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Ο περί Τεχνολογικού Πανεπιστηµίου Κύπρου Νόµος του 2003 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην 
Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος. 
 

Αριθµός 198(I) του 2003 
 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι∆ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ 

 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

74(I) του 2005 
79(Ι) του 2007 

105(Ι) του 2007 
133(Ι) του 2007 
105(Ι) του 2008 
108(Ι) του 2008 
114(I) του 2008 

6(Ι) του 2010 
105(Ι) του 2010 
51(I) του 2011. 

 

1. Ο παρών Νοµός θα αναφέρεται ως οι περί Τεχνολογικού Πανεπιστηµίου Κύπρου 
Νόµοι του 2003 έως 2011. 
 

370937824 
ΜΕΡΟΣ Ι 
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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
Ερµηνεία. 2. Στον παρόντα Νόµο, εκτός αν από το κείµενο προκύπτει διαφορετική έννοια— 

 
«Αντιπρύτανης» σηµαίνει Αντιπρύτανη του Πανεπιστηµίου που εκλέγεται σύµφωνα 
µε το άρθρο 16· 
 
«Βιοµηχανικές Υπηρεσίες» σηµαίνει τις Υπηρεσίες που προσφέρουν υπηρεσίες σε 
βιοµηχανικές µονάδες µε σκοπό την εισαγωγή νέων τεχνολογιών ή επίλυση 
τεχνολογικών προβληµάτων· 
 
«δηµόσιες σχολές τριτοβάθµιας εκπαίδευσης» σηµαίνει το Ανώτερο Τεχνολογικό 
Ινστιτούτο, το Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου, τη Νοσηλευτική Σχολή και 
το ∆ασικό Κολέγιο· 
 
«διδακτικό ερευνητικό προσωπικό (εντεταγµένο)» σηµαίνει το εκπαιδευτικό 
προσωπικό, όλων των βαθµίδων, το οποίο, κατά την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος 
του παρόντος Νόµου, υπηρετεί στα υπό ένταξη ιδρύµατα· 
 
«Κανόνες» σηµαίνει τους Κανόνες που εκδίδονται δυνάµει του άρθρου 39· 
 
«Κανονισµοί» σηµαίνει τους Κανονισµούς του Πανεπιστηµίου που εκδίδονται δυνάµει 
του άρθρου 38· 
 
«Πανεπιστήµιο» σηµαίνει το Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου που ιδρύεται µε τον 
παρόντα Νόµο· 
 
«Πρύτανης» σηµαίνει τον Πρύτανη του Πανεπιστηµίου, που εκλέγεται σύµφωνα µε το 
άρθρο 15· 
 
«Συµβούλιο» σηµαίνει το Συµβούλιο του Πανεπιστηµίου, που ιδρύεται δυνάµει του 
άρθρου 6· 
 
«υπό ένταξη ιδρύµατα» σηµαίνει τις δηµόσιες σχολές τριτοβάθµιας εκπαίδευσης των 
οποίων ένα ή περισσότερα γνωστικά αντικείµενα εντάσσονται στις Σχολές του 
Πανεπιστηµίου. 
 

ΜΕΡΟΣ II 
 

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
 

Ίδρυση του 
Πανεπιστηµίου. 

3.—(1) Η Κυπριακή ∆ηµοκρατία ιδρύει Πανεπιστήµιο, µε επωνυµία «Τεχνολογικό 
Πανεπιστήµιο Κύπρου» και µε έδρα στη µείζονα πόλη της Λεµεσού: 
 
Νοείται ότι Σχολές ή Τµήµατα Σχολών µπορούν να ιδρύονται και/ή να λειτουργούν 
και σε άλλες επαρχίες της ∆ηµοκρατίας. 
 
(2) Το Πανεπιστήµιο εξυπηρετεί κατά κύριο λόγο τις εκπαιδευτικές ανάγκες των 
πολιτών της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και µπορεί να δέχεται και αλλοδαπούς φοιτητές. 
 
(3) Το Πανεπιστήµιο αποτελεί νοµικό πρόσωπο δηµόσιου δικαίου και µπορεί, 
τηρουµένων των διατάξεων του παρόντος Νόµου και των Κανονισµών — 
 
(α) Να ενάγει και να ενάγεται· 
 
(β) να αποδέχεται, κατέχει και αποκτά µε αγορά, µίσθωση, ανταλλαγή, δωρεά, ή µε 
οποιοδήποτε άλλο τρόπο, ακίνητη ή κινητή περιουσία, για εκπλήρωση των σκοπών 
του· 
 
(γ) να πωλεί, ανταλλάσσει, δωρίζει, εκµισθώνει, εκχωρεί ή µε οποιοδήποτε τρόπο 
διαθέτει οποιαδήποτε κινητή ή ακίνητη περιουσία, και να εκµισθώνει, υποθηκεύει, 
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επιβαρύνει ή επενδύει την περιουσία του για την εκπλήρωση των σκοπών του· 
 
(δ) να εκτελεί κάθε πράξη για την εκπλήρωση των σκοπών του ή που αναλαµβάνεται, 
ή είναι δυνατό να αναληφθεί, από ή κατά νοµικών προσώπων δηµόσιου δικαίου. 
 

Σκοποί. 4. Σκοπός του Πανεπιστηµίου είναι η προαγωγή της επιστήµης, της γνώσης, της 
µάθησης και της παιδείας στους τοµείς των εφαρµοσµένων επιστηµών και τεχνών, 
µέσω της διδασκαλίας και της έρευνας και ειδικότερα — 
 
(α) Η παροχή πτυχιακής και µεταπτυχιακής εκπαίδευσης στους τοµείς των 
εφαρµοσµένων επιστηµών και τεχνών· 
 
(β) η παροχή µέσων και δυνατοτήτων εκπαίδευσης σε πανεπιστηµιακό επίπεδο σε 
πρόσωπα που έχουν τα απαιτούµενα προσόντα· 
 
(γ) η προαγωγή της γνώσης και των πρακτικών εφαρµογών της, µε τη χρήση της 
διδασκαλίας, της έρευνας και άλλων µέσων· 
 
(δ) η ενθάρρυνση της µελέτης και της έρευνας, µε ιδιαίτερη έµφαση στην 
εφαρµοσµένη έρευνα, και η παροχή διευκολύνσεων προς τούτο· 
 
(ε) η παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών εκτός Πανεπιστηµίου· 
 
(στ) η παροχή επιµορφωτικών και άλλων προγραµµάτων, καθώς και προγραµµάτων 
συµπληρωµατικής εκπαίδευσης· 
 
(ζ) η σύνδεση της τεχνολογικής εκπαίδευσης µε την οικονοµία· 
 
(η) η ενεργός συµβολή στην ικανοποίηση των γενικότερων αναγκών της κυπριακής 
οικονοµίας και κοινωνίας· 
 
(θ) η ανάπτυξη του Πανεπιστηµίου ως διεθνούς εκπαιδευτικού πόλου έλξης για τις 
γειτονικές, καθώς και για άλλες, χώρες· 
 
(ι) η ανάπτυξη συνεργασίας µε ακαδηµαϊκά και επιστηµονικά ιδρύµατα του 
εξωτερικού. 
 

Γλώσσες 
διδασκαλίας. 

5.—(1) Γλώσσες διδασκαλίας του Πανεπιστηµίου είναι οι επίσηµες γλώσσες της 
∆ηµοκρατίας. 
 
(2) Το Πανεπιστήµιο µπορεί, µε απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από εισήγηση της 
οικείας Σχολής, να προσφέρει ορισµένα από τα µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών, 
τα οποία προσφέρει σε µια από τις γλώσσες διδασκαλίας του Πανεπιστηµίου και σε 
γλώσσες άλλες από αυτές: 
 
Νοείται ότι οι αλλοδαποί φοιτητές που συµµετέχουν στα προγράµµατα που 
προσφέρονται δυνάµει του εδαφίου αυτού, παρακολουθούν κατά τη διάρκεια των 
σπουδών τους στο Πανεπιστήµιο ένα τουλάχιστο µάθηµα «ελληνικής γλώσσας και 
πολιτισµού». 
 

ΜΕΡΟΣ III 
 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

Συγκρότηση του 
Συµβουλίου του 
Πανεπιστηµίου. 

6.—(1) Συγκροτείται Συµβούλιο του Πανεπιστηµίου, το οποίο αποτελείται από τα 
ακόλουθα µέλη: 
 
(α) Τον Πρύτανη και τους Αντιπρυτάνεις του Πανεπιστηµίου· 
 
(β) τρεις Καθηγητές ή Αναπληρωτές Καθηγητές του Πανεπιστηµίου, οι οποίοι — 
 
(i) εκλέγονται από το σύνολο του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού 
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(εκλελεγµένου)· 
 
(ii) ανήκουν σε τρεις διαφορετικές Σχολές· και 
 
(iii) δεν είναι µέλη της Συγκλήτου· 
 
(γ) τέσσερα µέλη, τα οποία διορίζονται από το Υπουργικό Συµβούλιο και δεν είναι 
µέλη του προσωπικού του Πανεπιστηµίου· 
 
(δ) τρία µέλη, τα οποία διορίζονται από τη Σύγκλητο και δεν είναι µέλη του 
προσωπικού του Πανεπιστηµίου· 
 
(ε) δύο µέλη του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εντεταγµένου), τα οποία 
εκλέγονται από το σύνολο του προσωπικού αυτού· 
 
(στ) ένα µέλος που εκπροσωπεί το διοικητικό προσωπικό, το οποίο εκλέγεται από το 
σύνολο του προσωπικού αυτού· και 
 
(ζ) ένα µέλος που εκπροσωπεί τους φοιτητές του Πανεπιστηµίου, το οποίο εκλέγεται 
από το σύνολο των φοιτητών του Πανεπιστηµίου. 
 
(2) Στις συνεδρίες του Συµβουλίου µετέχει, χωρίς δικαίωµα ψήφου, ο ∆ιευθυντής 
∆ιοίκησης και Οικονοµικών του Πανεπιστηµίου. 
 

Αρµοδιότητες του 
Συµβουλίου. 

7.— (1) Το Συµβούλιο ασκεί τις εξουσίες και τις αρµοδιότητες που του ανατίθενται ή 
µε βάση τον παρόντα Νόµο και ειδικότερα— 
 
(α) Έχει τη διαχείριση και έλεγχο των διοικητικών και οικονοµικών υποθέσεων και 
της περιουσίας του Πανεπιστηµίου· και ειδικότερα — 
 
(i) καταρτίζει τον ετήσιο προϋπολογισµό του Πανεπιστηµίου που καλύπτει το 
οικονοµικό έτος που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η ∆εκεµβρίου κάθε 
χρόνου· 
 
(ii) τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 27, καθορίζει το επίπεδο µισθών και 
άλλων ωφεληµάτων του προσωπικού του Πανεπιστηµίου· 
 
(iii) κατανέµει τα κονδύλια για κτιριακή υποδοµή του Πανεπιστηµίου· 
 
(β) ενεργεί σε σχέση µε τα θέµατα της παραγράφου (α), κατά τρόπο που να προάγει 
κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα και τους σκοπούς του 
Πανεπιστηµίου· 
 
(γ) έχει εξουσία— 
 
(i) να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες αναφορικά µε τις εκλογές ή προαγωγές 
του διδακτικού προσωπικού· 
 
(ii) να επικυρώνει τους διορισµούς και τις προαγωγές του διδακτικού προσωπικού· 
 

593222320 
2 του 74(Ι) του 

2005. 
(iii) να προβαίνει σε διορισµούς και προαγωγές του διοικητικού προσωπικού του 
Πανεπιστηµίου· και 
 

 (δ) έχει την ευθύνη για την εφαρµογή του παρόντος Νόµου. 
 
(2) Το Συµβούλιο δύναται να καταρτίζει επιτροπές από µέλη του, στις οποίες µπορεί 
να εκχωρεί, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που κρίνει εκάστοτε σκόπιµο να 
καθορίσει, οποιεσδήποτε από τις εξουσίες ή αρµοδιότητες του. 
 

Απαρτία και 
τρόπος λήψης 

8.—(1) Απαρτία αποτελούν τόσα παρόντα µέλη του Συµβουλίου, όσος είναι ο αµέσως 
µεγαλύτερος ακέραιος αριθµός του µισού των µελών του που έχουν δικαίωµα ψήφου. 
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αποφάσεων.  
(2) Οι αποφάσεις του Συµβουλίου λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων 
και ψηφιζόντων µελών του. 
 
(3) Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο Πρόεδρος του Συµβουλίου έχει δεύτερη ή νικώσα 
ψήφο. 
 
(4) Ο εκπρόσωπος των φοιτητών του Πανεπιστηµίου µετέχει στο Συµβούλιο κατά τη 
συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων επί όλων των θεµάτων εξαιρουµένων εκείνων των 
θεµάτων που καθορίζονται µε Κανονισµούς. 
 

Θητεία των µελών 
του Συµβουλίου. 

9.—(1) Τα διοριζόµενα ή εκλεγόµενα µέλη του Συµβουλίου υπηρετούν για περίοδο 
τριών ετών από το διορισµό ή την εκλογή τους, µπορούν όµως να επαναδιορισθούν ή 
να επανεκλεγούν για ακόµη τρία έτη: 
 
Νοείται ότι η θητεία των αναφερόµενων στις παραγράφους (α), (β), (ε), (στ) και (ζ) 
του εδαφίου (1) του άρθρου 6 µελών του Συµβουλίου διαρκεί για όσο χρόνο τα 
πρόσωπα αυτά διατηρούν την ιδιότητα µε την οποία µετέχουν στο Συµβούλιο. 
 
