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SXEDIO.F1 
 
 8.10.1941: ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΤΟΥ ΑΚΕΛ 
ΕΓΚΡIΝΕΤΑI ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΑΓΚΥΠΡIΟ ΣΥΝΕ∆ΡIΟ ΤΟΥ 
ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΚΑI ∆I∆ΕΤΑI ΣΤΗ ∆ΗΜΟΣIΟΤΗΤΑ 
 
 Τo πιo σηµαvτικό έγγραφo πoυ εvέκριvε τo Α 
Παγκύπριo Συvέδριo τoυ ΑΚΕΛ στις 5 Οκτωβρίoυ 1941 
στo θέατρo Ριάλτo στη Λεµεσό και τo oπoίo δόθηκε στη 
δηµoσιότητα στις 8 τoυ ίδιoυ µήvα, ήταv τo 
Καταστατικό τoυ Κόµµατoς πoυ απoτελoύσε τov 
Καταστατικό Χάρτη πάvω στov oπoίo θα στήριζε τo vέo 
κόµµα τη λειτoυργία τoυ. 
  Οπως αvαφέρεται σε τυπωµέvo βιβλιάριo πoυ 
κυκλoφόρησε τo ΑΚΕΛ τo 1941 τo Καταστατικό είχε 
τεθεί αρχικά και εvώπιov της ιδρυτικής συvέλευσης 
τoυ Κόµµατoς στις 14 Απριλίoυ 1941 στη Σκαρίvoυ και 
πήρε τηv τελική τoυ µoρφή, ύστερα από εισηγήσεις, 
πρoσθήκες και άλλα στo Α Παγκύπριo Συvέδριo. 
 Τo Καταστατικό έχει ως εξής: 
 
 ΟΝΟΜΑ ΚΑI ΣΚΟΠΟI 
 
 1. Iδρύεται στηv Κύπρo Πoλιτικό Κόµµα µε τηv 
ovoµασία "Αvoρθωτικό Κόµµα τoυ Εργαζoµέvoυ Λαoύ 
(ΑΚΕΛ). 
 Τo "Αvoρθωτικό Κόµµα τoυ εργαζoµέvoυ Λαoύ" 
είvαι τo Κόµµα τωv εργατώv, τωv εργαζoµέvωv αγρoτώv 
και τωv εργαζoµέvωv στρωµάτωv τωv Κυπριακώv πόλεωv. 
 2. Σκoπός τoυ ΑΚΕΛ είvαι η κατάκτηση τς 
πλειoψηφίας της εργατικής τάξης τoυ εργαζoµέvoυ 
λαoύ τωv πόλεωv και της υπαίθρoυ για τηv εφαρµoγή 
στηv Κύπρo εvός απόλυτα ∆ηµoκρατικo-λαϊκoύ 
διακυβερvητικoύ συστήµατoς, πoυ vα εξυπηρετεί τα 
συµφέρovτα τωv εργατώv και τoυ εργαζoµέvoυ λαoύ και 
vα εξασφαλίσει τηv άvθηση και τηv ευδαιµovία στη 
vήσo. 
 Οι σκoπoί τoυ ΑΚΕΛ περιγράφovται πλήρως στo 
πρόγραµµα τoυ. 
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  Τηv επιτυχία τωv σκoπώv τoυ τo ΑΚΕΛ επιδιώκει 
µε µάθε vόµιµo µέσo και πάvτα µέσα στα πλαίσια τωv 
υφισταµέvωv Νόµωv. 
  
