμης κατοικίας ή τόπου που ψηφίζει, εφόσον έχει συ-

μπληρώσει την ηλικία που απαιτείται για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος. 
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ΆΡΘΡΟ 47 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΤΗΣ ΝΕΔΗΣΥ 

ΠΆΡΆΓΡΆΦΟΣ Ά 

1. Τους τακτικούς πόρους της ΝΕΔΗΣΥ αποτελούν: 

 Το δικαίωμα εγγραφής αν υπάρχει 

 Οι συνδρομές και οι εισφορές εάν υπάρχουν 

 Τα έσοδα από την περιουσία της ΝΕΔΗΣΥ 

 Η τακτική χορηγία του ΔΗΣΥ προς τη ΝΕΔΗΣΥ 

 Η τακτική χορηγία του κράτους προς τη ΝΕΔΗΣΥ 

2. Τους έκτακτους πόρους της ΝΕΔΗΣΥ αποτελούν: 

 Τα έσοδα από εορτές και άλλες ανάλογες εκδηλώσεις και συγκεντρώσεις 

 Τα έσοδα από δωρεές, κληρονομιές ή κληροδοσίες 

 Τα κέρδη από κρατικά ή άλλα χρεόγραφα και λαχεία 

3. Όλα τα σχετιζόμενα με την οικονομική διαχείριση θέματα, καθορίζονται με Ειδικό Κανονισμό που εγκρίνεται από το Ανώτατο Συμβούλιο, κατόπιν εισή-

γησης του Γραμματέα Οικονομικής Διαχείρισης 

ΠΆΡΆΓΡΆΦΟΣ Β – Οικονομικός Έλεγχος  

1. Το Ανώτατο Συμβούλιο εκλέγει δυο ελεγκτές εκ των οποίων ο ένας πρέπει να είναι εγκεκριμένος λογιστής για τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης 

της ΝΕΔΗΣΥ σε όλα τα επίπεδα – δηλ το Κεντρικό Ταμείο, τα Επαρχιακά Ταμεία, τα Ταμεία της Μαθητικής Κίνησης, τα Ταμεία των Ενοριακών Ενώσεων ως 

επίσης και των Ενώσεων Πόλης. Οι Οικονομικοί Ελεγκτές συνεργάζονται επίσης με τους Οικονομικούς Ελεγκτές της ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΣ για έλεγχο του ταμείου 

της άνω οργάνωσης, αν τους ζητηθεί προς τούτο από το Ανώτατο Συμβούλιο. Απαραίτητα ο ένας από τους δυο ελεγκτές πρέπει να είναι επαγγελματίας 

εγκεκριμένος λογιστής ελεγκτής. Η θητεία τους είναι τριετής και δικαιούνται να παρευρίσκονται στις συνεδριάσεις των διαφόρων οργάνων της ΝΕΔΗΣΥ. 
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2. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει εγκεκριμένος λογιστής στους υποψηφίους, τότε εκλέγεται μόνο ένας από τους υποψηφίους και διορίζει ακόμα ένα ο 

Πρόεδρος της ΝΕΔΗΣΥ, ο οποίος πρέπει οπωσδήποτε να είναι εγκεκριμένος λογιστής έστω και αν δεν πληροί το όριο ηλικίας. Στην περίπτωση που δεν πλη-

ροί το όριο ηλικίας, ο εγκεκριμένος λογιστής δεν θα έχει δικαίωμα ψήφου σε κανένα συλλογικό όργανο της ΝΕΔΗΣΥ 

3. Οι Ελεγκτές υποβάλλουν κατά τη διάρκεια της θητείας τους εκθέσεις στο Ανώτατο Συμβούλιο κάθε χρόνο. 

4. Οι ελεγκτές έχουν υποχρέωση όταν κρίνουν σκόπιμο να ζητήσουν από το Ανώτατο Συμβούλιο: 

 Να θεσπίσει κανονισμούς οικονομικής διαχείρισης και ελέγχου για την καλύτερη διαχείριση των οικονομικών της Νεολαίας και 

 Να παρευρίσκονται στις Συνεδριάσεις της που έχουν σχέση με τα οικονομικά θέματα, χωρίς δικαίωμα ψήφου 

5. Εάν οποιοδήποτε τμήμα της ΝΕΔΗΣΥ τερματίσει τη δραστηριοποίηση του, τότε όλα τα σχετικά βιβλία οικονομικής διαχείρισης και χρήματα παραδίδο-

νται στον Γραμματέα Οικονομικής Διαχείρισης της ΝΕΔΗΣΥ ο οποίος ανοίγει προς τούτο ειδικό λογαριασμό και επιστρέφεται όταν το εν λόγω τμήμα επα-

ναδραστηριοποιηθεί. Η διαδικασία της παρούσης παραγράφου τίθεται σε λειτουργία κατόπιν αποφάσεων του Προέδρου της ΝΕΔΗΣΥ. 