(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1) η θητεία του εκπροσώπου των 
φοιτητών διαρκεί για ένα έτος, µπορεί όµως το ίδιο πρόσωπο να επανεκλέγεται για 
όσο χρόνο διατηρεί την ιδιότητα του φοιτητή. 
 
(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), η διάρκεια της θητείας των µελών 
του πρώτου Συµβουλίου, εκτός του Πρύτανη, του/των Αντιπρυτάνεων και του 
φοιτητή, καθορίζεται ως ακολούθως: 
 
(α) Η θητεία του Προέδρου και του Αντιπρόεδρου είναι πενταετής· 
 
(β) η θητεία— 
 
(i) δυο µελών είναι πενταετής· 
 
(ii) τεσσάρων µελών είναι τετραετής· και 
 
(iii) πέντε άλλων µελών είναι τριετής· 
 
όπως ήθελε καθορισθεί µε κλήρωση κατά την πρώτη συνεδρία του Συµβουλίου. 
 
(4) Τα µέλη του Συµβουλίου δεν µπορούν να παυθούν, παρά µόνο για τους λόγους και 
µε τον τρόπο που απολύονται οι δικαστές του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου. 
 

 
 
 
 

3 του 74(Ι) του 
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(5) Σε περίπτωση που κενούται θέση µέλους του Συµβουλίου, τότε στη θέση του 
διορίζεται ή εκλέγεται άλλο πρόσωπο που κατέχει τη θέση αυτή, για τόσο χρόνο, όσος 
είναι ο χρόνος που αποµένει για τη λήξη της θητείας του µέλους στη θέση του οποίου 
διορίσθηκε ή εκλέγηκε. Ο χρόνος αυτός δε θεωρείται ως περίοδος κανονικής θητείας, 
για σκοπούς εκλογής ή επανεκλογής του προσώπου αυτού στην ίδια θέση. 
 

Πρόεδρος και 
Αντιπρόεδρος του 

Συµβουλίου. 

10.—(1) Το Συµβούλιο εντός δεκαπέντε ηµερών από τη συγκρότηση του συγκαλείται 
σε συνεδρία από τον Πρύτανη, ο οποίος και προεδρεύει της συνεδρίας αυτής, και 
εκλέγει Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο από τα µέλη που διορίζονται από το Υπουργικό 
Συµβούλιο ή τη Σύγκλητο. 
 
(2) Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Συµβουλίου και 
προεδρεύει των συνεδριάσεων, στις οποίες παρίσταται. 
 
(3) Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου από οποιαδήποτε συνεδρία, ο 
Αντιπρόεδρος, ή σε περίπτωση απουσίας του Αντιπροέδρου, µέλος του Συµβουλίου 
εκλεγόµενο προς τούτο, προεδρεύει της συνεδρίασης. 
 
(4) Σε περίπτωση απουσίας ή ανικανότητας του Προέδρου, ή σε περίπτωση που 
χηρεύει η θέση του, ο Αντιπρόεδρος έχει όλες τις εξουσίες και τα καθήκοντα του 
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Προέδρου. 
 

∆ιαφύλαξη 
εγκυρότητας 
πράξεων του 
Συµβουλίου. 

11.—(1) Καµιά πράξη ή απόφαση του Συµβουλίου δεν είναι άκυρη, λόγω ύπαρξης 
κενής θέσης στο Συµβούλιο ή λόγω µη διορισµού ή εκλογής οποιουδήποτε µέλους του 
Συµβουλίου. 
 
(2) Όλες οι πράξεις και αποφάσεις του Συµβουλίου είναι έγκυρες, ανεξάρτητα από το 
ότι είναι δυνατό µεταγενέστερα να αποκαλυφθεί η ύπαρξη παρατυπίας ως προς την 
εκλογή ή το διορισµό µέλους του Συµβουλίου ή προσώπου που ενεργεί ως µέλος, ή 
από το ότι τα µέλη ή οποιοδήποτε από τα µέλη του Συµβουλίου δεν ήταν ικανά να 
είναι µέλη του Συµβουλίου, ως εάν κάθε πρόσωπο να είχε δεόντως εκλεγεί ή διορισθεί 
στο Συµβούλιο και να ήταν ικανό να είναι µέλος του. 
 

Ρύθµιση 
συνεδριάσεων 
Συµβουλίου. 

12. Το Συµβούλιο εκδίδει εσωτερικούς κανονισµούς που ρυθµίζουν τον τρόπο και το 
χρόνο σύγκλησης των συνεδριάσεων του, τη διαδικασία κατά τις συνεδριάσεις του και 
τον τρόπο τήρησης πρακτικών. 
 

ΜΕΡΟΣ IV 
 

ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
 

544716000 
Σύνθεση της 
Συγκλήτου. 

13.—(1) Συγκροτείται Σύγκλητος του Πανεπιστηµίου που αποτελείται από— 
 
(α) Τον Πρύτανη και τους Αντιπρυτάνεις του Πανεπιστηµίου· 
 
(β) τους Κοσµήτορες των Σχολών· 
 
(γ)(i) δυο εκπροσώπους από το διδακτικό ερευνητικό προσωπικό (εκλελεγµένο) κάθε 
Σχολής, οι οποίοι εκλέγονται από το Συµβούλιο της Σχολής, ανεξάρτητα αν είναι µέλη 
του συµβουλίου της οικείας Σχολής· 
 
(ii) δύο εκπροσώπους του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εντεταγµένου) κάθε 
Σχολής, οι οποίοι εκλέγονται από το Συµβούλιο της Σχολής αυτής ανεξάρτητα αν είναι 
µέλη του συµβουλίου της οικείας Σχολής· και 
 
(δ) εκπροσώπους των φοιτητών του Πανεπιστηµίου, ο αριθµός των οποίων αντιστοιχεί 
στον αριθµό των Σχολών και οι οποίοι εκλέγονται από το σύνολο των φοιτητών του 
Πανεπιστηµίου. 
 
(2) Πρόεδρος της Συγκλήτου είναι ο Πρύτανης του Πανεπιστηµίου. 
 
(3) Στις συνεδριάσεις της Συγκλήτου µετέχουν, χωρίς δικαίωµα ψήφου, ο ∆ιευθυντής 
∆ιοίκησης και Οικονοµικών και ο ∆ιευθυντής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου. 
 
(4) Τα µέλη της Συγκλήτου, τα οποία εκλέγονται σύµφωνα µε τις παραγράφους (γ) και 
(δ) του εδαφίου (1), κατέχουν τη θέση τους για περίοδο δύο ετών απρ την εκλογή τους, 
µπορούν όµως να επανεκλεγούν για δύο ακόµη έτη. 
 
(5) Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (4), η θητεία των µελών της Συγκλήτου 
διαρκεί για όσο χρόνο αυτά διατηρούν την ιδιότητα µε την οποία µετέχουν στη 
Σύγκλητο. 
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(6) Σε περίπτωση που κενούται θέση µέλους της Συγκλήτου, τότε στη θέση του 
εκλέγεται άλλο πρόσωπο που θα κατέχει τη θέση αυτή για το υπόλοιπο της θητείας του 
µέλους στη θέση του οποίου εκλέγηκε. Ο χρόνος αυτός δε θεωρείται ως περίοδος 
κανονικής θητείας του προσώπου αυτού, για σκοπούς εκλογής ή επανεκλογής του 
στην ίδια θέση. 
 
(7) Οι εκπρόσωποι των φοιτητών του Πανεπιστηµίου µετέχουν στη Σύγκλητο κατά τη 
συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων επί όλων των θεµάτων, εξαιρουµένων εκείνων των 
θεµάτων που καθορίζονται µε Κανονισµούς. 



Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally 
embedded signatures against unauthorized use 

 

Copyright © Leginet Ltd 2002-2011. All rights reserved. 
Cyprus Legal Portal - http://www.leginet.eu 

 
Αρµοδιότητες της 

Συγκλήτου. 
14. Η Σύγκλητος αποτελεί το ανώτατο ακαδηµαϊκό όργανο του Πανεπιστηµίου και 
έχει την ευθύνη του ακαδηµαϊκού έργου του Πανεπιστηµίου στους τοµείς της 
διδασκαλίας και της έρευνας, και, ειδικότερα — 
 
(α) Εγκρίνει τις αποφάσεις του Πρύτανη, τα ακαδηµαϊκά προγράµµατα, το επίπεδο 
των εισαγωγικών και προαγωγικών εξετάσεων, το σύστηµα βαθµολογίας, τις 
προαγωγές και την απονοµή τίτλων και πτυχίων· 
 

 (β) καθορίζει τις ανάγκες του Πανεπιστηµίου σε κτιριακές εγκαταστάσεις και 
εξοπλισµό, τον επιµερισµό του προϋπολογισµού και τις σχέσεις του Πανεπιστηµίου µε 
άλλα πανεπιστήµια και εκπαιδευτικά ιδρύµατα· 
 
(γ) αποτελεί δευτεροβάθµιο όργανο κρίσεως και δευτεροβάθµιο πειθαρχικό 
συµβούλιο· 
 
(δ) εισηγείται στο Συµβούλιο την ίδρυση ή την κατάργηση Σχολών ή Τµηµάτων και 
τον αριθµό των εισακτέων φοιτητών· 
 
(ε) καταρτίζει επιτροπές από µέλη της και µπορεί να εκχωρεί, υπό τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που κρίνει σκόπιµο να επιβάλλει σε αυτές, οποιαδήποτε από τις 
αρµοδιότητες της· 
 
(στ) υποβάλλει στο Συµβούλιο έκθεση αναφορικά µε κάθε θέµα που αποστέλλεται σε 
αυτή από το Συµβούλιο για µελέτη και υποβολή έκθεσης. 
 
(ζ) ασκεί οποιαδήποτε εξουσία και εκτελεί οποιοδήποτε καθήκον που της χορηγείται ή 
της επιβάλλεται από τον παρόντα Νόµο ή τους Κανονισµούς· και 
 
(η) τηρουµένων των διατάξεων του παρόντος Νόµου και των Κανονισµών, ρυθµίζει 
τον τρόπο και χρόνο διεξαγωγής των συνεδριάσεων της και τη διαδικασία που θα 
ακολουθείται σε αυτές. 
 

ΜΕΡΟΣ V 
 

ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
 

Πρύτανης. 15.—(1) Ο Πρύτανης του Πανεπιστηµίου εκλέγεται µεταξύ των Καθηγητών του 
Πανεπιστηµίου, σε συνεδρία που συγκαλείται ειδικά για το σκοπό αυτό και στην οποία 
µετέχουν — 
 
(α) Τα µέλη των Συµβουλίων των Τµηµάτων· 
 
(β) τα µέλη του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εκλελεγµένου) των µη 
αυτονοµηµένων τµηµάτων του Πανεπιστηµίου· 
 
(γ) τα µέλη του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εντεταγµένου) των µη 
αυτονοµηµένων τµηµάτων του Πανεπιστηµίου· 
 
(δ) εκπρόσωποι του διοικητικού προσωπικού, ο αριθµός των οποίων είναι ίσος προς 
τον πλησιέστερο ακέραιο αριθµό που αντιστοιχεί προς το έξι τοις εκατόν του συνόλου 
των µελών του διδακτικού προσωπικού που µετέχει στην εκλογή του Πρύτανη. 
 
(2) Η θητεία του Πρύτανη είναι τετραετής, µε δυνατότητα µιας επανεκλογής. 
 
(3) Ο Πρύτανης είναι ο ανώτατος ακαδηµαϊκός και εκτελεστικός αξιωµατούχος του 
Πανεπιστηµίου, έχει τη διαχείριση των τρεχουσών εργασιών του, προΐσταται των 
υπηρεσιών του, µεριµνά για την εκτέλεση των αποφάσεων του Συµβουλίου και της 
Συγκλήτου και είναι υπεύθυνος για την εφαρµογή της πολιτικής του Πανεπιστηµίου. 
 

 
 
(4) Σε περίπτωση που κενούται η θέση του Πρύτανη, τότε στη θέση του εκλέγεται 
άλλο πρόσωπο που θα κατέχει τη θέση για το υπόλοιπο της θητείας του Πρύτανη στη 
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θέση του οποίου εκλέγηκε. Ο χρόνος αυτός δε θεωρείται ως περίοδος κανονικής 
θητείας του προσώπου αυτού, για σκοπούς εκλογής ή επανεκλογής του στην ίδια θέση. 
 

Αντιπρυτάνεις. 
 
 
 

6(α) του 74(Ι) του 
2005. 

16.—(1)(α) Το Πανεπιστήµιο έχει δυο Αντιπρυτάνεις, ένας από τους οποίους είναι 
αρµόδιος για τις ακαδηµαϊκές υποθέσεις και ο άλλος για τον οικονοµικό 
προγραµµατισµό και την ανάπτυξη του Πανεπιστηµίου. 
 
(β) Οι Αντιπρυτάνεις εκλέγονται από το ίδιο εκλεκτορικό σώµα και στην ίδια συνεδρία 
κατά την οποία εκλέγεται και ο Πρύτανης. 
 
(2) Η θητεία των Αντιπρυτάνεων είναι τετραετής, µε δυνατότητα µιας επανεκλογής. 
 
(3)(α) Σε περίπτωση απουσίας ή ανικανότητας του Πρύτανη, ή σε περίπτωση που 
χηρεύει η θέση του Πρύτανη, ο Αντιπρύτανης, ο οποίος ορίζεται σύµφωνα µε την 
παράγραφο (β), έχει τις εξουσίες και ασκεί όλα τα καθήκοντα του Πρύτανη. 
 
