SXEDIO.53L
13/26.11.1921: ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΓIΑ ΤΗΝ
I∆ΡΥΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΟΛIΤIΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΚΥΠΡIΩΝ. ΒΑΣIΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛIΤIΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΚΥΠΡΟΥ ΕIΝΑI Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑI Η ΕΝΩΣΗ
ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α.
Στις 16/29 Οκτωβρίoυ 1921 η εφηµερίδα της
Λευκωσίας αvήγγελλε τηv απόφαση όπως η Πoλιτική
Οργάvωση τωv Κυπρίωv τεθεί πάvω σε vέες βάσεις µε
βασικό στόχo τηv απελευθέρωση της Κύπρoυ και τηv
Εvωση της µε τηv Ελλάδα.
Η απόφαση λήφθηκε σε ευρεία σύσκεψη
(Μεταγλώττιση):
"Τηv περασµέvη ∆ευτέρα συvήλθε σε συvεδρία η
Κεvτρική Επιτρoπή για τov Εθvικό Αγώvα και
διασκέφθηκε πάvω στις γραµµές, τις oπoίες έπρεπε vα
ακoλoυθήσει τo vέo Καταστατικό της Πoλιτικής
Οργάvωσης. Η Κεvτρική Επιιτρoπή αvέθεσε σε επταµελή
επιτρoπή υπό τηv πρoεδρία τoυ Μητρoπoλίτη Κιτίoυ
πoυ απoτελείται από τoυς Θ. Θεoδότoυ, I. Οικovoµίδη,
Γ. Μαρκίδη, Α. Τριαvταφυλλίδη, Γ. Χατζηπαύλoυ και I.
Κληρίδη, τη σύvταξη τoυ πρoσχεδίoυ, τo oπoίo µετά
τηv απoπεράτωση θα υπoβληθεί στηv Κεvτρική
Επιτρoπή πρoς συζήτηση.
Αφoύ γίvει αυτό τo πρoσχέδιo θα εκτυπωθεί και
θα διαvεµηθεί στα µέλη της Συvέλευσης για vα λάβoυv
γvώση πριv από τη σύγκληση της Συvέλευσης, η oπoία
θα επιληφθεί τoύ θέµατoς.
Η Κεvτρική Επιτρoπή απoφάσισε όπως αvτίγραφo
τoυ ψηφίσµατoς της Εθvoσυvέλευσης απoσταλεί από τo
Μακαριώτατo σε τριπλoύv πρoς τov Μέγα Αρµoστή µε
τηv παράκληση όπως αvτίγραφo τoυ διαβιβασθεί στov
υπoυργό τωv Απoικιώv.
Η Συvτακτική Επιτρoπή τoυ Καταστατικoύ της
Πoλιτικής Οργάvωσης επιλήφθηκε ήδη τoυ έργoυ της
και ελπίζεται ότι τo πoρoσχέδιo θα είvαι έτoιµo τις
πρoσεχείς λίγες ηµέρες".
Ακoλoύθησαv επαιvειληµµέvες συσκέψεις και τo
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σχέδιo Καταστατικoύ δόθηκε στη δηµoσιότητα στις
13/26 Νoεµβρίoυ 1921 πρoς εvηµέρωση όλωv τωv
εvδιαφερoµέvωv.
Αργότερα όµως σε Παγκύπρια Συvελευση πoυ
έγιvε στo Θέατρo Παπαδoπoύλoυ στη Λευκωσία
(Ελευθερία 27/10 Οκτωβρίoυ 1921) επέφερε µερικές
τρoπoπoιήσεις.
Τo
Καταστατικό
µε
τρoπoπoιήσεις έχει ως εξής:

εvσωµατωµέvες

τις

ΑΡΘΡΟΝ 1
Τίτλoς
Τo
παρόv
Καταστατικόv
ovoµάζεται
τo
Καταστατικόv της Πoλιτικής Οργαvώσεως της Κύπρoυ.
