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Εσωτερικού Κανονισμοί Λειτουργίας ΟΝΕ: 

1. ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

1.1. Το Πολιτικό γραφείο απαρτίζουν:

1. Πρόεδρος     
2. Α΄ Αντιπρόεδρος                 
3. Β΄ Αντιπρόεδρος     
4. Γ΄ Αντιπρόεδρος     
5. Γραμματέας     
6. Οργανωτικός     
7. Οικονομικός διαχειριστής     
8. Γραμματέας Τύπου, Επικοινωνίας και Δημόσιων Σχέσεων     
9. Τα 12 εκλεγμένα μέλη από την Γενική Συνέλευση (Παγκύπριο Συνέδριο)
10. Επ. Γραμματέας Λευκωσίας   
11. Επ. Γραμματέας Λεμεσού   
12. Επ. Γραμματέας Αμμόχωστου   
13. Επ. Γραμματέας Λάρνακας   
14. Επ. Γραμματέας Πάφου   
15. Επ. Γραμματέας Κερύνειας   
16. Οι δύο διορισμένοι σύμβουλοι του Προέδρου    

1.2. Το Πολιτικό γραφείο συγκαλείται τακτικά μια φορά το μήνα και έκτακτα όταν   
ζητηθεί από τον πρόεδρο ή το Διοικητικό Συμβούλιο ή το ένα τρίτο των μελών του 
Πολιτικού Γραφείου 

1.3. Η διαδικασία σύγκλισης του Πολιτικού Γραφείου είναι αρμοδιότητα του   
Γραμματέα ο οποίος κοινοποιεί την ημερήσια διάταξη τουλάχιστον τρεις μέρες πριν 
την ημερομηνία σύγκλισης κάθε τακτικής συνεδρίας.

1.4. Το Πολιτικό γραφείο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται το ένα   
δεύτερο (1/2) των μελών του.

1.5. Οι αποφάσεις του Πολιτικού γραφείου λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των   
παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος ή ο Προεδρεύων έχει τη 
νικούσα ψήφο.

1.6. Το Πολιτικό Γραφείο θεσπίζει κανονισμούς για τη λειτουργία του.  

1.7. Το Πολιτικό γραφείο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

1.7.1. Καθορίζει κατά την πρώτη συνεδρίαση μετά την Εκλογική Γενική        
Συνέλευση ( Εκλογικό Παγκύπριο Συνέδριο) τις αρμοδιότητες ενός εκάστου των 
εκλεγμένων μελών του Πολιτικού Γραφείου. Καθορίζει  τα χαρτοφυλάκια, τα 
ονόματα, και το πεδίο δράσης των  Επιτροπών Παραγωγής Πολιτικής και δίδει 
περιθώριο  ενός μηνός (μέχρι την επόμενη συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου) 
στους αρμόδιους επιτρόπους  για καταρτισμό των επιτροπών που είναι επικεφαλής. 
Η θεματολογία και το πεδίο δράσης των επιτροπών καθορίζεται με βάση το 



επιστημονικό ή και το εργασιακό πεδίο δράσης των μελών του Πολιτικού Γραφείου, 
Επικεφαλής των Επιτροπών, την επικαιρότητα και τις ανάγκες της ΟΝΕ. Μέλη των 
Επιτροπών Παραγωγής Πολιτικής δύναται να είναι και μη μέλη της ΟΝΕ.

1.7.2. Εποπτεύει και ελέγχει τις εργασίες όλων των αξιωματούχων και των        
συλλογικών οργάνων (Πολιτικό Γραφείο, Επαρχιακές Γραμματείες).

1.7.3. Εποπτεύει και ελέγχει τις εργασίες των Επιτροπών  Παραγωγής Πολιτικής        
και κρίνει πρωτοβάθμια τα πορίσματα τους.

1.7.4. Αποφασίζει για τη σύγκλιση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (Παγκύπριου        
Συνεδρίου) νοούμενου ότι τα δύο τρίτα (2/3) των μελών του, εγγράφως 
καταθέσουν το αίτημα τους.

1.7.5. Αποφασίζει για την ημέρα και ώρα διεξαγωγής τακτικών ή έκτακτων        
Παγκύπριων ή Επαρχιακών Συνεδρίων, ενώ δικαιούται ταυτόχρονα να ορίσει 
θέματα στη ημερήσια διάταξη.

1.7.6. Αποφασίζει κατά πόσο το περιεχόμενο και το πόρισμα μιας μελέτης        
μπορεί να υιοθετηθεί σαν πολιτική της Οργάνωσης. Επίσης αποφασίζει για τον 
τρόπο και τον βαθμό προώθησης της μελέτης. Αν όμως το θέμα είναι ιδιαίτερα 
σοβαρό, τότε παραπέμπεται στην Γενική Συνέλευση.