(β) Η Σύγκλητος ορίζει, εναλλάξ και κατ’ έτος, τον Αντιπρύτανη που εκάστοτε 
αντικαθιστά τον Πρύτανη. 
 

6(β) του 74(Ι) του 
2005. 

Ο χρόνος που υπηρετεί µετά την εκλογή αυτή, δε θεωρείται ως περίοδος κανονικής 
θητείας του προσώπου αυτού, για σκοπούς εκλογής ή επανεκλογής του στην ίδια θέση. 
 

22693455 
2 του 79(Ι) του 

2007. 
Πρυτανικό 
Συµβούλιο. 

17. Ο Πρύτανης, οι Αντιπρυτάνεις και ο ∆ιευθυντής ∆ιοίκησης και Οικονοµικών 
αποτελούν το Πρυτανικό Συµβούλιο, το οποίο έχει εκτελεστικές αρµοδιότητες που 
αφορούν καθηµερινά ή τρέχοντα θέµατα και οι οποίες του παρέχονται από τη 
Σύγκλητο, µετά από εισήγηση του Πρύτανη, ή από το Συµβούλιο, µετά από εισήγηση 
του Προέδρου του Συµβουλίου. 
 

ΜΕΡΟΣ VI 
 

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ 
 

Κοσµήτορας και 
Αναπληρωτής 
Κοσµήτορας. 

18.—(1) Σε κάθε Σχολή του Πανεπιστηµίου εκλέγονται από τα µέλη των Συµβουλίων 
των Τµηµάτων της Σχολής Κοσµήτορας και Αναπληρωτής Κοσµήτορας, µεταξύ των 
Καθηγητών και Αναπληρωτών Καθηγητών της Σχολής. 
 
(2) Η θητεία του Κοσµήτορα και του Αναπληρωτή Κοσµήτορα είναι τριετής, µε 
δυνατότητα µιας επανεκλογής. 
 
(3) Ο Κοσµήτορας— 
 
(α) Ετοιµάζει τον προϋπολογισµό της οικείας Σχολής· 
 
(β) καταρτίζει τα ακαδηµαϊκά της προγράµµατα· και 
 
(γ) υποβάλλει εισηγήσεις για διορισµούς διδακτικού και άλλου προσωπικού στη 
Σχολή. 
 
(4) Σε περίπτωση απουσίας ή ανικανότητας του Κοσµήτορα, ή σε περίπτωση που 
χηρεύει η θέση του Κοσµήτορα, ο Αναπληρωτής Κοσµήτορας έχει όλες τις εξουσίες 
και ασκεί όλα τα καθήκοντα του Κοσµήτορα. 
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(5) Σε περίπτωση που κενούται η θέση του Κοσµήτορα ή του Αναπληρωτή 
Κοσµήτορα, τότε στη θέση του εκλέγεται άλλο πρόσωπο που θα κατέχει τη θέση για 
το υπόλοιπο της θητείας του Κοσµήτορα ή του Αναπληρωτή Κοσµήτορα στη θέση του 
οποίου εκλέγηκε, αντίστοιχα. Ο χρόνος που υπηρετεί µετά την εκλογή αυτή δε 
θεωρείται ως περίοδος κανονικής θητείας του προσώπου αυτού, για σκοπούς εκλογής 
ή επανεκλογής του στην ίδια θέση. 
 

ΜΕΡΟΣ VΙΙ 
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
 

Σύνθεση και 
αρµοδιότητες του 
Συµβουλίου της 

Σχολής. 

19.—(1) Συγκροτείται σε κάθε Σχολή Συµβούλιο της Σχολής που αποτελείται από — 
 

 (α) Τον Κοσµήτορα και τον Αναπληρωτή Κοσµήτορα της Σχολής·  
 
(β) τους Προέδρους των Τµηµάτων της Σχολής· 
 
(γ) δύο µέλη του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εκλελεγµένου) από κάθε 
Τµήµα της Σχολής, που εκλέγονται από το Συµβούλιο του Τµήµατος, ανεξάρτητα αν 
είναι µέλη του Συµβουλίου του οικείου Τµήµατος, από τα οποία το ένα τουλάχιστο 
πρέπει να κατέχει τη θέση Καθηγητή ή τη θέση Αναπληρωτή Καθηγητή, αν δεν 
υπάρχει Καθηγητής· 
 
(δ) ένα µέλος του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εντεταγµένου) από κάθε 
Τµήµα της Σχολής που εκλέγεται από το Συµβούλιο του Τµήµατος, ανεξάρτητα αν 
είναι µέλος του Συµβουλίου του οικείου Τµήµατος· και 
 
(ε) εκπροσώπους των φοιτητών της Σχολής, ο αριθµός των οποίων είναι ίσος µε τον 
αριθµό των Τµηµάτων της Σχολής, που εκλέγονται από τους φοιτητές της Σχολής. 
 
(2) Η θητεία των αναφερόµενων στις παραγράφους (γ), (δ) και (ε) µελών του 
Συµβουλίου της Σχολής είναι διετής, µε δυνατότητα µιας επανεκλογής: 
 
Νοείται ότι τα µέλη του Συµβουλίου της Σχολής κατέχουν τη θέση τους σ’ αυτό ενόσω 
διατηρούν την ιδιότητα µε την οποία µετέχουν στο Συµβούλιο της Σχολής. 
 
(3)(α) Πρόεδρος του Συµβουλίου της Σχολής είναι ο Κοσµήτορας της Σχολής. 
 
(β) Σε περίπτωση απουσίας ή ανικανότητας του Κοσµήτορα, ή σε περίπτωση που 
χηρεύει η θέση του Κοσµήτορα, ο Αναπληρωτής Κοσµήτορας έχει όλες τις εξουσίες 
και ασκεί όλα τα καθήκοντα του Κοσµήτορα, ως Προέδρου του Συµβουλίου της 
Σχολής. 
 
(4) Το Συµβούλιο της Σχολής έχει, τηρουµένων των αναλογιών, αναφορικά µε τη 
Σχολή όλες τις αρµοδιότητες που έχει η Σύγκλητος αναφορικά µε το Πανεπιστήµιο. 
 

8 του 74(Ι) του 
2005. 

(5) Οι εκπρόσωποι των φοιτητών στο Συµβούλιο της Σχολής µετέχουν στη συζήτηση 
και λήψη αποφάσεων επί όλων των θεµάτων, εξαιρουµένων εκείνων των θεµάτων που 
καθορίζονται στους Κανονισµούς. 
 
(6) Οι αποφάσεις του Συµβουλίου της Σχολής υπόκεινται στην έγκριση της 
Συγκλήτου. 
 

Συµβούλιο 
Τµήµατος. 

20.—(1) Υφίσταται Συµβούλιο του Τµήµατος για κάθε Τµήµα Σχολής, το οποίο 
αποτελείται από— 
 
(α) Τους Καθηγητές, Αναπληρωτές Καθηγητές, Επίκουρους Καθηγητές και Λέκτορες 
του Τµήµατος· 
 
(β) τόσους εκπροσώπους των µελών του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού 
(εντεταγµένου) του Τµήµατος, ώστε ο αριθµός τους να είναι ο πλησιέστερος ακέραιος 
αριθµός προς το πενήντα τοις εκατόν του αριθµού των µελών του Τµήµατος που 
αναφέρονται στην παράγραφο (α)· και 
 
(γ) τόσους εκπροσώπους των φοιτητών του Τµήµατος, ώστε ο αριθµός τους να είναι ο 
πλησιέστερος ακέραιος αριθµός προς το ένα τρίτο του συνόλου του διδακτικού 
προσωπικού που µετέχει στο Συµβούλιο του Τµήµατος, οι οποίοι εκλέγονται από τους 
φοιτητές του Τµήµατος: 
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28885602 
9 του 74(Ι) του 

2005. 
Νοείται ότι η αναλογία του ενός τρίτου ισχύει µέχρι ο συνολικός αριθµός των µελών 
του διδακτικού προσωπικού του Συµβουλίου Τµήµατος να ανέλθει στα τριάντα µέλη. 
Σε Συµβούλιο Τµήµατος που αριθµεί περισσότερα από τριάντα µέλη του διδακτικού 
προσωπικού, οι φοιτητές εκπροσωπούνται µε δέκα µέλη. 
 
(2) Η θητεία των µελών του Συµβουλίου, που προβλέπονται στις παραγράφους (β), (γ) 
και (δ), είναι διετής µε δυνατότητα επανεκλογής: 
 
Νοείται ότι τα Μέλη του Συµβουλίου Τµήµατος κατέχουν τη θέση τους ενόσω 
διατηρούν την ιδιότητα µε την οποία µετέχουν στο Συµβούλιο του Τµήµατος. 
 
(3) Οι εκπρόσωποι των φοιτητών του Τµήµατος µετέχουν στο Συµβούλιο του 
Τµήµατος κατά τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων επί όλων των θεµάτων 
εξαιρουµένων εκείνων των θεµάτων που καθορίζονται µε Κανονισµούς. 
 
(4)(α) Το Συµβούλιο κάθε Τµήµατος εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του 
Τµήµατος, οι οποίοι πρέπει να είναι Καθηγητές ή Αναπληρωτές Καθηγητές. 
 
(β) Ο Πρόεδρος του Τµήµατος προΐσταται του Τµήµατος και έχει την ευθύνη για την 
τρέχουσα διοίκηση του. 
 
(5) Η θητεία του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Τµήµατος είναι τριετής, µε 
δυνατότητα µιας επανεκλογής. 
 
(6) Η εκλογή του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Τµήµατος υπόκειται στην 
έγκριση του Συµβουλίου της Σχολής. 
 
(7) Τηρουµένων των αποφάσεων του Συµβουλίου της Σχολής, το Συµβούλιο του 
Τµήµατος είναι υπεύθυνο για το ερευνητικό και διδακτικό έργο του Τµήµατος. 
 
(8) Σε περίπτωση απουσίας ή ανικανότητας του Προέδρου του Τµήµατος, ή σε 
περίπτωση που χηρεύει η θέση του Προέδρου του Τµήµατος, ο Αντιπρόεδρος του 
Τµήµατος έχει όλες τις εξουσίες και ασκεί όλα τα καθήκοντα του Προέδρου του 
Τµήµατος. 
 

10 του 74(Ι) του 
2005. 

Γενική Συνέλευση 
Τµηµάτων. 

21—(1) Τα µέλη των Συµβουλίων των Τµηµάτων και τα µέλη του διδακτικού 
ερευνητικού προσωπικού (εντεταγµένου) που δε µετέχουν στο Συµβούλιο, αποτελούν 
τη Γενική Συνέλευση των Τµηµάτων. 
 
(2) Οι αρµοδιότητες και ο τρόπος λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης των Τµηµάτων 
και άλλα συναφή θέµατα ρυθµίζονται µε Κανόνες που εκδίδονται σύµφωνα µε το 
άρθρο 39. 
 

ΜΕΡΟΣ VIII 
 

ΣΧΟΛΕΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ 

 
Σχολές και 

Τµήµατα του 
Πανεπιστηµίου. 
2 του 133(Ι) του 

2007. 

22.—(1) Ως πρώτες Σχολές του Πανεπιστηµίου ορίζονται οι ακόλουθες: 
 
(α) Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας· 
 
(β) Σχολή Επιστηµών Υγείας· 
 
(γ) Σχολή ∆ιοίκησης και Οικονοµίας· 
 
(δ) Σχολή Γεωτεχνικών Επιστηµών και ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος. 
 
(ε) Σχολή Εφαρµοσµένων Τεχνών και Επικοινωνίας. 
 
(2) Κάθε Σχολή του Πανεπιστηµίου αποτελείται από Τµήµατα, τα οποία καθορίζονται 
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µε Κανονισµούς: 
 
Νοείται ότι οι Κανονισµοί για τον καθορισµό των Τµηµάτων των σχολών πον 
προβλέπονται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου θα εκδοθούν εντός πέντε ετών από 
την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόµου. 
 

Ίδρυση νέων 
Σχολών, 

Τµηµάτων και 
Ερευνητικών 
Μονάδων. 

23.—(1) Το Συµβούλιο, ύστερα από συνεννόηση µε τη Σύγκλητο, δύναται να εκδίδει 
Κανονισµούς σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 38 για την ίδρυση νέων Σχολών 
του Πανεπιστηµίου ή την κατάργηση υφισταµένων, την ίδρυση ή την κατάργηση 
Τµηµάτων, Ερευνητικών ή Συµβουλευτικών Μονάδων και Βιοµηχανικών Υπηρεσιών: 
 
Νοείται ότι για την ίδρυση των πρώτων Τµηµάτων, Ερευνητικών ή Συµβουλευτικών 
Μονάδων και Βιοµηχανικών Υπηρεσιών του Πανεπιστηµίου, οι Κανονισµοί 
εκδίδονται από το Υπουργικό Συµβούλιο και κατατίθενται στη Βουλή για έγκριση. 
 
(2) Κάθε Σχολή, Τµήµα, Ερευνητική ή Συµβουλευτική Μονάδα και Βιοµηχανική 
Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να ρυθµίζει µε Κανόνες που εκδίδονται δυνάµει του 
άρθρου 39, τη διδασκαλία, µελέτη και έρευνα στη Σχολή, στο Τµήµα, στην 
Ερευνητική ή Συµβουλευτική Μονάδα και στη Βιοµηχανική Υπηρεσία. 
 
