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Απιθμόρ 21 

             
   Οι πεπί ηος Ανεξάπηηηος Φοπέα Κοινωνικήρ Σηήπιξηρ (Λειηοςπγία ηηρ Δπιηποπήρ Γιασείπιζηρ και 

Κπιηήπια Δπιλογήρ) Κανονιζμοί ηος 2016, οι οποίοι εκδόθηκαν από ηο Υποςπγικό  Σςμβούλιο  δςνάμει ηος 
άπθπος 7 ηος πεπί ηος Ανεξάπηηηος Φοπέα Κοινωνικήρ Σηήπιξηρ Νόμος, αθού καηαηέθηκαν ζηη Βοςλή ηων 
Ανηιπποζώπων και εγκπίθηκαν από αςηή, δημοζιεύονηαι ζηην Δπίζημη Δθημεπίδα ηηρ Γημοκπαηίαρ 
ζύμθωνα με ηο εδάθιο (3) ηος άπθπος 3 ηος πεπί ηηρ Καηαθέζεωρ ζηη Βοςλή ηων Ανηιπποζώπων ηων 
Κανονιζμών πος Δκδίδονηαι με Δξοςζιοδόηηζη Νόμος, Νόμος (Ν. 99 ηος 1989 όπωρ ηποποποιήθηκε με ηοςρ 
Νόμοςρ 227 ηος 1990 μέσπι 3(Ι) ηος 2010). 

 
Ο ΠΕΡΘ ΣΟΤ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΟΤ ΦΟΡΕΑ ΚΟΘΝΩΝΘΚΗ ΣΗΡΘΞΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2014 

__________________ 

Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 7 

 156(Θ) ηνπ 2014 

 

Σν Τπνπξγηθό πκβνύιην, αζθώληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 7 ηνπ πεξί ηνπ Αλεμάξηεηνπ Φνξέα Κνηλωληθήο ηήξημεο Νόκνπ, εθδίδεη ηνπο αθόινπζνπο 
Καλνληζκνύο: 

1.   Οη παξόληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη ωο νη πεξί ηνπ Αλεμάξηεηνπ Φνξέα Κνηλωληθήο 
ηήξημεο (Λεηηνπξγία ηεο Επηηξνπήο Δηαρείξηζεο θαη Κξηηήξηα Επηινγήο) Καλνληζκνί ηνπ 2016. 

2.-(1) ηνπο παξόληεο Καλνληζκνύο, εθηόο εάλ από ην θείκελν πξνθύπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα -  

«Ίδξπκα αλώηεξεο θαη αλώηαηεο εθπαίδεπζεο» ζεκαίλεη: 

(α) Aλαγλωξηζκέλν Παλεπηζηήκην βάζεη νηθείαο λνκνζεζίαο,  

 

πλνπηηθόο 
ηίηινο. 

 
Εξκελεία. 

 

 



 (β) Δεκόζηα Σρνιή Τξηηνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο ηεο Δεκνθξαηίαο, 
 

 (γ) εθπαηδεπηηθά αμηνινγεκέλν  πηζηνπνηεκέλν θιάδν ζπνπδώλ ηδησηηθήο ζρνιήο ηξηηνβάζκηαο 
εθπαίδεπζεο ηεο Δεκνθξαηίαο βάζεη νηθείαο λνκνζεζίαο

·
 θαη 

 
 (δ) αλαγλσξηζκέλν Ίδξπκα Τξηηνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο ηνπ εμσηεξηθνύ βάζεη νηθείαο 

λνκνζεζίαο∙ 
 

 «Νόκνο» ζεκαίλεη ηνλ πεξί ηνπ Αλεμάξηεηνπ Φνξέα Κνηλσληθήο Σηήξημεο Νόκν, όπσο απηόο 
εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη. 
 

      (2) Οπνηνηδήπνηε άιινη όξνη ρξεζηκνπνηνύληαη ζηνπο παξόληεο Καλνληζκνύο θαη νη νπνίνη δελ 
νξίδνληαη άιισο πσο ζ’ απηνύο, έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ ηνπο απνδίδεη ν Νόκνο. 
 

