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ΝΕΟΛΑΙΑ ΕΔΕΚ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΕΔΕΚ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1:
ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
Η Νεολαία ΕΔΕΚ

είναι η πολιτική οργάνωση νέων του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών

ΕΔΕΚ (Κ.Σ. ΕΔΕΚ) και εκφράζει το ευρύτερο Σοσιαλιστικό Κίνημα Νεολαίας της Κύπρου.

Άρθρο 2:
ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
Η Έδρα της Νεολαίας ΕΔΕΚ βρίσκεται στη

Λευκωσία.

Άρθρο 3:
ΕΜΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
To έμβλημα της Νεολαίας ΕΔΕΚ απεικονίζει το αριστερό χέρι σφιγμένο σε γροθιά
χρώματος κόκκινου.
Η σφραγίδα της Νεολαίας ΕΔΕΚ περιλαμβάνει το όνομα και το έμβλημα της
οργάνωσης.

Τελεί υπό την προστασία του Γραμματέα του Κ.Σ.

Άρθρο 4:
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΩΜΑΤΑ
Η Νεολαία ΕΔΕΚ είναι πλήρες μέλος της Διεθνούς Ένωσης Σοσιαλιστικών Νεολαιών και
της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης Νέων Σοσιαλιστών. Η Νεολαία ΕΔΕΚ συμμετέχει στα
όργανα και τις δραστηριότητες των δύο ενώσεων με εκπροσώπους, οι οποίοι
βρίσκονται σε διαρκή συνεννόηση με τον εκάστοτε Γραμματέα Διεθνών Σχέσεων της
Οργάνωσης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2:
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ, ΑΡΧΕΣ, ΑΞΙΕΣ, ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Άρθρο 5:
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ, ΑΡΧΕΣ, ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

1.Στόχος μας η καταστολή κάθε μορφής ανισοτήτων, η δημοκρατική διεκδίκηση και
διασφάλιση των δικαιωμάτων κάθε νέου για δωρεάν δημόσια παιδεία σε όλα τα
επίπεδα, για υγεία, για εργασία, για αξιοκρατία, για ισοκρατία και ισονομία στις
κοινωνικές παροχές και για ισότιμη συμμετοχή στην πολιτική, οικονομική, κοινωνική
και πολιτιστική ζωή του τόπου αποτελεί βασικό σκοπό της Οργάνωσης. Προάσπιση των
δικαιωμάτων και ιδιαιτεροτήτων κάθε ομάδας νέων, χωρίς διακρίσεις. Καταδικάζουμε
την οιαδήποτε εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο.
2. Πιστεύει στις αρχές του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού - όπως αυτές έχουν
διαμορφωθεί μέσα από τους αγώνες των λαών.

Ο δημοκρατικός σοσιαλισμός,

αποτελεί η σύγχρονη αριστερά, με ξεκάθαρο ανθρωποκεντρικό προσανατολισμό, με
τους κοινωνικούς θεσμούς να καθοδηγούνται προς προστασία των μη προνομιούχων,
προς τον έλεγχο της ασύδοτης εκμετάλλευσης εθνικών πόρων και δυνατοτήτων από
τους λίγους, προς τη συνεχή μείωση και εξάλειψη ει το δυνατόν του χάσματος
κατανομής τεχνογνωσίας και κεφαλαίου σε παγκόσμιο επίπεδο. Πιστεύει στην
ελευθερία, στην ειρήνη, στη δημοκρατία, στην κοινωνική και οικονομική δικαιοσύνη,
στην ισότητα και στην αλληλεγγύη σε τοπική και παγκόσμια διάσταση.
3. α) Ιεραρχεί τον αγώνα για απελευθέρωση της κατεχόμενης πατρίδας μας ως ύψιστη
προτεραιότητα και με κριτήριο αυτό τον αγώνα σταθμίζει τις ενέργειες της και εκτιμά
ότι τα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα συναρτώνται άμεσα και επηρεάζουν
αποφασιστικά τις δυνατότητες και την πορεία του αγώνα του λαού μας για ελευθερία.
Η διασφάλιση της λαϊκής κυριαρχίας μέσα από τη συμμετοχή των πολιτών και του
αισθήματος δικαιοσύνης και αλληλεγγύης μεταξύ των πολιτών, αποτελεί την καλύτερη
προϋπόθεση για την ύπαρξη αρραγούς εσωτερικού μετώπου προσανατολισμένου στον
υπέρτατο απελευθερωτικό αγώνα. Κεντρική επιδίωξη της Νεολαίας ΕΔΕΚ είναι η
απαλλαγή της πατρίδας μας από όλα τα Τουρκικά κατοχικά στρατεύματα και τους
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εποίκους, καθώς οι τελευταίοι συνιστούν έγκλημα πολέμου, με μόνο σκοπό τη
δημογραφική και πολιτισμική αλλοίωση του χαρακτήρα της Κύπρου, με τη διασφάλιση
ύπαρξης αξιόπιστου μηχανισμού τόσο της απομάκρυνσης όσο και της ανακοπής της
συνεχούς ροής εποίκων. Επιδίωξή μας, μια λύση η οποία θα τερματίζει τα επεμβατικά
δικαιώματα τρίτων χωρών και θα μας απαλλάσσει από τις ξένες στρατιωτικές βάσεις.

β) Επιδιώκουμε την άμεση εφαρμογή και στην Κύπρο των αρχών του Διεθνούς Δικαίου
και την κατοχύρωση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου όπως αυτά προβλέπονται και
προστατεύονται από το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο και από την ΕΣΔΑ για όλους τους πολίτες
και νόμιμους κατοίκους, σε όλη τη Κυπριακή επικράτεια και χωρίς αποκλίσεις.
Ζητούμε την επανατοποθέτηση του Κυπριακού ζητήματος ως θέματος διεθνούς, ως
θέματος ξένης επιδρομής, παραβίασης του διεθνούς δικαίου και καταπάτησης των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ως θέματος εισβολής και συνεχιζόμενης κατοχής της

ανεξάρτητης δημοκρατίας της Κύπρου από την Τουρκία, και μόνο ως τέτοιο πρέπει να
αντιμετωπίζεται, με την Τουρκία στο εδώλιο του κατηγορουμένου.