(3) Κάθε Σχολή, Τµήµα, Ερευνητική ή Συµβουλευτική Μονάδα και Βιοµηχανική 
Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να µελετά οποιοδήποτε θέµα αφορά τη Σχολή, το Τµήµα, 
την Ερευνητική ή Συµβουλευτική Μονάδα και τη Βιοµηχανική Υπηρεσία και να 
υποβάλλει έκθεση ή εισηγήσεις προς της Σύγκλητο σχετικά µε αυτό. 
 
(4) Οι Ερευνητικές ή Συµβουλευτικές Μονάδες και οι Βιοµηχανικές Υπηρεσίες 
υπάγονται σε µια από τις Σχολές του Πανεπιστηµίου και λειτουργούν εντός ή µεταξύ 
Τµηµάτων. 
 

ΜΕΡΟΣ IX 
 

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
 

∆ιδακτικό 
προσωπικό. 

24.—(1) Το διδακτικό προσωπικό αποτελείται από— 
 
(α) Το διδακτικό ερευνητικό προσωπικό (εκλελεγµένο)· και 
 
(β) το διδακτικό ερευνητικό προσωπικό (εντεταγµένο). 
 
(2) Οι βαθµίδες του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εκλελεγµένου) είναι — 
 
(α) Καθηγητής· 
 
(β) Αναπληρωτής Καθηγητής· 
 
(γ) Επίκουρος Καθηγητής· και 
 
(δ) Λέκτορας. 
 
(3) Τηρουµένων των διατάξεων του παρόντος Νόµου, τα προσόντα, η εκλογή ή η 
ανέλιξη του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εκλελεγµένου), καθώς και άλλα 
συναφή θέµατα, καθορίζονται µε Κανονισµούς: 
 

 
 

144 του 1989 
137 του 1990 

53(I) του 1994 
77(I) του 1994 
24(I) του 1995 
59(I) του 1997 
90(I) του 1998 

127(I) του 1999 

Νοείται ότι µέχρι την έκδοση των Κανονισµών που προβλέπονται ανωτέρω, 
εφαρµόζονται, τηρουµένων των αναλογιών, οι συναφείς διατάξεις του περί 
Πανεπιστηµίου Κύπρου Νόµου και των δυνάµει τούτου εκδοθέντων Κανονισµών. 
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84(I) του 2000 
44(I) του 2001 
90(I) του 2002 

151(I) του 2002 
44(I) του 2003. 

 
 (4) Επιπρόσθετα προς τις αναφερόµενες στο εδάφιο (2) βαθµίδες, υπάρχουν επίσης 
Οµότιµοι Καθηγητές, Επισκέπτες Καθηγητές και Μεταπτυχιακοί Συνεργάτες, που 
υπηρετούν σύµφωνα µε τους όρους που καθορίζονται σε Κανονισµούς. 
 
(5) Αριθµός θέσεων, που καθορίζεται µε Κανονισµούς, του διδακτικού ερευνητικού 
προσωπικού (εκλελεγµένου) δεν προκηρύσσονται, προοριζόµενες για πρόσκληση 
Επισκεπτών Καθηγητών ή µετάκληση Καθηγητών. 
 

377435624 
Εκλογή και 

ανέλιξη 
διδακτικού 
ερευνητικού 
προσωπικού 

(εκλελεγµένου). 
2 του 105(Ι) του 

2010. 

25.-(1)(α) Η απόφαση για εκλογή ή ανέλιξη µελών του διδακτικού ερευνητικού 
προσωπικού (εκλελεγµένου) λαµβάνεται από Εκλεκτορικό Σώµα, αφού προηγουµένως 
τεθεί ενώπιόν του και ληφθεί υπόψη από αυτό έκθεση Ειδικής Επιτροπής, η οποία 
εµπεριέχει την εισήγησή της για την κρινόµενη εκλογή ή ανέλιξη. 
 
(β) Η συγκρότηση της Ειδικής Επιτροπής και άλλα συναφή µε τη λειτουργία της 
θέµατα καθορίζονται µε κανονισµούς. 
 
(γ) Το Εκλεκτορικό Σώµα αποτελείται από όλα τα µέλη του διδακτικού ερευνητικού 
προσωπικού (εκλελεγµένου) του Τµήµατος, στο οποίο υπάγεται η υπό πλήρωση θέση 
και όλα τα µέλη του Συµβουλίου της Σχολής, στην οποία υπάγεται το Τµήµα αυτό, µε 
την προϋπόθεση ότι τα πιο πάνω αναφερόµενα µέλη: 
 
(i) Kατέχουν κατά το χρόνο λήψης της απόφασης εκλογής ή ανέλιξης, υψηλότερη 
βαθµίδα από την κρινόµενη προς πλήρωση διά εκλογής ή ανέλιξης. 
 
(ii) Κατέχουν κατά το χρόνο λήψης της απόφασης εκλογής ή ανέλιξης, τη βαθµίδα του 
Καθηγητή, σε περίπτωση που η κρινόµενη προς πλήρωση διά εκλογής ή ανέλιξης 
θέση, αφορά τη βαθµίδα Καθηγητή. 
 
(δ) Το Εκλεκτορικό Σώµα βρίσκεται σε απαρτία, όταν ο αριθµός των παρόντων µελών 
αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το εβδοµήντα πέντε τοις εκατόν (75%) του συνολικού 
αριθµού των µελών του που ορίζονται στην πιο πάνω παράγραφο (γ)(i)(ii). 
 
(ε) Το Εκλεκτορικό Σώµα λαµβάνει απόφαση για εκλογή ή ανέλιξη µελών του 
διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εκλελεγµένου) µε αυξηµένη πλειοψηφία των 
µελών του που αποτελούν απαρτία, ως αυτή ορίζεται στην παράγραφο (δ) του εδαφίου 
αυτού. 
 

 (2) Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (5) του άρθρου 24, οι θέσεις Καθηγητή 
και Αναπληρωτή Καθηγητή πληρούνται µε προκήρυξη, µετάκληση ή ανέλιξη, 
σύµφωνα µε όρους και διαδικασίες που καθορίζονται στους Κανονισµούς. 
 
(3) Η θέση Επίκουρου Καθηγητή πληρούται µε προκήρυξη ή ανέλιξη, σύµφωνα µε 
όρους και διαδικασίες που καθορίζονται στους Κανονισµούς. 
 
(4) Η θέση Λέκτορα πληρούται µε προκήρυξη, σύµφωνα µε όρους και διαδικασίες που 
καθορίζονται στους Κανονισµούς. 
 
(5) Η εκλογή ή ανέλιξη του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εκλελεγµένου) 
υπόκειται στην έγκριση του Συµβουλίου, το οποίο έχει δικαίωµα αναποµπής 
αποφάσεων σχετικά µε την εκλογή και ανέλιξη του διδακτικού ερευνητικού 
προσωπικού (εκλελεγµένου) και σε περίπτωση επανάληψης της αναπεµφθείσας 
απόφασης, αυτή καθίσταται οριστική. 
 

Προσόντα 
διδακτικού 
ερευνητικού 

26.—(1) Για τη θέση Λέκτορα, απαιτείται διδακτορικό δίπλωµα αναγνωρισµένου 
πανεπιστηµίου και η παροχή ενδείξεως για ικανότητα πανεπιστηµιακής διδασκαλίας 
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προσωπικού 
(εκλελεγµένου). 

και έρευνας: 
 
Νοείται ότι αναφορικά µε το προσωπικό, το οποίο υπηρετεί στις δηµόσιες σχολές των 
οποίων τα γνωστικά αντικείµενα θα ενταχθούν στο Πανεπιστήµιο και το οποίο κατέχει 
διδακτορικό δίπλωµα αναγνωρισµένου πανεπιστηµίου ή το οποίο θα αποκτήσει τέτοιο 
δίπλωµα, µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 44 του παρόντος Νόµου, θεωρείται ότι η, 
µέχρι την ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας του Πανεπιστηµίου, υπηρεσία στα υπό 
ένταξη ιδρύµατα συνιστά διδακτική-ερευνητική πανεπιστηµιακή εµπειρία σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του παρόντος εδαφίου. 
 
(2) Για τη θέση Επίκουρου Καθηγητή, απαιτούνται— 
 
(α) Τα προσόντα για τη θέση του Λέκτορα και τρία τουλάχιστον έτη αυτοδύναµης 
πανεπιστηµιακής διδασκαλίας ή ερευνητικής εργασίας, µετά την απόκτηση 
διδακτορικού τίτλου σε αναγνωρισµένο πανεπιστήµιο ή ερευνητικό κέντρο· και 
 

11 του 74(Ι) του 
2005. 

(β) πρωτότυπες δηµοσιεύσεις σε έγκυρα διεθνή επιστηµονικά περιοδικά ή άλλες 
δηµοσιεύσεις αναγνωρισµένης αξίας, που υπόσχονται σηµαντική συµβολή στην 
επιστήµη. 
 
(3) Για τη θέση Αναπληρωτή Καθηγητή, απαιτούνται τα προσόντα για τη θέση του 
Επίκουρου Καθηγητή και επιπλέον — 
 
(α) Επτά τουλάχιστον έτη συνολικής πανεπιστηµιακής ή ισοδύναµης εργασίας µετά 
την απόκτηση διδακτορικού τίτλου, από τα οποία τουλάχιστο τα τέσσερα να είναι έτη 
πανεπιστηµιακής εργασίας, ή κατοχή θέσης σε αντίστοιχη βαθµίδα αναγνωρισµένου 
πανεπιστηµίου· 
 
(β) δηµοσίευση εργασιών, όπως άρθρα σε διεθνή επιστηµονικά περιοδικά εγνωσµένου 
κύρους, ή µονογραφίες ή βιβλία αναγνωρισµένων εκδοτικών οίκων, που τεκµηριώνουν 
αξιόλογο αυτοδύναµο ερευνητικό έργο· 
 
(γ) ικανότητα καθοδήγησης και προώθησης έρευνας, που περιλαµβάνει εποπτεία 
µεταπτυχιακών φοιτητών, καθοδήγηση ή σηµαντική συµβολή σε ερευνητικά 
προγράµµατα ή εξασφάλιση χρηµατοδότησης ερευνητικών δραστηριοτήτων· 
 
(δ) ενδείξεις διεθνούς αναγνώρισης της συµβολής του υποψηφίου σε συγκεκριµένο 
ερευνητικό πεδίο, όπως ερευνητικές αναφορές, προσκλήσεις για επιστηµονικές 
οµιλίες, ανάθεση αξιολόγησης άρθρων, ερευνητικών προτάσεων ή διδακτορικών 
διατριβών, συµµετοχή σε επιτροπές έκδοσης επιστηµονικών περιοδικών ή συµµετοχή 
σε οργάνωση συνεδρίων· και 
 
(ε) συµβολή στην προώθηση του διδακτικού και διοικητικού έργου του 
Πανεπιστηµίου. 
 
(4) Για τη θέση του Καθηγητή, απαιτούνται τα προσόντα για τη θέση Αναπληρωτή 
Καθηγητή και, επιπλέον— 
 
(α) Ένδεκα τουλάχιστον έτη συνολικής πανεπιστηµιακής ή ισοδύναµης εργασίας µετά 
την απόκτηση διδακτορικού τίτλου, από τα οποία τουλάχιστο τα τέσσερα να είναι έτη 
πανεπιστηµιακής εργασίας, ή κατοχή θέσης στη βαθµίδα του Καθηγητή σε 
αναγνωρισµένο πανεπιστήµιο· 
 
(β) διεθνής αναγνώριση του επιστηµονικού έργου του· 
 
(γ) σηµαντική συµβολή στο διδακτικό και διοικητικό έργο του Πανεπιστηµίου· και 
 
(δ) επίβλεψη και επιτυχής ολοκλήρωση ερευνητικών προγραµµάτων ή διδακτορικών 
διατριβών. 
 

2 του 105(Ι) του 
2008. 

(5) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν τυγχάνουν εφαρµογής στις περιπτώσεις που 
καλύπτονται από το άρθρο 26Α. 
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3 του 105(Ι) του 

2008. 
∆ιδακτικό 
ερευνητικό 
προσωπικό 
Τµήµατος 

Πολυµέσων και 
Γραφικών 
Τεχνών. 

26Α.- (1) Τηρουµένων των διατάξεων των εδαφίων (2), (3) και (4) του παρόντος 
άρθρου, για την εκλογή, ανέλιξη ή µετάκληση µελών του διδακτικού ερευνητικού 
προσωπικού του Τµήµατος Πολυµέσων και Γραφικών Τεχνών, η αναφερόµενη στο 
άρθρο 26 προϋπόθεση κατοχής διδακτορικού διπλώµατος, για κατάληψη θέσης 
διδακτικού ερευνητικού προσωπικού, δεν ισχύει προκειµένου περί γνωστικών 
αντικειµένων εξαιρετικής και αδιαµφισβήτητης ιδιαιτερότητας, για τα οποία δεν 
είναι δυνατή ή δεν συνηθίζεται η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και η απόκτηση 
διδακτορικού διπλώµατος.  
 

 (2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, εξαιρετικής και αδιαµφισβήτητης 
ιδιαιτερότητας γνωστικά αντικείµενα µπορούν να θεωρηθούν οι τέχνες, καλές, 
εικαστικές και εφαρµοσµένες.  
 