1.7.7. Διορίζει εξωτερικό ανεξάρτητο οικονομικό ελεγκτή για έλεγχο των        
οικονομικών της Οργάνωσης (ο «Οικονομικός Ελεγκτής»). Ο Οικονομικός Ελεγκτής 
πρέπει να είναι εγκεκριμένος λογιστής (chartered ή certified accountant).

1.7.8. Εποπτεύει και συντονίζει τις εργασίες όλων των αξιωματούχων και των        
συλλογικών οργάνων που ιεραρχικώς υπάγονται στο Πολιτικό Γραφείο, 
συμπεριλαμβανομένων των Επαρχιακών Γραμματειών, όπου αυτές υπάρχουν.

1.7.9. Αποφασίζει για τα τρέχοντα ζητήματα λειτουργίας της οργάνωσης και        
εγκρίνει και καταρτίζει σχέδια δραστηριότητας όλων των ιεραρχικά υφιστάμενών 
του οργάνων.

14.7.10. Αποφασίζει επί όλων των τρεχόντων ζητημάτων στο πλαίσιο των αρχών    
και των αποφάσεων της Οργάνωσης και του ΔΗ.ΣΥ.

1.7.11. Επικυρώνει τους προταθέντες από τον Πρόεδρο για τις δύο θέσεις       
συμβούλων Πολιτικού Γραφείου. Σύμβουλοι δύναται να είναι και άτομα τα οποία 
δεν είναι εγγεγραμμένα μέλη της Οργάνωσης.

1.7.12. Επικυρώνει τους προταθέντες από τις Επαρχιακές Γραμματείες για τη      
θέση συμβούλου των Επαρχιακών Γραμματειών.  Σύμβουλος δύναται να είναι και 
άτομο το οποίο δεν είναι εγγεγραμμένο μέλος της Οργάνωσης.

1.7.13. Επικυρώνει τα μέλη των Επιτροπών Παραγωγής Πολιτικής. Μέλη των      
επιτροπών δύναται να είναι και άτομα τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα μέλη της 
Οργάνωσης.



1.7.14. Αποφασίζει για την ανάθεση σε Επιτροπές Παραγωγής Πολιτικής      
χαρτοφυλακίου που δεν αναφέρεται στις σχετικές πρόνοιες των παρόντων 
κανονισμών λειτουργίας.

1.7.15. Έχει το δικαίωμα αλλαγής ενός χαρτοφυλακίου από μια Επιτροπή      
Παραγωγής Πολιτικής σε άλλη.

1.7.16. Είναι υπεύθυνο για το σχεδιασμό και υλοποίηση των πολιτικών της      
Οργάνωσης όπως αυτές καθορίζονται από το Γενική Συνέλευση (Παγκύπριο 
Συνέδριο).

1.7.17. Κατανέμει επιμέρους καθήκοντα και τομείς δραστηριοτήτων σε όλους      
τους αξιωματούχους της Οργάνωσης.

1.7.18. Εγκρίνει πρωτοβάθμια ή τροποποιεί τους προϋπολογισμούς των Επαρχιών      
και του Πολιτικού Γραφείου της ΟΝΕ.

1.7.19. Εγκρίνει πρωτοβάθμια ή τροποποιεί τις περιοδικές εκθέσεις για την      
οικονομική διαχείριση από τον Οικονομικό Διαχειριστή.

1.7.20. Συζητεί τις δραστηριότητες ή περιοδικές εκθέσεις των αξιωματούχων      
της όπως προβλέπουν τα σχετικά άρθρα του παρόντος καταστατικού. 

1.8. Οι Επαρχιακοί Γραμματείς έχουν δικαίωμα αναπλήρωσης από τους           
Αναπληρωτές Επαρχιακούς Γραμματείς.

1.9. Σε περίπτωση παραίτησης τουλάχιστον των δύο τρίτων των μελών του           
Πολιτικού Γραφείου τότε συγκαλείται Γενική Συνέλευση (Παγκύπριο Συνέδριο), 
εντός δύο μηνών, για τη διενέργεια εκλογών για όλα τα ατομικά και τα συλλογικά 
όργανα που εκλέγονται από το Παγκύπριο Συνέδριο. 

Άρθρο 2: ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

2.1. Οι Επιτροπές Παραγωγής Πολιτικής αποτελούν το ζωτικό κομμάτι της           
ΟΝΕ. Κυριότερος στόχος τους είναι η συστηματική μελέτη των πολιτικών, 
οικονομικών και κοινωνικών ζητημάτων και η διαμόρφωση τεκμηριωμένων θέσεων 
και προτάσεων που θα παραδίδονται μεταξύ άλλων στο ΔΗ.ΣΥ και/ή κάθε άλλο 
τμήμα ή οργάνωση του κόμματος.

