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Άρθρο 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Όνομα:
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ
Έδρα:
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Έτος Ίδρυσης: 2008
Άρθρο2. ΣΚΟΠΟΙ
Οι σκοποί της Εταιρείας είναι:
α) Η δημιουργία και διεύρυνση συνεργασιών μεταξύ των πολιτών οι οποίοι θα
λειτουργούν μέσα σε πνεύμα αλληλοκατανόησης και εμπιστοσύνης και θα εργάζονται
από κοινού για τη διάσωση, την προστασία και την ανάδειξη της πολιτιστικής
κληρονομιάς της Κατωκοπιάς, προς όφελος των τωρινών και των επερχόμενων γενεών.
β) Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων που θα συνεισφέρουν στη διατήρηση των έργων που θα
πραγματοποιούνται, θα συμβάλλουν στην εξύψωση του κοινωνικο-πολιτιστικού
επιπέδου των κατοίκων και θα επανασυνδέουν την παλαιά και τη νέα γενιά με την
πολιτιστική και φυσική κληρονομιά του χωριού της Κατωκοπιάς.
γ) Η πραγματοποίηση και προβολή πολιτιστικών έργων και δραστηριοτήτων που είναι
βασισμένα στο σεβασμό της θρησκείας, της ιδεολογίας, του φύλου, του περιβάλλοντος,
των θρησκευτικών και κοινωνικών εθίμων και των δημοκρατικών αρχών.
δ) Η Εταιρεία θα λειτουργεί ως μη κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός Οργανισμός.
Άρθρο 3. ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΘΑ ΕΠΙΔΙΩΚΟΝΤΑΙ ΜΕ:
α) Τη διοργάνωση διάφορων εκδηλώσεων για την υποστήριξη και προβολή των
επιτελούμενων έργων καθώς και εκδηλώσεων για τη γνωριμία και την ανάπτυξη
πνεύματος συνεργασίας και εμπιστοσύνης μεταξύ ανθρώπων που υποστηρίζουν και
ενδιαφέρονται για την προώθηση των σκοπών της Εταιρείας.
β) Την υποβολή τεκμηριωμένων απόψεων και εισηγήσεων στους διαχειριστές, στους
συμβούλους και στους εκτελεστές των έργων.
γ) Την ενημέρωση και τη διαφώτιση του κοινού για την πορεία των έργων, τη σημασία
τους και τα οφέλη που προκύπτουν από αυτά.
δ) Την προσέλκυση ξένων επισκεπτών και ανθρώπων των γραμμάτων και των τεχνών
για τη γνωριμία και μελέτη των μνημείων και της πολιτιστικής κληρονομιάς της
Κατωκοπιάς.
ε) Την ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ των μελών της Εταιρείας μέσω της
ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών που θα αποκτώνται κατά τη διάρκεια διεξαγωγής
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των έργων και των δραστηριοτήτων (μελέτη, αναστύλωση και αναζωογόνηση των
μνημείων).
στ) Τη διατήρηση της ιστορικής, πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της
Κατωκοπιάς.
ζ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση των μνημείων της Κατωκοπιάς.
ΜΕΛΗ
Άρθρο 4: Εγγραφή μελών
Τακτικά μέλη της Εταιρείας μπορούν να γίνουν όλα τα πρόσωπα πάνω από 18 χρονών
που συμφωνούν και ενδιαφέρονται για την προώθηση των σκοπών της.
Κάθε πρόσωπο που θέλει να γίνει μέλος υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο γραπτή
αίτηση που την υποστηρίζουν δύο τακτικά μέλη. Το Διοικητικό Συμβούλιο την εγκρίνει
ή απορρίπτει μέσα σε 30 μέρες από την ημερομηνία υποβολής της.
Άρθρο 5: Επίτιμα μέλη.
Επίτιμο μέλος ανακηρύσσεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης άτομο που
προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες ή βοήθεια οποιασδήποτε μορφής για τη
πραγματοποίηση των σκοπών της Εταιρείας.
