
 
 

 

Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας Κύπρου/Cyprus Third Age Observatory 

 

 

Άρθρο 1 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 

 

Η επωνυμία του Ιδρύματος είναι: «Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας Κύπρου /Cyprus Third Age Observatory» 

 

Άρθρο 2 

ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 

 

Η έδρα του Ιδρύματος είναι η Λεμεσός. 

 

Άρθρο 3 

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 

 

Το Ίδρυμα ιδρύθηκε το 2015. 

 

Άρθρο 4 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ 

 

Το Ίδρυμα είναι μη Κυβερνητικός, μη Κερδοσκοπικός, Εθελοντικός οργανισμός με βάση την Κύπρο. 

 

Άρθρο 5 

ΣΚΟΠΟΙ 

 

Το Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας Κύπρου είναι ένα Ίδρυμα το οποίο ιδρύθηκε για την προώθηση και την 

προάσπιση των δικαιωμάτων των ατόμων της Τρίτης Ηλικίας και ειδικότερα των ατόμων με Άνοια/Αλτσχάϊμερ και 

άλλες συναφείς νόσους και την εξασφάλιση μιας καλής ποιότητας ζωής, σύμφωνα με τις πολιτικές, τις  αρχές και 

τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του χάρτη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών.  Οι 

άνθρωποι  της Τρίτης Ηλικίας και τα άτομα με Άνοια/Αλτσχάϊμερ και άλλες συναφείς νόσους, έχουν το δικαίωμα 

σε μια ζωή χωρίς διακρίσεις, με ίσες ευκαιρίες και  ισότιμη  μεταχείριση και ενεργό συμμετοχή τους στην κοινωνία 

σε όλους τους τομείς. 

 

Το Ίδρυμα προωθεί την υγιή  γήρανση με την πιο ευρεία αντίληψη και αναγνωρίζει την ηλικιακή ωριμότητα ως  

μια φυσική εξέλιξη της ζωής και επικεντρώνεται στην σημαντικότητα της εμπειρίας και της προσδοκίας για μια 

καλύτερη και ουσιαστική  ποιότητα ζωής, με  την προώθηση και ανάπτυξη πολιτικών  και καλών  πρακτικών, για  

να γίνουν ή να παραμείνουν  ικανοί οι άνθρωποι της Τρίτης Ηλικίας και οι άνθρωποι με Άνοια/Αλτσχάϊμερ και 

άλλες συναφείς νόσους,  να επιλέγουν και να ελέγχουν τη ζωή τους, ειδικά όταν αντιμετωπίζουν δυσκολίες. 

 

Σκοπός  του Ιδρύματος είναι να κτίσει μια κοινωνία όπου οι άνθρωποι να έχουν: 

 α. Μια κοινωνία χωρίς διακρίσεις 

 β. Υγιή και ενεργή γήρανση 

 γ. Φιλικές ηλικιακά υπηρεσίες 

 δ. Εξασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

 ε. Προσβασιμότητα στην υγεία 

 στ. Ευκαιρίες στη δια βίου μάθηση 

 ζ. Ευκαιρίες στην απασχόληση 

 η. Ενεργή συμμετοχικότητα 

 θ. Ποιότητα ζωής 

 ι. Δημιουργία και λειτουργία κέντρων μνήμης. 

 

Σημαντικό μέρος του σκοπού και του οράματος του Ιδρύματος, αποτελεί η δημιουργία μιας φιλικής κοινωνίας για 

τα άτομα της Τρίτης Ηλικίας και πιο συγκεκριμένα για τα άτομα με Άνοια/Αλτσχάϊμερ και άλλες συναφείς νόσους. 

 

 



 
 

Ο σκοπός αυτός θα επιτευχθεί: 

 

α. Με τη στενή παρακολούθηση της εφαρμογής των πολιτικών του κράτους, οι οποίες αφορούν στα 

άτομα της Τρίτης Ηλικίας και στα άτομα με Άνοια/Αλτσχάϊμερ και άλλες συναφείς νόσους. 

