
 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

EΝΩΣΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 
 

 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ: 
 Άρθρο 1 
Ιδρύεται Σωματείο των Κυπρίων Λογοτεχνών με την επωνυμία EΝΩΣΗ 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ και με έδρα τη Λευκωσία. 
 
ΣΚΟΠΟΙ: 
 Άρθρο 2 
            α) Η οργανωμένη παρουσία των λογοτεχνών στην Κυπριακή κοινωνία, η 
συμβολή τους στην ανάπτυξη της πολιτιστικής ζωής και την περιφρούρηση των 
δημοκρατικών θεσμών στον τόπο. 
            β) Η προστασία και προώθηση των συμφερόντων (μη κερδοσκοπικών) των 
Κυπρίων λογοτεχνών. 
            γ) Η προβολή και διάδοση της Κυπριακής λογοτεχνίας στο εσωτερικό και 
στο εξωτερικό. 
            δ) Η δημιουργία αλληλεγγύης και συνεργασίας μεταξύ των Κυπρίων 
λογοτεχνών, και μεταξύ αυτών και των λογοτεχνών του εξωτερικού. 
            ε) Η ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ της ΕΝΩΣΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ 
ΚΥΠΡΟΥ και άλλων φορέων της πολιτιστικής ζωής του τόπου. 
            ζ) Η ΕΝΩΣΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ θα παίρνει θέση στα καυτά 
προβλήματα της Κύπρου και στα παγκόσμια. 
            η) Η τόνωση του αγωνιστικού φρονήματος του λαού. 
  
ΜΕΛΗ: 
 Άρθρο 3 
            Εκτός από τα ιδρυτικά, τακτικό μέλος μπορεί να ζητήσει να γίνει και κάθε 
Κύπριος λογοτέχνης, που έχει δημοσιεύσει ένα τουλάχιστον πρωτότυπο 
λογοτεχνικό βιβλίο ή λογοτεχνικά κείμενα σε εφημερίδες και περιοδικά, που να 
μπορούν, αν συγκεντρωθούν, να αποτελέσουν ένα τουλάχιστον τόμο. 
  
Άρθρο 4 
            Η ιδιότητα του τακτικού μέλους αποκτάται ύστερα από έγγραφη αίτηση, 
που υποστηρίζεται και προσυπογράφεται από δύο τακτικά μέλη, την οποίαν 
εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο. Η έγκριση αυτή υπόκειται σε τελική έγκριση 
από τη Γενική Συνέλευση. 
            Υποψήφιος, του οποίου η αίτηση απορρίφθηκε, δικαιούται να υποβάλει 
νέα αίτηση μετά από ένα χρόνο. 
  
 
 



Άρθρο 5 
            Επίτιμα μέλη προτείνονται από το Δ.Σ. και ψηφίζονται από τη Γ.Σ. 
λογοτέχνες και πνευματικοί άνθρωποι, που πρόσφεραν μεγάλες υπηρεσίες στη 
λογοτεχνία ή στην ΕΝΩΣΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. 
 
 Άρθρο 6 
            Διαγράφεται από την ΕΝΩΣΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ κάθε μέλος 
που: 
            α) Θα το ζητήσει με γραπτή αίτηση. 
            β) Καθυστερεί αδικαιολόγητα την ετήσια συνδρομή του για τρία χρόνια. 
            γ) Παραβλάπτει σκόπιμα τα συμφέροντα της ΕΝΩΣΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ 
ΚΥΠΡΟΥ ή δημιουργεί εμπόδια στην επίτευξη των σκοπών της, και 
            δ) Δείχνει διαγωγή ασυμβίβαστη προς τους σκοπούς της ΕΝΩΣΗΣ 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. 
            Η διαγραφή αποφασίζεται από το Δ.Σ. και υπόκειται σε τελική έγκριση από 
τη Γ.Σ. 
 
 Άρθρο 7 
            Τα τακτικά μέλη υποχρεούνται: 
            α) Στην καταβολή της ετήσιας συνδρομής. 
            β) Στην καταβολή δικαιώματος εγγραφής. 
            γ) Να εργάζονται μ’ενδιαφέρον για την πραγμάτωση των σκοπών αυτού 
του καταστατικού, να συμμορφώνονται στις αποφάσεις του Δ.Σ. και της Γ.Σ., να 
παρευρίσκονται στις συνελεύσεις και τις άλλες εκδηλώσεις της ΕΝΩΣΗΣ 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ, και να εκτελούν τις υπηρεσίες που τους ανατίθενται. 
  
