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BIOMEDICAL RESEARCH FOUNDATION

ΙΔΡΥΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

This is an ongoing non-profit making activity of the
CYPRUS ASSOCIATION OF MEDICAL PHYSICS
AND BIO-MEDICAL ENGINEERING
Under the high patronage of the Minister of Health.

Δραστηριότητα του Συνδέσμου Ιατροφυσικής και
Βιοϊατρικής Μηχανικής Κύπρου η οποία δεν
αποβλέπει σε κέρδος
Κάτω από την υψηλή προστασία του Υπουργείου
Υγείας.

Article 1: Name

Άρθρο 1 : Όνομα

The name of the Foundation shall be “BIOMEDICAL
RESEARCH FOUNDATION”, hereafter called “the
Foundation”.

Το όνομα του Ιδρύματος θα είναι «ΙΔΡΥΜΑ
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ» το οποίο αναφέρεται πιο
κάτω ως το «ΙΔΡΥΜΑ».

Article 2 : Objectives and Goals

Άρθρο 2 : Σκοποί και Επιδιώξεις

The objectives and goals of the foundation shall be:
a) The promotion of research in the field of Medical
Physics and Bio-Medical Engineering.
b) Encouragement and coordination of research
efforts by different research centres, academic
institutions and other organizations in Cyprus
and abroad with the objective of enhancing the
level of medical care in Cyprus.

Οι σκοποί και οι επιδιώξεις του Ιδρύματος είναι:
(α) Προώθηση της έρευνας στον τομέα της
Ιατροφυσικής και Βιοϊατρικής Μηχανικής.
(β) Ενθάρρυνση και συντονισμός ερευνητικών
προσπαθειών από διάφορα ερευνητικά κέντρα,
ακαδημαϊκά ινστιτούτα και άλλους φορείς στην
Κύπρο και το εξωτερικό με σκοπό την ανύψωση
του επιπέδου της ιατρικής φροντίδας στην
Κύπρο.
(γ) Συνεργασία με αντίστοιχα ιδρύματα και
οργανισμούς του εξωτερικού για ανταλλαγή
επιστημονικών πληροφοριών, ανταλλαγή
επιστημονικού προσωπικού, οργάνωση
σεμιναρίων, δημοσίευση διαβατηρίων, κ .α.
(δ) Δημιουργία, σε συνεργασία με υφιστάμενα
κέντρα, της αναγκαίας εργατικής υποδομής για
μελέτες και έρευνα.
(ε) Δημιουργία Επιστημονικής Βιβλιοθήκης και
Τράπεζας Πληροφοριών για χρήση από το κοινό
και ερευνητές.
(στ) Δημιουργία Ταμείου Έρευνας για καταθέσεις
πόρων και δωρεών για χρηματοδότηση έρευνας
για συγκεκριμένα ερευνητικά προγράμματα που
θα υποβληθούν στο ίδρυμα και θα εγκριθούν
από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος.
(ζ) Εξασφάλιση πόρων για το Ταμείο Διοίκησης του
Ιδρύματος που θα δώσει την ικανότητα στο
ίδρυμα να αυτοσυντηρείται.
(η) Παρακολούθηση, εποπτεία και συντονισμός της
ερευνητικής δουλειάς που θα χρηματοδοτεί.
(θ) Είσπραξη οποιωνδήποτε ωφελημάτων από
αποτέλεσμα ερευνητικής δουλειάς που
χρηματοδοτεί, βάση συμφωνίας του Διοικητικού
Συμβουλίου με ερευνητή (τές), για ενίσχυση του
Ταμείου Έρευνας του Ιδρύματος.
(ι) Αποδοχή χρηματικών ποσών, τεχνολογικού
εξοπλισμού, εγκαταστάσεων, μετοχών, γης,
δωρεών, που θα χρησιμοποιηθούν για τη
διεξαγωγή ερευνητικής δουλειάς.

c)

Collaboration with corresponding International
Foundations and Organizations for the exchange
of scientific information, scientific personnel,
organization of seminars, publication of
dissertations, etc.
d) Establishment, with the cooporation of existing
centres, of the necessary laboratory
infrastructure for studies and research.
e) Establishment of a scientific library and data
bank for use by the public and researchers.
f)

Establishment of a Research Fund for the
deposit of funds and donations for the financing
of particular research programmes which will be
submitted to the Foundation and be approved by
its Board of Directors.
g) To secure resources for the Administrative Fund
of the Foundation which will give it the ability of
financial independence.
h) Monitoring supervision and coordination of the
ongoing reserch work.
i) Collection of any benefits which are a result of
financed work, based on agreement(s) between
the Board of Directors and the researcher(s), for
strengthening the Foundations Research Fund
j)

Acceptance of money, technical equipment,
installations, shares, land, donations, which will
be used for the execution of research work.

