ΙΔΡΥΜΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΛΙΟΣ ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΗΣ
ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Τα πιο κάτω πρόσωπα (εφεξής μαζί καλούμενοι οι ΙΔΡΥΤΕΣ απεφάσισαν να
ιδρύσουν Ίδρυμα με την ονομασία:

ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΛΙΟΣ ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΗΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ και για την υλοποίηση και προς εκπλήρωση των πιο πάνω οι ΙΔΡΥΤΕΣ
προβαίνουν με την παρούσα ιδρυτική πράξη στη σύσταση του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ, το
οποίο θα διέπεται από τις διατάξεις της παρούσας ιδρυτικής πράξης και τις πρόνοιες
της σχετικής Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νομοθεσίας, Νόμος 57/72.
1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
1.1

1.2

Οι ΙΔΡΥΤΕΣ, με την παρούσα, ιδρύουν και συνιστούν ΙΔΡΥΜΑ με την
επωνυμία ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΛΙΟΣ ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΗΣ
Η ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ δεν δύναται να μεταβληθεί ή
τροποποιηθεί με οποιοδήποτε τρόπο ή σε οποιοδήποτε χρόνο, εκτός στις
περιπτώσεις που αυτό επιβάλλεται από το Νόμο, από αμετάκλητη και
τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή στην περίπτωση που ληφθεί ομόφωνη
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος.

2. ΕΔΡΑ
2.1 Η έδρα του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ είναι η Λευκωσία, Κύπρου.
3. ΣΚΟΠΟΙ
Το ΙΔΡΥΜΑ είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός και συστήνεται για τους
σκοπούς που γενικά περιγράφονται ως ακολούθως:
(α) Η διατήρηση της μνήμης του αείμνηστου ιδρυτή και διευθυντή της Σχολής G.C.
School of Careers, εκπαιδευτικού και αγωνιστή Στέλιου Χατζηπετρή.
(β) Η παροχή υποτροφιών και βραβείων, η διοργάνωση εκθέσεων, συνεδρίων,
συναυλιών, καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, σεμιναρίων, διαλέξεων και
οποιωνδήποτε άλλων εκπαιδευτικών ή άλλων εκδηλώσεων, με σκοπό την
προώθηση και καλλιέργεια του πνεύματος των γραμμάτων, του πολιτισμού και
της κουλτούρας του Ελληνισμού της Κύπρου.
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(γ) Η συλλογή, διατήρηση και συντήρηση βιβλίων, έντυπου υλικού, ταινιών,
μαγνητοταινιών, έργων τέχνης και άλλων αντικειμένων για προώθηση των πιο
πάνω σκοπών.
(δ) Η δημιουργία αθλητικών ομίλων, η υγιής απασχόληση και η πνευματική
ανέλιξη, η δημιουργία ομάδων και η πραγματοποίηση εκδηλώσεων
ψυχαγωγικού περιεχομένου.
(ε) Η διαπαιδαγώγηση της νεολαίας στα ιδανικά της ελευθερίας, της δημοκρατίας,
της προόδου, της ειρήνης, της αλληλοκατανόησης και άλλων κοινωφελών
σκοπών.
(στ) Η ανάπτυξη κοινωνικής και άλλης δραστηριότητας.
(η) Η συμβολή στις αθλητικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και άλλες δραστηριότητες.
3.1 Η ερμηνεία των ΣΚΟΠΩΝ που εκτίθενται πιο πάνω δεν πρέπει να είναι
περιοριστική, αλλά πρέπει να τυγχάνει της ευρύτερης δυνατής ερμηνείας, εκτός
αν διαφορετικά και ρητά προκύπτει από το κείμενο της παρούσας Ιδρυτικής
πράξης.
3.2

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα έχει το δικαίωμα να τροποποιεί και/ή
συμπληρώνει τους σκοπούς του ιδρύματος μετά από ομόφωνη απόφαση του.

4. ΑΦΙΕΡΟΥΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
4.1
Η αφιερούμενη προς το ΙΔΡΥΜΑ περιουσία είναι εκείνη η οποία εμφαίνεται
εις το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ του παρόντος, το οποίον αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα της παρούσας Ιδρυτικής Πράξης και είναι Λ.Κ.1.000 (Λίρες Κύπρου
Χίλιες).
4.2

Σε περίπτωση διάλυσης του Ιδρύματος η περιουσία του θα περιέλθει προς
όφελος του ..........................................

5. ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
5.1
Οι σκοποί του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ θα πραγματώνονται από το σύνολο των
καθαρών εισοδημάτων, της από καιρού εις καιρόν περιουσίας του
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ, καθώς και από τους υπόλοιπους πόρους του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ.
5.2

Πόροι του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ είναι:
Α.
Τα καθαρά εισοδήματα από την από καιρού εις καιρόν κινητή και
ακίνητη περιουσία του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ τα οποία θα απομένουν μετά
την αφαίρεση όλων των πάσης φύσεως δαπανών και εξόδων τα οποία
απαιτούνται για, ή είναι παρεμπίπτοντα προς, την διαχείριση της
περιουσίας και την εν γένει δέουσα λειτουργία του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ.
Β.

