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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 3343 της 6ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1999 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 

Ο περί του Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου Κύπρου Νόμος του 1999 εκδίδεται 
με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το 
Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 115(1) του 1999 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ, 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΚΑΙ 

ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί του Ανώτερου Τεχνολογικού Συνοπτικός 

Ινστιτούτου Κύπρου Νόμος του 1999. τίτλος. 
ΜΕΡΟΣ Ι  ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

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

«Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο (Α.Τ.Ι.)» σημαίνει το Ανώτερο 
Τεχνολογικό Ινστιτούτο, το οποίο ιδρύθηκε και λειτουργεί συνεχώς από το 
1968 με βάση τις πρόνοιες του Σχεδίου Λειτουργίας και των Γενικών 
Κανονισμών Φοίτησης στο Α.Τ.Ι.· 

«Γενικοί Κανονισμοί» σημαίνει τους Γενικούς Κανονισμούς Φοίτησης 
στο Α.Τ.Ι. οι οποίοι έχουν εκδοθεί κατά καιρούς από το υφιστάμενο πριν 
από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου διοικητικό συμβούλιο του 
Α.Τ.Ι.· 

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία· 
«Διευθυντής» σημαίνει το Διευθυντή του Α.Τ.Ι.· 
«Διοικητικό Συμβούλιο» σημαίνει το δυνάμει του άρθρου 8 συγκροτού

μενο συμβούλιο· 
«Ειδικότητες» σημαίνει τις καθοριζόμενες ειδικότητες πού προσφέρο

νται στα πλαίσια του κάθε Κλάδου Σπουδών 

(355) 
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Νομικό 
καθεστώς και 
θεσμοθέτηση 
της λειτουρ
γίας του 
Α.Τ.Ι. 

Διοίκηση του 
Α.Τ.Ι. 

Σκοποί του 
Α.Τ.Ι. 

«Ερευνητική Μονάδα» σημαίνει την καθοριζόμενη ερευνητική μονάδα 
που λειτουργεί στο Α.Τ.Ι.· 

«καθορίζω» σημαίνει καθορίζω με Κανονισμούς και «καθορισμένος» 
ερμηνεύεται ανάλογα· 

«Κανονισμοί» σημαίνει Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του 
άρθρου 33· 

«Κανονισμοί Εισδοχής» σημαίνει τους Κανονισμούς Εισδοχής στο 
Α.Τ.Ι. οι οποίοι έχουν εκδοθεί κατά καιρούς από το υφιστάμενο πριν από 
την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου Διοικητικό Συμβούλιο του 
Α.Τ.Ι.· 

«Κλάδος» σημαίνει οποιοδήποτε καθοριζόμενο Κλάδο Σπουδών προ
σφερόμενο από το Α.Τ.Ι.· 

«Σχέδιο Λειτουργίας» σημαίνει το Σχέδιο Ίδρυσης και Λειτουργίας του 
Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου, το οποίο υπογράφτηκε την 31η 
Ιανουαρίου 1968 μεταξύ αφενός της Κυπριακής Δημοκρατίας και αφετέ
ρου του Ειδικού Ταμείου του Προγράμματος Ανάπτυξης των Ηνωμένων 
Εθνών (U.N.D.P.) και του Εκπαιδευτικού, Επιστημονικού και Πολιτιστι
κού Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών (U.N.E.S.C.O.)· 

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλί
σεων. 

ΜΕΡΟΣ II  ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ 

3.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, το αμέσως πριν 
από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου υφιστάμενο και 
λειτουργούν Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο θα συνεχίσει από την ημερομη

νία αυτή να λειτουργεί και να προσφέρει τα εκπαιδευτικά του προγράμματα 
και να απονέμει τα διπλώματα και τα πιστοποιητικά του υποκείμενο και διε

πόμενο από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου. 
(2) Το Α.Τ.Ι. αποτελεί δημόσια σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της 

οποίας την ευθύνη διοίκησης, λειτουργίας και συντήρησης έχει, τηρουμένων 
των διατάξεων του παρόντος Νόμου, η Δημοκρατία και στην οποία γίνονται 
δεκτοί κατόπιν εισαγωγικών εξετάσεων μόνο απόφοιτοι σχολείων μέσης 
εκπαίδευσης εξαετούς τουλάχιστο φοίτησης ή άτομα που κατέχουν άλλο ισο

δύναμο προσόν και η οποία έχει δικοινοτικό χαρακτήρα και παρέχει εκπαί

δευση και ειδίκευση κυρίως σε Κύπριους φοιτητές, ανεξαρτήτως κοινότητας, 
εθνότητας ή θρησκείας αυτών, και μπορεί, τηρουμένων των σχετικών Κανονι

σμών του, να δέχεται και αριθμό αλλοδαπών φοιτητών κατόπιν σχετικής από

φασης του Διοικητικού Συμβουλίου. 
ΜΕΡΟΣ III  ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ 
. 4. Η διοίκηση του Α.Τ.Ι. ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο, 