Article 3: Constitutional Ordinance

Άρθρο 3 : Καταστατική Διάταξη

The Foundation will be non-profit making, will remain
connected to the Cyprus Association of Medical
Physics And Bio-Medical Engineering, hereafter
called "the Association" and will function within the
spirit and goals of the Association.

Το ίδρυμα που δε θα αποβλέπει σε κέρδος θα
παραμείνει συνδεδεμένο με το Σύνδεσμο
Ιατροφυσικής και Βιοϊατρικής Μηχανικής Κύπρου
(που θα αναφέρεται ως ο «Σύνδεσμος») και θα
λειτουργεί μέσα στο πνεύμα και επιδιώξεις του
Συνδέσμου.

Article 4 : Policy of the Foundation

Άρθρο 4 : Διαχείριση Ιδρύματος

The policy of the foundation will be formulated by the
Board of Directors and the Executive Committee,
and will be located in Nicosia. Their membership and
the means of their election, are given in the following
clauses.

Η διαχείριση του Ιδρύματος θα ασκείται από το
Διοικητικό Συμβούλιο και Εκτελεστική Επιτροπή, με
έδρα τη Λευκωσία. Τα μέλη και ο τρόπος εκλογής
τους, αναφέρονται στα επόμενα άρθρα.

Article 5 : Board of Directors
5.1 The Board of Directors will consist of :
- Five (5) representatives of the Association who
will be named by the Associations Board of
Directors.
- One (1) representative of the Pancyprian
Medical Association.
- One (1) representative of the Higher Technical
Institute.
- Up to four (4) representatives of donors or
organizations funding research programmes.
Their number will be decided upon by the
Board of Directors.

Άρθρο 5 : Διοικητικό Συμβούλιο

5.2 The Board of Directors term of office will be
biennial and its members may be re-elected.
5.3 The Board of Directors will be Constituted into a
body with following composition :
- President
- Vice-President
- Secretary
- Treasurer
- Members
5.4 The members of the Board of Directors will elect
by secret ballot its President, Vice-President,
Secretary and Treasurer who may be re-elected
up to three (3) terms of office.
5.5 Additionally the members of the Board of
Directors will elect by secret ballot, from the
members of the Association, the Foundation's
Director General and another member, who
together with the President, Secretary and
Treasurer of the Board of Directors will constitute
the Executive Committee. The term of the
Director General and of the other member will be
triennial and they may be re-elected upto three
(3) terms.
5.6 The Board of Directors will meet regularly every
six (6) months and extraordinarily whenever
called by the Executive Committee or whenever
it is requested in writing to the Secretary, by half
of the members of the Board of Directors.
5.7 During its meetings, the Board of Directors will
decide on matters which will be submitted by the
Executive Committee and on the Committee's
reports on the Foundation's activities and its
financial state.
5.8 The Board of Directors may appoint Working
Committees for the study of whatever subject the
Board may decide upon.
5.9 The Board of Director's meetings will have a
quorum if half plus one of its members are
present.

5.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο θα απαρτίζεται από:
- Πέντε (5) εκπροσώπους του Συνδέσμου που
θα ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του
Συνδέσμου
- Ένα (1) εκπρόσωπο του Παγκύπριου Ιατρικού
Συλλόγου
- Ένα (1) εκπρόσωπο του Ανωτέρου
Τεχνολογικού Ινστιτούτου
- Μέχρι τέσσερεις (4) εκπροσώπους δωρητών ή
οργανισμών χρηματοδότησης ερευνητικών
προγραμμάτων. Ο αριθμός τους θα
καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του
Ιδρύματος.
5.2 Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι
διετής και τα μέλη θα είναι επανεκλέξιμα.
5.3 Το Διοικητικό Συμβούλιο θα καταρτίζεται σε
σώμα με την ακόλουθη σύνθεση:
- Πρόεδρος
- Αντιπρόεδρος
- Γραμματέας
- Ταμίας
- Μέλη
5.4 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα
εκλέγουν με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο,
Αντιπρόεδρο, Γραμματέα και Ταμία που θα είναι
επανεκλέξιμοι μέχρι τρεις (3) θητείες.
5.5 Επιπρόσθετα τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου θα εκλέγουν με μυστική ψηφοφορία,
από τα μέλη του Συνδέσμου, ένα Γενικό
Διευθυντή του Ιδρύματος και ένα άλλο μέλος
μαζί με τον Πρόεδρο, Γραμματέα και Ταμία του
Διοικητικού Συμβουλίου θα αποτελούν την
Εκτελεστική Επιτροπή. Η θητεία του Γενικού
Διευθυντή και μέλους θα είναι τριετής και με
δικαίωμα επανεκλογής μέχρι τρεις (3) θητείες.
5.6 Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνέρχεται τακτικά
κάθε έξι (6) μήνες και έκτακτα όποτε κληθεί από
την Εκτελεστική Επιτροπή ή όταν το ζητήσουν
εγγράφως προς το γραμματέα μισά από τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου.
5.7 Κατά τις συνεδρίες του το Διοικητικό Συμβούλιο
θα αποφασίζει πάνω σε θέματα που θα
υποβάλλονται από την Εκτελεστική Επιτροπή και
εκθέσεις της Επιτροπής για τις δραστηριότητες
και οικονομική κατάσταση του ιδρύματος.
5.8 Το Διοικητικό Συμβούλιο θα μπορεί να ορίσει
Επιτροπές Εργασίας για μελέτη οποιουδήποτε
θέματος το ίδιο έχει αποφασίσει.
5.9 Κατά τις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου
απαρτία θα αποτελούν το μισά συν ένα από τα
μέλη του.

