ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ˝ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΕΠΕΙΔΗ η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας (που πιο κάτω θα αναφέρεται ως ο
˝ΙΔΡΥΤΗΣ˝), επιθυμεί όπως ιδρύσει ίδρυμα με σκοπό την προώθηση της
επιστημονικής έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας στην Κύπρο, και
ΕΠΕΙΔΗ έχει αποφασιστεί όπως για την πραγμάτωση του σκοπού αυτού διατεθεί το
ποσό των £200,000 (διακοσίων χιλιάδων λιρών Κύπρου) για το οποίο γίνεται ειδική
πρόνοια σε Άρθρο του Προϋπολογισμού Ανάπτυξης 1994 κάτω από το Κεφάλαιο
19.01.3 – Γραφείο Προγραμματισμού.
ΓΙΑ ΤΟΥΤΟ:
(1) Ο ΙΔΡΥΤΗΣ, ενεργών διά του Υπουργού Οικονομικών, με την παρούσα
Ιδρυτική Πράξη ιδρύει Ίδρυμα με την επωνυμία ˝ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ &
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ˝ (που πιο κάτω θα αναφέρεται ως το ˝ΙΔΡΥΜΑ˝) με έδρα
τη Λευκωσία. Το ΙΔΡΥΜΑ αποτελεί μετεξέλιξη του Ιδρύματος Προώθησης
Έρευνας στο οποίο έχουν ενσωματωθεί μέρος των δραστηριοτήτων του
Ιδρύματος Τεχνολογίας, το οποίο έχει τερματίσει της εργασίες του.
(2) Οι σκοποί του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ, είναι αυτοί που αναφέρονται στο Καταστατικό
του, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα Ιδρυτική Πράξη ως
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής, και
ιδιαίτερα είναι η προώθηση της επιστημονικής έρευνας, τεχνολογικής
ανάπτυξης και καινοτομίας στην Κύπρο. Ο όρος «επιστημονική έρευνα»
αναφέρεται τόσο στις θετικές όσο και στις κοινωνικές και άλλες επιστήμες
και περιλαμβάνει όλα τα είδη έρευνας σε οποιοδήποτε επίπεδο τεχνολογικής
ωριμότητας όπως αυτά αναθεωρούνται από καιρό εις καιρό από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και/ή άλλους αρμόδιους φορείς, καλύπτοντας θέματα
βασικής έρευνας, βιομηχανικής έρευνας, πειραματικής ανάπτυξης και
καινοτομίας. Ο όρος «καινοτομία» περιλαμβάνει την καινοτόμο
επιχειρηματική δραστηριότητα καθώς και την επιχειρηματικότητα υψηλής
τεχνολογίας. Ο όρος αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανάπτυξη και υιοθέτηση
οποιασδήποτε μορφής καινοτομίας από επιχειρήσεις, ανάπτυξη νέων
καινοτόμων και νεοφυών επιχειρήσεων (startups), προώθηση κέντρων
καινοτομίας, εκκολαπτηρίων και επιταχυντών νεοφυών επιχειρήσεων,
δημιουργία καινοτόμων τεχνοβλαστών από πανεπιστήμια, ερευνητικά
ινστιτούτα και υφιστάμενες επιχειρήσεις για εμπορική αξιοποίηση
ερευνητικών αποτελεσμάτων καθώς και την αξιοποίηση Δικαιωμάτων
Διανοητικής Ιδιοκτησίας μέσω χορήγησης αδειών εκμετάλλευσης ή
συμβουλευτικών υπηρεσιών, κ.α Χωρίς περιορισμό, οι κύριοι σκοποί του
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ είναι:
(1)
Η υλοποίηση του ρόλου του εκτελεστικού
βραχίονα της κυβέρνησης σε θέματα Έρευνας,
Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ).
(2)
Η υποστήριξη των ερευνητικών, καινοτομικών
και παραγωγικών φορέων της κυπριακής οικονομίας
στην υλοποίηση δραστηριοτήτων έρευνας και

