
Ο περί του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (Ίδρυση και Λειτουργία)
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της
Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 133(Ι) του 2000  

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 
ΚΥΠΡΟΥ (ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) 

ΝΟΜΟ 
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών 

Κύπρου (Ίδρυση και Λειτουργία) (Τροποποιητικός) Νόμος του 
109(Ι) του 1997  
43(Ι) του 1998  
6(Ι) του 1998  
91(Ι) του 1998  
39(Ι) του 1999. 

2000 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου 
(Ίδρυση και Λειτουργία) Νόμους του 1997 έως 1999 (που στο εξής θα αναφέρονται ως "ο 
βασικός νόμος") και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί του 
Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Νόμοι του 1997 έως 2000. 

Τροποποίηση του 
άρθρου 7 του βασικού 

2. Το εδάφιο (4) του άρθρου 7 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το πιο κάτω νέο 
εδάφιο: 

νόμου. «(4) Απαρτία αποτελούν ο Πρόεδρος και άλλα τέσσερα μέλη. Για να είναι έγκυρη η 
απόφαση του Συμβουλίου πρέπει να λαμβάνεται από πέντε τουλάχιστο μέλη.». 

Τροποποίηση 3. Το άρθρο 9 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
του άρθρου 9 του 
βασικού 

(α) Με την αρίθμηση του άρθρου ως εδαφίου (1). 
νόμου. (β) Με την αντικατάσταση της άνω τελείας στο τέλος της παραγράφου (α) του εδαφίου 

(1) όπως αυτό έχει αναριθμηθεί, με τελεία και την προσθήκη αμέσως μετά του 
ακόλουθου κειμένου: 

 «Μετά την έγκρισή του από το Υπουργικό Συμβούλιο και τρεις μήνες πριν την έναρξη του 
οικονομικού έτους του Ιδρύματος, ο εν λόγω προϋπολογισμός κατατίθεται στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων για ψήφιση». 

 (γ) Με τη διαγραφή της παραγράφου (ζ) του εδαφίου (1), όπως αυτό έχει αναριθμηθεί.

 (δ) Με την προσθήκη στο τέλος αυτού του πιο κάτω εδαφίου (2): 
 «(2) Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με ομόφωνη απόφασή του, που λαμβάνεται από 

την ολομέλεια, να αναθέτει οποιαδήποτε από τις αρμοδιότητές του στον Πρόεδρο του 
Ιδρύματος ή σε ειδικό κλιμάκιο απαρτιζόμενο από τουλάχιστο δύο μέλη. Η εντολή δύναται 
να είναι με όρους και για ορισμένη χρονική περίοδο όπως το Συμβούλιο κρίνει σκόπιμο.». 

Τροποποίηση 4. Το άρθρο 10 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
του άρθρου 10 του 
βασικού νόμου. 

(α) Με τη διαγραφή της παραγράφου (β) και την αναρίθμηση των παραγράφων (γ) και 
(δ) σε (β) και  (γ), αντίστοιχα. 

 (β) Με την προσθήκη στο τέλος αυτού των πιο κάτω νέων παραγράφων: 
 «(δ) Σε περιπτώσεις υποτροφιών για τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι είναι ίσοι ή 

λιγότεροι από τον αριθμό των προσφερόμενων υποτροφιών, ο Πρόεδρος του 
Ιδρύματος δύναται να παρακάμψει τη διαδικασία των γραπτών εξετάσεων και 
των προφορικών 
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  συνεντεύξεων, αν οι υποψήφιοι κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα και να 
παραπέμψει τον ενδιαφερόμενο ή ενδιαφερόμενη σε προσωπική συνέντευξη 
από δύο μέλη του Συμβουλίου ή από δύο εξεταστές· 

 

 (ε) εκτελεί οποιαδήποτε αρμοδιότητα ή εξουσία που το Διοικητικό Συμβούλιο 
αναθέτει σ' αυτό δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 9.». 

