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Ο περί Παροχής Ειδικών Χορηγιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1999 εκδίδεται με 
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφωνά με το 
Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
77(1) του 19% 
10(1) του 1998. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 4 
του βασικού 
νόμου. 

Αριθμός 116(1) του 1999 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΚΑΙ 1998 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Παροχής Ειδικών Χορηγιών 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 1999 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Παροχής 
Ειδικών Χορηγιών Νόμους του 19^6 και 1998 (που στο εξής θα αναφέρονται ως 
«ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται 
μαζί ως οι περί Παροχής Ειδικών Χορηγιών Νόμοι του 1996 έως 1999. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως εξής: 
(α) Με την αντικατάσταση της ερμηνείας του όρου «ειδική χορηγία» από 

την ακόλουθη: 
«'ειδική χορηγία' σημαίνει τη χορηγία που καταβάλλεται δυνάμει του 

παρόντος Νόμου για την κανονική χρονική διάρκεια που απαιτείται 
για την απόκτηση ενός μόνο τίτλου/διπλώματος στο ίδιο επίπεδο.»· 

(β) με τη διαγραφή από την ερμηνεία του όρου «φοιτητής» της λέξης 
«εξωτερικού» (πέμπτη γραμμή) και με την προσθήκη στο τέλος αυτού 
της ακόλουθης φράσης: 

«Ο όρος περιλαμβάνει και φοιτητή που δεν είναι Κύπριος πολίτης 
του οποίου ο ένας από τους δύο γονείς είναι Κύπριος πολίτης που 
εργάζεται και διαμένει στην Κύπρο και εφόσον ο φοιτητής έχει 
αποφοιτήσει από σχολή μέσης εκπαίδευσης στην Κύπρο.»· και 

(γ) με την προσθήκη των πιο κάτω νέων όρων στην κατάλληλη αλφαβητική 
σειρά: 

«'μόνιμος κάτοικος' σημαίνει για σκοπούς του παρόντος Νόμου 
άτομο το οποίο κατά τη διάρκεια των τριών ετών πριν από την 
έναρξη των σπουδών του διέμενε στη Δημοκρατία για περίοδο τουλά
χιστο τριάντα μηνών 

'πολύτεκνη οικογένεια' σημαίνει οικογένεια που έχει τέσσερα 
τουλάχιστο τέκνα.». 

3. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται ως εξής: 
(α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού από το ακόλουθο νέο 

εδάφιο: 
«(1)(α) 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 σπουδών του εν 
λόγω φοιτητή. 

(β) Στις περιπτώσεις που καταβάλλονται από την οικογένεια του 
φοιτητή δίδακτρα, αυτή δικαιούται επιπρόσθετη ειδική χορηγία ίση 
με το 50% των διδάκτρων, η οποία χορηγία εν πάση περιπτώσει δεν 
υπερβαίνει το ποσό των £500 για κάθε ακαδημαϊκό έτος της κανο
νικής διάρκειας σπουδών του εν λόγω φοιτητή, νοουμένου ότι 
προσκομίζονται αποδεικτικά στοιχεία πληρωμής των διδάκτρων. 

(γ) Οι πολύτεκνες οικογένειες δικαιούνται επιπρόσθετης ειδικής 
χορηγίας ύψους £500 για κάθε τέκνο φοιτητή. 
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(δ) Οικογένεια της οποίας το τέκνο φοιτητής τελειώνει τις σπουδές 
του μετά το τέλος του κύκλου μαθημάτων του πρώτου εξαμήνου του 
ακαδημαϊκού έτους δικαιούται το 50% της ετήσιας ειδικής χορηγίας 
και το 50% των διδάκτρων, όπως καθορίζεται στον παρόντα Νόμο: 

Νοείται ότι χορηγία και δίδακτρα δεν καταβάλλονται για φοίτηση 
μικρότερης διάρκειας του ενός εξαμήνου. 

(ε) Στην περίπτωση μερικής φοίτησης, η χορηγία καταβάλλεται 
αφού συμπληρωθεί περίοδος σπουδών που αντιστοιχεί σε ένα έτος 
κανονικής φοίτησης. 

(στ) Η ειδική χορηγία και τα δίδακτρα δεν παραχωρούνται στις 
οικογένειες τα τέκνα των οποίων— 

(i) Παρακολουθούν προγράμματα εκμάθησης γλώσσας για 
εισδοχή τους στο κανονικό πρόγραμμα του εκπαιδευτικού 
ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 

(ii) παρακολουθούν προπαρασκευαστικά μαθήματα για εισδοχή 
τους στο κανονικό πρόγραμμα του εκπαιδευτικού ιδρύματος 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 

(iii)' παρακολουθούν μαθήματα εξ' αποστάσεως ή μαθήματα ανοι

κτού πανεπιστημίου, 
(iv) παρακολουθούν μαθήματα ως εξωτερικοί φοιτητές και όχι ως 

κανονικοί φοιτητές σε κτιριακές εγκαταστάσεις στο χώρο του 
εκπαιδευτικού ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 

(ν) εργάζονται στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα και είναι ταυτό

χρονα εγγεγραμμένοι ως φοιτητές: 
Νοείται ότι, αν ο φοιτητής υπέχει υποχρέωση για εκπλήρωση 

