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ΠΡΟΟΙΜΙΟ  

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ 16ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019  

Τα πρόσωπα που συνυπογράφουν το κείμενο αυτό συμφωνούν σε ορισμένες 

θεμελιώδεις αρχές. Πιο συγκεκριμένα, θεωρούν ότι η ελευθερία της έκφρασης 

και η πολυφωνία αποτελούν αναφαίρετο ανθρώπινο δικαίωμα και υπέρτατο 

πνευματικό αγαθό. Επομένως, φρονούν ότι το σωματείο, στη σύσταση του 

οποίου προβαίνουν, πρέπει να είναι απαλλαγμένο από οποιεσδήποτε 

δεσμεύσεις κομματικού, οικονομικού ή άλλου χαρακτήρα. Θεωρούν, επίσης, 

ότι στο πλαίσιο του δημοκρατικού διαλόγου και της γόνιμης ανταλλαγής 

ιδεών, απόψεων, τάσεων και ρευμάτων η πνευματική δημιουργία μπορεί να 

επιτελεί παιδευτικό ρόλο στην κοινωνία.  

Συνεπώς, τα συνυπογράφοντα πρόσωπα - συγγραφείς πιστεύουν ότι 

μπορούν να συνεργαστούν στενά μεταξύ τους και προχωρούν στη σύσταση 

σωματείου το οποίο: (α) θα εκφράζει τις παραπάνω αρχές και θα καθοδηγείται 

από αυτές· και (β) θα προστατεύει τα νόμιμα συμφέροντα των μελών του.  

'Αρθρo 1 

ΕΠΩΝΥΜIΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ 

Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό σωματείο λογοτεχνών, κριτικών, δοκιμιογράφων, 

μελετητών, θεωρητικών, μεταφραστών της λογοτεχνίας και επιστημονικών 

επιμελητών εκδόσεων με την επωνυμία Όμιλος Λογοτεχνίας και Κριτικής, 

με έδρα τη Λευκωσία. Για τις σχέσεις του σωματείου με ξένες χώρες η 

επωνυμία είναι: Literature and Criticism Association.  

'Αρθρo 2 

                      ΣΚΟΠΟI ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΟΥΣ 

2.1. ΣΚΟΠΟΙ 

α) Η προώθηση και η ενίσχυση της λογοτεχνικής δημιουργίας, της λογοτεχνικής 

κριτικής και της μελέτης τόσο της κυπριακής λογοτεχνίας όσο και της ευρύτερης 

νεοελληνικής και της παγκόσμιας.  

β) Η καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας σε όλες τις ηλικίες. 

γ) Η ανάδειξη του παιδευτικού ρόλου της λογοτεχνίας, της ανθρωπογνωστικής 

και κοινωνικής της αξίας, καθώς και της σημασίας της για την κριτική γλωσσική 

επίγνωση. 

δ) Η προώθηση της λογοτεχνικής μετάφρασης τόσο έργων της κυπριακής 

λογοτεχνίας σε ξένες γλώσσες όσο και έργων από την παγκόσμια λογοτεχνία 

στην ελληνική γλώσσα. 



3 
 

ε) Η γόνιμη ανταλλαγή εμπειριών και η συνεργασία μεταξύ των μελών του 

σωματείου καθώς και με τα μέλη των λοιπών ομόλογων σωματείων της 

Κύπρου και του εξωτερικού.  

στ) Η προώθηση της έρευνας με αντικείμενο την κυπριακή λογοτεχνία και τις 

σχέσεις της με τη νεοελληνική και την παγκόσμια λογοτεχνία. 

2.2. ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ 

α) Εκδηλώσεις (παρουσιάσεις βιβλίων, ημερίδες, συνέδρια, φεστιβάλ, 

εκθέσεις).  

β) Εκδόσεις ανθολογιών, μελετών, μεταφράσεων, πρακτικών ημερίδων και 

συνεδρίων.  

γ) Δημοσιεύσεις έργων των μελών στον ιστότοπο που θα δημιουργήσει το 

σωματείο γι’ αυτό τον σκοπό και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

δ) Συνεργασία, στον πολιτιστικό τομέα, με εκπαιδευτικά ιδρύματα, 

οργανισμούς, την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλους θεσμούς.  

ε) Αξιοποίηση ευρωπαϊκών ή άλλων διεθνών προγραμμάτων για ενίσχυση των 

λογοτεχνικών δραστηριοτήτων. 

στ) Διασύνδεση και συνεργασία με ομοσπονδίες ή διεθνείς εταιρείες 

λογοτεχνών, υπό την προϋπόθεση ότι θα διατηρείται η αυτοτέλεια του 

σωματείου. 

ζ) Σύσταση ομάδων εργασίας για μελέτη των προβλημάτων των μελών του 

σωματείου ή οποιωνδήποτε άλλων ζητημάτων κριθεί αναγκαίο από το Δ.Σ.  

'Αρθρo 3 

ΜΕΛΗ 

1) Τα μέλη του σωματείου διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα. Τακτικά μέλη 
μπορούν να γίνουν πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, των χωρών μελών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου (προερχόμενοι από 
τρίτες χώρες). Επίτιμα μέλη μπορούν να γίνουν πολίτες της Κυπριακής 
Δημοκρατίας ή αλλοδαποί, με κριτήριο τη σημαντική προσφορά τους στα 
γράμματα και τον πολιτισμό, η οποία να συνάδει με τους σκοπούς του 
σωματείου.  