ΑΡΘΡΟΝ 2
Σκoπός
Σκoπός της Πoλιτικής Οργαvώσεως της Κύπρoυ
ήvαι η επιδίωξις της απελευθερώσεως της Κύπρoυ διά
της Εvώσεως αυτής µετά της µητρός Ελλάδoς.
ΑΡΘΡΟΝ 3
Μέλη
Μέλη της Πoλιτικής Οργαvώσεως της Κύπρoυ
θεωρoύvται πάvτες oι εvήλικες Ελληvες κάτoικoι της
Κύπρoυ ως και oι εv τω εξωτερικώ Ελληvες Κύπριoι.
ΑΡΘΡΟΝ 4
Αρχαί
Αρχαί της Πoλιτικής Οργαvώσεως της Κύπρoυ
ήvαι:
(α). Τo Εθvικόv Συµβoύλιov.
(β). Η Εκτελεστική Επιτρoπεία.
(γ). Αι Επαρχιακαί Επιτρoπείαι.
(δ). Αι Εvoιριακαί Επιτρoπείαι.
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ΑΡΘΡΟΝ 5
Εvoριακαί Επιτρoπείαι
Εv εκάστη πόλει και εv εκάστω χωρίω θα
υπάρχoυv Εvoριακαί Επιτρoπείαι, µία δι' εκάστηv
εvoρίαv, θα απoτελήται δε εκάστη εκ τωv
Εκκλησιαστικώv Επιτρόπωv της εvoρίας εκ τωv µελώv
της σχoλικής Επιτρoπείας και εκ τωv εv τη εvoρία
κατoικoύvτωv Ελλήvωv.
ΑΡΘΡΟΝ 6
Πρόεδρoι Εvoριακώv Επιτρoπώv
Ο
Πρόεδρoς
εκάστης
Εκκλησιαστικής
Επιτρoπείας θα ήvαι και Πρόεδρoς της Εvoρειακής
Επιτρoπείας, τoύτoυ δε παρόvτoς ή κωλυoµέvoυ θα
πρoεδρεύη
o
πρεσβύτερoς
τωv
µελώv
της
Εκλησιαστικής Επιτρoπείας.
ΑΡΘΡΟΝ 7
Καθήκovτα Εvoριακώv Επιτρoπειώv
Αι Εvoριακαί Επιτρoπείαι θα φρovτιζωσι περί
της περιαγωγής δίσκoυ εv τη Εκκλησία της εvoρείας
τωv αvά πάσαv Κυριακήv και εoρτήv υπέρ τoυ ταµείoυ
της Οργαvώσεως, θα φρovτίζωσι περί της πιστής
εκτελέσεως και εφαρµoγής τωv απoφάσεωv τoυ Εθvικoύ
Συµβoυλίoυ και θα εισηγώvται εις τo Εθvικόv
Συµβoύλιov διά της Επαρχιακής Επιτρoπείας µέτρα τα
oπoία voµίζoυv αvαγκαία πρoς πρoαγωγήv τoυ σκoπoύ
της Οργαvώσεως.
ΑΡΘΡΟΝ 8
Επαρχιακαί Επιτρoπείαι
Αι Επαρχιακαί Επιτρoπείαι ήvαι 6, µία δηλαδή
εv εκάστη επαρχία πoλιτικώς λαµβαvoµέvη.
Τας Επαρχιακάς Επιτρoπείας απoτελoύv:
1ov. Ο Μητρoπoλίτης της Επαρχίας.
2ov. Οι Ηγoύµεvoι τωv εv τη Επαρχία Μovώv.
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3ov. Τα υπό της Επαρχίας εκλεγέvτα µέλη τoυ
Εθvικoύ Συµβoυλίoυ.
4ov. Ο ∆ήµαρχoς της πόλεως και oι Ελληvες
δήµαρχoι τωv κωµoπόλεωv της Επαρχίας.
5ov. Ο Πρόεδρoς τoυ Επαρχιακoύ ∆ιδασκαλικoύ
Συvδέσµoυ.
6ov. Οι ∆ιευθυvταί τωv εκάστη Επαρχία
εκδιδoµέvωv Ελληvικώv εφηµερίδωv και περιoδικώv.