Μόνο με την

επίτευξη λύσης διεθνούς πτυχής και χαρακτήρα θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε σ΄
ένα δημοκρατικό εσωτερικό διάλογο.
γ) Αγωνίζεται για λύση του Κυπριακού που θα κατοχυρώνει την ενότητα του κράτους
και του χώρου, με μια ενιαία και αδιαίρετη, αδέσμευτη Κυπριακή Δημοκρατία, μια
λύση η οποία θα διασφαλίζει την οικονομική ενότητα, τη μια διεθνή προσωπικότητα,
τη μια ιθαγένεια, θα διασφαλίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις βασικές ελευθερίες
όλων των πολιτών, με έμφαση στο δικαίωμα όλων των προσφύγων για επάνοδο στις
πατρογονικές τους εστίες κάτω από συνθήκες ασφάλειας. Αγωνίζεται για πατρίδα
ελεύθερη και δημοκρατική, με κατοχυρωμένα τα δικαιώματα της μειοψηφίας αλλά και
της πλειοψηφίας. Μια λύση η οποία θα προνοεί ότι η Κύπρος θα έχει ενιαία εξωτερική
πολιτική και πολιτική άμυνας και ασφάλειας, καθώς και μια φωνή εντός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνώς. Μια λύση η οποία θα διασφαλίζει τις 3 βασικές
ελευθερίες της ελεύθερης

διακίνησης, της εγκατάστασης και της ιδιοκτησίας.

4. α)Αγωνίζεται για τη δημοκρατία και υπερασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα ως
ένα σύστημα πολιτικών και κοινωνικών θεσμών, που διασφαλίζει το δικαίωμα
συμμετοχής όλων των πολιτών στην άσκηση της εξουσίας και στις διαδικασίες εκλογής
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των οργάνων της πολιτείας - ανεξάρτητα από φυλετική καταγωγή, φύλο ή θρησκεία
που κατοχυρώνει για όλους τους πολίτες όλα τα δικαιώματα τα οποία διαλαμβάνονται
στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948, στα δύο
Διεθνή Σύμφωνα του ΟΗΕ του 1966 και στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων
του Ανθρώπου του 1950 και τα Πρωτόκολλα.
β) Υπερασπίζεται επίσης το δικαίωμα κάθε Λαού στην Αυτοδιάθεση, να καθορίζει το
μέλλον του χωρίς ξένες επεμβάσεις. Έχει θέσει ως σκοπό την εφαρμογή των Αρχών της
Κοινωνικής Δικαιοσύνης, της Ισότητας, της Αλληλεγγύης, της Ανεκτικότητας και του
Σεβασμού της Πολιτισμικής Διαφορετικότητας.

Καταδικάζουμε κάθε μορφής

εκμετάλλευσης, καταπίεσης και υποδούλωσης των λαών.
5. Ενθαρρύνει την ατομική πρωτοβουλία και υποστηρίζει την ύπαρξη σύγχρονης,
αποτελεσματικής και ανταγωνιστικής οικονομίας. Παράλληλα, θεωρεί αναγκαία την
παρέμβαση του κράτους για εξισορρόπηση των ανισοτήτων και δυσλειτουργιών της
οικονομίας προς την κατεύθυνση της διασφάλισης κοινωνικής δικαιοσύνης και
ευημερίας. Πιστεύουμε στην ορθότητα της κρατικής παρέμβασης στην ελεύθερη
αγορά, με μέτρα τα οποία θα τη διορθώνουν και δεν θα την υποκαθιστούν, με στόχο τη
κοινωνική δικαιοσύνη και την επιθυμητή σωστή κατανομή του εισοδήματος. Η κρατική
παρέμβαση πρέπει γενικά να αποβλέπει στην δίκαιη κατανομή των μέσων παραγωγής,
στην αναδιανομή του εθνικού πλούτου κατά τρόπο κοινωνικά δίκαιο και στη
σταθεροποίηση και ανάπτυξη της οικονομίας.

Στόχος μας ένα ποιοτικό κράτος,

αποτελεσματικά και κοινωνικά δίκαιο. Στο κράτος πρόνοιας με κοινωνικά
προσανατολισμένη οικονομία επιτυγχάνεται μια δίκαιη κοινωνία με η εξασφάλιση στον
κάθε πολίτη ίσων ευκαιριών στην δωρεάν παιδεία, στην δωρεάν ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη, στην εργασία, στη στέγη, στον πολιτισμό. Ταυτόχρονα, δημιουργούνται οι
συνθήκες αλληλεγγύης του συνόλου - της πολιτείας και των οργανωμένων φορέων προς τον άνθρωπο που έχει ανάγκη.
6. Δέχεται ότι η έννοια της αλληλεγγύης επεκτείνεται και μεταξύ των Λαών ως
έμπρακτη συμπαράσταση σε Λαούς που αγωνίζονται ενάντια σε ανελεύθερα
καταπιεστικά καθεστώτα ή ενάντια σε ξένους επιδρομείς που με τη βία κατέχουν τη γη
τους ή ενάντια στον οποιασδήποτε άλλης μορφής ξένο επεκτατισμό. Η αλληλεγγύη
μεταξύ των Λαών πρέπει να επεκτείνεται και στους τομείς της οικονομίας, της
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παιδείας, της υγείας και σε όποιο άλλο τομέα υπάρχει ανάγκη αναβάθμισης του
βιοτικού επιπέδου, χωρίς να υπονομεύεται η προοπτική της αυτοδιάθεσης των Λαών.
7. Θεωρεί την οικολογική καταστροφή ως το σοβαρότερο πρόβλημα που απειλεί τον
πλανήτη. Η καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος και των οικοσυστημάτων σε όλο
τον πλανήτη, υποβαθμίζει σοβαρά τη ποιότητα ζωής και θέτει σε κίνδυνο το μέλλον της
ανθρωπότητας. Για μας η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και η διαφύλαξη της
πολιτιστικής κληρονομιάς, που αποτελεί μέρος του περιβάλλοντος αυτού, είναι
ζητήματα υψίστης προτεραιότητας. Οι ανάγκες των κρατών για οικονομική ανάπτυξη,
θα πρέπει να στηριχτούν σε νέες, φιλικές προς το περιβάλλον μεθόδους-τεχνολογίες
που να μην επηρεάζουν αρνητικά την ποιότητα ζωής των πολιτών, στις οποίες να έχουν
πρόσβαση και οι αναπτυσσόμενες χώρες. Έτσι και το δικαίωμα στην οικονομική
ανάπτυξη των αναπτυσσόμενων χωρών θα μπορέσει να διαφυλαχτεί, αλλά και η
ζωτικής σημασίας ανάγκη για προστασία του οικοσυστήματος του πλανήτη μας να
επιτευχθεί.
8. Η δυνατότητα καθολικής συμμετοχής στην πληροφόρηση και απόλαυση των
ευκαιριών που προσφέρει η νέα τεχνολογία για βελτίωση της ανθρώπινης ζωής, είναι
βασική μας απαίτηση, με παράλληλη προστασία της ανηλικότητας από τους εισβολείς
των νέων τεχνολογιών. Παράλληλα, αγωνιζόμαστε για τη δημιουργία προϋποθέσεων
ηθικής θωράκισης της κοινωνίας μας και επικράτησης σε αυτήν ανθρωπιστικών αξιών
και σύγχρονων αρχών.
9. Σέβεται τις πολιτικό-ιδεολογικές διακηρύξεις και το πρόγραμμα του Κινήματος
Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, στη διαμόρφωση των οποίων συμμετέχει ενεργά. Ως
αυτόνομη, πολιτική οργάνωση νεολαίας διατηρεί το δικαίωμα να λαμβάνει με
ανεξαρτησία των οργάνων της τις όποιες πολιτικές αποφάσεις, σε θέματα
νεολαίας-παιδείας που μπορεί να διαφοροποιούνται - και δημόσια - από αυτές του
Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ.