Οποιεσδήποτε εισφορές, δωρεές, κληροδοτήματα και επιχορηγήσεις
Ιδιωτών, του Κράτους ή Δημοσίων ή Ιδιωτικών Οργανισμών
(εξαιρουμένης της υπό των ιδρυτών δοθείσης περιουσίας) δοθέντα ή
καταβληθέντα προς τον σκοπό όπως αυτούσια χρησιμοποιηθούν ή το

3
προϊόν διαθέσεως τους χρησιμοποιηθεί, μετά την αφαίρεση τυχόν
δαπανών ή εξόδων, για τους ΣΚΟΠΟΥΣ του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ.
Γ.

Οι καθαρές εισπράξεις από οποιεσδήποτε δραστηριότητες του
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ.

Δ.

Εισοδήματα από επενδύσεις κάθε μορφής.

Ε.

Εισοδήματα από εκμετάλλευση της κινητής ή ακίνητης ιδιοκτησίας
του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ.

ΣΤ.

Τόκους, καταθέσεις και δάνεια.

Η.

Η διεξαγωγή εράνων κατόπιν εγκρίσεως της Αρμόδιας Αρχής.

6. ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΟΡΩΝ
6.1

Μετά την αφαίρεση κάθε αναγκαίας δαπάνης για τη λειτουργία του
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, κατά την απόλυτη
διακριτική του ευχέρεια, να διαθέτει για τους ΣΚΟΠΟΥΣ του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
τα ακόλουθα:
Α.

Ολόκληρο ή οποιοδήποτε μέρος τους εισοδήματος από το κεφάλαιο
του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ.

Β.

Ολόκληρο ή οποιοδήποτε μέρος από τρέχουσες εισφορές, δωρεές,
επιχορηγήσεις, κληροδοτήματα, κληρονομιές, εράνους, έσοδα από
εκδηλώσεις και δραστηριότητες, καθώς και κάθε άλλο εισόδημα από
οποιαδήποτε πηγή, νοουμένου ότι τηρούνται κατά το δυνατόν οι
επιθυμίες και οι όροι των δωρητών.
Νοείται ότι, αν για οποιοδήποτε λόγο δεν διατεθούν όλοι οι πιο πάνω
πόροι ή οποιοδήποτε
μέρος τους, το Διοικητικό Συμβούλιο
υποχρεούται, κατά τη λήξη κάθε ετήσιας περιόδου χρήσης, να
κεφαλοποιεί κάθε υπόλοιπο.

7. ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
7.1

Το ΙΔΡΥΜΑ με την κατά Νόμον εγγραφήν του, θα έχει Νομικήν
Προσωπικότητα και σαν τέτοιο θα έχει και θα δύναται να ασκεί κάθε κατά
Νόμον εξουσίαν προς πραγμάτωση, ή προς υποβοήθηση της πραγμάτωσης, με
οποιοδήποτε τρόπο, αμέσως ή εμμέσως των Σκοπών του.

7.2

Χωρίς οποιονδήποτε επηρεασμό ή περιορισμό της γενικότητας της
παραγράφου 7.1 ανωτέρω, το ΙΔΡΥΜΑ, προς τον σκοπό πραγμάτωσης ή
υποβοήθησης της πραγμάτωσης με οποιοδήποτε τρόπο αμέσως ή εμμέσως
των Σκοπών του, θα έχει και τις πιο κάτω εξουσίες:
α.

Να συμβάλλεται ή προβαίνει σε διευθετήσεις με το Κράτος και/ή
Κυβερνήσεις ξένων χωρών, με Ιδρύματα και φορείς είτε του Ιδωτικού
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είτε του Δημόσιου Τομέα, είτε στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό προς
τον σκοπόν πραγμάτωσης στην Κύπρο ή στο εξωτερικό των ΣΚΟΠΩΝ
του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ με τον πιο πρόσφορο τρόπο.
β.

Η διαφοροποίηση της επένδυσης της αρχικά αφιερωμένης περιουσίας
του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ σε οποιανδήποτε άλλην μορφήν ή μορφές
επένδυσης αυτής και ούτω καθεξής, όπως το Διοικητικό Συμβούλιο
ήθελε αποφασίσει.

γ.

Η με οποιονδήποτε τρόπο, με αγορά, ανταλλαγή, μίσθωση, δωρεά, ή
άλλως πως απόκτηση και κατοχή οποιασδήποτε ακίνητης ή κινητής
περιουσίας στην Κύπρο, είτε βεβαρημένης είτε ελεύθερης υποθήκης ή
οποιουδήποτε εμπράγματου ή άλλου βάρους, καθώς και με όρους τους
οποίους το ΙΔΡΥΜΑ ήθελε αποφασίσει.

δ.

