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ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ
1.

Όνομα

Ιδρύεται παγκύπριος σύνδεσμος λογοτεχνών με την επωνυμία
«Εθνική Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών Κύπρου». Στο
Καταστατικό αυτό η Εθνική Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών
Κύπρου θα αναφέρεται απλά με τη λέξη «Εταιρία». Η Εθνική
Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών Κύπρου είναι αντεπιστέλλον
μέλος της εν Αθήναις Εθνικής Εταιρίας Ελλήνων Λογοτεχνών.
2.

Σκοποί

Οι σκοποί της Εταιρίας είναι (α) γενικοί και (β) ειδικοί.
Γενικοί σκοποί της Εταιρίας είναι (1) η προαγωγή της
λογοτεχνίας στην Κύπρο και (2) η λογοτεχνική και γενικότερα
η πολιτιστική προβολή της Κύπρου σε ευρύτερα εθνικά
πλαίσια.
Ειδικοί σκοποί της Εταιρίας είναι (1) η προαγωγή των
συμφερόντων των Ελλήνων Κυπρίων λογοτεχνών, (2) η
σύσφιξη των δεσμών ανάμεσα στους Έλληνες λογοτέχνες του
νησιού και (3) η σύσφιξη των δεσμών των Ελλήνων
λογοτεχνών της Κύπρου με τους λογοτέχνες του Εθνικού
Κέντρου και της διασποράς.
Για την επιτυχία των σκοπών της η Εταιρία μπορεί να
συνεργάζεται, κατά την κρίση της, με άλλα πνευματικά ή
καλλιτεχνικά σώματα ή οργανισμούς της Κύπρου και του
Εξωτερικού.

2

3.

Διοίκηση

Η Εταιρία έχει σαν ανώτατο διοικητικό σώμα τη Γενική
Συνέλευση, που οι αποφάσεις της είναι έγκυρες όταν παρθούν
με την απλή πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα στη
Συνέλευση.
Η Γενική Συνέλευση συγκροτείται τακτικά μια φορά το χρόνο,
μέσα στο Δεκέμβρη.
Έκτακτα συγκαλείται Γενική Συνέλευση όταν θεωρήσει τούτο
αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο ή όταν το ζητήσουν τα μισά
τουλάχιστον μέλη της Εταιρίας.
4.

Μέλη

Τακτικά μέλη της Εταιρίας μπορούν να γίνουν:
(α) όσοι είναι παρόντες στην Α΄ Γενική Συνέλευση ή
αντιπροσωπεύονται κανονικά σε αυτή αυτοί θα ονομάζονται
ιδρυτικά μέλη
(β) όσοι λογοτέχνες, κάτοικοι της Κύπρου, υποβάλουν αίτηση
στο Διοικητικό Συμβούλιο και εγκριθούν απ΄ αυτό, νοουμένου
ότι έχουν εκδώσει δύο τουλάχιστον λογοτεχνικά βιβλία
(γ) όσοι τέτοιοι προταθούν από την Α. Γενική Συνέλευση και
αποδεχθούν.
Εκτός από τα τακτικά μέλη εγγράφονται και πάρεδρα μέλη
Έλληνες Κύπριοι και Ελλαδίτες λογοτέχνες του εξωτερικού,
που έχουν όλα τα δικαιώματα κι όλα τα καθήκοντα των
τακτικών μελών, εκτός από το δικαίωμα να εκλέγονται μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου.
Τα μέλη της Εταιρίας, αν κωλύονται να παραστούν στις
Συνελεύσεις μπορούν να αντιπροσωπευθούν από άλλα μέλη
εξουσιοδοτημένα με έγγραφο πληρεξούσιο.
Μόνο ένα
πληρεξούσιο επιτρέπεται για κάθε άτομο.
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Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται πρόσωπα που πρόσφεραν
σημαντικές υπηρεσίες στην Εταιρία ή στην πολιτιστική πρόοδο
της Κύπρου.
5.