 

β. Με την προώθηση εισηγήσεων για την υιοθέτηση πολιτικών και καλών πρακτικών, ειδικά σε θέματα 

υγείας και φροντίδας. 

 

γ.  Με την προώθηση μιας στρατηγικής για τα θέματα Τρίτης Ηλικίας και ειδικότερα για τα θέματα 

Άνοιας/Αλτσχάϊμερ και άλλες συναφείς νόσους. 

 

δ. Με την προώθηση στενής συνεργασίας με τις τοπικές αρχές, αρμόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες, 

κοινωνικές ομάδες, αλλά κύρια με την ενεργοποίηση και ευαισθητοποίηση των πολιτών των τοπικών 

κοινωνιών και την αλληλεγγύη, την κατανόηση και την αλληλοϋποστήριξη  μεταξύ των γενεών.  

 

ε. Με τη δημιουργία υπηρεσιών οι οποίες να είναι φιλικές στην Τρίτη Ηλικία και ειδικότερα στα άτομα με 

Άνοια/Αλτσχάϊμερ και άλλες συναφείς νόσους. 

 

 

Άρθρο 6 

ΣΤΟΧΟΙ 

 

Το Ίδρυμα στοχεύει: 

α. Στην επεξεργασία και παρακολούθηση των Κυπριακών, Ευρωπαϊκών και Διεθνών Πολιτικών, όσο 

αφορά στην ισότητα ευκαιριών και στην άρση όλων των διακρίσεων σε βάρος των ατόμων της 

Τρίτης Ηλικίας, αλλά και γενικά στην κοινωνική και οικονομική ζωή, στην υγεία, στην αγορά 

εργασίας, στην εκπαίδευση, στην οικογένεια και στη δημόσια ζωή. 

 

β. Στη διασφάλιση των δικαιωμάτων των ατόμων της Τρίτης Ηλικίας και ειδικότερα των ατόμων με 

Άνοια/Αλτσχάϊμερ και άλλες συναφείς νόσους, κατά το σχεδιασμό των πολιτικών για τη βελτίωση της 

ευημερίας και της υγείας τους. 

 

γ. Τα άτομα της Τρίτης Ηλικίας και ειδικότερα τα άτομα με Άνοια/Αλτσχαϊμερ και άλλες συναφείς 

νόσους να έχουν φωνή και λόγο/self advocacy σε ότι τους αφορά και τους επηρεάζει. 

 

δ. Τα άτομα της Τρίτης Ηλικίας και ειδικότερα τα άτομα με Άνοια/Αλτσχαϊμερ και άλλες συναφείς 

νόσους να ζουν σε μιαν κοινωνία όπου θα γερνούν ποιοτικά και θα τυγχάνουν σεβασμού της 

αναγνώρισης της προσφοράς τους, δια μέσου του διαγενεαλογικού διαλόγου. 

 

ε. Να δίνονται ευκαιρίες στα άτομα της Τρίτης Ηλικίας και ειδικότερα στα άτομα με Άνοια/Αλτσχαϊμερ 

και άλλες συναφείς νόσους για να είναι ενεργοί πολίτες στο μέτρο των δυνατοτήτων τους, σύμφωνα 

με τη φυσική και την πνευματική τους κατάσταση. 

 

στ. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να συνεργάζονται αποτελεσματικά και δημιουργικά για να ενισχύουν 

την ποιότητα ζωής των ανθρώπων της Τρίτης Ηλικίας και ειδικότερα των ατόμων με 

Άνοια/Αλτσχάϊμερ και άλλες συναφείς νόσους, σε όλη την πορεία και διαδικασία της γήρανσης. 

 

ζ. Να παρέχεται στα άτομα της Τρίτης Ηλικίας και ειδικότερα στα άτομα με Άνοια/Αλτσχαϊμερ και άλλες 

συναφείς νόσους υγιής τρόπος ζωής και προσφερόμενες υπηρεσίες βασιζόμενες στο 

ανθρωποκεντρικό και κοινωνικό μοντέλο. 

