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

Συνοπτικός 
τίτλος. 

77(Ι) του 1996 
  10(I) του 1998 
116(I) του 1999 
152(I) του 1999 
  34(I) του 2000 
103(Ι) του 2001 
    9(Ι) του 2002 
125(I) του 2002 
166(Ι) του 2002 
  90(I) του 2006 
89(Ι) του 2007 

137(I) του 2007 
26(Ι) του 2009. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Παροχής Ειδικών Χορηγιών (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2011 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Παροχής Ειδικών Χορηγιών Νόμους του 1996 έως 
2009 (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 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου. 

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

   
  (α) Με την αντικατάσταση του όρου  «ειδική χορηγία» και της ερμηνείας του, με τον 

ακόλουθο νέο όρο και την ερμηνεία του: 
   
   «”ειδική χορηγία” σημαίνει τη χορηγία που καταβάλλεται, δυνάμει του άρθρου 4, 

αναφορικά με την κανονική χρονική διάρκεια που απαιτείται για την απόκτηση ενός 
μόνο τίτλου/διπλώματος σε κάθε κύκλο σπουδών»∙ και 

   
  (β) με τη διαγραφή του όρου «τυφλός» και της ερμηνείας του. 
   
Διαγραφή του 
άρθρου 6 του 
βασικού νόμου. 

3. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου διαγράφεται. 
 

   
Τροποποίηση 
του άρθρου 7 
του βασικού 
νόμου. 

4. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

   
  (α) Με την αντικατάσταση σ’ αυτό των λέξεων «των άρθρων 4 και 6» (δεύτερη γραμμή), με 

τις λέξεις «του άρθρου 4»∙ και  
   
  (β) με την αντικατάσταση της άνω και κάτω τελείας στο τέλος του εδαφίου (1) αυτού με τελεία 

και τη διαγραφή της πρώτης και δεύτερης επιφύλαξης αυτού. 
  
Έναρξη της 
ισχύος του 
παρόντος 
Νόμου. 

 

5. Ο παρών νόμος τίθεται σε ισχύ από την 31η Μαρτίου 2011. 
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