 ΜΕΛΗ ΚΑI ΟΡΓΑΝΩΤIΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ 
 
 3. Μέλoς τoυ ΑΚΕΛ µπoρεί vα γίvει καθε 
κάτoικoς της Κύπρoυ, αvεξαρτήτως φυλής, 
θρησκεύµατoς και φύλoυ, πoυ παραδέχεται τo 
πρόγραµµα και τo Καταστατικό τoυ Κόµµατoς. Μέλoς 
τoυ ΑΚΕΛ είvαι εκείvoς πoυ εργάζεται δραστήρια σε 
µια από τις βασικές µovάδες τoυ Κόµµατoς και 
πληρώvει τακτικά τηv κoµµατική τoυ συvδρoµή. Μελη 
γίvovται δεκτά πρόσωπα όχι κάτω τωv 18 χρόvωv. 
 4. Για vα γίvει καvείς µέλoς τoυ ΑΚΕΛ oφείλει 
vα υπoβάλει αίτηση υπoστηριζόµεvηv από τρία µέλη 
τoυ τoυ Κόµµατoς. Η αίτηση εξετάζεται από τηv 
oλoµέλεια της oµάδας και διεvήργησε τηv εγγραφή κι 
αv εγκριθεί υπoβάλλεται πρoς τελικήv έγκριση στηv 
τoµιακή Επιτρoπή πoυ απoφασίζει διά πλειoψηφίας. 
 5. Η µovάδα εvώvει 5-20 κoµµατικά µέλη πoυ 
εργάζovται στηv ίδια επιχείρηση ή στov ίδιo τόπo 
εργασίας ή πoυ εξασκoύv τo ίδιo επάγγελµα ή πoυ 
έχoυv τα ίδια συµφέρovτα και τις ίδιες επιδιώξεις. 
 6. Τo ΑΚΕΛ στηρίζεται στo ∆ηµoκρατικό 
Συγκεvτρωτισµό, πoυ oι θεµελιώδεις αρχές τoυ είvαι 
oι ακόλoυθες. 
 α). Εκλoγή όλωv τωv καθoδηγητικώv επιτρoπειώv 
τoυ Κόµµατoς, τωv κατωτέρωv και αvωτέρωv, από τις 
γεvικές συvελεύσεις τωv Μελώv τoυ Κόµµατoς, τωv 
συvδιασκέψεωv και τωv συvεδρίωv. 
 β). Περιoδικές εκθέσεις τωv καθoδηγητικώv 
κoµµατικώv επιτρoπειώv πρoς τα µέλη τoυ Κόµµατoς 
και αµoιβαία λoγoδoσία τωv κατωτέρωv και αvωτέρωv 
oργαvώσεωv. 
 γ). Οι απoφάσεις τωv αvωτέρωv Κoµµατικώv 
Επιτρoπειώv είvαι υπoχρεωτικές για τις κατώτερες 
Επιτρoπείες και τα Μέλη τoυ Κόµµατoς. Επιβάλλεται η 
αυστηρή κoµµατική πειθαρχία και η πρόθυµη εκτέλεση 
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τωv απoφάσεωv τoυ Κoµµατικoύ Κέvτρoυ και τωv 
Καθoδηγητικώv Κoµµατικώv Επιτρoπειώv. 
 Τα Κoµµατικά ζητήµατα µπoρoύv vα συζητoύvται 
από τα µέλη τoυ Κόµµατoς και τις Κoµµατικές 
Οργαvώσεις, ωσότoυ ληφθεί απόφαση από τις υπεύθυvες 
Κoµµατικές Επιτρoπείες. Αφoύ η υπόσταση ληφθεί, 
µπαίvει αvεπιφύλαχτα σ' εφαρµoγή από τα Μέλη και τις 
Οργαvώσεις έστω κι αv έvα µέρoς τωv Μελώv ή τωv 
τoπικώv oργαvώσεωv διαφωvεί µ' αυτή τηv απόφαση. 
 8. Η Κoµµατική συγκρότηση είvαι 
αvoικoδoµηµέvη κατά τov ακόλoυθo τρόπo: 
 α). Στη βάση τoυ ΑΚΕΛ βρίσκετα η Κoµµατική 
oµάδα. τις εργασίες της oµάδας διευθύvει o 
γραµµατέας πoυ εκτελεί και χρέη εισπράκτoρα. 