2.2. Οι θέσεις των Επιτροπών Παραγωγής Πολιτικής, αφού αποτελέσουν           
επίσημη θέση της ΟΝΕ, δύνανται να παρουσιάζονται σε ημερίδες, εκδηλώσεις και 
συζητήσεις που θα διοργανώνονται από την ΟΝΕ, το κόμμα ή και οποιοδήποτε άλλο 
φορέα της κοινωνίας στην Κύπρο ή στο εξωτερικό.  

2.3. Οι Επιτροπές Παραγωγής Πολιτικής καταθέτουν, σε τακτά χρονικά           
διαστήματα, εκθέσεις και   σημειώματα επισκόπησης του τομέα αρμοδιοτήτων τους 
μαζί με το σχετικό προγραμματισμό δράσης, τουλάχιστον σε εξαμηνιαία βάση.  

2.4. Ο αριθμός των μελών, η σύνθεση και η δυνατότητα συμμετοχής στις           
Επιτροπές Παραγωγής Πολιτικής αποφασίζεται μετά από εισήγηση του επικεφαλής 



επιτρόπου. Η έγκριση ενός εκάστου των μελών των επιτροπών εγκρίνεται από το 
Πολιτικό Γραφείο. Στις επιτροπές δύναται να συμμετάσχουν και μη μέλη της ΟΝΕ, 
μετά και πάλιν από εισήγηση του επικεφαλής επιτρόπου στο Πολιτικό Γραφείο και 
την αιτιολόγηση του αναγκαίου της συμμετοχής των μη μελών της ΟΝΕ.

2.5. Ανεξαρτήτως της πιο πάνω πρόνοιας, όλοι οι αξιωματούχοι της ΟΝΕ, με           
εξαίρεση τον Πρόεδρο και τους Αντιπροέδρους θα πρέπει να συμμετάσχουν σε 
τουλάχιστον μία Επιτροπή Παραγωγής Πολιτικής.

2.6. Ο Πρόεδρος της Οργάνωσης ή το Πολιτικό Γραφείο δύναται να αναθέσει           
σε μία ή από κοινού σε περισσότερες Επιτροπές την κατ’ επείγουσα μελέτη ενός 
συγκεκριμένου θέματος σε περίπτωση που τούτο κριθεί απαραίτητο. 
          
Άρθρο 3: ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

3.1. Οι Επικεφαλής των Επιτροπών Παραγωγής Πολιτικής ηγούνται της          
οικείας Επιτροπής και είναι υπεύθυνοι για την ομαλή και εποικοδομητική λειτουργία 
της Επιτροπής τους.  

3.2. Μαζί με τα μέλη της Επιτροπής τους είναι υπεύθυνοι για την          
παρακολούθηση της επικαιρότητας στα σχετικά θέματα, την ετοιμασία εκθέσεων 
σε ζητήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους και τη διοργάνωση ημερίδων, 
συζητήσεων και άλλων συναφών εκδηλώσεων.
  
3.3. Προς επίτευξη των στόχων της Οργάνωσης κάθε Επικεφαλής Επιτροπής          
οφείλει να καταθέτει και να αναπτύσσει στο Πολιτικό Γραφείο εξαμηνιαίο 
πρόγραμμα δράσης.

3.4 Οι Επικεφαλής των Επιτροπών Παραγωγής Πολιτικής εκλέγονται από τη           
Γενική Συνέλευση (Παγκύπριο Συνέδριο).

Άρθρο 4: ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ

4.1. Στις επαρχίες , οι οποίες πληρούν τον απαιτούμενο αριθμό           
εγγεγραμμένων μελών και εφόσον τα μέλη αυτά το αποφασίσουν ιδρύεται 
Επαρχιακή Γραμματεία. Ο απαιτούμενος αριθμός κατά επαρχία είναι Λευκωσία: 100, 
Λεμεσός: 50, Αμμόχωστος: 30, Λάρνακα: 30, Πάφος: 25 και Κερύνεια: 20.

4.2. Τα όργανα των Επαρχιών είναι τα εξής:          

1. Το Επαρχιακό Συνέδριο    
2. Η Επαρχιακή Γραμματεία    

4.3. Τις Επαρχιακές Γραμματείες απαρτίζουν:   

1. Επαρχιακός Γραμματέας     
2. Αναπληρωτής Επαρχιακός Γραμματέας     
3. Γραμματέας     
4. Οργανωτικός     
5. Οικονομικός διαχειριστής     
6. Γραμματέας Τύπου, Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων     



7. Γραμματέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Υπαίθρου     
8. Γραμματέας Εκδηλώσεων     
9. Β΄ Γραμματέας Εκδηλώσεων     
10. Σύμβουλος   

4.4. Η Επαρχιακή Γραμματεία συνέρχεται τακτικά δύο φορές τον μήνα και           
έκτακτα όταν το ζητήσουν ο Επαρχιακός Γραμματέας ή το ένα τρίτο των μελών 
της.