Άρθρο 8 
Τα μέλη έχουν το δικαίωμα να ενημερώνονται πλήρως, να τυγχάνουν ίσης 
μεταχείρισης, να εκλέγουν και να εκλέγονται στη Διοίκηση της ΈΝΩΣΗΣ 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Έχουν επίσης το δικαίωμα να υποβάλλουν 
προφορικά και γραπτά στο Δ.Σ. και τις Γ.Σ. παρατηρήσεις, απόψεις και 
διεκδικήσεις και να παίρνουν απάντηση. 
  
Άρθρο 9 
            Η συνδρομή και το δικαίωμα εγγραφής καθορίζονται από το Δ.Σ. 
  
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ: 
  
Άρθρο 10 
            Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο της ΈΝΩΣΗΣ 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ, δηλαδή, οι αποφάσεις της υπερισχύουν των 
αποφάσεων των άλλων οργάνων και στην αρμοδιότητά της υπάγεται οποιαδήποτε 
εξουσία που δεν έχει ανατεθεί σε άλλο όργανο από αυτό το Καταστατικό. 
  



Άρθρο 11 
            Η τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται μια φορά το χρόνο από τον 
Πρόεδρο ή το Γενικό Γραμματέα της ΕΝΩΣΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ με 
δημοσίευμα στον τύπο και προσωπική πρόσκληση. Η δημοσίευση πρέπει να 
γίνεται τουλάχιστον δέκα (10) μέρες νωρίτερα και να περιέχει τα θέματα που το 
Δ.Σ. περιλαμβάνει στην ημερήσια διάταξη. 
            Θέματα ημερήσιας διάταξης μπορεί να υποβάλλει κάθε μέλος μέχρι την 
έναρξη της Γ.Σ. 
  
Άρθρο 12 
            Απαρτία σε συνέλευση αποτελεί η παρουσία των 50 τοις εκατό των μελών. 
Σε περίπτωση μη απαρτίας  η συνέλευση αναβάλλεται για επτά μέρες. Απαρτία 
στη συνέλευση αυτή αποτελεί το 1/3 των μελών. Αν και σ’αυτή την περίπτωση δεν 
επιτευχθεί απαρτία, η συνέλευση αναβάλλεται για μισή ώρα, οπότε όσα μέλη 
παρευρίσκονται αποτελούν απαρτία. 
 
 Άρθρο 13 
            Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνον όσοι έχουν τακτοποιημένες τις συνδρομές 
τους. 
 
 Άρθρο 14 
Μέλη, που δικαιολογημένα αδυνατούν να παραστούν στη συνέλευση, μπορούν να 
εκπροσωπηθούν με γραπτή εξουσιοδότηση από άλλο μέλος. Κάθε μέλος μόνο ένα 
μέλος δικαιούται να εκπροσωπήσει. 
 
 Άρθρο 15 
            Στη Γ.Σ., αφού εκτεθεί και συζητηθεί ο απολογισμός του απερχόμενου 
Δ.Σ., ακολουθούν τα άλλα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Στη συνέχεια 
εκλέγεται εφορευτική επιτροπή για την εκλογή νέου Δ.Σ., που γίνεται με μυστική 
ψηφοφορία. Στον πίνακα αναγράφονται όλοι οι υποψήφιοι και οι εννιά (9) 
πλειοψηφούντες αποτελούν το νέο Δ.Σ. 
 
Άρθρο 16 
            Η Γ.Σ. εκλέγει τρία από τα μέλη, (που δεν πρέπει να είναι μέλη του Δ.Σ.), 
σαν ελεγκτές για ένα χρόνο. Οι ελεγκτές δικαιούνται να ελέγχουν τα βιβλία, ανά 
πάσα στιγμή το ταμείο και τους λογαριασμούς της ΕΝΩΣΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ 
ΚΥΠΡΟΥ. Αν διαπιστώσουν οικονομικές ανωμαλίες, συγκαλείται έκτακτη Γενική 
Συνέλευση ύστερα από δική τους αίτηση. 
 
 Άρθρο 17 
            Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Δ.Σ. όταν κριθεί σκόπιμο 
ή μετά από γραπτή αίτηση του 1/3 των μελών, για τη συζήτηση σημαντικών και 
επειγόντων θεμάτων. 
  



ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 Άρθρο 18 
            Το Δ.Σ. ασκεί τη γενική διοίκηση της ΕΝΩΣΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ 
ΚΥΠΡΟΥ και τη γενική εποπτεία σ’όλες τις εργασίες και τις εκδηλώσεις της, και 
την εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως. 
 
