ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
Άρθρο 1

Επωνυμία:
Η
επωνυμία
του
Σωματείου
είναι
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Άρθρο 2

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ

ΕΔΡΑ:
Έδρα του Σωματείου θα είναι η Λεμεσός (οδός Διογένους 17 Άγιος Ιωάννης, 3060
Λεμεσός)

Άρθρο 3

ΣΚΟΠΟΙ:
α) Η διάδοση, προβολή και προώθηση των Ελεύθερων και Ανοικτών Τεχνολογιών.
β)

Η ερευνητική δραστηριότητα σχετικά με Ελεύθερες και Ανοικτές Τεχνολογίες
τόσον αυτόνομα όσο και σε συνεργασία με άλλους φορείς ή νομικές οντότητες
σε τομείς που σχετίζονται με τις Ελεύθερες και Ανοικτές Τεχνολογίες.

γ)

Η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση κρατικών ή ιδιωτικών φορέων αλλά και
γενικότερα οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου σχετικά με τις Ελεύθερες και Ανοικτές
Τεχνολογίες και των θεμάτων που άπτονται αυτών, όπως τα ανοιχτά πρότυπα,
ψηφιακά δικαιώματα, προστασία ιδιωτικού απορρήτου και άλλων θεμάτων
πληροφορικής.

δ) Η σύσφιξη των δεσμών και των σχέσεων των χρηστών που ενδιαφέρονται για
Ελεύθερες και Ανοικτές Τεχνολογίες.
ε) Η διεξαγωγή διαφόρων δραστηριοτήτων για ενημέρωση των μελών, και
γενικότερα του κοινού σε θέματα Ελεύθερων και Ανοικτών Τεχνολογιών
ζ) Η συνεργασία μετά των συναφών Κυπριακών και ξένων σωματείων που
σχετίζονται με τις Ελεύθερες και Ανοικτές Τεχνολογίες.
Άρθρο 4

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΚΟΠΩΝ:
α) Με την οργάνωση εκδηλώσεων, διαλέξεων, ομιλιών και σεμιναρίων σχετικά με
τις Ελεύθερες Ανοικτές Τεχνολογίες.
β) Με την ενημέρωση του κοινού μέσω διαδικτύου, εντύπων ή οποιουδήποτε άλλου
μέσου.
γ) Με την συγκέντρωσης ξένης βιβλιογραφίας σχετικά με τεχνικές ή άλλες
πληροφορίες που αφορούν τις Ελεύθερες Ανοικτές Τεχνολογίες.
δ) Με την συνεργασία των μελών και συναφών Κυπριακών και ξένων σωματείων.
ε)

Άρθρο 5

Η με οποιοδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο προώθηση των Ελεύθερων Ανοικτών
Τεχνολογιών.

ΠΟΡΟΙ:
Οι πόροι του σωματείου προέρχονται:
α) Από τα δικαιώματα εγγραφής των μελών του.
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β) Από τις εισφορές και δωρεές των μελών και φίλων.
γ)
Άρθρο 6

Από τα έσοδα διαφόρων δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων του Σωματείου.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ:
Οικονομικό έτος του Σωματείου, είναι το ημερολογιακό έτος.

Άρθρο 7

ΜΕΛΗ:
α) ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
Τακτικό μέλος του Σωματείου δικαιούται να γίνει οποιοδήποτε πρόσωπο το
οποίο συμπλήρωσε το 18ον έτος της ηλικίας του.
β) ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ:
Επίτιμα μέλη του Σωματείου μπορούν να ανακηρυχθούν με απόφαση Γενικής
Συνέλευσης (τακτικής ή έκτακτης) πρόσωπα τα οποία προσφέρουν εξαιρετικές
υπηρεσίες στο Σωματείο ή κατέχουν εξέχουσα θέση στην διεθνή σκηνή των
Ελεύθερων και Ανοικτών Τεχνολογιών.

Άρθρο 8

ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ:
Η εγγραφή τακτικού μέλους γίνεται με γραπτή αίτηση η οποία συνοδεύεται από το
απαραίτητο πιστοποιητικό ότι ο αιτητής συμπλήρωσε το 18ον έτος της ηλικίας του,
την οποία ελέγχει και εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο στην επόμενη μετά την
υποβολή της αίτησης, συνεδρίαση του σε ψηφοφορία κατά πλειοψηφία.

