
5. ΦΟΙΣΗΣΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΚΑΙ ΘΕΜΑΣΑ ΠΟΤΔΩΝ 
5.6  ΔΙΔΑΚΣΡΑ-ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ 1992, 1998 και 2002 

 
Κ.Δ.Π. 199/92 
Κ.Δ.Π. 155/98 
Κ.Δ.Π. 536/2002 

Οη πεξί Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ (Δίδαθηξα) Καλνληζκνί ηνπ 1992,  (Σξνπνπνηεηηθνί) Καλνληζκνί ηνπ 
1998 θαη (Σξνπνπνηεηηθνί) Καλνληζκνί ηνπ 2002, όπσο δεκνζηεύζεθαλ ζηελ Επίζεκε Εθεκεξίδα ηεο 
Δεκνθξαηίαο, ζηηο 24 Ινπιίνπ, 1992, 19 Ινπλίνπ, 1998 θαη 8 Ννεκβξίνπ, 2002. 
 
Ο ΠΕΡΙ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟ 
------------------------------------------- 
Καλνληζκνί δπλάκεη ησλ άξζξσλ 32  
 
Σν πκβνύιην ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ, αζθώληαο 
ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ ρνξεγνύληαη από ην άξζξν 32 
ησλ πεξί Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ Νόκσλ ηνπ 1989 
έσο 2002, εθδίδεη, κε ηελ έγθξηζε ηνπ Τπνπξγηθνύ 
πκβνπιίνπ, ηνπο πην θάησ Καλνληζκνύο. 

 144 ηνπ 1989 
137 ηνπ 1990 
53(Ι) ηνπ 1994 
77(Ι) ηνπ 1994 
24(Ι) ηνπ 1995 
59(Ι) ηνπ 1997 
90(Ι) ηνπ 1998 
127(Ι)ηνπ 1999 
84(Ι) ηνπ 2000 
44(Ι) ηνπ 2001 
90(Ι) ηνπ 2002 

1. Οη παξόληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη σο νη 
πεξί Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ (Δίδαθηξα) 
(Σξνπνπνηεηηθνί) Καλνληζκνί ηνπ 2002 θαη ζα 
δηαβάδνληαη καδί κε ηνπο πεξί Παλεπηζηεκίνπ 
Κύπξνπ (Δίδαθηξα) Καλνληζκνύο ηνπ 1992 θαη 
1998 (πνπ ζην εμήο ζα αλαθέξνληαη σο «νη 
βαζηθνί θαλνληζκνί») θαη νη βαζηθνί θαλνληζκνί 
θαη νη παξόληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη 
καδί σο νη πεξί Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ 
(Δίδαθηξα) Καλνληζκνί ηνπ 1992 έσο 2002. 
 

 πλνπηηθόο 
ηίηινο. 

2. Κάζε θνηηεηήο πνπ είλαη πνιίηεο ηεο  
Δεκνθξαηίαο ή θξάηνπο κέινπο ηεο 
Επξσπατθήο Έλσζεο, θαηαβάιιεη δίδαθηξα 
ύςνπο £2.000 γηα θάζε έηνο ζπνπδώλ. 
 

 Δίδαθηξα γηα 
πνιίηεο ηεο 
Δεκνθξαηίαο ή 
θξάηνπο 
κέινπο ηεο 
Επξσπατθήο 
Έλσζεο. 
 

3. Κάζε θνηηεηήο πνπ δελ είλαη πνιίηεο ηεο 
Δεκνθξαηίαο ή θξάηνπο κέινπο ηεο 
Επξσπατθήο Έλσζεο, θαηαβάιιεη δίδαθηξα 
ύςνπο £4.000 γηα θάζε έηνο ζπνπδώλ. 
 

 Δίδαθηξα γηα 
αιινδαπνύο. 
 
 

4. Σα δίδαθηξα ζα αλαζεσξνύληαη θαηά 
δηαζηήκαηα θαη ηα εθάζηνηε λέα δίδαθηξα ζα 
ηζρύνπλ κόλν γηα ηνπο λένπο θνηηεηέο. 

 Αλαζεώξεζε 
δηδάθηξσλ. 

 
5. 

 
Η κέζνδνο θαηαβνιήο ησλ δηδάθηξσλ 
θαζνξίδεηαη από ην πκβνύιην. 

  
Μέζνδνο 
θαηαβνιήο. 

 
6. 

 
Σν πκβνύιην, κεηά από εηζήγεζε ηεο 
πγθιήηνπ, κπνξεί λα ξπζκίδεη ηα ζέκαηα 
εζσηεξηθώλ ππνηξνθηώλ. 

  
Εζσηεξηθέο  
ππνηξνθίεο. 

 


