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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
7 целей
партии

Правдивое дело, если оно правильно изложено, несокру
шимо.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΌΝΟΜΑ, ΈΔΡΑ ΚΑΙ ΈΜΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΚΌΜΜΑΤΟΣ
Άρθρο 1: Όνομα του Κόμματος
Άρθρο 2: Έδρα του Κόμματος
Άρθρο 3: Έμβλημα του Κόμματος

Плутарх

Объединение
диаспоры
Республики Кипр (выходцев из стран бывшего
ΚΕΦΑΛΑΙΟ русскоязычной
2: ΑΞΊΕΣ – ΣΚΟΠΟΊ
– ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ
СССР)
в
единую
политическую
партию.
Άρθρο 4: Αξίες, Αρχές, και Σκοποί
Άρθρο 5: Εσωκομματική Δημοκρατία
***
Άρθρο 6: Ισοτιμία της Ψήφου
Реформа государственной власти и политической системы Республики Кипр. Ликвидация коррупции и произвола бюрократии.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΜΈΛΗ

***

Άρθρο 7: Προϋποθέσεις Εγγραφής Μελών
Полная свобода предпринимательства и экономический рост на новой основе. СоздаΆρθρο 8: Δικαιώματα του Μέλους
ние и реализация плана развития экономики страны на 5, 10 и 25 лет.
Άρθρο 9: Υποχρεώσεις του Μέλους
Άρθρο 10: Απώλεια Ιδιότητα Μέλους και Διεκδίκηση
Επανεγγραφής
***
Реализация проекта «Новое Электронное Государство».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΟΡΓΆΝΩΣΗ
* * *ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ

Άρθροмежнациональных
11: Αρχές Εσωτερικής
Λειτουργίας
Развитие
и межконфессиональных
отношений.
Άρθρο 12: Όργανα του Κόμματος
***
Άρθρο 13: Επαρχιακές Κομματικές Οργανώσεις
Άρθρο
14:
Κεντρική
Επιτροπή
του
Κόμματος
Глобальная экологическая программа по сохранению и восстановлению уникальной
ΆρθροРеспублики
15: Πολιτικό Кипр.
Γραφείο της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος
природы
Άρθρο 16: Γραμματεία της ΚΕ του Κόμματος
***
Άρθρο 17: Παγκύπριο Συνέδριο
Вовлечение
Республики
Кипр
активную политическую и экономическую
Άρθρο 18:молодёжи
Κεντρική Επιτροπή
Ελέγχου
τουвΚόμματος
жизнь страны.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΑΞΙΩΜΑΤΟΎΧΟΙ ΚΑΙ ΌΡΟΙ ΕΝΤΟΛΉΣ
Άρθρο 19: Πρόεδρος ΚΕ του Κόμματος
Άρθρο 20: Αντιπρόεδροι της ΚΕ του Κόμματος
Άρθρο 21: Γραμματέας της ΚΕ του Κόμματος
Άρθρο 22: Βοηθός Γραμματέας της ΚΕ του Κόμματος
Άρθρο 23: Αντικατάσταση Αξιωματούχων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ
Άρθρο 24: Τμήμα Οικονομικών
Άρθρο 25: Οικονομικοί Πόροι

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΆ ΆΡΘΡΑ
Άρθρο 26: Τροποποίηση του Καταστατικού
Άρθρο 27: Καταστατική Έγκριση

4

2
Programma.indd 4

18.03.2017 16:15:33

Prog

33

l Ε ΓЯ
Ω

Ι Τ
Η Σ l
ГΟР АΠЖΟД Λ
АН
ИН

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΟΝΟΜΑ
– ΕΔΡΑ –партии
ΕΜΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
7 целей

Правдивое
ΆΡΘΡΟ 1: ΌΝΟΜΑ ΤΟΥ ΚΌΜΜΑΤΟΣ
шимо.

дело, если оно правильно изложено, несокру

Το νέο Πολιτικό Κόμμα ονομάζεται: ΄΄ΕΓΩ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ΄΄.

Плутарх

ΆΡΘΡΟ 2: ΈΔΡΑ ΤΟΥ ΚΌΜΜΑΤΟΣ

Объединение русскоязычной диаспоры Республики Кипр (выходцев из стран бывшего
Η έδρα του Κόμματος βρίσκεται στη Λεμεσό.
СССР) в единую политическую партию.

***
ΆΡΘΡΟ
3:
ΈΜΒΛΗΜΑ
ΤΟΥ
ΚΌΜΜΑΤΟΣ
Реформа государственной власти и политической системы Республики Кипр. Ликвидация
и произвола
бюрократии.
1.
Τοкоррупции
έμβλημα του
Κόμματος είναι
σύνθεση του ονόματος του με έναν αετό σε μπλε χρώμα, ο
οποίος φέρει πάνω του την Κύπρο, με το χρώμα
* *της
* σημαίας της.
Полная свобода предпринимательства и экономический рост на новой основе. Создание
реализация
плана развития
экономики
страны
5, 10 и 25
2.
Η иσφραγίδα
του Κόμματος
περιλαμβάνει
το έμβλημα
τουна
Κόμματος
καιлет.
συνοδεύει όλα τα επίσημα έγγραφα του Κόμματος.
***
Реализация проекта «Новое Электронное Государство».
Я

ГРАЖДАНИН

***

Развитие межнациональных и межконфессиональных отношений.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2:
–* ΣΚΟΠΟΙ
– ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
* партии
*
7ΑΞΙΕΣ
целей

Глобальная экологическая программа по сохранению и восстановлению уникальной
природы Республики Кипр.

***
Вовлечение молодёжи Республики Кипр в активную политическую и экономическую

ΆΡΘΡΟ
4: ΑΞΊΕΣ, ΑΡΧΈΣ ΚΑΙПравдивое
ΣΚΟΠΟΊ дело,
жизнь страны.
шимо.

если оно правильно изложено, несокру

1. Το ΕΓΩ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ είναι σύγχρονο πολιτικό Κόμμα, που αγωνίζεται για τις πανανθρώπινες

Плутарх

αξίες, όπως είναι η ειρήνη, η ελευθερία, η ισότητα, η κοινωνική δικαιοσύνη, η αλληλεγγύη, η πρόοδος, η ανάπτυξη και η ευημερία.

