
 

 

 

 

 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ 

---------------------------------- 

1. Άρθρο 1.1 – ΕΠΩΝΥΜΙΑ:  

Γίνεται εισήγηση, μετά τη λέξη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ, να προστεθούν οι 

λέξεις «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ» 

 

2. Άρθρο 5.2–ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ 

Γίνεται εισήγηση να προστεθούν οι ακόλουθες παράγραφοι: 

i. Δικαίωμα να ψηφίσει και να ψηφίζεται κάποιο μέλος έχει μόνο όταν 

συμπληρωθούν 6 μήνες από την ημερομηνία εγγραφής του. 

ii. Η αίτηση για εγγραφή ως μέλους της Παράταξης απορρίπτεται εάν είναι 

μέλος άλλου πολιτικού κόμματος 

iii. Η αίτηση για εγγραφή ως μέλους της Παράταξης απορρίπτεται εάν έχει 

καταδικαστεί τελεσίδικα για κακουργήματα που αφορούν σε εσχάτη 

προδοσία, σεξουαλικά αδικήματα κατά των ηθών και/ή αδικήματα με 

θύματα παιδιά.  

 

3. Άρθρο 8 – ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 

Γίνεται εισήγηση για προσθήκη της ακόλουθης Παραγράφου: «ο χρόνος που 

απαιτείται για σύγκληση του Τακτικού Παγκύπριου και Εκλογικού 

Συνεδρίου καθορίζεται στις 21 μέρες από την ημερομηνία 

πραγματοποίησής του» 

 

4. Άρθρο 10.3 – ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Γίνεται εισήγηση για αντικατάσταση των λέξεων «συνέρχεται τακτικά ανελλιπώς 

κάθε δίμηνο» με την προσθήκη «συνέρχεται κάθε τρεις (3) μήνες τουλάχιστον 

 

5. Άρθρο 14.1 – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ: 

Γίνεται εισήγηση να προστεθεί η ακόλουθη παράγραφος: 

«Ο Πρόεδρος, σε συνεννόηση με την Πολιτική Γραμματεία, έχει το 

δικαίωμα αύξησης του αριθμού των μελών των Επαρχιακών Επιτροπών, 

ο οποίος σε τέτοια περίπτωση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τον αριθμό 

των 30 μελών. 

Επιπρόσθετα, για σκοπούς καλύτερης οργάνωσης και εύρυθμης λειτουργίας της 

οργανωτικής δομής, «ο Πρόεδρος, σε συνεννόηση με την Πολιτική 

Γραμματεία, δύναται να προχωρήσει σε περαιτέρω αύξηση του αριθμού 

των επαρχιακών επιτροπών, μέχρι και 15 μέλη, νοουμένου ότι τα 

επιπρόσθετα μέλη θα αφορούν πρόσφυγες που διαμένουν σε άλλην 

επαρχία από εκείνη που ανήκουν».  

 

 

 

 



 

 

6. Άρθρο 15 – ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ 

Γίνεται εισήγηση προσθήκης της ακόλουθης παραγράφου: 

«Ο πρώτος σε σταυρούς προτίμησης θα είναι και ο 1ος Αντιπρόεδρος. Σε 

περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων για τη θέση του 

Αντιπροέδρου δεν ξεπερνά τον αριθμό των προκαθορισμένων θέσεων, 

τότε ο Πρόεδρος έχει την εξουσία να επιλέγει την σειρά των 

Αντιπροέδρων» 

 

7. Άρθρο 29 : ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

Γίνεται εισήγηση για προσθήκη της ακόλουθης παραγράφου: «ο αριθμός 

μελών της ΤΕ δύναται να αυξηθεί έπειτα από πρόταση της οικείας ΤΕ 

προς την Επαρχιακή Επιτροπή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


