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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΝΟΜΟ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Παροχής Ειδικών

τίτλος.

Χορηγιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 και θα διαβάζεται

77(I) του 1996
10(I) του 1998
116(Ι) του 1999
152(Ι) του 1999
34(Ι) του 2000
103(Ι) του 2001

μαζί με τους περί Παροχής Ειδικών Χορηγιών Νόμους του
1996 έως (αρ.3) του 2002 (που στη συνέχεια 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 2006.

9(Ι) του 2002
125(Ι) του 2002
166(Ι) του 2002.
Τροποποίηση
του άρθρου 2

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως
ακολούθως:

του βασικού νόμου.

(α)

με την αντικατάσταση σ’ αυτό του ορισμού του όρου
“ειδική χορηγία” με τον ακόλουθο νέο ορισμό:
«“ειδική χορηγία” σημαίνει τη χορηγία που καταβάλλεται,
δυνάμει του άρθρου 4 του παρόντος Νόμου, για την
κανονική χρονική διάρκεια που απαιτείται για την
απόκτηση ενός μόνο τίτλου/διπλώματος, σε κάθε κύκλο
σπουδών, και τη χορηγία που καταβάλλεται, δυνάμει του
άρθρου 6 του παρόντος Νόμου, σε τυφλούς, ανάλογα με
την περίπτωση .» .

(β)

με την ένθεση στην ερμηνεία του όρου «μόνιμος
κάτοικος», μετά τη λέξη «Δημοκρατία» (τρίτη γραμμή),
της φράσης «στις περιοχές που ελέγχονται από τη
Δημοκρατία»·
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(γ)

με την αντικατάσταση της άνω τελείας στο τέλος του
ορισμού του όρου «τέκνο», με άνω και κάτω τελεία και
την, αμέσως μετά, προσθήκη της ακόλουθης επιφύλαξης:
«Νοείται ότι ο παρών όρος περιλαμβάνει και έγγαμο
τέκνο .» .

(δ)

με την ένθεση στην ερμηνεία του όρου «τυφλός», μετά
την λέξη «Δημοκρατίας» (πρώτη γραμμή), της φράσης
«στις περιοχές που ελέγχονται από τη Δημοκρατία» .

(ε)

με την ένθεση σ΄ αυτό των ακολούθων νέων όρων και
των ορισμών τους στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά:
«περιοχές που ελέγχονται από τη Δημοκρατία» σημαίνει
μέρος στη Δημοκρατία που δεν κατέχεται από τα
τουρκικά στρατεύματα κατοχής, μετά την τουρκική
εισβολή του Ιουλίου του 1974.
«κύκλος σπουδών» σημαίνει προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό
ή διδακτορικό κύκλο σπουδών .”.

Τροποποίηση του

3.

Το εδάφιο (1) του άρθρου 4 του βασικού νόμου

άρθρου 4 του

τροποποιείται ως ακολούθως:

βασικού νόμου.

(α)

με την ένθεση στην παράγραφο (α) αυτού, μετά τη λέξη
«Κύπρο» (πρώτη γραμμή), κόμματος και της φράσης
«στις περιοχές που ελέγχονται από τη Δημοκρατία.»·

(β)

την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος της δεύτερης
επιφύλαξης αυτού, με άνω και κάτω τελεία και την,
αμέσως

μετά,

προσθήκη

της

ακόλουθης

νέας

επιφύλαξης:
«Νοείται έτι περαιτέρω, ότι, αν φοιτητής παρακολουθήσει
περισσότερους από ένα τίτλους σπουδών, σε συγκεκριμένο

Ε .Ε . Π α ρ .Ι(I), Α ρ .4085, 28/4/2006

90(I)/2006
3

κύκλο σπουδών, τότε του καταβάλλεται συνολικά ειδική
χορηγία που αντιστοιχεί στο μεγαλύτερο σε χρονική διάρκεια
τίτλο σπουδών.».
Τροποποίηση του

4.

Το εδάφιο (1) του άρθρου 6 του βασικού νόμου

άρθρου 6 του

τροποποιείται με την ένθεση σ΄ αυτό, αμέσως μετά τη λέξη

βασικού νόμου.

«Κύπρο» (πρώτη γραμμή) της φράσης «στις περιοχές που
ελέγχονται από τη Δημοκρατία».

Τροποποίηση του

5.

Το εδάφιο (1) του άρθρου 7 του βασικού νόμου

άρθρου 7 του

τροποποιείται με την αντικατάσταση της τελείας, στο τέλος του,

βασικού νόμου.