10. Επιδιώκουμε σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση αλτρουιστική, ανθρώπινη, δίκαιη και
σοσιαλιστική. Προσδοκούμε οι πολίτες τις Ένωσης να απολαμβάνουν το δικαίωμα της
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ελευθερίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Απαιτούμε την αποδέσμευση όλων των
πολιτών από τα συμφέροντα των κεφαλαιοκρατών και των σύγχρονων μονοπωλίων.

Άρθρο 6:
ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ
1. Η καθημερινή, αδιάκοπη, και δυναμική δραστηριοποίηση της νεολαίας στη βάση της
προβολής της πολιτικής και της ιδεολογίας της.
2. Η πραγματοποίηση ποικίλων εκδηλώσεων κοινωνικής παρέμβασης και πολιτικής
διεκδίκησης.
3. Η συνεχής και συχνή επικοινωνία μεταξύ των μελών της Οργάνωσης.
4. Η με κάθε τρόπο δημοσιοποίηση των απόψεων, θέσεων και διεκδικήσεων της
Οργάνωσης.
5. Η συνεργασία, στην Κύπρο και στο εξωτερικό, με οργανώσεις νεολαίας και άλλα
οργανωμένα σύνολα και άτομα με τα οποία υπάρχουν συγκλίσεις αρχών,
προγραμμάτων και θέσεων.
6. Η έκδοση επίσημου εκφραστικού εντύπου σε τακτά χρονικά διαστήματα.
7. Η χρησιμοποίηση κάθε άλλου νόμιμου μέσου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:
ΜΕΛΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Άρθρο 7:
ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
Μέλος της Νεολαίας μπορεί να γίνει κάθε νέος από 12 μέχρι 35 ετών ανεξάρτητα από
φύλο, φυλή, θρησκεία ή εθνικότητα, που αποδέχεται το καταστατικό και τις αρχές της
Οργάνωσης.
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Άρθρο 8:
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ
Η εγγραφή στη Νεολαία γίνεται αφού το υποψήφιο μέλος:
α) Συμπληρώσει και παραδώσει σχετική Αίτηση Εγγραφής, προτεινόμενο από 2 μέλη
της Νεολαίας ΕΔΕΚ., είτε στην Επαρχιακή Επιτροπή

είτε στα Κεντρικά γραφεία.

β) Για να θεωρείται εγγεγραμμένο μέλος κάποιος/α πρέπει εντός δέκα ημερών από την
ημέρα εγγραφής να είναι εγγεγραμμένος και στο κεντρικό μητρώο αλλά και στο
επαρχιακό.
ψηφοφορίας.

Αν δεν συμβαίνει αυτό τότε δεν έχει δικαίωμα σε διαδικασία
Προς τον σκοπό τούτο ο Επαρχιακός Γραμματέας Νεολαίας ενημερώνει

τον Οργανωτικό Γραμματέα της Νεολαίας- και το αντίστροφο- μέσα στη προθεσμία των
δέκα ημερών για εγγραφές νέων μελών.
γ) να αποφασίσει η Ε.Γ. για την αίτηση.
δ) να αποσταλεί επιστολή από την Ε.Γ, καλωσορίσματος του νέου μέλους στην Νεολαία
ΕΔΕΚ

Άρθρο 9:
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΟΥΣ
Το μέλος της Νεολαίας έχει δικαίωμα:
α) Να εκλέγει τα όργανα και τους αξιωματούχους της Οργάνωσης και να εκλέγεται σε
αυτά.
β) Να συμμετέχει στη χάραξη της πολιτικής γραμμής, στρατηγικής και τακτικής της
Οργάνωσης, να διατυπώνει ελεύθερα τις απόψεις του πάνω σε όλα τα θέματα στα
συλλογικά όργανα της Νεολαίας ΕΔΕΚ..
γ) Να ασκεί εποικοδομητική κριτική στη δράση και στη δουλειά των οργάνων.
δ) Δικαίωμα οικειοθελούς αποχώρησης του μετά από γραπτή αίτηση του ιδίου την
οποία θα συμπληρώνει στα

κεντρικά γραφεία της Νεολαίας ή στα γραφεία των

Επαρχιακών Οργανώσεων.

Άρθρο 10:
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ
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Το μέλος της Νεολαίας έχει υποχρέωση:
α) Να τηρεί και να υπερασπίζεται με συνέπεια το παρόν Καταστατικό, να παίρνει
μέρος στις εκδηλώσεις της Οργάνωσης, να υποστηρίζει και να διαδίδει τις αρχές της
υποβοηθώντας στη διεύρυνση της βάσης της.
β) Να σέβεται και να πειθαρχεί στις αποφάσεις της Οργάνωσης ακόμη κι αν διαφωνεί
κατά τη λήψη τους. Η αναγκαιότητα για ενιαία δράση της Οργάνωσης στηρίζεται στην
αρχή της δημοκρατικής λειτουργίας και στη λήψη αποφάσεων στη βάση της αρχής της
πλειοψηφίας, σεβόμενοι την άποψη της μειοψηφίας.
γ) Να προωθεί συνειδητά τις αρχές, θέσεις, αποφάσεις και στόχους της Οργάνωσης.
δ) Να καταβάλλει τακτικά τη συνδρομή του. Μέλη τα οποία αρνούνται να καταβάλουν
τη συνδρομή τους για περίοδο 4 χρόνων, ενημερώνονται ότι θα διακοπεί η εγγραφή
τους διακόπτεται η εγγραφή τους και επανεγγράφονται στο Μητρώο Μελών εφ΄ όσον
το ζητήσουν. Με την επανεγγραφή τους κι εφόσον τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους
εκκρεμότητες, έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του νέου μέλους.
ε) Να μην συμμετέχει ή να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε άλλη πολιτική οργάνωση ή
Κίνημα της Κύπρου, ή δε συμμετέχει σε οργανώσεις που από τη φύση τους και τη δομή
τους έρχονται σε αντίθεση με τις αρχές και το Καταστατικό της Νεολαίας ΕΔΕΚ.
Στ) Το μέλος έχει υποχρέωση να σέβεται και να εκτελεί το χρέος του απέναντι στην
πατρίδα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4:
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Άρθρο 11:
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Η Νεολαία λειτουργεί με βάση τις πιο κάτω αρχές:
1. Την εσωτερική δημοκρατία κατά την οποία τα μέλη έχουν το δικαίωμα να
συμμετέχουν ισότιμα:
α) στη ζωή και τη δράση της Οργάνωσης.
β) στη διαμόρφωση της γραμμής και της τακτικής της.
γ) στη λύση όλων των προβλημάτων της.
δ) στην σωστή κριτική των αποφάσεων και της πρακτικής που ακολουθείται από την
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Οργάνωση, με αίσθημα αυτοκριτικής και πνεύμα ειλικρίνειας και αυτοσεβασμού.