(3) Στις περιπτώσεις του εδαφίου (1), τα προσόντα που µπορούν να υποκαταστήσουν 
το διδακτορικό δίπλωµα, καθώς και τα υπόλοιπα προσόντα που απαιτούνται για την 
εκλογή ή προαγωγή σε θέσεις διδακτικού ερευνητικού προσωπικού είναι τα εξής: 
 

 (α) Για τη θέση Λέκτορα – 
 
(i) Πρώτο πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης και καταληκτικός τίτλος Master, ανάλογα 
µε την περίπτωση· 
 
(ii) πορτοφόλιο, στο οποίο να περιέχονται έργα που έχουν τύχει διακεκριµένης 
αναγνώρισης ή/και διακρίσεων· 
 
(iii) επαγγελµατικά επιτεύγµατα που περιλαµβάνουν έργα, τα οποία έχουν τύχει 
διακεκριµένης αναγνώρισης ή/και διακρίσεων· 
 
(iv) πέντε (5) τουλάχιστον έτη αυτοδύναµης διδασκαλίας, µετά την απόκτηση του 
τίτλου Master, σε αναγνωρισµένο ίδρυµα ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης ή σε 
ερευνητικό κέντρο· και 
 
(v) ικανότητα για πανεπιστηµιακή διδασκαλία και έρευνα. 
 

 (β) Για τη θέση Επίκουρου Καθηγητή – 
 
(i) Πρώτο πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης και καταληκτικός τίτλος Master, ανάλογα 
µε την περίπτωση· 
 
(ii) πορτοφόλιο, στο οποίο να περιέχονται έργα, που έχουν τύχει διακεκριµένης 
αναγνώρισης ή/και διακρίσεων· 
 
(iii) επαγγελµατικά επιτεύγµατα που περιλαµβάνουν έργα τα οποία έχουν τύχει 
διακεκριµένης αναγνώρισης ή/και διακρίσεων· 
 
(iv) επτά (7) τουλάχιστον έτη αυτοδύναµης διδασκαλίας, µετά την απόκτηση του 
τίτλου Master, σε αναγνωρισµένο ίδρυµα ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης ή σε 
ερευνητικό κέντρο ή κατοχή θέσης σε αντίστοιχη βαθµίδα αναγνωρισµένου 
πανεπιστηµίου· και 
 
(v) ικανότητα για πανεπιστηµιακή διδασκαλία και έρευνα. 
 

167906165 
 (γ) Για τη θέση Αναπληρωτή Καθηγητή— 

 
(i) Πρώτο πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης και καταληκτικός τίτλος Master, ανάλογα 
µε την περίπτωση· 
 
(ii) πορτοφόλιο, στο οποίο να περιέχονται έργα που έχουν τύχει διακεκριµένης 
αναγνώρισης ή/και διακρίσεων· 
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(iii) επαγγελµατικά επιτεύγµατα που περιλαµβάνουν έργα, τα οποία έχουν τύχει 
διακεκριµένης αναγνώρισης ή/και διακρίσεων· 
 
(iv) ένδεκα (11) τουλάχιστον έτη αυτοδύναµης διδασκαλίας, µετά την απόκτηση του 
τίτλου Master, σε αναγνωρισµένο ίδρυµα ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης ή σε 
ερευνητικό κέντρο ή κατοχή θέσης σε αντίστοιχη βαθµίδα αναγνωρισµένου 
πανεπιστηµίου· 
 
(v) ικανότητα για πανεπιστηµιακή διδασκαλία και έρευνα, όπως πρωτότυπες 
δηµοσιεύσεις σε έγκυρα διεθνή επιστηµονικά περιοδικά ή άλλες δηµοσιεύσεις 
αναγνωρισµένης αξίας· 
 
(vi) ικανότητα καθοδήγησης και προώθησης έρευνας, που περιλαµβάνει εποπτεία 
µεταπτυχιακών φοιτητών, σηµαντική συµβολή σε ερευνητικά προγράµµατα ή 
εξασφάλιση χρηµατοδότησης ερευνητικών δραστηριοτήτων· 
 
(vii) συµβολή στην προώθηση του διδακτικού και διοικητικού έργου του 
Πανεπιστηµίου· και 
 
(viii) διεθνής αναγνώριση του επιστηµονικού/επαγγελµατικού έργου του. 
 

 (δ) Για τη θέση Καθηγητή— 
 
(i) πρώτο πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης και καταληκτικός τίτλος Master, ανάλογα µε 
την περίπτωση· 
 
(ii) πορτοφόλιο, στο οποίο να περιέχονται έργα, που έχουν τύχει διακεκριµένης 
αναγνώρισης ή/και διακρίσεων, 
 
(iii) επαγγελµατικά επιτεύγµατα που περιλαµβάνουν έργα τα οποία έχουν τύχει 
διακεκριµένης αναγνώρισης ή/και διακρίσεων, 
 
(iv) δεκαπέντε (15) τουλάχιστον έτη αυτοδύναµης διδασκαλίας, µετά την απόκτηση 
του τίτλου Master, σε αναγνωρισµένο ίδρυµα ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης ή 
σε ερευνητικό κέντρο ή κατοχή θέσης σε αντίστοιχη βαθµίδα αναγνωρισµένου 
πανεπιστηµίου· 
 
(v) ικανότητα πανεπιστηµιακής διδασκαλίας και έρευνας, όπως πρωτότυπες 
δηµοσιεύσεις σε έγκυρα διεθνή επιστηµονικά περιοδικά ή άλλες δηµοσιεύσεις 
αναγνωρισµένης αξίας· 
 
(vi) ικανότητα καθοδήγησης και προώθησης έρευνας, που περιλαµβάνει εποπτεία 
µεταπτυχιακών φοιτητών, σηµαντική συµβολή σε ερευνητικά προγράµµατα ή 
εξασφάλιση χρηµατοδότησης ερευνητικών δραστηριοτήτων· 
 
(vii) συµβολή στην προώθηση του διδακτικού και διοικητικού έργου του 
Πανεπιστηµίου· και 
 
(viii) διεθνής αναγνώριση του επιστηµονικού/επαγγελµατικού έργου του. 
 

 (4) Το ποσοστό του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού, που προσλαµβάνεται 
χωρίς διδακτορικό τίτλο, δεν µπορεί να ξεπερνά ποσοστό τριάντα τοις εκατόν (30%) 
του συνολικού αριθµού των µελών του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού 
(εκλεγµένου) του Τµήµατος: 
 

  Νοείται ότι ο ανωτέρω περιορισµός αναστέλλεται µέχρι την εκλογή τριών (3) 
τουλάχιστον µελών του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού, χωρίς την κατοχή 
διδακτορικού τίτλου, δυνάµει του περί Τεχνολογικού Πανεπιστηµίου Κύπρου 
(Τροποποιητικού) Νόµου του 2008: 
 
 Νοείται, περαιτέρω, ότι υποψήφιοι µε διδακτορικό τίτλο σε συναφή κλάδο 
θεωρείται ότι έχουν πλεονέκτηµα έναντι υποψηφίων µε τα ίδια προσόντα χωρίς 
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διδακτορικό τίτλο: 
 
 Νοείται, ακόµη περαιτέρω, ότι για µέλη του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού 
που, ενώ είχαν εκλεγεί χωρίς διδακτορικό τίτλο, απόκτησαν σε µεταγενέστερο χρόνο 
συναφή διδακτορικό τίτλο, τα έτη αυτοδύναµης διδασκαλίας που απαιτούνται για 
ανέλιξη σε επόµενη βαθµίδα µειώνονται κατά δύο. 
 

2(α) του 105(Ι) 
του 2007. 

Πρόσληψη, 
ανέλιξη και 
παραχώρηση 
διδακτικού 
ερευνητικού 
προσωπικού 

(εντεταγµένου). 
3 του 133(Ι) του 

2007. 

27.—(1) Το διδακτικό ερευνητικό προσωπικό (εντεταγµένο), όλων των βαθµίδων, το 
οποίο, κατά την ηµεροµηνία έναρξης της λειτουργίας του Πανεπιστηµίου, υπηρετεί 
στα υπό ένταξη ιδρύµατα σε Τµήµατα των οποίων τα γνωστικά αντικείµενα 
εντάσσονται στις Σχολές του Πανεπιστηµίου, µεταφέρεται, αν το επιθυµεί, σε θέσεις 
του Πανεπιστηµίου που δηµιουργούνται για το σκοπό αυτό µε κανονισµούς που 
εκδίδονται από το Υπουργικό Συµβούλιο και κατατίθενται στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων για έγκριση. 
 
(2) Η υπηρεσία µέλους του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εντεταγµένου) που 
µεταφέρθηκε στο Πανεπιστήµιο, αναγνωρίζεται και κατοχυρώνεται για όλους τους 
σκοπούς, περιλαµβανοµένων συνταξιοδοτικών ωφεληµάτων, αδειών απουσίας, 
προϋπηρεσίας για σκοπούς προαγωγής και άλλων συναφών ωφεληµάτων. 
 
(3) Η µονιµότητα, η αντιµισθία και οι λοιποί όροι υπηρεσίας περιλαµβανοµένης και 
της ανέλιξης των µελών του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εντεταγµένου) που 
µεταφέρθηκαν στο Πανεπιστήµιο δεν µπορούν να µεταβληθούν δυσµενώς κατά τη 
διάρκεια της υπηρεσίας τους στο Πανεπιστήµιο. 
 

2(β) του 105(Ι) 
του 2007. 

(4) Χωρίς επηρεασµό των διατάξεων των εδαφίων (1), (2) και (3), µέλη του 
διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εντεταγµένου), που µεταφέρθηκαν στο 
Πανεπιστήµιο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, 
παραχωρούνται υποχρεωτικά από το Πανεπιστήµιο στη ∆ηµόσια Υπηρεσία, αν 
υπάρχει ανάγκη των υπηρεσιών τους, µε στόχο την οµαλή συνέχιση της λειτουργίας 
των υπό ένταξη ιδρυµάτων µε το απαραίτητο προσωπικό: 
 

 Νοείται ότι, η παραχώρηση του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εντεταγµένου) 
αφορά τη µεταβατική περίοδο λειτουργίας των ιδρυµάτων και γίνεται κατόπιν 
συνεννόησης των αρµοδίων, για τα υπό ένταξη ιδρύµατα, Υπουργείων, µε το 
Πανεπιστήµιο, για την κάλυψη των αναγκών και την οµαλή λειτουργία των ιδρυµάτων 
αυτών: 
 

2 του 108(Ι) του 
2008. 

Νοείται περαιτέρω ότι, ανεξαρτήτως των διατάξεων της περί των υπό ένταξη 
ιδρυµάτων νοµοθεσίας, τα µέλη του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού 
(εντεταγµένου), της Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Σχολής που θα παραχωρηθούν από 
το Πανεπιστήµιο στο Υπουργείο Υγείας θεωρούνται, για σκοπούς συµµετοχής τους 
στα ακαδηµαϊκά σώµατα του εν λόγω ιδρύµατος, ότι διατηρούν το καθεστώς που είχαν 
πριν από την ένταξή τους στο Πανεπιστήµιο. 
 

2(β) του 105(Ι) 
του 2007. 

(5) Κατά τη διάρκεια της παραχώρησης των υπηρεσιών του, το επηρεαζόµενο 
διδακτικό ερευνητικό προσωπικό (εντεταγµένο) εξακολουθεί να κατέχει την οργανική 
θέση στην οποία έχει µεταφερθεί στο Πανεπιστήµιο, για σκοπούς όµως 
αποτελεσµατικής λειτουργίας των υπό ένταξη ιδρυµάτων, θα υπάγεται στην εποπτεία 
του αρµόδιου Υπουργείου· η χρονική διάρκεια της παραχώρησης τω υπηρεσιών του 
θα λογίζεται ως υπηρεσία στο Πανεπιστήµιο για όλους τους σκοπούς. 
 

475632727 
ΜΕΡΟΣ Χ 

 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 
∆ιοικητικό 
Προσωπικό. 

28.—(1) Το Συµβούλιο διορίζει το ∆ιευθυντή ∆ιοίκησης και Οικονοµικών, το 
∆ιευθυντή Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου και άλλους διοικητικούς υπαλλήλους που 
είναι αναγκαίοι για την εκπλήρωση των αρµοδιοτήτων του Πανεπιστηµίου. 
 
(2) Η διάρθρωση των διοικητικών υπηρεσιών του Πανεπιστηµίου και οι όροι 
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υπηρεσίας του διοικητικού προσωπικού που διορίζεται µε βάση το εδάφιο (1) 
καθορίζονται µε Κανονισµούς. 
 

ΜΕΡΟΣ ΧΙ 
 

∆Ι∆ΑΚΤΡΑ 
 

∆ίδακτρα. 29.—(1) Κάθε φοιτητής που είναι πολίτης της ∆ηµοκρατίας ή κράτους-µέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης καταβάλλει δίδακτρα για µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών: 
 
Νοείται ότι για φοιτητές που παρακολουθούν µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών, το 
Πανεπιστήµιο παραχωρεί σηµαντικό αριθµό υποτροφιών, µε βάση οικονοµικά 
κριτήρια που καθορίζονται µε Κανονισµούς που εκδίδει το Συµβούλιο. 
 
(2) Κάθε φοιτητής που δεν είναι πολίτης της ∆ηµοκρατίας ή κράτους-µέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης καταβάλλει δίδακτρα, για όλα τα προγράµµατα σπουδών, 
πτυχιακής ή µεταπτυχιακής εκπαίδευσης. 
 
(3) Το ύψος των διδάκτρων που καταβάλλονται δυνάµει των εδαφίων (1) και (2) 
καθορίζεται µε Κανονισµούς που εκδίδονται από το Συµβούλιο: 
 
Νοείται ότι το ύψος των διδάκτρων για τα προγράµµατα που προσφέρονται δυνάµει 
του εδαφίου (2) του άρθρου 5 του παρόντος Νόµου θα αντικατοπτρίζει το πραγµατικό 
κόστος για την προσφορά τους. 
 

