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Ο περί Παροχής Ειδικών Χορηγιών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2002 εκδίδεται με
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του
Συντάγματος.

Αριθμός 125(Ι) του 2002
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ
ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ ΤΟΥ 2002
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Παροχής Ειδικών Χορηγιών (Τροποποιητικός)
(Αρ. 2) Νόμος του 2002 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Παροχής Ειδικών Χορηγιών
Νόμους του 1996 έως του 2002 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικό νόμος») και ο
βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Παροχής Ειδικών Χορηγιών
Νόμοι του 1996 έως 2002.
2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται—
(α) Με τη διαγραφή του όρου «καταληκτικός τίτλος/δίπλωμα» και της ερμηνείας του· και
(β) με τη διαγραφή των όρων «εκπαιδευτικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης», «κανονική
διάρκεια σπουδών» και «φοιτητής», καθώς και της ερμηνείας των όρων αυτών, και την
αντικατάστασή τους με τους ακόλουθους όρους και ερμηνείες, αντίστοιχα, στην κατάλληλη
αλφαβητική σειρά:
«'εκπαιδευτικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης' σημαίνει ανώτερο 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 σχολείο οι κλάδοι σπουδών έχουν διάρκεια τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους
πλήρους φοίτησης ή, στην περίπτωση μερικής φοίτησης, οι κλάδοι αυτοί έχουν διάρκεια που
αντιστοιχεί σε ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος και απολήγουν σε ακαδημαϊκά ή επαγγελματικά
προσόντα, ανώτερα από εκείνα των σχολείων μέσης εκπαίδευσης·

'κανονική διάρκεια σπουδών' σημαίνει την ελάχιστη χρονική περίοδο φοίτησης που το
εκπαιδευτικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καθορίζει για τη συμπλήρωση των σπουδών για
απόκτηση του σχετικού τίτλου ή διπλώματος·
'φοιτητής' σημαίνει Κύπριο πολίτη, μόνιμο κάτοικο της Δημοκρατίας, που έχει συμπληρώσει
το δέκατο έβδομο έτος της ηλικίας του κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους, και ο οποίο
φοιτά τακτικά σε αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή σε
εκπαιδευτικά αξιολογημένο- πιστοποιημένο κλάδο σπουδών, όπως τούτο βεβαιώνεται από το
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, σύμφωνα με τις αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων του
Κυπριακού Συμβουλίου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥΣΑΤΣ) και του Συμβουλίου
Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης Πιστοποίησης (ΣΕΚΑΠ), αντίστοιχα:

Συνοπτικός τίτλος.
77(Ι) του 1996
10(Ι) του 1998
116(Ι) του 1999
152(Ι) του 1999
34(Ι) του 2000
103(Ι) του 2001
9(Ι) του 2002.
Τροποποίηση του
άρθρου 2 του
βασικού νόμου.
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Νοείται ότι σε καμιά περίπτωση η διάρκεια συνολικής φοίτησης δε θα υπερβαίνει τα οκτώ
ακαδημαϊκά έτη, εκτός εάν η φύση των σπουδών του φοιτητή απαιτεί μακρύτερη περίοδο
σπουδών, οπόταν η περίοδος αυτή μπορεί να καλύπτει μέχρι και έντεκα ακαδημαϊκά έτη:

Νοείται περαιτέρω ότι ο όρος 'φοιτητής' 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.».
Τροποποίηση του
άρθρου 4 του
βασικού νόμου.

