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ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΠΡΩΣΟ  
 

ΝΟΜΟΘΕΙΑ - ΜΕΡΟ  Ι 
 

 

Αριθμός 4467 Δεστέρα, 27 Οκτωβρίοσ 2014 1007 

      

Ο πεπί ηος Ανεξάπηηηος Φοπέα Κοινωνικήρ Σηήπιξηρ Νόμορ ηος 2014 εκδίδεηαι με δημοζίεςζη ζηην 
Επίζημη Εθημεπίδα ηηρ Κςππιακήρ Δημοκπαηίαρ ζύμθωνα με ηο Άπθπο 52 ηος Σςνηάγμαηορ. 

 

Αξηζκόο 156(Ι) ηνπ 2014 

Ο ΠΔΡΙ ΣΟΤ ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΟΤ ΦΟΡΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΗΡΙΞΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2014                                     
 

    Η Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ ςεθίδεη σο αθνινύζσο: 

πλνπηηθόο  
ηίηινο. 

1. Ο παξώλ Νόκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί ηνπ Αλεμάξηεηνπ Φνξέα Κνηλσληθήο ηήξημεο Νόκνο 

ηνπ 2014. 

Δξκελεία. 
 
 
 

 
 

38(Ι) ηνπ 2014. 

2.  ηνλ παξόληα Νόκν, εθηόο αλ από ην θείκελν πξνθύπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα: 

«Πξόζσπν πνπ δπζπξαγεί» ζεκαίλεη θπζηθό πξόζσπν, ην νπνίν ιόγσ έθηαθησλ θνηλσληθώλ 
πεξηζηαηηθώλ ή άιισλ εμαηξεηηθώλ ζπκβάλησλ έρεη επεξεαζηεί άκεζα όζνλ αθνξά ηε ζπλέρηζε 
ηεο εθπαίδεπζήο ηνπ ή έρεη αλάγθε άκεζεο ή άιιεο νηθνλνκηθήο βνήζεηαο, ε νπνία δελ κπνξεί λα 
παξαζρεζεί βάζεη ησλ δηαηάμεσλ άιινπ ηζρύνληνο Νόκνπ· 

«Δηδηθό Σακείν» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ όξν απηό από ηνλ πεξί ηεο Λνγηζηηθήο θαη 
Γεκνζηνλνκηθήο Γηαρείξηζεο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθνύ Διέγρνπ ηεο Γεκνθξαηίαο Νόκν· 

«Δπηηξνπή» ζεκαίλεη ηελ Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο πνπ θαζηδξύεηαη δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 6· 

«Τπνπξγόο» ζεκαίλεη ηνλ Τπνπξγό Οηθνλνκηθώλ· 

«Φνξέαο» ζεκαίλεη ηνλ Αλεμάξηεην Φνξέα Κνηλσληθήο ηήξημεο πνπ ηδξύεηαη δπλάκεη ηνπ  
άξζξνπ 3. 

Ίδξπζε Φνξέα. 3.-(1) Καζηδξύεηαη Φνξέαο κε ηελ επσλπκία «Αλεμάξηεηνο Φνξέαο Κνηλσληθήο ηήξημεο» γηα ηελ 

επηηέιεζε ηνπ ζθνπνύ πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 5, ην νπνίν ηειεί ππό ηελ αξκνδηόηεηα ηνπ 
Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Πξόλνηαο θαη Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ θαη ππό ηε δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ηεο 
Δπηηξνπήο. 
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    (2) Ο Φνξέαο, ν νπνίνο ιεηηνπξγεί ζαλ Δηδηθό Σακείν, απνηειεί λνκηθό πξόζσπν κε δηαξθή δηαδνρή, 
ην νπνίν δύλαηαη λα θαηέρεη, δηαρεηξίδεηαη θαη δηαζέηεη πεξηνπζία, λα ζπκβάιιεηαη, λα εγείξεη θαη 
ππεξαζπίδεηαη αγσγή ή άιιε λνκηθή δηαδηθαζία δηά ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο ή δηά 
εμνπζηνδνηεκέλνπ από απηόλ εθπξνζώπνπ ηνπ θαη γεληθά λα πξάηηεη όια όζα είλαη απαξαίηεηα γηα 
ηνπο ζθνπνύο ηεο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

Πόξνη  
ηνπ Φνξέα. 

