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Ο περί Παροχής Ειδικών Χορηγιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1998 εκδίδεται με
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το
Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Συνοπτικός
τίτλος.
77(1) του 1996.

Τροποποίηση
του άρθρου 2
του βασικού
νόμου.

Τροποποίηση
του άρθρου 4
του βασικού
νόμου.

Αριθμός 10(1) του 1998
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΝΟΜΟ
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Παροχής Ειδικών Χορηγιών
(Τροποποιητικός) Νόμος του 1998 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Παρο
χής Ειδικών Χορηγιών Νόμο του 1996 (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βα
σικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί
ως οι περί Παροχής Ειδικών Χορηγιών Νόμοι του 1996 και 1998.
2. Η ερμηνεία του όρου «φοιτητής» στο άρθρο 2 του βασικού νόμου αντι
καθίσταται από την ακόλουθη:
«'φοιτητής' σημαίνει Κύπριο πολίτη μόνιμο κάτοικο της Δημοκρα
τίας που συμπλήρωσε το δέκατο έβδομο έτος της ηλικίας του κατά την
έναρξη του ακαδ ημαϊκού έτους και ο οποίος φοιτά τακτικά σε αναγνω
ρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Δημοκρατίας
εκπαιδευτικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εξωτερικού, νοουμένου
ότι σε καμιά περίπτωση η διάρκεια συνολικής φοίτησης δεν υπερβαίνει
τα οκτώ ακαδημαϊκά έτη, εκτός αν η φύση των σπουδών του φοιτητή
απαιτεί μακρύτερη περίοδο σπουδών, οπότε η περίοδος αυτή μπορεί να
καλύπτει μέχρι και έντεκα ακαδημαϊκά έτη.».
3. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται ως εξής:
(α) Με την αντικατάσταση της πρώτης παραγράφου του εδαφίου (1) με
την ακόλουθη παράγραφο:
«(1) Κάθε οικογένεια που έχει τη μόνιμη διαμονή της στην
Κύπρο και έχει τέκνο φοιτητή δικαιούται ειδικής χορηγίας ύψους
£1.000 για κάθε ακαδημαϊκό έτος της κανονικής διάρκειας σπου
δών του εν λόγω φοιτητή. Στις περιπτώσεις που καταβάλλονται
από την οικογένεια του φοιτητή δίδακτρα, αυτή δικαιούται επι
πρόσθετη ειδική χορηγία ίση με το 50% των διδάκτρων, η οποία
εν πάση περιπτώσει δε θα υπερβαίνει το ποσό των £500 για κάθε
' ακαδημαϊκό έτος της κανονικής διάρκειας σπουδών του εν λόγω
φοιτητή.»·
(β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (5) αυτού με το ακόλουθο νέο
εδάφιο:
«(5) Η αναφερόμενη στο εδάφιο (1) ειδική χορηγία καταβάλλε
ται τρεις μήνες μετά τη λήψη της αίτησης για καταβολή της ειδι
κής χορηγίας για το ακαδημαϊκό έτος. Η αίτηση πρέπει να συνο
δεύεται από πιστοποιητικό ότι ο φοιτητής παρακολούθησε
τακτικά τα μαθήματα του πρώτου τριμήνου φοίτησης του εκπαι
δευτικού ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εξωτερικού. Σε
περίπτωση που ο φοιτητής δε δύναται να προσκομίσει το πιο
πάνω αναφερόμενο πιστοποιητικό ο Διευθυντής δύναται να απο
δεχθεί άλλα αποδεικτικά στοιχεία ότι ο φοιτητής παρακολούθησε
τακτικά τα μαθήματα του πρώτου, τριμήνου στο εκπαιδευτικό
ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εξωτερικού.»· και
(γ) με τη διαγραφή των εδαφίων (6) και (7).
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4. Το εδάφιο (2) του άρθρου 7 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το Τροποποίηση
ακόλουθο νέο εδάφιο:
του άρθρου 7
χ



του βασικού

«(2) Κάθε αίτηση για παραχώρηση της ειδικής χορηγίας που καταβάλλε νό^ου·
ται δυνάμει του άρθρου 4 υποβάλλεται το αργότερο έξι μήνες από την ολο
κλήρωση της παρακολούθησης μαθημάτων του πρώτου τριμήνου στο εκπαι
δευτικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εξωτερικού.».
5.;—(1) Η ισχύς του άρθρου 2 και της παραγράφου (γ) του άρθρου 3 θεω Έναρξη
ρείται ότι άρχισε από την 1η Ιανουαρίου 1996.
ισχύος.
(2) Η παράγραφος (α) του άρθρου 3 τίθεται σε ισχύ από το ακαδ ημαϊκό
έτος που άρχισε το Σεπτέμβριο του 1997.
(3) Η παράγραφος (β) του άρθρου 3 και το άρθρο 4 τίθενται σε ισχύ από το
ακαδημαϊκό έτος που αρχίζει το Σεπτέμβριο του 1998.

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία.