Объединение русскоязычной диаспоры Республики Кипр (выходцев из стран бывшего
СССР)
в единую
политическую
партию.
2.
Το Κόμμα
βάζει πάνω
από όλα τον
Άνθρωπο, τον ΠΟΛΙΤΗ, την ποιότητα ζωής του, το δικαίωμα
του στην εργασία, στην υγεία, στην παιδεία, στην
* * *οικονομική και εμπορική δραστηριότητα, στην
ανάπτυξη
την ευημερία του.власти и политической системы Республики Кипр. ЛиквидаРеформа και
государственной
ция коррупции и произвола бюрократии.
3. Το Κόμμα αγωνίζεται και επιδιώκει την δίκαιη
του κυπριακού προβλήματος, για μια
* * επίλυση
*
Κύπρο
ενωμένη, που να λειτουργεί
στη βάση των ευρωπαϊκών
αρχών
και αξιών
και
Полнаяελεύθερη
свободаκαι
предпринимательства
и экономический
рост на новой
основе.
Созданиеείναι
и реализация
плана развития
экономики страны на 5, 10 и 25 лет.
να
μέλος της ευρωπαϊκής
οικογένειας.

***

4.
Το Κόμμα επιδιώκει
ενοποίηση
της ρωσικής
διασποράς και όλων των μεταναστών από την
Реализация
проекта την
«Новое
Электронное
Государство».
πρώην ΕΣΣΔ.

***
4

Развитие межнациональных и межконфессиональных отношений.
3

***
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5. Το ΕΓΩ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ επιδιώκει και εργάζεται για μια κοινωνία δίκαιη, δημοκρατική και ισότιμη για
όλους του πολίτες, Ελληνοκύπριους, Τουρκοκύπριους, Μαρωνίτες, Αρμένιους, Λατίνους, Ρώσους
και άλλους πολίτες της πρώην ΕΣΣΔ, πολίτες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οποιασδήποτε
άλλης χώρας ή καταγωγής, που διαμένουν μόνιμα στην Κυπριακή Δημοκρατία.
6. Το Κόμμα αγωνίζεται για μια σύγχρονη, δημοκρατική, πλουραλιστική κοινωνία, χωρίς αποκλεισμούς για τους πολίτες της, ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος και θρησκείας.
7. Το ΕΓΩ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ είναι υπέρ της ανάπτυξης των εθνικών, πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και διαθρησκευτικών σχέσεων, μεταξύ χωρών , λαών και κοινωνιών.
8. Το Κόμμα τάσσεται υπέρ της ελευθερίας της επιχειρηματικότητας και της οικονομικής ανάπτυξης. Ταυτόχρονα αγωνίζεται για την εξάλειψη της διαφθοράς και της γραφειοκρατίας.
9. Το ΕΓΩ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην διατήρηση και αποκατάσταση της μοναδικής
φύσης και του περιβάλλοντος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

ΆΡΘΡΟ 5: ΕΣΩΚΟΜΜΑΤΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ
Το ΕΓΩ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ ως σύγχρονο πολιτικό Κόμμα:
1. Κατοχυρώνει την ελευθερία της έκφρασης απόψεων και προτάσεων, πάντοτε μέσα στο πλαίσιο
των καταστατικών αξιών και αρχών με σεβασμό προς τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων.
2. Διασφαλίζει την ισοτιμία όλων των μελών του όσον αφορά στην απρόσκοπτη συμμετοχή τους
στις διαδικασίες και στην υποβολή και υποστήριξη των προτάσεων τους.
3. Παρέχει σε όλα τα μέλη του το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στα όργανα, επιτροπές και
αξιώματα του Κόμματος.
4. Τα μέλη του κόμματος έχουν την υποχρέωση να ενεργούν για την υλοποίηση, προώθηση και
εφαρμογή των αποφάσεων του Κόμματος και των οργάνων του και να υπερασπίζονται τις επίσημες θέσεις του, έστω και αν εξέφρασαν ή διατηρούν αντίθετη άποψη από τις αποφάσεις της
πλειοψηφίας.
5. Το κάθε μέλος υπεραμύνεται της ενότητας του Κόμματος, απαγορεύοντας τη δημιουργία μέσα
σε αυτό οργανωμένων ομάδων, ή οποιασδήποτε φράξιας.
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ΆΡΘΡΟ 6: ΙΣΟΤΙΜΊΑ ΤΗΣ ΨΉΦΟΥ
1. Το Κόμμα λειτουργεί με βάση τις δημοκρατικές διαδικασίες και σύμφωνα με την αρχή της ισοτιμίας της ψήφου για το σύνολο των μελών του.
2. Κάθε μέλος που συμμετέχει σε οποιοδήποτε από τα όργανα του κόμματος, όπως τα Συνέδρια
ή η Κεντρική Επιτροπή, διαθέτει μία μόνο ψήφο.
Я

ГРАЖДАНИН

3: ΜΕΛΗ
7ΚΕΦΑΛΑΙΟ
целей партии

Правдивое дело,
ΆΡΘΡΟ 7: ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΉΣ
шимо.

если оно правильно изложено, несокру

1. Μέλος του Κόμματος μπορεί να γίνει κάθε πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτης χώ-

Плутарх

ρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος κατοικεί μόνιμα στην επικράτεια της Κυπριακής
Δημοκρατίας και έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, νοουμένου ότι αποδέχεται το

πρόγραμμα,
τις русскоязычной
αρχές και το καταστατικό
τουРеспублики
Κόμματος. Кипр (выходцев из стран бывшего
Объединение
диаспоры
СССР) в единую политическую партию.
2. Την τελική έγκριση και ευθύνη για να γίνει αποδεκτή
* * * μια αίτηση εγγραφής μέλους του κόμματος

φέρει
το Πολιτικό
Γραφείο της Κεντρικής
Επιτροπής.
Реформа
государственной
власти и политической
системы Республики Кипр. Ликвидация коррупции и произвола бюрократии.
3. Με την υποβολή της αίτησης θα καταβάλλεται
και ή εισφορά του νέους μέλους. Το
* *ταυτόχρονα
*

ποσό
τηςсвобода
εισφοράςпредпринимательства
θα καθορίζει το Παγκύπριο
Συνέδριο και όταν
ανάγκη
αλλαγής
το
Полная
и экономический
ростυπάρχει
на новой
основе.
Создание и реализация
развития
экономики
страны на 5, 10 и 25 лет.
Πολιτικό
Γραφείο τηςплана
Κεντρικής
Επιτροπής
του Κόμματος.

