
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΝΟΜΟ 
 
 
 
 

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 
166(Ι) του 2002 
  90(Ι) του 2006 
  89(Ι) του 2007. 

            Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

 

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

Χορηγιών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2007 και θα 

διαβάζεται μαζί με τους περί Παροχής Ειδικών Χορηγιών Νόμους 

του 1996 έως 2007 (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 (Αρ. 2) του 2007. 

  
Τροποποίηση του 
άρθρου 4 του 
βασικού νόμου. 

2. Το εδάφιο (1) του άρθρου 4 του βασικού νόμου 

τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

(α) με τη διαγραφή, από την παράγραφο (γ) αυτού, της 

λέξης «πολύτεκνες» (πρώτη γραμμή) και την 

προσθήκη αμέσως μετά τη λέξη «οικογένειες» 

(πρώτη γραμμή), του σημείου του κόμματος και των 

λέξεων «με τρία ή περισσότερα τέκνα»· και 

 

(β) με την αντικατάσταση της παραγράφου (ζ) αυτού, με 

την ακόλουθη νέα παράγραφο: 
  
 «(ζ) Η περίοδος παραχώρησης της ειδικής 

χορηγίας δύναται – 

 

(i) να παραταθεί πέραν της κανονικής διάρκειας 

σπουδών, μέχρι ένα ακαδημαϊκό έτος, για 

όσους φοιτητές φοιτούν σε προπτυχιακό 

κύκλο σπουδών και δεν έχουν ολοκληρώσει 

τις σπουδές τους· και  
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(ii) να παραταθεί περαιτέρω, και ανεξάρτητα από 

τον κύκλο σπουδών στον οποίο φοιτούν οι 

φοιτητές, 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: 

 

(αα) Σοβαρούς λόγους υγείας του φοιτητή, 

όπως τούτο βεβαιώνεται από κρατικό 

ιατροσυμβούλιο, το οποίο συγκαλείται 

για τους σκοπούς του παρόντος 

Νόμου· και 

 

(ββ) 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. 

3. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως:- 

 

(α) με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (1) αυτού, του 

ποσού «ΛΚ1.800» με το ποσό «ΛΚ2.000»· και 

 

(β) με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (5) αυτού, του 

ποσού «ΛΚ1.800» με το ποσό «ΛΚ2.000». 

 
  
Τροποποίηση του 4. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 
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άρθρου 7 του 
βασικού νόμου. 

αντικατάσταση της υφιστάμενης επιφύλαξης του εδαφίου (1) αυτού 

με τις ακόλουθες νέες επιφυλάξεις: 

 
 «Νοείται ότι, από την 1ην Ιανουαρίου, 2008, οι αιτητές που 

υποβάλλουν αίτηση δυνάμει του άρθρου 6, όσο και οι 

υφιστάμενοι λήπτες της ειδικής χορηγίας που ήδη 

παραχωρείται δυνάμει του ίδιου άρθρου, παραπέμπονται 

για εξέταση σε ειδικό ιατροσυμβούλιο, η σύνθεση του 

οποίου καθορίζεται από το Γενικό Διευθυντή του 

Υπουργείου Υγείας: 

 

Νοείται, περαιτέρω, ότι στα άτομα, που δεν εγκρίνονται από 

το ειδικό ιατροσυμβούλιο, ή που καλούνται και δεν 

παρουσιάζονται για εξέταση από το ειδικό ιατροσυμβούλιο, 

δεν παραχωρείται ή τερματίζεται η ήδη παραχωρούμενη 

ειδική χορηγία, ανάλογα με την περίπτωση, χωρίς να 

απαιτείται η επιστροφή οποιασδήποτε τέτοιας χορηγίας που 

έχει ήδη παραχωρηθεί.». 
  
Έναρξη της ισχύος 
του παρόντος 
Νόμου. 

5.-(1) Τα άρθρα 1 και 2 του παρόντος Νόμου, λογίζεται ότι τίθενται 

σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2007. 
  
    (2) Τα άρθρα 3 και 4 του παρόντος Νόμου τίθενται σε ισχύ από 

την 1ην  Ιανουαρίου 2008. 
  

 

 

 

 

Αρ. Φακ.:  23.01.048.195-2007 

 

 
/ΕΠ. 
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