καινοτομίας υψηλής ποιότητας και η προώθηση του
οράματος για καθιέρωση της Κύπρου ως μίας
κοινωνίας έρευνας, γνώσης και καινοτομίας.
(3)
Η παρακολούθηση των δραστηριοτήτων
επιστημονικής έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και
καινοτομίας στην Κύπρο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και
διεθνώς.
(4)
Ο εντοπισμός κατάλληλων θεμάτων για
διεξαγωγή ερευνητικής εργασίας και ανάπτυξη
καινοτομίας, λαμβάνοντας υπόψη και τη μακροχρόνια
στρατηγική της Κύπρου στους τομείς έρευνας,
τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας.
(5)
Ο σχεδιασμός και προκήρυξη προγραμμάτων
έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας σε
επιλεγμένες θεματικές περιοχές.
(6)
Η αξιολόγηση των δυνατοτήτων φορέων ή
ατόμων για διεξαγωγή έρευνας και ανάπτυξη
καινοτομίας.
(7)
Η ενίσχυση των ερευνητικών δραστηριοτήτων
των ερευνητικών και παραγωγικών φορέων της
κυπριακής οικονομίας και η παροχή οικονομικής
υποστήριξης μέσω χορηγιών ή άλλων χρηματοδοτικών
εργαλείων για την υλοποίηση αξιόλογων έργων
έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας.
(8)
Η ενίσχυση της ερευνητικής υποδομής,
υποδομών καινοτομίας και η ανάπτυξη νέων
ερευνητικών
κέντρων,
κέντρων
καινοτομίας,
ινστιτούτων και τεχνολογικών φορέων σε τομείς
υψηλής προτεραιότητας για την Κύπρο.
(9)
Η χρηματοδότηση και εποπτεία σημαντικών
έργων,
στο πλαίσιο των οποίων, πέραν των
δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και
καινοτομίας, θα είναι δυνατή η υποστήριξη και άλλων
σχετικών (πχ εκπαιδευτικών) δραστηριοτήτων και
υποδομών.
(10)
Η παρακολούθηση και αξιολόγηση της
υλοποίησης
και
των
αποτελεσμάτων
των
προγραμμάτων και έργων που χρηματοδοτεί.
(11) Η διαχείριση ευρωπαϊκών και διεθνών
προγραμμάτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και
καινοτομίας στα οποία συμμετέχει η Κύπρος, η
προώθηση της συμμετοχής κυπριακών ερευνητικών και
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άλλων οργανισμών και επιχειρήσεων και η οργάνωση
και ο συντονισμός της εκπροσώπησης της Κύπρου σε
επιστημονικές και άλλες επιτροπές των προγραμμάτων
αυτών.
(12)
Η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και
επιτροπές της Κύπρου ή / και του εξωτερικού σε θέματα
που αφορούν τον έλεγχο και τη νομιμότητα των έργων
έρευνας και καινοτομίας που χρηματοδοτεί.
(13) Η ανάπτυξη και η παρακολούθηση ενός
ολοκληρωμένου
μηχανισμού
επικοινωνίας/
ανατροφοδότησης με τους ενδιαφερόμενους φορείς
(stakeholders) του οικοσυστήματος της χώρας για την
έρευνα και καινοτομία
(14)
Η ενδυνάμωση μηχανισμών υποστήριξης του
επιχειρηματικού κόσμου για τεχνολογική αναβάθμιση,
προαγωγή της καινοτομίας, μεταφορά τεχνολογίας,
αξιοποίηση αποτελεσμάτων έρευνας και προώθηση της
εμπορικής τους εκμετάλλευσης. Ανάπτυξη
και
ενίσχυση υποστηρικτικών μηχανισμών για προώθηση
της
καινοτομίας
και
της
καινοτόμου
επιχειρηματικότητας μέσω κέντρων καινοτομίας,
εκκολαπτηρίων, επιταχυντών νεοφυών επιχειρήσεων
(accelerators), τεχνολογικών πάρκων, κοκ
(15) Η υποστήριξη ερευνητικών, καινοτομικών,
νεοφυών και άλλων Οργανισμών για την εμπορική
αξιοποίηση αποτελεσμάτων έρευνας και καινοτομίας,
μέσω χορηγιών ή άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων
καθώς και μέσω της παροχής υπηρεσιών,
συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας και λειτουργίας
ενός Εθνικού Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας.
(16) Η υποστήριξη της δικτύωσης των ερευνητικών,
καινοτομικών και άλλων οργανισμών για ανάπτυξη
ερευνητικής δραστηριότητας και καινοτομίας.
(17) Η υποστήριξη δράσεων ευαισθητοποίησης της
κυπριακής κοινωνίας για τη σημασία της έρευνας και
καινοτομίας στην οικονομία, στην κοινωνία, και στη
δημιουργία κουλτούρας έρευνας και καινοτομίας στις
νεότερες γενιές, στη δημιουργία νέων και καλύτερων
θέσεων εργασίας και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής
του πολίτη.
(18)
Η παροχή συμβουλών στην Κυβέρνηση και/ή
σε άλλους αρμόδιους φορείς σε θέματα έρευνας,
τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας.
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(19) Η προώθηση της διεθνούς δικτύωσης της χώρας
σε θέματα έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και
καινοτομίας.
(20) Η συνομολόγηση συμφωνιών με άλλους
οργανισμούς, είτε του εσωτερικού είτε του εξωτερικού
για από κοινού διεξαγωγή ερευνών, εκπαιδευτικών και
προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας είτε επί
προσωρινής είτε επί μακροχρόνιας είτε επί μονίμου
βάσης, η χρηματοδότηση ή συμμετοχή στη
χρηματοδότηση τέτοιων συνεργασιών και γενικά, η
προώθηση της επιτυχίας τους.
(21) Η δημιουργία ειδικού Ταμείου Επιστημονικής
Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας
για την παραχώρηση των χορηγιών που αναφέρονται
στις πιο πάνω υποπαραγράφους.
(22)
Η εργοδότηση ή απασχόληση, μόνιμα ή
έκτακτα, επί πλήρους ή μερικής βάσης απασχόλησης
προσωπικού, για διεκπεραίωση εργασίας με όρους που
καθορίζει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο, προς
εξυπηρέτηση των σκοπών του Ιδρύματος.
(23) Η απασχόληση σε έκτακτη βάση συμβούλων ή
ειδικών επιστημόνων, Κυπρίων ή αλλοδαπών, με όρους
που θα καθορίζει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο,
προς εξυπηρέτηση οποιωνδήποτε από τους σκοπούς
του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ.
(24) Η αγορά, αποδοχή υπό τύπο δωρεάς, λήψη,
απόκτηση ή κατοχή, με μίσθωση ή υπομίσθωση, ή με
αντάλλαγμα ή διαφορετικά (για οποιοδήποτε δικαίωμα
ή συμφέρον), κάθε φύσης και περιγραφής κινητής και
ακίνητης ιδιοκτησίας (ανεξάρτητα του εάν αυτή είναι
ενυπόθηκη, βεβαρημένη ή όχι) η οποία είναι αναγκαία
ή συμφέρει ή συμβάλλει στην εκπλήρωση
οποιουδήποτε από τους σκοπούς του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ, με
την προϋπόθεση ότι τα πιο πάνω θα γίνονται
αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ.
(25)
Η απόκτηση, μίσθωση, πώληση, κατασκευή,
επιδιόρθωση, μετατροπή, συντήρηση, ανταλλαγή ή
απόκτηση ή εκχώρηση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων
αγοράς, ιδιοκτησίας ή μίσθωσης κάθε είδους
εξοπλισμού, μεταφορικών μέσων, μηχανημάτων,
εξαρτημάτων, εργαλείων, συσκευών, υλικών και
αντικειμένων τα οποία είναι χρήσιμα ή αναγκαία για τη
διεξαγωγή ή προώθηση ή εκτέλεση οποιουδήποτε από
τους σκοπούς του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ.
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(26)
Η ανέγερση, συντήρηση, μετατροπή, επέκταση,
λειτουργία, διαχείριση, επίπλωση, διακόσμηση,
έλεγχος, κατεδάφιση, αντικατάσταση οποιασδήποτε
οικοδομής ή εγκατάστασης και κάθε φύσης
διευκόλυνσης ή κατασκευής, όπως το ΙΔΡΥΜΑ ήθελε
κρίνει επιθυμητό για τους σκοπούς του και η
συνεισφορά ή επιχορήγηση των πιο πάνω.
(27) Η εκποίηση, αξιοποίηση, για οικοδομικούς ή
άλλους σκοπούς, με οποιονδήποτε τρόπο ολόκληρης ή
μέρους ακίνητης, κινητής ή πνευματικής ιδιοκτησίας
του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ, η οποία δεν είναι πλέον αναγκαία
για τους σκοπούς του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ή η επιβάρυνση ή
υποθήκευση ολόκληρου ή μέρους της ακίνητης
ιδιοκτησίας του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ σύμφωνα με όρους που
καθορίζονται εκάστοτε από το ΙΔΡΥΜΑ.
(28) Η σύναψη δανείων ή η εξεύρεση χρημάτων ή η
εξασφάλιση υποχρεώσεων (είτε του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ είτε
άλλου προσώπου) με όποιο τρόπο και με τέτοιους
όρους όπως ήθελε κρίνει σκόπιμο, ειδικότερα δε με την
έκδοση γραμματίων, υποθηκών ή οποιωνδήποτε άλλων
χρεογράφων, που θα συσταθούν ή θα εδράζουν πάνω
σε όλα ή μερικά από τα περιουσιακά στοιχεία και
δικαιώματα του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ, ή χωρίς οποιαδήποτε
τέτοια εξασφάλιση και με τέτοιους όρους, όπως το
ΙΔΡΥΜΑ ήθελε εκάστοτε καθορίσει.
(29)
Η βελτίωση, διαχείριση, έλεγχος, ανάπτυξη,
εκμετάλλευση, ανταλλαγή, εκμίσθωση, υποθήκευση,
επιβάρυνση, πώληση, εκποίηση, χορήγηση δωρεάν και
παραχώρηση δικαιωμάτων και προνομίων που αφορούν
τα περιουσιακά στοιχεία, στοιχεία ενεργητικού και
δικαιώματα του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ή πάνω στα οποία έχει
συμφέρον το ΙΔΡΥΜΑ ή με οποιοδήποτε τρόπο, χρήση
των περιουσιακών στοιχείων του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ και
υιοθέτηση μέσων τα οποία κατά την κρίση του
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ είναι επωφελή για τη γνωστοποίηση και
διαφήμιση των σκοπών του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ και την
προώθηση της δημοτικότητας και της καλής του φήμης.
(30)
Η επένδυση των χρημάτων του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ,
τα οποία το ΙΔΡΥΜΑ δεν χρειάζεται άμεσα, σε τέτοιες
επενδύσεις, όπως το Διοικητικό Συμβούλιο ήθελε
εκάστοτε αποφασίσει.
(31) Η προσέλκυση και αποδοχή χρηματοδοτήσεων,
δωρεών, παροχών, συνδρομών, χορηγήσεων και γενικά
οικονομικών και άλλων ενισχύσεων για την προώθηση
των σκοπών του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ με τέτοιους όρους και
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ανταλλάγματα όπως το Διοικητικό Συμβούλιο ήθελε
εκάστοτε αποφασίσει.
(32) Η αίτηση και προώθηση, μέσω των αρμοδίων
οργάνων, της ψήφισης οποιουδήποτε Νόμου ή έκδοσης
οποιουδήποτε Διατάγματος ή Κανονισμού ή της
έκδοση εσωτερικού Κανονισμού ή της έγκρισης
απόφασης ή Καταστατικού ή της εξασφάλισης
οποιασδήποτε άδειας, ώστε να μπορέσει το ΙΔΡΥΜΑ
να επιτύχει οποιονδήποτε από τους σκοπούς του ή να
επιφέρει οποιαδήποτε τροποποίηση στην όλη
διάρθρωση του ή για οποιονδήποτε άλλον επωφελή,
κατά την κρίση του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ σκοπό, ή η ένσταση
σε κάθε διαδικασία ή αίτηση, η οποία δυνατό να
βλάψει, άμεσα ή έμμεσα, τους σκοπούς του
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ και σύναψη και εκτέλεση οποιασδήποτε
συμφωνίας με οποιαδήποτε Κυβερνητική ή δημοτική,
τοπική ή άλλη Αρχή ή Οργανισμό, ή Εταιρεία, ή
Οργάνωση ή πρόσωπο που δυνατό να θεωρηθεί ότι
μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη όλων ή μερικών από
τους σκοπούς του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ.
(33) Η προαγωγή της εγγραφής ή αναγνώρισης του
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ σε οποιανδήποτε χώρα ή τόπο.
(34) Γενικά η διενέργεια κάθε άλλης πράξης ή
δραστηριότητας την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο
θεωρεί ότι έχει σχέση ή συμβάλλει στην επίτευξη των
πιο πάνω σκοπών του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ.
3.