Αξκνδηόηεηεο ηεο 
Επηηξνπήο. 

3.-(1) Οη αξκνδηόηεηεο ηεο Επηηξνπήο πνπ θαζηδξύεηαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ 
Νόκνπ είλαη νη αθόινπζεο: 
 

 (α) Μεξηκλά γηα ηελ εμέηαζε αηηήζεσλ από πξόζσπα πνπ δπζπξαγνύλ, 
 

 (β) αλαιακβάλεη ηε ζηνρεπόκελε πιεξσκή ηεο νηθνλνκηθήο βνήζεηαο πξνο: 
 

  (η) Ιδξύκαηα αλώηεξεο θαη αλώηαηεο εθπαίδεπζεο γηα δίδαθηξα,   
 

  (ηη) ηδηνθηήηεο ελνηθηαδνκέλσλ θαηνηθηώλ γηα ην ελνίθην, θαη 
 

  (ηηη) ηνλ ίδην ην θνηηεηή ή ζηελ νηθνγέλεηά ηνπ, ζε εμαηξεηηθέο κόλν πεξηπηώζεηο, 
 

 (γ) εγθξίλεη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ εηνηκάδνληαη βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 8 
ηνπ Νόκνπ. 
 

      (2) Η Επηηξνπή κε απόθαζή ηεο δύλαηαη λα ζπζηήλεη ππνεπηηξνπέο ζηηο νπνίεο λα αλαζέηεη 
ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηόηεηεο. 
 

      (3) Η Επηηξνπή δύλαηαη λα νξίδεη επίηηκα κέιε ηα νπνία ζπκκεηέρνπλ ζηηο ζπλεδξίεο ηεο σο 
παξαηεξεηέο ρσξίο λα ηνπο παξέρεηαη δηθαίσκα ςήθνπ. 
 

      (4) Η Επηηξνπή εηνηκάδεη θαη εγθξίλεη θαηάινγν κε ηηο παξνρέο πνπ εγθξίζεθαλ θαη ρνξεγήζεθαλ 
ζε δηθαηνύρα πξόζσπα.  
 

      (5) Η Επηηξνπή εγθξίλεη ηνλ εηήζην απνινγηζκό θαη απνθαζίδεη γηα ηελ αλάξηεζε ηνπ ζηελ 
επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Φνξέα. 
 

Καζήθνληα 
Πξνέδξνπ ηεο 
Επηηξνπήο. 

4. Ο/ε Πξόεδξνο ηεο Επηηξνπήο, σο νξίδεηαη ζύκθσλα κε ηηο  δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (2) ηνπ 
άξζξνπ 6 ηνπ Νόκνπ: 
 

 (α) Εθπξνζσπεί ην Φνξέα  ζε όιεο ηηο δηνηθεηηθέο ή δηθαζηηθέο αξρέο θαη’ ηδίαλ ή δηά 
αληηπξνζώπνπ ηνπ,  
 

 (β) ππό ηελ επηθύιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ (2) ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Νόκνπ, πξνεδξεύεη 
όισλ ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο Επηηξνπήο,  
 

 (γ) θαηαξηίδεη ηελ εκεξήζηα δηάηαμε θάζε ζπλεδξίαο θαη θξνληίδεη γηα ηελ έγθαηξε θνηλνπνίεζε 
ηεο ζηα κέιε ηεο Επηηξνπήο. 
 

Τακίαο ηεο 
Επηηξνπήο. 
 

5.  Ο Τακίαο ηεο Επηηξνπήο, σο νξίδεηαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (3) ηνπ άξζξνπ 6 
ηνπ Νόκνπ:  
 

 (α) Εηνηκάδεη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Φνξέα αλά εκεξνινγηαθό έηνο ζύκθσλα κε ηα 
δηεζλή ινγηζηηθά πξόηππα θαη ηηο ππνβάιιεη ζηελ Επηηξνπή γηα έγθξηζε, θαη  
 

 (β) ππνβάιιεη κέρξη ηηο 30 Απξηιίνπ ηνπ επόκελνπ έηνπο ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ 
Φνξέα ζην Γεληθό Ειεγθηή ηεο Δεκνθξαηίαο. 
 