2) Η εισδοχή νέων μελών είναι πάντοτε επιτρεπτή. Τακτικό μέλος δύναται να 
γίνει κάθε πρόσωπο που: α) έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της 
ηλικίας του˙ β) εμπίπτει σε μια από τις κατηγορίες που καθορίζονται στο άρθρο 
3§1˙ γ) είναι λογοτέχνης ή κριτικός ή δοκιμιογράφος (συγγραφέας λογοτεχνικών 
δοκιμίων ή δοκιμίων που αναφέρονται σε οποιονδήποτε κλάδο ή τομέα των 
ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών ή και των τεχνών) ή μελετητής ή 
θεωρητικός της λογοτεχνίας ή μεταφραστής λογοτεχνικών έργων ή 
επιστημονικός επιμελητής εκδόσεων˙ και δ) έχει δημοσιεύσει ποιητικά ή 



4 
 

πεζογραφικά ή θεατρικά έργα ή μελέτες ή δοκίμια ή κριτικές για κείμενα που 
εμπίπτουν στα ως άνω λογοτεχνικά γένη ή λογοτεχνικές μεταφράσεις, που 
έχουν επαρκή έκταση (ένα τουλάχιστον βιβλίο ή δημοσιεύματα στον ημερήσιο ή 
και περιοδικό Τύπο ή σε συλλογικούς τόμους, που με τη συγκέντρωσή τους 
μπορούν να απαρτίσουν ένα βιβλίο). Με τον όρο δημοσίευση νοείται η έκδοση 
σε έντυπη μορφή ή/και η ανάρτηση σε ιστολόγιο ή/και σε ιστότοπο. Τα ως άνω 
προσόντα ισχύουν και για τα ιδρυτικά μέλη.  

3) Για την εισδοχή τακτικού μέλους στο σωματείο ακολουθείται η εξής 
διαδικασία: Υποβάλλεται γραπτή αίτηση από τον ενδιαφερόμενο/την 
ενδιαφερόμενη η οποία προσυπογράφεται από 3 (τρία) τακτικά μέλη του 
σωματείου, ένα από τα οποία υποβάλλει σύντομη εισηγητική έκθεση 
υποστήριξης της υποψηφιότητας του νέου μέλους. Μαζί με την αίτηση, 
καταβάλλεται δικαίωμα εγγραφής, όπως καθορίζεται στο άρθρο 4§3 του 
Καταστατικού. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για την έγκριση ή μη της 
αίτησης. Η απόφαση του Δ.Σ. υπόκειται σε επικύρωση από τη Γενική 
Συνέλευση. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, ο υποψήφιος/η υποψήφια 
έχει το δικαίωμα να υποβάλει εκ νέου αίτηση.  

4) Για την εισδοχή επίτιμου μέλους υποβάλλεται από το Δ.Σ. αιτιολογημένη 
εισήγηση προς τη Γενική Συνέλευση, με βάση το κριτήριο που καθορίζεται στην 
§1 του άρθρου 3.  

'Αρθρo 4 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ  

1) Ισοτιμία μελών: Όλα τα μέλη του σωματείου έχουν ίσα δικαιώματα, 
περιλαμβανομένου του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, με εξαίρεση τα 
επίτιμα μέλη.  

2) Δικαιώματα μελών: Τα μέλη του σωματείου δικαιούνται να εκλέγουν και να 
εκλέγονται στις Γενικές Συνελεύσεις, να συμμετέχουν σε όλες τις εκδηλώσεις 
και δράσεις του, να ενημερώνονται για όλα τα θέματα που το αφορούν, να 
τυγχάνουν δίκαιης και αμερόληπτης αντιμετώπισης από το Δ.Σ., να 
υποβάλλουν γραπτώς ή και προφορικά εισηγήσεις, υπομνήματα και απόψεις 
προς το Διοικητικό Συμβούλιο και να λαμβάνουν απαντήσεις. Τα επίτιμα μέλη 
δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι ούτε το δικαίωμα ψήφου. 
Διατηρούν όλα τα λοιπά ως άνω δικαιώματα. 

3) Υποχρεώσεις μελών: Τα τακτικά μέλη του σωματείου υποχρεούνται να 
καταβάλλουν την ετήσια συνδρομή τους, να δραστηριοποιούνται για την 
υλοποίηση των σκοπών και των επιδιώξεών του, να σέβονται και να τηρούν 
τους όρους του παρόντος Καταστατικού και να παρευρίσκονται στις Γενικές 
Συνελεύσεις. Το δικαίωμα εγγραφής μέλους καθορίζεται σε 20 ευρώ. Η ετήσια 
συνδρομή των τακτικών μελών καθορίζεται σε 20 ευρώ και καταβάλλεται πριν ή 
κατά την έναρξη της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του σωματείου. Η καταβολή 
της ετήσιας συνδρομής αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή του τακτικού 
μέλους στη Γενική Συνέλευση. Τα ως άνω ποσά δύνανται να τροποποιηθούν 
με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.  
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Άρθρο 5 

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ Ή ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ  

α) Οποιοδήποτε μέλος δύναται να αποχωρήσει οποιαδήποτε στιγμή από το 
σωματείο, εφόσον ενημερώσει γραπτώς το Δ.Σ. για την απόφασή του. 

