
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 
ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΊΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) 

ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ 2003 
 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

 

Συνοπτικός  
τίτλος. 
 
  109(Ι)  του 1997 
      6(Ι)  του 1998 
    43(Ι)  του 1998 
    67(Ι)  του 1998 
    91(Ι)  του 1998 
    39(Ι)  του 1999 
   133(Ι) του 2000 
     99(Ι) του 2001 
     54(Ι) του 2002 
   102(Ι) του 2003. 
 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί του Ιδρύματος 

Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (Ίδρυση και Λειτουργία) 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2005 και θα διαβάζεται μαζί με 

τους περί του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου 

(Ίδρυση και Λειτουργία) Νόμους του 1997 έως 2003 (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 (Ίδρυση και 

Λειτουργία) Νόμοι του 1997 έως 2005. 

 

Τροποποίηση του 
άρθρου 29 του 
βασικού νόμου. 

2 Το εδάφιο (3) του άρθρου 29 του βασικού νόμου 

τροποποιείται με την αντικατάσταση από αυτό της φράσης «30ή 

Ιουνίου 2004» (πρώτη γραμμή) με τη φράση «30ή Ιουνίου 

2005». 

 

Τροποποίηση της 
ειδικής διάταξης 
στο τέλος του 
βασικού νόμου. 
    99(Ι) του 2001 
    54(Ι) του 2002 
   102(Ι) του 2003. 
 

3. Η ειδική διάταξη, η οποία προστέθηκε στο βασικό νόμο 

δυνάμει του άρθρου 3 του περί του Ιδρύματος Κρατικών 

Υποτροφιών Κύπρου (Ίδρυση και Λειτουργία) (Τροποποιητικού) 

Νόμου του 2001 (όπως αυτή τροποποιήθηκε μεταγενέστερα 

δυνάμει του άρθρου 3 των περί του Ιδρύματος Κρατικών 

Υποτροφιών Κύπρου (Ίδρυση και Λειτουργία) 

(Τροποποιητικών) Νόμων του 2002 και 2003), τροποποιείται με 

την αντικατάσταση από αυτή της φράσης «30η Ιουνίου 2004» με 

τη φράση «30η Ιουνίου 2005». 

 

 

 

/ΕΠ.

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .3950, 4/2/2005 2(I)/2005



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 
 

 Σκοπός του προτεινόμενου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του εδαφίου (3) 

του άρθρου 29 των περί του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (Ίδρυση και 

Λειτουργία) Νόμων του 1997 έως 2003, έτσι ώστε η αναστολή εφαρμογής των 

διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 20 να παραταθεί μέχρι την 30η Ιουνίου του 

2004.  Ταυτόχρονα τροποποιείται και η ειδική διάταξη που βρίσκεται στο τέλος του 

βασικού νόμου, έτσι ώστε να παραταθεί μέχρι την 30η Ιουνίου του 2005 και η ισχύς 

των δυνάμει του άρθρου 20 εκδοθέντων σχετικών Κανονισμών του 1999. 

 

 

 

 

Σόλων Νικήτας, 

Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας. 
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