 

ΆΡΘΡΟ 48 – ΕΠΆΓΓΕΛΜΆΤΙΚΆ ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΆΙ ΆΞΙΩΜΆΤΟΥΧΟΙ 

1. Οι επαγγελματικές θέσεις αξιωματούχων της ΝΕΔΗΣΥ είναι αυτές του Γενικού Γραμματέα και του Γραμματέα Οικονομικών Διοίκησης, του Υπεύθυνου 

Μαθητικής Κίνησης και του Γραμματέα επικοινωνίας και προβολής ΝΕΔΗΣΥ. Οι όροι με βάση τους οποίους εργοδοτούνται στην Οργάνωση ρυθμίζονται με 

Κανονισμούς. Ο Γενικός Γραμματέας και ο Γραμματέας Οικονομικών και Διοίκησης δε δικαιούνται να διεκδικήσουν τη θέση του Προέδρου της Οργάνωσης 

εκτός κι αν έχουν παραιτηθεί τέσσερις (4) μήνες πριν τις εκλογές.  

2. Ο πρόεδρος της οργάνωσης, οι επαρχιακοί γραμματείς, ο γραμματέας ΜΑΚΙ και ο πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Φ.Π.Κ. Πρωτοπορία κατά τη 

διάρκεια της θητείας τους δεν επιτρέπεται να είναι υπάλληλοι του κόμματος ή να έχουν επαγγελματική σχέση με κομματικούς ή πολιτειακούς αξιωματού-

χους.   

3. Το Πολιτικό Γραφείο μπορεί να αποφασίσει την πρόσληψη μονίμου ή έκτακτου επαγγελματικού προσωπικού για τα κεντρικά ή τα επαρχιακά γραφεία 

αφού πρώτα εξετάσει και αποφασίσει ότι είναι αναγκαία η πρόσληψη αυτή. Τους σχετικούς όρους εργοδότησης υπογράφει ο Πρόεδρος της Οργάνωσης 

και στην περίπτωση επαγγελματικού προσωπικού σε επαρχιακά γραφεία και ο οικείος Επαρχιακός Γραμματέας.  

4. Τα επαγγελματικά στελέχη υπηρετούν με πίστη, ακεραιότητα και αντικειμενικότητα και δεν αναμειγνύονται άμεσα ή έμμεσα στις ενδοκομματικές εκλο-

γές. Υπηρετούν τη ΝΕΔΗΣΥ, δεν υπηρετούν πρόσωπα. 
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5. Επαγγελματικά στελέχη της ΝΕΔΗΣΥ, όπως αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, δε δικαιούνται να υποβάλουν υποψηφιότητα σε ο-

ποιαδήποτε θέση του Πολιτικού Γραφείου της ΝΕΔΗΣΥ εκτός αν παραιτηθούν τρεις (3) μήνες προηγουμένως.  

6. Όπου υπάρχει ανάγκη μπορεί να λειτουργήσει με απόφαση του Πολιτικού Γραφείου της ΝΕΔΗΣΥ, επαγγελματική θέση Εκτελεστικού Γραμματέα στις Ε-

παρχίες. Ο Επαρχιακός Εκτελεστικός Γραμματέας υποδεικνύεται από την αντίστοιχη Επαρχιακή Γραμματεία και τυγχάνει έγκρισης από το Πολιτικό Γραφείο 

της ΝΕΔΗΣΥ. Στα καθήκοντα του Επαρχιακού Εκτελεστικού Γραμματέα συμπεριλαμβάνεται η οργάνωση της Μαθητικής Κίνησης της ΝΕΔΗΣΥ στην αντίστοι-

χη επαρχία αλλά και η εκτέλεση γενικών οργανωτικών καθηκόντων όπως αυτά αποφασιστούν από την αντίστοιχη Επαρχιακή Γραμματεία και το Πολιτικό 

Γραφείο της ΝΕΔΗΣΥ. Τους όρους εργοδότησης υπογράφει ο Πρόεδρος της ΝΕΔΗΣΥ και την τήρηση τους, εποπτεύει ο οικείος Επαρχιακός Γραμματέας και 

ο Διευθυντής Οικονομικών και Διοίκησης της Οργάνωσης. Ο Επαρχιακός Εκτελεστικός Γραμματέας δε δικαιούται να υποβάλει υποψηφιότητα σε οποιαδή-

ποτε θέση του Πολιτικού Γραφείου της ΝΕΔΗΣΥ εκτός και αν παραιτηθεί τρεις (3) μήνες προηγουμένως. Για τη θέση του Προέδρου της Οργάνωσης ή του 

Επαρχιακού Γραμματέα δε δικαιούται να υποβάλει υποψηφιότητα εκτός και αν παραιτηθεί τέσσερις (4) μήνες προηγουμένως. 