Για τους σκοπούς του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ο ΙΔΡΥΤΗΣ
αφιερώνει το ποσό των £200,000 (διακοσίων χιλιάδων
λιρών Κύπρου) καταβλητέο ως εξής:
Με τη σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου και τη
δημιουργία του Ειδικού Ταμείου Επιστημονικής
Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας.

4.

Πόροι του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ είναι η πιο πάνω δωρεά του
ΙΔΡΥΤΗ, οποιαδήποτε άλλη κρατική χορηγία,
οικονομικοί πόροι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πηγές
ξένης τεχνικής βοήθειας, πηγές του ιδιωτικού τομέα
συμπεριλαμβανομένων χρηματοδοτήσεων, δωρεών,
εισφορών, εσόδων από παροχές υπηρεσιών και
οποιεσδήποτε συνδρομές ή επιχορηγήσεις από
οπουδήποτε και αν προέρχονται.

5.

(1)
Το ΙΔΡΥΜΑ θα διοικείται σύμφωνα με το
Καταστατικό
του,
που
επισυνάπτεται
ως
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο το
οποίο αποτελείται από τους ακόλουθους:
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(α) Τον εκάστοτε Επικεφαλής Επιστήμονα
(Chief Scientist), ex officio, ως Πρόεδρο.
(β)
Οκτώ (8) αριστίνδην μέλη, τα οποία θα
διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο. Δύο
(2) αριστίνδην μέλη θα προέρχονται από τη
Δημόσια Υπηρεσία και δύο (2) μέλη θα είναι
καθ’ υπόδειξη της Συνόδου Πρυτάνεων
Κυπριακών Πανεπιστημίων.
(2) H θητεία του ex officio Προέδρου του Διοικητικού
Συμβουλίου (Επικεφαλής Επιστήμονας) ισχύει μέχρι
τη λήξη της θητείας του Προέδρου της Δημοκρατίας ο
οποίος έχει διορίσει τον Επικεφαλής Επιστήμονα ή
μέχρι να τερματισθεί η θητεία του από τον Πρόεδρο
της Δημοκρατίας, όποιο είναι προγενέστερο.
(3) Η θητεία των Μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου, θα είναι πενταετής, αλλά μπορούν να
επαναδιοριστούν.
(4) Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί, οποτεδήποτε
και για οποιονδήποτε λόγο, να παύσει οποιοδήποτε
από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην του
Επικεφαλής Επιστήμονα.
6.

Ο διορισμός των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
είναι προσωπικός για τον κάθε διοριζόμενο υπό την
ιδιότητα που αναφέρεται στην παράγραφο 5 της
παρούσας Ιδρυτικής Πράξης και τα Μέλη δεν μπορούν
να αντιπροσωπεύονται από αντικαταστάτη, πλην του
Προέδρου για τον οποίο γίνεται ειδική πρόνοια στην
υποπαράγραφο (5) της παραγράφου 13 του
επισυνημμένου Καταστατικού του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ.

7.

Χηρεία θέσης στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν καθιστά
άκυρη οποιαδήποτε απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου που λήφθηκε εν των μεταξύ εφόσον κατά
τη λήψη της υπήρχε η αναγκαία απαρτία.

8.

Απαρτία αποτελούν 5 τουλάχιστο Μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου και, τηρουμένων των
προνοιών της γενικής επιφύλαξης της παραγράφου 9
του
επισυνημμένου
Καταστατικού
του
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ, οι αποφάσεις λαμβάνονται με
πλειοψηφία των παρόντων και ψηφιζόντων Μελών
και σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αντικαταστάτης του έχει
δεύτερη ψήφο.
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9.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει εξουσία να εκδίδει
Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των
αποφάσεών του και για τη ρύθμιση της άσκησης των
εξουσιών του και της λειτουργίας του και γενικά να
αποφασίζει για κάθε θέμα για το οποίο δεν γίνεται
ειδική πρόνοια στο επισυνημμένο Καταστατικό του
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ.

Λευκωσία ............................
Ο ΙΔΡΥΤΗΣ

Υπουργός Οικονομικών,
για Κυβέρνηση της Δημοκρατίας
ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ
1. ..............................................
2. ................................................
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ Ι

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

8

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ &
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
Ίδρυση
Επωνυμία

1.

Καθιδρύεται ίδρυμα με την επωνυμία ″ ΙΔΡΥΜΑ
ΕΡΕΥΝΑΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ″ (που πιο κάτω θα
αναφέρεται ως το ΙΔΡΥΜΑ), το οποίο αποτελεί νομικό
πρόσωπο και έχει όλες τις ιδιότητες νομικού προσώπου
και διέπεται από τις πρόνοιες του περί Σωματείων και
Ιδρυμάτων και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμο του
2017 (Ν. 104(I)/2017) και τις πρόνοιες του παρόντος
Καταστατικού.

Έδρα

2.

Η έδρα του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ είναι η Λευκωσία.

Σκοποί

3.

Ο σκοπός για τον οποίο καθιδρύεται το ΙΔΡΥΜΑ είναι
η προώθηση της επιστημονικής έρευνας, τεχνολογικής
ανάπτυξης και καινοτομίας στην Κύπρο.. Ο όρος
«επιστημονική έρευνα» αναφέρεται τόσο στις θετικές
όσο και στις κοινωνικές και άλλες επιστήμες και
περιλαμβάνει όλα τα είδη έρευνας σε οποιοδήποτε
επίπεδο τεχνολογικής ωριμότητας όπως αυτά
αναθεωρούνται από καιρό εις καιρό από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και/ή άλλους αρμόδιους φορείς,
καλύπτοντας θέματα βασικής έρευνας, βιομηχανικής
έρευνας, πειραματικής ανάπτυξης και καινοτομίας. Ο
όρος «καινοτομία» περιλαμβάνει την καινοτόμο
επιχειρηματική δραστηριότητα καθώς και την
επιχειρηματικότητα υψηλής τεχνολογίας. Ο όρος
αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανάπτυξη και
υιοθέτηση οποιασδήποτε μορφής καινοτομίας από
επιχειρήσεις, ανάπτυξη νέων καινοτόμων και νεοφυών
επιχειρήσεων
(startups),
προώθηση
κέντρων
καινοτομίας, εκκολαπτηρίων και επιταχυντών νεοφυών
επιχειρήσεων, δημιουργία καινοτόμων τεχνοβλαστών
από πανεπιστήμια, ερευνητικά ινστιτούτα και
υφιστάμενες επιχειρήσεις για εμπορική αξιοποίηση
ερευνητικών αποτελεσμάτων καθώς και την
αξιοποίηση Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας
μέσω
χορήγησης
αδειών εκμετάλλευσης ή
συμβουλευτικών υπηρεσιών, κ.α. Χωρίς περιορισμό, οι
κύριοι σκοποί του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ είναι:
(1)
Υλοποίηση του ρόλου του εκτελεστικού
βραχίονα της κυβέρνησης σε θέματα Έρευνας,
Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ).
(2)
Η υποστήριξη των ερευνητικών, καινοτομικών
και παραγωγικών φορέων της κυπριακής οικονομίας
στην υλοποίηση δραστηριοτήτων έρευνας και
καινοτομίας υψηλής ποιότητας και η προώθηση του
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οράματος για καθιέρωση της Κύπρου ως μίας
κοινωνίας έρευνας, γνώσης και καινοτομίας.
(3)
Η παρακολούθηση των δραστηριοτήτων
επιστημονικής έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και
καινοτομίας στην Κύπρο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και
διεθνώς.
(4) Ο εντοπισμός κατάλληλων θεμάτων για διεξαγωγή
ερευνητικής εργασίας και ανάπτυξη καινοτομίας,
λαμβάνοντας υπόψη και τη μακροχρόνια στρατηγική
της Κύπρου στους τομείς έρευνας, τεχνολογικής
ανάπτυξης και καινοτομίας.
(5) Ο σχεδιασμός και προκήρυξη προγραμμάτων
έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας σε
επιλεγμένες θεματικές περιοχές.
(6)
Η αξιολόγηση των δυνατοτήτων φορέων ή
ατόμων για διεξαγωγή έρευνας και ανάπτυξη
καινοτομίας.
(7)
Η ενίσχυση των ερευνητιών δραστηριοτήτων
των ερευνητικών και παραγωγικών φορέων της
κυπριακής οικονομίας και η παροχή οικονομικής
υποστήριξης μέσω χορηγιών ή άλλων χρηματοδοτικών
εργαλείων για την υλοποίηση αξιόλογων έργων
έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας.
(8)
Η ενίσχυση της ερευνητικής υποδομής,
υποδομών καινοτομίας και η ανάπτυξη νέων
ερευνητικών
κέντρων,
κέντρων
καινοτομίας,
ινστιτούτων και τεχνολογικών φορέων σε τομείς
υψηλής προτεραιότητας για την Κύπρο.
(9)
Η χρηματοδότηση και εποπτεία σημαντικών
έργων,
στο πλαίσιο των οποίων, πέραν των
δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και
καινοτομίας, θα είναι δυνατή η υποστήριξη και άλλων
σχετικών (πχ εκπαιδευτικών) δραστηριοτήτων και
υποδομών.
(10)
Η παρακολούθηση και αξιολόγηση της
υλοποίησης
και
των
αποτελεσμάτων
των
προγραμμάτων και έργων που χρηματοδοτεί.
(11) Η διαχείριση ευρωπαϊκών και διεθνών
προγραμμάτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και
καινοτομίας στα οποία συμμετέχει η Κύπρος, η
προώθηση της συμμετοχής κυπριακών ερευνητικών και
άλλων οργανισμών και επιχειρήσεων και η οργάνωση
10