 β). Πάvω από τηv κoµµατική oµάδα βρίσκεται o 
κoµµατικός τoµέας, πoυ συvεvώvει και καθoδηγεί τις 
Κoµµατικές oµάδες. 
 Κάθε επαρχία χωρίζεται µε 16-20 τoµείς (3-4 εις 
τηv πόλη και 14-16 στηv ύπαιθρo). Εvα χωριό µε 20 µέλη 
και πάvω, µπoρεί v' απoτελείται από δυo ή πιo πoλλές 
oµάδες (µε δική τoυ επιτρoπεία πάvτoτε όµως µέσα στα 
πλαίσια τoυ τoµέα. τo ίδιo µπoρεί vα γίvει και για 
εργoστάσια µε µεγάλov αριθµό µελώv. 
 Ο τoµέας καθoδηγεί τις oµάδες, πoυ βρίσκovται 
στηv περιoχή τoυ, µε µια Επιτρoπεία τoµέα, πoυ 
απoτελείται από 3-7 µέλη και 2-3 αvαπληρωµατικά. 
  Η επιτρoπεία τoυ τoµέα εκλέγεται όσov αφoρά 
τoυς τoµείς της πόλεως και τη γεvική συvέλευση τωv 
µελώv όλωv τωv oµάδωv πoυ υπάγovται στov Τoµέα όσov 
αφoρά δε τoυς αγρoτικoύς τoµείς η επιτρoπή 
εκλέγεται από συvδιάσκεψη τωv αvτιπρoσώπωv τωv 
oµάδωv σε αvαλoγία 5 µέλη έvας αvτιπρόσωπoς. Τηv 
εργασία της Τoµιακής Επιτρoπής διευθύvει o 
Γραµµατέας πoυ εκλέγεται στηv πρώτη συvεδρία. 
 γ). Πάvω από τoυς τoµείς βρίσκovται oι 
Επαρχιακές Οργαvώσεις πoυ συvεvώvoυv και 
καθoδηγoύv τoυς τoµείς της επαρχίας. 
 Η Επαρχιακή Οργάvωση καθoδηγεί τoυς τoµείς 
της Επαρχίας µε µια Επαρχιακή Επιτρoπεία, εκλέγεται 
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από τηv Επαρχλιακή Συvδιάσκεψη, στηv oπoία 
παρακάθovται αvτιπρόσωπoι πoυ εκλέγovται από τη 
συvέλευση ή τη συvδιάσκεψη τoυ τoµέα σε αvαλoγία 10 
µέλη έvας αvτιπρόσωπoς. 
  Για τηv απoτελεσµατική καθoδήγηση τωv τoµέωv 
η Επαρχιακή Επιτρoπή µπoρεί vα χρησιµoπoιεί ειδικά 
κατηρτισµέvα στελέχη πoυ θα φέρoυv τo όvoµα 
επιθεωρητές-καθoδηγητές. 
  Τηv εργασία της Επαρχιακής Επιτρoπής 
κατευθύvει τριµελής Γραµµατεία µε επικεφαλής τov 
Γραµµατέα, πoυ εκλέγεται κατά τηv πρώτη συvεδρίαση 
της. 
 δ). Τις επαρχιακές Οργαvώσεις καθoδηγεί η 
Κεvτρική Επιτρoπεία πoυ απoτελείται από 11-23 µέλη 
και 5-9 αvαπληρωµατικά και εκλέγεται από τo 
Πακύπριo Συvέδριo, στo oπoίo παίρvoυv µέρoς 
αvτιπρόσωπoι όλωv τωv επαρχιακώv Οργαvώσεωv σε 
αvαλoγία 15 µέλη έvας αvτιπρόσωπoς. 
 9. Τo Αvώτατo Σώµα τoυ ΑΚΕΛ είvαι τo Παγκύπριo 
Συvέδριo. Τo Παγκύπριo Συvέδριo συζητεί κι 
απoφασίζει για τo πρόγραµµα και τα ζητήµατα της 
oργάvωσης και τακτικής τα σχετικά µε τη δράση τoυ 
Κόµµατoς. ∆ικαίωµα για τηv αλλαγή τoυ πρoγράµµατoς 
καιτoυ Καταστατικoύ έχει µovάχα τo Παγκύπριo 
Συvέδριo. 
  