στρατιωτικών υποχρεώσεων, πρέπει να έχει εκπληρώσει τις στρατιω
τικές του υποχρεώσεις, πριν αρχίσει η φοίτηση του ή να έχει τύχει 
αναστολής ή απαλλαγής κατάταξης του, για να δικαιούται της 
ειδικής χορηγίας η οικογένεια του: 

Νοείται περαιτέρω ότι, για να καταβληθεί η ειδική χορηγία στις 
οικογένειες των φοιτητών που φοιτούν στο εξωτερικό, πρέπει ο 
φοιτητής να έχει εξασφαλίσει εγγραφή στο Μητρώο Φοιτητών Τριτο
βάθμιας Εκπαίδευσης εκτός της Δημοκρατίας του Υπουργείου 
Παιδείας και Πολιτισμού της Δημοκρατίας.»· 

(β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (5) αυτού από το ακόλουθο νέο 
εδάφιο: 

«(5)(α) Η αναφερόμενη στο εδάφιο (1) ειδική χορηγία καταβάλ
λεται μέχρι έξι μήνες μετά τη λήψη της αίτησης για καταβολή της 
ειδικής χορηγίας για το ακαδημαϊκό έτος. 

(β) Όταν η φοίτηση είναι κατά ακαδημαϊκό έτος, η αίτηση πρέπει 
να συνοδεύεται από πιστοποιητικό που να επιβεβαιώνει ότι ο 
φοιτητής παρακολούθησε τακτικά τα μαθήματα του πρώτου 
τριμήνου/εξαμήνου φοίτησης του εκπαιδευτικού ιδρύματος τριτοβάθ
μιας εκπαίδευσης. 

(γ) Όταν η φοίτηση είναι κατά τρίμηνα/εξάμηνα, πρέπει να 
προσκομίζεται επιπρόσθετα και εγγραφή για το δεύτερο τρίμηνο/ 
εξάμηνο. Σε περίπτωση που ο φοιτητής δε δύναται να προσκομίσει τα 
πιο πάνω αναφερόμενα πιστοποιητικά, ο Διευθυντής δύναται να 
αποδεχθεί άλλα πειστικά αποδεικτικά στοιχεία.». 
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Τροποποίηση 
του άρθρου 6 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 7 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 11 
του βασικού 
νόμου. 

Έναρξη 
της ισχύος 
του παρόντος 
Νόμου. 

116(1) του 1999. 

Μεταβατική 
διάταξη. 

4. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
(α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού από το ακόλουθο νέο 

εδάφιο: 
«(1) Οικογένεια που έχει τη μόνιμη διαμονή της στην Κύπρο δικαι

ούται ειδικής χορηγίας ύψους £400 για κάθε ημερολογιακό έτος, αν 
έχει τέκνο τυφλό και εφόσον το τέκνο αυτό δεν έχει συμπληρώσει το 
δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του.»· 

(β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (5) αυτού από το ακόλουθο νέο 
εδάφιο: 

«(5) Αν ο τυφλός έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της 
ηλικίας του, δικαιούται ειδικής χορηγίας ύψους £400 που καταβάλ

λεται κάθε χρόνο σ' αυτόν.». 
5. Το εδάφιο (2) του άρθρου 7 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το 

ακόλουθο νέο εδάφιο: 
«(2) Κάθε αίτηση για παραχώρηση της ειδικής χορηγίας που κατα

βάλλεται δυνάμει του άρθρου 4 υποβάλλεται το αργότερο μέχρι το τέλος 
του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους για το οποίο η αίτηση υποβάλλεται.». 

6. Το άρθρο 11 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο 
άρθρο: 

«11. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των εκάστοτε σε ισχύ περί Φορο

λογίας του Εισοδήματος Νόμων, η ειδική χορηγία απαλλάσσεται από 
την υποχρέωση καταβολής φόρου εισοδήματος: 

Νοείται ότι οι δικαιούχοι της ειδικής χορηγίας δε δικαιούνται 
οποιασδήποτε άλλης φορολογικής ελάφρυνσης για τα τέκνα τους τα 
οποία φοιτούν σε αναγνωρισμένες σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.». 

7.—(1) Η ισχύς του όρου «φοιτητής», όπως αυτός ερμηνεύεται στο άρθρο 2, 
θεωρείται ότι άρχισε από την 1η Σεπτεμβρίου 1998. 

(2) Η ισχύς των όρων «ειδική χορηγία» και «μόνιμος κάτοικος», όπως 
αυτοί ερμηνεύονται στο άρθρο 2 και αναφέρονται στα άρθρα 4 και 7, όπως 
τροποποιήθηκαν από τον περί Παροχής Ειδικών Χορηγιών (Τροποποιητικό) 
Νόμο του 1999, τίθενται σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 1999. 

8. Για το ακαδημαϊκό έτος 1998/99 η φράση «αναγνωρισμένο από το 
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Δημοκρατίας εκπαιδευτικό ίδρυμα 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εξωτερικού» που περιλαμβάνεται στο άρθρο 2 δε 
θα τυγχάνει εφαρμογής, ούτως ώστε στον όρο «φοιτητής» να περιληφθούν 
όλοι οι φοιτητές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του 
εξωτερικού, νοουμένου ότι θα υποβάλουν αίτηση για παροχή ειδικής χορη
γίας σύμφωνα με το άρθρο 4 το αργότερο μέσα σε δύο μήνες από τη δημο
σίευση του παρόντος Νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 