β) Μέλος διαγράφεται από το σωματείο, εφόσον του δοθεί προηγουμένως η 
δυνατότητα να παραστεί σε συνεδρία του Δ.Σ. και να εκφράσει τις απόψεις του. 
Διαγραφή μέλους μπορεί να γίνει για έναν από τους πιο κάτω λόγους: 

i. Μη συμμόρφωση του μέλους προς τις πρόνοιες του Καταστατικού του 
σωματείου. 

ii. Πρόκληση βλάβης στο σωματείο και στα καλώς νοούμενα συμφέροντά του ή 
μείωση του κύρους και της αξιοπιστίας του. 

iii. Παρακώλυση της διεξαγωγής των Γενικών Συνελεύσεων ή και των 
εκδηλώσεων του σωματείου. 

iv. Αδικαιολόγητη απουσία από δύο συνεχείς Γενικές Συνελεύσεις. 

γ) Η ιδιότητα του μέλους είναι ανεπίδεκτη αντιπροσώπευσης και δεν 
μεταβιβάζεται ούτε κληροδοτείται.  

δ) Μέλος του σωματείου που αποχωρεί ή διαγράφεται δεν έχει κανένα 
δικαίωμα επί της περιουσίας του σωματείου και οφείλει να καταβάλλει τις 
συνδρομές του μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους.  

ε) Μέλη τα οποία δεν έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις 
προς το σωματείο στερούνται του δικαιώματος ψήφου κατά τη συνέλευση η 
οποία αποφασίζει για την αποβολή τους. 

'Αρθρo 6 

ΔIΟIΚΗΣΗ 

Το σωματείο διοικείται από εννιαμελές Διοικητικό Συμβούλιο η θητεία του 
οποίου είναι τριετής. Η θητεία νέου Δ.Σ. αρχίζει μία εβδομάδα μετά την εκλογή 
του και λήγει μετά από παρέλευση τριών ετών από την έναρξή της. Το παλιό 
Δ.Σ. παραμένει στη θέση του, μέχρι την ανάληψη της διοίκησης από το νέο 
Δ.Σ., χωρίς να δύναται να προβαίνει σε διοικητικές πράξεις μετά από την 
ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών.  

 

Άρθρο 7 

ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

1) Η εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποιείται ανά τριετία από την 
Ετήσια Γενική Συνέλευση.  

2) Οι υποψηφιότητες για εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
υποβάλλονται κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. 
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3) Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία. Αν οι υποψήφιοι είναι 
εννιά, ανακηρύσσονται ως εκλεγέντες χωρίς τη διεξαγωγή ψηφοφορίας. 

4) Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή, 
στην παρουσία των υποψηφίων που ισοψηφούν.  

Άρθρο 8 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε συνεδρία, είτε κατά την ημερομηνία 
εκλογής του είτε σε διάστημα μίας εβδομάδας από αυτήν και εκλέγει από τα 
μέλη του: Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Ταμία και πέντε μέλη.  

2) Σε περίπτωση κένωσης θέσης του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτή 
καταλαμβάνεται, για το υπόλοιπο της θητείας του, από τους επιλαχόντες κατά 
τις αμέσως προηγούμενες εκλογές του Δ.Σ., κατά σειρά επιτυχίας.  

3) Σε περίπτωση ταυτόχρονης παραίτησης πέντε και πλέον μελών του Δ.Σ ή 
κένωσης πέντε και πλέον θέσεων σε αυτό, τότε τα υπόλοιπα μέλη θα 
θεωρούνται ως παραιτηθέντα. Σε αυτή την περίπτωση, τα μη παραιτηθέντα 
μέλη του Δ.Σ. παραμένουν στη διοίκηση του σωματείου, με αποκλειστικό 
σκοπό τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για εκλογή νέου Δ.Σ. Η 
έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται το αργότερο σε ένα μήνα από την 
ημερομηνία κατά την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο κατέστη παραιτηθέν. Τα 
μη παραιτηθέντα μέλη του Δ.Σ. λογοδοτούν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση 
για τα πεπραγμένα της θητείας του παραιτηθέντος Συμβουλίου και 
παρουσιάζουν τον μέχρι στιγμής ταμειακό ισολογισμό, με έκθεση του ελεγκτή ή 
της Εξελεγκτικής Επιτροπής. 

4) Παύση μέλους του Δ.Σ. από τα υπόλοιπα μέλη του είναι δυνατό να γίνει, με 
απλή πλειοψηφία, στις εξής περιπτώσεις:  

α) Αδικαιολόγητη απουσία από τρεις συνεχόμενες συνεδρίες του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 

β) Συμπεριφορά που αντιβαίνει προς τους σκοπούς του σωματείου. 