Άρθρο 9

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ:
Σε κάθε τακτικό μέλος το οποίο έχει τακτοποιημένες τις οικονομικές του
υποχρεώσεις εκδίδεται ταυτότητα μέλους η οποία θα ανανεώνεται περιοδικά ή όταν
καταστεί αναγκαίο και θα υπέχει θέση απόδειξης της ιδιότητας του.

Άρθρο 10

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ:
α) Πληρωμή δικαιώματος εγγραφής με την κατάθεση της αίτησης, του εκάστοτε
από την Τακτική Γενική Συνέλευση, καθοριζόμενου ποσού.
β) Πληρωμή ετήσιας συνδρομής η οποία καταβάλλεται υποχρεωτικά από το μέλος
για κάθε νέο ημερολογιακό έτος, τους πρώτους τρεις (3) μήνες του έτους, του
εκάστοτε από την τελευταία Τακτική Γενική Συνέλευση.
γ) Να συμβάλλουν στην προαγωγή των σκοπών του Σωματείου, να εκτελούν τα
καθήκοντα τα οποία τους ανατίθενται, να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του
καταστατικού του Σωματείου και να υποστηρίζουν τις αποφάσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου και των Γενικών Τακτικών Συνελεύσεων.
δ) Να αποφεύγουν ενέργειες οι οποίες πιθανό να βλάψουν τα συμφέροντα του
Σωματείου.

Άρθρο 11

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ:
Κάθε τακτικό μέλος έχει το δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται, νοουμένου ότι έχει
τακτοποιημένες τις οικονομικές του υποχρεώσεις, παρευρίσκεται προσωπικά και
έχουν παρέλθει δώδεκα (12) τουλάχιστον μήνες από την ημερομηνία της εγγραφής
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του ως μέλος. Νοείται ότι η χρονική περίοδος των δώδεκα (12) μηνών δεν ισχύει για
την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση.
Η ιδιότητα του μέλους δεν μεταβιβάζεται, ούτε κληρονομείται.
Άρθρο 12

ΑΠΩΛΕΙΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ:
α) Με γραπτή αίτηση του η οποία γνωστοποιείται προς τον Πρόεδρο ή και τον
Γενικό Γραμματέα και κατοχυρώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την
αμέσως επόμενη συνεδρία του.
β) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για διαγραφή του (προσωρινή ή
οριστική) λόγω του ότι το μέλος δεν συμμορφώθηκε προς τις υποχρεώσεις του
όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 10, για τέτοια δε απόφαση, απαιτούνται οι
ψήφοι τεσσάρων (4) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η διαγραφή μπορεί να γίνει μόνον αφού προηγουμένως κληθεί το μέλος σε
απολογία στο Διοικητικό Συμβούλιο με συστημένη επιστολή υπογραμμένη από
τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα δύο (2) εβδομάδες προηγουμένως.
Η απόφαση για διαγραφή μέλους γνωστοποιείται στα μέλη με την ανάρτησή της
στις ανακοινώσεις της ιστοσελίδας του Σωματείου.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου στην πρώτη μετά την διαγραφή
μέλους Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να δώσει λόγους για την διαγραφή. Το
μέλος δε το οποίο διαγράφηκε μπορεί σε αυτήν την Γενική Τακτική Συνέλευση να
εφεσιβάλει την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 13