 

η. Εξασφάλιση επαγγελματικής φροντίδας (βασισμένης στο ανθρωποκεντρικό και κοινωνικό μοντέλο) 

στα άτομα της Τρίτης Ηλικίας και ειδικότερα στα άτομα με Άνοια/Αλτσχαϊμερ και άλλες συναφείς 

νόσους από πιστοποιημένους κοινωνικούς φροντιστές. 

 

θ. Τα άτομα της Τρίτης Ηλικίας και ειδικότερα τα άτομα με Άνοια/Αλτσχαϊμερ και άλλες συναφείς 

νόσους να διαφυλάσσονται από κάθε μορφή παραμέλησης, κακομεταχείρισης ή/και σεξουαλικής 

κακοποίησης. 



 
 

 

Άρθρο 7 

ΠΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ / ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

  

Ερευνητικό πεδίο 

Το ερευνητικό πεδίο αποτελεί ένα πολύ σημαντικό τομέα δράσης του Ιδρύματος που ασχολείται και διερευνά 

θέματα  υγείας, ποιότητας ζωής και άλλα συναφή με την υγιή και ενεργή γήρανση θέματα και ειδικότερα με 

θέματα Άνοιας/Αλτσχάϊμερ και άλλων συναφών νόσων.  

 

Ως εκ τούτου το Ίδρυμα θα ασχοληθεί: 

 

α. Στη διενέργεια ακαδημαϊκής έρευνας και στην παρακολούθηση ερευνών και μελετών για την Τρίτη 

Ηλικία και ειδικότερα όσο αφορά τα άτομα με Άνοια/Αλτσχάϊμερ και άλλες συναφείς νόσους, σε 

τοπικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο. 

 

β. Στη διερεύνηση μεθόδων και τρόπων βελτίωσης των δομών παροχής φιλοξενίας και φροντίδας 

στους ανθρώπους της Τρίτης Ηλικίας και ειδικότερα στα άτομα με Άνοια/Αλτσχάϊμερ και άλλες 

συναφείς νόσους. 

 

γ. Στην ενίσχυση και προώθηση των υπηρεσιών ανεξάρτητης διαβίωσης για άτομα με 

Άνοια/Αλτσχάϊμερ και άλλες συναφείς νόσους. 

 

δ. Στην υποβολή προτάσεων για την ανάληψη θετικών δράσεων που σχετίζονται με την Τρίτη Ηλικία 

και ειδικότερα με τα άτομα με Άνοια/Αλτσχάϊμερ και άλλες συναφείς νόσους. 

 

ε. Στη διεξαγωγή ερευνών και η εκπόνηση μελετών που αφορούν την Τρίτη Ηλικία και ειδικότερα τα 

άτομα με Άνοια/Αλτσχάϊμερ και άλλες συναφείς νόσους, σε στενή συνεργασία με όλους τους 

αρμόδιους φορείς και τους κοινωνικούς εταίρους. 

 

Δράσεις 

α. Σχεδιασμός και η υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων σε θέματα που αφορούν στην Τρίτη 

Ηλικία και ειδικότερα Άνοια/Αλτσχάϊμερ και άλλες συναφείς νόσους. 

 

β. Υποστήριξη των ατόμων της Τρίτης Ηλικίας και ειδικότερα των ατόμων με Άνοια/Αλτσχάϊμερ και 

άλλες συναφείς νόσους που υφίστανται παραμέληση, κακοποίηση, περιθωριοποίηση και κοινωνικό 

αποκλεισμό.  

 

γ. Ανάπτυξη πολιτικών, θέσεων και προγραμμάτων και ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής 

γνώμης για θέματα της Τρίτης Ηλικίας και ειδικότερα για θέματα Άνοιας/Αλτσχάϊμερ και άλλες 

συναφείς νόσους. 

 

δ. Συνεργασία με Ακαδημαϊκά και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα όλων των βαθμίδων στην Κύπρο και στο 

εξωτερικό. 

 

ε. Συνεργασία με  ιδιωτικά, ημικρατικά και δημόσια ιδρύματα, συμβούλια, αρχές και άλλους φορείς σε 

εθνικό και διεθνές επίπεδο.  