Article 6 : Administration of the Foundation
6.1
The administration of the Foundation will be
exercised by the Executive Committee, which
will be answerable to the Board of Directors.
6.2
The Executive Committee will have the
following duties in addition to the promotion of
the Foundations aims and objectives and
carrying out any directives of the Board of
Directors.
6.2.1 To establish and administer one or more bank
accounts in the name of the Foundation and to
carry out all kinds of banking activities which
are connected with the administration of the
Foundation. The Foundation will be bound for
any banking transactions by the signatures of
two members, appointed by the Committee.
6.2.2 To engage or suspend the appointment or to
dismiss any salaried personnel according to
the Foundation's demands and to define the
terms of employment of such personnel. The
foundation is not allowed to employ persons
that are related down to the third degree to the
members of the Executive committee and to
the members of the Board of Directors. The
salaries of any personnel will be submitted to
the Board of Directors for approval.
6.2.3 To carry out the purchase of furniture and
equipment for the Foundation's operational
needs or for its research programmes.
6.2.4 To issue receipts and whatever other
documents are required for payments in
respect of the foundation operational needs or
its research programmes.
6.2.5 To deposit and administer money which are
not needed for the immediate needs of the
Foundation, in approved banking
organizations as decided from time to time.
6.2.6 To secure insurance cover, with any approved
insurance company, against the dangers or
loses which may affect the Foundation.
6.2.7 To award or accept donations and gratuities.
6.2.8 To appoint every year the Foundations
Honorary Auditors.
6.3
The Committee will meet regularly wherever it
is called by the President or whenever it is
asked for in writing to the Secretary by three
(3) of its members.
6.4
Quorum will consist when three (3) of its
members are present.
6.5
The President of the Foundation will prepare
the annual report which will be submitted to
the Board of Directors one (1) month after the
fiscal year.
6.6
The Treasurer of the Foundation will prepare
the Foundations annual accounts, and submit
them to the Board of Directors one (1) month
after the end of the fiscal year. The report will
cover the financial state of the Foundation for

Άρθρο 6 : Διοίκηση Ιδρύματος
6.1
Η Διοίκηση του Ιδρύματος θα ασκείται από την
Εκτελεστική Επιτροπή, η οποία θα είναι
υπόλογη έναντι του Συμβουλίου.
6.2
Η Εκτελεστική Επιτροπή θα έχει τα ακόλουθα
καθήκοντα, επιπρόσθετα με την προώθηση
των σκοπών και στόχων του Ιδρύματος και
εντολών του Διοικητικού Συμβουλίου:
6.2.1 Να δημιουργεί, διαχειρίζεται ένα ή
περισσότερους τραπεζικούς λογαριασμούς στο
όνομα του ιδρύματος και να διενεργεί κάθε
φύσης τραπεζική εργασία που σχετίζεται με τη
διαχείριση του ιδρύματος. Το ίδρυμα θα
δεσμεύεται για τραπεζικές εργασίες με τις
υπογραφές δυο μελών της Επιτροπής που θα
ορισθούν.
6.2.2 Να διορίζει, αναστέλλει το διορισμό ή να παύει
οποιοδήποτε έμμισθο προσωπικό ανάλογα με
τις απαιτήσεις των αναγκών του ιδρύματος και
θα καθορίζει τους όρους απασχόλησης του
προσωπικού. Δεν επιτρέπεται στο Ίδρυμα να
εργοδοτεί για τις ανάγκες του άτομα τα οποία
είναι συγγενείς μέχρι τρίτου βαθμού με τα μέλη
της Εκτελεστικής Επιτροπής και τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου του. Η αμοιβή του
προσωπικού θα υποβάλλεται στο Διοικητικό
Συμβούλιο για έγκριση.
6.2.3 Να προβαίνει στην αγορά επίπλων και άλλου
εξοπλισμού προς εξυπηρέτηση των
λειτουργικών αναγκών του ιδρύματος ή των
ερευνητικών προγραμμάτων.
6.2.4 Να εκδίδει αποδείξεις και οποιαδήποτε άλλα
έγγραφα απαιτούνται για πληρωμές για τις
λειτουργικές ανάγκες του ιδρύματος ή των
ερευνητικών προγραμμάτων.
6.2.5 Να καταθέτει και διαχειρίζεται χρήματα τα
οποία δεν χρειάζεται για τις άμεσες ανάγκες
του ιδρύματος σε εγκεκριμένα τραπεζικά
ιδρύματα όπως αποφασίζει κατά καιρούς.
6.2.6 Να διενεργεί ασφαλιστική κάλυψη με
οποιεσδήποτε αναγνωρισμένες Ασφαλιστικές
Εταιρίες έναντι κινδύνων ή ζημιών κάθε φύσης
που μπορεί να προκύψουν για το ίδρυμα.
6.2.7 Να παρέχει και να δέχεται δωρεές και
φιλοδωρήματα.
6.2.8 Να ορίζει κάθε χρόνο Επίτιμους Ελεγκτές του
Ιδρύματος.
6.3
Η Επιτροπή θα συνέρχεται τακτικά όταν
καλείται από τον Πρόεδρο ή όταν ζητηθεί
εγγράφως προς το Γραμματέα από τρία (3)
μέλη της.
6.4
Απαρτία θα αποτελούν τρία (3) από τα μέλη
της.
6.5
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής θα ετοιμάζει την
ετήσια έκθεση των πεπραγμένων την οποία θα
υποβάλλει προς το Διοικητικό Συμβούλιο ένα
(1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου.
6.6
Ο Ταμίας της Επιτροπής θα ετοιμάζει Ετήσιο
Ισολογισμό του Ιδρύματος δεόντως ελεγμένο
και θα υποβάλει στο Διοικητικό Συμβούλιο ένα