και ο συντονισμός της εκπροσώπησης της Κύπρου σε
επιστημονικές και άλλες επιτροπές των προγραμμάτων
αυτών.
(12)
Η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και
επιτροπές της Κύπρου ή / και του εξωτερικού σε
θέματα που αφορούν τον έλεγχο και τη νομιμότητα των
έργων έρευνας και καινοτομίας που χρηματοδοτεί.
(13) Η ανάπτυξη και η παρακολούθηση ενός
ολοκληρωμένου
μηχανισμού
επικοινωνίας/
ανατροφοδότησης με τους ενδιαφερόμενους φορείς
(stakeholders) του οικοσυστήματος της χώρας για την
έρευνα και καινοτομία.
(14)
Η ενδυνάμωση μηχανισμών υποστήριξης του
επιχειρηματικού κόσμου για τεχνολογική αναβάθμιση,
προαγωγή της καινοτομίας, μεταφορά τεχνολογίας,
αξιοποίηση αποτελεσμάτων έρευνας και προώθηση της
εμπορικής τους εκμετάλλευσης. Ανάπτυξη
και
ενίσχυση υποστηρικτικών μηχανισμών για προώθηση
της
καινοτομίας
και
της
καινοτόμου
επιχειρηματικότητας μέσω κέντρων καινοτομίας,
εκκολαπτηρίων, επιταχυντών νεοφυών επιχειρήσεων
(accelerators), τεχνολογικών πάρκων, κοκ.
(15)
Η υποστήριξη ερευνητικών, καινοτομικών,
νεοφυών και άλλων Οργανισμών για την εμπορική
αξιοποίηση αποτελεσμάτων έρευνας και καινοτομίας,
μέσω χορηγιών ή άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων
καθώς και μέσω της παροχής υπηρεσιών,
συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας και λειτουργίας
ενός Εθνικού Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας.
(16) Η υποστήριξη της δικτύωσης των ερευνητικών,
καινοτομικών και άλλων οργανισμών για ανάπτυξη
ερευνητικής δραστηριότητας και καινοτομίας.
(17) Η υποστήριξη δράσεων ευαισθητοποίησης της
κυπριακής κοινωνίας για τη σημασία της έρευνας και
καινοτομίας στην οικονομία, στην κοινωνία, και στη
δημιουργία κουλτούρας έρευνας και καινοτομίας στις
νεότερες γενιές, στη δημιουργία νέων και καλύτερων
θέσεων εργασίας και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής
του πολίτη.
(18) Η παροχή συμβουλών στην Κυβέρνηση ή σε
άλλους αρμόδιους φορείς σε θέματα έρευνας,
τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας.
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(19) Η προώθηση της διεθνούς δικτύωσης της χώρας
σε θέματα έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και
καινοτομίας.
(20) Η συνομολόγηση συμφωνιών με άλλους
οργανισμούς, είτε του εσωτερικού είτε του εξωτερικού
για από κοινού διεξαγωγή ερευνών, εκπαιδευτικών και
προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας είτε επί
προσωρινής είτε επί μακροχρόνιας είτε επί μονίμου
βάσης, η χρηματοδότηση ή συμμετοχή στη
χρηματοδότηση τέτοιων συνεργασιών και γενικά, η
προώθηση της επιτυχίας τους.
(21) Η δημιουργία ειδικού Ταμείου Επιστημονικής
Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας
για την παραχώρηση των χορηγιών που αναφέρονται
στις πιο πάνω υποπαραγράφους.
(22) Η εργοδότηση ή απασχόληση, μόνιμα ή
έκτακτα, επί πλήρους ή μερικής βάσης απασχόλησης
προσωπικού, για διεκπεραίωση εργασίας με όρους που
καθορίζει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο, προς
εξυπηρέτηση των σκοπών του Ιδρύματος.
(23) Η απασχόληση σε έκτακτη βάση συμβούλων ή
ειδικών επιστημόνων, Κυπρίων ή αλλοδαπών, με όρους
που θα καθορίζει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο,
προς εξυπηρέτηση οποιωνδήποτε από τους σκοπούς
του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ.
(24) Η αγορά, αποδοχή υπό τύπο δωρεάς, λήψη,
απόκτηση ή κατοχή, με μίσθωση ή υπομίσθωση, ή με
αντάλλαγμα ή διαφορετικά (για οποιοδήποτε δικαίωμα
ή συμφέρον), κάθε φύσης και περιγραφής κινητής και
ακίνητης ιδιοκτησίας (ανεξάρτητα του εάν αυτή είναι
ενυπόθηκη, βεβαρημένη ή όχι) η οποία είναι αναγκαία
ή συμφέρει ή συμβάλλει στην εκπλήρωση
οποιουδήποτε από τους σκοπούς του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ, με
την προϋπόθεση ότι τα πιο πάνω θα γίνονται
αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ.
(25) Η απόκτηση, μίσθωση, πώληση, κατασκευή,
επιδιόρθωση, μετατροπή, συντήρηση, ανταλλαγή ή
απόκτηση ή εκχώρηση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων
αγοράς, ιδιοκτησίας ή μίσθωσης κάθε είδους
εξοπλισμού, μεταφορικών μέσων, μηχανημάτων,
εξαρτημάτων, εργαλείων, συσκευών, υλικών και
αντικειμένων τα οποία είναι χρήσιμα ή αναγκαία για τη
διεξαγωγή ή προώθηση ή εκτέλεση οποιουδήποτε από
τους σκοπούς του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ.
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(26) Η ανέγερση, συντήρηση, μετατροπή, επέκταση,
λειτουργία, διαχείριση, επίπλωση, διακόσμηση,
έλεγχος, κατεδάφιση, αντικατάσταση οποιασδήποτε
οικοδομής ή εγκατάστασης και κάθε φύσης
διευκόλυνσης ή κατασκευής, όπως το ΙΔΡΥΜΑ ήθελε
κρίνει επιθυμητό για τους σκοπούς του και η
συνεισφορά ή επιχορήγηση των πιο πάνω.
(27) Η εκποίηση, αξιοποίηση, για οικοδομικούς ή
άλλους σκοπούς, με οποιονδήποτε τρόπο ολόκληρης ή
μέρους ακίνητης, κινητής ή πνευματικής ιδιοκτησίας
του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ, η οποία δεν είναι πλέον αναγκαία
για τους σκοπούς του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ή η επιβάρυνση ή
υποθήκευση ολόκληρου ή μέρους της ακίνητης
ιδιοκτησίας του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ σύμφωνα με όρους που
καθορίζονται εκάστοτε από το ΙΔΡΥΜΑ.
(28) Η σύναψη δανείων ή η εξεύρεση χρημάτων ή η
εξασφάλιση υποχρεώσεων (είτε του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ είτε
άλλου προσώπου) με όποιο τρόπο και με τέτοιους
όρους όπως ήθελε κρίνει σκόπιμο, ειδικότερα δε με την
έκδοση γραμματίων, υποθηκών ή οποιωνδήποτε άλλων
χρεογράφων, που θα συσταθούν ή θα εδράζουν πάνω
σε όλα ή μερικά από τα περιουσιακά στοιχεία και
δικαιώματα του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ, ή χωρίς οποιαδήποτε
τέτοια εξασφάλιση και με τέτοιους όρους, όπως το
ΙΔΡΥΜΑ ήθελε εκάστοτε καθορίσει.
(29) Η βελτίωση, διαχείριση, έλεγχος, ανάπτυξη,
εκμετάλλευση, ανταλλαγή, εκμίσθωση, υποθήκευση,
επιβάρυνση, πώληση, εκποίηση, χορήγηση δωρεάν και
παραχώρηση δικαιωμάτων και προνομίων που
αφορούν τα περιουσιακά στοιχεία, στοιχεία
ενεργητικού και δικαιώματα του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ή πάνω
στα οποία έχει συμφέρον το ΙΔΡΥΜΑ ή με
οποιοδήποτε τρόπο, χρήση των περιουσιακών
στοιχείων του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ και υιοθέτηση μέσων τα
οποία κατά την κρίση του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ είναι επωφελή
για τη γνωστοποίηση και διαφήμιση των σκοπών του
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ και την προώθηση της δημοτικότητας
και της καλής του φήμης.
(30) Η επένδυση των χρημάτων του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ,
τα οποία το ΙΔΡΥΜΑ δεν χρειάζεται άμεσα, σε τέτοιες
επενδύσεις, όπως το Διοικητικό Συμβούλιο ήθελε
εκάστοτε αποφασίσει.
(31) Η προσέλκυση και αποδοχή χρηματοδοτήσεων,
δωρεών, παροχών, συνδρομών, χορηγήσεων και γενικά
οικονομικών και άλλων ενισχύσεων για την προώθηση
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των σκοπών του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ με τέτοιους όρους και
ανταλλάγματα όπως το Διοικητικό Συμβούλιο ήθελε
εκάστοτε αποφασίσει.
(32) Η αίτηση και προώθηση, μέσω των αρμοδίων
οργάνων, της ψήφισης οποιουδήποτε Νόμου ή έκδοσης
οποιουδήποτε Διατάγματος ή Κανονισμού ή της
έκδοση εσωτερικού Κανονισμού ή της έγκρισης
απόφασης ή Καταστατικού ή της εξασφάλισης
οποιασδήποτε άδειας, ώστε να μπορέσει το ΙΔΡΥΜΑ
να επιτύχει οποιονδήποτε από τους σκοπούς του ή να
επιφέρει οποιαδήποτε τροποποίηση στην όλη
διάρθρωση του ή για οποιονδήποτε άλλον επωφελή,
κατά την κρίση του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ σκοπό, ή η ένσταση
σε κάθε διαδικασία ή αίτηση, η οποία δυνατό να
βλάψει, άμεσα ή έμμεσα, τους σκοπούς του
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ και σύναψη και εκτέλεση οποιασδήποτε
συμφωνίας με οποιαδήποτε Κυβερνητική ή δημοτική,
τοπική ή άλλη Αρχή ή Οργανισμό, ή Εταιρεία, ή
Οργάνωση ή πρόσωπο που δυνατό να θεωρηθεί ότι
μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη όλων ή μερικών από
τους σκοπούς του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ.
(33) Η προαγωγή της εγγραφής ή αναγνώρισης του
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ σε οποιανδήποτε χώρα ή τόπο.
(34) Γενικά η διενέργεια κάθε άλλης πράξης ή
δραστηριότητας την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο
θεωρεί ότι έχει σχέση ή συμβάλλει στην επίτευξη των
πιο πάνω σκοπών του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ.
Όλοι οι σκοποί που αναφέρονται πιο πάνω αποβλέπουν
στην εφαρμογή της Ιδρυτικής Πράξης ημερομηνίας -------------, η οποία δυνάμει του Νόμου 57/1972
ενεγράφη από τον Έφορο Σωματείων και Ιδρυμάτων
στο Μητρώο Ιδρυμάτων στις -------------- και όλοι ή
οποιοιδήποτε από τους σκοπούς αυτούς θα
ερμηνεύονται και εφαρμόζονται υπό το κράτος αυτής
της Ιδρυτικής Πράξης ή τυχόν τροποποίησης της που
δυνατό να γίνει δυνάμει του περί Σωματείων και
Ιδρυμάτων και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμο του
2017 (Ν. 104(I)/2017)
Οι σκοποί που εκτίθενται σε οποιαδήποτε
υποπαράγραφο της παρούσας παραγράφου δέον να μη
τυγχάνουν περιοριστικής ερμηνείας αλλά της όσο το
δυνατό ευρύτερης ερμηνείας, εκτός εάν ρητά
προκύπτει διαφορετικά από το κείμενο ή από τις
πρόνοιες της Ιδρυτικής Πράξης.
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Χρήση Περιουσίας
και Εισοδημάτων
του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