2. Την εφαρμογή της άμεσης δημοκρατίας στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό με:
α) τη συμμετοχή ει δυνατό όλων των μελών στη λήψη των σημαντικών πολιτικών
αποφάσεων.
β) την άμεση εκλογή οργάνων και ανώτατων Αξιωματούχων.

3. Τις ανοικτές διαδικασίες λήψης των αποφάσεων, εκλογής οργάνων και
αξιωματούχων και τις ανοικτές διαδικασίες ελέγχου.

4. Τη συνειδητή πειθαρχία και το σεβασμό των αποφάσεων και κατ’ επέκταση των
οργάνων.
5. Το δικαίωμα δημόσιας έκφρασης της διαφωνίας μέλους ή μελών σε εφαρμογή της
αρχής της διαφάνειας (περιλαμβανομένων και των Αξιωματούχων):
α) Πριν τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης κάθε άποψη απλού μέλους μπορεί να
δημοσιοποιείται εντός και εκτός της Οργάνωσης. Οι αξιωματούχοι έχουν το δικαίωμα
δημοσιοποίησης της άποψης τους μόνο εντός και όχι εκτός της οργάνωσης.
β) Μετά τη λήψη απόφασης κάθε μέλος που είχε διαφωνήσει με αυτή δικαιούται, αν
θεωρεί τη διαφωνία του ουσιώδη, να δημοσιοποιήσει τις απόψεις του, το συντομότερο
δυνατό. Σε περίπτωση δημοσιοποίησης της διαφωνίας αξιωματούχου ή μέλους
συλλογικού οργάνου θέτει τον εαυτό του εκτός και οφείλει να παραιτείται. Τα θέματα
ουσίας θα καθορίζονται από το Κ.Σ. το οποίο θα καθορίζει το πως, λαμβάνοντας υπόψη
το Καταστατικό της Οργάνωσης. Μετά τη λήψη απόφασης μη δημοσιοποίηση της
συνιστά ακύρωσή της.
6. Τη συλλογικότητα και την ταυτόχρονη καλλιέργεια της ατομικής ευθύνης μέσα στα
πλαίσια της συλλογικής εργασίας. Τα όργανα λειτουργούν και αποφασίζουν με βάση
τις δημοκρατικές αρχές του διαλόγου και της αρχής της πλειοψηφίας. Η εκτέλεση των
αποφάσεων συγκεκριμενοποιείται με ατομικές ευθύνες που είτε καθορίζονται έκτακτα,
είτε πηγάζουν από την αμεσότητα της εκλογής στο αξίωμα που το στέλεχος κατέχει.
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7. Τη δεσμευτικότητα των αποφάσεων του Κ.Σ. και των άλλων αρμοδίων οργάνων. Οι
αποφάσεις του κάθε οργάνου είναι δεσμευτικές τόσο προς τα μέλη του, όσο και προς
το κάθε ιεραρχικά κατώτερο όργανο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Άρθρο 12:
ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
1. Το Παγκύπριο Συνέδριο (Π.Σ.) είναι η ανώτατη αρχή και το ανώτατο καθοδηγητικό
όργανο της Νεολαίας.

2. Το Π.Σ. συγκαλείται από το Κ.Σ. τακτικά κάθε δύο (2) χρόνια και έκτακτα όταν το
ζητήσουν τα 2/3 του Κ.Σ. ή το ζητήσουν τα σώματα της Οργάνωσης που
αντιπροσωπεύουν το 1/5 του συνόλου των μελών

3. Το Π.Σ. αποτελείται από όλα τα μέλη της Οργάνωσης.

4. Στις Επαρχιακές Οργανώσεις (και στις Ομάδες Βάσης) πρέπει να φτάσουν τα θέματα
του Συνεδρίου μαζί με το προσυνεδριακό υλικό ένα μήνα πριν από την καθορισμένη
ημερομηνία του Συνεδρίου.

5. Το τακτικό συνέδριο εξετάζει έκθεση δράσης του Κ.Σ., καθορίζει την πολιτική γραμμή
και στρατηγική της Οργάνωσης, εξετάζει οργανωτικά και άλλα προβλήματα και
τροποποιεί

το

καταστατικό

με

πλειοψηφία

3/5

των

παρόντων

αν

χρειαστεί. Αποφασίζει πάνω στα ζητήματα που εφεσιβάλλονται από τις επιτροπές ή
από τα μέλη της Οργάνωσης και εκλέγει τον Πρόεδρο της Οργάνωσης και τον
Γραμματέα της Οργάνωσης, καθώς και τα υπόλοιπα 14 μέλη του Κ.Σ. με χωριστή
ψηφοφορία.
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Άρθρο 13:
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Το Κεντρικό Συμβούλιο (Κ.Σ.) αποτελεί το ανώτατο καθοδηγητικό όργανο ολόκληρης
της Οργάνωσης μεταξύ δύο Παγκύπριων Συνεδρίων και έχει την απόλυτη ευθύνη για
την εφαρμογή του προγράμματος και των αποφάσεων του Συνεδρίου. Όλες οι
αποφάσεις του Κ.Σ. είναι δεσμευτικές για όλες τις οργανώσεις και τα μέλη της
Νεολαίας.

2. Η ολομέλεια του Κ.Σ. αποτελείται από 25 τακτικά μέλη που εκλέγονται ως εξής:
α) Ο Πρόεδρος, ο οποίος εκλέγεται από το Παγκύπριο συνέδριο.
Ο Γραμματέας της Οργάνωσης ο οποίος εκλέγεται από το Συνέδριο.
β) Τα 14 τα οποία εκλέγονται απευθείας από το Παγκύπριο Συνέδριο.
γ) Οι 5 Πρόεδροι των Επαρχιακών Επιτροπών εξ’ ορισμού.
δ) Τα άλλα 2 μέλη αποτελούν οι εκπρόσωποι της Οργάνωσης στα Διοικητικά Συμβούλια
του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου και του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου και υπό την
προϋπόθεση ότι έχουν προταθεί σ’ αυτή τη θέση από το Κ.Σ της Οργάνωσης κι εφόσον
δεν είναι μέλη του Κ.Σ.
ε) Τα άλλα 2 μέλη αποτελούν εξ’ ορισμού οι εκπρόσωποι της Μαθητικής Κίνησης
Αγώνας και της Δ.Κ.Κ.Φ Αγώνας.
Στ) Οι εκπρόσωποι της μαθητικής κίνησης και των φοιτητών τους οποίους επιλέγει το
συντονιστικό σώμα της φοιτητικής μας παράταξης και της μαθητικής αντίστοιχα
αποτελούν ταυτόχρονα και γραμματείς της εκτελεστικής γραμματείας και αναλαμβάνει
ο κάθε ένας επικεφαλής του ανάλογου γραφείου.
Ζ) Στα μέλη της Ε.Γ και Προέδρους

των Επαρχιακών δεν έχουν δικαίωμα εκλογής τα

έμμισθα στελέχη του Κινήματος και της Νεολαίας, οι Κοινοβουλευτικοί Συνεργάτες οι
Συνεργάτες

Ευρωκοινωβουλίου και όσοι κατέχουν πολιτειακό αξίωμα.