4.4. Η Επαρχιακή Γραμματεία λειτουργεί συλλογικά και ενεργεί εκτελεστικά           
στα πλαίσια υλοποίησης των αποφάσεων των κεντρικών συλλογικών οργάνων της 
ΟΝΕ και του Επαρχιακού Συνεδρίου.

4.5. Κάθε μέλος της Επαρχιακής Γραμματείας υποβάλλει κάθε εξάμηνο           
πλαίσιο δράσης του τομέα αρμοδιότητας του, το οποίο υλοποιείται μετά την 
συμπερίληψη του στο γενικότερο σχέδιο δράσης της επαρχίας και την έγκριση 
αυτού από την Επαρχιακή Γραμματεία και το Πολιτικό Γραφείο.

4.6. Επιλαμβάνεται θεμάτων τρεχούσης φύσεως και αποφασίζει πάνω σε           
θέματα οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας της ΟΝΕ στην Επαρχία με βάση τις 
αποφάσεις πλαίσιο ιεραρχικά προϊσταμένων συλλογικών οργάνων.
        
4.7. Επιλαμβάνεται θεμάτων πολιτικής επαρχιακού ενδιαφέροντος και           
αποφασίζει για τα θέματα αυτά στη βάση του πλαισίου γενικής πολιτικής της ΟΝΕ 
και των εισηγήσεων των Επιτροπών Παραγωγής Πολιτικής.  Υποβάλλει εισηγήσεις 
για θέματα στο Πολιτικό Γραφείο.

4.8. Η Επαρχιακή Γραμματεία υποβάλλει κάθε τρεις μήνες έκθεση δράσης στο           
Πολιτικό Γραφείο.

4.9. Η Επαρχιακή Γραμματεία προτείνει στο Πολιτικό Γραφείο και το Πολιτικό           
Γραφείο εγκρίνει το διορισμό ενός συμβούλου στην οικία Επαρχιακή Γραμματεία. 
Σύμβουλος δύναται να είναι και άτομο το οποίο δεν είναι εγγεγραμμένο μέλος της 
Οργάνωσης.

4.10. Η Επαρχιακή Γραμματεία βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται το         
ένα δεύτερο (1/2) των μελών της.

4.11. Οι αποφάσεις της Επαρχιακής Γραμματείας λαμβάνονται κατά πλειοψηφία         
των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο Επαρχιακός Γραμματέας ή ο 
Προεδρεύων έχει τη νικούσα ψήφο.

4.12. Η Επαρχιακή Γραμματεία θεσπίζει κανονισμούς για τη λειτουργία της.        

4.13. Σε περίπτωση παραίτησης τουλάχιστον των δύο τρίτων των μελών της         
Επαρχιακής Γραμματείας τότε συγκαλείται Επαρχιακό Συνέδριο, εντός δύο μηνών, 
για τη διενέργεια εκλογών. 

Άρθρο 5: ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 

5.1. Το Επαρχιακό Συνέδριο είναι το ανώτατο όργανο στην επαρχία, είναι          
ιεραρχικά υπόλογο στα Παγκύπρια όργανα. Συγκαλείται τακτικά κάθε δύο χρόνια 



από το Πολιτικό Γραφείο (βάσει της πρόνοιας των παρόντων κανονισμών 1.7.5) και 
σε συνεννόηση με την Επαρχιακή Γραμματεία, και έκτακτα δε όταν το ζητήσει η 
Επαρχιακή Γραμματεία ή το Διοικητικό Συμβούλιο ή όταν το ζητήσουν τουλάχιστον 
το ένα τρίτο (1/3) των εγγεγραμμένων μελών στην επαρχία.

5.2. Τις εργασίες του Επαρχιακού Συνεδρίου διευθύνει, βάσει των διατάξεων          
του παρόντος Καταστατικού η Επαρχιακή Γραμματεία. Νοείται ότι όσο αφορά 
θέματα διαδικασίας (εξαιρουμένης της εκλογικής διαδικασίας) στα οποία υπάρχει 
διαφωνία μεταξύ των μελών της, αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία 
μεταξύ τους. 

5.3. Η πρόνοιες που αφορούν τις Γενικές Συνελεύσεις (Παγκύπρια Συνεδρία)           
εφαρμόζονται αναλόγως και στα Επαρχιακά Συνέδρια. 