4.

Η περιουσία και τα εισοδήματα του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την προαγωγή
και πραγμάτωση των σκοπών του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ και
κανένα μέρος αυτών θα πληρώνεται ή θα
μεταβιβάζεται, άμεσα ή έμμεσα, σαν μέρισμα, κέρδος,
δώρο ή διαφορετικά στον ΙΔΡΥΤΗ ή στον Πρόεδρο ή
σε οποιοδήποτε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (εξαιρουμένης βέβαια της
δυνατότητας παροχής αντιμισθίας) ή σε άλλα νομικά ή
φυσικά πρόσωπα ή Αρχή.
Νοείται ότι τίποτε που αναφέρεται στην παράγραφο
αυτή θα θεωρείται ότι εμποδίζει την καταβολή μισθών
για προσφερόμενες υπηρεσίες ή την πληρωμή τελών,
επιβαρύνσεων ή δαπανών ή την καλόπιστη πληρωμή
εύλογης αμοιβής σε εμπειρογνώμονα ή υπάλληλο του
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο που
προσλαμβάνεται από το ΙΔΡΥΜΑ σαν ανταμοιβή
υπηρεσιών που παρασχέθηκαν στο ΙΔΡΥΜΑ ούτε θα
εμποδίζει την πληρωμή τόκου πάνω σε επιτόκιο που
δεν υπερβαίνει το εκάστοτε καθοριζόμενο από το νόμο
ως επιτρεπτό ανώτατο ετήσιο ποσοστό επιτοκίου για
χρήματα που δανείστηκε το ΙΔΡΥΜΑ ή την πληρωμή
εύλογου ενοικίου για ακίνητα που μισθώνονται στο
ΙΔΡΥΜΑ, αλλά με τέτοιο τρόπο ώστε κανένα Μέλος
του Διοικητικού Συμβουλίου να μπορεί να διορίζεται
σε έμμισθη θέση και καμιά αμοιβή ή ευεργέτημα σε
χρήματα ή δικαίωμα ή περιουσία να δίδεται στον
Πρόεδρο ή σε οποιοδήποτε Μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ.

Μεταβολή του
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

5.

Καμιά τροποποίηση των σκοπών του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
επιτρέπεται εκτός όπως προνοείται από περί
Σωματείων και Ιδρυμάτων και για Άλλα Συναφή
Θέματα Νόμο του 2017 (Ν. 104(I)/2017) και καμιά
πρόταση για τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού
εξετάζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή προτείνεται
σε αρμόδιο Δικαστήριο για έγκριση οποιασδήποτε
αλλαγής, εκτός όπως προνοείται στον προαναφερθέντα
Νόμο και επιπρόσθετα, αλλά απαραίτητα, εκτός εάν
αυτή η πρόταση υποβληθεί από την πλειοψηφία των
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και η πρόταση
εγκρίνεται, σε περίπτωση που αφορά:
(α)
τροποποίηση της γενικής επιφύλαξης της
παραγράφου 9 του παρόντος Καταστατικού, από
τουλάχιστο έξι μέλη του Συμβουλίου, και
(β)
οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση, από τη νόμιμη
πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου.
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Σύσταση και
Λειτουργία

6.