7. Για όλα τα επαγγελματικά στελέχη  ισχύουν τα όρια ηλικίας της Οργάνωσης. 

 

ΆΡΘΡΟ 49 – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΆΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΆΣ 

1. Για την καλύτερη εφαρμογή του καταστατικού αυτού και για τη ρύθμιση των λεπτομερειών του, το Ανώτατο Συμβούλιο έχει εξουσία να ψηφίζει Κανο-

νισμούς Εσωτερικής Λειτουργίας. 

2. Ο όρος «Κανονισμός» οπουδήποτε χρησιμοποιείται στο Καταστατικό αυτό, σημαίνει Κανονισμούς που ψηφίζει το Ανώτατο Συμβούλιο σύμφωνα με το 

άρθρο αυτό. 

3. Οι ψηφισθέντες κανονισμοί θα επισυνάπτονται στο παρόν καταστατικό ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ και θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της παράταξης.  

 
 

ΆΡΘΡΟ 50 – ΔΙΘΕΣΙΆ 

1. Για τους αξιωματούχους της ΝΕΔΗΣΥ, τα μέλη των Επαρχιακών Γραμματειών της ΝΕΔΗΣΥ απαγορεύεται ρητά η διθεσία. 

2. Ως διθεσία ορίζεται η κατοχή δυο ή περισσότερων θέσεων από τις αναφερόμενες στην πιο πάνω παράγραφο ή κατοχή μιας από αυτές και μιας ή πε-

ρισσότερες θέσεις αξιωματούχων ή μελών των επαρχιακών γραμματειών στον ΔΗΣΥ και όλα τα τμήματα του. 
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ΆΡΘΡΟ 51 – ΤΗΡΗΣΗ ΆΡΧΕΙΩΝ 

1. Οι αξιωματούχοι της ΝΕΔΗΣΥ πλην του Προέδρου και των Αντιπροέδρων καθώς και τα μέλη των Επαρχιακών Γραμματειών της ΝΕΔΗΣΥ υποχρεούνται 

στην τήρηση αρχείων που πρέπει να είναι διαθέσιμα σε πρώτη ζήτηση από τον Πρόεδρο και τους Αντιπροέδρους της ΝΕΔΗΣΥ. 

2. Τα αρχεία αυτά πρέπει να ενημερώνονται τακτικά (κάθε μήνα τουλάχιστον) και να παραδίδονται από κάθε αξιωματούχο στο διάδοχο του. 

 

ΆΡΘΡΟ 52 – ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Σε άκρως εξαιρετικές περιπτώσεις και σε αναγνώριση ευδόκιμων υπηρεσιών στη ΝΕΔΗΣΥ, η ΝΕΔΗΣΥ δύναται να ανακηρύξει Επίτιμο Πρόεδρο. Ο Επίτιμος 

Πρόεδρος φέρει τον τίτλο τιμής και ουδεμία έχει αρμοδιότητα στα της διοίκησης ή της οργάνωσης της Νεολαίας. Ο Επίτιμος Πρόεδρος ανακηρύσσεται 

προς τούτο από Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο κατόπιν εισήγησης του Ανωτάτου Συμβουλίου λαμβανομένης δια πλειοψηφίας των 2/3 των μελών αυτής. 

 

ΆΡΘΡΟ 53 – Η ΆΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΆ ΤΗΣ ΝΕΔΗΣΥ ΣΤΟ ΔΗΣΥ 

Η ΝΕΔΗΣΥ αντιπροσωπεύεται στο ΔΗΣΥ με βάση το Καταστατικό του ΔΗΣΥ, το παρόν Καταστατικό και με βάση τους σχετικούς Κανονισμούς Λειτουργίας 

που ψηφίζει το Ανώτατο Συμβούλιο της ΝΕΔΗΣΥ. Η ισχύουσα σήμερα αντιπροσώπευση (Οκτώβριος 2010) συνοψίζεται ως εξής: 

Εκτελεστικό Γραφείο ΔΗΣΥ: 

Στο Εκτελεστικό Γραφείο του ΔΗΣΥ η Νεολαία του Κόμματος συμμετέχει με τον Πρόεδρο της. 

Πολιτικό Γραφείο ΔΗΣΥ: 

Στο Πολιτικό Γραφείο του ΔΗΣΥ η Νεολαία του Κόμματος συμμετέχει με τον Πρόεδρο και τους τρεις (3) Αντιπροέδρους. 