Η) μέλος της Ε.Γ ή Πρόεδρος Επαρχιακής απαγορεύεται να συμμετέχει σε εκλογικό
επιτελείο Υποψηφίου του Κινήματος.
Θ)τα ex officio δεν δικαιούνται να διεκδικήσουν θέση στην Ε.Γ.
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3. Το Κ.Σ στην πρώτη του συνεδρία εκλέγει τα υπόλοιπα 5 μέλη της Εκτελεστικής
Γραμματείας. Η εκλογή των αξιωματούχων της Γραμματείας γίνεται με τη σειρά, όπως
αυτή φαίνεται στο Κεφάλαιο 6 του παρόντος καταστατικού. Το Κ.Σ. συνέρχεται τακτικά
μία φορά κάθε δύο (2) μήνες και έκτακτα όποτε το ζητήσει η Ε.Γ. ή το 1/3 των μελών
του και εξετάζει απαραίτητα: Σχέδιο και πρόγραμμα δράσης της Ε.Γ. και των
διαφόρων Τομέων, προβλήματα εφαρμογής των αποφάσεων του Συνεδρίου και
κρίσιμα ζητήματα πολιτικής που ανακύπτουν. Κάθε μέλος του Κ.Σ. μπορεί να υποβάλει
υποψηφιότητα για όλες τις θέσεις της Εκτελεστικής Γραμματείας, εφόσον όμως εκλεγεί
σε μία από αυτές δεν μπορεί να διεκδικήσει άλλη.

4. Το Κ.Σ. και η Ε.Γ μπορεί να καλεί συσκέψεις στελεχών, διευρυμένα Κ.Σ

και

Παγκύπριες συνδιασκέψεις για καλύτερη εκτέλεση των αποφάσεων του Συνεδρίου και
την προώθηση της πολιτικής της Οργάνωσης.

5. Το Κ.Σ εγκρίνει τους εκπροσώπους της οργάνωσης στον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου
και στο Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου μετά από πρόταση της Ε.Γ.

Άρθρο 14:
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
1. Η Ε.Γ. είναι η ανώτατη εκτελεστική αρχή της οργάνωσης και εφαρμόζει την πολιτική
και τις αποφάσεις της όπως καθορίζονται από το Συνέδριο και το Κ.Σ. Αντιπροσωπεύει
την Οργάνωση σε όλες της τις εκδηλώσεις και είναι υπεύθυνη για το συντονισμό της
λειτουργίας των διαφόρων Τομέων του Κ.Σ., των Ε.Ε. και γενικά ολόκληρου του
μηχανισμού της Οργάνωσης. Η Ε.Γ. είναι επίσης υπεύθυνη για την αντιμετώπιση των
καθημερινών προβλημάτων της Οργάνωσης και προετοιμάζει τις συνεδρίες του Κ.Σ.
2. Η Ε.Γ. αποτελείται από 9 μέλη: Τον/την Πρόεδρο, Γραμματέα Κ.Σ, Κεντρικό
Οργανωτικό Γραμματέα, Γραμματέα Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων, Γραμματέα Διεθνών
Σχέσεων, Γραμματέα Οικονομικής Διαχείρισης, Γραμματέα Εκδηλώσεων, Γραμματέα
Φοιτητών και Νέων Επιστημόνων, Γραμματέα Μαθητών που εκλέγονται από το Κ.Σ.
3. Η Ε.Γ. συνεδριάζει τακτικά κάθε 15 μέρες και έκτακτα όποτε το ζητήσει ο/η Πρόεδρος
ή το 1/3 των μελών της.
Σελίδα 13 από 13

4. Σε περίπτωση παραίτησης οποιουδήποτε μέλους της Εκτελεστικής Γραμματείας,
συγκαλείται έκτακτη συνεδρία του Κεντρικού Συμβουλίου για αντικατάσταση του
παραιτηθέντος μέλους. Δικαίωμα υποψηφιότητας για την κενωθείσα θέση στην
Εκτελεστική Γραμματεία έχει κάθε μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου. Η θητεία του νέου
μέλους της Εκτελεστικής Γραμματείας αντιστοιχεί με το υπόλοιπο της θητείας του
παραιτηθέντος μέλους της Εκτελεστικής Γραμματείας.
5. Για την ανάκληση του Προέδρου απαιτείται συνεδριακή απόφαση. Για την ανάκληση
των μελών της Ε.Γ. απαιτείται απόφαση των 2/3 του Κ.Σ.

6) Σε περίπτωση παραίτησης του προέδρου για οποιοδήποτε λόγο οδηγείται η
Οργάνωση σε εκλογικό συνέδριο μέσα σε 2 μήνες από την ημερομηνία παραίτησης του
προέδρου.
7) Σε περίπτωση παραίτησης του Γραμματέα εκλέγεται Γραμματέας από το υφιστάμενο
Κ.Σ ο οποίος πρέπει να είναι μέλος του .