Το ΙΔΡΥΜΑ συστάθηκε σύμφωνα με τους περί
Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμους του 1972 και 1997
(57/1972) και δυνάμει της Ιδρυτικής Πράξης του
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ, η οποία κατατέθηκε στον Έφορο
Σωματείων και Ιδρυμάτων την 1.12.1994 και
λειτουργεί σύμφωνα με τον περί Σωματείων και
Ιδρυμάτων και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμο του
2017 (104(Ι)/2017), ο οποίος αντικατέστησε τον
προηγούμενο.

Διοίκηση και
Διαχείριση
του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

7.

Η διοίκηση και διαχείριση του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
διέπεται από τις πρόνοιες του παρόντος
Καταστατικού.

Διοικητικό
Συμβούλιο

8.

(1)
Η διοίκηση του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ, γίνεται από
9μελές Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό
Συμβούλιο αποτελείται από τους ακόλουθους:
(α) Τον εκάστοτε Επικεφαλής Επιστήμονα
(Chief Scientist), ex officio, ως Πρόεδρο.
(β)
Οκτώ (8) αριστίνδην μέλη, τα οποία θα
διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο. Δύο
(2) αριστίνδην μέλη θα προέρχονται από τη
Δημόσια Υπηρεσία και δύο (2) μέλη θα είναι
καθ’ υπόδειξη της Συνόδου Πρυτάνεων
Κυπριακών Πανεπιστημίων

(2)
Στο Διοικητικό Συμβούλιου του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
ενδείκνυται να συμμετέχουν τεχνοκράτες και
προσωπικότητες με γνώση και προπαίδεια στους τομείς
έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας,
χωρίς τη συμμετοχή φορέων, οργανώσεων ή ατόμων με
συμφέροντα.
(3) Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,
θα είναι πενταετής, αλλά μπορούν να επαναδιοριστούν.
(4)
H θητεία του ex officio Προέδρου του ΔΣ
(Επικεφαλής Επιστήμονας) ισχύει μέχρι τη λήξη της
θητείας του Προέδρου της Δημοκρατίας ο οποίος έχει
διορίσει τον Επικεφαλής Επιστήμονα ή μέχρι να
τερματισθεί η θητεία του από τον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας, όποιο είναι προγενέστερο.
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(5)
Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί, οποτεδήποτε
και για οποιονδήποτε λόγο, να παύσει οποιοδήποτε από
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην του
Επικεφαλής Επιστήμονα.
Εξουσίες
Διοικητικού
Συμβουλίου

9.

Τηρουμένων των όρων του παρόντος
Καταστατικού το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το
ανώτατο διοικητικό όργανο του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ και έχει
εξουσία, τηρουμένων των προνοιών του περί
Σωματείων και Ιδρυμάτων προνοιών του περί
Σωματείων και Ιδρυμάτων και για Άλλα Συναφή
Θέματα Νόμου του 2017 (Ν. 104(I)/2017) της
Ιδρυτικής Πράξης και του παρόντος Καταστατικού, να
ασκεί κάθε εξουσία και αρμοδιότητα και να προβαίνει
σε κάθε πράξη και ενέργεια για την πραγμάτωση και
προώθηση των σκοπών του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ που
καθορίζονται στην παράγραφο 3 του παρόντος
Καταστατικού. Χωρίς περιορισμό της γενικότητας της
παραγράφου αυτής, το Διοικητικό Συμβούλιο μεταξύ
άλλων:
(1) Διευθύνει κάθε δραστηριότητα του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ.
(2) Διορίζει το Γενικό Διευθυντή του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ,
του αναθέτει καθήκοντα και του εκχωρεί
οποιαδήποτε εξουσία για την περίοδο και υπό τους
όρους και περιορισμούς που θα καθορίζει κατά την
κρίση του.
(3) Εντοπίζει και/ή επιλέγει κατάλληλα θέματα για
εκπόνηση έργων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης
και καινοτομίας μέσα στο πλαίσιο των σκοπών του
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ και αποφασίζει για τη σκοπιμότητα
ανάληψης των εν λόγω έργων και την ανάθεσή τους
σε φορείς ή άτομα τηρουμένων των προνοιών της
υποπαραγράφου (3) πιο κάτω. Νοείται ότι, στο
πλαίσιο των πιο πάνω αναφερομένων έργων, πέραν
των ερευνητικών δραστηριοτήτων, θα είναι δυνατή
και η υποστήριξη εκπαιδευτικών και άλλων
συναφών δραστηριοτήτων και υποδομών.
(4) (α) Επιλέγει τα θέματα για έρευνα, τεχνολογική
ανάπτυξη και καινοτομία. Η επιλογή των θεμάτων
γίνεται στη βάση της στρατηγικής της Κύπρου
στους τομείς έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και
καινοτομίας όπως αυτή καθορίζεται από το
Υπουργικό Συμβούλιο και λαμβανομένων υπόψη:
- των εισηγήσεων του Εθνικού Συμβουλίου
Έρευνας και Καινοτομίας σε σχέση με τον
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καθορισμό
επιστημονικών
προτεραιοτήτων.
-

ή

άλλων

αναγκών της οικονομίας και των δυνατοτήτων
για υλοποίηση έργων έρευνας, τεχνολογικής
ανάπτυξης και καινοτομίας.