 

στ. Σχεδιασμός, οργάνωση και συμμετοχή σε σεμινάρια και συνέδρια στην Κύπρο και στο εξωτερικό. 

 

ζ. Ανάπτυξη ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων. 

 

η. Εκπαίδευση και κατάρτιση για: 

1. Άτομα της Τρίτης Ηλικίας και ειδικότερα άτομα με Άνοια/Αλτσχάϊμερ και άλλες συναφείς νόσους. 

2. Επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων. 

3. Επαγγελματικούς και οικογενειακούς φροντιστές.  

4. Το ευρύ κοινό. 

 



 
θ. Δημιουργία υπηρεσιών που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ατόμων της Τρίτης Ηλικίας και 

ειδικότερα ατόμων με Άνοια/Αλτσχάϊμερ και άλλες συναφείς νόσους, όπως συμβουλευτική, κέντρο 

ημέρας, ξενώνα και οτιδήποτε άλλο διευκολύνει και προωθεί την ποιότητα ζωής αυτών των ατόμων.  

 

ι. Δημιουργία γραφείου πληροφόρησης για θέματα της Τρίτης Ηλικίας.  

 

κ. Υποβολή και προώθηση καταγγελιών στους αρμόδιους φορείς για παραβιάσεις της αρχής της 

ισότητας και οποιασδήποτε απαγορευμένης διακριτικής έμφυλης ή άλλης μεταχείρισης ή 

παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ατόμων της Τρίτης Ηλικίας και ειδικότερα ατόμων με 

Άνοια/Αλτσχάϊμερ και άλλες συναφείς νόσους. 

 

λ. Πρόσληψη του απαραίτητου προσωπικού και η αξιοποίηση εθελοντών/ντριών στους/στις οποίους/ες 

αναθέτει καθήκοντα στα πλαίσια της εμπειρογνωμοσύνης και των επιστημονικών τους γνώσεων.  

 

μ.  Αγορά, ενοικίαση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο (συμπεριλαμβανομένης της δωρεάς) απόκτηση 

οποιασδήποτε κινητής ή ακίνητης περιουσίας, που το Ίδρυμα κρίνει αναγκαία ή ωφέλιμα για το έργο 

που επιτελεί. 

 

ν. Απόκτηση, χρήση, διάθεση και διαχείριση των αναγκαίων εφοδίων και πόρων που είναι χρήσιμα ή 

αναγκαία για τους σκοπούς του Ιδρύματος. 

 

ξ. Διαχείριση οποιονδήποτε κονδυλίων από Ευρωπαϊκά ή άλλα προγράμματα, τα οποία είναι δυνατόν 

να ανατεθούν στο Ίδρυμα. 

 

ο. Εκτέλεση οποιασδήποτε άλλης νόμιμης πράξης  που θα βοηθήσει ή θα συμβάλει στην επίτευξη των 

πιο πάνω στόχων και σκοπών. 

 

 

Άρθρο 8 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 

 

α. Το Ίδρυμα θα διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο: 

 

β. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνιστάται από: 

 1. Πρόεδρο 

 2. Αντιπρόεδρο 

 3. Γραμματέα 

 4. Ταμία 

 5. Τρία μέλη 

 

γ. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεδριάζει κάθε τρεις μήνες ή και συχνότερα αν κριθεί αναγκαίο.  

 

δ. Το Διοικητικό Συμβούλιο ρυθμίζει τα της διαδικασίας του. 

 

ε. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται τουλάχιστον τέσσερα μέλη του. 

 

στ. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει με τηλεδιάσκεψη ή να λαμβάνει απόφαση την οποία 

υπογράφει ηλεκτρονικά η πλειοψηφία των μελών του Συμβουλίου. 

 

ζ. Σε περίπτωση κένωσης θέσης στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι τριών μελών, το Διοικητικό Συμβούλιο θα 

προβαίνει σε διορισμό προς αναπλήρωση των κενωθεισών θέσεων. Σε περίπτωση ταυτόχρονης 

κένωσης πέραν των τριών ατόμων στο Διοικητικό Συμβούλιο, οι θέσεις θα αναπληρώνονται με διορισμό 

από τα υπάρχοντα εγγεγραμμένα μέλη. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Άρθρο 9 

ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος έχεις τις ακόλουθες ευθύνες και αρμοδιότητες:  

 

Καταρτίζει το πρόγραμμα δράσης του, προωθεί την υλοποίηση του και ελέγχει την ομαλή διεξαγωγή των 

δράσεών του. 