, με άνω και κάτω τελεία και την, αμέσως μετά, προσθήκη της
ακόλουθης επιφύλαξης:
«Νοείται ότι, όπου η αίτηση υποβάλλεται δυνάμει του άρθρου
6 του παρόντος Νόμου, ο Διευθυντής δύναται, μετά την
έγκριση της αρχικής αίτησης, αν το κρίνει σκόπιμο, να ζητά την
υποβολή

νέων

ιατρικών

πιστοποιητικών

από

κρατικό

ιατροσυμβούλιο.».
Τροποποίηση του

6.

Το εδάφιο (1) του άρθρου 8 του βασικού νόμου

άρθρου 8 του

τροποποιείται με την αντικατάσταση της τελείας, στο τέλος του,

βασικού νόμου.

με άνω και κάτω τελεία και την, αμέσως μετά, προσθήκη της
ακόλουθης επιφύλαξης:
«Νοείται ότι, όπου εγείρονται αμφιβολίες ως προς το
δικαίωμα σε ειδική χορηγία ή ως προς το άτομο, προς το
οποίο καταβάλλεται η ειδική χορηγία, ο διευθυντής δύναται να
διατάξει περαιτέρω έρευνα.».

΄Εναρξη της ισχύος του

7. Ο παρών Νόμος θεωρείται ότι τίθεται σε ισχύ από την 1η

παρόντος Νόμου.

Σεπτεμβρίου 2005, με εξαίρεση την παράγραφο (γ) του
άρθρου 2, της οποίας η ισχύς θεωρείται ότι αρχίζει από την 1η
Σεπτεμβρίου 2004 .

/ΝΑ
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι –
(α) η παραχώρηση της φοιτητικής χορηγίας για ένα μόνο τίτλο σε κάθε κύκλο
σπουδών, ήτοι σε πτυχιακό ή μεταπτυχιακό ή διδακτορικό κύκλο σπουδών,
(β) η ρύθμιση για το πού θα πρέπει να βρίσκεται η μόνιμη κατοικία της οικογένειας
που αιτείται ειδική χορηγία και, κατ΄ επέκταση ο αποκλεισμός προσώπων που
κατοικούν στα κατεχόμενα από του να αιτούνται την εν λόγω ειδική χορηγία,
(γ) η παραχώρηση της χορηγίας και σε οικογένειες με τέκνα παντρεμένους φοιτητές,
(δ) η παραχώρηση ειδικής χορηγίας μόνο σε τυφλούς που κατοικούν στη Δημοκρατία,
και
(ε) η δυνατότητα επανεξέτασης των περιπτώσεων των εν λόγω τυφλών.

Πέτρος Κληρίδης,
Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας.
9 Φεβρουαρίου, 2006.
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ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ
-

Γ.Ε. 50/1996/Ν.31/2

NOMIKH ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
1403 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ

Aρ. Τηλ.: 22-889100
Αρ. Φαξ.: 22-665080

9 Φεβρουαρίου, 2006.

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ
Γενικό Διευθυντή
Υπουργείου Οικονομικών
(Υπόψη κ. Χαράλαμπου Θεοδώρου,
Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων),
Θέμα: Τροποποίηση του περί Παροχής Ειδικών Χορηγιών Νόμου
Αναφέρομαι στις επιστολές σας με αριθμούς φακέλων 13.32.001 (Υπ. Χορ. &
Επ.) και ημερομηνίες 12.12.2005 και 3.2.2006, αντίστοιχα, σχετικά με το πιο πάνω
θέμα και επισυνάπτω νέο κείμενο του νομοσχεδίου που μας στείλατε, με
ενσωματωμένες τις διορθώσεις που έχει επιφέρει η συνάδελφος κα Λαμπρινή
Λάμπρου–Ουστά,

Δικηγόρος

της

Δημοκρατίας,

καθώς

και

τις

δικές

μου

παρατηρήσεις, μαζί με Αιτιολογική ΄Εκθεση, υπογραμμένη από το Γενικό Εισαγγελέα
της Δημοκρατίας.
Εσωκλείω επίσης δισκάκι με την ηλεκτρονική αποτύπωση των πιο πάνω
κειμένων.

Κλαίλια Θεοδούλου,
Εισαγγελέας της Δημοκρατίας,
Υπεύθυνη Τομέα Νομοπαρασκευαστικής Εργασίας,
για Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.
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ΛΛΟ/ΕΝ