- των
απόψεων
των
επιχειρήσεων,
ερευνητικών φορέων ή άλλων οργανισμών και
προσώπων μέσω διεξαγωγής Δημόσιου
Διαλόγου και μέσω ενός θεσμοθετημένου
μηχανισμού
επικοινωνίας
/
αλληλοτροφοδότησης με τους ενδιαφερόμενους
φορείς (stakeholders) του οικοσυστήματος
έρευνας και καινοτομίας της χώρας.
(β) Επιλέγει τα συγκεκριμένα έργα ή προγράμματα
και αποδέχεται εκείνα που του υποδείχθηκαν από
προτιθέμενους χρηματοδότες ή ερευνητές με βάση
καθορισμένα κριτήρια, όπως όφελος της Κύπρου,
πιθανότητες
επιτυχίας,
δυνατότητες
διεκπεραίωσης, κλπ. τα οποία το ίδιο θα καθορίζει
εκάστοτε.
(γ) Ενθαρρύνει τη συνεργασία του ιδιωτικού με το
δημόσιο τομέα σε περίπτωση
που
τέτοια
συνεργασία θα ενισχύσει τις πιθανότητες επιτυχίας
του ερευνητικού έργου ή προγράμματος.
(5)
Προβαίνει στην αξιολόγηση των δυνατοτήτων
φορέων ή ατόμων για εκπόνηση έργων έρευνας,
τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας και την
παραχώρηση χορηγιών ή άλλου είδους στήριξη
σύμφωνα με την υποπαράγραφο (5).
(6)
Αποφασίζει για την παραχώρηση χορηγιών ή
άλλου είδους στήριξη σε κατάλληλους φορείς και
άτομα για την υλοποίηση των έργων έρευνας,
τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας που έχει
επιλέξει μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του και
για προώθηση των σκοπών του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. Η
επιλογή των φορέων και ατόμων που θα τύχουν
χρηματοδοτικής στήριξης γίνεται κατά κανόνα μέσα
από ανταγωνιστικές διαδικασίες. Η επιλογή χωρίς την
τήρηση των πάγιων ανταγωνιστικών διαδικασιών είναι
δυνατή
μόνο
σε
εξαιρετικές
περιπτώσεις
δραστηριοτήτων και έργων που εξυπηρετούν τους
σκοπούς του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ και εντάσσονται στο
πλαίσιο του δικού του ή/και του ευρύτερου
κυβερνητικού προγραμματισμού.
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(7)
Διαχειρίζεται το Ταμείο Επιστημονικής
Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας το
οποίο θα δημιουργηθεί για παραχώρηση χορηγιών ή
άλλους είδους στήριξη, για την υλοποίηση αξιόλογων
έργων και προγραμμάτων σύμφωνα με τις
υποπαραγράφους (3), (4) και (5) πιο πάνω.
(8)
Καλεί εμπειρογνώμονες με ειδικές γνώσεις να
βοηθήσουν στην τεχνική αξιολόγηση διαφόρων έργων
και προγραμμάτων.
(9)
Διαχειρίζεται γενικά την περιουσία και τους
οικονομικούς πόρους του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ, αποδέχεται
χορηγίες, χρηματοδοτήσεις, εισφορές, συνδρομές, και
δωρεές και επενδύει τα χρήματα τα οποία το ΙΔΡΥΜΑ
δεν έχει άμεση ανάγκη και ελέγχει τους λογαριασμούς
και γενικά τη διαχείριση του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ.
(10) Διαπραγματεύεται και αναλαμβάνει δάνεια και
χορηγεί εξασφαλίσεις ή εγγυήσεις για τα δάνεια αυτά.
(11) Μεριμνά για την κατάρτιση του ετήσιου
προϋπολογισμού του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ, εγκρίνει και
εξουσιοδοτεί κάθε πληρωμή ή δαπάνη, προσλαμβάνει
συμβούλους σε έκτακτη βάση και μόνιμο ή έκτακτο
προσωπικό για διοικητικούς σκοπούς και αποφασίζει
για τον τερματισμό των υπηρεσιών καθώς και τους
όρους υπηρεσίας του προσωπικού αυτού.
(12) Αποφασίζει για την ανέγερση, συμπλήρωση,
συντήρηση ή κατεδάφιση κτιριακών εγκαταστάσεων
του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ και τον εξοπλισμό υποστατικών ή
εργαστηρίων του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ.
(13)
Ζητά, αξιολογεί και αποφασίζει για την
κατακύρωση προσφορών αν το κρίνει σκόπιμο ή την
εκτέλεση μελετών, εργασιών ή προσφορά εργασίας
προς το ΙΔΡΥΜΑ και για την υπογραφή και εκτέλεση
οποιωνδήποτε σχετικών συμβάσεων.
(14) Στη βάση της γενικής πολιτικής που
καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, καθορίζει
την επιμέρους πολιτική του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ στον τομέα
δραστηριότητάς του και εφαρμόζει μέτρα πολιτικής με
σκοπό την εφαρμογή της.
(15) Αποφασίζει για την ανάθεση εξουσιών,
δραστηριοτήτων ή αρμοδιοτήτων, οι οποίες εμπίπτουν
στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου, σε
πρόσωπα ή επιτροπές με τέτοιους όρους όπως σε κάθε
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περίπτωση ήθελε αποφασίσει και τροποποιεί ή
ανακαλεί κάθε τέτοια απόφαση ή ανάθεση.
(16) Εκδίδει εσωτερικούς κανονισμούς, ακυρώνει ή
τροποποιεί αυτούς για την καλύτερη εφαρμογή των
αποφάσεων του ή για τη ρύθμιση της άσκησης των
εξουσιών του και της λειτουργίας του και γενικά
αποφασίζει για κάθε θέμα για το οποίο δεν γίνεται
ειδική πρόνοια στο Καταστατικό αυτό.
Γενική
Επιφύλαξη της
Παραγράφου 9

Ανεξάρτητα από κάθε άλλη πρόνοια του παρόντος
Καταστατικού ή της Ιδρυτικής Πράξης, το Διοικητικό
Συμβούλιο ασκώντας τις εξουσίες του σύμφωνα με την
παρούσα παράγραφο, δεν δικαιούται να λαμβάνει
οποιαδήποτε απόφαση, η οποία άμεσα ή έμμεσα
συνεπάγεται αποξένωση του όλου ή μέρους της
εκάστοτε ακίνητης περιουσίας του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ,
ανεξάρτητα από το χρόνο και τον τρόπο που αυτή
αποκτήθηκε, εκτός εάν η απόφαση αυτή λαμβάνεται σε
συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία
μετέχουν και ψηφίζουν υπέρ της απόφασης αυτής
τουλάχιστο 6 από τα μέλη.

Κατάρτιση
Επιτροπών

10.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να
καταρτίζει Επιτροπές στις οποίες να αναθέτει
οποιαδήποτε εξουσία ή αρμοδιότητά του.

Εξουσίες

11.

Κάθε εξουσία ή ενέργεια ή πράξη η οποία μπορεί να
ασκηθεί ή να διενεργηθεί από το Διοικητικό
Συμβούλιο είναι έγκυρη και δεσμευτική κατά τον ίδιο
τρόπο αν έχει ασκηθεί ή διενεργηθεί από Επιτροπή η
οποία συστάθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο και
έχει εξουσιοδοτηθεί να ασκήσει τη σχετική εξουσία ή
διενεργήσει τη σχετική ενέργεια ή πράξη.

Εκπροσώπηση
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

12.

Εκτός εάν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει
διαφορετικά, το ΙΔΡΥΜΑ εκπροσωπείται σε κάθε
περίπτωση από τον Πρόεδρο του Διοικητικού
Συμβουλίου και αρχίζει οποιαδήποτε δικαστική
διαδικασία ή εγκαλείται επ’ ονόματι και από κοινού
του Προέδρου και του Γραμματέα του Διοικητικού
Συμβουλίου.

Λειτουργία
του Διοικητικού
Συμβουλίου

13.

(1)
Στην πρώτη του συνεδρία το Διοικητικό
Συμβούλιο καταρτίζεται σε σώμα με το διορισμό από
τα μέλη του Αντιπρόεδρου, Γραμματέα και Ταμία.
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(2)
Στην πρώτη του συνεδρία το Διοικητικό
Συμβούλιο καταρτίζει Κανονισμό που να διέπει θέματα
που αφορούν τις συνεδρίες και τη λειτουργία του, τον
οποίο δικαιούται σε οποιονδήποτε χρόνο να
τροποποιήσει με άλλη απόφασή του.
(3)
Χηρεία θέσης δεν καθιστά άκυρη οποιαδήποτε
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που λήφθηκε εν
τω μεταξύ εφόσον κατά τη λήψη της υπήρχε η
αναγκαία απαρτία.
(4)
Ο διορισμός των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου είναι προσωπικός για τον κάθε
διοριζόμενο υπό την ιδιότητα που αναφέρεται στην
παράγραφο 8 και τα μέλη δεν μπορούν να
αντιπροσωπεύονται από αντικαταστάτη, πλην του
Προέδρου για τον οποίον ισχύουν οι πρόνοιες της
υποπαραγράφου (5) πιο κάτω.
(5)
Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου από
συγκεκριμένη συνεδρίαση, προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος
και σε περίπτωση απουσίας και των δύο, τα παρόντα
μέλη εκλέγουν προεδρεύοντα της συνεδρίασης.
(6)
Τηρουμένων των προνοιών της γενικής
επιφύλαξης της παραγράφου 9, αποφάσεις του
Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία
των παρόντων και ψηφιζόντων μελών και σε
περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου ή ο αντικαταστάτης του έχει δεύτερη
ψήφο.
(7)
Δεν λαμβάνεται απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου ή αν έχει ληφθεί είναι άκυρη, εκτός αν
κατά την έναρξη της συνεδρίας και κατά το χρόνο
λήψης της, υπάρχει απαρτία.
(8)
Απαρτία αποτελούν 5 τουλάχιστο Μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.
(9)
Ο Πρόεδρος υποχρεούται να καλέσει
συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αν τούτο
ζητηθεί από τρία τουλάχιστο Μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου.
(10) Στις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβούλιου,
παρίσταται ο εκάστοτε Γενικός Διευθυντής του
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ, ο οποίος λαμβάνει μέρος στη συζήτηση
οποιουδήποτε θέματος αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου
στη λήψη οποιασδήποτε απόφασης από το Διοικητικό
Συμβούλιο.
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(11) Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν
δικαιούται να συμμετέχει ούτε στη συζήτηση ούτε στην
ψηφοφορία, εάν η απόφαση που θα ληφθεί αφορά την
επιχείρηση ή σύναψη δικαιοπραξίας ή έγερση ή
κατάργηση δίκης μεταξύ του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ και του
μέλους ή του συζύγου του ή συγγενή του εξ αίματος ή
εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού συγγένειας
ή την επιχείρηση δικαιοπραξίας μεταξύ του
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ και εταιρείας, προσωπικής ή
κεφαλαιουχικής, στην οποία ή στη διοίκηση της οποίας
συμμετέχει το μέλος ή σύζυγος ή συγγενής αυτού εξ
αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού
συγγένειας.
Χωρίς επηρεασμό του δικαιώματος αγωγής του
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ κατά του υπαιτίου μέλους για τυχόν
αποζημίωση, λόγω παράβασης νομικού καθήκοντος,
απόφαση που λαμβάνεται κατά παράβαση της πιο πάνω
πρόνοιας είναι ακυρώσιμη και τυχόν ακυρότητα αυτής
συμπαρασύρει και τη δυνάμει αυτής επιχειρούμενη
πράξη.
(12) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να
προσκαλεί στις συνεδρίες οποιοδήποτε άτομο θεωρεί
απαραίτητο όπως είναι παρόν σε τέτοια συνεδρία. Το
άτομο αυτό δεν θα έχει οποιοδήποτε δικαίωμα ψήφου
σε σχέση με οποιοδήποτε θέμα συζητηθεί στη
συνεδρία.
(13) Αποφάσεις δύναται να λαμβάνονται και μέσω
άλλων μηχανισμών οι οποίοι δεν απαιτούν φυσικές
συνεδριάσεις (π.χ ηλεκτρονικές συνεδριάσεις, γραπτή
διαδικασία, κτλ) και οι οποίοι καθορίζονται από το
Διοικητικό Συμβούλιο. Οι αποφάσεις αυτές είναι
εξίσου έγκυρες και δεσμευτικές όπως θα επρόκειτο αν
εγκρίνονταν σε συνεδρία.
Ταμείο
14.
Επιστημονικής
Έρευνας
Τεχνολογικής Ανάπτυξης
και Καινοτομίας