 

5. To άρθρο 11 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Τροποποίηση του 
άρθρου 11 του 
βασικού νόμου. (α)  Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) με το πιο κάτω εδάφιο: 

 «(1) Καθήκοντα Γραμματέα του Ιδρύματος εκτελεί ο δημόσιος 
υπάλληλος, οποίος ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 13, να εκτελεί τα 
καθήκοντα αυτά. Μέχρις ότου οριστεί ο υπάλληλος αυτός, ο Υπουργός 
σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο του Ιδρύματος διορίζει κατάλληλο 
πρόσωπο για εκτέλεση των καθηκόντων του Γραμματέα με τέτοιους 
όρους που θα συμφωνηθούν.». 

(β)  Με την κατάργηση της παραγράφου (γ) του εδαφίου (2) και την αναρίθμηση της 
παραγράφου (δ) σε παράγραφο (γ). 

 

6. Το άρθρο 12 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το πιο κάτω νέο άρθρο: Αντικατάσταση του 
άρθρου 12 του 
βασικού νόμου. «Επιτροπές 

Επιλογής. 
12.—(1) Οι εκάστοτε Επιτροπές Επιλογής συγκροτούνται από τον Πρόεδρο 

του Ιδρύματος και η καθεμιά απαρτίζεται- 
 (α) Από τον Πρόεδρο του Ιδρύματος ή ένα μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου και τουλάχιστο δύο εξεταστές. Στην περίπτωση αυτή του 
κλιμακίου προεδρεύει ο Πρόεδρος ή το μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου· ή 

 

 (β) από τουλάχιστο τέσσερις εξεταστές. Του κλιμακίου προεδρεύει το 
μέλος που είναι αρχαιότερο ή που εκλέγεται για το σκοπό αυτό, εκτός αν 
ο Πρόεδρος του Ιδρύματος υποδείξει τον εξεταστή που θα προεδρεύει 
του κλιμακίου. 

 

 (2) Οι εξεταστές, μέλη του κλιμακίου επιλέγονται από τον κατάλογο που 
καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με κύριο κριτήριο, τηρουμένου του 
εδαφίου (4), τη σχέση τους με το αντικείμενο των σπουδών. 

 

 (3) Θέματα που αφορούν τη συγκρότηση και τον τρόπο λειτουργίας των 
Επιτροπών Επιλογής καθορίζονται με Κανονισμούς: 

 

 Νοείται ότι μέχρις ότου εκδοθούν Κανονισμοί, τα θέματα αυτά 
ρυθμίζονται με οδηγίες του Συμβουλίου. 

 

 (4) Σε περίπτωση κατά την οποία δεν είναι εφικτή η συμμετοχή σε κλιμάκιο 
επιλογής εξεταστών που να σχετίζονται με το αντικείμενο των σπουδών ή όπου 
υπάρχει ποικιλία αντικειμένων σπουδών, το κλιμάκιο δύναται, με έγκριση του 
Προέδρου του Ιδρύματος, να καλέσει συμβούλους που να σχετίζονται με το 
αντικείμενο των σπουδών οι οποίοι θα πρέπει να κατέχουν τα αναγκαία 
ακαδημαϊκά προσόντα και πείρα, με σκοπό να παράσχουν στο κλιμάκο 
οποιαδήποτε βοήθεια απαιτηθεί. 

 

 (5) Στις συνεδριάσεις κλιμακίων για επιλογή υποψηφίων σχετικά με 
υποτροφίες που δε χορηγούνται ή χρηματοδοτούνται από τη Δημοκρατία 
δύνανται να παρευρίσκονται εκπρόσωποι των αρχών που προσφέρουν τις 
υποτροφίες, αν αυτό απαιτείται από τους όρους προσφοράς ή αν αυτό κριθεί 
από το κλιμάκιο αναγκαίο για σκοπούς επιλογής. 
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  (6) Οι σύμβουλοι και οι εκπρόσωποι των αρχών που προσφέρουν την 
υποτροφία δε λαμβάνουν μέρος στην ψηφοφορία ούτε και επιτρέπεται η 
παρουσία τους κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων του κλιμακίου για λήψη 
απόφασης.». 