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ (ΤΑΚΤΙΚΕΣ, ΕΚΤΑΚΤΕΣ, ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΕΣ):
Α) ΤΑΚΤΙΚΗ: Η Τακτική Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο του
Σωματείου και εκτός του ότι οι αποφάσεις της υπερισχύουν των αποφάσεων
άλλων οργάνων, στην αρμοδιότητα της υπάγεται και οποιαδήποτε άλλη εξουσία
η οποία δεν έχει ρητά ανατεθεί με το Καταστατικό σε άλλο όργανο.
α) Σύγκλιση: Η Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται μια φορά κάθε χρόνο,
μέσα στον μήνα Ιανουάριο από το Διοικητικό Συμβούλιο με γραπτή
γνωστοποίηση στην οποία αναφέρονται τα θέματα συζήτησης καθώς και ο
χρόνος λήξης υποβολής υποψηφιοτήτων για την εκλογή του νέου Διοικητικού
Συμβουλίου και είναι υπογραμμένη από τον Γενικό Γραμματέα και αναρτάται
τουλάχιστον έξι (6) εργάσιμες μέρες πριν από την ημέρα της Συνέλευσης στις
ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του Σωματείου και αποστέλλεται στο ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο των μελών.
β) Συμμετοχή: Στην Τακτική Γενική Συνέλευση παίρνουν μέρος και ψηφίζουν όλα
τα τακτικά μέλη τα οποία έχουν τακτοποιημένες τις οικονομικές τους
υποχρεώσεις, τα δε επίτιμα μέλη μπορούν να παρακολουθήσουν τις εργασίες
της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ως παρατηρητές.
γ) Απαρτία: Απαρτία υπάρχει όταν είναι παρόντα τα μισά τουλάχιστον συν ένα
μέλη τα οποία έχουν τακτοποιημένες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Σε
περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία, τότε η συνέλευση αναβάλλεται για 30
λεπτά οπότε όσα μέλη παρευρίσκονται αποτελούν απαρτία.
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δ) Εργασίες: Των εργασιών της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει ένα
από τα παρόντα μέλη το οποίο δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή
υποψήφιος για εκλογή στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται από την
Τακτική Γενική Συνέλευση να προεδρεύσει των εργασιών της.
ε) Αρμοδιότητες: Στις αρμοδιότητες της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης υπάγεται η
έγκριση της έκθεσης των πεπραγμένων, η έγκριση των λογαριασμών για την
περίοδο η οποία έληξε, η εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου για τα
επόμενα δύο (2) χρόνια, ο διορισμός των ελεγκτών οι οποίοι ελέγχουν την
οικονομική κατάσταση του Σωματείου, η συζήτηση οποιουδήποτε άλλου θέματος
το οποίο είναι εγγεγραμμένο στην ημερήσια διάταξη καθώς και συζήτηση
οποιοδήποτε θέματος το οποίο υποβλήθηκε γραπτώς στο Διοικητικό Συμβούλιο
από οποιοδήποτε μέλος με τακτοποιημένες τις υποχρεώσεις του, τουλάχιστον 15
μέρες πριν την Συνέλευση ή οποιουδήποτε άλλου θέματος το οποίο μπορεί να
εξεταστεί σε Τακτική Γενική Συνέλευση.
ζ) Αποφάσεις: Οι αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με
πλειοψηφία , η δε ψηφοφορία γίνεται φανερά με ονομαστική κλήση των μελών.
Σε περίπτωση ισοψηφίας, αν πρόκειται για εκλογή μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου γίνεται με κλήρο, εάν δε πρόκειται για οποιαδήποτε άλλη
περίπτωση ο Πρόεδρος έχει δεύτερη νικώσα ψήφο.
η) Οι εταιρείες, συνεταιρισμοί ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός μέλος του
Σωματείου αντιπροσωπεύεται με γραπτή εξουσιοδότηση τους σε πρόσωπο που
θα την παραδώσει στον Γραμματέα πριν την έναρξη των εργασιών της
