
ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 
 
 
Εμείς οι κάτωθι υπογεγραμμένοι/ες, εκφράζουμε τη θέληση μας να ιδρύσουμε το ίδρυμα «Παρατηρητήριο 
Τρίτης Ηλικίας Κύπρου», με έδρα τη Λεμεσό, στην οδό Αχιλλέα Λυμπουρίδη 4, 4105 Άγιος Αθανάσιος, 
Λεμεσός, με σκοπoύς και στόχους: 
 
Σκοποί: 

 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. 

 

Οι σκοποί αυτοί θα επιτευχθούν: 

 

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. 

 

Στόχοι: 

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 διαγενεακού 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. 

 
Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γραμματέας, Ταμίας και Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος είναι οι 
ακόλουθοι: 
 

1. Δημοσθένης Κ. Αντωνίου - Πρόεδρος 
2. Στέλιος Στυλιανού  - Αντιπρόεδρος 
3. Άντρος Χριστοδούλου  - Γραμματέας 
4. Μαρία Θεμιστοκλέους  - Ταμίας 

 
Μέλη: 
 1. Γιαννούλα Ε. Αντωνίου  
 2. Έλενα Λοϊζίδου 
 3. Αλέξης Χ. Αντωνίου 
 
Επισυνάπτονται τα πλήρη στοιχεία τους μαζί με τις υπογραφές τους. 
 
Το ίδρυμα έχει αφιερωμένη περιουσία στο όνομα του 1000 Ευρώ. 
 
 
Με τιμή, 
 
Πρόεδρος  Αντιπρόεδρος      Γραμματέας   Ταμίας 
Δήμος Κ. Αντωνίου Στέλιος Στυλιανού     Άντρος Χριστοδούλου Μαρία Θεμιστοκλέους 
 
 
 
..............................         ..............................             ...................................             .................................. 
 
 
Μέλη: 
 
Γιαννούλα Ευκλείδου Αντωνίου ................................ 
 
 
Έλενα Λοϊζίδου   ................................ 
 
 
Αλέξης Χ. Αντωνίου  ................................ 
 
 
 
 
 
 



Θέση Ονοματεπώνυμο 
Αριθμός 
Ταυτότ. 

Διεύθυνση Τηλέφωνο Ηλεκτρον. Διεύθυνση 

Πρόεδρος 
Δημοσθένης 

Αντωνίου 
711547 

Αχιλλέα Λυμπουρίδη 4, 
4105 Άγιος Αθανάσιος, 

Λεμεσός 

99550895 
25750898 

d.antoniou@demosantoniou.com 

Αντιπρόεδρος 
Στέλιος 

Στυλιανού 
789209 

Όλγας 10, Διαμ. 103, 
2304 Λακατάμια, 

Λευκωσία 
99543393 ss@talos-rtd.com 

Γραμματέας 
Άντρος 

Χριστοδούλου 
677455 

Μελίνας Μερκούρη 24, 
4107 Άγιος Αθανάσιος, 

Λεμεσός 
99576589 marketing.andros@cytanet.com.cy 

Ταμίας 
Μαρία 

Θεμιστοκλέους 
666341 

Νίκου Καζαντζάκη 11β, 
4632 Κολόσσι, 

Λεμεσός  
99430446 maria@auditchart.com 

Μέλος 
Γιαννούλα 
Ευκλείδου 
Αντωνίου 

422187 
Στρατηγού 

Μακρυγιάννη 4, 3022 
Λεμεσός 

99202697 
25352587 

y.antoniou@hotmail.com 

Μέλος 
Έλενα 

Λοϊζίδου 
725372 

Κονδυλάκη 5, 
4044Γερμασόγεια, 

Λεμεσός 
99442612 e.loizidou@cytanet.com.cy 

Μέλος 
Αλέξης Χ. 
Αντωνίου 

1054505 
Ατλαντίδος 8, Διαμ. 5, 

4103 Λεμεσός 
99581553 alexis@sacyprus.com 

 