Γξακκαηέαο ηεο 
Επηηξνπήο θαη 
ηήξεζε 
πξαθηηθώλ. 

6.-(1) Καζήθνληα Γξακκαηέα αλαηίζεληαη από ηελ Επηηξνπή ζε πξόζσπν θαηόπηλ εηζήγεζεο 
ηνπ/ηεο Πξνέδξνπ ηεο Επηηξνπήο. 
 

    (2) Καηά ηηο ζπλεδξίεο ηεο Επηηξνπήο, ηεξνύληαη πξαθηηθά από ην Γξακκαηέα.  
 

    (3) Κάζε κέινο πνπ είλαη παξόλ ζηε ζπλεδξία κπνξεί λα δεηήζεη όπσο νη απόςεηο ηνπ 
θαηαγξαθνύλ επαθξηβώο ζηα πξαθηηθά. 
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     (4) Τα πξαθηηθά εγθξίλνληαη ζηελ επόκελε ζπλεδξία ηεο Επηηξνπήο θαη ππνγξάθνληαη από 

ηνλ/ηελ Πξόεδξν θαη ζηε ζπλέρεηα θνηλνπνηνύληαη ζηα κέιε ηεο. 
 

Καζήθνληα 
Γξακκαηέα. 

7.  Ο Γξακκαηέαο ηεο Επηηξνπήο έρεη ηα αθόινπζα θαζήθνληα: 
 

 (α) Τεξεί ιεπηνκεξή πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ, πξνζρέδην ησλ νπνίσλ απνζηέιιεη ζε όια 
ηα κέιε ηεο Επηηξνπήο εληόο δέθα  εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλεδξίαο, 
πξνθεηκέλνπ λα εθθξάζνπλ ηηο απόςεηο ηνπο επί ηνπ πεξηερνκέλνπ απηώλ, 
 

 (β) δηεμάγεη νπνηαζδήπνηε θύζεσο αιιεινγξαθία έρεη ζρέζε κε ηελ Επηηξνπή. 
 

 (γ) ηεξεί πιήξεο αξρείν κε όιε ηελ αιιεινγξαθία ηνπ Φνξέα,  
 

 (δ) εηνηκάδεη θαη ππνβάιιεη ζηελ Επηηξνπή γηα έγθξηζε αλά εμακελία, θαηάινγν ζηνλ νπνίν 
πεξηιακβάλνληαη αλαιπηηθά όιεο νη παξνρέο  πνπ εγθξίζεθαλ θαη ρνξεγήζεθαλ ζε 
δηθαηνύρα πξόζσπα, 
 

 (ε) εηνηκάδεη πξνζρέδην εηήζηνπ απνινγηζκνύ ηνπ έξγνπ ηνπ Φνξέα εληόο ηξηάληα (30) εκεξώλ 
από ηε ιήμε ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο, θαη  
 

 (ζη) δηεθπεξαηώλεη νηηδήπνηε άιιν ήζειε αλαηεζεί ζε απηόλ από ηελ Επηηξνπή. 
 

Υπνβνιή 
αίηεζεο. 

8.-(1) Δηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο ζην Φνξέα, έρνπλ πξόζσπα ηα νπνία: 
 

 (α) Είλαη πνιίηεο νη νπνίνη θαηνηθνύλ ζηηο πεξηνρέο πνπ ειέγρνληαη από ηελ Κπβέξλεζε ηεο 
Κππξηαθήο Δεκνθξαηίαο, 
 

 (β) ηα νηθνλνκηθά δεδνκέλα απηώλ ή θαη ηεο νηθνγέλεηαο ηνπο είλαη ηέηνηα πνπ θαζηζηνύλ 
αλαγθαία ηε δηαθνπή ηεο ζπλέρηζεο ησλ ζπνπδώλ ηνπο:   