Συνέλευσης.
θ) Κατ' εξαίρεση η πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί εντός ενός
μηνός από την ημερομηνία εγγραφής του Σωματείου σύμφωνα με τον Νόμο, με
μοναδικό θέμα την εκλογή προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου, η θητεία του
οποίου θα διαρκέσει κατ' εξαίρεση μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.
Β) ΕΚΤΑΚΤΗ: Είναι το δεύτερο μετά την Τακτική Γενική Συνέλευση ανώτερο όργανο
του Σωματείου και οι αποφάσεις του υπερισχύουν των υπολοίπων άλλων
οργάνων.
α) Σύγκληση: Συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο όταν αυτό θεωρηθεί
αναγκαίο ή όταν αυτό ζητηθεί με γραπτή αίτηση υπογραμμένη από τα 2/5
τουλάχιστον των τακτικών μελών τα οποία έχουν τακτοποιημένες τις οικονομικές
τους υποχρεώσεις και στην οποία αίτηση φαίνονται τα θέματα προς συζήτηση.
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει την Έκτακτη Γενική
Συνέλευση το αργότερον σε 10 μέρες αφού αναρτήσει γραπτή γνωστοποίηση
τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες μέρες πριν από την ημέρα της Συνέλευσης στις
ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του Σωματείου και την αποστείλει στο
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο των μελών.
β) Εργασίες: Των εργασιών της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει ο
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και στην απουσία του κατά σειρά ο
Γενικός Γραμματέας, ο Ταμίας ή άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε
περίπτωση δε κατά την οποία δεν παρευρίσκεται κανένας από τους πιο πάνω,
τότε των εργασιών προεδρεύει ένα από τα παρόντα μέλη το οποίο εκλέγεται από
την Συνέλευση.
γ) Απαρτία:
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Όσα μέλη είναι παρόντα αποτελούν απαρτία.
δ) Αποφάσεις:
Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας ο
Πρόεδρος έχει δεύτερη νικώσα ψήφο.
Γ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ: Η καταστατική Γενική Συνέλευση είναι
αυτή η οποία ψηφίζει ή τροποποιεί το Καταστατικό του Σωματείου.
α) Σύγκληση: Η σύγκληση της Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης γίνεται με τον
ίδιο τρόπο που συγκαλείται η Τακτική Γενική Συνέλευση.
Ο Γενικός Γραμματέας είναι υποχρεωμένος να παρέχει σε κάθε μέλος το
οποίο θα το ζητήσει, τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του καταστατικού.
β) Εργασίες: Των εργασιών της Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει
ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και στην απουσία του κατά σειρά ο
Αντιπρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, ο Ταμίας ή άλλο μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου.
γ) Απαρτία: Απαρτία υπάρχει όταν είναι παρόντα τα μισά τουλάχιστον συν ένα
τακτικά μέλη με τακτοποιημένες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Σε
περίπτωση κατά την οποίαν δεν υπάρχει απαρτία τότε η Συνέλευση
αναβάλλεται για τριάντα (30) λεπτά και αν πάλι δεν υπάρχει απαρτία, τότε
αναβάλλεται για δέκα πέντε (15) λεπτά και αν δεν υπάρξει πάλι απαρτία τότε
όσα μέλη παρευρίσκονται αποτελούν απαρτία.
δ) Αποφάσεις:
1) Οι αποφάσεις για την τροποποίηση του Καταστατικού του Σωματείου
είναι έγκυρες μόνο όταν ψηφίσουν για τον σκοπό αυτό τα ¾ των παρόντων
μελών.
2) Ειδικά για την τροποποίηση των σκοπών του Σωματείου απαιτείται η
συναίνεση των ¾ του συνόλου των μελών.
Άρθρο 15