Η με οποιονδήποτε τρόπο, πώληση, ανταλλαγή, εκμίσθωση, δωρεά ή
άλλως πως διάθεση ή παραχώρηση οποιασδήποτε ακίνητης ή κινητής
περιουσίας του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ, καθώς και με όρους τους οποίους το
ΙΔΡΥΜΑ ήθελεν αποφασίσει.
Η διάθεση αυτή δεν θα γίνεται με τρόπο που θα συνιστά εμπορία. Σε
καμιά περίπτωση το ΙΔΡΥΜΑ δεν θα μετατρέπεται σε έμπορο γης,
ακίνητης ή κινητής περιουσίας.

ε.

Η με οποιονδήποτε τρόπο αξιοποίηση, με κατεδάφιση ή και ανέγερση
νέων κτιρίων, οποιασδήποτε ακίνητης περιουσίας του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ.

στ.

Να δανείζει ή και να δανείζεται χρήματα με τόκο ή χωρίς τόκο και είτε
με ή χωρίς εγγυήσεις ή και με ή χωρίς οποιαδήποτε υποθήκη ή άλλη
επιβάρυνση είτε της περιουσίας του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ είτε της
περιουσίας τρίτου προσώπου και για οποιοδήποτε ποσό, καθώς και με
όρους τους οποίους το ΙΔΡΥΜΑ ήθελεν αποφασίσει.

ζ.

Να σύρει, δέχεται και συνάπτει καθώς και οπισθογραφεί, προεξοφλά
και συναλλάττεται σε συναλλαγματικές, υποσχετικά ομόλογα και
άλλους διαπραγματεύσιμους τίτλους, καθώς και να εκδίδει χρεωστικά
ομόλογα, γραμμάτια και οποιαδήποτε χρεώγραφα καθώς και με όρους
τους οποίους το ΙΔΡΥΜΑ ήθελεν αποφασίσει και το άνοιγμα και η
διατήρηση τραπεζικών λογαριασμών και η έκδοση τραπεζικών
επιταγών.

η.

Η με οποιονδήποτε τρόπο επένδυση των χρημάτων ή και
οποιασδήποτε άλλης περιουσίας του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ, τα οποία δεν
απαιτούνται αμέσως για τους ΣΚΟΠΟΥΣ του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ, καθώς
και με όρους τους οποίους το ΙΔΡΥΜΑ ήθελεν αποφασίσει.

θ.

Η αποδοχή ή μη εισφορών, συνδρομών, δωρεών, κληροδοτημάτων ή
άλλης μορφής παραχωρήσεων υπό του Κράτους, Ιδιωτικών ή
Δημοσίων Οργανισμών ή υπό οποιουδήποτε προσώπου, καθώς και με
όρους τους οποίους το ΙΔΡΥΜΑ ήθελεν αποφασίσει.
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ι.

Η απόκτηση υπό του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ οποιωνδήποτε μετοχών ή τίτλων
συμμετοχής σε οποιανδήποτε εταιρεία ή Οργανισμό καθώς και η
συνεργασία με οποιοδήποτε πρόσωπο ή πρόσωπα, Ιδρύματα, το
Κράτος ή Δημοσίους Οργανισμούς προς το σκοπό πραγμάτωσης των
ΣΚΟΠΩΝ του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ.

κ.

Η διεξαγωγή κάθε φύσης δραστηριότητας, εκδήλωσης ή
δημοσιότητας, η οποία αμέσως ή εμμέσως εξυπηρετεί ή προβάλλει
τους ΣΚΟΠΟΥΣ του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ και/ή με την συνεργασία ή
συμμετοχή με άλλα φυσικά ή Νομικά πρόσωπα και Κρατικής ή
Δημόσιας Αρχής προώθηση των ΣΚΟΠΩΝ του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ.

λ.

Η δημιουργία Εμπιστευμάτων (TRUSTS) ή η αποδοχή Περιουσίας εν
Εμπιστεύματι ή να ενεργεί σαν Εμπιστευματοδόχος (TRUSTEE)
καθώς και με όρους τους οποίους το ΙΔΡΥΜΑ ήθελεν αποφασίσει.

μ.

Η εργοδότηση και αμοιβή του Προσωπικού του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ή
Ειδικών Συμβούλων του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ καθώς και η παροχή
συντάξεων, φιλοδωρημάτων, η συμμετοχή σε Ταμείο Προνοίας καθώς
και η πρόνοια περί της Ευημερίας ή Ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
αναφορικά προς τα Μέλη του Προσωπικού αυτού.

ν.

Η εγγραφή ή η αναγνώριση του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ σε οποιαδήποτε χώρα
στο εξωτερικό.

ξ.

Οι σκοποί που αναφέρονται πιο πάνω πρέπει να μήν ερμηνεύονται
περιοριστικά αλλά με την μέγιστη δυνατή ευρύτητα, εκτός εάν
διαφορετικά προκύπτει από τις πρόνοιες της παρούσας ιδρυτικής
πράξης του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ.

8. Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
Το ΙΔΡΥΜΑ διευθύνεται συμφώνως προς τον Νόμο και την Ιδρυτικήν Πράξιν του
Ιδρύματος η οποία έχει κατατεθεί στον Έφορον Σωματείων και Ιδρυμάτων την 22αν
Απριλίου 2004.
Σε περίπτωση κατά την οποία, σύμφωνα με την παρούσα ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
απαιτείται απόφαση των ΙΔΡΥΤΩΝ, αυτή θα λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία.
9. ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
9.1

Η διοίκηση του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ διεξάγεται υπό πενταμελούς Διοικητικού
Συμβουλίου περιλαμβανομένου του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου
και το οποίον θα απαρτίζεται από:
Πρόεδρο, Γραμματέα, Ταμία και 2 Μέλη και θα διορίζονται υπό των
ΙΔΡΥΤΩΝ.
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α.

ΟΙ ΙΔΡΥΤΕΣ δικαιούνται κατά πάντα χρόνον να ακυρώσουν ή
ανακαλέσουν οποιονδήποτε γενόμενον διορισμόν ή να παύσουν
άπαντας ή οποιονδήποτε των επ’ αυτού διορισθέντων και να
αντικαταστήσουν τούτον ή τούτους υπό άλλων, ή να πληρώσουν διά
συμπληρωματικού διορισμού θέση η οποία χηρεύει από οποιανδήποτε
αιτίαν εις τον αριθμό των υπ’ αυτών διορισθέντων.

β.

Εις περίπτωσιν θανάτου των ΙΔΡΥΤΩΝ, η πλειοψηφία των επ’ αυτού
διορισθέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή οποιουδήποτε
αριθμού τούτων ευρίσκονται εν υπηρεσία κατά την ημέρα του θανάτου
αυτών, περιβέβληνται αυτομάτως δια των εξουσιών διορισμού μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου, τας οποίας διά του παρόντος έχουν ΟΙ
ΙΔΡΥΤΕΣ, και μετά ταύτα εις το διηνεκές οι εκάστοτε διοριζόμενοι
αντικαταστάται αυτών.

γ.

Εάν κατά τον θάνατο των ΙΔΡΥΤΩΝ δεν υπάρχουν τουλάχιστον δύο
εκ των υπό του ΙΔΡΥΤΟΥ διορισθέντων μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου ή εάν τα υπάρχοντα εν υπηρεσία μέλη δεν επιθυμούν να
διορίσουν ή δεν διορίζουν μέλη ή εάν τα υπηρετούντα μέλη είναι δύο
και δεν συμφωνούν δια τοιούτους διορισμούς, τότε είτε ο εκτελεστής
τυχόν διαθήκης είτε οι προσωπικοί αντιπρόσωποι των ΙΔΡΥΤΩΝ ως
ήθελε είναι οι περιπτώσεις, περιβέβληνται αυτομάτως δια των
εξουσιών διορισμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τας οποίας
έχουν διά του παρόντος ΟΙ ΙΔΡΥΤΕΣ.

δ.

Νοείται ότι ΟΙ ΙΔΡΥΤΕΣ δύνανται διά τυχόν τελευταίας εγκύρου
διαθήκης τους να καθορίσουν οποιονδήποτε άλλον ή πρόσθετον
τρόπον ασκήσεως μετά θάνατον αυτών των εξουσιών των ΙΔΡΥΤΩΝ
περί διορισμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άμα τη
επικυρώσει της τοιαύτης Διαθήκης οποιαδήποτε τυχόν πρόνοια της
Διαθήκης θα αντικαθιστά τας προνοίας των υποπαραγράφων 9 του
παρόντος καταστατικού.

9.2

Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να μειωθεί ή
αυξηθεί μετά από ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να έχουν ηλικία τουλάχιστο 21 έτη.

9.3

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα έχει το δικαίωμα να αφαιρέσει την ιδιότητα του
μέλους μετά από ομόφωνη απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

9.4

Χηρεύουσα θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο ή θέση στο Διοικητικό
Συμβούλιο η οποία προκύπτει από αύξηση του αριθμού των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου θα πληρείται με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου.

7

10. ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
10.1

Για την υλοποίηση των ΣΚΟΠΩΝ του, το ΙΔΡΥΜΑ θα ασκεί, μέσω του
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τις ακόλουθες εξουσίες:
Α.

Την αποδοχή, εξεύρεση, συλλογή, λήψη, κτήση πόρων, δωρεών,
εισφορών,
ωφελημάτων,
επιχορηγήσεων,
συνδρομών,
κληροδοτημάτων και εν γένει καταβολών και περιουσίας υπό
οποιανδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο, καθώς και τη
σύναψη δανείων.

Β.

Τον σχεδιασμό και την πρακτική εφαρμογή της δράσης του
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ως συντονιστικού σώματος και τη συνεργασία με
τοπικές αρχές, επιτροπές και άλλες δημόσιες αρχές, εθελοντικές και
φιλανθρωπικές οργανώσεις, άλλα οργανωμένα σύνολα και άτομα που
έχουν παρόμοιους ΣΚΟΠΟΥΣ με αυτούς του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ.