Γραμματείες Επιτροπών ΔΗΣΥ: 

Η ΝΕΔΗΣΥ συμμετέχει στις διάφορες γραμματείες του ΔΗΣΥ με δυο (2) εκπροσώπους. 
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Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση ΔΗΣΥ: 

Στην Παγκύπρια Εκλογική συνέλευση συμμετέχουν όλα τα μέλη της Νεολαίας του Κόμματος, συμπεριλαμβανομένων και των μελών της Φ.Π.Κ ΠΡΩΤΟΠΟ-

ΡΙΑ τα οποία έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία πραγματοποίησης της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας 

τους, είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα μελών των αντίστοιχων Οργανώσεων Νεολαίας και έχουν τακτοποιημένες προς το Κόμμα τις ταμειακές τους υπο-

χρεώσεις. 

Παγκύπριο Συνέδριο ΔΗΣΥ: 

Στο  Παγκύπριο Συνέδριο του ΔΗΣΥ συμμετέχουν αντιπρόσωποι της Νεολαίας του Κόμματος σε ποσοστό 20% (15% προέρχεται από την ΝΕΔΗΣΥ και 5% α-

πό την Φ.Π.Κ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ) επί του συνολικού αριθμού των μελών του Παγκυπρίου Συνεδρίου. Στον αριθμό αυτό περιλαμβάνονται τα μέλη του Ανωτάτου 

Συμβουλίου και των Επαρχιακών Γραμματειών της ΝΕΔΗΣΥ τα οποία εμπίπτουν στο 15% των αντιπροσώπων και η Εκτελεστική Επιτροπή της Φ.Π.Κ ΠΡΩΤΟ-

ΠΟΡΙΑ η οποία εμπίπτει στο 5% των αντιπροσώπων. 

Ανώτατο Συμβούλιο ΔΗΣΥ: 

Στο Ανώτατο Συμβούλιο του ΔΗΣΥ η ΝΕΔΗΣΥ συμμετέχει με το σύνολο των μελών του Ανωτάτου Συμβουλίου της ΝΕΔΗΣΥ με την προϋπόθεση ότι ο συνολι-

κός αριθμός δεν ξεπερνάει το 20% του συνόλου των μελών του Ανωτάτου Συμβουλίου του Κόμματος. Σε διαφορετική περίπτωση, το Ανώτατο Συμβούλιο 

της ΝΕΔΗΣΥ επιλέγει από τα μέλη του το μέγιστο αριθμό αντιπροσώπων που επιτρέπεται από το Καταστατικό του ΔΗΣΥ. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται 

απαραιτήτως το Πολιτικό Γραφείο της ΝΕΔΗΣΥ, οι Επαρχιακές Γραμματείες της ΝΕΔΗΣΥ και η Εκτελεστική Επιτροπή της Φ.Π.Κ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ. 

Επαρχιακό Συνέδριο: 

 Στα Επαρχιακά Συνέδρια του ΔΗΣΥ συμμετέχουν αντιπρόσωποι της Νεολαίας του Κόμματος σε ποσοστό 20% (15% προέρχεται από την ΝΕΔΗΣΥ και 5% α-

πό την Φ.Π.Κ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ) επί του συνολικού αριθμού των μελών του Επαρχιακού Συνεδρίου. Στον αριθμό αυτό περιλαμβάνονται απαραιτήτως τα μέλη 

του Επαρχιακού Συμβουλίου και τα μέλη του Ανωτάτου Συμβουλίου της ΝΕΔΗΣΥ και της Εκτελεστικής Επιτροπής της Φ.Π.Κ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ που προέρχονται 

από την αντίστοιχη επαρχία. Νοείται ότι εκτός από τον εξελεγμένο Πρόεδρο της ΜΑ.ΚΙ και τους εξ’ αξιώματος αντιπροσώπους, όλοι οι αντιπρόσωποι της 

Νεολαίας πρέπει να είναι ηλικίας δεκαοχτώ (18) ετών και άνω και να εκλέγονται. 

 

Το παρόν Καταστατικό εγκρίθηκε και ψηφίστηκε νόμιμα από το ιδρυτικό συνέδριο της ΝΕΔΗΣΥ στη Λευκωσία το 1977 και τροποποιήθηκε,  

για τελευταία φορά στην παρούσα του μορφή στο Καταστατικό Συνέδριο της ΝΕΔΗΣΥ που πραγματοποιήθηκε στις Αυγούστου 2015. 



 

  42 

ΝΕΟΛΑΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ | ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

Λευκωσία | 2015 