***

4.
Μητρώα εγγραφής
τηρούν
οι Επαρχιακές
Κομματικές Οργανώσεις με ευθύνη των ΓραμРеализация
проектаμελών
«Новое
Электронное
Государство».
ματέων των Επαρχιακών Επιτροπών για την Επαρχία τους και Παγκύπρια η Γραμματεία της

***

Κεντρικής
του Κόμματος.
Развитие Επιτροπής
межнациональных
и межконфессиональных отношений.

***

5. Κανένα πρόσωπο για οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε δεν μπορεί να αιτηθεί την ένταξη του
Глобальная экологическая программа по сохранению и восстановлению уникальной
ως
μέλος του
κόμματος ή
αν είναι μέλος του κόμματος χάνει την ιδιότητα του μέλους αυτόματα αν
природы
Республики
Кипр.
αυτό έχει καταδικασθεί από δικαστήριο για αδίκημα ατιμωτικό ή ηθικής αισχρότητας, ή έχει στε-

***

ρηθεί της εκλογιμότητας, με απόφαση αρμόδιου δικαστηρίου εξ αιτίας οποιουδήποτε εκλογικού ή
Вовлечение молодёжи Республики Кипр в активную политическую и экономическую
άλλου
жизньποινικού
страны.αδικήματος ή έχει απολέσει την Κυπριακή υπηκοότητα.

5

l Ε Γ Ω

Ο

Π Ο Λ Ι Τ Η Σ l

ΆΡΘΡΟ 8: ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΈΛΟΥΣ
Το μέλος του Κόμματος έχει τα παρακάτω δικαιώματα:
1. Να εκλέγει και να εκλέγεται στα όργανα του Κόμματος.
2. Δικαίωμα συμμετοχής ως ψηφοφόρος έχει κάθε μέλος του Κόμματος μετά την εγγραφή του στο
Κόμμα και την πληρωμή της εισφοράς εγγραφής στο μητρώο μελών του Κόμματος.
3. Δικαίωμα συμμετοχής ως υποψήφιος για τα διάφορα όργανα του Κόμματος έχει κάθε μέλος,
το οποίο έχει συμπληρώσει ένα χρονικό διάστημα δράσης στο Κόμμα. Αυτό προσδιορίζεται στα
επιμέρους άρθρα του καταστατικού, ανάλογα με το κομματικό όργανο.
Νοείται ότι ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει αναφορικά με τον διορισμό ή την εκλογή των μελών και
αξιωματούχων του κόμματος κατά το ιδρυτικό συνέδριο.
4. Να παίρνει μέρος ελεύθερα στις συζητήσεις του Κόμματος και την χάραξη της πολιτικής γραμμής, στρατηγικής και τακτικής του Κόμματος και στην διαμόρφωση αποφάσεων.
5. Να ενημερώνεται σωστά, έγκαιρα και αντικειμενικά από τα όργανα του Κόμματος για τις αποφάσεις, τις δραστηριότητες, την πολιτική και τακτική του Κόμματος.
6. Να συμμετέχει σε συνεδρίες κομματικών σωμάτων και οργανώσεων ή άλλων οργάνων του
Κόμματος, όπου του παρέχεται η δυνατότητα από το παρόν Καταστατικό.
7. Να έχει το δικαίωμα να προωθεί τις θέσεις και τις τυχόν διαφωνίες του με οποιοδήποτε θέμα
πολιτικής και τακτικής του Κόμματος μέσα στα όργανα του Κόμματος.

ΆΡΘΡΟ 9: ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΈΛΟΥΣ
Το μέλος του Κόμματος έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις:
1. Να αγωνίζεται για τη διάδοση των αρχών, της πολιτικής και του προγράμματος του Κόμματος
καθώς και για την οργανωτική επιτυχία των στόχων του.
2. Να συμμορφώνεται προς τις αποφάσεις των οργάνων του Κόμματος και να τηρεί τις πρόνοιες
του καταστατικού.
3. Να ανήκει σε μία από τις Επαρχιακές Οργανώσεις του Κόμματος.

6
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4. Να πληρώνει τις συνδρομές του, όπως αυτές καθορίζονται από την Κεντρική Επιτροπή και να
συμμετέχει στις οικονομικές δραστηριότητες του Κόμματος.
5. Να διαφυλάσσει και να ενισχύει την ενότητα του Κόμματος.
6. Να αποφεύγει εκδηλώσεις που αντίκεινται προς τις προγραμματικές αρχές και τις επιδιώξεις
του Κόμματος.
7. Να πειθαρχεί στις αποφάσεις κατά τρόπο που να διασφαλίζεται η ενότητα και οι Δημοκρατικές
αρχές του κόμματος.
8. Να τηρεί και να προασπίζεται τις αρχές της αξιοκρατίας, της δικαιοσύνης και της ηθικής.
9. Να ασκεί σωστή και υπεύθυνη κριτική με αίσθημα αυτοκριτικής και με πνεύμα ειλικρίνειας και
αλληλοσεβασμού.
10. Να προωθεί το κομματικό συμφέρον και να μην επιδιώκει οποιοδήποτε προσωπικό όφελος
μέσα από την δράση του στο Κόμμα, το οποίο να είναι αντίθετο με τις διατάξεις και τις πρόνοιες
του καταστατικού του Κόμματος.