Τα επίτιμα μέλη δικαιούνται να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρείας
χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου. Μπορούν να συμμετέχουν και σε συνεδριάσεις του
Διοικητικού Συμβουλίου εφόσον προσκληθούν από αυτό, χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου.
Άρθρο 6: Δικαιώματα μελών
Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται με την προϋπόθεση ότι δεν
εκκρεμεί μομφή και κατηγορία εναντίον του, δε διαρκεί επιβληθείσα ποινή και έχει
εξοφλημένες τις συνδρομές του στην Εταιρεία.
Κάθε τακτικό μέλος δικαιούται να ζητήσει να συμμετέχει στις επιτροπές που διορίζει το
Διοικητικό Συμβούλιο για προώθηση των σκοπών της Εταιρείας.
Άρθρο 7: Αποχώρηση ή Διαγραφή μελών
Κάθε τακτικό μέλος δύναται να αποχωρήσει από την Εταιρεία με έγγραφη αίτησή του
προς το Διοικητικό Συμβούλιο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να διαγράφει από το μητρώο μελών της
Εταιρείας κάθε μέλος που καθυστερεί την εξόφληση της συνδρομής του περισσότερο
από 12 μήνες.
Μέλη των οποίων οι δραστηριότητες έρχονται σε αντίθεση με τους σκοπούς της
Εταιρείας ή δεν εφαρμόζει τις διατάξεις του καταστατικού ή αντιστρατεύεται
συστηματικά τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου
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αποβάλλεται προσωρινά ή οριστικά από την Εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου το οποίο αποφασίζει, αφού καλέσει πρώτα το μέλος σε απολογία. Αν το
μέλος δεν προσέλθει το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει μόνο του.
Το αποβληθέν μέλος έχει δικαίωμα έφεσης στη Γενική Συνέλευση που αποφασίζει
τελεσίδικα.
ΠΟΡΟΙ
Άρθρο 8: Οι πόροι της Εταιρείας διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους.
Τακτικοί:
α) Η ετήσια συνδρομή των μελών που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση κατόπιν
πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
β) Το δικαίωμα εγγραφής που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Έκτακτοι:
α) Οι εισφορές, τα καταπιστεύματα, οι δωρεές φίλων, μελών και υποστηρικτών
της Εταιρείας όπως και οι εισπράξεις από γιορτές και άλλες εκδηλώσεις.
β) Οι χορηγίες από την Κυβέρνηση ή άλλους.
γ) Κάθε άλλο εισόδημα που περιέρχεται νόμιμα στην Εταιρεία.
Άρθρο 9: Η διάθεση των οικονομικών πόρων
Οι οικονομικοί πόροι της Εταιρείας διατίθενται για εκπλήρωση των σκοπών της.
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ
Άρθρο 10:
Η Εταιρεία αντιπροσωπεύεται δικαστικά και εξώδικα και σε κάθε δημόσια αρχή ή
δημόσια εκδήλωση από τον Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο ή εξουσιοδοτημένο από αυτούς
πρόσωπο που είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 11:
Η Εταιρεία διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από τη
Γενική Συνέλευση κάθε τρία χρόνια.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους εξής αξιωματούχους: ΠρόεδροΑντιπρόεδρο - Γραμματέα- Βοηθό Γραμματέα - Ταμία- Οργανωτικό ΓραμματέαΥπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων και δύο Συμβούλους.
Το Διοικητικό Συμβούλιο παύεται οποτεδήποτε από τακτική ή έκτακτη Γενική
Συνέλευση οπότε γίνεται εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Άρθρο 12:.
Τα εκλεγέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συνέρχονται το αργότερο σε μια
βδομάδα από την εκλογή τους και καταρτίζονται σε σώμα.