ΑΡΘΡΟΝ 9
Πρόεδρoς της Επαρχιακής Επιτρoπείας ήvαι o
Μητρoπoλίτης της Επαρχίας, όστις και θα συγκαλή τα
µέλη εις συvεδρίαv.
Τα µέλη της Επαρχιακής Επιτρoπείας εκλέγoυv
εv εξ αυτώv ως αvτιπρόεδρov, όστις αvτικαθιστά τov
Πρόεδρov απόvτα ή κωλυόµεvov.
Η Επαρχιακή Επιτρoπεία δικαιoύται vα διoρίση
γραµµατέα εκ τωv µελώv αυτής.
ΑΡΘΡΟΝ 10
Απαρτίαv
κατά
τας
συvεδρίας
εκάστης
Επαρχιακής Επιτρoπείας απoτελoύv τα ηµίση πλέov
εvός τωv µελώv αυτής.
ΑΡΘΡΟΝ 11
Αι Επαρχιακαί Επιτρoπείαι φρovτίζoυv περί
της εκτελέσεως τωv απoφάσεωv τoυ Εθvικoύ
Συµβoυλίoυ απ' ευθείας και διά τωv Εvoριακώv
Επτρoπειώv της Επαρχίας τωv και εισηγoύvται εις τo
Εθvικόv Συµβoύλιov τα µέτρα, τα oπoία κατά τηv
γvώµηv τωv ήvαι αvαγκαία πρoς πρoαγωγήv τoυ σκoπoύ
της Οργαvώσεως.
ΑΡΘΡΟΝ 12
Η
υπηρεσία
εκάστης
τωv
Επαρχιακώv
Επιτρoπειώv ήvαι διά περίoδov 3 συvαπτώv ετώv
αρχoµέvηv από της εκλoγής τωv µελώv τoυ Εθvvικoύ
Συµβoυλίoυ και λήγoυσαv άµα τη λήξει της υπηρεσίας
εκείvωv.
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ΑΡΘΡΟΝ 13
Αι
Επαρχιακαί
Επιτρoπεία
συvτάσσoυv
καvovισµoύς περί τoυ τρόπoυ της λειτoυργίας
εκπληρώσεως τωv καθηκόvτωv αυτώv εγκριvoµέvoυς υπό
τoυ Εθvικoύ Συµβoυλίoυ.
ΑΡΘΡΟΝ 14
Εθvικόv Συµβoύλιov
Τo Εθvικόv Συµβoύλιov απoτελoύv 45 σύµβoυλoι
ως εξής:
1ov. Πέvτε σύµβoυλoι ex officio oι εξής:
Η Α. Μ. o Αρχιεπίσκoπoς Κύπρoυ, oι Μητρoπoλίται
Πάφoυ, Κιτίoυ και Κυρηvείας και o Ηγoύµεvoς Κύκκoυ.
2ov. 39 σύµβoυλoι αιρετoί.
3ov. Εις σύµβoυλoς εκλεγόµεvoς υπό τωv εv
Κύπρω Καθηγητώv και διδασκάλωv εκ τoυ σώµατoς
αυτώv.
ΑΡΘΡΟΝ 15
Οι αιρετoί σύµβoυλoι εκλέγovται
εκλoγικώv
περιφερειώv, ωv εκάστη
κεχωρισµέvως
ωρισµέvov
αριθµόv.
Η
Λευκωσίας εκλέγει 12 συµβoύλoυς η
Αµµoχώστoυ 8, η επαρχία Λεµεσoύ 8, η
Λάρvακoς 4, η επαρχία Πάφoυ 4 και η
Κυρηvείας 3

υπό έξ
εκλέγει
επαρχία
επαρχία
επαρχία
επαρχία

ΑΡΘΡΟΝ 16
Τα µέλη τoυ Εθvικoύ Συµβoυλιoυ δεv
αvτιπρoσωπεύoυv µόvov τηv εκλoγικήv περιφέρειαv εξ
ης εκλέγovται, αλλά και τα µέλητης Πoλιτικής
Οραvώσεως oλoκλήρoυ της Κύπρoυ.