Τροποποίηση του 
άρθρου 13 του 
βασικού νόμου. 

7. Το άρθρο 13 αντικαθίσταται από το πιο κάτω νέο άρθρο: 
 «(1) Για την εκτέλεση της αναγκαίας διοικητικής λογιστικής και γραφειακής 

εργασίας προς όφελος του Ιδρύματος, οι οικείοι προϊστάμενοι, ύστερα από 
σχετική εισήγηση του Συμβουλίου και συγκατάθεση του Υπουργού, αναθέτουν, 
από καιρού εις καιρόν, τα ανάλογα καθήκοντα σε δημόσιους υπαλλήλους, ο 
ανώτατος αριθμός των οποίων καθορίζεται από τον Υπουργό σε συνεννόηση με 
τον Πρόεδρο του Ιδρύματος. 

  (2) Ένας εκ των δημόσιων υπαλλήλων που θα εκτελούν εργασία προς 
όφελος του Ιδρύματος θα ενεργεί ως Γραμματέας για τουλάχιστο τέσσερα έτη: 

  Νοείται ότι το παρόν εδάφιο θα τεθεί σε ισχύ την 1.1.2001. 
 1 του 1990  

71 του 1991  
211 του 1991  
27(Ι) του 1994 
83(Ι) του 1995 
60(Ι) του 1996 
109(Ι) του 1996 
69(Ι) του 2000. 
Επίσημη 
Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας, 
Παράρτημα  
Τρίτο (I): 
29.12.1990 
30.04.1993 
02.02.1996 
03.12.1999. 

(3) Οι δημόσιοι υπάλληλοι που θα εκτελούν εργασία προς όφελος του 
Ιδρύματος διέπονται από τις εκάστοτε σε ισχύ πρόνοιες του περί Δημόσιας 
Υπηρεσίας Νόμου και αξιολογούνται με βάση τους εκάστοτε σε ισχύ περί 
Δημόσιας Υπηρεσίας (Αξιολόγηση Υπαλλήλων) Κανονισμούς.». 

  

Τροποποίηση του 
άρθρου 16 του 
βασικού νόμου. 

8. Το εδάφιο (2) του άρθρου 16 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη της 
ακόλουθης επιφύλαξης στο τέλος αυτού: 

«Νοείται ότι, μέχρι την έκδοση Κανονισμών η επιλογή υποτρόφων για την ανάπτυξη της 
Δημόσιας Υπηρεσίας θα γίνεται με βάση τις αναγκαίες προϋποθέσεις που γνωστοποιούνται 
με τη δημοσίευση των υποτροφιών, τις λειτουργικές ανάγκες της Υπηρεσίας, το εργασιακό 
επίπεδο της θέσης των υποψηφίων την καταλληλότητα των υποψηφίων για το συγκεκριμένο 
σκοπό και το αποτέλεσμα της προσωπικής συνέντευξης με την προϋπόθεση ότι η βαρύτητα 
της συνέντευξης δε θα υπερβαίνει το 20% της συνολικής αξιολόγησης.». 

Τροποποίηση του 
άρθρου 19 του 
βασικού νόμου. 

9. Η επιφύλαξη του εδαφίου (1) του άρθρου 19 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με την 
ακόλουθη νέα επιφύλαξη: 

«Νοείται ότι, στις περιπτώσεις εφαρμογής της παραγράφου (γ) του άρθρου 10, η 
διαδικασία προκήρυξης μπορεί να παρακαμφθεί.». 

Τροποποίηση του 
άρθρου 22 του 
βασικού νόμου. 