Γ.

Τον διορισμό Επιτροπών στις οποίες μπορούν να μετέχουν και
πρόσωπα που δεν είναι μέλη του, με σκοπό την υποβοήθηση του έργου
του. Οι επιτροπές αυτές θα ασκούν τέτοια καθήκοντα και θα έχουν
τέτοιες εξουσίες όπως θα ορίζει το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ από
καιρό σε καιρό, θα τελούν δε κάτω από τον πλήρη έλεγχο και την
εποπτεία του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, το οποίο μπορεί από
καιρό σε καιρό να καταργεί ή να μετατρέπει τη σύνθεση τέτοιας
επιτροπής ή να διορίζει νέα μέλη και να πληρεί χηρεύουσες θέσεις σ`
αυτήν.

Δ.

Τον καθορισμό του ύψους των πληρωμών προς το ΙΔΡΥΜΑ από ή για
λογαριασμό προσώπων προς τα οποία παρέχονται οι υπηρεσίες του
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ.

Ε.

Την επένδυση εντός ή εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας
οποιουδήποτε χρηματικού ποσού το οποίο ανήκει στο ΙΔΡΥΜΑ.

ΣΤ.

Την εκποίηση και/ή ρευστοποίηση οποιουδήποτε περιουσιακού
στοιχείου του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ οποτεδήποτε.

Ζ.

Την καταβολή της αναγκαίας για τη διοίκηση και λειτουργία του
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ δαπάνης και κάθε άλλης δαπάνης η οποία βαρύνει το
ΙΔΡΥΜΑ από τα εισοδήματα ή τα κεφάλαια του.

Η.

Το άνοιγμα και τη διατήρηση επ` ονόματι του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
τραπεζικού λογαριασμού ή τραπεζικών λογαριασμών και τη
διαχείριση των λογαριασμών αυτών.

Θ.

Την απόκτηση, με αγορά ή δωρεά ή άλλως πως, ακίνητης ή κινητής
ιδιοκτησίας, ανεξάρτητα αν υπόκειται σε ειδικό καταπίστευμα ή μη.
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Ι.

Την πώληση, ενοικίαση, υποθήκευση, διάθεση ή εκμετάλλευση
ολόκληρης ή μέρους της ακίνητης ή άλλης περιουσίας ή ιδιοκτησίας ή
των πόρων του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ.
Νοείται ότι η με οποιοδήποτε τρόπο απόκτηση ή διάθεση ακίνητης
ιδιοκτησίας του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ γίνεται μόνο για εξυπηρέτηση των
ΣΚΟΠΩΝ του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ και σε καμιά περίπτωση η
δραστηριότητα αυτή δεν ασκείται κατ` επάγγελμα.

Κ.

Την εργοδότηση προσωπικού για τις ανάγκες του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ και
τον καθορισμό των όρων εργασίας του.
ΚΑ.

Την ρύθμιση κάθε θέματος που εμπίπτει στην αρμοδιότητα του
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με τη σύνταξη και εφαρμογή
κανονισμών που να ρυθμίζουν τα της διεύθυνσης και
λειτουργίας του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ.

ΚΒ.

Την ερμηνεία των προνοιών της Ιδρυτικής Πράξης και την
επίλυση τυχόν θεμάτων που δεν προνοούνται στην Ιδρυτική
Πράξη, σύμφωνα πάντα με το γράμμα και το πνεύμα της
σχετικής νομοθεσίας.

ΚΓ.

Την εκτέλεση οποιασδήποτε άλλης ενέργειας ή πράξης η οποία
κρίνεται αναγκαία, συναφής, ή σχετιζόμενη με την εκπλήρωση
των ΣΚΟΠΩΝ του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ.

11. ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
11.1

Τα Μέλη του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τα οποία έχουν οριστεί
σύμφωνα με τις πρόνοιες του ΑΡΘΡΟΥ (9) είναι οι εξής:
1. Αιμίλιος Χατζηπετρής
2. Μαρούλα Χατζηπετρή
3. Μιχάλης Μιχαήλ
4. Τάκης Κληρίδης
5. Δρ. Αιμίλιος Σολωμού

12. ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΡΤΙΑ
12.1

Οι Συνεδρίες του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ είναι τριών ειδών:
Α.

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.
Αυτή πραγματοποιείται κατά τον μήνα Φεβρουάριο ή Μάρτιο εκάστου
έτους και σ` αυτή, πλην άλλων, θα εγκρίνεται ο απολογισμός του
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ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ για το οικονομικό έτος και θα υποβάλλονται τα
πεπραγμένα του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ.
Β.

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.
Αυτές πραγματοποιούνται τακτικά κάθε δύο μήνες.

Γ.