 
         Ννείηαη όηη, ζηελ πην πάλσ πεξίπησζε ππνβάιινληαη ζηελ επηηξνπή πξνο εμέηαζε 

ηεθκεξησκέλεο αηηήζεηο πνπ λα απνδεηθλύνπλ ην βάζηκν ηεο αίηεζεο,  
 

 (γ) δπζπξαγνύλ ιόγσ έθηαθησλ θνηλσληθώλ πεξηζηαηηθώλ ή άιισλ εμαηξεηηθώλ ζπκβάλησλ, 
πνπ έρνπλ επηζπκβεί κεηά ηελ εγγξαθή ή θαη ηελ εμαζθάιηζε εθ κέξνπο ηνπο ζέζεο ζε 
ίδξπκα αλώηεξεο θαη αλώηαηεο εθπαίδεπζεο, έρνπλ επεξεαζηεί άκεζα θαη παξνπζηάδνπλ 
ζνβαξέο δπζθνιίεο ζηε ζπλέρηζε ηεο εθπαίδεπζεο ηνπο, 
 

 (δ) έρνπλ ζπκπιεξώζεη ζρεηηθή αίηεζε πνπ δεκνζηνπνηεί ν Αλεμάξηεηνο Φνξέαο Κνηλσληθήο 
Σηήξημεο, ζπλνδεπόκελε από ηα απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά ή θαη βεβαηώζεηο πνπ 
απνδεηθλύνπλ ηε γλεζηόηεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ δεισζεί,  
 

 (ε) έρνπλ εμαζθαιίζεη εγγξαθή ή θαη ζέζε ζε ίδξπκα αλώηεξεο θαη αλώηαηεο εθπαίδεπζεο γηα 
πξνπηπρηαθέο ζπνπδέο, 
 

    (2) Ο Φνξέαο δελ παξαρσξεί νηθνλνκηθή βνήζεηα: 
 
        (α)  Σηηο πεξηπηώζεηο επαλάιεςεο ηνπ ίδηνπ έηνπο ζπνπδώλ, 
        (β)  ζε πέξαλ ηνπ ελόο κέινπο ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο, θαη 
        (γ) ζε πέξαλ ησλ δύν κειώλ ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο, ζηηο πεξηπηώζεηο πνιύηεθλεο νηθνγέλεηαο. 
 

    (3) Η νηθνλνκηθή βνήζεηα αθνξά θαηά θαλόλα δίδαθηξα ηδξύκαηνο αλώηεξεο θαη αλώηαηεο 
εθπαίδεπζεο ή  ελνίθηα θνηηεηή:  

 
        Ννεηηαη όηη, ε Επηηξνπή εγθξίλεη αηηήζεηο αλάινγα κε ην ύςνο ησλ δηαζέζηκσλ πηζηώζεσλ ζην 

ηακείν ηνπ Φνξέα.  
 

Έλαξμε ηζρύνο. 
 

9.  Οη παξόληεο Καλνληζκνί ηίζεληαη ζε ηζρύ κε ηε δεκνζίεπζε ηνπο ζηελ Επίζεκε Εθεκεξίδα ηεο 
Δεκνθξαηίαο. 
 

Μεηαβαηηθέο 
δηαηάμεηο 

10. Φσξίο επεξεαζκό ηεο εγθπξόηεηαο  ησλ ελεξγεηώλ ή ησλ δηαδηθαζηώλ νη νπνίεο έγηλαλ ή 
αθνινπζήζεθαλ κε βάζε ην θαζεζηώο πνπ ίζρπε πξηλ από ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ηζρύνο ησλ 
παξόλησλ Καλνληζκώλ, νπνηεζδήπνηε εθθξεκνύζεο δηαδηθαζίεο νη νπνίεο άξρηζαλ αιιά δελ 
νινθιεξώζεθαλ κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ηζρύνο ησλ παξόλησλ Καλνληζκώλ, 
δηεθπεξαηώλνληαη θαηά ην δπλαηό ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξόλησλ Καλνληζκώλ. 
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