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Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε τακτικά χρονικά διαστήματα που ορίζει το ίδιο
ή έκτακτα κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου ή μετά από γραπτή πρόταση πέντε
τουλάχιστον μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αν υπάρχει επείγον ζήτημα.
Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των
παρόντων μελών του. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν
παρευρίσκονται τουλάχιστον πέντε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Άρθρο 13:
Το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και
αποφασίζει για τα θέματα που αναφέρονται στο καταστατικό και για κάθε θέμα που
αφορά την υπόσταση και το συμφέρον της Εταιρείας και την προώθηση και επίτευξη
των σκοπών του.
Άρθρο 14. Καθήκοντα μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
α) Ο Πρόεδρος προεδρεύει σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και
στην απουσία του Προέδρου ο Αντιπρόεδρος και στην απουσία αυτού, ο Γραμματέας.
Ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου σε
περίπτωση ισοψηφίας έχει τη νικώσα ψήφο.
β) Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει και τον βοηθά στην
εκτέλεση των καθηκόντων του.
γ) Ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων, υπογράφει μαζί με τον
Πρόεδρο τα διάφορα έγγραφα, διεξάγει την αλληλογραφία της Εταιρείας και
εκπροσωπεί με τον Πρόεδρο την Εταιρεία. Ο Γραμματέας τηρεί επίσης και το μητρώο
μελών της Εταιρείας.
δ) Ο Βοηθός Γραμματέας αναπληρώνει ή και βοηθά το Γραμματέα.
ε) Ο Υπεύθυνος Δημόσιων Σχέσεων φροντίζει για τη διευθέτηση των αναγκαίων
επαφών με διάφορες αρχές και υπηρεσίες. Είναι υπεύθυνος για την προαγωγή των
σχέσεων της Εταιρείας με τους φίλους και υποστηρικτές των σκοπών της Εταιρείας
τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.
στ) Ο Οργανωτικός Γραμματέας είναι υπεύθυνος για την οργανωτική ανάπτυξη και το
συντονισμό των οργανωτικών δραστηριοτήτων της Εταιρείας.
ζ) Ο Ταμίας τηρεί το βιβλίο του ταμείου στο οποίο εγγράφονται όλες οι εισπράξεις και
πληρωμές, τηρεί επίσης βιβλίο περιουσίας στο οποίο καταγράφεται με λεπτομέρεια η
κινητή και η ακίνητη περιουσία της Εταιρείας. Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση, στο
Διοικητικό Συμβούλιο και στον Έφορο λογαριασμούς για τα οικονομικά της Εταιρείας,
εισπράττει τις συνδρομές, καταθέτει ποσά σε τράπεζες και αποσύρει χρήματα
υπογράφοντας μαζί με τον Πρόεδρο.
Τηρεί φάκελο στον οποίο φυλάσσονται τα δικαιολογητικά των αποδείξεων, εισπράξεων
και πληρωμών. Τηρεί κατάσταση των μελών, προβαίνει στην είσπραξη των συνδρομών
και εκτελεί τις διάφορες πληρωμές κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. με επιταγές που
υπογράφονται και από τον Πρόεδρο.
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η) Οι Σύμβουλοι αναλαμβάνουν διάφορα καθήκοντα που τους ανατίθενται από το Δ.Σ..
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Άρθρο 15:
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διορίζει όσες επιτροπές κρίνει αναγκαίες για το
χειρισμό συνηθισμένων ή εξειδικευμένων θεμάτων της Εταιρείας.
Οι Επιτροπές συγκαλούνται από τον πρόεδρό τους που διορίζεται από το Διοικητικό
Συμβούλιο.
Οι Επιτροπές λειτουργούν με την καθοδήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου στο οποίο
λογοδοτούν.
Σε επιτροπές διαχείρισης έργων που αφορούν χώρους ιστορικής ή αρχαιολογικής
σημασίας δυνατόν να προσκαλούνται να συμμετέχουν εκπρόσωποι του Τμήματος
Αρχαιοτήτων ή/και του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών.