ΆΡΘΡΟ 10:
ΑΠΏΛΕΙΑ ΙΔΙΌΤΗΤΑΣ ΜΈΛΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΊΚΗΣΗ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΉΣ
1. Κάθε μέλος δικαιούται να υποβάλει γραπτή παραίτηση προς την αρμόδια Επαρχιακή Επιτροπή. Για την απόφαση της Επαρχιακής Επιτροπής ενημερώνεται η Γραμματεία και το Πολιτικό
Γραφείο του Κόμματος.
2. Η ιδιότητα μέλους χάνεται επίσης σε περίπτωση που επιβληθεί η ποινή της διαγραφής
3. Οποιοσδήποτε έχει απολέσει την ιδιότητα μέλους μπορεί να διεκδικήσει επανεγγραφή με αίτηση του μετά από ένα χρόνο, από την ημερομηνία της διαγραφής του.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
7 целейΟΡΓΑΝΩΣΗ
партииΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Правдивое дело, если оно
ΆΡΘΡΟ 11: ΑΡΧΈΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΉΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ
шимо.

правильно изложено, несокру

Οι αποφάσεις των Οργάνων λαμβάνονται σύμφωνα με τις παρακάτω αρχές:

Плутарх

1. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών του οργάνου, εφ’ όσον
αυτό
βρίσκεται σε
απαρτία του 50%
+1.
Объединение
русскоязычной
диаспоры
Республики Кипр (выходцев из стран бывшего
СССР) в единую политическую партию.
2. Οι αποφάσεις των οργάνων πρέπει να είναι*σύμφωνες:
**
Реформа государственной власти и политической системы Республики Кипр. Ликвидация
и произвола
бюрократии.
• коррупции
Με το καταστατικό
του Κόμματος
•

Με τις κατευθυντήριες γραμμές των Συνεδρίων
***

• Μεсвобода
τις αποφάσεις
του Πολιτικού Γραφείου
και της Κεντρικής
Επιτροπής.
Полная
предпринимательства
и экономический
рост
на новой основе. Создание и реализация плана развития экономики страны на 5, 10 и 25 лет.

***
Реализация
«Новое
Государство».
ΆΡΘΡΟ
12:проекта
ΌΡΓΑΝΑ
ΤΟΥЭлектронное
ΚΌΜΜΑΤΟΣ
**
1. Τα Κεντρικά Όργανα του Κόμματος είναι τα *
εξής:

Развитие межнациональных и межконфессиональных отношений.

***
i. Παγκύπριο Συνέδριο
Глобальная
программа по сохранению и восстановлению уникальной
ii. Κεντρική экологическая
Επιτροπή
природы
Республики
Кипр.
iii. Πολιτικό Γραφείο Κεντρικής Επιτροπής

***
iv. Γραμματεία Πολιτικού Γραφείου
Вовлечение молодёжи Республики Кипр в активную политическую и экономическую
жизнь страны.
2. Τα Επαρχιακά Όργανα του Κόμματος είναι τα εξής:
i. Επαρχιακό Συνέδριο
ii. Επαρχιακή Επιτροπή του Κόμματος
Η Επαρχιακή Επιτροπή μπορεί όπου κρίνει αναγκαίο για την καλύτερη λειτουργία του Κόμματος
και σε συνεννόηση με το Πολιτικό Γραφείο να προχωρεί στην δημιουργία Τοπικών Κομματικών
Οργανώσεων.
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ΆΡΘΡΟ 13: ΕΠΑΡΧΙΑΚΈΣ ΚΟΜΜΑΤΙΚΈΣ ΟΡΓΑΝΏΣΕΙΣ
1. Οι Επαρχιακές Κομματικές Οργανώσεις συστήνονται και λειτουργούν με απόφαση του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής στα γεωγραφικά όρια της κάθε Επαρχίας της Κυπριακής
Δημοκρατίας.
2. Η κάθε Επαρχιακή Κομματική Οργάνωση εκλέγει κάθε 2,5 χρόνια, στο Επαρχιακό Συνέδριο, την
Επαρχιακή Επιτροπή, η οποία αποτελείται από 25 μέλη.
3. Η Επαρχιακή Επιτροπή εκλέγει στην πρώτη της συνεδρίαση την ημέρα του Επαρχιακού Συνεδρίου 7μελή γραμματεία της Επαρχιακής Επιτροπής αποτελούμενη από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα, τον Ταμία και 3 τουλάχιστον Μέλη.
4. Μέλη της Επαρχιακής Επιτροπής του Κόμματος μπορούν να εκλεγούν όσοι έχουν συμπληρώσει
τουλάχιστον 2 χρόνια ως δραστήρια μέλη του Κόμματος.
Νοείται ότι για την σύσταση της πρώτης Επαρχιακής Επιτροπής δεν ισχύουν οι παραπάνω περιορισμοί.
5. Η Επαρχιακή Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την αντίστοιχη Επαρχιακή Κομματική Οργάνωση με
βάση το Καταστατικό του Κόμματος, τις αποφάσεις του Παγκύπριου και του Επαρχιακού Συνέδριου, καθώς και τις αποφάσεις του Πολιτικού Γραφείου και της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος.
6. Η Επαρχιακή Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον 1 φορά το μήνα και επιλαμβάνεται όλων των
θεμάτων, που αφορούν την κομματική ζωή και δράση. Μελετά τα τοπικά και επαρχιακά προβλήματα και προβαίνει σε παρεμβάσεις για τη σωστή επίλυση τους.
7. Η Γραμματεία της Επαρχιακής Επιτροπής συνεδριάζει 1 φορά την εβδομάδα και έχει την ευθύνη
της κομματικής δράσης για την χρονική περίοδο μεταξύ των συνεδριάσεων της Επαρχιακής Επιτροπής και της επίλυσης των καθημερινών ζητημάτων.
8. Η Επαρχιακή Επιτροπή έχει επίσης ως κύρια ευθύνη της, την εγγραφή νέων μελών, την οικονομική ενίσχυση και το οργανωτικό δυνάμωμα του Κόμματος.
9. Ανώτατο όργανο για την κάθε επαρχία είναι το Επαρχιακό Συνέδριο το οποίο πραγματοποιείται
κάθε 2,5 χρόνια. Το Επαρχιακό προηγείται χρονικά του Παγκυπρίου Συνεδρίου. Επαρχιακό Συνέδριο μπορεί να συγκληθεί έκτακτα, όταν:
i. Αποφασίσει η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος.
ii. Ζητηθεί από την Επαρχιακή Επιτροπή και εγκριθεί από το Πολιτικό Γραφείο.
iii. Παραιτηθεί τουλάχιστον το 1/2 των μελών της Επαρχιακής Επιτροπής του Κόμματος.
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Το Επαρχιακό Συνέδριο εγκρίνει:
•

Τον απολογισμό δράσης της Επαρχιακής Επιτροπής

•

Τον οικονομικό απολογισμό και

•

Εκλέγει τη νέα Επαρχιακή Επιτροπή.