4.-(1)  Οη πόξνη ηνπ Φνξέα δύλαηαη λα πξνέξρνληαη – 

  (α) από δσξεέο ή/ θαη εηζθνξέο, νη νπνίεο γίλνληαη πξνο ην Φνξέα από νπνηνδήπνηε 
πξόζσπν ή/ θαη 

 
 (β) από νπνηαδήπνηε άιιε λόκηκε πεγή ή/θαη λόκηκε δξαζηεξηόηεηα, πνπ έρεη ηύρεη ηεο 

πξνεγνύκελεο απνδνρήο ή έγθξηζεο ηεο Δπηηξνπήο. 

 
(2) Απαγνξεύεηαη ε κε νπνηνδήπνηε ηξόπν νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηνπ Φνξέα κε πόξνπο πνπ 

πξνέξρνληαη από ην Πάγην Σακείν ηεο Γεκνθξαηίαο.  

θνπόο ηεο 
ίδξπζεο ηνπ 
Φνξέα. 
 

5. θνπόο ηεο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ Φνξέα είλαη ε παξνρή θαηά ην δπλαηό νηθνλνκηθήο 

ζηήξημεο ζε θπζηθό πξόζσπν, ην νπνίν ε Δπηηξνπή θξίλεη όηη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο 
Νόκνπ είλαη πξόζσπν πνπ δπζπξαγεί. 

Ίδξπζε 
Δπηηξνπήο. 

6.-(1) Καζηδξύεηαη Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο ηνπ Φνξέα, ε νπνία ζπγθξνηείηαη από πέληε κέιε 

πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηνπ Σακία.  

 
   (2) Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο νξίδεηαη ν/ε ζύδπγνο ηνπ/ηεο εθάζηνηε Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο: 

    Ννείηαη όηη, ζε πεξίπησζε πνπ ν/ε ζύδπγνο ηνπ/ηεο εθάζηνηε Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο δελ 
επηζπκεί λα αλαιάβεη ηα θαζήθνληα Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο ή ν/ε εθάζηνηε Πξόεδξνο ηεο 
Γεκνθξαηίαο δελ έρεη ζύδπγν, ην Τπνπξγηθό πκβνύιην δηνξίδεη σο Πξόεδξν ηεο Δπηηξνπήο πξόζσπν  
εγλσζκέλνπ θύξνπο θαη ήζνπο. 

    (3) Σακίαο νξίδεηαη ν εθάζηνηε Γεληθόο Λνγηζηήο ηεο Γεκνθξαηίαο ή νπνηνδήπνηε αξκνδίσο 
εμνπζηνδνηεκέλν από απηόλ πξόζσπν. 

 
  (4)  Μέιε νξίδνληαη: 

 
  (α) Ο εθάζηνηε Γεληθόο Γηεπζπληήο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Πξόλνηαο θαη Κνηλσληθώλ 

Αζθαιίζεσλ ή νπνηνδήπνηε αξκνδίσο εμνπζηνδνηεκέλν από απηόλ πξόζσπν˙ 

 
 (β) ν εθάζηνηε Γεληθόο Γηεπζπληήο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ ή νπνηνδήπνηε 

αξκνδίσο εμνπζηνδνηεκέλν από απηόλ πξόζσπν˙ θαη 

 
 (γ) ν εθάζηνηε Γεληθόο Γηεπζπληήο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο ή νπνηνδήπνηε αξκνδίσο 

εμνπζηνδνηεκέλν από απηόλ πξόζσπν. 

Λεηηνπξγία  
Δπηηξνπήο. 

7.-(1) Η Δπηηξνπή δηαρεηξίδεηαη ηα νηθνλνκηθά ηνπ Φνξέα θαη απνθαζίδεη γηα θάζε ζέκα ζρεηηδόκελν 
κε ηελ ύπαξμε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ. 

    (2) Σξία κέιε παξόληα, απνηεινύλ απαξηία θαη ζε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ Πξνέδξνπ, ηα παξόληα 
κέιε εθιέγνπλ έλα από απηά γηα λα πξνεδξεύεη ζηε ζύζθεςε. 

    (3) Οη απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο ιακβάλνληαη κε πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ κειώλ θαη ζε πεξίπησζε 
ηζνςεθίαο, ν Πξόεδξνο ή ν Πξνεδξεύσλ έρεη ληθώζα ςήθν. 

