
 

Ο περί Παροχής Ειδικών Χορηγιών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2002 εκδίδεται με 
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

  
Αριθμός 166(Ι) του 2002  

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

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  
125(Ι) του 2002. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Παροχής Ειδικών Χορηγιών 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2002 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Παροχής 
Ειδικών Χορηγιών Νόμους του 1996 έως (Αρ. 2) του 2002 (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 (Αρ. 3) του 2002. 

Αντικατάσταση των 
άρθρων 5 και 6 του 
τροποποιητικού 
νόμου  
125(Ι) του 2002. 
125(Ι) του 2002. 

2. Ο περί Παροχής Ειδικών Χορηγιών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2002 
τροποποιείται με την αντικατάσταση των άρθρων 5 και 6 αυτού με τα ακόλουθα νέα άρθρα:

«Έναρξη ισχύος 
του παρόντος 
Νόμου. 

5.-(1) Τηρουμένης της μεταβατικής διάταξης του άρθρου 6 του παρόντος 
Νόμου, οι διατάξεις του άρθρου 2 και των παραγράφων (α) και (γ) του άρθρου 
3 του παρόντος Νόμου τίθενται σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2002. 

  (2) Η ισχύς των διατάξεων της παραγράφου (β) του άρθρου 3 του παρόντος 
Νόμου θεωρείται ότι άρχισε από την 1η Σεπτεμβρίου 2000. 

  (3) Τηρουμένης της μεταβατικής διάταξης του άρθρου 6 του παρόντος 
Νόμου, οι διατάξεις του άρθρου 4 του παρόντος Νόμου τίθενται σε ισχύ από 
την 1η Ιουλίου 2002. 

 Μεταβατική 
διάταξη. 

6.-(1) Για το ακαδημαϊκό έτος 2001-2002 για την περίπτωση φοιτητή που 
φοιτά σε μονοετή ή διετή κλάδο αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή σε μονοετή ή διετή εκπαιδευτικά 
αξιολογημένο-πιστοποιημένο κλάδο σπουδών θα παραχωρείται το ήμισυ της 
ειδικής χορηγίας, η οποία από την 1η Σεπτεμβρίου 2002 θα παραχωρείται 
δυνάμει των υπό των άρθρων 2 και 3(α) του παρόντος Νόμου επιφερόμενων 
τροποποιήσεων. 

  

  (2) Παρά τις διατάξεις του άρθρου 6 του βασικού νόμου, όπως αυτό έχει 
τροποποιηθεί με τον παρόντα Νόμο, για το ημερολογιακό έτος 2002, θα 
παραχωρηθεί κατά το μήνα Δεκέμβριο του ίδιου έτους, το ήμισυ της 
αναφερόμενης στο άρθρο αυτό ειδικής χορηγίας.». 

Έναρξη της ισχύος 
του παρόντος 
Νόμου. 
125(Ι) του 2002. 

3. Η ισχύς του παρόντος Νόμου θεωρείται ότι άρχισε την ημερομηνία έναρξης της 
ισχύος του περί Παροχής Ειδικών Χορηγιών (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2002. 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .3629, 9/8/2002 166(I)/2002