ΜΕΡΟΣ XII 
 

∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

Κεφάλαια και 
πρόσοδοι του 

Πανεπιστηµίου. 

30.—(1) Τα κεφάλαια και οι πρόσοδοι του Πανεπιστηµίου αποτελούνται από— 
 
(α) Επιχορηγήσεις της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας· 
 
(β) δωρεές, κληροδοτήµατα και χορηγήµατα προς το Πανεπιστήµιο· που γίνονται µε 
τρόπο που να µην παραβλάπτεται η ανεξαρτησία του Πανεπιστηµίου· 
 
(γ) τέλη, δίδακτρα, δικαιώµατα και άλλα χρηµατικά ποσά που περιέρχονται στο 
Πανεπιστήµιο σύµφωνα µε τον παρόντα Νόµο και τους δυνάµει αυτού εκδιδόµενους 
Κανονισµούς· 
 
δ) χρηµατικά ποσά που είναι µε οποιοδήποτε τρόπο πληρωτέα στο Πανεπιστήµιο, 
αναφορικά µε θέµατα συναφή µε τις αρµοδιότητες του· 
 
(ε) χρηµατικά ποσά από δάνεια που συνάπτει το Πανεπιστήµιο· 
 
(στ) εισοδήµατα από εκµετάλλευση της περιουσίας του· και 
 
(ζ) κάθε άλλο ποσό ή στοιχείο ενεργητικού που δυνατό να είναι πληρωτέο στο 
Πανεπιστήµιο ή να περιέλθει στο Πανεπιστήµιο σχετικά µε οποιαδήποτε από τις 
αρµοδιότητες του. 
 
(2) Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (3), το Πανεπιστήµιο δύναται να 
συνάπτει δάνεια για την αντιµετώπιση των υποχρεώσεων του ή για την άσκηση ή 
εκτέλεση των εξουσιών, αρµοδιοτήτων, λειτουργιών και καθηκόντων του. 
 
(3) Η δυνάµει του εδαφίου (2) εξουσία του Πανεπιστηµίου για σύναψη δανείων 
ασκείται µόνο µε την έγκριση του Υπουργικού Συµβουλίου, που ορίζει— 
 
(α) Το ποσό και την πηγή του δανείου· και 
 
(β) τους όρους σύναψης του δανείου. 
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∆ιαχείριση 
ακίνητης 

ιδιοκτησίας. 

31. Το Πανεπιστήµιο δε δύναται, χωρίς την προηγούµενη έγκριση του Υπουργικού 
Συµβουλίου, να πωλεί, υποθηκεύει, επιβαρύνει, εκµισθώνει ή διαθέτει µε οποιοδήποτε 
τρόπο ακίνητη ιδιοκτησία του. 
 

∆ιάθεση 
κεφαλαίων. 

32. Τα κεφάλαια του Πανεπιστηµίου διατίθενται αποκλειστικά για την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων και την επιτέλεση των σκοπών του και προς όφελος του Πανεπιστηµίου. 
 

Απαλλαγή από 
φόρους και τέλη. 

33. Το Πανεπιστήµιο απαλλάσσεται από την καταβολή— 
 
(α) Φόρων που επιβάλλονται ή εισπράττονται µε βάση τους εκάστοτε ισχύοντες περί 
Φορολογίας του Εισοδήµατος Νόµους· 
 
(β) τελών χαρτοσήµου που καταβάλλονται µε βάση τους εκάστοτε ισχύοντες περί 
Χαρτοσήµων Νόµους· 
 
(γ) φόρων, τελών ή δασµών που καταβάλλονται µε βάση τους εκάστοτε ισχύοντες περί 
Τελωνειακών ∆ασµών και Φόρων Καταναλώσεως Νόµους, αναφορικά µε µηχανικές 
εγκαταστάσεις, οχήµατα, εξοπλισµό και κάθε άλλου είδους περιουσιακά στοιχεία που 
εισάγονται για χρήση από το Πανεπιστήµιο ή για λογαριασµό του Πανεπιστηµίου και 
που δεν προορίζονται για πώληση· 
 
(δ) φόρων ή επιβαρύνσεων που επιβάλλονται από αρχές τοπικής διοίκησης. 
 

952538490 
Επενδύσεις. 

 
 

Κεφ. 193. 

34. Τα χρηµατικά ποσά που βρίσκονται σε πίστη του Πανεπιστηµίου είτε κατατίθενται 
σε τρεχούµενο λογαριασµό ή σε λογαριασµό καταθέσεων σε οποιαδήποτε τράπεζα, 
είτε τοποθετούνται σε επενδύσεις, στις οποίες ο Επίτροπος µπορεί, µε βάση τον περί 
Επιτρόπων Νόµο, να επενδύει τα κεφάλαια του εµπιστεύµατος, ή, µε την έγκριση του 
Υπουργικού Συµβουλίου, τοποθετούνται σε άλλες επενδύσεις, τις οποίες ο Υπουργός 
Οικονοµικών µπορεί να ορίζει γενικά ή ειδικά. 
 

Τήρηση 
λογαριασµών. 

35.—(1) Το Πανεπιστήµιο µεριµνά για την τήρηση κατάλληλων βιβλίων και 
λογαριασµών, αναφορικά µε τις εργασίες του, καθώς και για την κατάρτιση ετήσιας 
κατάστασης λογαριασµών. 
 
(2) Οι λογαριασµοί του Πανεπιστηµίου ελέγχονται κάθε χρόνο από το Γενικό Ελεγκτή 
της ∆ηµοκρατίας, που υποβάλλει την έκθεση του στο Συµβούλιο και αποστέλλει 
αντίγραφο της στο Υπουργικό Συµβούλιο και στη Βουλή των Αντιπροσώπων. 
 

Ετήσια Έκθεση 
για τις εργασίες 

του 
Πανεπιστηµίου. 

36. Το Πανεπιστήµιο, το συντοµότερο δυνατό, µετά τη λήξη κάθε ακαδηµαϊκού έτους, 
µεριµνά για την κατάρτιση και διαβίβαση στο Υπουργικό Συµβούλιο έκθεσης 
αναφορικά µε τις δραστηριότητες του κατά τη διάρκεια του προηγούµενου 
ακαδηµαϊκού έτους, που περιέχει πληροφορίες για το έργο και την πολιτική του. 
 

ΜΕΡΟΣ XIII 
 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥ∆ΕΣ 
 

Συµπληρωµα-
τικές σπουδές 
αποφοίτων και 

φοιτητών 
δηµόσιων σχολών 

τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης. 

37.—(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόµου και των Κανονισµών ή 
Κανόνων που εκδίδονται µε βάση αυτόν, απόφοιτοι των δηµόσιων σχολών 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης των οποίων τα γνωστικά αντικείµενα εντάχθηκαν στις 
Σχολές του Πανεπιστηµίου, δύνανται να υποβάλουν στο Πανεπιστήµιο το δίπλωµα ή 
άλλο τίτλο, το οποίο ή ο οποίος απονεµήθηκε σ’ αυτούς από τις υπό αναφορά 
δηµόσιες σχολές, µε σκοπό την αξιολόγηση του µε βάση το σύστηµα των διδακτικών 
πιστωτικών µονάδων και τον καθορισµό της διάρκειας και του περιεχοµένου 
συµπληρωµατικών σπουδών, τις οποίες ο κάτοχος του πιο πάνω διπλώµατος ή τίτλου 
µπορεί να πραγµατοποιήσει στο Πανεπιστήµιο και να του απονεµηθεί ο ανάλογος 
τίτλος ή πτυχίο του Πανεπιστηµίου. 
 
(2) Η Προσωρινή ∆ιοικούσα Επιτροπή ορίζει µε Κανόνες διαδικασία µε βάση το 
σύστηµα των διδακτικών πιστωτικών µονάδων, µε την οποία οι φοιτητές των 
ιδρυµάτων των οποίων τα γνωστικά αντικείµενα εντάχθηκαν στις Σχολές του 
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Πανεπιστηµίου, να µπορούν εφόσον το επιθυµούν να εγγραφούν στο αντίστοιχο 
Τµήµα του Τεχνολογικού Πανεπιστηµίου Κύπρου. 
 
(3) Για την πραγµατοποίηση των συµπληρωµατικών σπουδών που αναφέρονται στο 
εδάφιο (1) το Πανεπιστήµιο καταρτίζει και προσφέρει ανάλογα προγράµµατα 
σπουδών. 
 

ΜΕΡΟΣ XIV 
 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
 

Κανονισµοί. 38.—(1) Τηρουµένων των διατάξεων του παρόντος Νόµου, το Συµβούλιο µπορεί, 
ύστερα από συνεννόηση µε τη Σύγκλητο, να εκδίδει Κανονισµούς για ή αναφορικά µε 
τη ρύθµιση οποιουδήποτε ζητήµατος που αφορά την οργάνωση, διαχείριση και 
διοίκηση του Πανεπιστηµίου και, ειδικότερα, χωρίς επηρεασµό της γενικότητας των 
προηγουµένων, για ή αναφορικά µε — 
 
(α) Την οργάνωση του Πανεπιστηµίου· 
 
(β) την ίδρυση νέων ή την κατάργηση υφιστάµενων Σχολών του Πανεπιστηµίου και 
την ίδρυση ή την κατάργηση Τµηµάτων ή Ερευνητικών Μονάδων ή Συµβουλευτικών 
Μονάδων ή Βιοµηχανικών Υπηρεσιών· 
 
(γ) την οργάνωση των υπηρεσιών που απαιτούνται για τη λειτουργία του 
Πανεπιστηµίου· 
 
(δ) το προσωπικό του Πανεπιστηµίου· 
 
(ε) τον αριθµό θέσεων του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εκλελεγµένου) που 
δεν προκηρύσσεται σύµφωνα µε το εδάφιο (5) του άρθρου 24· 
 
(στ) τα προσόντα για εισδοχή στο Πανεπιστήµιο και την επιλογή και εγγραφή 
φοιτητών, καθώς και τα προσόντα για εγγραφή σε µεταπτυχιακά προγράµµατα· 
 
(ζ) την πειθαρχία στο Πανεπιστήµιο και τη διαδικασία επιβολής της· 
 
(η) τις εξετάσεις ή την αξιολόγηση για υποτροφίες, βοηθήµατα, βραβεία, πτυχία και τη 
χορήγηση πτυχίων, περιλαµβανοµένων τιµητικών τίτλων· 
 
(θ) τα τέλη ή άλλα δικαιώµατα για την εγγραφή και για οποιαδήποτε εξέταση, 
αξιολόγηση, πτυχίο, δίπλωµα ή πιστοποιητικό· 
 
(ι) τα τέλη, δίδακτρα ή άλλα δικαιώµατα που θα καταβάλλονται για τη φοίτηση και για 
τη χρησιµοποίηση των υπηρεσιών και εγκαταστάσεων του Πανεπιστηµίου· 
 
(ια) τη σύνδεση µε το Πανεπιστήµιο οποιασδήποτε σχολής ή εκπαιδευτικού ή 
ερευνητικού ιδρύµατος και την ίδρυση εξαρτηµένων από το Πανεπιστήµιο 
ερευνητικών µονάδων· 
 
(ιβ) τις υποτροφίες, βοηθήµατα ή βραβεία, επιδόµατα ή φοιτητικά δάνεια που 
χορηγούνται από το Πανεπιστήµιο ή άλλα πρόσωπα ή οργανισµούς· 
 
(ιγ) την παροχή διαµονής σε φοιτητές και τη διαχείριση και έλεγχο των χώρων 
διαµονής· 
 
(ιδ) την άσκηση, κατόπιν συµφωνίας µε τον ιδιοκτήτη ή το πρόσωπο που έχει τη 
διαχείριση οποιουδήποτε ξενώνα ή άλλων χώρων διαµονής, της εξουσίας ελέγχου και 
διεύθυνσης του ξενώνα ή άλλων χώρων διαµονής· 
 
(ιε) την παροχή συντάξεων, είτε µε την ίδρυση ταµείου του Πανεπιστηµίου, είτε µε 
την προσχώρηση σε ταµείο που διοικείται από άλλο πρόσωπο ή οργανισµό· 
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(ιστ) τη µέριµνα για διαµονή του προσωπικού και των φοιτητών, που περιλαµβάνει 
την ανέγερση ή χρηµατοδότηση κτιρίων που ανήκουν στο Πανεπιστήµιο ή 
οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή οργανισµό· 
 
(ιζ) την ίδρυση φοιτητικής ένωσης· 
 
(ιη) τον καθορισµό ή τη ρύθµιση οποιουδήποτε ζητήµατος ή θέµατος που χρήζει ή 
είναι δεκτικό καθορισµού ή ρύθµισης δυνάµει του παρόντος Νόµου, ή του οποίου ο 
καθορισµός ή ρύθµιση είναι αναγκαία για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου: 
 

2 του 51(Ι) του 
2011. 

 
144 του 1989 

 137 του 1990 
 53(Ι) του 1994 
 77(Ι) του 1994 
 24(Ι) του 1995 
 59(Ι) του 1997 
 90(Ι) του 1998 

127(Ι) του 1999 
 84(Ι) του 2000 
 44(Ι) του 2001 
 90(Ι) του 2002 

151(Ι) του 2002 
 44(Ι) του 2003 

199(Ι) του 2003 
 46(Ι) του 2006 

152(Ι) του 2006 
 83(Ι) του 2007. 