Το Επαρχιακό Συνέδριο εκλέγει με ξεχωριστή μυστική ψηφοφορία τον κάθε αξιωματούχο της Επαρχιακής Επιτροπής.

ΆΡΘΡΟ 14: ΚΕΝΤΡΙΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΤΟΥ ΚΌΜΜΑΤΟΣ (KE)
1. Η Κεντρική Επιτροπή είναι το ανώτερο όργανο του Κόμματος, που καθοδηγεί και ελέγχει τη
δράση του Κόμματος, μεταξύ των Παγκύπριων Συνεδρίων. Φροντίζει για την τήρηση του Καταστατικού, την εφαρμογή των αποφάσεων του Παγκύπριου Συνεδρίου, από το οποίο έχει εκλεγεί και την
χάραξη της πολιτικής και τακτικής σύμφωνα με τις αποφάσεις του Παγκύπριου Συνεδρίου.
2. Οι αποφάσεις της ΚΕ είναι δεσμευτικές για όλα τα συλλογικά όργανα, τις οργανώσεις και τα μέλη
του Κόμματος που ιεραρχικά είναι κάτω από την εποπτεία της.
3. Η Ολομέλεια της ΚΕ αποτελείται τουλάχιστον από πενήντα (50) μέλη ως εξής:
•

Τον Πρόεδρο της ΚΕ, ο οποίος είναι και Πρόεδρος του Κόμματος.

•

Τους 2 Αντιπροέδρους της ΚΕ και Αντιπροέδρους του Κόμματος.

•

Τον Γραμματέα της ΚΕ και Γραμματέα του Κόμματος

•

Τον Βοηθό Γραμματέα της ΚΕ και Βοηθό Γραμματέα του Κόμματος

•

Τους 6 Προέδρους των Επαρχιακών Επιτροπών.

•

Τον Πρόεδρο της Νεολαίας του Κόμματος και άλλα 38 Μέλη της Κεντρικής Επιτροπής που
εκλέγονται από το Παγκύπριο Συνέδριο.

•

Οι Βουλευτές και Ευρωβουλευτές του Κόμματος μετέχουν εξ οφίτσιο στην ΚΕ.

4. Η ΚΕ συνέρχεται τακτικά κάθε τέσσερις (4) μήνες και έκτακτα όποτε το ζητήσει το Πολιτικό Γραφείο ή γραπτώς το 1/3 του συνόλου των μελών της.
5. Οι αποφάσεις στην ΚΕ λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία, όταν υπάρχει απαρτία του 50% + 1
των μελών της.
6. Μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος μπορούν να εκλεγούν όσοι έχουν συμπληρώσει
τουλάχιστον 3 χρόνια ως δραστήρια μέλη του Κόμματος.
Νοείται ότι για την σύσταση της πρώτης Κεντρικής Επιτροπής δεν ισχύουν οι παραπάνω περιορισμοί.
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ΆΡΘΡΟ 15:
ΠΟΛΙΤΙΚΌ ΓΡΑΦΕΊΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΤΟΥ ΚΌΜΜΑΤΟΣ (Π.Γ.)
1. Το Πολιτικό Γραφείο είναι η ανώτατη πολιτική και εκτελεστική αρχή του Κόμματος, όπως αυτή
καθορίζεται από τις αποφάσεις των Συνεδρίων και της ΚΕ.
2. Το ΠΓ Συντονίζει, επιβλέπει και καθοδηγεί όλες τις κομματικές οργανώσεις σε όλα τα επίπεδα της
ζωής του Κόμματος. Είναι υπεύθυνο για την αντιμετώπιση τρεχόντων προβλημάτων του Κόμματος
και το αντιπροσωπεύει σε όλες του τις εκδηλώσεις.
3. Το ΠΓ καθοδηγεί την δράση του Κόμματος για τις περιόδους μεταξύ των συνεδριάσεων της ΚΕ,
είναι υπόλογο στην ΚΕ και λογοδοτεί σε αυτή.
4. Το Πολιτικό Γραφείο αποτελείται από δέκα εννέα (19) μέλη ως ακολούθως:
•

Τον Πρόεδρο της ΚΕ και Πρόεδρο του Κόμματος.

•

Τους Αντιπροέδρους της ΚΕ και του Κόμματος.

•

Τον Γραμματέα της ΚΕ και του Κόμματος.

•

Τον Βοηθό Γραμματέα της ΚΕ και του Κόμματος.

•

και άλλα 14 μέλη του εκλέγονται από την ΚΕ αμέσως μετά το Παγκύπριο Συνέδριο ή όταν
κενωθεί θέση μέλους του ΠΓ.

5. Το Πολιτικό Γραφείο συνεδριάζει τακτικά κάθε 2 εβδομάδες και έκτακτα όποτε το ζητήσει ο Πρόεδρος ή το 1/3 των μελών του.
6. Το ΠΓ αντιπροσωπεύει το Κόμμα στις σχέσεις του με τα άλλα κόμματα, την κυβέρνηση, ανεξάρτητους θεσμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας και χειρίζεται θέματα διεθνών σχέσεων, συνεργασιών
και συμμαχιών.
7. Ο Πρόεδρος του Κόμματος έχει την δυνατότητα και την ευχέρεια να διορίζει και να παύει εξωτερικούς συνεργάτες ή συμβούλους, οι οποίοι θα προσφέρουν υπηρεσίες ή συμβουλές στο κόμμα και
στο Πολιτικό Γραφείο, για ειδικά θέματα, όπου απαιτούνται ειδικές γνώσεις.
Οι εξωτερικοί συνεργάτες ή σύμβουλοι θα συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του Πολιτικού Γραφείου,
χωρίς να έχουν δικαίωμα ψήφου.
8. Οι Βουλευτές και Ευρωβουλευτές του Κόμματος συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του ΠΓ εξ οφίτσιο.
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ΑΡΘΡΟ 16: ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑ ΤΗΣ ΚΕ
1. Η Γραμματεία της Κεντρικής Επιτροπής αποτελείται από τον Πρόεδρο, τους Αντιπροέδρους,
τον Γραμματέα, τον Βοηθό Γραμματέα και ακόμα 5 μέλη του ΠΓ. Ο ακριβής αριθμός της καθορίζεται από την ΚΕ, ανάλογα με τις ανάγκες που έχει το Κόμμα στους διάφορους τομείς δράσης του.
2. Η Γραμματεία προωθεί την εκτέλεση των αποφάσεων της ΚΕ και του ΠΓ και επιλαμβάνεται των
καθημερινών ζητημάτων.
3. Η Γραμματεία συνέρχεται σχεδόν καθημερινά με τη συμμετοχή και του εκπροσώπου τύπου του
κόμματος για τη διαμόρφωση των θέσεων και ανακοινώσεων του Κόμματος με βάση την τρέχουσα
επικαιρότητα.

