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Ο περί Παροχής Ειδικών Χορηγιών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1999 εκδίδε

ται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με 
το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 152(1) του 1999 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ 

ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 1999 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

Συνοπτικός ι . ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Παροχής Ειδικών Χορηγιών 
τίτλος. (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1999 και θα διαβάζεται μαζί με τους 
77(ΐ) του 1996 περί Παροχής Ειδικών Χορηγιών Νόμους του 1996 έως 1999 (που στο εξής 

Πόα! του 1999 ®α α ν α ψ έ ° ° ν τ α ι 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 (Αρ. 2) του 1999. 

Τροποποίηση 2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως εξής: 
του βασικοί (°) Με την αντικατάσταση της ερμηνείας του όρου «εκπαιδευτικό ίδρυμα 
νόμου. τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εξωτερικού» από την ακόλουθη: 

«'εκπαιδευτικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης' σημαίνει ανώ

τερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα στο οποίο γίνονται δεκτά 
μόνο πρόσωπα που αποφοίτησαν από σχολείο μέσης εκπαίδευσης 
εξαετούς τουλάχιστο φοίτησης ή που κατέχουν άλλο ισοδύναμο 
προσόν και στο οποίο οι κλάδοι σπουδών για απόκτηση του πρώ

του καταληκτικού τίτλου/διπλώματος έχουν διάρκεια τουλάχιστο 
τριών ακαδημα ϊκών ετών πλήρους φοίτησης ή, στην περίπτωση 
μερικής φοίτησης, διάρκεια που αντιστοιχεί σε τρία πλήρη ακαδη

μαϊκά έτη και απολήγουν σε καταληκτικό τίτλο/δίπλωμα σπου

δών.»· 
(β) με την αντικατάσταση της ερμηνείας του όρου «κανονική διάρκεια 

σπουδών» από την ακόλουθη: 
«'κανονική διάρκεια σπουδών' σημαίνει την ελάχιστη χρονική 

περίοδο φοίτησης που το εκπαιδευτικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαί

δευσης καθορίζει για τη συμπλήρωση των σπουδών για απόκτηση 
του σχετικού καταληκτικού τίτλου/διπλώματος. Ο Υπουργός Οικο

νομικών έχει την εξουσία να παρατείνει την περίοδο παραχώρησης 
της ειδικής χορηγίας μέχρι δύο ακαδημαϊκά έτη για σοβαρούς 
λόγους υγείας, κατόπιν σύστασης από κρατικό ιατροσυμβούλιο που 
συγκαλείται για σκοπούς του παρόντος Νόμου. Στις περιπτώσεις 
φοιτητών που αλλάζουν κλάδο ή κλάδους σπουδών, η διάρκεια της 
φοίτησης τους στον κλάδο ή κλάδους που εγκατέλειψαν, θα λογίζε

ται έναντι της κανονικής διάρκειας του τελευταίου κλάδου σπου

δών.»· και 

(γ) με την προσθήκη του πιο κάτω νέου όρου στην κατάλληλη αλφαβητική 
σειρά: 

«'καταληκτικός τίτλος/δίπλωμα' σημαίνει τον τίτλο σπουδών 
στον οποίο απολήγει ένα πρόγραμμα σπουδών, το οποίο , εφόσον 
πρόκειται για το πρώτο πανεπιστημιακό επίπεδο σπουδών, είναι 
διάρκειας τριετούς τουλάχιστο φοίτησης σε εκπαιδευτικό ίδρυμα 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως καθορίζεται στον παρόντα Νόμο ή 
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διάρκειας ενός τουλάχιστον έτους, εφόσον πρόκειται για επόμενο 
επίπεδο σπουδών το οποίο προϋποθέτει την απόκτηση τίτλου πρώ
του πανεπιστημιακού επιπέδου.». 

3. Το εδάφιο (1) του άρθρου 4 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 
προσθήκη αμέσως μετά την παράγραφο (ε) αυτού της ακόλουθης νέας παρα
γράφου (στ) και τον αναγραμματισμό της υφιστάμενης παραγράφου (στ) σε 
(ζ): 

«(ζ) Για τα επιστημονικά νομικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα, η ειδική 
χορηγία παραχωρείται μόνο για την απόκτηση του πανεπιστημιακού 
καταληκτικού τίτλου/διπλώματος σπουδών ανεξάρτητα αν για την εξά
σκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος απαιτείται πρόσθετη επαγγελμα
τική κατάρτιση ή ειδίκευση.». 
4. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 1999. 

5. Για το ακαδημαϊκό έτος 1998/99 οι όροι «εκπαιδευτικό ίδρυμα τριτο
βάθμιας εκπαίδευσης εξωτερικού» και «κανονική διάρκεια σπουδών» που 
περιλαμβάνονται στο άρθρο 2 του βασικού νόμου, θα διαβάζονται, ερμηνεύ
ονται και εφαρμόζονται ως εάν η λέξη «εξωτερικού» και η φράση «που 
εδρεύει εκτός της Δημοκρατίας» είχαν διαγραφεί από αυτούς. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 4 
του βασικού 
νόμου. 

Έναρξη της 
ισχύος του 
παρόντος 
Νόμου. 
Μεταβατική 
διάταξη. 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 


