
Ο περί Παροχής Ειδικών Χορηγιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001 εκδίδεται με δημοσίευση 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 103(Ι) του 2001  

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ  

ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2000 

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:  

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Παροχής Ειδικών Χορηγιών 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2001 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Παροχής Ειδικών 
Χορηγιών Νόμους του 1996 έως 2000 (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 2001. 

Συνοπτικός 
τίτλος.  
77(Ι) του 1996 
10(Ι) του 1998 
116(Ι) του 1999 
152(Ι) του 1999 
34(Ι) του 2000. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της ερμηνείας 
του όρου «φοιτητής» από την ακόλουθη: 

Τροποποίηση του 
άρθρου 2 του 
βασικού νόμου. 

«'φοιτητής' σημαίνει Κύπριο πολίτη μόνιμο κάτοικο της Δημοκρατίας που έχει 
συμπληρώσει το δέκατο έβδομο έτος της ηλικίας του κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού 
έτους και ο οποίος φοιτά τακτικά σε αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης ή σε εκπαιδευτικά αξιολογημένο-πιστοποιημένο κλάδο σπουδών όπως 
τούτο βεβαιώνεται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, σύμφωνα με τις 
αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων του Κυπριακού Συμβουλίου Αναγνώρισης Τίτλων 
Σπουδών (ΚΥΣΑΤΣ) και του Συμβουλίου Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης Πιστοποίησης 
(ΣΕΚΑΠ), αντίστοιχα, νοουμένου ότι η απαιτούμενη φοίτηση στο συγκεκριμένο κλάδο 
σπουδών για απόκτηση του πρώτου καταληκτικού τίτλου/διπλώματος έχει διάρκεια 
τουλάχιστο τριών ακαδημαϊκών ετών πλήρους φοίτησης, ή διάρκεια ενός τουλάχιστον 
ακαδημαϊκού έτους πλήρους φοίτησης για απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου/διπλώματος 
και νοουμένου ότι σε ουδεμία περίπτωση η διάρκεια συνολικής φοίτησης δεν υπερβαίνει 
τα οκτώ ακαδημαϊκά έτη, εκτός εάν η φύση των σπουδών του φοιτητή απαιτεί μακρότερη 
περίοδο σπουδών οπότε η περίοδος αυτή μπορεί να καλύπτει μέχρι και έντεκα 
ακαδημαϊκά έτη. Ο όρος φοιτητής περιλαμβάνει και φοιτητή που δεν είναι Κύπριος 
πολίτης, του οποίου ο ένας από τους δύο γονείς είναι Κύπριος πολίτης και εργάζεται και 
διαμένει στην Κύπρο και εφόσον ο φοιτητής έχει αποφοιτήσει από σχολή μέσης 
εκπαίδευσης στην Κύπρο.». 

3. Το εδάφιο (1) του άρθρου 4 του βασικού νόμου τροποποιείται με την διαγραφή της 
δεύτερης επιφύλαξης στο τέλος αυτού. 

Τροποποίηση του 
άρθρου 4 του 
βασικού νόμου. 

4. Το άρθρο 11 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της 
επιφύλαξης αυτού, από την ακόλουθη: 

Τροποποίηση του 
άρθρου 11 του 
βασικού νόμου. 

«Νοείται ότι οι δικαιούχοι της ειδικής χορηγίας δε δικαιούνται οποιασδήποτε άλλης 
φορολογικής ελάφρυνσης για τα τέκνα τους τα οποία φοιτούν σε αναγνωρισμένο 
εκπαιδευτικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή σε εκπαιδευτικά 
αξιολογημένο-πιστοποιημένο κλάδο σπουδών όπως αυτά καθορίζονται στην ερμηνεία 
του όρου 'φοιτητής '.». 

5. Για το ακαδημαϊκό έτος 1999/2000, στους δικαιούχους που έχουν τέκνα που 
φοιτούν σε εκπαιδευτικά αξιολογημένους-πιστοποιημένους κλάδους 

Μεταβατική 
διάταξη. 
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 σπουδών, θα παραχωρηθεί το ήμισυ της ειδικής χορηγίας που αναφέρεται στο άρθρο 4 του 
βασικού νόμου. 

Έναρξη 
ισχύος. 

6. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2000, εκτός το άρθρο 3, που 
τίθεται σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2000. 
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