
Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                                                                                               Ν. 99(Ι)/2022 
Αρ. 4900,  8.7.2022                             

Ο περί του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (Ίδρυση και Λειτουργία) (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2022  εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 
του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 99(Ι) του 2022 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ  
(ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2013 

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
154(Ι) του 2006 

47(Ι) του 2007 
33(Ι) του 2009 
48(Ι) του 2013. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου 
(Ίδρυση και Λειτουργία) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί του 
Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (Ίδρυση και Λειτουργία) Νόμους του 2006 έως 2013 
(που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα 
αναφέρονται μαζί ως οι περί του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου Νόμοι (Ίδρυση και 
Λειτουργία) του 2006 έως 2022.  

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου. 

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

  
  (α) Με την αντικατάσταση του ορισμού του όρου «ακαδημαϊκή επίδοση», με τον ακόλουθο 

ορισμό: 
  

    «“ακαδημαϊκή επίδοση” σημαίνει- 
  
    (α)     για προπτυχιακές σπουδές- 
  
  

 
 
 

 
147(Ι) του 2019 

168(Ι) του 2020. 

(i)  τη βαθμολογία του απολυτηρίου ή των δύο τριμήνων της 
Γ΄ τάξης Λυκείου για ορισμένες υποτροφίες, που 
παραχωρούνται από ξένες κυβερνήσεις, οργανισμούς ή 
αρχές του εξωτερικού ή εσωτερικού, δημόσιων σχολείων 
μέσης εκπαίδευσης ή ιδιωτικών σχολείων του αυτού ή 
παρομοίου τύπου σύμφωνα με τον περί Ιδιωτικών 
Σχολείων Νόμο· 

 
  (ii) τον αριθμό θεμάτων των εξετάσεων του Γενικού 

Πιστοποιητικού Εκπαίδευσης σε Προχωρημένο Επίπεδο 
(General Certificate of Education Advanced Level) ή τον 
αριθμό αντίστοιχων πιστοποιητικών εκπαίδευσης σε 
προχωρημένο επίπεδο (International Advanced Level), για 
τα σχολεία τα οποία δεν χορηγούν απολυτήριο· ή 

 
  (iii) τη βαθμολογία του International Baccalaureate για 

σχολεία, τα οποία δεν χορηγούν απολυτήριο· ή 
 

  (iv)  τη βαθμολογία οποιουδήποτε άλλου πιστοποιητικού 
εκπαίδευσης το οποίο αντιστοιχεί με απολυτήριο 
δημόσιων σχολείων μέσης εκπαίδευσης και ήθελε κριθεί 
από το Διευθυντή Μέσης Εκπαίδευσης του Υπουργείου 
Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ως ισότιμο· και 

  

    (β) για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου Master ή διδακτορικού διπλώματος PhD, τη 
βαθμολογία πτυχίου πανεπιστημιακού επιπέδου και/ή τη βαθμολογία 
πανεπιστημιακού τίτλου μεταπτυχιακού επιπέδου Master∙»∙ 

  

  (β) με την αντικατάσταση του ορισμού του όρου «Παγκύπριες Εξετάσεις», με τον ακόλουθο 
ορισμό: 

  
  

 
14(I) του 2017 

 119(Ι) του 2019 
  59(Ι) του 2022. 

 

 «“Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης” σημαίνει τις εξετάσεις που 
διοργανώνει το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας στο τέλος 
κάθε σχολικού έτους, σύμφωνα με τον περί Διεξαγωγής των 
Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης στα Ανώτερα και Ανώτατα 
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Κύπρου και Ελλάδας Νόμο·»· και 



  (γ) με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, του ακόλουθου νέου όρου και του 
ορισμού αυτού: 

  

  
 136(I) του 2015 

47(Ι) του 2016 
35(Ι) του 2019 
54(Ι) του 2020 

138(Ι) του 2020 
208(Ι) του 2020 
132(Ι) του 2021. 

«“σύστημα συσσώρευσης και μεταφοράς πιστωτικών μονάδων 
(ECTS)” σημαίνει το σύστημα μάθησης το οποίο προνοείται στον περί 
της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης 
Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης και Λειτουργίας Φορέα για Συναφή 
Θέματα Νόμο·». 