ΆΡΘΡΟ 17: ΠΑΓΚΎΠΡΙΟ ΣΥΝΈΔΡΙΟ (Π.Σ.)
1. Το Παγκύπριο Συνέδριο είναι το ανώτατο καθοδηγητικό όργανο του Κόμματος.
2. Έχει την ευθύνη της συνολικής πορείας του Κόμματος. Εκλέγει τα μέλη της ΚΕ και αποφασίζει
για τη στρατηγική και τακτική που ακολουθεί το Κόμμα μέχρι το επόμενο Συνέδριο. Διαμορφώνει
την ιδεολογία και το πρόγραμμα του Κόμματος. Αποφασίζει για τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις
του Καταστατικού.
3. Το Παγκύπριο Συνέδριο εξετάζει και εγκρίνει την έκθεση δράσης της ΚΕ για την πενταετία που
πέρασε και την έκθεση οικονομικού ελέγχου του Κόμματος
4. Το Παγκύπριο Συνέδριο συγκαλείται τακτικά κάθε πέντε (5) χρόνια και έκτακτα όποτε το ζητήσει
η πλειοψηφία των μελών της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος ή το Πολιτικό Γραφείο ή ο Πρόεδρος του Κόμματος και εγκριθεί από την ΚΕ.
5. Στο τέλος κάθε Παγκύπριου Συνέδριου εκλέγονται τα μέλη της ΚΕ με απλή πλειοψηφία. Οι τρόποι διεξαγωγής του Συνεδρίου, καθώς και οι εκλογικές διαδικασίες (Εφορευτική Επιτροπή, ψηφοδέλτια κ.α.) προτείνονται από το απερχόμενο Π.Γ. πριν από το Συνέδριο.
Νοείται ότι οι 6 πρόεδροι των Επαρχιακών Οργανώσεων και ο Πρόεδρος της νεολαίας του Κόμματος δεν περιλαμβάνονται στο ψηφοδέλτιο των υποψήφιων μελών της ΚΕ κατά το Παγκύπριο
Συνέδριο.
6. Η προκήρυξη του Τακτικού Παγκύπριου Συνεδρίου πρέπει να ανακοινώνεται τουλάχιστο 5 μήνες πριν από την ημερομηνία πραγματοποίησης του και οι θέσεις της ΚΕ να φτάνουν στα μέλη του
Κόμματος τουλάχιστον 1 μήνα πριν.
Νοείται πως η καταστατική αυτή διάταξη δεν αφορά το πρώτο ιδρυτικό και καταστατικό Συνέδριο του
Κόμματος.
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7. Του Παγκύπριου Συνεδρίου (είτε τακτικού είτε έκτακτου) προεδρεύει προεδρείο το οποίο εκλέγεται από το Συνέδριο και προτείνεται από το Π.Γ. της ΚΕ.
8. Οι αποφάσεις του Παγκυπρίου Συνεδρίου είναι δεσμευτικές για όλα τα Όργανα και τα μέλη του
Κόμματος και λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία και κατά πλειοψηφία.
9. Οι υποψηφιότητες για την ΚΕ υποβάλλονται τουλάχιστον 1 μήνα πριν την καθορισμένη ημερομηνία έναρξης του Παγκύπριου Συνεδρίου ή όπως αποφασίσει το Π.Γ. κατά την προκήρυξη του
Παγκύπριου Συνεδρίου.

ΆΡΘΡΟ 18: ΚΕΝΤΡΙΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΕΛΈΓΧΟΥ
1. Η Κεντρική Επιτροπή Ελέγχου (ΚΕΕ), έχει την εξουσία να ελέγχει και να εποπτεύει την δράση
και δραστηριότητα τόσο της ΚΕ, του Π.Γ και της Γραμματείας όσο και των Επαρχιακών ή άλλων
Οργανώσεων του Κόμματος και των μελών του Κόμματος σε θέματα ηθικής, δεοντολογίας, νομιμότητας, κομματικής και καταστατικής πειθαρχίας, οικονομικών και σε οποιαδήποτε άλλα θέματα
ή τομείς ήθελε κρίνει ορθό και εύλογο υπό τις περιστάσεις.
2. Η ΚΕΕ αποτελείται από 5 μέλη, τα οποία θα έχουν έντονη δραστηριότητα και συμμετοχή στις
εκδηλώσεις του Κόμματος, θα είναι πρόσωπα ακεραίου χαρακτήρα, καταξιωμένα, εγνωσμένου
κύρους και αντικειμενικότητας και δεν θα πρέπει να είναι μέλη της ΚΕ ή οποιασδήποτε Επαρχιακής
Επιτροπής. Τα μέλη της ΚΕΕ δύνανται αν οι ίδιοι το επιθυμούν να συμμετέχουν και να παρακολουθούν τις συνεδρίες της ΚΕ ή των άλλων οργάνων, χωρίς όμως να έχουν δικαίωμα ψήφου.
3. Τα μέλη της ΚΕΕ εκλέγονται από το Παγκύπριο Συνέδριο ή μεταξύ Συνεδρίων διορίζονται από
τον Πρόεδρο του Κόμματος αν υπάρξει παραίτηση.
4. Η ΚΕΕ λογοδοτεί στο Παγκύπριο Συνέδριο και οι αποφάσεις της αναθεωρούνται μόνο από το
Συνέδριο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΗΓΕΣΙΑ
ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ
7 целей
партии

Правдивое дело, если оно правильно
ΆΡΘΡΟ 19: Ο ΠΡΌΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΚΕ ΤΟΥ ΚΌΜΜΑΤΟΣ
шимо.