Η λειτουργία των Επιτροπών διέπεται αναλόγως από τις διατάξεις του παρόντος
καταστατικού.
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Άρθρο 16:
Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας. Αποφασίζει για
οποιοδήποτε θέμα που δεν είναι στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου και οι αποφάσεις της
είναι δεσμευτικές για όλα τα άλλα όργανα τα οποία εποπτεύει, ελέγχει και καθοδηγεί.
Άρθρο 17:
Η Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε χρόνο, το
μήνα Μάρτιο σε ημερομηνία που αυτό ορίζει.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση έχει τις πιο κάτω αρμοδιότητες:
α) Εγκρίνει ή όχι την έκθεση δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου.
β) Εγκρίνει ή όχι την οικονομική διαχείριση του έτους που έληξε.
γ) Αποφασίζει για όλα τα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια
διάταξη.
δ) Εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αν το έτος αυτό διεξάγονται εκλογές.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Κάθε μέλος της Εταιρείας δύναται να εγγράψει θέμα στη Γενική Συνέλευση, νοουμένου
ότι υποβάλει γραπτή πρόταση στο Δ.Σ. τουλάχιστον 15 μέρες πριν από τη διεξαγωγή
της Γενικής Συνέλευσης.
Άλλα θέματα εκτός της ημερήσιας διάταξης συζητούνται μετά από έγκριση της Γενικής
Συνέλευσης με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.
Άρθρο 18:
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Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή όταν το
ζητήσουν το 1/3 των μελών της Εταιρείας, οπότε το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται
σε 15 μέρες από την υποβολή της πρότασης να τη συγκαλέσει.
Τα θέματα για συζήτηση ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17.
Άρθρο 19:
Η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης Τακτικής ή Έκτακτης γίνεται με γραπτή
ειδοποίηση προς τα μέλη 30 τουλάχιστον μέρες πριν την πραγματοποίηση της και με
ανακοίνωση στον ημερήσιο τύπο.
Η πρόσκληση προσδιορίζει τον τόπο, το χρόνο και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Άρθρο 20:
Η Γενική Συνέλευση έχει απαρτία όταν παρευρίσκεται τουλάχιστον το 1/2 του αριθμού
των μελών της Εταιρείας. Αν δεν υπάρχει απαρτία στην ορισμένη ώρα, τότε μετά από
αναμονή μισής ώρας οι παρευρισκόμενοι αποτελούν απαρτία αν συγκεντρώνουν το 1/3
τουλάχιστον του αριθμού των μελών του. Αν και πάλι δε σχηματιστεί απαρτία τότε η
Γενική Συνέλευση αναβάλλεται για μια βδομάδα και όσα μέλη παρευρίσκονται θα
αποτελούν απαρτία.
Η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο της και δύο μέλη που θα διευθύνουν τις
εργασίες της. Χρέη Γραμματέα θα ασκεί ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.
Αν απουσιάζει ο Γραμματέας τον αναπληροί ο Ταμίας και αν απουσιάζει αυτός τον
αναπληροί ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με φανερή ή μυστική ψηφοφορία,
αν το ζητήσει το 1/3 των μελών και με απλή πλειοψηφία των ψηφιζόντων.
Άρθρο 21:
Οι αρχαιρεσίες γίνονται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή που εκλέγει η Γενική
Συνέλευση. Τα μέλη της δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι για τη θέση του μέλους του
Διοικητικού Συμβουλίου.
Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται γραπτώς, έναντι αποδείξεως, τουλάχιστον 24 ώρες
πριν τη Γενική Συνέλευση στο Δ.Σ..
Η Εφορευτική Επιτροπή ανακηρύσσει από τους υποψηφίους ως μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου αυτούς που έλαβαν τους περισσότερους ψήφους μέχρι να συμπληρωθεί ο
αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης ορίζονται δύο, από τους
υπόλοιπους υποψηφίους, κατά σειρά ψήφων, ως επιλαχόντες.