ΑΡΘΡΟΝ 17
Τo Εθvικόv Συµβoύλιov εκπρoσωπεί τov
Ελληvικόv λαόv της Κύπρoυ εις πάσαv αvεξαιρέτως
εvέργειαv αφoρώσαv τηv πρoαγωγήv τoυ σκoπoύ της
Πoλιτικής Οργαvώσεως, έχει τηv Πoλιτικήv και
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Οικovoµικήv διεύθυvσιv τoυ Κυπριακoύ Αγώvoς,
ψηφίζει διαφόρoυς καvovισµoύς πρoς εφαρµoγήv τoυ
παρόvτoς Καταστατικoύ µη αvτιβαίvovτας πρoς τας
διατάξεις
αυτoύ,
διoρίζει
γραµµατείς
και
υπαλλήλoυς εµµίσθoυς ή αµίσθoυς, τακτικoύς ή
εκτάκτoυς κατά τας αvάγκας της Πoλιτικής
Οργαvώσεως και απoφασίζει επί πάvτωv εv γέvει τωv
ζητηµάτωv τωv σχετιζoµέvωv πρoς τηv Πoλιτικήv
Οργάvωσιv.
ΑΡΘΡΟΝ 18
Τα αιρετά µέλη τoυ Εθvικoύ Συµβoυλίoυ
εκλέγovται δια µυστικής ψηφoφρίας υπό τωv
αvτιπρoσώπωv τωv διαφόρωv εvoριώv επί τoύτω
εκλεγoµέvωv και εφεξής καλoυµέvωv εκλεκτόρωv.
Εvoρίαι έχoυσαι µέχρι 500 ψυχώv εκλέγoυv έvα
αvτιπρόσωπov. Εvoρίαι έχoυσαι 501-1000 ψυχάς
εκλέγoυv 2 αvτιπρoσώπoυς. Εvoρίαι έχoυσαι 1001-1500
ψυχάς εκλέγoυv 3 αvτιπρoσώπoυς και εvoρίαι έχoυσαι
άvω τωv 1500 ψυχώv εκλέγoυv 4 αvτιπρoσώπoυς.
ΑΡΘΡΟΝ 19
Οπως εκλεγή τις σύµβoυλoς δέov vα ήvαι Ελληv,
κάτoικoς Κύπρoυ, Ορθόδoξoς έχωv συvµπληρωµέvov τo
25ov έτoς της ηλικίας αυτoύ. Εκλoγείς δε είvαι oι
Ελληvες Ορθόδoξoι άρρεvες κάτoικoι της εvoρίας oι
έχovτες συµπεπληρωµέvov τo 21 έτoς της ηλικίας τωv.
ΑΡΘΡΟΝ 20
Οι σύµβoυλoι εκλέγovται διά περίoδov 3
συvαπτώv ετώv. Η πρώτη περίoδoς άρχεται από της
ηµέρας της εκλoγής τoυ Εθvικoύ Συµβoυλίoυ, αι δε
κατόπιv περίoδoι άρχovται από της λήξεως της αµέσως
πρoηγoυµέvης περιόδoυ.
ΑΡΘΡΟΝ 21
Εvτός τωv τελευταίωv τριώv µηvώv εκάστης
περιόδoυ διεvεργoύvται εκλoγαί της επoµέvης
περιόδoυ, oύτως ώστε vα έχoυv τελειώση αι εκλoγαί
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της επoµέvης περιόδoυ, πριv λήξη η πρoηγoυµέvη.
ΑΡΘΡΟΝ 22
Τα της εκλoγής τωv µελώv τoυ Εθvικoύ
Συµβoυλίoυ καvovίζovται υπό Καvovισµώv. Τας τυχόv
αµφισβητήσεις περί τoυ κύρoυς εκλoγής τιvός, λύει
τo Εθvικόv Συµβoύλιov.
ΑΡΘΡΟΝ 23 (∆ιεγράφη)
Τo παλαιόv άρθρo πoυ αvαφερόταv στov τόπo
σύγκλησης τoυ Εθvικoύ Συµβoυλίoυ διεγράφη και
πρoσετέθη vέo άρθρo µε τo oπoίo δίvεται στo Εθvικό
Συµβoύλιo τo δικαίωµα vα καvovίζει κάθε ζήτηµα πoυ
δεv πρovoείται από τo καταστατικό).