 

Νοείται ότι µέχρι την έκδοση Κανονισµών για κάθε θέµα που προβλέπεται ανωτέρω, 
εφαρµόζονται, τηρουµένων των αναλογιών, οι συναφείς διατάξεις του περί 
Πανεπιστηµίου Κύπρου Νόµου και οι δυνάµει τούτου εκδοθέντες Κανονισµοί. 
 

 (2)(α) Κανονισµοί που εκδίδονται από το Συµβούλιο εγκρίνονται από το Υπουργικό 
Συµβούλιο και κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων. 
 
(β) Αν, µετά πάροδο εξήντα ηµερών από την κατάθεση τους, η Βουλή των 
Αντιπροσώπων µε απόφαση της δεν τροποποιήσει ή ακυρώσει .τους Κανονισµούς στο 
σύνολο τους ή µερικώς, τότε αυτοί αµέσως µετά την πάροδο της πιο πάνω προθεσµίας 
δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας και τίθενται σε ισχύ από τη 
δηµοσίευση αυτή. 
 

9064853 
Κανόνες. 39.—(1) Η Σύγκλητος εκδίδει, µε την έγκριση του Συµβουλίου του Πανεπιστηµίου, 

Κανόνες για τη ρύθµιση κάθε θέµατος, άλλου από τα ρυθµιζόµενα µε Κανονισµούς 
δυνάµει του άρθρου 38, το οποίο χρειάζεται ή επιδέχεται ρύθµιση. 
 
(2) Χωρίς επηρεασµό της γενικότητας των διατάξεων του εδαφίου (1), µε τους 
Κανόνες. ρυθµίζεται ο τρόπος λειτουργίας και η διαδικασία των συλλογικών οργάνων 
του Πανεπιστηµίου, καθώς και κάθε ζήτηµα που αφορά— 
 
(α) Το περιεχόµενο των µαθηµάτων· 
 
(β) την κατάρτιση προγράµµατος σπουδών· 
 
(γ) τα καθήκοντα των Κοσµητόρων και των Αναπληρωτών τους· 
 
(δ) τον προγραµµατισµό θέσεων διδακτικού προσωπικού· 
 
(ε) τη χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών· 
 
(στ) τον αριθµό των παρεχόµενων θέσεων ανά πρόγραµµα σπουδών καθώς και τα 
κριτήρια εγγραφής των φοιτητών· 
 
(ζ) τον αριθµό γραπτών δοκιµασιών αξιολόγησης, καθώς και τον τρόπο διεξαγωγής 
των τελικών εξετάσεων· 
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(η) τον τρόπο απόκτησης τίτλου σπουδών· 
 
(θ) τις µετεγγραφές φοιτητών· 
 
(ι) το πρόγραµµα ανάπτυξης του Πανεπιστηµίου. 
 

ΜΕΡΟΣ XV 
 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

2 του 114(Ι) του 
2008. 

∆ιορισµός 
∆ιοικούσας 
Επιτροπής, 
Αυτονοµία 

Πανεπιστηµίου, 
Εκλογή Πρώτης 

Συγκλήτου. 

40.—(1)(α) Το Υπουργικό Συµβούλιο διορίζει τον Πρόεδρο, τους δύο Αντιπροέδρους 
και τα µέλη της ∆ιοικούσας Επιτροπής, η οποία αποτελείται από επτά µέχρι ένδεκα 
µέλη µε ακαδηµαϊκή κυρίως προέλευση, συµπεριλαµβανοµένου του Προέδρου και 
των δύο Αντιπροέδρων αυτής. 

 (β) Στη ∆ιοικούσα Επιτροπή δε δύναται να διοριστούν ή να παραµείνουν µέλη της οι 
ακόλουθοι:- 
 

 (i) Εργαζόµενοι στο Πανεπιστήµιο πλην αυτών που αναφέρονται ρητά στο εδάφιο (2)· 
 

 (ii) πρόσωπα που είναι µέτοχοι ή κατέχουν θέση στη διοίκηση δηµόσιων ή ιδιωτικών 
εταιρειών που συναλλάσσονται ή συνεργάζονται επιστηµονικά µε το Πανεπιστήµιο· 
και 
 

 (iii) πρόσωπα που έχουν συγγένεια εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας πρώτου βαθµού µε µέλη 
του διδακτικού ή διοικητικού προσωπικού του Πανεπιστηµίου. 
 

 (2) Μέλη της ∆ιοικούσας Επιτροπής πρέπει να είναι τουλάχιστον και δύο µέλη του 
µόνιµου πρωτοβάθµιου διδακτικού ερευνητικού προσωπικού του Πανεπιστηµίου. 
 

 (3) Η διάρκεια της θητείας των µελών της ∆ιοικούσας Επιτροπής είναι για δύο 
χρόνια.  
 

315254807 
 (4) Το Υπουργικό Συµβούλιο, µε εισήγηση του Υπουργού, δύναται να τερµατίσει 

τον διορισµό οποιουδήποτε µέλους της ∆ιοικούσας Επιτροπής για λόγους δηµοσίου 
συµφέροντος ή λόγω σύγκρουσης συµφέροντος ή για συµπεριφορά απρεπή ή 
αντίθετη µε τους σκοπούς της ∆ιοικούσας Επιτροπής ή λόγω συχνών απουσιών από 
τις συνεδρίες του σώµατος ή λόγω παρατεταµένης ασθένειας.  
 

 (5) Οποιοδήποτε µέλος της ∆ιοικούσας Επιτροπής δύναται οποτεδήποτε να 
παραιτηθεί από τη θέση του υποβάλλοντας έγγραφη παραίτηση προς τον Υπουργό. 
 

 
 
 

114(Ι) του 2008. 

(6) Η Προσωρινή ∆ιοικούσα Επιτροπή που διορίστηκε µε βάση τους περί 
Τεχνολογικού Πανεπιστηµίου Κύπρου Νόµους του 2003 έως (Αρ. 2) του 2008 θα 
εξακολουθήσει να ασκεί τα καθήκοντα και τις αρµοδιότητες της, µέχρι την 
ηµεροµηνία έναρξης του διορισµού µε βάση τον περί Τεχνολογικού Πανεπιστηµίου 
Κύπρου (Τροποποιητικό) (Αρ. 3) Νόµο του 2008, από το Υπουργικό Συµβούλιο της 
∆ιοικούσας Επιτροπής: 
 
Νοείται ότι η ιδιότητα προσώπου ως µέλους της Προσωρινής ∆ιοικούσας Επιτροπής 
δεν συνιστά κώλυµα για διορισµό του ως µέλος της ∆ιοικούσας Επιτροπής που θα 
διοριστεί µε βάση τον περί Τεχνολογικού Πανεπιστηµίου Κύπρου (Τροποποιητικό) 
(Αρ. 3) Νόµο του 2008.  
 

 (7) Ο Πρόεδρος της ∆ιοικούσας Επιτροπής έχει όλες τις αρµοδιότητες και εκτελεί 
όλα τα καθήκοντα του Πρύτανη, µέχρι το διορισµό του πρώτου Πρύτανη σύµφωνα 
µε το άρθρο 43. 
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 (8)(α) Η ∆ιοικούσα Επιτροπή έχει όλες τις αρµοδιότητες και εκτελεί όλα τα 

καθήκοντα του Συµβουλίου και της Συγκλήτου µέχρι την εκλογή της πρώτης 
Συγκλήτου και τη σύσταση του πρώτου Συµβουλίου του Πανεπιστηµίου.  
 

 (β) Με την εκλογή της πρώτης Συγκλήτου και τη σύσταση του πρώτου Συµβουλίου 
του Πανεπιστηµίου η ∆ιοικούσα Επιτροπή παύει αυτόµατα να έχει οποιεσδήποτε 
αρµοδιότητες ή καθήκοντα δυνάµει του νόµου αυτού. Το Υπουργικό Συµβούλιο, µε 
απόφαση του, τερµατίζει και τυπικά τον διορισµό της ∆ιοικούσας Επιτροπής. 
 

 (9) Με την αυτονόµηση τουλάχιστον πέντε (5) Τµηµάτων, σύµφωνα µε το εδάφιο (1) 
του άρθρου 42, η ∆ιοικούσα Επιτροπή υποβάλλει πρόταση προς τον Υπουργό για 
έκδοση διατάγµατος για την εκλογή της πρώτης Συγκλήτου και τη σύσταση του 
πρώτου Συµβουλίου του Πανεπιστηµίου: 
 

 Νοείται ότι για την εκλογή της πρώτης Συγκλήτου δεν είναι απαραίτητο να 
εφαρµοστούν όλες οι πρόνοιες του εδαφίου (1) του άρθρου 13 και η Σύγκλητος του 
Πανεπιστηµίου µπορεί να συγκροτηθεί και να αποτελείται από: 
 

 (α) Τον Πρύτανη και τους Αντιπρυτάνεις οι οποίοι διορίστηκαν µε βάση το εδάφιο 
(1) του άρθρου 43 του βασικού νόµου. 
 

156877815 
 (β)(i) ∆ύο (2) εκπροσώπους από το διδακτικό ερευνητικό προσωπικό (εκλελεγµένο) 

κάθε Σχολής, οι οποίοι εκλέγονται από την ολοµέλεια των εκλελεγµένων µελών της 
κάθε Σχολής. 
 
(ii) ∆ύο (2) εκπροσώπους από το διδακτικό ερευνητικό προσωπικό (εντεταγµένο) 
κάθε Σχολής, οι οποίοι εκλέγονται από την ολοµέλεια των εντεταγµένων µελών της 
κάθε Σχολής. 
 

 (γ) Εκπροσώπους των φοιτητών του Πανεπιστηµίου, ο αριθµός των οποίων 
αντιστοιχεί στον αριθµό των Σχολών και οι οποίοι εκλέγονται από το σύνολο των 
φοιτητών του Πανεπιστηµίου. 
 

2 του 6(Ι) του 
2010. 

Συγκρότηση 
Εκλεκτορικών 

Σωµάτων. 

41.-(1) Η ∆ιοικούσα Επιτροπή συγκροτεί Εκλεκτορικά Σώµατα, για κάθε ειδικότητα ή 
Τµήµα του Πανεπιστηµίου, για την επιλογή του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού 
(εκλελεγµένου) του Πανεπιστηµίου, τα οποία αποτελούνται από: 
 
(α) Πέντε Πρωτοβάθµιους Καθηγητές εγνωσµένου κύρους εκτός του Πανεπιστηµίου 
που προέρχονται από πανεπιστήµια τριών τουλάχιστον χωρών, και 
 
(β) τους εκλελεγµένους, αν υπάρχουν, Πρωτοβάθµιους Καθηγητές που έχουν αναλάβει 
καθήκοντα στο οικείο Τµήµα που αφορά η επιλογή του διδακτικού ερευνητικού 
προσωπικού. 
 
 (2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, «Πρωτοβάθµιος Καθηγητής» σηµαίνει 
τον Καθηγητή στην ανώτερη βαθµίδα σύµφωνα µε την παράγραφο (α) του εδαφίου (2) 
του άρθρου 24. 
 

3 του 105(Ι) του 
2010. 

Ανέλιξη 
διδακτικού 
ερευνητικού 
προσωπικού 

(εκλελεγµένου). 

41Α.-(1) Η ∆ιοικούσα Επιτροπή διορίζει Ειδική Επιτροπή και Εκλεκτορικό Σώµα για 
κάθε αξιολόγηση και ανέλιξη µέλος του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού 
(εκλελεγµένου) του Πανεπιστηµίου. 
 

 (2) Η Ειδική Επιτροπή συντάσσει και υποβάλλει έκθεση, συµπεριλαµβανοµένης και 
της εισήγησής της για την υπό κρίση αξιολόγηση και ανέλιξη, στο Εκλεκτορικό Σώµα 
το οποίο τη λαµβάνει υπόψη για σκοπούς λήψης της απόφασής του. 
 
(3) Το Εκλεκτορικό Σώµα, λαµβάνει την απόφαση για την υπό κρίση αξιολόγηση και 
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ανέλιξη, η οποία υποβάλλεται στη ∆ιοικούσα Επιτροπή προ έγκριση και επικύρωση. 
 
(4) Η Ειδική Επιτροπή για κάθε αξιολόγηση και ανέλιξη συγκροτείται από πέντε µέλη, 
τα οποία πρέπει να έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείµενο µε αυτό του 
κρινόµενου για αξιολόγηση ή ανέλιξη µέλους, ως ακολούθως: 
 
(α) Τρία µέλη τα οποία: 
  
(i) προέρχονται από άλλα πανεπιστήµια τριών διαφορετικών µεταξύ τους χωρών και 
 
(ii) κατέχουν κατά το χρόνο λήψης της απόφασης ανέλιξης τη βαθµίδα του Καθηγητή

. 
και  
  
(β) δύο µέλη, από τα µέλη του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εκλελεγµένου) 
του Πανεπιστηµίου, τα οποία: 
 
(i) κατέχουν κατά το χρόνο λήψης της απόφασης ανέλιξης τη βαθµίδα του Καθηγητή, 
σε περίπτωση που η ανέλιξη αφορά βαθµίδα Καθηγητή, ή  
 
(ii) κατέχουν κατά το χρόνο λήψης της απόφασης ανέλιξης τη βαθµίδα του Καθηγητή 
ή Αναπληρωτή Καθηγητή, σε περίπτωση που η ανέλιξη αφορά κατώτερη βαθµίδα από 
τη βαθµίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή. 
 
(5) Ένας εκ των δύο µελών της Ειδικής Επιτροπής, ο οποίος είναι µέλος του 
διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εκλελεγµένου) του Πανεπιστηµίου, διορίζεται 
από τη ∆ιοικούσα Επιτροπή ως Πρόεδρός της, χωρίς νικώσα ψήφο. 
 
