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Ο περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 1990, μετά την 
απόσυρση της Αναφοράς, με αρ. 1/90, δυνάμει του Άρθρου 140 του Συντάγματος, 
εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 137 του 1990 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 1989 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο Νόμος αυτός θα αναφέρεται ως ο περί Πανεπιστημίου Κύπρου 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 1990 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί 
Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμο του 1989 (που στο εξής θα αναφέρεται ως 
«ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο Νόμος αυτός θα 
αναφέρονται ως οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμοι του 1989 και 
1990. 

2. Το εδάφιο (2) του άρθρου 8 του βασικού νόμου διαγράφεται και 
αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

«(2) Ανεξάρτητα από τις πρόνοιες του εδαφίου (1) η θητεία των 
δέκα από τα μέλη του πρώτου Συμβουλίου που διορίζονται ή 
εκλέγονται, καθορίζεται ως ακολούθως: 

(α) Τριών μελών η θητεία είναι τριετής* 
(β) τεσσάρων μελών η θητεία είναι τετραετής* 
(γ) τριών μελών η θητεία είναι πενταετής.». 

3. Το άρθρο 17 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή από 
το εδάφιο (5) αυτού των λέξεων «ο εκπρόσωπος» και «μετέχει» (πρώτη 
γραμμή) και την αντικατάσταση τους με τις λέξεις «οι εκπρόσωποι» και 
«μετέχουν», αντίστοιχα. 

4. Το άρθρο 33 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
(α) Με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (1) αυτού, της 

ακόλουθης επιφύλαξης: 
«Νοείται ότι η ιδιότητα του μέλους της Προσωρινής Διοικού

σας Επιτροπής είναι ασυμβίβαστη με το αξίωμα του Υπουρ
γού ή του Βουλευτή.»* και 

(β) με την αφαίρεση από το εδάφιο (3) αυτού του κόμματος αμέσως 
μετά τη λέξη «Κυπρίους» (δεύτερη γραμμή) και την τοποθέτηση 
κόμματος αμέσως μετά τη λέξη «προτίμηση» (δεύτερη γραμμή). 

5. Η ισχύς του Νόμου αυτού θεωρείται ότι αρχίζει από τις 28 Ιουλίου, 
1989. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

144 του 1989. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 8 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 17 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 33 
του βασικού 
νόμου. 

Έναρξη 
ισχύος 
του Νόμου 
αυτού. 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 