    

Τροποποίηση 
του άρθρου 7 
του βασικού  
νόμου. 

3. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στην παράγραφο (γ) του 
εδαφίου (1) αυτού, των λέξεων «το Συμβούλιο» (δεύτερη γραμμή), με τις λέξεις «τη Σύνοδο». 

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 9 
του βασικού 
νόμου.  

4. Το εδάφιο (2) του άρθρου 9 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως 
μετά την παράγραφο (ζ) αυτού, της ακόλουθης νέας παραγράφου (η) και την αναρίθμηση των 
υφιστάμενων παραγράφων (η) και (θ) σε παραγράφους (θ) και (i), αντίστοιχα: 

  

  «(η) να παρακάμπτει τη διαδικασία σύστασης της Επιτροπής Επιλογής σύμφωνα με την 
παράγραφο (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 11∙». 

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 11 
του βασικού 
νόμου. 

5. Το άρθρο 11 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της παραγράφου (δ) 
του εδαφίου (1) αυτού, με την ακόλουθη παράγραφο:  

  

  «(δ) στις περιπτώσεις υποτροφιών για τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι είναι ίσοι ή λιγότεροι από 
τον αριθμό των προσφερόμενων υποτροφιών, ο Πρόεδρος του Ιδρύματος δύναται να 
παρακάμψει τη διαδικασία των γραπτών εξετάσεων, που προβλέπονται σε 
οποιουσδήποτε Κανονισμούς, τη διαδικασία διενέργειας οποιωνδήποτε εξετάσεων από 
την Επιτροπή Επιλογής και/ή τη διαδικασία σύστασης Επιτροπής Επιλογής και να 
παραπέμψει τους υποψηφίους που κατέχουν τα προσόντα ενώπιον του Διοικητικού 
Συμβουλίου για λήψη τελικής απόφασης·». 

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 17 
του βασικού  
νόμου. 

6. Το άρθρο 17 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο άρθρο:  

  

  «17. Οι υποτροφίες που παρέχονται από το Ίδρυμα δύναται να οδηγούν στην απόκτηση- 

  

 (α) διπλώματος διετούς μεταλυκειακής φοίτησης, 120 πιστωτικών μονάδων (ECTS)· 

  

 (β)  διπλώματος τριετούς ανώτερης εκπαίδευσης, 180 πιστωτικών μονάδων (ECTS)· 

  

 (γ)  πτυχίου πανεπιστημιακού εππέδου, τριετούς ή τετραετούς φοίτησης, 180 – 240 
πιστωτικών μονάδων (ECTS)· 

  

 (δ) μεταπτυχιακού διπλώματος επιπέδου Master, μονοετούς ή διετούς φοίτησης, 90 – 
120 πιστωτικών μονάδων (ECTS)· 

  

 (ε) διδακτορικού διπλώματος PhD τριετούς πλήρους φοίτησης.». 

  

Τροποποίηση  
του άρθρου 18 
του βασικού  
νόμου. 

7. Το άρθρο 18 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού 
με το ακόλουθο εδάφιο: 
 
  

  

 «(1)  Όλες οι υποτροφίες, περιλαμβανομένων και των υποτροφιών που παραχωρούνται σε 
υπαλλήλους, προκηρύσσονται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και 



ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος και στα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα 
ενημέρωσης:». 

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 19 
του βασικού 
νόμου. 

8.  Το άρθρο 19 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

   

  (α)   Με την αντικατάσταση από το εδάφιο (2) αυτού του γράμματος «θ» (τρίτη γραμμή), 
με το γράμμα «(i)»· 

   

  (β)   με την αντικατάσταση από το εδάφιο (5) αυτού του σημείου της άνω και κάτω 
τελείας, αμέσως μετά τη λέξη «Κανονισμούς:» (δεύτερη γραμμή), με το σημείο της 
τελείας και τη διαγραφή, αμέσως μετά, της επιφύλαξης που έπεται· και 

   

  (γ)   με την αντικατάσταση από το εδάφιο (8) αυτού της λέξης «δε» (δεύτερη γραμμή), με 
τη λέξη «δεν». 

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 20 
του βασικού  
νόμου. 