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
α) Το Σωματείο διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται
για περίοδο δύο (2) χρόνων από την Τακτική Γενική Συνέλευση.
β) Μία βδομάδα πριν από την Γενική Τακτική Συνέλευση, υποβάλλονται στον Γενικό
Γραμματέα του Σωματείου γραπτές υποψηφιότητες για την θέση μέλους του
Διοικητικού Συμβουλίου. Υποψήφιος μπορεί να είναι οποιοδήποτε μέλος το οποίο
έχει τακτοποιημένες τις οικονομικές του υποχρεώσεις και η υποψηφιότητα του θα
πρέπει να υποστηριχθεί από δύο (2) τακτικά μέλη τα οποία έχουν τακτοποιημένες
τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.
γ) Ο Γενικός Γραμματέας στην γραπτή γνωστοποίηση για σύγκληση της Γενικής
Τακτικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 13Α(α), είναι υποχρεωμένος να
αναφέρει και την τελευταία ημέρα υποβολής των υποψηφιοτήτων.
δ) Μετά την υποβολή όλων των υποψηφιοτήτων, ο Γενικός Γραμματέας μεριμνά
ώστε, τα ονόματα όλων των υποψηφίων να τοποθετηθούν με αλφαβητική σειρά σε
ψηφοδέλτιο το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την εκλογή των μελών του Διοικητικού
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Συμβουλίου.
Επίσης ο Γενικός Γραμματέας αμέσως αναρτά στον πίνακα
ανακοινώσεων του οικήματος του Σωματείου και στην ιστοσελίδα του Σωματείου τον
κατάλογο των υποψηφίων.
ε) Την ημέρα της Γενικής Τακτικής Συνέλευσης και πριν από την εκλογή των μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέγεται από την Συνέλευση, Έφορος Εκλογής και
2μελής Εφορευτική Επιτροπή οι οποίοι θα έχουν την ευθύνη της διεξαγωγής των
εκλογών. Οι υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορούν να είναι ένα από
τα πιο πάνω τρία μέλη.
ζ) Ο Γενικός Γραμματέας παραδίδει πριν από τις εκλογές στον Έφορο Εκλογής
αριθμό ψηφοδελτίων ίσο με τον αριθμό των μελών. Τα ψηφοδέλτια πρέπει να είναι
σφραγισμένα με την σφραγίδα του Σωματείου και υπογραμμένα από τον Γενικό
Γραμματέα. Στην συνέχεια, τα ψηφοδέλτια υπογράφονται από τον Έφορο και από
ένα μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής.
η) Ψηφοδέλτιο το οποίο δεν φέρει τις πιο πάνω υπογραφές και την σφραγίδα του
Σωματείου είναι άκυρο.
θ) Ο Έφορος Εκλογής θα ελέγχει αν το μέλος έχει τακτοποιημένες τις οικονομικές
του υποχρεώσεις και μετά θα του παραδίδει το ψηφοδέλτιο. Αν όμως μέλος το
οποίο δεν έχει τακτοποιημένες τις οικονομικές του υποχρεώσεις ψήφισε, η
ψηφοφορία δεν θα είναι άκυρη για τον λόγο αυτό.
ι) Κάθε μέλος δικαιούται να ψηφίσει επτά (7) υποψηφίους. Κάθε ψηφοδέλτιο το
οποίο θα φέρει περισσότερα από επτά (7) επιλεγμένα ονόματα θα είναι άκυρο.
κ) Εκλέγονται οι υποψήφιοι οι οποίοι θα εξασφαλίσουν τους περισσότερους
ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας θα γίνεται κλήρωση. Ο Έφορος Εκλογής
παραδίδει στον Πρόεδρο της Συνέλευσης κατάλογο εφτά (7) εκλεγέντων και δύο (2)
επιλαχόντων.
λ) Αφού ολοκληρωθεί η ψηφοφορία, ο Έφορος Εκλογής παραδίδει στον Πρόεδρο
της Συνέλευσης τόσο τα χρησιμοποιημένα ψηφοδέλτια όσο και τα αχρησιμοποίητα
και ο Πρόεδρος της Συνέλευσης θα είναι υποχρεωμένος να συγκρίνει τον αριθμό
τους με τον αριθμό των ψηφοδελτίων τα οποία παραδόθηκαν στον Έφορο Εκλογής
από τον Γενικό Γραμματέα.
μ) Για κάθε ζήτημα το οποίο προκύπτει σχετικά με την ψηφοφορία αρμόδιος είναι ο
Έφορος και η Εφορευτική Επιτροπή.
ν) Αν την τελευταία ημέρα υποβολής υποψηφιοτήτων δεν έχουν υποβληθεί
τουλάχιστον 7 υποψηφιότητες, η προθεσμία υποβολής παρατείνεται για 24 ώρες. Αν
και πάλι δεν συμπληρωθεί κανονικά ο αριθμός των υποψηφίων, τότε όσοι υπέβαλαν
υποψηφιότητα εκλέγονται χωρίς ψηφοφορία και στην πρώτη συνεδρίαση τους
διορίζουν κατά την απόλυτη κρίση τους οποιοδήποτε μέλος ή μέλη για την πλήρωση
των κενών θέσεων. Αν οι υποψηφιότητες οι οποίες υποβλήθηκαν είναι κάτω των
πέντε (5), κανένας δεν εκλέγεται και προκηρύσσονται άλλες εκλογές σε δεκαπέντε
(15) μέρες.
Σε περίπτωση κωλύματος του Γενικού Γραμματέα να ασκήσει τα πιο πάνω
καθήκοντα, τα ασκεί ο Πρόεδρος του Σωματείου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του συνέρχεται στην πρώτη συνεδρίαση
του μέσα σε μία βδομάδα από την εκλογή του και καταρτίζεται σε σώμα και εκλέγει