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από 5 μέλη, τον
Πρόεδρο, τον Α΄ Αντιπρόεδρο, τον Β΄ Αντιπρόεδρο, που
εκτελεί και χρέη Γραμματέα, τον Ταμία και 1 Σύμβουλο,
εκλέγεται δε από την τακτική Γενική Συνέλευση κατά τριετία.
Αναφορικά με το δικαίωμα υποβολής υποψηφιοτήτων για
ανάδειξη
των
μελών
του
Διοικητικού
Συμβουλίου
αποφασίστηκε ότι δεν δικαιούται να διεκδικήσει θέση στο
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας μέλος της που είναι
εγγεγραμμένο σε άλλο ομόλογο λογοτεχνικός σωματείο, αφού
η Εταιρία είναι αντεπιστέλλον μέρος της Εθνικής Εταιρίας
Ελλήνων Λογοτεχνών της Ελλάδος.
Ο Πρόεδρος προεδρεύει στις συνεδρίες του Διοικητικού
Συμβουλίου και στις Συνελεύσεις και υπογράφει όλα τα
εξερχόμενα έγγραφα και τα εντάλματα πληρωμών καθώς και
τα πρακτικά. Αντιπροσωπεύει επίσης την Εταιρία εις όλες τις
σχέσεις της.
Ο Αντιπρόεδρος αντικαθιστά τον Πρόεδρο, όταν αυτός
κωλύεται, σε όλα τα καθήκοντα και δικαιώματά του.
Ο Γραμματέας υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα
εξερχόμενα έγγραφα, πλήν των ενταλμάτων πληρωμών,
καθώς και τα Πρακτικά των συνεδριών του Συμβουλίου και
των Συνελεύσεων.
Ο Ταμίας τηρεί το ταμείο της Εταιρίας και διενεργεί όλες τις
εισπράξεις και πληρωμές υπογράφοντας μαζί με τον Πρόεδρο
τα σχετικά εντάλματα. Ουδεμία πληρωμή γίνεται χωρίς την
υπογραφή του Προέδρου. Ο ταμίας δεν δικαιούται να κρατά
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ποσό μεγαλύτερο από £5.
Κάθε μεγαλύτερο ποσό το
καταθέτει στην Τράπεζα Κύπρου Λτδ στο όνομα και για
λογαριασμό της Εταιρίας, από όπου μπορεί να αποσύρει
χρήματα με διατακτική του Προέδρου.
Απαρτία στις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου κάνουν
3 τουλάχιστον μέλη του. Σε περίπτωση ισοψηφίας
χρησιμοποιείται η νικώσα του Προέδρου.
Μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου, που απουσιάζει αδικαιολόγητα από 3
συνεχείς συνεδρίες κηρύσσεται έκπτωτο και τη θέσης του
παίρνει ο πρώτος επιλαχών.
Το Διοικητικό Συμβούλιο
συνεδριάζει κάθε 40 ημέρες και όχι αργότερον των δύο μηνών.
6.

Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται στην τακτική
Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών
που έχουν εξοφλημένη τη συνδρομή τους. Σε περίπτωση
ισοψηφίας δύο μελών, τη θέση παίρνει το ένα με κλήρο. Τα
μέλη κατόπιν εκλέγουν αναμεταξύ τους στην α΄ τους συνεδρία
τον Πρόεδρο, τους δύο Αντιπροέδρους, Α΄ και Β΄, και τον
Ταμία.
7.

Συνδρομή

Κάθε μέλος, τακτικό ή πάρεδρο, πληρώνει ετήσια συνδρομή
πέντε λίρες.
8.

Ελεγκτές

Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει ανάμεσα στα μέλη της 2
ελεγκτές, που στο τέλος της τριετίας ελέγχουν τους
λογαριασμούς της Εταιρίας.
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9.

Σφραγίδα

Η Εταιρία χρησιμοποιείς σφραγίδα, με την οποία σφραγίζονται
όλα τα εξερχόμενα έγγραφα. Η σφραγίδα έχει στη μέση την
Αθηνά και γύρω το πλήρες όνομα της Εταιρίας.
10. Περίπτωση διάλυσης
Σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρίας, η περιουσία της
περιέρχεται στη Βιβλιοθήκη της Παιδαγωγικής Ακαδημίας
Κύπρου

Λευκωσία, Ιούλιος 2000
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