3. Το εδάφιο (1) του άρθρου 4 του βασικού νόμου τροποποιείται—
(α) Με τη διαγραφή από την παράγραφο (στ) της λέξης «καταληκτικού» (τρίτη γραμμή)·
(β) με τη διαγραφή της υποπαραγράφου (ν) της παραγράφου (ζ) και την αντικατάστασή
της από την ακόλουθη υποπαράγραφο—
«(ν) εργάζονται στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, ή προσφέρουν διδακτική ή ερευνητική
εργασία με αμοιβή σε εκπαιδευτικό ίδρυμα, ενώ είναι ταυτόχρονα εγγεγραμμένοι ως
φοιτητές, και των οποίων τα εισοδήματα από την εργασία τους κατά το υπό αναφορά
ακαδημαϊκό έτος ξεπερνούν τις ΛΚ 5.000:»· και
(γ) με την ένθεση σ' αυτό αμέσως, μετά την παράγραφο (ε), των ακόλουθων νέων
παραγράφων (στ) και (ζ), και την αναρίθμηση των υφιστάμενων παραγράφων (στ) και
(ζ), σε (η) και (θ), αντίστοιχα:
«(στ) Στις περιπτώσεις φοιτητών που αλλάζουν εκπαιδευτικό ίδρυμα ή κλάδο
σπουδών, η διάρκεια της φοίτησής τους στο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή τον κλάδο που
εγκατέλειψαν θα λογίζεται έναντι της κανονικής διάρκειας του τελευταίου κλάδου
σπουδών.
(ζ) Η περίοδος παραχώρησης της ειδικής χορηγίας δύναται να παραταθεί πέραν της
κανονικής διάρκειας σπουδών, μέχρι ένα ακαδημαϊκό έτος, για μονοετείς και
διετείς κλάδους σπουδών, και μέχρι δύο ακαδημαϊκά έτη, για τριετείς κλάδους
σπουδών και άνω, για τους ακόλουθους λόγους που αποδεδειγμένα δεν οφείλονται
σε υπαιτιότητα του φοιτητή:
(i) σοβαρούς λόγους υγείας του φοιτητή, όπως τούτο βεβαιώνεται από κρατικό
ιατροσυμβούλιο, το οποίο συγκαλείται για σκοπούς του παρόντος Νόμου· και
(ii) μη συμμετοχή του φοιτητή στις εξετάσεις συγκεκριμένης εξεταστικής
περιόδου, λόγω μη διεξαγωγής τους, όπως τούτο βεβαιώνεται από τις αρχές του
οικείου εκπαιδευτικού ιδρύματος.».

Τροποποίηση του
άρθρου 6 του
βασικού νόμου.

4. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή των εδαφίων (1), (5) και
(6) αυτού και την αντικατάστασή τους με τα ακόλουθα εδάφια, αντίστοιχα:
«(1) Οικογένεια, που έχει τη μόνιμη διαμονή της στην Κύπρο, δικαιούται ειδικής χορηγίας
ύψους ΛΚ 1.800 για κάθε ημερολογιακό έτος, αν έχει τέκνο τυφλό, και εφόσον το τέκνο αυτό
δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του.
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(5) Τυφλός, που έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του, δικαιούται ειδικής
χορηγίας ύψους ΛΚ 1.800, η οποία καταβάλλεται κάθε έτος στον ίδιο.
(6) Το ήμισυ της αναφερόμενης στα εδάφια (1) και (5) ειδικής χορηγίας καταβάλλεται τον
Ιούνιο και το υπόλοιπο ήμισυ το Δεκέμβριο κάθε ημερολογιακού έτους:
Νοείται ότι, αν η αίτηση για παραχώρηση της ειδικής χορηγίας, που υποβάλλεται για πρώτη
φορά, υποβληθεί μετά την 1η Ιουλίου του οικείου ημερολογιακού έτους, τότε θα παραχωρείται
το ήμισυ της ετήσιας χορηγίας.».
5. Παρά τις διατάξεις του άρθρου 6 του βασικού νόμου, για το ημερολογιακό έτος 2002, θα
παραχωρηθεί κατά το μήνα Δεκέμβριο του ίδιου έτους, το ήμισυ της αναφερόμενης στο άρθρο
αυτό ειδικής χορηγίας.
6.—(1) Τα άρθρα 2 και 4 του παρόντος Νόμου τίθενται σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου
2002, εκτός από την υποπαράγραφο (ν) της παραγράφου (ζ) του εδαφίου (1) του άρθρου 4, της
οποίας η ισχύς αρχίζει από την 1η Σεπτεμβρίου 2000.
(2) Το άρθρο 5 του παρόντος Νόμου τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιουλίου 2002.

Μεταβατική
διάταξη.

Έναρξη της
ισχύος του
παρόντος
Νόμου.