γ) Καταδίκη για σοβαρό ποινικό αδίκημα, το οποίο ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή 
ηθική αισχρότητα. Το παυθέν μέλος του Δ.Σ. μπορεί να προσφύγει ενώπιον της 
Γενικής Συνέλευσης, η οποία αποφασίζει για το θέμα τελεσίδικα με απλή 
πλειοψηφία. 

5) Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συμμορφώνεται προς τους νόμους της 
Κυπριακής Δημοκρατίας.  

6) Καμιά αμοιβή, οποιουδήποτε είδους, δεν καταβάλλεται για παρεχόμενες 
υπηρεσίες, σε οποιοδήποτε μέλος ή αξιωματούχο της διοίκησης του 
σωματείου. Νοείται ότι, εάν κατά την άσκηση των καθηκόντων του μέλος του 
σωματείου ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κατέβαλε εξ ιδίων οποιοδήποτε 
χρηματικό ποσόν, περιλαμβανομένης και αμοιβής του που αντιστοιχεί σε 
ερευνητικά ή άλλα χρηματοδοτούμενα ή συγχρηματοδοτούμενα από τρίτους 
φορείς προγράμματα, δικαιούται να αιτηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο την 
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ανάκτηση του ποσού αυτού, εφόσον προσκομίσει τα αναγκαία αποδεικτικά 
στοιχεία. 

7) Δικαιοπραξίες οι οποίες διενεργούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο, εντός 
των ορίων της εξουσίας του, δεσμεύουν το σωματείο. 

8) Το σωματείο ευθύνεται έναντι τρίτων από τυχόν παράνομες πράξεις ή 
παραλείψεις των οργάνων που το αντιπροσωπεύουν και συνεπάγονται 
υποχρέωση αποζημίωσης, νοουμένου ότι η ζημιογόνος πράξη ή παράλειψη 
έλαβε χώρα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που τους είχαν ανατεθεί: 
Νοείται ότι, εάν η συγκεκριμένη ζημιογόνος πράξη ή παράλειψη έγινε εκ 
προθέσεως, δόλια, κακόπιστα ή λόγω βαριάς αμέλειας, το υπαίτιο πρόσωπο ή 
τα υπαίτια πρόσωπα ευθύνονται αλληλέγγυα και κεχωρισμένως έναντι του 
σωματείου για την αποκατάσταση της ζημιάς που έχει υποστεί. 

9) Το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου υποχρεούται να τηρεί πλήρως 
ενημερωμένο μητρώο των μελών του, το οποίο επικαιροποιείται τουλάχιστο 
άπαξ κατ’ έτος και είναι διαθέσιμο προς επιθεώρηση από τον Έφορο και προς 
οποιονδήποτε τρίτο έχει έννομο συμφέρον. 

10) Εντός της πρώτης τριμηνίας εκάστου έτους, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει 
υποχρέωση να γνωστοποιεί γραπτώς στον Έφορο Σωματείων: 

α. αριθμητικά, τυχόν διαγραφές μελών και εγγραφές νέων μελών οι οποίες 
έγιναν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους. 

β. σε περίπτωση που επήλθαν αλλαγές, τα εν ενεργεία μέλη της διοίκησης του 
σωματείου, με τα αντίστοιχα αξιώματά τους και τα στοιχεία επικοινωνίας τους  
και  

γ. κατά πόσο κατά το προηγούμενο έτος πραγματοποιήθηκε ο ελάχιστος 
αριθμός ετήσιων Γενικών Συνελεύσεων που ορίζει το Καταστατικό. 

Σε περίπτωση αλλαγής της διεύθυνσης του υποστατικού ή/και των στοιχείων 
επικοινωνίας του σωματείου, το Διοικητικό Συμβούλιο γνωστοποιεί τη νέα 
διεύθυνση ή/και τα νέα στοιχεία επικοινωνίας αμέσως μόλις επέλθει η αλλαγή. 

Άρθρο 9 

ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται σε συνεδρία από τον πρόεδρο και τον 
γραμματέα. Στην πρόσκληση σε συνεδρία παρατίθενται τα θέματα. 
Οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. μπορεί να θέσει θέμα προς συζήτηση στη 
συνεδρία, δεδομένου ότι θα το ζητήσει γραπτώς δύο ημέρες πριν από την 
πραγματοποίηση της συνεδρίας. 

2) Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μία φορά κάθε μήνα και εκτάκτως, όταν 
προσκληθεί από τον πρόεδρο. Δύναται επίσης να συγκληθεί μετά από γραπτό 
και επαρκώς αιτιολογημένο αίτημα τριών τουλάχιστον μελών του Δ.Σ. Ο 
πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το Συμβούλιο εντός δέκα ημερών από 
την ημερομηνία της υποβολής του γραπτού αιτήματος.  
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3) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται στη 
συνεδρία πέντε τουλάχιστον μέλη του.  

4) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη 
πλειοψηφία των παρόντων στη συνεδρία μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας, 
ο πρόεδρος έχει τη νικώσα ψήφο.  

5) Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούται να συμμετέχει στη 
συζήτηση ή στην ψηφοφορία, εάν η απόφαση που θα ληφθεί αφορά τη 
διενέργεια δικαιοπραξίας ή την έγερση ή την κατάργηση δίκης μεταξύ του 
σωματείου και του μέλους αυτού ή του συζύγου του μέλους αυτού ή συγγενή 
αυτού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού ή αφορά τη 
διενέργεια δικαιοπραξίας μεταξύ του σωματείου και εταιρείας, προσωπικής ή 
κεφαλαιουχικής, στην οποία ή στη διοίκηση της οποίας συμμετέχει το μέλος 
αυτό ή σύζυγος ή συγγενής αυτού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του 
τρίτου βαθμού. 

Άρθρο 10 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

1) Ο πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί το σωματείο στη σχέση του με κάθε τρίτο 
και στην επικοινωνία προς κάθε τρίτο. 

2) Ασκεί την ανώτατη εποπτεία για όλα τα θέματα που αφορούν τη δράση του 
σωματείου και επιβλέπει τη λειτουργία του. 

3) Λογοδοτεί εκ μέρους του Δ.Σ. στις Γενικές Συνελεύσεις. 

4) Εκπροσωπεί το σωματείο δικαστικώς και εξωδίκως. Επίσης το εκπροσωπεί 
ενώπιον των διοικητικών αρχών. Σε περίπτωση κωλύματος του προέδρου και 
του αντιπροέδρου, οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. δύναται να εκπροσωπήσει το 
σωματείο, εφόσον εξουσιοδοτηθεί γι’ αυτό τον σκοπό από το Δ.Σ. 

5) Συγκαλεί από κοινού με τον γραμματέα τις συνεδρίες του Δ.Σ. και 
προεδρεύει σε αυτές.  

6) Μεριμνά για την ακριβή εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. και της Γενικής 
Συνέλευσης. 

7) Υπογράφει όλα τα έγγραφα του σωματείου μαζί με τον γραμματέα. 

8) Υπογράφει μαζί με τον ταμία τα εκδιδόμενα εντάλματα πληρωμής του 
σωματείου 

9) Αναπληρώνεται, όταν απουσιάζει, από τον αντιπρόεδρο.  

10) Πρόεδρος του Δ.Σ. δεν δύναται να εκλεγεί μέλος του σωματείου, το οποίο 
διετέλεσε πρόεδρός του για δύο συνεχείς θητείες.   
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Άρθρο 11 

Αντιπρόεδρος 

1) Αναπληρώνει τον πρόεδρο σε όλα τα ως άνω καθήκοντά του (άρθρο 10), 
όταν απουσιάζει ή όταν κωλύεται. 

2) Συνεργάζεται με τον πρόεδρο για την επιτυχή υλοποίηση των σκοπών του 
σωματείου και τον υποβοηθεί στην άσκηση των καθηκόντων του.  

Άρθρο 12 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

1. Διεξάγει την αλληλογραφία του σωματείου και συνυπογράφει, μαζί με τον 
πρόεδρο, όλα τα εξερχόμενα έγγραφα. 

2. Έχει την ευθύνη της τήρησης του αρχείου του σωματείου  

3. Τηρεί τα πρακτικά, τα υποβάλλει στο Δ.Σ. προς έγκριση και τα 
συνυπογράφει με τον πρόεδρο μετά την έγκρισή τους. 

4. Τηρεί το μητρώο των μελών του σωματείου και το επικαιροποιεί μία φορά 
τον χρόνο, σε συνεργασία με τον ταμία.  

5. Σε περίπτωση απουσίας του, αναπληρώνεται από το μέλος του Δ.Σ. που 
ορίζεται για τον σκοπό αυτό. 

Άρθρο 13 

ΤΑΜΙΑΣ 

1. Μεριμνά για την καταβολή της ετήσιας συνδρομής από τα μέλη του 
σωματείου και για την καταβολή του δικαιώματος εγγραφής για τα νέα μέλη. 

2. Τηρεί Βιβλίο Εσόδων και Εξόδων του σωματείου. 

3. Είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του προϋπολογισμού και τη συστηματική 
εποπτεία των λογαριασμών του σωματείου. 

4. Εκδίδει για κάθε είσπραξη απόδειξη και φυλάσσει αντίγραφό της. 

5. Διενεργεί τις πληρωμές του σωματείου, για τις οποίες είναι απαραίτητη η 
συνυπογραφή του προέδρου. Έχει αρχείο με όλα τα διπλότυπα αποδείξεων και 
τα εντάλματα πληρωμών.  

6. Πραγματοποιεί αναλήψεις από τον τραπεζικό λογαριασμό του σωματείου, 
για τις οποίες είναι απαραίτητη η συνυπογραφή του προέδρου. 