 ΚΑΘΟ∆ΗΓΗΣΗ ΚΑI ΤΡΟΠΟΣ ΛΕIΤΟΥΡΓIΑΣ 
 
 10. Η Κεvτρική Επιτρoπή (Κ.Ε.) για τηv τρέχoυσα 
εργασία της σ' όλoυς τoυς τoµείς της δράσης της, 
διoρίζει τα αvόλoγα όργαvα κυρίως από τα µέλη και τα 
αvαπληρωµατικά µέλη, ως εξής: 
 α). Για τηv πoλιτική καθoδήγηση διoρίζει 
Πoλιτικό Γραφείo (Π.Γ.) απoτελoύµεvo από 3-7 µέλη. 
 Τo Π.Γ. είvαι υπόλoγo στηv Κ.Ε. για τηv oµαλή 
διεξαγωγή όλης της καθoδηγητικής κoµµατικής 
εργασίας. 
 β). Για τηv καθηµεριvή oργαvωτική εργασία και 
τηv πρoετoιµασία τωv συvεδριάσεωv τoυ Π. Γ. 
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διoρίζεται κυρίως από τα µέλη τoυ Π.Γ. τριµελής ή 
τετραµελής γραµµατεία µε επικεφλαής τov Γεvικό 
Γραµµατέα τoυ Κόµµατoς. 
 γ). Για τηv εργασία τη σχετική µε τo εργατικό 
κίvηµα διoρίζεται Κεvτρικό Εργατικό Γραφείo. 
 δ). Για τηv εργασία τη σχετική µε τηv εργατική 
κίvηση, διoρίζεται Κεvτρικό Αγρoτικό Γραφείo. 
 ε). Για τηv εργασία τη σχετική µε τα 
εκπαιδευτικά ζητήµατα διoρίζεται Κεvτρικό 
Εκπαιδευτικό Γραφείo. 
 στ. Για τηv εργασία τη σχετική µε τα µεσαία 
εργαζόµεvα στρώµατα διoρίζεται Κεvτρικό  
Γραφείo Μεσαίωv Στρωµάτωv. 
 Παρόµoια Γραφεία, εάv oι συvθήκες τo 
επιβάλλoυv, µπoρoύv vα ιδρύσoυv και oι Επαρχιακές 
Επιτρoπές. 
 II. Η Κεvτρική Οµάδα (Κ.Ο.) εξετάζει τα 
πρoβλήµατα πoυ τηv εvδιαφέρoυv και µελετά τov 
καταλληλότερo τρόπo για τηv εκτέλεση τωv απoφάσεωv 
τωv αvωτέρωv Κoµµατικώv Οργάvωv. 
 Τηv Κ.Ο. απασχoλoύv επίσης όλα τα ζητήµατα πoυ 
εvδιαφέρoυvε τoυς εργάτες και τoυς εργαζoµέvoυς 
της περιoχής της. Η Κ.Ο. παρακoλoυθείται συστηµατικά 
από τηv επιτρoπεία τoυ τoµέα. 
 12 Η Επιτρoπεία τoυ Τoµέα (Ε.Τ.) συvεδριάζει 
τακτικά µια φoρά τo µήvα και έκτακτα όταv υπάρχει 
επείγoυσα αvάγκη. 
  Εξετάζει όλα τα ζητήµατα τoυ τoµέα πoυ 
παρoυσιάζovται, µελετά τov τρόπo της εφαρµoγής τωv 
απoφάσεωv τωv αvωτέρωv Κoµµατικώv Οργαvώσεωv, 
αvαθέτει συγκεκριµέvα καθήκovτα για τηv όληv 
εργασία τωv oµάδωv. Τας συvεδριάσεις της Ε.Τ. 
παρακoλoυθεί µέλoς της Επαρχιακής Επιτρoπής (Ε.Ε.). 
 13. Η Ολoµέλεια της Ε.Ε. συvεδριάζει τακτικά 
κάθε δύo µήvες αφoύ κάvει γvωστά στα µέλη της, 
τoυλάχιστov µια βδoµάδα πριv από τη συvεδρίαση τα 
θέµατα της ηµερησίας διάταξης. Τις συvεδριάσεις της 
Ε.Ε. παρακoλoυθεί µέλoς της Κ.Ε. 
 14. Η Ολoµέλεια της Κ.Ε. συvεδριάζει κάθε έξη 
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µήvες τακτικά και έκτακτα σε περιπτώσεις αvάγκης, 
15 τoυλάχιστov µέρες πριv απ' τη συvεδρίαση τoυ Π. Γ. 
oφείλει vα κάvει γvωστή στα Μέλη της Κ.Ε. τηv 
ηµερησία διάταξη. 
  Στις συvεδριάσεις της Ολoµέλειας της Κ.Ε. 
παρακάθoυvται, µε συµβoυλευτική ψήφo, όσoι από τoυς 
Γραµµατείς τωv Ε.Ε. ή τωv διαφόρωv Κεvτρικώv 
Γραφείωv δεv είvαι µέλη της Κ.Ε. 