изложено, несокру

1. Ο Πρόεδρος του Κόμματος εκπροσωπεί και εκφράζει επίσημα τις αρχές και θέσεις του Κόμματος.

Плутарх

2. Ο Πρόεδρος του Κόμματος, είναι και πρόεδρος της Γραμματείας, του Πολιτικού γραφείου και
της
ΚΕ και προεδρεύει
των συνεδριάσεων
των
διαφόρων οργάνων
του Κόμματος.
Объединение
русскоязычной
диаспоры
Республики
Кипр (выходцев
из стран бывшего
СССР) в единую политическую партию.
3. Ο Πρόεδρος ηγείται όλων των δραστηριοτήτων
* * * του Κόμματος και εκπροσωπεί το Κόμμα σε

όλες
τις συναντήσεις
και εκδηλώσεις,
εάν ορίσει εκπρόσωπο
του.
Реформа
государственной
властиεκτός
и политической
системы Республики
Кипр. Ликвидация коррупции и произвола бюрократии.
4. Επιβλέπει την εφαρμογή των αποφάσεων του
Συνεδρίου, της Κεντρικής Επιτρο* * Παγκύπριου
*
πής
και του
Πολιτικού
Γραφείου και συντονίζει
όλη τη δράση τουрост
Κόμματος.
Полная
свобода
предпринимательства
и экономический
на новой основе. Создание и реализация плана развития экономики страны на 5, 10 и 25 лет.
5. Ο Πρόεδρος μπορεί να διορίζει ανεξάρτητους
ή συμβούλους στο πλαίσιο των δρα* *συνεργάτες
*
στηριοτήτων
Κόμματος
γιαЭлектронное
εξειδικευμένεςГосударство».
και επαγγελματικές συμβουλές και καθοδήγηση
Реализация του
проекта
«Новое
δράσης όπου κρίνει ότι χρειάζεται.

***

Развитие межнациональных и межконфессиональных отношений.
6. Η εκλογή του προέδρου γίνεται με ψηφοδέλτιο από την νέα Κεντρική Επιτροπή, που εκλέγεται

***

από το Παγκύπριο Συνέδριο στην πρώτη της συνεδρίαση, την ίδια ημέρα που ολοκληρώνονται οι
Глобальная экологическая программа по сохранению и восстановлению уникальной
εργασίες
Συνεδρίου.Кипр.
Για να εκλεγεί χρειάζεται πλειοψηφία του 50% συν 1 ψήφο της ολομέλειприродыτου
Республики
ας της ΚΕ.

***

Вовлечение молодёжи Республики Кипр в активную политическую и экономическую
7.
Σε περίπτωση
жизнь
страны. πολλών υποψηφίων και εάν κανείς δεν λάβει το 50% +1, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δυο επικρατέστερων.

ΆΡΘΡΟ 20: ΑΝΤΙΠΡΌΕΔΡΟΙ ΤΗΣ ΚΕ ΤΟΥ ΚΌΜΜΑΤΟΣ
1. Οι Αντιπρόεδροι του Κόμματος αναπληρώνουν τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, σε όλες τις δραστηριότητες του κόμματος.
2. Η εκλογή των Αντιπροέδρων γίνεται ξεχωριστά και εκλέγονται οι 2 επικρατέστεροι.
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ΆΡΘΡΟ 21: ΓΡΑΜΜΑΤΈΑΣ ΤΗΣ ΚΕ ΤΟΥ ΚΌΜΜΑΤΟΣ
1. Ο Γραμματέας σε συνεργασία με τον Πρόεδρο του Κόμματος είναι υπεύθυνος για τη σύγκληση
της Γραμματείας, του Πολιτικού Γραφείου και της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, την ετοιμασία και κοινοποίηση της ημερήσιας διάταξης καθώς και την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων των διαφόρων οργάνων.
2. Συνεργάζεται με τις Επαρχιακές Επιτροπές για το συντονισμό της δράσης του Κόμματος παγκύπρια.
3. Είναι υπεύθυνος για την κοινοποίηση των αποφάσεων του Πολιτικού Γραφείου προς όλα τα Όργανα και τις Οργανώσεις του Κόμματος.
4. Έχει την ευθύνη για την ετοιμασία και κατάθεση της έκθεσης δράσης στο Παγκύπριο Συνέδριο
του κόμματος.
5. Τηρεί σε συνεργασία με τον Βοηθό Γραμματέα το Μητρώο μελών του Κόμματος.
6. Είναι υπεύθυνος για την οργανωτική ανάπτυξη, τις δραστηριότητες και τις εκδηλώσεις του Κόμματος, καθώς και για τη μελέτη και επίλυση οργανωτικών προβλημάτων.
7. Η εκλογή Γραμματέα γίνεται επίσης με χωριστό ψηφοδέλτιο, όπως ορίζει το καταστατικό για τον
Πρόεδρο.