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.
Αυτές πραγματοποιούνται οποτεδήποτε ήθελε ζητήσει την σύγκληση
τους ο εκάστοτε Πρόεδρος του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ή
όταν ζητηθεί από το ¼ των Μελών του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, με επιστολή τους προς τούτο, απευθυνόμενης στον
Γραμματέα και καθορίζουσα τα προς συζήτηση θέματα.

Δ.

Το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ βρίσκεται σε απαρτία όταν
παρίστανται τρία τουλάχιστον από τα μέλη του. Σε περίπτωση που δεν
διαπιστώνεται απαρτία, η συνεδρία αναβάλλεται.

E.

Οι αποφάσεις του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ λαμβάνονται με
απλή πλειοψηφία των παρόντων Μελών εκτός όπου το παρών
καταστατικό ομιλεί διαφορετικά.
Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο
Πρόεδρος μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα δεύτερης ή νικώσας ψήφου.

12. 2

Τηρουμένων των πιο πάνω, το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ δύναται να
ρυθμίζει περαιτέρω τα των Συνεδριών του καθ` ον τρόπο κρίνει από καιρού
εις καιρόν πλέον πρόσφορο.

12.3

Το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ μπορεί να καλέσει οποιοδήποτε πρόσωπο
να παραστεί σε οποιαδήποτε συνεδρία του ως παρατηρητής, χωρίς βέβαια
δικαίωμα ψήφου.

13. ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
13.1

Εκτός εάν άλλως ήθελε αποφασισθεί από το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,
οι Συνεδρίες του θα λαμβάνουν χώραν στην Έδρα του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ.

14. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
14.1

Έγγραφη ειδοποίηση για κάθε Συνέλευση ή Συνεδρία του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, θα αποστέλλεται στα Μέλη του από τον Γραμματέα και θα
καθορίζει τον τόπο και χρόνο αυτής καθώς και την ημερήσια διάταξη. Κάθε
τέτοια ειδοποίηση θα αποστέλλεται τουλάχιστον τρεις (3) μέρες πριν την
Συνεδρία αυτή, εκτός εάν επείγουσες συνθήκες απαιτούν συντομότερη
προθεσμία.

14.2

Καμιά διαδικασία οποιασδήποτε Συνεδρίας ή Συνέλευσης του
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ και καμιά απόφαση που θα ληφθεί σ` αυτές
δεν θα καθίσταται άκυρη ένεκα αντικανονικότητας σε σχέση προς την
ειδοποίηση ή ένεκα μη περίληψης του θέματος που αποφασίσθηκε στην
ημερήσια διάταξη. Δεν απαιτείται έγγραφη ειδοποίηση αν στην Συνέλευση ή
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Συνεδρία του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ παρίστανται όλα τα Μέλη
του και δηλώνουν ότι το προαπαιτούμενο της Ειδοποίησης εγκαταλείπεται.
14.3

Τα μέλη θα έχουν το δικαίωμα ψήφου προσωπικά ή δια αντιπροσώπου και/ή
χωρίς να παρίστανται φυσικά στις συνεδριάσεις, δια εγγράφου αποστολής της
θέσης τους με οποιοδήποτε τρόπο στο Διοικητικό Συμβούλιο.

15. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
15.1 Εκτός εάν διαφορετικά προνοείται στο παρόν, κάθε θέμα θα αποφασίζεται και
κάθε απόφαση θα λαμβάνεται από το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ με
πλειοψηφία των παρόντων και ψηφιζόντων Μελών του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
16. ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
16.1 Οι αποφάσεις του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ είναι καθ` όλα έγκυρες,
ανεξάρτητα αν κατά τη λήψη τους υπήρχε χηρεύουσα θέση στο
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ και ανεξάρτητα από μεταγενέστερη
εξακρίβωση τυχόν παρατυπίας κατά το διορισμό οποιουδήποτε Μέλους ή
απουσίας από οποιοδήποτε Μέλος των αναγκαίων προσόντων για το
διορισμό του.
17. ΠΡΑΚΤΙΚΑ
17.1

Ο Γραμματέας του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ θα τηρεί Βιβλίο
Πρακτικών στο οποίο θα καταχωρεί όλα τα πρακτικά και όλες τις αποφάσεις
του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ και οποιαδήποτε τέτοια πρακτικά
υπογραμμένα από τον Πρόεδρο του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ και
τον Γραμματέα θα συνιστούν επαρκή μαρτυρία ότι οποιαδήποτε απόφαση
ελήφθη δεόντος καθώς και αναφορικά προς την πλειοψηφία που υπερψήφισε
την τέτοιαν απόφαση. Τα πρακτικά κάθε συνεδρίας εγκρίνονται στην
επόμενη συνεδρία του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ και υπογράφονται
από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα όπως πιο πάνω αναφέρεται.

17.2

Τα πρακτικά του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ συγγράφονται από το Γραμματέα, σε
περίπτωση δε απουσίας ή κωλύματος, από τον Βοηθό Γραμματέα και, σε
περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και των δύο, από Μέλος που ορίζεται για
τον σκοπό αυτό από το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Τα πρακτικά
συνεδριών του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ υπογράφονται από τον
προεδρεύοντα και τον εκτελέσαντα χρέη Γραμματέα κατά τη συγκεκριμένη
συνεδρία.

18. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
18.1

Κανένα Μέλος του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ δε θα παίρνει
οποιοδήποτε μισθό, οποιαδήποτε αμοιβή, οποιοδήποτε φιλοδώρημα ή γενικά
οποιοδήποτε ποσό, για οποιεσδήποτε εργασίες ή υπηρεσίες προσφέρει προς το
ΙΔΡΥΜΑ, ως Μέλος του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.
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19. ΕΚΠΤΩΣΗ
19.1

Μέλος του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ εκπίπτει από
το αξίωμα του αν:
Α.

Κηρυχθεί σε πτώχευση δυνάμει δικαστικής απόφασης ή είναι
αναξιόχρεο.

Β.

Καταστεί διανοητικά ανίκανο.

Γ.

Υποβάλει γραπτή παραίτηση προς το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.

Δ.

Τερματιστεί ο διορισμός του σύμφωνα με τους όρους της παρούσας
ΙΔΡΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ.

20. ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΗΡΕΥΟΥΣΑΣ ΘΕΣΗΣ
20.1

Σε περίπτωση κατά την οποία οποιοδήποτε μέλος του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ εκπέσει της θέσης του, διορίζεται σε αντικατάσταση του νέο
μέλος από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ, σύμφωνα με τους
όρους της παρούσας ΙΔΡΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ.

21. ΠΡΟΕΔΡΟΣ
21.1

Ο Πρόεδρος προεδρεύει των συνεδριάσεων του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, σε περίπτωση δε απουσίας ή κωλύματος αναπληρούται από
τον Αντιπρόεδρο και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος από τον αμέσως
επόμενο αξιωματούχο, κατά τη σειρά που αναφέρονται ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ (9) της
Ιδρυτικής Πράξης.

21.2

Ο Πρόεδρος θα προεδρεύει κάθε συνεδρίας του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ θα έχει τη νικώσα ή δεύτερη ψήφο.

21.3

Κανένας Πρόεδρος θα δικαιούται σε οποιαδήποτε αμοιβή, μισθό ή
φιλοδώρημα για τη συμμετοχή και την υπηρεσία του σαν Μέλος του
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

22. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
22.1

Το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ διορίζει από τα Μέλη του τον
Γραμματέα του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ο οποίος, πλην άλλων:

Α.

Επιμελείται τη σύνταξη και καταχώρηση των πρακτικών των Συνεδριών του
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

Β.

Συντάσσει μαζί με τον Ταμία τον προϋπολογισμό του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ και
λαμβάνει οδηγίες γι` αυτό από τον Πρόεδρο του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.
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Γ.

Μεριμνά για την
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

εκτέλεση

των

αποφάσεων

του

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Δ.

Υποβάλλει κατά την λήξη κάθε έτους Έκθεση πεπραγμένων του
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ στο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.

Ε.

Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν από το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.

22.2

Όταν ο Γραμματέας απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρεί ο Βοηθός
Γραμματέας.

23. ΤΑΜΙΑΣ
23.1

23.2

Το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ διορίζει από τα Μέλη του τον Ταμία του
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ο οποίος πλην άλλων:
Α.

Συντάσσει μαζί με τον Γραμματέα και υπό τις οδηγίες του Προέδρου,
τον προϋπολογισμό του επόμενου οικονομικού έτους και τον
υποβάλλει στο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ προς έγκριση.

Β.

Υποβάλλει κατά το τέλος κάθε οικονομικού έτους τον απολογισμό και
Ισολογισμό του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ στο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
προς έγκριση.

Γ.

Μεριμνά για την τήρηση των υπό του Νόμου απαιτουμένων
Λογιστικών Βιβλίων και Λογαριασμών.

Δ.

Εκπληρώνει οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν από το
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.

Όταν ο Ταμίας απουσιάζει ή κωλύεται θα τον αναπληρεί ο Βοηθός Ταμίας.

24. ΑΛΛΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
24.1

Το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ δύναται να προσλαμβάνει, να εργοδοτεί και
να απολύει οποιουσδήποτε αξιωματούχους ή εργοδοτούμενους καθώς και με
όρους τους οποίους ήθελε κρίνει σκόπιμους.

24.2

Το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ δύναται να προβαίνει σε συμφωνίες για την
επ` αμοιβή ή με παροχή υπηρεσιών Συμβούλων, Ειδικών σε θέματα αναγκαία
ή βοηθητικά για την εκπλήρωση των ΣΚΟΠΩΝ του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ.

25. ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
25.1

Το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ έχει εξουσία όπως διορίζει πρόσωπο ή
πρόσωπα σαν Επίτιμο Πρόεδρο, Επίτιμο Αντιπρόεδρο, ή Επίτιμο Μέλος του
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ στις συνεδρίες του οποίου όμως δεν θα
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συμμετέχουν ούτε και θα έχουν οποιοδήποτε δικαίωμα ψήφου καθώς και με
όρους τους οποίους το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ήθελε αποφασίσει.
26. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Το οικονομικόν έτος αρχίζει την 1ην ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ και λήγει την 31ην
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ.
26.2 Η οικονομική διαχείριση του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ διενεργείται βάσει
προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων που καταρτίζεται και ψηφίζεται από το
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ κάθε έτος.
26.1

26.3

26.4

Το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ μεριμνά για την τήρηση ακριβών και
λεπτομερών λογιστικών βιβλίων στα οποία καταχωρούνται όλες οι πράξεις
των δοσοληψιών του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ καθώς επίσης και για την κατά το τέλος
κάθε έτους κατάρτιση των πιο κάτω λογαριασμών και την διαβίβαση αυτών
προς τον Έφορο Ιδρυμάτων μέσα σε ένα μήνα από την κατάρτιση τους:
Α.

Λογαριασμό του ανεκκαθάριστου εισοδήματος του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε την 31ην ημέρα του μηνός
Δεκεμβρίου.

Β.

Λογαριασμό κατά την έναρξη του έτους, του στα χέρια του
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ περισσεύματος και όλων των κατά την διάρκεια του
έτους για λογαριασμό του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ χρημάτων που
εσιπράχθηκαν.

Γ.

Λογαριασμό όλων των εις το ΙΔΡΥΜΑ ή από αυτό οφειλουμένων
χρηματικών ποσών και των κατά την ίδια περίοδο πληρωμών.

Οι λογαριασμοί του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ελέγχονται με δαπάνες του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
από Ελεγκτή, Έκθεση του οποίου υποβάλλεται στον Έφορο Ιδρυμάτων μαζί
με τους λογαριασμούς.

27. ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΕΜΒΛΗΜΑ
27.1

Το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ θα εγκρίνει την ΣΦΡΑΓΙΔΑ και το
ΕΜΒΛΗΜΑ του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. Η Σφραγίδα θα φυλάσσεται από τον
Πρόεδρο και θα χρησιμοποιείται μόνο με εξουσιοδότηση του Προέδρου, και
κάθε έγγραφο που θα σφραγίζεται με την Σφραγίδα, θα υπογράφεται από τον
Πρόεδρο και θα προσυπογράφεται από τον Γραμματέα.

28. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΔΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
28.1

Ο Πρόεδρος του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ εκπροσωπεί το ΙΔΡΥΜΑ
δικαστικώς και εξωδίκως και ενώπιον κάθε αρμοδίας Αρχής και δύναται δια
της υπογραφής του όπως δεσμεύει το ΙΔΡΥΜΑ σε κάθε σύμβαση,
συναλλαγή, πράξη ή ενέργεια.
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ΟΙ ΙΔΡΥΤΕΣ
…………………………………….
ΜΑΡΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΗ
……………………………………
ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Η αφιερούμενη περιουσία είναι €1717.58 ΕΥΡΩ.

16
22 Απριλίου 2004
Προς
Υπουργείο Εσωτερικών
Τμήμα Εφόρου Εγγραφής Σωματείων και Ιδρυμάτων
ΛΕΥΚΩΣΙΑ.
Κύριοι
ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΛΙΟΣ ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΗΣ
Αναφέρομαι στο ως άνω θέμα και συνημμένα σας εσωκλείω:
(α)
(β)
(γ)
(δ)

την Ιδρυτική Πράξη,
τα ονόματα και διευθύνσεις των μελών της διοίκησης,
την Επωνυμία του Ιδρύματος και
την έδρα του ιδρύματος

και παρακαλώ όπως προβείτε στην εγγραφή του.
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία.
Με τιμή,
KPMG

ΜΠ Μιχαήλ
Συνέταιρος
Εσώκλ.
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ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΗΣ
-------------------------------------------------------------------------Συμφωνείται μεταξύ των Μαρούλας και Αιμίλιου Χατζηπετρή όπως συσταθεί ίδρυμα
σύμφωνα με τις πρόνοιες της Κυπριακής Νομοθεσίας ως εξής:
(α)

Το όνομα του θα είναι “ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΛΙΟΣ ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΗΣ”.

(β)

Η έδρα του θα βρίσκεται στην Λευκωσία.

(γ)

Η αφιερούμενη περιουσία θα είναι €1717.58 ΕΥΡΩ.

(δ)

Τα μέλη της Διοίκησης του θα είναι οι εξής:
1. Αιμίλιος Χατζηπετρής
2. Μαρούλα Χατζηπετρή
3. Μιχάλης Μιχαήλ
4. Τάκης Κληρίδης
5. Αιμίλιος Σολωμού

(ε)

Το προτιθέμενο Ιδρυτικό έγγραφο του επισυνάπτεται.

ΜΑΡΤΥΡΕΣ

ΙΔΡΥΤΕΣ

1. ……………………………….

1. ……………………………….

2. ………………………………..

2. ……………………………….