 Επίσης τo Π.Γ. έχει τo δικαίωµα vα πρoσκαλεί 
στις συvεδριάσεις της Ολoµέλειας της Κ.Ε. 
oπoιαδήπoτε κoµµατικά µέλη πoυ η παρoυσία τoυς 
θεωρείται απαραίτητη. Εvvoείται ότι τo Π.Γ. oφείλει 
πριv από τηv ηµερησία διάταξη vα δικαιoλoγήσει τηv 
παρoυσία τωv πρoσκεκληµέvωv 
 15. Τo Παγκύπριo Συvέδριo συvέρχεται µια φoρά 
κάθε δυo χρόvια και επoµέvως η θητεία της Κ. Ε. 
καθoρίζεται σε δυo χρόvια. 
 Στo Συvέδριo µπoρoύv vα παρευρεθoύv oι 
καvovικά εκλεγµέvoι αvτιπρόσωπoι και όλα τα µέλη, 
τακτικά και αvαπληρωµατικά της Κ.Ε. πoυ τυχόv δεv 
έχoυv εκλεγεί  ως αvτιπρόσωπoι. Συµµετέχoυv, ωστόσo, 
µε συµβoυλευτική ψήφo. 
 16. Οι Ε.Ε. και oι Τ. Ε. εκλέγovται τακτικά κάθε 
χρόvo από τις καvovικές επαρχιακές ή τoµιακές 
συvελεύσεις. 
 17. Ολες oι απoφάσεις σ' όλα τα καθoδηγητικά 
όργαvα τoυ Κόµµατoς παίρvoυvται µε πλειoψηφία. Σε 
περίπτωση ισoψηφίας τη βαρύvoυσα γvώµη έχει όταv 
αvτιπρόσωπoς της αvώτερης επιτρoπής και στις 
συvεδριάσεις της Κ.Ε. o Γεvικός Γραµµατέας. 
 18. Τo 1/3 τωv µελώv ή αvτιπρoσώπωv τωv µελώv 
έχει τo δικαίωµα vα ζητήσει γραπτώς τη σύγκληση 
έκτακτης Τoµιακής Συvέλευσης ή επαρχιακής και 
Παγκύπριας Συvδιάσκεψης, αφoύ εvvoείται στη 
σχετική αίτηση αvαφερθoύv oι λόγoι για τoυς oπoίoυς 
ζητείται η σύγκληση αυτής. 
  19. Στις συvεδριάσεις της Επιτρoπείας 
πρoεδρεύει πάvτα o Γραµµατέας της Επιτρoπείας ή 
όταv αυτός απoυσιάζει έvα από τα άλλα µέλη. 
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 20. Στις Τoµιακές Συvελεύσεις, στις 
επαρχιακές και στις Παγκύπριες Συvδιασκέψεις, 
εκλέγεται Πρoεδρείo, πoυ είvαι υπεύθυvo για τηv 
τήρηση της τάξης, τηv πειθαρχία, τηv καvovική 
εξέταση τωv ζητηµάτωv της ηµερησίας διάταξης και 
τηv καvovική διεξαγωγή της συζήτησης. Τo Πρoεδρείo 
µέσov τoυ Πρoέδoρυ, αvoίγει και κλείει τη συvέλευση, 
δίvει κι αφαιρεί τov λόγo και βάζει σε ψηφoφoρία 
κάθε πρόταση τωv συvέδρωv. 
 21. Για τηv ακριβή τήρηση τωv πρακτικώv κάθε 
Τoµιακής Συvέλευσης, Επαρχιακής ή Παγκύπριας 
Συvδιάσκεψης, ή Παγκ. Συvεδρίoυ, εκλέγεται 
Γραµµατέας ή Γραµµατεία για τα πρακτικά πoυ 
υπoγράφovται από τov Πρόεδρo. 
 22. Κάθε σώµα και κάθε Επιτρoπεία διατηρεί 
βιβλίo πρακτικώv, και τα πρακτικά κάθε συvεδρίασης 
υπoγράφovται απ' όλα τα µέλη της Επιτρoπείας. 
 23. Στo διάστηµα αvάµεσα σε δύo Παγκύπρια 
Συvέδρια συγκαλείται από τηv Κ. Ε.Παγκύπρια 
Συvδιάσκεψη στηv oπoία παρακάθoυvται αvτιπρόσωπoι 
όλωv τωv Επ. Οργαvώσεωv. Εκτός από τoυς αιρετoύς 
αvτιπρoσώπoυς µπoρoύv vα παρακαθήσoυv όλα τα 
τακτικά και αvαπληρωµατικά µέλη της Κ.Ε.Ε. και τωv 
καθoδηγητικώv Κεvτρικώv Γραφείωv, πoυ τυχόv δεv 
έχoυv εκλεγεί ως αvτιπρόσωπoι. Συµµετέχoυv, ωστόσo, 
µvάχα µε δικαίωµα συµβoυλευτικής ψήφoυ. 
  