 

 

Συγκεκριμένα: 

 

α. Καταρτίζει το ετήσιο πρόγραμμα δράσης. 

 

β. Υποβάλλει προτάσεις σε αρμόδιους φορείς για βελτίωση της υφιστάμενης θέσης των ατόμων της Τρίτης 

Ηλικίας και ειδικότερα των ατόμων με Άνοια/Αλτσχάϊμερ και άλλες συναφείς νόσους. 

 

γ. Εγκρίνει τους ισολογισμούς του Ιδρύματος με βάση στοιχεία που κατατίθενται  ενώπιον του από τον 

Ταμία. 

 

 

Άρθρο 10 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

1. Εκπροσωπεί το Ίδρυμα δικαστικά και ενώπιον κάθε Αρχής, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.  

 

2. Υπογράφει κάθε έγγραφο, δήλωση, πρακτικά του Ιδρύματος, προσκλήσεις για τακτικές ή έκτακτες 

συνεδρίες μαζί με το Γραμματέα. 

 

3. Υπογράφει κάθε αναγκαία πληρωμή μαζί με τον Ταμία.  

 

4. Συγκαλεί και προεδρεύει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος. 

 

5. Παρακολουθεί την υλοποίηση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.  

 

6. Προωθεί τη συνεργασία και δικτύωση με άλλες ΜΚΟ (Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις).  

 

7. Προωθεί τη δικτύωση με Υπουργεία και άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες και φορείς.  

 

8. Εντοπίζει και επιδεικνύει ενδιαφέρον για υποβολή προτάσεων για υλοποίηση ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων σε συνεργασία με επιστημονικούς και άλλους συνεργάτες.  

 

9. Μεριμνά για την παρακολούθηση της εφαρμογής των νομοθεσιών που αφορούν την Τρίτη Ηλικία και 

ειδικότερα των ατόμων με Άνοια/Αλτσχάϊμερ και άλλες συναφείς νόσους. 

 

10. Έχει την ευθύνη της δημόσιας προβολής και των δημοσίων σχέσεων του Ιδρύματος.  

 

11. Συγκαλεί κάθε τρεις μήνες τακτικές συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή και έκτακτες συνεδριάσεις 

αν χρειαστεί και προεδρεύει των συνεδριάσεων του Ιδρύματος. Σε περίπτωση απουσίας του/της τον/την 

αντικαθιστά ο/η Αντιπρόεδρος. 

 

 

 

 

 

 



 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

1. Αντικαθιστά τον/την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του/της.  

 

2. Καταγράφει και τεκμηριώνει τις ανάγκες του Ιδρύματος σε τεχνολογικό και γραφειακό προσωπικό και σε 

ενδεχόμενες νέες ανάγκες ανθρώπινου δυναμικού με έκθεση του/της προς το Διοικητικό Συμβούλιο του 

Ιδρύματος. 

 

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

1. Εποπτεύει την τήρηση του αρχείου και την υλοποίηση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Ιδρύματος και γενικά της καθημερινής λειτουργίας του Ιδρύματος.  

 

2. Μεριμνά για την επιτυχή σύγκλιση των συνεδριών του Ιδρύματος.  

 

3. Μεριμνά για την τήρηση, ετοιμασία και αρχειοθέτηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Ιδρύματος. 

 

 

ΤΑΜΙΑΣ 

 

1. Έχει την ευθύνη της διαχείρισης των πόρων του Ιδρύματος σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

 

2. Είναι υπεύθυνος/η για την εκτέλεση των εισπράξεων και πληρωμών, την τήρηση λογιστικών βιβλίων και 

των λογαριασμών και την ετοιμασία της ετήσιας έκθεσης λογαριασμών.  