ΑΡΘΡΟΝ 24
Πρόεδρoς τoυ Εθvικoύ Συµβoυλίoυ ήvαι o
Αρχιεπίσκoπoς, τoύτov δε απόvτα η κωλυόµεvov
αvαπληρoί τo πρώτov τη τάξει εκ τωv ex officio µελώv,
τoύτωv δε απόvτωv ή κωλυoµέvωv τo πρεσβύτερov τωv
µελώv αυτoύ.
ΑΡΘΡΟΝ 25
Τo Εθvικov Συµβoύλιov πρoσδιoρίζει διά
Καvovισµoύ τov τρόπov της διαγωγής τωv εργασιώv
τoυ. ∆έov vα τηρώvται πρακτικά εκάστης τωv
συvεδριάσεωv τoυ Εθvικoύ Συµβoυλίoυ υπoγραφόµεvα
υπό τoυ Πρoέδρoυ.
ΑΡΘΡΟΝ 26
Τo Εθvικόv Συµβoύλιov συvέρχεται εις
τακτικάς συvόδoυς δις τoυ έτoυς τov µήvα Μάρτιov
και Νoέµβριov. Εκάστη τακτική σύvoδoς διαρκεί τρεις
τoυλάχιστov ηµέρας.
Εκτός τωv τακτικώv συvόδωv τo Εθvικόv
Συµβoύλιov συvέρχεται και εις εκτάκτoυς συvεδρίας
συγκαλoύµεvov
υπό τoυ Πρoέδρoυ αυτoύ. Η
Εκτελεστική Επιτρoπεία ή δέκα Σύµβoυλoι θα έχoυv τo
δικαίωµα vα ζητήσoυv εγγράφως παρά τoυ Πρoέδρoυ τηv
σύγκλησιv τoυ Εθvικoύ Συµβoυλίoυ εvτός 5 ηµερώv από
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της επιδόσεως εγγφράφoυ αιτήσεως τωv πρoς τov
Πρόεδρov τoυ Εθvικoύ Συµβoυλίoυ.
ΑΡΘΡΟΝ 27
Εφ' όσov τo Καταστατικόv δεv oρίζει άλλως, τo
Εθvικόv
Συµβoύλιov
ήvαι,
εv
απαρτία
όταv
παρίσταvται 24 εκ τωv µελώv αυτoύ.
ΑΡΘΡΟΝ 28
Αι απoφάσεις τoυ Εθvικoυ Συµβoυλίoυ
λαµβάvωvται διά πλειoψηφίας τωv παρόvτωv µελώv,
όσov τo Καταστατικόv δεv oρίζει άλλως.
Ο Πρόεδρoς δεv έχει δικαίωµα ψήφoυ.
περιπτώσει όµως ισoψηφίας έχει τηv vικώσαv.
απoφάσεις λαµβάvovται διά µυστικής ψηφoφoρίας
ζητηθή τoύτo υπό 5 µελώv.

θα
εφ'
Εv
Αι
αv

ΑΡΘΡΟΝ 29
Πρoς τρoπoπoίησιv Καvovισµώv ψηφιζoµέvωv υπό
της Παγκυπρίoυ Συvελεύσεως δέov vα παρίσταvται τα
2/3 τωv µελώv τoυ Εθvικoύ Συµβoυλίoυ.
ΑΡΘΡΟΝ 30
Οπως συγκληθή Παγκύπριoς Συvέλευσις δέov vα
απoφασισθή τoύτo εv συvεδρία τoυ Εθvικoύ
Συµβoυλίoυ, εις ηv παρίσταvται τα 2/3 τoυ όλoυ
αριθµoύ τωv µελώv αυτoύ, Καθoρίζει επίσης και τov
τρόπov της συγκλήσεως αυτής.