(6) Σε περίπτωση κατά την οποία δεν καθίσταται δυνατό, για οποιοδήποτε λόγο, να 
συγκροτηθεί η Ειδική Επιτροπή µε δύο µέλη του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού 
(εκλελεγµένου) του Πανεπιστηµίου, όπως προβλέπεται στην παράγραφο (β) του 
εδαφίου (4), η ∆ιοικούσα Επιτροπή συµπληρώνει τον απαιτούµενο αριθµό των δύο 
µελών του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εκλελεγµένου) του Πανεπιστηµίου, 
µε µέλη τα οποία έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείµενο µε αυτό του 
κρινόµενου για αξιολόγηση ή ανέλιξη µέλους, και: 
 
(i) κατέχουν κατά το χρόνο λήψης της απόφασης ανέλιξης, τη βαθµίδα του Καθηγητή 
σε άλλα πανεπιστήµια, σε περίπτωση που η ανέλιξη αφορά βαθµίδα Καθηγητή, ή 
 
(ii) κατέχουν κατά το χρόνο λήψης της απόφασης ανέλιξης, τη βαθµίδα του Καθηγητή 
ή Αναπληρωτή Καθηγητή σε άλλα πανεπιστήµια, σε περίπτωση που η ανέλιξη αφορά 
κατώτερη βαθµίδα από τη βαθµίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή: 
 
Νοείται ότι, σε περίπτωση που η Ειδική Επιτροπή απαρτίζεται εξ ολοκλήρου από 
Καθηγητές ή Αναπληρωτές Καθηγητές ή από καθηγητές και Αναπληρωτές Καθηγητές 
άλλων πανεπιστηµίων, κανένας εκ των µελών της Ειδικής Επιτροπής θα είναι 
Καθηγητής ή Αναπληρωτής Καθηγητής στο ίδιο πανεπιστήµιο µε άλλο µέλος της 
Ειδικής Επιτροπής: 
 
Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που η Ειδική Επιτροπή απαρτίζεται εξ 
ολοκλήρου από Καθηγητές ή Αναπληρωτές Καθηγητές ή από Καθηγητές και 
Αναπληρωτές Καθηγητές άλλων πανεπιστηµίων, η ∆ιοικούσα Επιτροπή διορίζει ένα 
εξ αυτών ως Πρόεδρο χωρίς νικώσα ψήφο.  
 
(7) Το Εκλεκτορικό Σώµα, για έκαστη αξιολόγηση και ανέλιξη συγκροτείται από 
πέντε µέλη του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εκλελεγµένου) του Τµήµατος ή 
της Σχολής στα οποία υπάγεται το κρινόµενο για αξιολόγηση ή ανέλιξη µέλος, τα 
οποία: 
 
(i) έχουν κατά προτίµηση, αλλά όχι υποχρεωτικά το ίδιο ή συναφές γνωστικό 
αντικείµενο µε αυτό του κρινόµενου για αξιολόγηση ή ανέλιξη µέλους και 
 
(ii) κατέχουν κατά το χρόνο λήψης της απόφασης ανέλιξης, τη βαθµίδα του Καθηγητή, 
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σε περίπτωση που η ανέλιξη αφορά βαθµίδα Καθηγητή, ή 
 
(iii) κατέχουν κατά το χρόνο λήψης της απόφασης ανέλιξης, τη βαθµίδα του Καθηγητή 
ή Αναπληρωτή Καθηγητή, σε περίπτωση που η ανέλιξη αφορά κατώτερη βαθµίδα από 
τη βαθµίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή. 
  
(8) Ένας εκ των µελών του Εκλεκτορικού Σώµατος διορίζεται από τη ∆ιοικούσα 
Επιτροπή ως Πρόεδρός της χωρίς νικώσα ψήφο. 
 
(9) Σε περίπτωση κατά την οποία δεν καθίσταται δυνατό, για οποιοδήποτε λόγο, να 
συγκροτηθεί το Εκλεκτορικό Σώµα µε πέντε µέλη του διδακτικού ερευνητικού 
προσωπικού (εκλελεγµένου) του Πανεπιστηµίου, όπως προβλέπεται στις παραγράφους 
(α), (β) και (γ) του εδαφίου (7), η ∆ιοικούσα Επιτροπή συµπληρώνει τον απαιτούµενο 
αριθµό των πέντε µελών του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εκλελεγµένου) του 
Πανεπιστηµίου διορίζοντας µέλη, τα οποία: 
 
(i) έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείµενο µε αυτό του κρινόµενου για 
αξιολόγηση ή ανέλιξη µέλους και 
  
(ii) κατέχουν κατά το χρόνο λήψης της απόφασης ανέλιξης, τη βαθµίδα του Καθηγητή 
σε άλλα πανεπιστήµια, σε περίπτωση που η ανέλιξη αφορά βαθµίδα Καθηγητή ή 
Αναπληρωτή Καθηγητή, ή 
 
(iii) κατέχουν κατά το χρόνο λήψης της απόφασης ανέλιξης, τη βαθµίδα του Καθηγητή 
ή Αναπληρωτή Καθηγητή σε άλλα πανεπιστήµια, σε περίπτωση που η ανέλιξη αφορά 
κατώτερη βαθµίδα από τη βαθµίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή: 
 
Νοείται ότι, σε περίπτωση που το Εκλεκτορικό Σώµα απαρτίζεται εξ ολοκλήρου από 
Καθηγητές ή Αναπληρωτές Καθηγητές ή Καθηγητές και Αναπληρωτές Καθηγητές 
άλλων πανεπιστηµίων, κανένας εκ των µελών του Εκλεκτορικού Σώµατος θα είναι 
Καθηγητής ή Αναπληρωτής Καθηγητής στο ίδιο πανεπιστήµιο, µε άλλο µέλος του 
Εκλεκτορικού Σώµατος: 
 
Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που το Εκλεκτορικό Σώµα απαρτίζεται εξ 
ολοκλήρου από Καθηγητές ή Αναπληρωτές Καθηγητές ή Καθηγητές και 
Αναπληρωτές Καθηγητές άλλων πανεπιστηµίων, η ∆ιοικούσα Επιτροπή διορίζει έναν 
εξ αυτών ως Πρόεδρο χωρίς νικώσα ψήφο. 
  
(10) Μέλος του Εκλεκτορικού Σώµατος δεν επιτρέπεται να είναι και µέλος της Ειδικής 
Επιτροπής, σε αξιολόγηση και ανέλιξη µέλος του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού 
(εκλελεγµένου) του Πανεπιστηµίου. 
 
(11) Τηρουµένων των διατάξεων του παρόντος Νόµου, οποιαδήποτε θέµατα αφορούν 
ή σχετίζονται µε την εκλογή, αξιολόγηση και ανέλιξη του διδακτικού ερευνητικού 
προσωπικού (εκλελεγµένου), πριν την αυτονόµηση του Πανεπιστηµίου, καθορίζονται 
µε Κανονισµούς: 
 

 
 
 

144 του 1989 
137 του 1990 

53(Ι) του 1994 
77(Ι) του 1994 
24(Ι) του 1995 
59(Ι) του 1997 
90(Ι) του 1998 

127(Ι) του 1999 
84(Ι) του 2000 
44(Ι) του 2001 
90(Ι) του 2002 

151(Ι) του 2002 
44(Ι) του 2003 

Νοείται ότι, µέχρι την έκδοση Κανονισµών που αφορούν την εκλογή, αξιολόγηση και 
ανέλιξη του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εκλελεγµένου) πριν την 
αυτονόµηση του Πανεπιστηµίου, εφαρµόζονται, µε σεβασµό στις προαναφερόµενες 
µεταβατικές διατάξεις και τηρουµένων των αναλογιών και στο βαθµό που αυτό είναι 
δυνατό, οι συναφείς διατάξεις των περί Πανεπιστηµίου Κύπρου Νόµων του 1989 έως 
2007 και των δυνάµει αυτού εκδιδόµενων συναφών Κανονισµών. 
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199(Ι) του 2003 
46(Ι) του 2006 

152(Ι) του 2006 
83(Ι) του 2007. 

 
Πρώτο Συµβούλιο 

Τµήµατος και 
Σχολής. 

13 του 74(Ι) του 
2005. 

 
13 του 74(Ι) του 

2005. 

42.—(1) Με την εκλογή επτά τουλάχιστο µελών του διδακτικού ερευνητικού 
προσωπικού (εκλελεγµένου) κάθε Τµήµατος, από τα οποία τέσσερα τουλάχιστο να 
είναι µόνιµα και µε το διορισµό του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού 
(εντεταγµένου) του Τµήµατος, το Τµήµα αυτονοµείται και καταρτίζεται το Συµβούλιο 
του Τµήµατος. 
 
(2) Κατά τον καταρτισµό του πρώτου Συµβουλίου του Τµήµατος, τα µόνιµα µέλη του 
διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εκλελεγµένου) µπορεί να είναι µόνο τρία. 
 
(3) Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης των Συµβουλίων δύο τουλάχιστο 
Τµηµάτων µιας Σχολής, εκλέγονται ο πρώτος Κοσµήτορας και ο πρώτος 
Αναπληρωτής Κοσµήτορας και συγκροτείται το Συµβούλιο της Σχολής. 
 
(4) Κατά την πρώτη εκλογή Κοσµήτορα και Αναπληρωτή Κοσµήτορα, δικαίωµα 
ψήφου έχουν όλα τα πρωτοβάθµια µέλη του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού 
(εκλελεγµένου) της Σχολής, ανεξάρτητα από το αν έχει αυτονοµηθεί το Τµήµα στο 
οποίο ανήκουν, τα µέλη του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εντεταγµένου), 
καθώς και τα µέλη του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού (εκλελεγµένου) των 
Ερευνητικών Μονάδων που υπάγονται στη Σχολή. 
 

∆ιορισµός των 
πρώτων 

πρυτανικών 
αρχών. 

4 του 114(Ι) του 
2008. 

43.—(1)(α) Ο πρώτος Πρύτανης και οι πρώτοι Αντιπρυτάνεις, κατ’ εξαίρεση, 
διορίζονται από εννεαµελή Επιτροπή Αναζήτησης και Επιλογής, που ορίζεται από την 
∆ιοικούσα Επιτροπή. 
 
(β) Τα µέλη της Επιτροπής Αναζήτησης και Επιλογής είναι καθηγητές πανεπιστηµίου 
εγνωσµένου κύρους, και τρεις, τουλάχιστον, από αυτούς είναι µέλη του ακαδηµαϊκού 
προσωπικού άλλων πανεπιστηµίων. 
 
(2)(α) Ως πρώτος Πρύτανης µπορεί να διορισθεί και ακαδηµαϊκός που δεν ανήκει στο 
διδακτικό ερευνητικό προσωπικό (εκλελεγµένο) του Πανεπιστηµίου. 
 
(β) Οι πρώτοι Αντιπρυτάνεις διορίζονται µεταξύ των µελών του διδακτικού 
ερευνητικού προσωπικού (εκλελεγµένου) του Πανεπιστηµίου. 
 

∆ιευκολύνσεις 
προς το διδακτικό 

ερευνητικό 
προσωπικό 

(εντεταγµένο) για 
την απόκτηση 
προσόντων. 

14 του 74(Ι) του 
2005. 

5 του 114(Ι) του 
2008. 

 

44. Η ∆ιοικούσα Επιτροπή ή το Συµβούλιο προβαίνουν στις αναγκαίες ρυθµίσεις µε 
βάση τις οποίες, κατά τα πρώτα πέντε έτη από την ένταξη κάθε γνωστικού 
αντικειµένου δηµόσιας σχολής τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, θα παρέχονται 
διευκολύνσεις στα µέλη του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εντεταγµένου), τα 
οποία επιθυµούν να αποκτήσουν τα απαιτούµενα ακαδηµαϊκά προσόντα µε σκοπό·την, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου και των Κανονισµών που εκδίδονται 
µε βάση αυτόν, εκλογή τους ως µελών του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού 
(εκλελεγµένου). 
 

788930177 
Αµοιβή µελών 
Προσωρινής 
∆ιοικούσας 
Επιτροπής. 

6 του 114(Ι) του 
2008. 

 

45. Η αµοιβή των µελών της ∆ιοικούσας Επιτροπής καθορίζεται από το Υπουργικό 
Συµβούλιο. 
 

ΜΕΡΟΣ XVI 
 

ΠΟΙΚΙΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

∆ιαφύλαξη του 46.—(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόµου, κανένα 
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ονόµατος του 
Πανεπιστηµίου. 

εκπαιδευτικό ή άλλο ίδρυµα, εταιρεία, σχολή, πρόσωπο ή οργανισµός δεν µπορεί να 
φέρει το ίδιο όνοµα µε το Πανεπιστήµιο, ή άλλο παρόµοιο όνοµα ή όνοµα που να 
µπορεί να εκληφθεί ως το όνοµα του Πανεπιστηµίου. 
 
(2) Όποιος χρησιµοποιεί όνοµα κατά παράβαση του εδαφίου (1), είναι ένοχος 
αδικήµατος και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό 
διάστηµα που να µην υπερβαίνει τους έξι µήνες ή σε χρηµατική ποινή που να µην 
υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες λίρες ή και στις δύο ποινές. 
 

Έναρξη της 
ισχύος του 

παρόντος Νόµου. 
 

47. Ο παρών Νόµος τίθεται σε ισχύ µε γνωστοποίηση του Υπουργικού Συµβουλίου, 
δηµοσιευόµενη στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας. 
 

 