7. Υποβάλλει οικονομικό απολογισμό στο Δ.Σ., μία φορά κάθε τρεις μήνες, 
όπως επίσης και στην Ετήσια ή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση. 
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Άρθρο 14 

ΜΕΛΗ 

1. Κάθε ένα από τα μέλη αναλαμβάνει ένα από τα εξής καθήκοντα: α) Βοηθός 
Γραμματέας: Βοηθά τον Γραμματέα και τον αντικαθιστά σε περίπτωση 
κωλύματός του. β) Βοηθός Ταμίας: Βοηθά τον ταμία και τον αντικαθιστά σε 
περίπτωση κωλύματός του. γ) Κοσμήτορας: Είναι υπεύθυνος για τις 
εκδηλώσεις του σωματείου. δ) Υπεύθυνος Τύπου και κοινωνικών δικτύων: 
Μεριμνά για την ενημέρωση του Τύπου και των κοινωνικών δικτύων για τις 
εκδηλώσεις και τις δραστηριότητες του σωματείου. Διαχειρίζεται τη σελίδα 
κοινωνικής δικτύωσης του σωματείου. ε) Υπεύθυνος του ιστότοπου του 
Ομίλου: Διαχειρίζεται τον ιστότοπο, μεριμνά για τις αναρτήσεις σε αυτόν και για 
τη συνεχή ενημέρωσή του. Νοείται ότι, πριν από τη δημοσιοποίηση 
οποιωνδήποτε ανακοινώσεων, αυτές υποβάλλονται στον πρόεδρο του Ομίλου 
για έγκριση.  

2. Μετά από ανάθεση εκ μέρους του Δ.Σ., μετέχουν σε Ομάδες Εργασίας ή και 
σε Επιτροπές, ως επικεφαλής μελών του σωματείου με στόχο την οργανωτική 
εργασία για πραγματοποίηση εκδηλώσεων, εκδόσεων ή και άλλων δράσεων. 

Άρθρο 15 

ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ  

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκροτεί Ομάδες Εργασίας/Επιτροπές 
για την καλύτερη δυνατή διεξαγωγή των δραστηριοτήτων του. 

2. Επικεφαλής της Ομάδας Εργασίας / Επιτροπής, που αποτελείται από μέλη 
του σωματείου, αναλαμβάνει ένα από τα μέλη του Δ.Σ.  

3. Οι Ομάδες Εργασίας / Επιτροπές δύνανται να υποβάλλουν εισηγήσεις στο 
Δ.Σ. για τον τομέα της δραστηριότητάς τους, για τις οποίες λαμβάνει τελική 
απόφαση το Δ.Σ.  

'Αρθρo 16 

 ΓΕΝIΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο σώμα του σωματείου. Αποφασίζει για 
κάθε ζήτημα και ασκεί έλεγχο και εποπτεία στη λειτουργία του σωματείου και 
στη διοίκησή του. Λαμβάνει αποφάσεις για κάθε υπόθεση του σωματείου η 
οποία δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.  

2. Εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της εξελεγκτικής και της 
εφορευτικής επιτροπής.  

3. Επικυρώνει την απόφαση του Δ.Σ. για την εγγραφή νέων μελών, για την 
αποβολή μελών και εγκρίνει τον ετήσιο οικονομικό απολογισμό του σωματείου.  

4. Η συνέλευση των μελών του σωματείου έχει την αρμοδιότητα της εποπτείας 
και του ελέγχου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και δικαιούται να παύει 
τα μέλη αυτά σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού. 
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5. Αποφασίζει για τη μεταβολή του σκοπού του σωματείου, την τροποποίηση 
του Καταστατικού και για τη διάλυση του σωματείου. 

6. Οι Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες.  

 

Άρθρο 17 

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

1. Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται κατά το πρώτο τρίμηνο κάθε 
έτους. Τη Συνέλευση αποτελούν τα τακτικά μέλη του σωματείου. 
 
2. Τα μέλη του σωματείου ειδοποιούνται από τον γραμματέα με γραπτή 
ανακοίνωση για τη σύγκληση της Γενικής Τακτικής Συνέλευσης δύο εβδομάδες 
πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της. Στην ανακοίνωση καθορίζονται τα 
θέματα της Συνέλευσης. Μέλος του σωματείου δύναται να εγγράψει θέμα προς 
συζήτηση, τουλάχιστον δύο ημέρες πριν από την πραγματοποίησή της.  
 
3. Τα τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται, καθώς και 
να συζητούν και να ψηφίζουν κατά τη λήψη αποφάσεων, υπό την προϋπόθεση 
ότι έχουν τακτοποιημένες τις συνδρομές τους προς το σωματείο. 
 
4. Μέλος δεν δικαιούται να συμμετέχει ούτε στη συζήτηση ούτε στην 
ψηφοφορία, εάν η απόφαση που θα ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση του 
σωματείου αφορά τη διενέργεια δικαιοπραξίας ή την έγερση ή κατάργηση δίκης 
μεταξύ του σωματείου και του εν λόγω μέλους ή του συζύγου αυτού ή συγγενή 
αυτού εξ’ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού συγγένειας ή την 
επιχείρηση δικαιοπραξίας μεταξύ του σωματείου και εταιρείας, προσωπικής ή 
κεφαλαιουχικής, στην οποία ή στη διοίκηση της οποίας συμμετέχει το μέλος 
αυτό ή σύζυγος ή συγγενής αυτού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του 
τρίτου βαθμού συγγένειας. 
 