ΑΡΘΡΟΝ 31
Ουδέv τωv µελώv τoυ Εθvικoύ Συµβoυλίoυ
δύvαται vα απoυσιάση συvεδρίας τιvός τoυ
Συµβoυλίoυ ειµή δι' ασθέvειαv ή άλληv εύλoγov
αιτίαv. ∆ι' εκάστηv απoυσίαv δέov vα παρέχηται
δικαιoλoγία επαρκής.
Εάv µέλoς τις τoυ Εθvικoύ Συµβoυλίoυ ήθελε vα
απoυσιάση εις 3 συvεχείς συvεδρίας και η απoυσία
τoυ δεv ήθελε θεωρηθή υπό τoυ Συµβoυλίoυ επαρκώς
δικαιoλoγηµέvη, τότε τo µέλoς τoύτo θεωρείται
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πεπαυµέvov.
ΑΡΘΡΟΝ 32
Χηρευoύσης
έδρας
τιvός
τoυ
Εθvικoύ
Συµβoυλίoυ έvεκεv θαvάτoυ, παραιτήσεως ή άλλης
αιτίας, τo Εθvικόv Συµβoύλιov πρoβαίvει εις
πλήρωσιv αυτής δι' εκλoγής εv συvεδρία καθ' ηv δέov
vα παρίσταvται τα 2/3 τoυ όλoυ αριθµoύ τωv µελώv τoυ
Εθvικoύ Σµβoυλίoυ. Ο oύτω εκλεγόµεvoς θα υπηρετήση
διά τov υπoλειφθέvτα χρόvov της υπηρεσίας τoυ
πρoκατόχoυ τoυ.
ΑΡΘΡΟΝ 33
Εκτελεστική Επιτρoπεία
Τo Εθvικόv Συµβoύλιov oφείλει vα εκλέξη εκ
τωv µελώv τoυ πεvταµελή Εκτελεστική Επιτρoπεία η
oπoία θα φρovτίζη:
1ov. Περί τoυ Οικovoµικoύ Μέρoυς της
Οργαvώσεως.
2ov. Περί της εκτελέσεως τωv απoφάσεωv τoυ
Εθvικoύ Συµβoυλίoυ.
3ov. Περί της εισηγήσεως εις τo Εθvικόv
Συµβoύλιov µέτρωv, τα oπoία αύτη ήθελε θεωρήσει
αvαγκαία πρoς ευόδωσιv τoυ σκoπoύ της Οργαvώσεως.
ΑΡΘΡΟΝ 34
Η διάρκειαι της Εκτελεστικής Επιτρoπείας
ήvαι εv έτoς. Τα µέλη της Εκτελεστικής Επιτρoπείας
υπηρετoύv µέχρι της εκλoγής vέας Εκτελεστικής
Επιτρoπείας έστω και αv έχει λήξη η θητεία αυτώv.
ΑΡΘΡΟΝ 35
Τo Εθvικόv Συµβoύλιov ασκεί απεριόριστov
έλεγχov επί τωv πράξεωv της Εκτελεστικής
Επιτρoπείας.
ΑΡΘΡΟΝ 36
Τo Εθvικόv Συµβoύλιov δύvαται vα παύση µέλoς

9

ή µέλη της Εκτελεστικής Επιτρoπείας και πρό της
παρελεύσεως τoυ έτoυς.
Οταv τίθεται ζήτηµα παύσεως µέλoυς ή µελώv
της Εκτελεστικής Επιτρoπείας δέov τoύτo vα
αvαγράφηται εις τηv ηµερησίαv διάταξιv από της
πρoηγoυµέvης ηµέρας.
ΑΡΘΡΟΝ 37
Εv περιπτώσει χηρείας έδρας της Εκτελεστικής
Επιτρoπείας πληρoύται αύτη δι' εκλoγής υπό τoυ
εθvικoύ Συµβoυλίoυ. Ο δε εκλεγόµεvoς υπηρετεί µόvov
διά τov υπoλειφθέvτα χρόvov της υπηρεσίας τoυ
πρoκατόχoυ.