10. Το άρθρο 22 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  

(α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) με το πιο κάτω νέο εδάφιο: 
 «(1) Το Ίδρυμα πριν από την έναρξη κάθε οικονομικού έτους καταρτίζει τον 

προϋπολογισμό του, τον οποίο υποβάλλει στο Υπουργικό Συμβούλιο, μέσω του 
Υπουργού, για έγκριση. Μετά 
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την έγκριση του από το Υπουργικό Συμβούλιο ο Υπουργός καταθέτει τον προϋπολογισμό στη 
Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση, τουλάχιστο τρεις μήνες πριν από την έναρξη του 
οικονομικού έτους του Ιδρύματος.»· 

 

(β) με την προσθήκη στο τέλος αυτού του ακόλουθου νέου εδαφίου:  

«(5) Το Ίδρυμα καταβάλλει ετησίως στην κυβέρνηση της Δημοκρατίας ποσό που 
συμφωνείται μεταξύ τους για δαπάνες που πραγματοποιεί η κυβέρνηση για την αναγκαία 
διοικητική, λογιστική και γραφειακή εργασία προς όφελος του Ιδρύματος.». 

 

11. Το άρθρου 23 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Τροποποίηση του 
άρθρου 23 του 
βασικού νόμου. (α) Με την προσθήκη στο τέλος του εδαφίου (2) αυτού της ακόλουθης νέας 

παραγράφου (δ): 

«(δ) Τα λειτουργικά και άλλα έξοδα σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό του 
Ιδρύματος.». 

 

(β) Με την προσθήκη στο τέλος αυτού του ακόλουθου νέου εδαφίου (3):  

«(3) Η παραχώρηση των δανείων προς τους δανειοδοτουμένους του Ιδρύματος γίνεται 
μέσω των Δανειστικών Επιτρόπων, σύμφωνα με κατευθυντήριες γραμμές που ορίζει ο 
Υπουργός.». 

 

12. Το άρθρο 27 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στο τέλος αυτού του 
ακόλουθου νέου εδαφίου (3): 

Τροποποίηση του 
άρθρου 27 του 
βασικού νόμου. 

«(3) Ως νομικός σύμβουλος του Ιδρύματος ενεργεί ο Γενικός Εισαγγελέας της 
Δημοκρατίας, ο οποίος και αναλαμβάνει το χειρισμό υποθέσεων ενώπιον οποιουδήποτε 
Δικαστηρίου στις οποίες το Ίδρυμα είναι διάδικος.». 

13. Το άρθρο 29 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Με τη διαγραφή 
της επιφύλαξης στο τέλος του εδαφίου (2) αυτού και την προσθήκη αμέσως μετά των 
νέων πιο κάτω εδαφίων (3) και (4): 

Τροποποίηση του 
άρθρου 29 του 
βασικού νόμου. 

«(3) Παρά τις διατάξεις του άρθρου 20, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2000 οι υποψήφιοι 
υποβάλλονται σε γραπτές εξετάσεις και προσωπικές συνεντεύξεις οποτεδήποτε αυτό κρίνεται 
από το Συμβούλιο πρακτικά εφικτό, έπειτα από διαβουλεύσεις με το Υπουργείο Παιδείας και 
Πολιτισμού. 

 

(4) Η παράγραφος (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 9, το άρθρο 22 και τα εδάφια (1) και (2) 
του άρθρου 23 τίθενται σε ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2001.». 

 

14. Η ισχύς των περί του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (Κριτήρια Επιλογής 
Υποτροφιών) Κανονισμών του 1999 που εκδίδονται με βάση το άρθρο 20 του βασικού νόμου 
παρατείνεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2000. 

Παράταση 
ισχύος 
Κανονισμών 
εκδοθέντων 
με βάση 
το άρθρο 20 
του βασικού 
νόμου. 
Επίσημη 
Εφημερίδα 
Παράρτημα, 
Τρίτο (I): 
30.7.1999. 
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