Αν υπάρχει ένσταση, η Εφορευτική επιτροπή τη μελετά και αποφασίζει κατά
πλειοψηφία.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ - ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Άρθρο 22:
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Για τροποποίηση του καταστατικού απαιτείται η παρουσία σε Γενική Συνέλευση του
1/2 συν ένα του αριθμού των μελών της Εταιρείας και πλειοψηφία των 3/4 των
παρόντων.
Για τροποποίηση ή αλλαγή των σκοπών της Εταιρείας απαιτείται η συναίνεση των 3/4
των μελών της Εταιρείας.
Η Εταιρεία διαλύεται όταν τα μέλη του μειωθούν σε λιγότερα από είκοσι με απόφαση
της Γενικής Συνέλευσης στην οποία συμμετέχουν το 1/2 συν ένα του αριθμού των
μελών της Εταιρείας που αποφασίζουν με πλειοψηφία 4/5.
Σε περίπτωση διαλύσεως, η περιουσία της Εταιρείας περιέρχεται σε σωματεία ή
ιδρύματα, οργανισμούς και ομάδες ατόμων που ορίζει η Γενική Συνέλευση. Το
σωματείο δέον όπως φροντίσει για την αποπληρωμή τυχόν χρεών και υποχρεώσεων του
προτού αποφασισθεί η διάλυση του.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
Άρθρο 23:
Ο Ταμίας ετοιμάζει κάθε χρόνο πριν τη τακτική Γενική Συνέλευση ισολογισμό και
λογαριασμούς εισπράξεων και εξόδων της Εταιρείας και τα υποβάλλει στο Διοικητικό
Συμβούλιο για έγκριση. Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει στη Γενική
Συνέλευση τον ισολογισμό για έγκριση. Οι λογαριασμοί θα ελέγχονται από
ανεξάρτητους εγκεκριμένους λογιστές οι οποίοι θα διορίζονται και θα παύονται από το
Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση θα αποφασίζει για τυχόν αμοιβή και το
ύψος της.
ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΕΜΒΛΗΜΑ
Άρθρο 24:
Η Εταιρεία έχει δικό της έμβλημα το οποίο παριστάνει την πρόσοψη του νεοκλασικού
κτηρίου του Δημοτικού Σχολείου Κατωκοπιάς.
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Άρθρο 25: Η ιδρυτική συνέλευση συγκροτήθηκε στην Περιστερώνα στις 28 Ιουλίου
2008 και το παρόν καταστατικό εγκρίθηκε και υπογράφτηκε με αλφαβητική σειρά από
τα πιο κάτω μέλη της Εταιρείας:
Μάρω Αριστοδήμου ……………………………………………………….
Χρίστος Βασιλειάδης………………………………………………………..
Αντρέας Κασουλίδης…………………………………………………….....
Γιώργος Κασουλίδης………………………………………………………...
Δέσπω Κόνιζου-Λοϊζιά……………………………………………………...
Μύρω Κυπριανού-Νικολάου………………………………………………...
Γιώργος Κωνσταντίνου……………………………………………………....
Κυπριανός Δ. Λούης…………………………………………………………
Γιώργος Μιχαηλίδης…………………………………………………………
Κούλλα Οδυσσέως-Καλλικά…………………………………………………
Ελένη Μιχαήλ………………………………………………………………
Μάρω Οικονομίδου ………………………………………………………...
Αντρέας Παπασωζόμενος……………………………………………………
Πολύβιος Πολυβίου………………………………………………………….
Ευτυχία Σταύρου……………………………………………………………
Σταύρος Σταύρου…………………………………………………………….
Αντρέας Φραγκουλλίδης…………………………………………………….
Γιώργος Φιλίππου……………………………………………………………
Κατερίνα Χατζηδημητρίου………………………………………………….
Αντρέας Χριστοδούλου……………………………………………………...
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