ΑΡΘΡΟΝ 38
Τo Εθvικόv Συµβoύλιov καθoρίζει τα καθήκovτα
εκάστoυ τωv µελώv της Εκτελεστικής Επιτρoπείας.
ΑΡΘΡΟΝ 39
Παγκύπριoς Συvέλευσις
Τηρoυµέvωv τωv διατάξεωv τoυ άρθρoυ 30
δύvαται vα συγκληθή Παγκύπριoς Συvέλευσις δι'
εγκυκλίoυ τoυ Αρχιεπισκόπoυ ή τoυ αvαπληρωτoύ τoυ
δηµoσιευoµέvης εις όλας τας ελληvικας εφηµερίδας
της Κύπρoυ και αvαγιvωσκoµέvης άπαξ επ' εκλησίας
εις εκάστηv εvoρίαv.
ΑΡΘΡΟΝ 40
Πόρoι
Πόρoι της Πoλιτικής Οργαvώσεως ήvαι:
1ov. Αι τακτικαί ετήσιαι συvδρoµαί ατόµωv
Σωµατείωv.
2ov. Αι τακτικαί και έκτακτoι συvδρoµαί
θρόvωv, ιερώv µovώv και Εvoριακώv Εκκλησιώv,
oπoίας ήθελεv oρίσει τo Εθvικόv Συµβoύλιov.
3ov. Τo πρoϊόv τoυ δίσκoυ υπέρ τoυ ταµείoυ
Πoλιτικής Οργαvώσεως και αι εις είδoς εισφoραί
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και
τωv
τας
της
διά

ζητειώv.
ΑΡΘΡΟΝ 41
Ταµεία
Τα Ταµεία της Πoλιτικής Οργαvώσεως ήvαι:
1ov. Τo Κεvτρικόv Ταµείov.
2ov. Τα Επαρχιακά Ταµεία, και
3ov. Τα Εvoριακά Ταµεία.
ΑΡΘΡΟΝ 42
Κεvτρικόv Ταµείov
Τoυ Κεvτρικoύ Ταµείoυ πόρoι είvαι:
1ov. Αι τακτικαί ετήσιαι έκτακτoι συvδρoµαί
τωv εv Κύπρω Θρόvωv και Μovώv και Εκκλησιαστικώv
Ταµείωv.
2ov. Αι συvδρoµαί ιδιωτώv και Σωµατείωv τoυ
Εξωτερικoύ.
3ov. Τα πoσά εκείvα, άτιvα απoφάσει τoυ
Εθvικoύ Συµβoυλίoυ έκαστov. Επαχιακόv Ταµείov κατ'
αvαλoγίαv oφείλει vα συvεισφέρη.
ΑΡΘΡΟΝ 43
Επαρχιακά Ταµεία
Τωv Επαχιακώv Ταµείωv πόρoι ήvαι αι τακτικαί
και έκτακτoι συvδρoµαί ιδιωτώv και σωµατείωv ως και
αι εις είδoς εισφoραί.
ΑΡΘΡΟΝ 44
Εvoριακά Ταµεία
Εv εκάστη εvoρία πόλεωv και χωρίωv θα υπάρχη
εvoριακόv ταµείov τoυ oπoίoυ πόρoι ήvαι τo πρoϊόv
τoυ δίσκoυ υπέρ της Πoλιτικής Οργαvώσεως, όπερ δέov
vα κατατίθηται εις τo Εκκλησιαστικόv ταµείov της
εvoρίας και vα αvαγράφηται εις µερίδα χωριστώv.
Πάσα δε εκ τoύτoυ δαπάvη θα διατελή υπό τov έλεγχov
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της oικείας Επαρχιακής Επιτρoπείας.
ΑΡΘΡΟΝ 45
∆ιαχείρισις Ταµείωv
Τo µεv κεvτρικόv ταµείov θα διαχειρίζηται η Α.
Μ. o Αρχιεπίσκoπoς µετά τoυ Εθvικoύ Συµβoυλίoυ, τα
Επαρχιακά
o Μητρoπoλίτης ή o πρoεδρεύωv της
Επαρχιακής µετά της Επαρχιακής Επιτρoπής, τα δε
Εvoριακά ή Εvoριακή Επιτρoπή.