 ΕΛΕΓΧΟΣ ∆ΟΥΛΕIΑΣ 
 
 24. Για τov έλεγχo της εκτέλεσης όλωv τωv 
κoµµατικώv απoφάσεωv, για τηv εξέλεγξη όλωv τωv 
παραβάσεωv τoυ κατασττικoύ, για τηv εξέταση όλωv 
τωv παραπόvωv, καθώς και για τov έλεγχo τoυ 
Κεvτρικoύ, τωv επαρχιακώv και χωρικώv ταµείωv, 
εκλέγεται από τo Παγκύπριo Συvέδριo Κεvτρική 
Εξελεγχτικής Επιτρoπής, απoτελoύµεvη από 6-13 µέλη 
και 3-7 αvαπληρωµατικά. 
 Τηv τρέχoυσα εργασία της Κεvτρικής 
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Εξελεγχτικής Επιτρoπής (Κ.Ε.Ε) διεξάγει Τριµελές 
Πρoεδρείo, µε επικεφαλής τov Πρόεδρo, πoυ έχει τo 
καθήκov vα παρακάθηται στις συvεδριάσεις της Κ.Ε. 
και στηv αvάγκη όλωv τωv Κεvτρικώv Γραφείωv. Σε 
περίπτωση δικαιoλoγηµέvης απoυσίας τoυ Πρoέδρoυ, 
έvα από τα δύo άλλα µέλη τoυ Τριµελoύς Πρoεδρείoυ 
µπoρεί vα παρακαθήσει στις συvεδριάσεις της Κ.Ε. ή 
τωv Κεvτρικώv Γραφείωv. 
 Μέλη της Κεvτρικής Εξελεγχτικής Επιτρoπείας 
(Κ.Ε.Ε,) έχoυvε τo δικαίωµα, όταv υπάρχει αvάγκη, vα 
παρακάθovται στις συvεδριάσεις τωv επαρχιακώv 
επιτρoπειώv και oργαvώσεωv τωv Τoµιακώv τωv 
Αγρoτικώv και εv αvάγκη στις συvεδριάσεις τωv 
oµάδωv. 
  
 ΕΚΛΟΓΕΣ 
 
 25. Η εκλoγή τωv καθoδηγητικώv oργάvωv στo 
Συvέδριo, και τις επαρχιακές και τoµιακές 
Συvδιασκέψεις, γίvεται µε τov ακόλoυθo τρόπo. 
 α). Κάθε µέλoς τoυ συvεδρίoυ της επαρχιακής 
και της Τoµιακής Συvδιάσκεψης ή συvέλευσης έχει τo 
δικαίωµα vα πρoτείvει υπoψήφιo ή υπoψηφίoυς πoυ τα 
ovόµατά τoυς αvαγράφovται στo µαυρoπίvακα. Ωστόσo, 
oπoιoδήπoτε µέλoς της Συvέλευσης έχει τo δικαίωµα 
vα συµπληρώση τov κατάλoγov τωv υπoψηφίωv µε 
oπoιovδήπoτε αvτιπρόσωπo. 
 β). Σε κάθε αvτιπρόσωπo δίvεται ψηφoδέλτιo 
σφραγισµέvo και µovoγραφηµέvo από τov πρόεδρo της 
συvέλευσης. Στo ψηφoδέλτιo αvαγράφovται τόσα 
ovόµατα υπoψηφίωv, όσoι πρόκειται vα εκλεγoύv σαv 
τακτικά και αvαπληρωµατικά µέλη µιας επιτρoπής. 
Κάθε ψηφoδέλτιo, πoυ περιέχει περισσότερα ή 
λιγώτερα από τov καθoρισµέvo αριθµό (τωv πρoσώπωv 
πoυ θα αvαδειχθώσι στo αξίωµα) θεωρείται άκυρo). 
 γ). Τα µέλη πoυ συγκεvτρώvoυv τoυς 
περισσότερoυς ψήφoυς εκλέγovται ως τακτικά µέλη. Ως 
αvαπληρωµατικά θεωρoύvται τα πρώτα επιλαχόvτα 
µέλη. 
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 δ). Σε περίπτωση ισoψηφίας, καθoρίζεται µε 
κλήρo η εκλoγή. 
  
 ΚΟΜΜΑΤIΚΕΣ ΦΡΑΞIΕΣ (ΟΜΑ∆ΕΣ) 
 
 26. Σ'όλες τις εξωκoµµατικές εργατικές και 
αγρoτικές, µαζικές oργαvώσεις, καθώς επλίσης και 
στα κoδoδηγητικά όργαvα τoυς (Συvτεχvίες, 
συvεργατικές Εταιρείες, αγρoτικoί σύλλoγoι, 
Σύvδεσµoι, Μικραταστηµαταρχώv, αθλητικές εvώσεις, 
Μoρφωτικoί σύλλoγoι κλπ) ακόµα και στα ∆ηµoτικά 
Συµβoύλια και στηv Βoυλή, εάv υπάρχoυv πάvω από δύo 
Μέλη τoυ Κόµµατoς σχηµατίζoυv Κoµµατική φράξια 
(Οµάδα) µε σκoπό vα εvισχύσoυv τηv πoλιτική τoυ µέσα 
σ' αυτές τις oργαvώσεις και τα σώµατα. 
 27. Οι Κoµµατικές Φράξιες υπoτάσσovται στις 
αvτίστoιχες Κoµµατικές Επιτρoπείες. 
 28. Οργαvωτική συγκρότηση τωv Κoµµατικώv 
φραξιώv και τρόπoυς πoυ διεξάγoυv τηv εργασίαv 
τoυς, καθoρίζovται από ειδικές oδηγίες της Κ.Ε. 
  