6

μεταξύ των μελών του, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και
τον Ταμία.
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά κάθε μήνα και έκτακτα όταν παραστεί
ανάγκη ή αν το ζητήσουν γραπτώς με αίτηση τους, στην οποίαν θα αναφέρονται
αναλυτικά τα θέματα προς συζήτηση, τρία (3) εκ των μελών του.
Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται τουλάχιστον
πέντε (5) από τα μέλη του.
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3)
συνεχείς συνεδριάσεις εκπίπτει από το αξίωμα του.
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να είναι τακτικό μέλος άλλου
Σωματείου το οποίο επιδιώκει τους ίδιους σκοπούς.
Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία των
παρόντων μελών και καταχωρούνται από τον Γενικό Γραμματέα στο βιβλίο
πρακτικών και σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος έχει δεύτερη νικώσα ψήφο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο σε περίπτωση χηρείας θέσης, στην επόμενη κατά το
δυνατόν συνεδρία του καλεί τον πρώτο επιλαχόντα για να την πληρώσει. Αν ο
αριθμός των εκλελεγμένων μελών γίνει μικρότερος των πέντε (5) τότε το Διοικητικό
Συμβούλιο παραιτείται και συγκαλείται Έκτακτη Γενική Συνέλευση για να εκλέξει νέο
Διοικητικό Συμβούλιο για τον υπολειπόμενο χρόνο μέχρι την Τακτική Γενική
Συνέλευση οπότε θα εκλεγεί νέο Διοικητικό Συμβούλιο.
Σε καμιά περίπτωση η θέση δεν θα χηρεύει πέραν του ενός (1) μηνός.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διορίζει από τα τακτικά μέλη ειδικές επιτροπές οι
οποίες θα ασκούν τα καθήκοντα τα οποία θα τους αναθέτει το Διοικητικό Συμβούλιο
και στις οποίες επιτροπές προεδρεύει πάντα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ: Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σωματείο, συγκαλεί τις
συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και προεδρεύει σε αυτές εκτός αν
προνοείται διαφορετικά. Υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα
του Σωματείου. Επίσης υπογράφει μαζί με τον Ταμία όλα τα εντάλματα πληρωμών.
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ: Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε
περίπτωση απουσίας ή κωλύματος.
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ: Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί μητρώο μελών,
τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών
Συνελεύσεων, διεξάγει την αλληλογραφία και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα
έγγραφα του Σωματείου.
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ: Ο Ταμίας τηρεί ταμείο στο οποίο καταχωρούνται πλήρως και
με ακρίβεια όλες οι εισπράξεις και οι πληρωμές του Σωματείου, εκδίδει αποδείξεις
εισπράξεων και τηρεί αποδείξεις πληρωμών. Νοείται ότι όλες οι πληρωμές γίνονται
με την έγκριση του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα και καταχωρούνται στα
πρακτικά των συνεδριάσεων.
Ο Ταμίας καταθέτει στο όνομα του Σωματείου σε Τράπεζα της έγκρισης του
Διοικητικού Συμβουλίου κάθε ποσό το οποίο έχει στην κατοχή του.
Ο Ταμίας παρουσιάζει στο Διοικητικό Συμβούλιο σε κάθε τακτική συνεδρίαση του την
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οικονομική κατάσταση του Σωματείου ή όποτε άλλοτε του ζητηθεί από τον Πρόεδρο.
Ο Ταμίας επίσης παρουσιάζει την οικονομική κατάσταση του Σωματείου στις
Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις, οφείλει δε πριν από κάθε Τακτική Γενική Συνέλευση να
έχει έτοιμο κατάλογο των μελών οι οποίοι έχουν δικαίωμα ψήφου και έχουν
τακτοποιημένες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.
Ο Ταμίας είναι προσωπικά υπεύθυνος για την περιουσία του Σωματείου η οποία του
έχει εμπιστευθεί καθώς επίσης και για κάθε πληρωμή την οποίαν έκανε χωρίς
ένταλμα πληρωμής το οποίο φέρει τις υπογραφές του Προέδρου και του Γενικού
Γραμματέα.
Άρθρο 16

ΠΑΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:
Η θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου χηρεύει, όταν το μέλος:
α) πεθάνει
β) παραιτηθεί γραπτώς
γ) καταστεί φυσικά ή πνευματικά ανίκανο για εκτέλεση των καθηκόντων του
δ) καταδικαστεί για αδίκημα το οποίο εμπεριέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική
αισχρότητα
ε) χωρίς εύλογη αιτία απουσιάσει από τρεις (3) τακτικές συνεδρίες του Διοικητικού
Συμβουλίου

Άρθρο 17

ΕΛΕΓΚΤΗΣ:
α) Η Τακτική Γενική Συνέλευση θα διορίζει για όση περίοδο εκλέγεται το Διοικητικό
Συμβούλιο ένα ή δύο ελεγκτές. Οι ελεγκτές πρέπει να είναι προσοντούχα μέλη του
Σωματείου αλλά όχι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β) Κατά την διάρκεια της θητείας έχουν απόλυτη εξουσία στο να ελέγχουν τα
οικονομικά του Σωματείου και ετοιμάζουν έκθεση για την οικονομική κατάσταση του
Σωματείου την οποία υποβάλουν στην επόμενη Γενική Τακτική Συνέλευση.

Άρθρο 18

ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
α) Το Σωματείο διαλύεται αν ο αριθμός των μελών μειωθεί κάτω των είκοσι (21) ή
όπως προβλέπεται από τον Νόμο.
β) Το Σωματείο διαλύεται επίσης αν τούτο αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση
(τακτική η έκτακτη) η οποία θα συγκληθεί για το θέμα αυτό.
γ) Η απόφαση για διάλυση είναι έγκυρη μόνο όταν παρευρίσκονται τουλάχιστον τα
μισά μέλη τα οποία έχουν δικαίωμα ψήφου συν ένα και ψηφίσουν υπέρ της
διάλυσης τα ¾ των παρόντων μελών.
δ) Αν αποφασισθεί διάλυση του Σωματείου, αυτό περιέρχεται σε κατάσταση
εκκαθάρισης η οποία γίνεται από δύο εκκαθαριστές οι οποίοι διορίζονται από την
Γενική Συνέλευση. Μετά την πληρωμή των χρεών και υποχρεώσεων του Σωματείου
το εναπομένον κεφάλαιο διατίθεται σε φιλανθρωπικά ιδρύματα κατά τρόπο που θα
κρίνει η Συνέλευση.
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Άρθρο 19

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΔΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
Το Σωματείο αντιπροσωπεύεται ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου, Αρχής,
Σώματος ή Προσώπου από τον Πρόεδρο.

Άρθρο 20

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ:
Για κάθε ζήτημα το οποίο δεν προβλέπεται στο Καταστατικό ή για την ερμηνεία
οποιασδήποτε πρόνοιας του Καταστατικού, αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, με
δικαίωμα επανεξέτασης του θέματος από την Γενική Συνέλευση, της οποίας η
απόφαση υπερισχύει.

Άρθρο 22

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:
α) Το Σωματείο έχει δική του σφραγίδα, είναι στρογγυλή και σε αυτήν είναι γραμμένο
το όνομα του Σωματείου.
β) Απαγορεύεται μέσα στο οίκημα του Σωματείου η κυβεία.
γ) Απαγορεύεται σε μη μέλος να συχνάζει στο οίκημα του Σωματείου, εκτός αν
συνοδεύεται από μέλος το οποίο έχει και την ευθύνη για την συμπεριφορά του.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ:
Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ιδρύθηκε και το
παρόν Καταστατικό εγκρίθηκε και ψηφίστηκε σε Ιδρυτική και Καταστατική Συνέλευση στην Λεμεσό
στις …………. του ………………………. 2014
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