 

3. Συνυπογράφει μαζί με τον/ην Πρόεδρο τις πληρωμές του Ιδρύματος.  

 

4. Καταθέτει τις εισπράξεις από οποιουσδήποτε πόρους του Ιδρύματος στον τραπεζικό λογαριασμό του 

Ιδρύματος. 

 

 

ΜΕΛΗ 

 

Τα Μέλη αναλαμβάνουν ειδικά καθήκοντα που τους αναθέτει το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος και 

συμμετέχουν στην υλοποίηση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.  

 

 

Άρθρο 11 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος μπορεί να συστήνει μόνιμες ή ad hoc Υποεπιτροπές για την 

υλοποίηση των σκοπών, των στόχων και των δραστηριοτήτων του Ιδρύματος, στις οποίες να εκχωρεί 

συγκεκριμένες αρμοδιότητες. 

 

2. Οι Υποεπιτροπές του Ιδρύματος μπορεί να έχουν αποφασιστική ή συμβουλευτική αρμοδιότητα σύμφωνα 

με την απόφαση σύστασης τους από το Διοικητικό Συμβούλιο.  

 

 

Άρθρο 12 

ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 

 

1. Κρατικές και Ευρωπαϊκές χορηγίες. 

 

2. Χορηγίες από Ιδρύματα και Οργανισμούς του εσωτερικού και του εξωτερικού παραχωρούμενες χωρίς 

όρους και δεσμεύσεις. 

 



 
3. Έσοδα από την υλοποίηση Ευρωπαϊκών ή άλλων προγραμμάτων.  

 

4. Δικαιώματα συμμετοχής σε σεμινάρια, διασκέψεις κλπ.  

 

5. Έσοδα από την πώληση εκδόσεων του Ιδρύματος, κατόπιν άδειας της Αρμόδιας Αρχής, όπως προνοείται 

από την ισχύουσα νομοθεσία. 

 

6. Έσοδα από καλλιτεχνικές και άλλες εκδηλώσεις.  

 

7. Εισφορές και δωρεές προς το Ίδρυμα. 

 

Εκεί και όπου απαιτείται θα εξασφαλίζεται η έγκριση της αρμόδιας Αρχής.  

 

 

Άρθρο 13 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 

 

Ο ετήσιος οικονομικός έλεγχος του Ιδρύματος θα γίνεται από εγκεκριμένο ελεγκτή. Οι ετήσιοι εξελεγμένοι 

λογαριασμοί θα υποβάλλονται στον Έφορο Σωματείων και Ιδρυμάτων κάθε τέλος του χρόνου.  

 

 

Άρθρο 14 

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

 

Το Ίδρυμα έχει αφιερωμένη περιουσία 1000 Ευρώ επ’ ονόματι του στην Τράπεζα Κύπρου. 

 

 

Άρθρο 15 

ΔΙΑΛΥΣΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 

 

1. Το Ίδρυμα διαλύεται με απόφαση 6 από τα 7 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  

 

2. Σε περίπτωση διάλυσης, αφού εξοφληθούν όλες οι υποχρεώσεις του Ιδρύματος, κάθε υπόλοιπο της 

περιουσίας του παραχωρείται σε αντίστοιχο Ίδρυμα/Φορέα που δραστηριοποιείται στην Κύπρο.  

 

 

Άρθρο 16 

 

Οτιδήποτε δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του 

Ιδρύματος. 

 

 

Άρθρο 17 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

 

Το παρόν καταστατικό τροποποιείται πλειοψηφικά από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, μετά από 

εισήγηση του/της Προέδρου του και κατόπιν έγκρισης του Δικαστηρίου, όπως προνοείται στην ισχύουσα 

νομοθεσία. 

 

 

Άρθρο 18 

ΕΜΒΛΗΜΑ 

 

Το έμβλημα του Ιδρύματος είναι στο πάνω μέρος δέντρο καλυμμένο με φύλλα που συμβολίζει την κοινωνία και 

τους νέους της Κύπρου και στο κάτω μέρος ρίζες που συμβολίζουν στέρεες βάσεις από τους γηραιότερους.  

  