9. Το άρθρο 20 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  

  

  (α) Με την αντικατάσταση από το εδάφιο (1) αυτού της λέξης «εκδιδόμενοι» (πέμπτη 
γραμμή), με τη λέξη «εκδοθέντες»· 

 
(β)  με την αντικατάσταση από τη δεύτερη επιφύλαξη του εδαφίου (1) αυτού των λέξεων 

«πιστοποιητικού, διπλώματος ή πτυχίου» (τρίτη γραμμή), με τη φράση «των 
προσόντων, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 17»· 

 
(γ)  με την αντικατάσταση από την τρίτη επιφύλαξη του εδαφίου (1) αυτού της φράσης 

«του πιστοποιητικού, διπλώματος ή πτυχίου» (δεύτερη και τρίτη γραμμή), με τη 
φράση «των προσόντων, όπως αυτά περιγράφονται  στο άρθρο 17»· 

 
(δ)  με την αντικατάσταση από το εδάφιο (2) αυτού της λέξης «εκδιδόμενοι» (πρώτη 

γραμμή), με τη λέξη «εκδοθέντες»· και  
 

(ε)   με την αντικατάσταση από το εδάφιο (6) αυτού του γράμματος «(θ)» (τρίτη γραμμή), 
με το γράμμα «(i)».       

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 21 
του βασικού  
νόμου. 

10. Το άρθρο 21 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση από το εδάφιο (2) 
αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «Κανονισμούς» (έκτη γραμμή), του σημείου της άνω και κάτω τελείας 
με το σημείο της τελείας και τη διαγραφή, αμέσως μετά, της επιφύλαξης που έπεται. 

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 23 
του βασικού 
νόμου. 

11. Το άρθρο 23 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  

  (α)  Με τη διαγραφή από την παράγραφο (α) του εδαφίου (1) αυτού των λέξεων «και δάνεια» 
(πρώτη γραμμή)· και 

   

  (β)  με τη διαγραφή από το εδάφιο (3) αυτού της φράσης «υπό μορφή δανείων προς τους 
δανειοδοτουμένους του Ιδρύματος» (πρώτη και δεύτερη γραμμή). 

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 26 
του βασικού 
νόμου. 

12.  Το άρθρο 26 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση από το εδάφιο (1) 
αυτού των λέξεων «τις χίλιες λίρες» (πέμπτη και έκτη γραμμή), με τη φράση «τις δύο χιλιάδες ευρώ 
(€2.000)». 

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 28 
του βασικού 
νόμου. 

13. Το άρθρο 28 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 
 

  



 (α)  Με την αντικατάσταση στο τέλος του εδαφίου (1) αυτού του σημείου της τελείας με το 
σημείο της άνω και κάτω τελείας και την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας 
επιφύλαξης:  

  

             «Νοείται ότι, οι Κανονισμοί που προβλέπονται στο εδάφιο (1) δύναται να ρυθμίζουν 
τη διαδικασία αναστολής, ανανέωσης και διακοπής υποτροφιών, καθώς και τη 
μετεγγραφή υποτρόφων από ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα σε άλλο.»· και 

  

 (β)  με τη διαγραφή του εδαφίου (3) αυτού. 

  

Τροποποίηση  
του άρθρου 29 
του βασικού 
νόμου. 

14. Το άρθρο 29 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αρίθμηση του υφιστάμενου κειμένου 
αυτού σε εδάφιο (1) και την προσθήκη, αμέσως μετά, του ακόλουθου νέου εδαφίου: 

  

  
99(Ι) του 2022. 

        «(2) Οι διαδικασίες επιλογής υποψηφίων οι οποίες άρχισαν πριν από 
την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί του Ιδρύματος Κρατικών 
Υποτροφιών Κύπρου (Ίδρυση και Λειτουργία) (Τροποποιητικού) Νόμου 
του 2022 θα ολοκληρωθούν μέχρι το χρόνο της τελικής επιλογής της 
χορήγησης τυχόν υποτροφίας, της υπογραφής του απαιτούμενου 
συμβολαίου και της παρακολούθησης υλοποίησης, δυνάμει των 
διατάξεων των περί Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (Ίδρυση 
και Λειτουργία) Νόμων του 2006 έως 2013.». 

 