the last twelve (12) months.

(1) μήνα μετά το τέλος του χρόνου την
οικονομική και διαχειριστική κατάσταση του
Ιδρύματος των τελευταίων δώδεκα (12) μηνών.
Ο Γραμματέας της Επιτροπής θα ετοιμάζει
Έκθεση προέδρου για τους τελευταίους
δώδεκα (12) μήνες για τα διάφορα ερευνητικά
προγράμματα και θα τα υποβάλλει στο
Διοικητικό Συμβούλιο ένα (1) μήνα μετά το
τέλος του χρόνου.

6.7

The Secretary of the Committee will prepare a
progress report for the last twelve (12) months
on the research programmes and submit it to
the Board of Directors one (1) month after the
end of the fiscal year.

6.7

7.

The fiscal year of the Foundation will begin on
the 1st of January and end on the 31st of
December of every year.

7.

Το διαχειριστικό έτος του Ιδρύματος θα αρχίσει
η
η
την 1 του Γενάρη και θα λήγει την 31 του
Δεκέμβρη κάθε χρόνου.

8.

In order to assist the work of the Foundation,
the Board of Directors may convene an
advisory body or may ask for the advice of
experts, organizations, government services
and other institutions.

8.

Για υποβοήθηση του έργου του Ιδρύματος το
Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να καταρτίσει
Συμβουλευτικό Σώμα ή να ζητήσει συμβουλές
από εξειδικευμένα άτομα, φορείς, Κυβερνητικές
υπηρεσίες και άλλες οργανώσεις.

9.

The present regulations may be amended,
except of the clause 1, 2, 3, 4 and 5, by
decision of the Board of Directors with a
simple majority at a special constitutional
meeting at which 2/3 of the members of the
Board of Directors must be present.

9.

Οι παρόντες κανονισμοί μπορούν να
τροποποιηθούν, εκτός από τα άρθρα 1, 2, 3, 4
και 5, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
με απλή πλειοψηφία σε ειδική καταστατική
συνεδρία στην οποία θα πρέπει να
παρευρίσκονται τα 2/3 των Μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου.

10.

Any matter which is not foreseen in the
present provisions will be regulated by the
Board of Directors.

10. Κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από τους
παρόντες κανονισμούς θα ρυθμίζεται από το
Διοικητικό Συμβούλιο.

11.

In the case of dissolution of the Foundation all
its property will be given to a public
educational or other recognised charitable
institution

11. Σε Περίπτωση διάλυσης του Ιδρύματος όλα τα
περιουσιακά στοιχεία του θα δοθούν σε δημόσιο
εκπαιδευτικό ή άλλο αναγνωρισμένο
φιλανθρωπικό ίδρυμα.

12.

The present provisions constituted by 12
clauses were approved and signed by the
following members of the association's Board
of Directors on the 12th of April 1989.

12. Οι παρόντες κανονισμοί αποτελούμενοι από
δώδεκα (12) άρθρα εγκρίθηκαν και
υπογράφθηκαν από τα πιο κάτω μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου στις 12 Απριλίου 1989.
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