 Άρθρο 19 
            Το Δ.Σ. είναι εννιαμελές. Κάθε μέλος του Συμβουλίου εκλέγεται, όπως 
αναφέρθηκε, στην ετήσια Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία. Κάθε μέλος 
δικαιούται να υποδείξει όσους υποψηφίους θέλει δοθέντος ότι οι υποψηφιότητες 
θα υποστηρίζονται και από άλλο μέλος. 
            Οι ψηφοφόροι οφείλουν να ψηφίσουν εννιά υποψηφίους. Η θητεία του 
Δ.Σ. είναι για δύο χρόνια. 
 
 Άρθρο 20 
            Το Δ.Σ., μετά την εκλογή του, οργανώνεται σε Σώμα, ορίζοντας Πρόεδρο, 
Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ειδικό Γραμματέα και Ταμία. Τα υπόλοιπα μέλη 
είναι Σύμβουλοι. 
 
 Άρθρο 21 
            Σε περίπτωση χηρείας μιας θέσης την καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών. 
Σε περίπτωση που οι χηρεύουσες θέσεις είναι περισσότερες από 4, συγκαλείται 
μέσα σε ένα μήνα έκτακτη Γενική Συνέλευση για την πλήρωσή τους. 
  
Άρθρο 22 
            Το Δ.Σ. συνέρχεται τακτικά τουλάχιστον μια φορά κάθε 15 μέρες και 
έκτακτα όποτε κριθεί αναγκαίο. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν 
παρευρίσκονται πέντε μέλη του. 
 
 Άρθρο 23 
            Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις συνεχείς 
συνεδριάσεις, εκπίπτει από τη θέση του σαν μέλος του Δ.Σ. 
 
 Άρθρο 24 
            Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την ΕΝΩΣΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ στις 
σχέσεις της, προεδρεύει του Δ.Σ. και ασκεί ανώτατη εποπτεία στο έργο του. 
Υπογράφει τα πρακτικά και κάθε έγγραφο που αφορά στις σχέσεις της ΈΝΩΣΗΣ 
προς τρίτους. 
            Ο Αντιπρόεδρος συνεργάζεται με τον Πρόεδρο και σε περίπτωση που 
δυσκολεύεται τον αναπληρώνει. 
            Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά, εκτελεί την αλληλογραφία, 
φυλάσσει τη σφραγίδα και μαζί με τον Πρόεδρο υπογράφει τα εξερχόμενα 
έγγραφα. 



            Ο Ειδικός Γραμματέας ευθύνεται για την καλή οργάνωση της ΕΝΩΣΗΣ 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ, των συνελεύσεων και των άλλων εκδηλώσεων. 
Αναπληρώνει, επίσης, το Γενικό Γραμματέα και συνεργάζεται μαζί του σε ό,τι 
κριθεί σκόπιμο. 
            Ο Ταμίας ενεργεί τις εισπράξεις και τις πληρωμές. Για κάθε οικονομική 
πράξη εκδίδει διπλότυπη απόδειξη και καταχωρεί την πράξη στο βιβλίο της 
ΕΝΩΣΗΣ. Κάθε τρεις μήνες υποβάλλει για έγκριση στο Δ.Σ. ταμειακή κατάσταση, 
που καταχωρείται στα πρακτικά. 
  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ: 
 Άρθρο 25 
            Αποτελείται από τις συνδρομές και το δικαίωμα εγγραφής των μελών, τις 
δωρεές προς την ΕΝΩΣΗ, τις εισπράξεις από εκδηλώσεις και από κάθε άλλη 
κινητή ή ακίνητη περιουσία. 
  
Άρθρο 26 
            Το Δ.Σ., αν το κρίνει σκόπιμο, δικαιούται να δημιουργήσει Επιτροπές, για 
πιο αποτελεσματική προώθηση των σκοπών της ΈΝΩΣΗΣ ή για καλύτερη 
οργάνωση. 
  
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ: 
 Άρθρο 27 
            Το καταστατικό τροποποιείται με πλειοψηφία των 2/3 των εγγεγραμμένων 
μελών σε τακτική Γενική Συνέλευση. 
  
ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ: 
 Άρθρο 28 
            Η ΕΝΩΣΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ διαλύεται αν τα μέλη της είναι 
κάτω από 20. Μετά τη διάλυση της ΕΝΩΣΗΣ η περιουσία της περιέρχεται στο 
Υπουργείο Παιδείας. 
 
 Άρθρο 29 
            Η ΕΝΩΣΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ έχει τη δική της σφραγίδα. 
 
 Άρθρο 30 
            Για κάθε θέμα που αφορά την ΕΝΩΣΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ και δεν 
προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, αποφασίζει το Δ.Σ. Η απόφαση όμως 
αυτή υπόκειται στην έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. 
  
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1978 
 

 

 



 