5. Δεν είναι επιτρεπτή η διά αντιπροσώπου ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση. 
Είναι, ωστόσο, επιτρεπτή η συμμετοχή μελών στη Γενική Συνέλευση και στη 
ψηφοφορία που διεξάγεται σε αυτή μέσω τηλεδιάσκεψης, εάν διαμένουν σε 
απόσταση πέραν των 100 χιλιομέτρων από τον χώρο πραγματοποίησής της 
και εφόσον έχουν καταβάλει την ετήσια συνδρομή τους. Σε περίπτωση 
μυστικής ψηφοφορίας, λαμβάνονται τα δέοντα μέτρα για τη διασφάλιση της 
μυστικότητας της ψήφου. 
 
6. Θέματα της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης είναι, μεταξύ άλλων: 
α) Η λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα του έτους. 
β) Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ανά τριετία. 
γ) Η έγκριση του ισολογισμού του λήγοντος έτους, που συνοδεύεται από 
έκθεση του ελεγκτή ή της εξελεγκτικής επιτροπής, όπως διορίστηκαν από την 
προηγούμενη Γενική Συνέλευση. 
δ) Εκλογή ελεγκτή ή Εξελεγκτικής Επιτροπής για τον έλεγχο του ισολογισμού 
του σωματείου για το προηγούμενο έτος.  
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7. Η Ετήσια Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, εάν παρίσταται σε αυτήν 
το 1/3 των τακτικών μελών, που δικαιούνται να παρευρίσκονται, με βάση το 
άρθρο 17§3. Αν δεν υπάρχει απαρτία, η Συνέλευση αρχίζει μετά από μισή ώρα, 
από την καθορισμένη ώρα έναρξής της και θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία, 
ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρευρισκόμενων τακτικών μελών.  
 
8. Στο προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης παρευρίσκονται ο πρόεδρος, ο 
γραμματέας και ο ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
9. Εάν κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση θα διεξαχθούν εκλογές, εκλέγεται 
εφορευτική επιτροπή η οποία προεδρεύει των εργασιών της συνέλευσης, στο 
μέρος της που αφορά την εκλογική διαδικασία, και είναι υπεύθυνη για τη 
διεξαγωγή της ψηφοφορίας, σύμφωνα με τις πρόνοιες αυτού του Καταστατικού. 
 
10. Η εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται με μυστική ψηφοφορία. Κάθε 
μέλος δικαιούται να υποδείξει μέχρι 3 (τρεις) υποψηφίους. Έγκυρο είναι το 
ψηφοδέλτιο με ανώτατο αριθμό ψήφων 9 (εννιά) και ελάχιστο μία (1).  
 
11. Οι αποφάσεις της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία, 
με ανάταση των χεριών, εκτός αν αποφασιστεί διαφορετικά κατά τη διάρκειά 
της. Απόφαση συνέλευσης για θέμα το οποίο δεν είχε αναγραφεί στην 
πρόσκληση είναι άκυρη. 
 
12. Απόφαση μπορεί να ληφθεί και χωρίς τη Συνέλευση των μελών, εάν 
τουλάχιστον τα 2/3 των μελών δηλώσουν εγγράφως τη συναίνεσή τους για 
συγκεκριμένη πρόταση. Από την πρόνοια αυτή εξαιρούνται οι εκλογές για την 
ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου, η Τροποποίηση του Καταστατικού και η 
αποφάσεις για εγγραφή νέων μελών και για αποβολή μελών. 

     Άρθρο 18 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

1. Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται: 
α) Όταν αυτό κριθεί αναγκαίο από το Διοικητικό Συμβούλιο. 
β) Όταν το 1/5 των τακτικών μελών του σωματείου, που έχουν εξοφλημένες τις 
συνδρομές τους, το αιτηθεί με γραπτή αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο 
στην οποία σημειώνεται το θέμα προς συζήτηση. 
 
2. Στην ως άνω περίπτωση ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
υποχρεώνεται να συγκαλέσει την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, σε διάστημα 
τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης.   

Αρθρo 19 

ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΗ ΓΕΝIΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

1. Το Καταστατικό αυτό δύναται να τροποποιηθεί μόνο από την Καταστατική 
Συνέλευση. 

2. Η Καταστατική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, εάν είναι παρόντα τα μισά 
από τα τακτικά μέλη, τα οποία έχουν τακτοποιημένες τις συνδρομές τους.  
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3. Οι αποφάσεις στην Καταστατική Συνέλευση λαμβάνονται με απλή 
πλειοψηφία των παρόντων σε αυτή μελών. 

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, μετά τη ψήφιση οποιασδήποτε 
τροποποίησης του καταστατικού, να υποβάλει στον Έφορο Σωματείων, 
οπωσδήποτε όχι αργότερα από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία 
ψήφισης της τροποποίησης, γραπτή αίτηση για καταχώρηση της 
τροποποίησης στο Μητρώο.  
 

Άρθρο 20 

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

1) Με εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται τριμελής Εφορευτική 
Επιτροπή με εντολή να διεξαγάγει τις εκλογές του νέου Διοικητικού Συμβουλίου 
και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.  

2) Δεν μπορούν να εκλεγούν στην Εφορευτική Επιτροπή οι υποψήφιοι για το 
νέο Διοικητικό Συμβούλιο και τη νέα Εξελεγκτική Επιτροπή. 

3) Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής εκλέγονται από τα τακτικά μέλη του 
σωματείου. 