Άρθρο 15:
ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ (Ε.Ο.)
1. Βασική οργάνωση της Νεολαίας είναι η Επαρχιακή Οργάνωση. Οι Επαρχιακές
Οργανώσεις είναι το θεμέλιο της οργανωτικής διάρθρωσης της Νεολαίας.
2. Οι Επαρχιακές Οργανώσεις στηρίζουν τη δομή τους:
α) Στις Τοπικές Επιτροπές (Ομάδες Βάσης) που συγκροτούνται σε Δήμους και
Κοινότητες μεταξύ μελών που κατοικούν σε αυτές τις περιοχές.
β) Στις Περιφερειακές Επιτροπές που αποτελούνται από τους εκπροσώπους των
Τοπικών Επιτροπών μιας περιφέρειας, την έκταση της οποίας καθορίζει η Επαρχιακή
Επιτροπή.
γ) Στις Επαρχιακές Επιτροπές που είναι πάνω από τις Τ.Ε. και τις Π.Ε.
i) Ανώτατο Όργανο της Επαρχιακής Οργάνωσης είναι η Επαρχιακή Συνδιάσκεψη
που αποτελείται από τα μέλη όλων των οργανώσεων βάσης της επαρχίας.
ii) Η Επαρχιακή συνδιάσκεψη συνέρχεται τακτικά κάθε χρόνο και έκτακτα όποτε το
αποφασίσει η Ε.Ε., όταν το ζητήσει το Κ.Σ. ή όταν το ζητήσουν εγγράφως
οργανώσεις βάσης που εκπροσωπούν το 1/3 των μελών της Ε.Ο.
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iii) Τα θέματα και οι εισηγήσεις δίνονται προς συζήτηση στις οργανώσεις βάσης
τουλάχιστον ένα μήνα πριν. Σε κάθε τακτική συνδιάσκεψη τα θέματα είναι
απαραίτητα: Απολογισμός δράσης, ταμειακή έκθεση, όλα τα ζητήματα που
αφορούν τη δράση της Επαρχιακής Οργάνωσης αλλά και γενικά προβλήματα που
αφορούν τη Νεολαία.
iv) Στην τακτική Επαρχιακή Συνδιάσκεψη που πραγματοποιείται την περίοδο 30-45
μέρες πριν το Παγκύπριο Συνέδριο, πέραν των πιο πάνω, γίνεται και η εκλογή του
Επαρχιακού Γραμματέα και των άλλων μελών της Ε.Ε. Οι αρμοδιότητές τους είναι
ανάλογες με τα καθήκοντα των μελών της Εκτελεστικής Γραμματείας.
v) Οι ακριβείς ημερομηνίες σύγκλισης των Επαρχιακών Συνδιασκέψεων ορίζονται
από την Ε.Ε. ύστερα από συνεννόηση με το Κ.Σ. και η εκλογή της Επαρχιακής
Επιτροπής να γίνεται εν τη παρουσία μελών της Ε.Γ.
vi) Η Επαρχιακή Επιτροπή αποτελείται από 15

μέλη.

vii) Η Ε.Ε. στην πρώτη της συνεδρία συγκροτείται σε σώμα, αναδεικνύοντας
δημοκρατικά τους υπεύθυνους τομέων οργανωτικού, οικονομικού, εκδηλώσεων,
μαθητών.
vii) Η Ε.Ε. στην πρώτη της συνεδρία συγκροτείται σε σώμα, αναδεικνύοντας
δημοκρατικά τους υπεύθυνους τομέων οργανωτικού, οικονομικού, εκδηλώσεων,
μαθητών.
viii) Η Ε.Ε. συνεδριάζει τακτικά μία φορά ανά δύο βδομάδες κι έκτακτα όποτε το
ζητήσει η Ε.Γ. της Επαρχιακής Επιτροπής ή το 1/3 των μελών της ή η Εκτελεστική
Γραμματεία της Οργάνωσης.
ix)

Οι

πέντε

Επαρχιακές

Επιτροπές

συγκροτούνται

στις

επαρχίες

Λευκωσίας-Κερύνειας, Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου, και Αμμοχώστου, ή/και εκεί
που θα καθορίζει το εκάστοτε Συνέδριο.
x) Η Επαρχιακή Επιτροπή υποβάλλει εισήγηση προς το Κεντρικό Συμβούλιο της
Οργάνωσης με τους υποψήφιους για συμμετοχή στα Δημοτικά και Κοινοτικά
Συμβούλια Νεολαίας της επαρχίας, το οποίο αφού τα εγκρίνει τα προωθεί στο
Κόμμα.
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Άρθρο 16:
ΤΟΜΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1) Οι Τομείς Εργασίας έχουν απευθείας σύνδεση με το Κ.Σ. αλλά η λειτουργία τους
συντονίζεται από την Ε.Γ.
2) Για τον αριθμό των μελών τους αποφασίζει το Κ.Σ. ανάλογα με τις επικρατούσες
ανάγκες. Μέλη των Τομέων Εργασίας μπορεί να είναι και μέλη της Οργάνωσης, χωρίς
απαραίτητα να είναι μέλη του Κ.Σ.
3) Οι Τομείς Εργασίας, λειτουργούν με βάση εσωτερικό κανονισμό που καταρτίζουν και
εγκρίνει το Κ.Σ.
4) Τομείς Εργασίας αποτελούν οι τομείς Οργανωτικού, Οικονομικού, Τύπου &
Δημοσίων Σχέσεων, Διεθνών Σχέσεων, Φοιτητών, Μαθητών, Εκδηλώσεων και
οποιοσδήποτε άλλος τομέας αποφασίσει να συστήσει το Κ.Σ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6:
ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Άρθρο 17:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
Ο/η Πρόεδρος της Οργάνωσης προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Κ.Σ. και της Ε.Γ.
αντιπροσωπεύει την Οργάνωση και εφαρμόζει τις αποφάσεις του Συνεδρίου, του Κ.Σ.
και της Ε.Γ. Συγκαλεί με το Γραμματέα Κ.Σ. την Ε.Γ. και το Κ.Σ. Συμμετέχει ως εξ
ορισμού εκπρόσωπος στο Πολιτικό Γραφείο και στην Κεντρική Επιτροπή του Κινήματος
Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ.

Άρθρο 18:
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Κ.Σ.
Αντικαθιστά τον/την Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται. Είναι υπεύθυνος/η, μαζί με
τον Πρόεδρο, για τη σύγκληση της Ε.Γ. και του Κ.Σ.. Συνεργάζεται με τους/τις
Προέδρους των Επαρχιακών Επιτροπών και τους/τις Γραμματείς των Τομέων για το
συντονισμό της δράσης της Οργάνωσης Παγκύπρια. Φροντίζει για την τήρηση της
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αλληλογραφίας και των πρακτικών της Ε.Γ. και του Κ.Σ. Διατηρεί ολοκληρωμένο αρχείο
της Οργάνωσης. Είναι ο κατά νόμο υπεύθυνος που εκπροσωπεί την Οργάνωση σε
νομικά θέματα που μπορεί να προκύψουν.

Έχει υπό την προστασία και ευθύνη του

την σφραγίδα της Οργάνωσης.

Άρθρο 19:

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Εκτελεί καθήκοντα εκπροσώπου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων, έχει την ευθύνη για την
παρουσία της Οργάνωσης στα ΜΜΕ, συντονίζει την επικοινωνιακή πολιτική της
Οργάνωσης καθώς και τις Δημόσιες της Σχέσεις. Έχει την ευθύνη για την έκδοση του
έντυπου υλικού της οργάνωσης και της ενημέρωσης της ιστοσελίδας της Οργάνωσης.