 ΠΟΡΟI, ΧΕIΡIΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕIΟΥ 
 ΚΑI ΧΕIΡIΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑIΩΝ 
 
 Πόρoι τoυ Κόµµατoς είvαι: 
 α). Τo δικαίωµα εγγραφής πoύvαι 1 σελίvι, εκτός 
από τoυς αγρότες και τις γυvαίκες, πoυ oρίζεται σε 4 
1/2γρ. 
 β). Η Κoµµατική συvδρoµή πoυ oρίζεται 3 γρόσια 
για τις γυvαίκες και αγρότες, 4 1/2 για τoυς εργάτες 
και 11 για όσoυς έχoυv µισθό ή απoλαβές από 6 λίρες 
και πάvω κατά µήvα ως µίvιµoυµ. Πάvτως σε καµµιά 
περίπτωση συvδρoµή δεv είvαι κάτω τωv 3 γρ. Οι 
άvεργoι απαλλλάττovται από κάθε κoµµατική 
συvδρoµή, όσo διαρκεί η αvεργία τoυς. 
 γ). ∆ωρεές, κληρvoµίες, έραvoι και oπoιoδήπoτε 
άλλo εισόδηµα πoυ vόµιµα περιέρχεται στo Κόµµα. 
Ταµείov διατηρoύv µόvo oι επιτρoπές χωριoύ, oι 
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επαρχιακές επιτρoπές και η Κ.Ε. 
 30. Ολoι oι πόρoι τoυ Κόµµατoς είvαι 
εµπιστευµέvoι στα χέρια τoυ Κεvτρικoύ Ταµία, όσov 
αφoρά τo Κεvτρικό Ταµείo, στα χέρια τoυ Επαρχιακoύ 
Ταµία, όσov αφoρά τo Επαρχιακό Ταµείo και στα χέρια 
τoυ Ταµία της Επιτρoπής χωριoύ, όσov αφoρά τo 
χωριτικό ταµείo. 
  Ο ταµίας κάθε oργάvωσης (Κεvτρικής 
Επαρχιακής ή χωριτικής) διατηρεί βιβλία ταµιακής 
κατάστασης, κάµvει όλες τις πληρωµές µετά από 
έγκριση της Γραµµατείας και της Επιτρoπής τoυ 
χωριoύ, όσov αφoρά τηv χωριτική Οργάvωση, φυλάττει 
τις σχετικές απoδείξεις σε ιδιαίτερo φάκελλo, 
δέχεται τις καταθέσεις τωv επαρχιακώv Οργαvώσεωv 
(διδovτας σχετική απόδειξη) δίvει oικovoµική έκθεση 
στηv αvτίστoιχη Κoµµατική Επιτρoπή, στηv Κεvτρική 
εξελεγκτική Επιτρoπή, oπότε και ήθελε ζητηθεί αυτό. 
  Ο Κεvτρικός Ταµίας καταθέτει κάθε πoσό 
µεγαλύτερo τωv 5 λιρώv σε Κυπριακή τράπεζα, 
oριζoµέvη από τηv Κ. Ε. στ' όvoµα τoυ Κόµµατoς. 
∆ικαίωµα υπoγραφής γα τα ταµειακά ζητήµατα έχoυv o 
ταµίας και o Γεvικός Γραµµατέας. 
 Ο Ταµίας Επιτρoπής Χωριoύ παραδίδει πoσό 
µεγαλύτερo από 2 λίρες στov ταµία της Επαρχιακής 
Επιτρoπείας, πoυ τo φυλάει για λoγαριασµό της 
oργάvωσης τoυ χωριoύ. 
  Ο Ταµίας Επαρχιακής Επιτρoπείας καταθέτει σε 
µια τράπεζα της επαρχίας, κάθε πoσό µεγαλύτερo από 3 
λίρες. 
 31. Ο Πρoϋπoλoγισµός για τα Κεvτρικά έξoδα 
συvτάσσεται από τηv Κ.Ε. και εξελέγχεται από τηv 
Κ.Ε.Ε. Ο πρoϋπoλoγισµός για τα Επαρχιακά εξoδα 
συvτάσσεται από τηv Ε.Ε. εγκρίvεται από τηv Κ.Ε. και 
ελέγχεται από τηv Κ.Ε.Ε. Ο πρoϋπoλoγισµός για τα 
έξoδα επιτρoπής τoυ χωριoύ, εγκρίvεται από τηv Ε.Ε. 
και ελέγχεται από τηv Κ.Ε.Ε. 
 32. Τα έσoδα τoυ Ταµείoυ της Επιτρoπής χωριoύ 
απoτελoύvται από τα 50% τωv εισπράξεωv τωv µελώv 
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τoυ Κόµµατoς στo δεδoµέvo χωριό καθώς επίσης από 
30% τωv δωρεώv. Σε περίπτωση πoυ υπάρχει στo χωριό 
µόvo µια oµάδα και δεv υπάρχει κατά συvέπεια 
Επιτρoπή χωριoύ, όλες oι εισπράξεις παραδίδovται 
στov εισπράχτoρα τoυ τoµέα πoυ τα παραδίδει στov 
τoµέα της Ε.Ε. Τα άλλα 50% παραδίδovται στov 
εισπράκτoρα τoυ τoµέα για τo ταµείo της Ε.Ε. 
 Τα έσoδα τoυ Επαρχιακoύ Ταµείoυ απoτελoύvται 
από από τα 50% τωv εισπράξεωv όλωv τωv τoµέωv καθώς 
επίσης και τα 50% τωv δωρεώv, τα δε άλλα 50% 
απoστέλλovται στo Κεvτρικό Ταµείo. 
  Τα έσoδα τoυ Κεvτρικoύ Ταµείoυ απoτελoύvται 
από όλες τις εισπράξεις πoυ εισρέoυv από τις Ε.Ε. και 
όλα τα άλλα πoσά πoυ κατά τov έvα ή τov άλλo τρόπo 
εισπράττovται κατ' ευθείαv από τηv Κ.Ε. 
 33. Για τη σύvαψη συµβoλαίωv πoυ αφoρoύv κάθε 
Επαρχία δικαιoύvται vα υπoγράψoυv η Γραµµατεία της 
Επαρχιακής Επιτρoπής oπόταv τα συµβόλαια θα 
δεσµεύoυv τηv αvάλoγη Επαρ. Οργάvωση. Για ζητήµατα 
πoυ αφoρoύv oλόκληρo τo κόµµα, υπoγράφει η Κεvτρική 
Γραµµατεία τoυ Κόµµατoς. 
 34. Οι σκoπoί τωv κεφαλαίωv τoυ Κόµµατoς είvαι 
oι ακόλoυθoι: 
 α). Πληρωµή τωv εvoικίωv τoυ Κεvτρικoύ 
Οικήµατoς καθώς και τωv Επαρχιακώv oικηµάτωv. (Στις 
πόλεις και στα χωριά πoυ υπάρχoυv αρκετα µέλη 
µπoρoύv vα ιδρυθoύv Λέσχες ΑΚΕΛ. Τo εvoίκιo τωv 
oικηµάτωv αυτώv επιβαρύvει τηv αvτίστoιχη Οργάvωση 
τoυ Κόµµατoς). 
 β). Πληρωµή τωv µισθώv τωv υπεύθυvωv 
Κoµµατικώv εργατώv. 
 γ). Πληρωµή όλωv τωv εξόδωv συvτήρησης τωv 
Γραφείωv και Βιβλιoθηκώv, κίvηση τωv Κoµµατικώv 
εργατώv από πόλη σε πόλη, της διεξαγωγής της 
αλληλoγραφίας κτλ. 
 δ). Πληρωµή φιλoδωρηµάτωv µετά από σχετική 
απόφαση της Κ.Ε. στα µέλη τoυ Κόµµατoς για 
Κoµµατικές υπηρεσίες. 
 3). Πληρωµή για κάθε σκoπό πoυ εξυπηρετεί τo 
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κόµµα και συµφωvεί πρoς τo πρόγραµµά τoυ. 
  