(1)
Το Διοικητικό Συμβούλιο θα δημιουργήσει το
Ταμείο Επιστημονικής Έρευνας, Τεχνολογικής
Ανάπτυξης και Καινοτομίας (˝Ταμείο˝).
(2)
Το Ταμείο θα χρησιμοποιείται για την
παραχώρηση
χορηγιών
ή
άλλων
μορφών
χρηματοδοτικής στήριξης σε κατάλληλους φορείς ή
άτομα για τη διεξαγωγή έρευνας, τεχνολογικής
ανάπτυξης και καινοτομίας και προγραμμάτων
εκπαιδευτικής φύσης σύμφωνα με τους σκοπούς του
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ καθώς και την καταβολή οποιασδήποτε
οφειλής που προκύπτει από υποχρεώσεις του
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ που σχετίζονται με τους σκοπούς του
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ.
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(3)

Δημοσιονομικές
Πρόνοιες

15.

Οι πόροι του Ταμείου θα προέρχονται από:
(α)

κρατική χορηγία,

(β)

την Ευρωπαϊκή Ένωση,

(γ)

πηγές ξένης τεχνικής βοήθειας,

(δ)

πηγές
του
ιδιωτικού
τομέα
συμπεριλαμβανομένων
χρηματοδοτήσεων, δωρεών, εισφορών
ή άλλων τρόπων παροχής οικονομικής
βοήθειας, εσόδων από παροχές
υπηρεσιών κλπ.

(1)
Το Διοικητικό Συμβούλιο μεριμνά για την
τήρηση όλων των αναγκαίων βιβλίων και αποδεικτικών
στοιχείων τα οποία είναι αναγκαία σύμφωνα με τους
κανόνες ορθού οικονομικού και λογιστικού ελέγχου
για την παροχή ολοκληρωμένης και αληθινής εικόνας
της οικονομικής κατάστασης του Ταμείου και του
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ.
(2)
Το Διοικητικό Συμβούλιο μεριμνά για τον
καταρτισμό ετήσιου προϋπολογισμού εσόδων και
εξόδων, o οποίος εγκρίνεται από το Διοικητικό
Συμβούλιο πριν την 30η Νοεμβρίου κάθε χρόνου, ή, όχι
αργότερα από τέτοια ημερομηνία όπως σε συνεννόηση
με την Κυβέρνηση ήθελε καθοριστεί σε κάθε
περίπτωση.
(3)
Το Διοικητικό Συμβούλιο μεριμνά για την
πιστή εφαρμογή του Προϋπολογισμού και την τήρηση
οποιωνδήποτε χρονικών ορίων που τίθενται σε αυτόν.
Δαπάνες που υπερβαίνουν τα ποσά που προνοούνται
από τον προϋπολογισμό κατά τομέα μπορούν να
πραγματοποιηθούν μόνο με όρους που καθορίζονται
από το Διοικητικό Συμβούλιο.
(4)
Οι λογαριασμοί του Ταμείου και του
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ θα ελέγχονται από το Γενικό Ελεγκτή
της Δημοκρατίας και η έκθεσή του θα υποβάλλεται
στον Έφορο Σωματείων και Ιδρυμάτων το αργότερο
εντός εφτά (7) μηνών από τη λήξη του οικονομικού
έτους μαζί με τα έγγραφα που αναφέρονται στην
υποπαράγραφο (5).
(5)
Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται,
σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Σωματείων και
Ιδρυμάτων και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμου του
2017 (Ν. 104(I)/2017) ), στο τέλος κάθε χρόνου να
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καταρτίζει τους πιο κάτω λογαριασμούς τους οποίους
θα διαβιβάζει προς τον Έφορο Σωματείων και
Ιδρυμάτων, μέσα σε ένα μήνα από την κατάρτισή τους,
και το αργότερο εντός εφτά μηνών από την λήξη του
οικονομικού έτους:
(α)

Λογαριασμό
του
ακαθάριστου
εισοδήματος του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ κατά τη
διάρκεια του χρόνου που λήγει στις 31
Δεκεμβρίου.

(β)

Λογαριασμό
κάθε
πιστωτικού
υπολοίπου κατά την έναρξη του χρόνου
και όλων των εισπραχθέντων χρημάτων
κατά τη διάρκεια του χρόνου.

(γ)

Λογαριασμό όλων των ποσών που
οφείλονται στο ΙΔΡΥΜΑ ή οφείλει το
ΙΔΡΥΜΑ και των σχετικών πληρωμών
κατά την ίδια περίοδο.

Οικονομικό Έτος

16.

Εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά από οποιαδήποτε
σε ισχύ πρωτογενή ή δευτερογενή νομοθεσία, το
οικονομικό έτος του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ αρχίζει την 1
Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31 Δεκεμβρίου.

Ετήσια
Έκθεση

17.

Η ετήσια έκθεση του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ θα κατατίθεται
στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Διάλυση

18.

Σε περίπτωση διάλυσης του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ για
οποιονδήποτε λόγο, όλη η κινητή ή ακίνητη περιουσία
την οποία το ΙΔΡΥΜΑ κατέχει κατά το χρόνο της
διάλυσης θα περιέρχεται στην κυριότητα της
Κυπριακής Δημοκρατίας για να διατεθεί για σκοπούς
άλλους παρόμοιους με τους σκοπούς του
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ή για τέτοιους σκοπούς όπως η
Κυβέρνηση της Δημοκρατίας δυνατό να καθορίσει.

Αλληλογραφία

19.

Κάθε αλληλογραφία του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ή προς το
ΙΔΡΥΜΑ, διεξάγεται, όπως είναι η περίπτωση, εκ
μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Προέδρου,
του Γραμματέα ή του Γενικού Διευθυντή του
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ και απευθύνεται ανάλογα προς αυτούς.

Σφραγίδα

20.

(1)
Το ΙΔΡΥΜΑ διαθέτει δική του σφραγίδα η
οποία φυλάττεται από το Γραμματέα του Διοικητικού
Συμβουλίου και τοποθετείται σε κάθε επιστολή ή
έγγραφο του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ με την ευθύνη του
Γραμματέα μετά από γενική ή εξειδικευμένη
εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου.
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(2)
Καμιά επιστολή ή έγγραφο του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
είναι έγκυρο ή δεσμεύει το ΙΔΡΥΜΑ εκτός αν φέρει
αποτύπωμα της σφραγίδας του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ.

Λευκωσία ............................
Ο ΙΔΡΥΤΗΣ

Υπουργός Οικονομικών
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