    (4) Η Δπηηξνπή ξπζκίδεη ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαη ηελ θαιύηεξε εθηέιεζε ηεο 
απνζηνιήο ηνπ Φνξέα κε ηελ έθδνζε εζσηεξηθώλ θαλόλσλ ιεηηνπξγίαο.  

    (5) Η Δπηηξνπή δύλαηαη λα εηνηκάδεη θαη λα επηθαηξνπνηεί από θαηξνύ εηο θαηξόλ γεληθό πιαίζην 
θξηηεξίσλ, ην νπνίν δεκνζηνπνηεί κέζσ ηεο επίζεκεο ηζηνζειίδαο ηνπ Φνξέα, ώζηε λα θαζίζηαηαη 
δπλαηή ε επηηέιεζε ηνπ ζθνπνύ ηνπ θνξέα. 

   (6) Γηα ηε ξύζκηζε ηεο άζθεζεο ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Δπηηξνπήο θαζώο θαη ηνπ θαζνξηζκνύ ησλ 
θξηηεξίσλ επηινγήο ησλ πξνζώπσλ πνπ ιακβάλνπλ νηθνλνκηθή ζηήξημε βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 
παξόληνο Νόκνπ, ην Τπνπξγηθό πκβνύιην εθδίδεη Καλνληζκνύο, νη νπνίνη θαηαηίζεληαη ζηε Βνπιή ησλ 
Αληηπξνζώπσλ πξνο έγθξηζε. 

Οηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο. 

   8. Ο Φνξέαο εηνηκάδεη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αλά εκεξνινγηαθό έηνο, ζύκθσλα κε ηα δηεζλή 
ινγηζηηθά πξόηππα. 

Έιεγρνο 
Φνξέα. 

   9.-(1) Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Φνξέα θαηαξηίδνληαη ην αξγόηεξν κέρξη ηελ 30ή 
 
Απξηιίνπ ηνπ 

ακέζσο επόκελνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο, ζην νπνίν αλαθέξνληαη θαη ειέγρνληαη από ην Γεληθό Διεγθηή. 
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   (2) Η Δπηηξνπή δηαβηβάδεη γηα ελεκέξσζε ζην Τπνπξγηθό πκβνύιην κέζσ ηνπ Τπνπξγνύ, αληίγξαθν 
ησλ εμειεγκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηνπ Φνξέα. 

   (3) Αληίγξαθν ησλ εμειεγκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηνπ Φνξέα θαηαηίζεηαη από ηνλ Τπνπξγό 
ζηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ θαη δεκνζηεύεηαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο. 

   (4) Ο Τπνπξγόο θαηαζέηεη ζηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ αλά εμακελία, θαηάινγν ζηνλ νπνίν 
πεξηιακβάλνληαη αλαιπηηθά όιεο νη παξνρέο πνπ εγθξίζεθαλ θαη ρνξεγήζεθαλ ζηα δηθαηνύρα βάζεη ηνπ 
παξόληνο Νόκνπ πξόζσπα. 

Γηάιπζε ηνπ 
Φνξέα. 

   10. ε πεξίπησζε δηάιπζεο ηνπ Φνξέα, θάζε πεξηνπζηαθό ζηνηρείν θαη θάζε ρξεκαηηθό πνζό πνπ 

αλήθεη ζ’ απηόλ, πεξηέξρεηαη ζην Πάγην Σακείν ηεο Γεκνθξαηίαο αθνύ πξώηα ηθαλνπνηεζνύλ νη ηπρόλ 
ππνρξεώζεηο ηνπ Φνξέα. 

Έλαξμε ηεο 
ηζρύνο ηνπ 
παξόληνο 
Νόκνπ. 

   11. Ο παξώλ Νόκνο ηίζεηαη ζε ηζρύ κε ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
__________________________________________________________________________________ 

Σππώζεθε ζην Σππνγξαθείν ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, 1445 Λεπθσζία, Κύπξνο 
Σει.: 22405824, Φαμ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo 

Αληίηππα ηεο Δπίζεκεο Δθεκεξίδαο πσινύληαη πξνο €2,00 ην θαζέλα - Δηήζηα ζπλδξνκή: €68,00 

http://www.mof.gov.cy/gpo