4) Η Εφορευτική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας 
και την καταμέτρηση των ψήφων με βάση τις πρόνοιες του παρόντος  
Καταστατικού.      

Άρθρo 21 
 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ/ ΕΛΕΓΚΤΗΣ /ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
1) Το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου, υποχρεούται να καταχωρίζει σε 
λογιστικό βιβλίο όλες ανεξαίρετα τις οικονομικές συναλλαγές και δοσοληψίες 
και να καταρτίζει στο τέλος κάθε έτους –και απαραίτητα πριν από την Ετήσια 
Γενική Συνέλευση– λογαριασμό με αναλυτική καταγραφή όλων των 
χρηματικών ποσών που οφείλονται  από αυτό ή που του οφείλονται και των 
πληρωμών που διενεργήθηκαν κατά τη διάρκεια του ίδιου οικονομικού έτους. 
Οι ελεγμένοι λογαριασμοί υποβάλλονται πάνω σε ετήσια βάση στον Έφορο 
Σωματείων. 
 
2) Οι λογαριασμοί του σωματείου ελέγχονται από Ελεγκτική Επιτροπή.  
 
3) Η Ελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση. Τα μέλη της 
Ελεγκτικής Επιτροπής δεν μπορούν να είναι μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 
 
4) Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη του σωματείου 
και εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο, με 
τριετή θητεία. 
 
5) Ευθύνη της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι ο συστηματικός έλεγχος της 
διαχείρισης των οικονομικών του σωματείου. Ένα μήνα πριν από κάθε Ετήσια 
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Γενική Συνέλευση η Ελεγκτική Επιτροπή διεξάγει έλεγχο των οικονομικών του 
σωματείου υποβάλλει σχετική έκθεση στο Διοικητικό Συμβούλιο και στη Γενική 
Συνέλευση. 
 

Άρθρο 22 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

1) Όλες οι αποφάσεις που λαμβάνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και τη 
Γενική Συνέλευση πρέπει να συνάδουν με τη νομοθεσία της Κυπριακής 
Δημοκρατίας.  
 
2) Απόφαση που λήφθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από τη Γενική 
Συνέλευση που είναι αντίθετη προς τον νόμο, δύναται να προσβληθεί στο 
δικαστήριο από οποιοδήποτε μέλος ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο έχει 
έννομο συμφέρον, με αγωγή η οποία καταχωρίζεται το αργότερο εντός έξι (6) 
μηνών από την ημερομηνία λήψης της απόφασης. 
 

Άρθρο 23 
ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

 
1. Οι πόροι του σωματείου αποτελούνται από τις συνδρομές και το δικαίωμα 
εγγραφής των μελών, τις δωρεές και χορηγίες προς το σωματείο, τις 
εισπράξεις από εκδηλώσεις και από κάθε άλλη κινητή ή ακίνητη περιουσία. 
 
2. Όλες οι δωρεές, οι χορηγίες και οι λοιποί έκτακτοι πόροι καταχωρίζονται 
στο λογιστικό βιβλίο του σωματείου, αφού απαραιτήτως ενημερωθεί το 
Διοικητικό Συμβούλιο για αυτές. 
 

Άρθρο 24 
ΕΜΒΛΗΜΑ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ 

  
1. Το σωματείο έχει τη δική του σφραγίδα η οποία φέρει την επωνυμία του και 
το έτος ιδρύσεώς του. Η επωνυμία του σωματείου στην Αγγλική Γλώσσα είναι: 
Literature and Criticism Association. 
Η σφραγίδα του σωματείου είναι η κάτωθι:  
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Άρθρο 25 
ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

 
 
1. Το σωματείο διαλύεται: 
α) Αν τα μέλη του είναι κάτω από 20.  
β) Οποτεδήποτε, με απόφαση της Συνέλευσης των μελών του που 
λαμβάνεται με τη συναίνεση των τριών τετάρτων (¾) του συνόλου των μελών 
του σωματείου. Αν η παρουσία των ¾ του συνόλου των μελών είναι αδύνατη, 
δύναται να ζητηθεί από το δικαστήριο να παρασχεθεί η δυνατότητα στο 
σωματείο για λήψη απόφασης στην παρουσία τουλάχιστον μέχρι και των δύο 
πέμπτων (2/5) του συνόλου των μελών του. 
γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου υποχρεούται όπως, το αργότερο 
μέσα σε ένα (1) μήνα από τη διαπίστωση της μείωσης του αριθμού των μελών 
κάτω των είκοσι (20), γνωστοποιήσει το γεγονός αυτό στον Έφορο 
Σωματείων, υποδεικνύοντας και την ημερομηνία κατά την οποία αυτό 
συνέβηκε.  
 
2) Μετά τη διάλυση του σωματείου, η περιουσία του περιέρχεται στο 
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Σε καμία περίπτωση η περιουσία του 
σωματείου δεν διανέμεται μεταξύ των μελών του. 
 
Το Καταστατικό αυτό αποτελείται από το Προοίμιο και 25 (είκοσι πέντε) 
άρθρα.  
 
Εγκρίθηκε σήμερα Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2019, από όλα τα ιδρυτικά μέλη 
του σωματείου, τα οποία το συνυπογράφουν.  
  

 
 