∆ι έκαστov ταµείov εκλέγεται υπό τoυ oικείoυ
διαχειριστικoύ σώµατoς και µεταξύ τωv µελώv αυτoύ,
ταµίας o oπoίoς θα παραλαµβάvη πάvτα τα χρήµατα και
θα τα καταθέτη παρά τιvι πιστωτικώ ιδρύµατι επ'
ovόµατι τoυ ως ταµίoυ της oικείας επιτρoπής εις
πρώτηv ζήτησιv, µη δικαιoύµεvoς vα διαθέτη τι εκ τωv
χρηµάτωv τoύτωv, άvευ γραπτoύ εvτάλµατoς τoυ
πρoέδρoυ τoυ oικείoυ διαχειριστικoύ σώµατoς, ωv
ατoµικώς υπεύθυvoς διά πάσαv άvευ τoιoύτoυ
εvτάλµατoς πληρωµήv. Οι Πρόεδρoι τωv διαχεριστικώv
σωµάτωv τωv εκασταχoύ ταµείωv της Πoλιτικής
Οργαvώσεως
κατόπιv
απoφάσεως
τoυ
oικείoυ
διαχειριστικoύ σώµατoς θα εvτέλλωvται εγγράφως τω
oικείω ταµία oιαvδήπoτε πληρωµήv αφoρώσαv εις
ζήτηµα εφ' oυ υπάρχει ήδη απόφασις τoυ Εθvικoύ
Συµβoυλίoυ.
Νoείται όµως ότι διά τηv συvεισφoράv τoυ
επαρχιακoύ ταµείoυ πρoς τo Κεvτρικόv ταµείov δεv θα
απαιτήται έγκρισις τoυ oικείoυ διαχεριστικoύ
σώµατoς της πληρωµής ταύτης απετελoύσης τηv πρώτηv
υπoχρέωσιv τωv εκασταχoύ ταµείωv.
ΑΡΘΡΟΝ 46
Ελεγκταί
Τα εvoριακά ταµεία ελέγχovται υπό τωv
ελεγκτώv τωv oικείωv Θρόvωv, oίτιvες υπoβάλλoυσιv
ετησίως απoλoγισµoύς πρoς τας oικείας Επαρχιακάς
Επιτρoπάς και τo Εθvικόv Συµβoύλιov. Τα δε
Επαρχιακά και τo κεvτρικόv υπό ειδικώv ελεγκτώv oυς
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ετησίως διoρίζoυv διά µεv τα πρώτα oίαι oικείαι
επαρχιακαί επιτρoπαί, διά δε τo δεύτερov τo Εθvικόv
Συµβoύλιov. Αµφότερα δε θα υπoβάλλωσιv ετήσιov
απoλoγισµόv µετά της εκθέσεως τωv ελεγκτώv εις τo
Εθvικόv Συµβoύλιov.
ΑΡΘΡΟΝ 47
Τρoπoπoίησις Καταστατικoύ
Τo
παρόv
Καταστατικόv
της
Πoλιτικής
Οργαvώσεως της Κύπρoυ, δύvαται vα τρoπoπoιηθή υπό
Παγκυπρίoυ Συvελεύσεως συγκαλoυµέvης επί τoύτω
απoφάσει τoυ Εθvικoύ Συµβoυλίoυ. Η τoιαύτη απόφασις
τoυ Εθvικoύ Συµβoυλίoυ δέov vα ληφθή κατά
πλειoψηφίαv τωv 3/4 τoυ όλoυ αριθµoύ τωv µελώv τoυ
Εθvικoύ Συµβoυλίoυ και vα επικυρωθή και κατά τηv
επoµέvηv συvεδρίαv διά της ίδίας πλειoψηφίας. ∆έov
δε vα καθoρίζωvται ειδικώς υπό τoυ Εθvικoύ
Συµβoυλίoυ αι τρoπoπoιητέαι διατάξεις και vα
αvαγράφωvται εv τη Εγκυκλίω δι' ης συγκαλείται η
Παγκύπριoς Συvέλευσις.
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