ΆΡΘΡΟ 22: ΒΟΗΘΌΣ ΓΡΑΜΜΑΤΈΑΣ ΤΗΣ ΚΕ ΤΟΥ ΚΌΜΜΑΤΟΣ
1. Ο βοηθός Γραμματέας αναπληρώνει τον Γραμματέα του Κόμματος σε περίπτωση απουσίας
ή κωλύματος.
2. Αναλαμβάνει και διευθετεί οποιεσδήποτε εργασίες ή καθήκοντα του ανατίθενται από τον Γραμματέα και το Πολιτικό Γραφείο και την Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος.
3. Εποπτεύει μαζί με τον Γραμματέα, οργανώνει και συντονίζει την δράση όλων των Κομματικών
Οργανώσεων Παγκύπρια.
4. Η εκλογή του πραγματοποιείται όπως και των άλλων αξιωματούχων του Κόμματος.
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ΆΡΘΡΟ 23: ΑΝΤΙΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΟΎΧΩΝ
1. Όταν ο Πρόεδρος του Κόμματος παραιτηθεί ή λόγω αντικειμενικής αδυναμίας δεν είναι σε θέση
να εκτελεί τα καθήκοντα του, τίθεται σε εφαρμογή διαδικασία αντικατάστασης του, η οποία προβλέπει: Σύγκλιση από την Κεντρική Επιτροπή μέσα σε 40 μέρες Έκτακτου Παγκύπριου Συνεδρίου
για εκλογή νέου προέδρου. Στο διάστημα αυτό προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος.
2. Όταν ο Αντιπρόεδρος ή άλλος αξιωματούχος παραιτηθεί ή λόγω αντικειμενικής αδυναμίας δεν
είναι σε θέση να εκτελεί τα καθήκοντα του, αντικαθίστανται από άλλο στέλεχος, μέχρι το Συνέδριο,
με εισήγηση του Προέδρου προς το Πολιτικό Γραφείο και απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής.
3. Τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος και των Επαρχιακών Επιτροπών αντικαθίστανται από τον κατάλογο των επιλαχόντων κατά σειρά προτεραιότητας.
Я

ГРАЖДАНИН

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
6: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
7 целей
партии

Правдивое
ΆΡΘΡΟ 24: ΤΜΉΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ
шимо.

дело, если оно правильно изложено, несокру

1. Ορίζεται από το Πολιτικό Γραφείο, ένα μέλος της Γραμματείας, ως Υπεύθυνος Οικονομικών του

Плутарх

Κόμματος, μετά από εισήγηση του Προέδρου.

2.
Ελέγχει και εποπτεύει
τα οικονομικά
του Κόμματος
και μεριμνά
την συμμόρφωση
ΚόμμαОбъединение
русскоязычной
диаспоры
Республики
Кипрγια
(выходцев
из странτου
бывшего
СССР)
единую
партию.
τος,
τωνвμελών
και политическую
των στελεχών του,
με όλες τις εν ισχύ Νομοθεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

***

Реформа государственной власти и политической системы Республики Кипр. Ликвидация
произвола
бюрократии.
3.
Ο коррупции
Υπεύθυνος и
των
Οικονομικών
ελέγχεται και λογοδοτεί απ’ ευθείας στο Πολιτικό Γραφείο της
Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος.

***

Полная свобода предпринимательства и экономический рост на новой основе. Создание
реализация
плана развития
экономики
на η5,οποία
10 и 25
лет. από το Πολιτικό
4.
Ο иΥπεύθυνος
Οικονομικών
προεδρεύει
5μελούς страны
επιτροπής
διορίζεται
Γραφείο με εισηγήσεις του Προέδρου.

***

Реализация проекта «Новое Электронное Государство».
5. Όλοι μαζί αποτελούν το Τμήμα Οικονομικών, το οποίο φροντίζει για την οικονομική επάρκεια του

***

Κόμματος
λογοδοτούν στο Πολιτικό
Γραφείο.
Развитие και
межнациональных
и межконфессиональных
отношений.

***
Глобальная экологическая программа по сохранению и восстановлению уникальной
природы Республики Кипр.

***
Вовлечение молодёжи Республики Кипр в активную политическую и экономическую
жизнь страны.
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ΆΡΘΡΟ 25: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΊ ΠΌΡΟΙ
Οι πόροι του Κόμματος προέρχονται:
1. Από την εισφορά εγγραφής μέλους και τις συνδρομές των μελών, το ύψος των οποίων καθορίζεται από το Πολιτικό Γραφείο.
2. Από τις τακτικές εισφορές μελών και φίλων του Κόμματος που καθορίζουν οι ίδιοι εθελοντικά ή
από έκτακτες εισφορές.
3. Από οικονομικές εξορμήσεις που οργανώνει η Κεντρική Επιτροπή και οι Επαρχιακές Επιτροπές
του Κόμματος.
4. Από Κυβερνητικές χορηγίες.
5. Από κέρδη που προέρχονται από πώληση λαχνών ή άλλων ειδών.
6. Από εκδηλώσεις που οργανώνονται από τις οργανώσεις του Κόμματος.
7. Από δάνεια που μπορεί να συνάπτει το Κόμμα.
8. Από την πώληση, ενοικίαση ή διαχείριση ακίνητης ή κινητής περιουσίας που έχει μεταβιβαστεί
στο Κόμμα η σε ονόματα στελεχών του.
Я

ГРАЖДАНИН

партии ΆΡΘΡΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ77:целей
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΆ
ΆΡΘΡΟ 26: ΤΡΟΠΟΠΟΊΗΣΗ ΤΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΎ
Правдивое
дело, если оно

правильно изложено, несокру

шимо.
1. Το παρόν Καταστατικό τροποποιείται
μόνο από το Παγκύπριο Συνέδριο του Κόμματος, με ενι-

σχυμένη πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων συνέδρων.

Плутарх

2. Επειδή είναι το πρώτο καταστατικό του νεοσύστατου Κόμματος, εάν προκύψει ανάγκη αλλαγών
русскоязычной
диаспоры
Республики
(выходцев
из стран
бывшего
ήОбъединение
πρόσθετων άρθρων
μέχρι το επόμενο
συνέδριο
θα λάβει Кипр
προσωρινές
αποφάσεις
η ΚΕ.
СССР) в единую политическую партию.

***
Реформа27:
государственной
власти
и политической системы Республики Кипр. ЛиквидаΆΡΘΡΟ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΉ
ΈΓΚΡΙΣΗ
ция коррупции и произвола бюрократии.
1. Το παρόν Καταστατικό αφού εγκρίθηκε στις ……/……/2017 από το Ιδρυτικό και Καταστατικό

***

Συνέδριο του Κόμματος, περιέχει …… Κεφάλαια και αριθμεί …… Άρθρα.
Полная свобода предпринимательства и экономический рост на новой основе. Создание и реализация плана развития экономики страны на 5, 10 и 25 лет.
2. Τίθεται σε εφαρμογή από την ημέρα έγκρισης του.

***

Реализация проекта «Новое Электронное Государство».
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***

Развитие межнациональных и межконфессиональных отношений.

***

www.cypruscitizen.org
www.eop.org.cy
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