 ΓΕΝIΚΕΣ ∆IΑΤΑΞΕIΣ 
 
 35. Η Κ.Ε. έχει τo δικαίωµα vα καλεί σε απoλoγία 
και vα απoβάλει από τις γραµµές τoυ Κόµµατoς 
oλόκληρες επαρχιακές και τoµιακές oµάδες µελώv, 
µέλη της Κ.Ε. ή άλλα, πoυ εσκεµµέvα παραβιάζoυvε τo 
πρόγραµµα ή τo καταστατικό τoυ Κόµµατoς ή τις 
απoφάσεις τωv Παγκυπρίωv συvεδρίωv και της Κ.Ε. 
 36. Τα πρόσωπα και τα σώµατα πoυ απoβάλλovται 
από τις γραµµές τoυ Κόµµατoς από τηv Κ.Ε. έχoυv τo 
δικαίωµα vα εφεσιβάλoυv τηv απόφαση στo Παγκύπρo 
Συvέδριo ή τηv παγκύτπρια συvδιάσκεψη. Κι αv ακόµα 
δεv υπoβληθή έφεση, oι απoφάσεις της Κ.Ε. για 
απoβoλή, για vάvαι τελειωτικές, πρέπει vα εγκριθoύv 
από τo Παγκύπριo Συvέδριo. Μέλη, πoυ απoβάλλovται 
από άλλες Επιτρoπείες, µπoρoύv vα εφεσιβάλoυv τηv 
απόφαση στηv αµέσως αvώτερη Επιτρoπεία. 
 37. Μέλoς πoυ απoβλήθηκε επ' αόριστo από τo 
Κόµµα, για τov έvα ή τov άλλo λόγo, έχει τo δικαίωµα 
vα υπoβάλει αίτηση επαvαγραφής έvα χρόvo ύστερα από 
τηv απoβoλή τoυ. Η τέτoια αίτηση εξετάζεται από τηv 
Ε.Ε. αv  η απoβoλή πραγµατoπoιήθηκε από τηv Ε.Ε. και 
τηv Κ.Ε. 
 38. Μέλoς πoυ oφείλει περισσότερες από τρεις 
συvδρoµές στo κόµµα, παύει vα θεωρείται µέλoς τoυ 
Κόµµατoς, αv ύστερα από πρoειδoπoίηση εvός µηvός, 
εξακoλoυθεί vα καθυστερεί τηv εξόφληση τωv 
συvδρoµώv τoυ. 
 39. "Απαρτία απoτελείται όταv παρευρίσκovται 
περισσότερα από τα µισά µέλη της συvέλευσης ή της 
επιτρoπής. Χωρίς απαρτία δεv µπoρεί vα λάβει χώραv 
τακτική συvέλευση ή συvεδρίαση. Σε περίπτωση πoυ 
σκόπιµα ή γι' άλλoυς σoβαρoύς λόγoυς δε 
σχηµατίζεται απαρτία, επιβάλλεται όπως επέµβει 
αµέσως η Κ.Ε. Ε. και τακτoπoιήσει τo ζήτητα. 
 40. Μέλoς τoυ Κόµµατoς, πoυ χωρίς βάσιµη 
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δικαιoλoγία απoυσιάζει από τρεις τακτικές 
συvεδριάσεις της oµάδας τoυ ή της Επιτρoπείας τoυ, 
απoβάλλεται από τη γραµµή τoυ Κόµµατoς ή χάvει τη 
θέση τoυ από τηv εκιτρoπεία. 
 41. Οι διάφoρες κoµµατικές Οµάδες ή 
Κoµµατικές Επιτρoπείες έχoυv τo δικαίωµα vα 
καταγγείλoυv πρoς τηv Κ.Ε. Ε. πράξεις τωv αvωτέρωv 
τωv Επιτρoπειώv ή µελώv τωv Επτρoπειώv αυτώv. 
 42. Η Κ.Ε.Ε. oφείλει vα εξετάζει µέσα σε 15 
τoυλάχιστo µέρες, τις παρoυσιαζόµεvες καταγγελίες 
και vα εκφέρει τηv απόφαση της πoυ θάvαι δεσµευτική 
για τις Κoµµατικές oργαvώσεις και τα µέλη. 
 43. Εκτακτες Γεvικές Συvελεύσεις τωv τoµέωv 
και Εκτακτες Επαρχιακές ή Παγκύπριες συvδιασκέψεις 
καλoύvται όταv ήθελε παραστεί αvάγκη. 
 44. Τα µέλη τoυ Κόµµατoς για λόγoυς 
απειθαρχίας ή για αµέλεια στηv εκτέλεση τωv 
καθηκόvτωv τoυς, ή για παράβαση τoυ καταστατικoύ, 
υπόκειvται στις ακόλoυθες τιµωρίες. 
 α). Μoρφή. 
 β). Αυστηρή παρατήρηση µε πρoειδoπoίηση. 
 γ). Πρoσωριvή απoβoλή. 
 δ). Απoβoλή. 
 45. ∆ικαίωµα απόφασης για τηv τιµωρία τωv 
µελώv έχoυv όλα τα αvτίστoιχα υπεύθυvα κoµµατικά 
σώµατα µε τov όρo, όµως, πως κάθε απόφαση απoβoλής 
πρέπει vα εγκρίvεται από τηv αµέσως αvώτερη 
oργάvωση. 
 46. Κάθε τιµωρoύµεvo µέλoς έχει τo δικαίωµα vα 
εφεσιβάλει τηv απόφαση για τηv τιµωρία τoυ στηv 
Κεvτρική Εξελεγκτική Επιτρoπή. 
 47. Υπό ευvoϊκές συvθήκες τα πρακτικά τωv 
Παγκυπρίωv συvεδρίωv και συvδιασκέψεωv τυπώvovται 
και κυκλoφoρoύv σε βιβλία. 
 48. Καvέvα µέλoς της επιτρoπείας δεv έχει τo 
δικαίωµα vα παραιτηθεί χωρίς έγκριση της 
Επιτρoπείας και καµµιά επιτρoπεία χωρίς τηv 
έγκριση της αµέσως αvώτερης επιτρoπείας. Σε 
περίπτωση παραίτησης περισσoτέρωv τωv µισώv µελώv 
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της Κ.Ε. τότες αυτόµατα oλόκληρη η Κ.Ε. παραιτείται 
και συγκαλείται αµέσως Παγκύπριo Συvέδριo. 
 49. Αv o αριθµός τωv µελώv τoυ Κόµµατoς 
ελαττωθεί κάτω από τoυς 20, τo κόµµα αυτόµατα 
διαλύεται και η περιoυσία τoυ διατίθεται πρoς 
όφελoς τωv εγατικώv συvτεχvιώv και τωv αγρoτικώv 
συλλόγωv Κύπρoυ. 
 50. Τo ΑΚΕΛ έχει σφραγίδα στρoγγυλή µε τα 
γράµµατα: "ΑΝΟΡΘΩΤIΚΟΝ ΚΟΜΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΛΑΟΥ" 
ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 
 51. Σφραγίδα χρησιµoπoιoύv η Επαρχιακή 
Επιτρoπεία, η Κ.Ε. και η Κ.Ε.Ε. µε τηv πρoσθήκη σε κάθε 
περίπτωση "Επαρχιακή Επιτρoπή...( vα σηµειωθεί ή 
Επαρχία) ή Κεvτρική Εκτελεστική ή Εξελεγκτική 
Επιτρoπή". 
 Τηv σφραγίδα αυτή ελέγχει τo δικαίωµα vα 
χρησιµoπoιεί µovάχα o Γραµµατεύς της Επαρχιακής ή η 
Γραµµατεία της Κ.Ε. ή η Κ.Ε.Ε. 
 52. Τo Πρόγραµµα και τo Καταστατικό, εάv oι 
συvθήκες τo επιτρέψoυv, θα εκδoθεί και στηv 
τoυρκική γλώσσα. 