Άρθρο 20:
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Βρίσκεται επικεφαλής του Τομέα Οργανωτικού, που είναι υπεύθυνος για την
οργανωτική συγκρότηση και ανάπτυξη της Οργάνωσης, για την ετοιμότητά της σε
κινητοποίηση και δράση, για την ομαλή λειτουργία του οργανωτικού μηχανισμού, και
για την εφαρμογή του οργανωτικού προγράμματος. Συντονίζει τη δράση των
Επαρχιακών

Οργανωτικών

μηχανογραφημένου

και

Γραμματέων.
ενημερωμένου

Φροντίζει
μητρώου

για

μελών

την

τήρηση

σύμφωνα

με

αλληλοενημέρωση με τους Ε. Γραμματείς. Το μητρώο μελών με τις νέες προσθήκες και
τις διαγραφές παρουσιάζεται από τον Κεντρικό Οργανωτικό Γραμματέα στο Κεντρικό
Συμβούλιο για επικύρωση μια φορά κάθε τέσσερις μήνες.

Άρθρο 21:
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Είναι επικεφαλής της επιτροπής Οικονομικής Διαχείρισης, που αποτελείται από τους
Επαρχιακούς Ταμίες. Συντάσσει και καταθέτει τον ετήσιο προϋπολογισμό, ευθύνεται
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για την καταγραφή και φύλαξη των περιουσιακών στοιχείων, για τη

διαχείριση του

Κεντρικού Ταμείου και την τήρηση πλήρους τάξεως στα οικονομικά της
Οργάνωσης. Μεριμνά γενικά για την εξεύρεση πόρων προς ενίσχυση του Κεντρικού
Ταμείου. Ενημερώνει αναλυτικά, κατά τακτά χρονικά διαστήματα την Ε.Γ. Διατηρεί
βιβλίο εσόδων και εξόδων.

Άρθρο 22:
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Ευθύνεται για την εύρυθμη διαχείριση των διεθνών σχέσεων της Οργάνωσης. Μεριμνά
για την τήρηση της αλληλογραφίας με τις οργανώσεις του εξωτερικού που
συνεργάζονται με την Νεολαία και φροντίζει έτσι ώστε η Οργάνωση να εκπροσωπείται
με επάρκεια και πληρότητα σε όλες τις διεθνείς της υποχρεώσεις. Ενημερώνει
αναλυτικά, κατά τακτά χρονικά, διαστήματα την Ε.Γ.

Άρθρο 23:
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Ο επικεφαλής του Τομέα Εκδηλώσεων φροντίζει για τον προγραμματισμό και την άρτια
διεξαγωγή όλων των εκδηλώσεων της Οργάνωσης. Συντονίζει και εποπτεύει τον
προγραμματισμό των εκδηλώσεων και σε επαρχιακό επίπεδο σε συνεργασία με τις
Επαρχιακές Επιτροπές. Ενημερώνει αναλυτικά, κατά τακτά χρονικά διαστήματα την Ε.Γ.

Άρθρο 24:
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ
Έχει την ευθύνη για τη λειτουργία τομέα με φοιτητές μέλη της Οργάνωσης που φοιτούν
στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Βρίσκεται σε στενή επαφή με κινήσεις φοιτητών που
έχουν αρχές και θέσεις συναφείς με την Οργάνωση για επίλυση των προβλημάτων και
την προώθηση των θέσεών τους. Ενημερώνει αναλυτικά, κατά τακτά χρονικά
διαστήματα την Ε.Γ.
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Άρθρο 25:
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
Είναι επικεφαλής του τομέα Μαθητικού της Οργάνωσης και υπεύθυνος/η για την
οργανωτική συγκρότηση και ομαλή λειτουργία του μαθητικού τμήματος. Τηρεί μητρώο
με τους μαθητές-μέλη της Οργάνωσης και έχει την ευθύνη για όλες τις εκδηλώσεις που
αφορούν το μαθητικό τμήμα της Οργάνωσης. Ενημερώνει αναλυτικά, κατά τακτά
χρονικά διαστήματα την Ε.Γ.

Άρθρο 26:
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΣΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1. Όλοι οι Αξιωματούχοι της Οργάνωσης λειτουργούν μέσα στα πλαίσια και τις
αποφάσεις του Κ.Σ. και των Οργάνων στα οποία συμμετέχουν. Μη συμμόρφωση των
Αξιωματούχων σε αποφάσεις των Οργάνων, με βάση και τις πρόνοιες του άρθρου 10,
δυνατό να οδηγήσει σε διαδικασία καθαίρεσής τους σύμφωνα με το Άρθρο 14 παρ. 5.

2. Όλα τα μέλη των Επιτροπών είναι υποχρεωμένα να λαμβάνουν μέρος σ΄ όλες τις
συνεδριάσεις, τακτικές ή έκτακτες. Κάθε μέλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα 2
συνεχόμενες φορές, 7 συνολικά για την ΕΓ και 4 συνολικά για το Κ.Σ. (δικαιολογημένα
ή αδικαιολόγητα), παύει να είναι μέλος της Επιτροπής στην οποία μετέχει

Άρθρο 27:
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
1. Όταν Αξιωματούχος της Οργάνωσης παραιτηθεί ή λόγω αντικειμενικής αδυναμίας
δεν είναι σε θέση να εκτελέσει τα καθήκοντά του, τίθεται σε λειτουργία διαδικασία
αντικατάστασής του.

2. Για την αντικατάσταση των μελών του Κ.Σ και της Ε.Γ γίνεται καταρχήν χρήση
ενδεχόμενων καταλόγων επιλαχόντων.

Νοείται ότι για να θεωρείται ότι υπάρχει

κατάλογος επιλαχόντων θα πρέπει να έχει παραδοθεί από την εφορευτική επιτροπή
του εκλογικού Συνεδρίου και να έχει εγκριθεί από το Κ.Σ στην πρώτη του συνεδρία και
μετά, αν χρειαστεί, προκηρύσσονται οι θέσεις μεταξύ των μελών της Οργάνωσης. Η
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διάρκεια της θητείας αντικαταστάτη αξιωματούχου είναι ίση με το υπόλοιπο της
θητείας αυτού που αντικαθιστά

3. Τα μέλη του Κ.Σ. αντικαθίστανται με εκλογική διαδικασία στην οποία ψηφίζουν τα
εναπομείναντα μέλη του Κ.Σ. και στην οποία κάθε μέλος της Οργάνωσης μπορεί να
θέσει υποψηφιότητα με σχετικό δικαίωμα.

Τα μέλη των Τ.Ε, Π.Ε. και Ε.Ε.

αντικαθίστανται με εκλογική διαδικασία στην οποία ψηφίζουν τα εναπομείναντα μέλη
της αντίστοιχης Επιτροπής και στην οποία κάθε μέλος της Οργάνωσης μπορεί να θέσει
υποψηφιότητα με σχετικό δικαίωμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7:
ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Άρθρο 28:
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΜΕΛΩΝ
Προβλέπονται από τον Πειθαρχικό Κανονισμό της Νεολαίας ΕΔΕΚ, Παράτημα Α.
Επισυνάπτεται σχετικός Πειθαρχικός Κανονισμός που θα αποτελεί Παράρτημα του εν
λόγω Καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Άρθρο 29:
ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Οι πόροι της Οργάνωσης προέρχονται:
α) Από τις συνδρομές των μελών, το ύψος των οποίων καθορίζεται από το Κ.Σ.
β) Από τις τακτικές ή έκτακτες εισφορές μελών και φίλων.
γ) Από εράνους, πώληση λαχείων και άλλα νόμιμα έσοδα.
δ) Από επιχορηγήσεις προερχόμενες από το Κυπριακό Κράτος και άλλους δημόσιους ή
ιδιωτικούς φορείς.
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ε) Μέσω των διαφημίσεων από τα έντυπα που εκδίδει και την ιστοσελίδα που διαθέτει.
στ) Μέσω δανεισμού κατόπιν απόφασης του Κ.Σ. με εγγυήσεις μελών της Οργάνωσης.
Άρθρο 30:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αποτελείται από 3 άτομα που το Κ.Σ. εκλέγει μεταξύ των μελών του που δεν κατέχουν
αξίωμα στην Ε.Γ. ή στις Ε.Ε. Αρμοδιότητα της Επιτροπής είναι ο ετήσιος έλεγχος των
οικονομικών δραστηριοτήτων της Οργάνωσης σε Επαρχιακό και Κεντρικό Επίπεδο και η
υποβολή εκθέσεων προς το Κ.Σ. Στο τέλος κάθε έτους υποβάλλονται σε εγκεκριμένο
Λογιστή για το νενομισμένο έλεγχο και έγκριση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9:
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 31:
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Η εκλογή όλων των Επιτροπών και Αξιωματούχων της Οργάνωσης γίνεται πάντοτε
με μυστική ψηφοφορία. Εκλογή διεξάγεται έστω κι αν ο υποψήφιος είναι μόνο ένας.

2. Όλες οι αποφάσεις, εκτός από εκείνες που το Καταστατικό ορίζει διαφορετικά,
λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία. Μυστική ψηφοφορία σε όλα τα όργανα και για
οποιοδήποτε θέμα διενεργείται εφόσον ζητηθεί από τουλάχιστον το ¼ των
παρευρισκομένων.

3. Θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία στις συνεδριάσεις οποιασδήποτε Επιτροπής όταν οι
παρευρισκόμενοι είναι περισσότεροι από το ½ των μελών της αντίστοιχης Επιτροπής.
30 λεπτά μετά την έναρξη της συνεδρίας τουλάχιστον το 1/3 των παρόντων θεωρείται
απαρτία.
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4. Για να έχει κάποιος το δικαίωμα του εκλέγειν θα πρέπει να είναι μέλος της
Οργάνωσης τουλάχιστον ένα μήνα και εκλέγεσθαι στο Κ.Σ. και στην Ε.Γ. πρέπει να έχει
θητεία ως μέλος τουλάχιστον 6

μήνες.

5. Το Κ.Σ. έχει υποχρέωση να εκδίδει και να κυκλοφορεί εσωτερικά σε τακτά
τριμηνιαία διαστήματα έντυπο πολιτικής ενημέρωσης στο οποίο τα μέλη θα έχουν το
δικαίωμα να γράφουν ελεύθερα τις απόψεις τους. Ακόμη το Κ.Σ. έχει καθήκον για
κρίσιμα πολιτικά ζητήματα να γνωστοποιεί εσωτερικά την άποψη της πλειοψηφίας και
μειοψηφίας , αλλά δημόσια μόνο την άποψη της πλειοψηφίας.

6. Σε όλες τις εκλογές για ανάδειξη μελών των διαφόρων οργάνων της Νεολαίας, τα
μέλη που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην ψηφοφορία μπορούν να ψηφίσουν μέχρι
60% και όχι λιγότερο από 20% του συνολικού αριθμού των εκλεγομένων μελών. Σε
περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ των υποψηφίων για κάποια θέση στα διάφορα όργανα
της Νεολαίας, διενεργείται κλήρωση για κάλυψη της συγκεκριμένης θέσης.

7. Η θητεία σε αξίωμα Φορέα - Οργανισμού στον οποίο εκπροσωπείται η Νεολαία,
περιορίζεται σε δύο (2) συνεχόμενες.

8. Η συμμετοχή σε οποιοδήποτε αξίωμα οργανωμένου συνόλου στο οποίο η Νεολαία
δικαιούται θεσμική εκπροσώπηση γίνεται μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες, που
προκηρύσσει το Κ.Σ. και στις οποίες δικαιούται να θέσει υποψηφιότητα κάθε μέλος του
Κ.Σ. Ένας Αξιωματούχος δεν μπορεί να κατέχει θέση εκπροσώπου της Νεολαίας, παρά
μόνο σε ένα Φορέα-Οργανισμό (σημ.: η εκπροσώπηση σε κομματικά αξιώματα δεν
λαμβάνεται υπόψη ως ξεχωριστός Φορέας-Οργανισμός).

9. Σε περίπτωση διάλυσης της Οργάνωσης, το καθαρό υπόλοιπο της κινητής και
ακίνητης περιουσίας της παραχωρείται στο Κ.Σ ΕΔΕΚ και αν αυτό δεν υφίσταται
παραχωρείται σε φιλανθρωπικά ιδρύματα. Μετά από 9 μήνες διάλυσης της
οργάνωσης. Για την αυτόβουλη διάλυση της Οργάνωσης απαιτείται συνεδριακή
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απόφαση και σχετική πλειοψηφία 4/5 των παρόντων μελών

Άρθρο 32:
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Το Καταστατικό τροποποιείται μόνο από Συνέδριο της Οργάνωσης. Η τροποποίηση
οποιουδήποτε άρθρου του καταστατικού απαιτεί πλειοψηφία τριών πέμπτων (3/5) των
παρόντων

εγγεγραμμένων συνέδρων.

Άρθρο 33:
ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Για οποιοδήποτε ζήτημα δεν καλύπτεται από το παρόν Καταστατικό, αποφασίζει το Κ.Σ.
με βάση τις γενικές αρχές της Οργάνωσης. Αυτές τις αποφάσεις του Κ.Σ. μπορεί κάθε
μέλος να τις εφεσιβάλει στο επόμενο Συνέδριο.

Το παρόν Καταστατικό εγκρίθηκε στις 19 Μαρτίου 2000, κατά το Καταστατικό Συνέδριο
της ΝΕΟΣ και τροποποιήθηκε κατά τη διάρκεια του Καταστατικού Συνεδρίου που
πραγματοποιήθηκε στις 5 Ιανουαρίου 2002. Τροποποιήθηκε επίσης για τελευταία
φορά κατά τη διάρκεια του 4ου Συνεδρίου της ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΕΔΕΚ, που πραγματοποιήθηκε
στη Λευκωσία στις 30 Δεκεμβρίου 2006.
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