κατά την άσκηση των δυνάμει του παρόντος Νόμου προβλεπόμενων αρμοδιο

τήτων και καθηκόντων του, υπόκειται στη διοικητική εποπτεία του Υπουρ

γού, όπως ειδικότερα καθορίζεται στα επόμενα άρθρα του παρόντος Νόμου. 
5.—(1) Σκοποί του Α.Τ.Ι. είναι η παροχή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

κυρίως σε ειδικότητες που συμβάλλουν στην τεχνική και οικονομική ανά

πτυξη της Δημοκρατίας και του λαού της Κύπρου ως συνόλου, καθώς και η 
απονομή των ανάλογων διπλωμάτων και πιστοποιητικών. 
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(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), το Α.Τ.Ι. ειδικότερα 
θα επιδιώκει— 

(α) Την προαγωγή της τεχνολογικής και επιστημονικής γνώσης και των 
πρακτικών εφαρμογών της μέσω της διδασκαλίας, της έρευνας και 
άλλων κατάλληλων μεθόδων 

(β) τη δημιουργία υπεύθυνων στελεχών, ικανών να συμβάλουν στην τεχνο
λογική και οικονομική ανάπτυξη της κυπριακής βιομηχανίας· 

(γ) την ετοιμασία και κατάρτιση ικανών εκπαιδευτών για στελέχωση της 
τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης· 

(δ) την ενθάρρυνση της μελέτης και της έρευνας και την παροχή διευκο
λύνσεων για το σκοπό αυτό· 

(ε) τη διεξαγωγή και συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα κυρίως σε 
θέματα εφαρμογών της τεχνολογίας

(στ) την ανάπτυξη συνεργασίας με άλλα εκπαιδευτικά, ακαδημαϊκά και επι
στημονικά ιδρύματα της Κύπρου ή του εξωτερικού, η οποία να εξυπη
ρετεί τους σκοπούς ίδρυσης και λειτουργίας του Α.Τ.Ι.· 

(ζ) την προαγωγή της αλληλοκατανόησης μεταξύ όλων των κοινοτήτων 
και ομάδων στη Δημοκρατία, καθώς και την καλλιέργεια των πολιτι
στικών και άλλων παραδόσεων της Κύπρου· 

(η) την παροχή συμβουλευτικών ή άλλων υπηρεσιών προς την κυπριακή 
βιομηχανία· και 

(θ) τη διασφάλιση της ακαδημαϊκής ελευθερίας και της ελεύθερης επιστη
μονικής αναζήτησης και διακίνησης ιδεών. 

6. Γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων στο Α.Τ.Ι. είναι η αγγλική. Γλώσσα 
διδασκαλίας. 

ΜΕΡΟΣ IV  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ Α.Τ.Ι. 
7. Για τη διαχείριση των διάφορων υποθέσεων του Α.Τ.Ι. εγκαθιδρύονται Όργανα του 

τα ακόλουθα όργανα, το καθένα με τις δικές του αρμοδιότητες, καθήκοντα ΑΤ"' 
και εξουσίες, όπως προβλέπεται ειδικότερα στις επόμενες διατάξεις του 
παρόντος Νόμου ή στους Κανονισμούς— 

(α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, 
(β) το Κεντρικό Ακαδημαϊκό Συμβούλιο (Κ.Α.Σ.), 
(γ) το Πειθαρχικό Συμβούλιο, 
(δ) τα Κλαδικά Ακαδημαϊκά Συμβούλια, 
(ε) οι Κλαδικές Συνελεύσεις, 

(στ) η Διοικητική Επιτροπή, 
(ζ) ο Διευθυντής, και 

'(η) η Συμβουλευτική Επιτροπή του Α.Τ.Ι. 
8.—(1) Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται από τα ακόλουθα μέλη, τα Συγκρότηση 

οποία διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο κατόπιν σχετικής εισήγησης υ̂αβουλίου 
του Υπουργού ως εξής: 

— Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλί
σεων, ως πρόεδρο, 

— έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, 
— έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, 
— έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρι

σμού, 
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Αρμοδιότητες 
Διοικητικού 
Συμβουλίου. 

Απαρτία και 
τρόπος 
λήψης απο
φάσεων του 
Διοικητικού 
Συμβουλίου. 

— τρία μέλη του μόνιμου ακαδημαϊκού προσωπικού του Α.Τ.Ι., που εκλέ
γονται από το σύνολο του ακαδημαϊκού προσωπικού και τα οποία δεν 
μπορούν να είναι ταυτόχρονα και μέλη του Κεντρικού Ακαδημαϊκού 
Συμβουλίου, και 

— δύο εκπροσώπους της Φοιτητικής Ένωσης του Α.Τ.Ι., εκλεγόμενους 
προς τούτο από τη συνέλευση των φοιτητών του Α.Τ.Ι. 

(2) Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υπηρετεί για όση περίοδο 
καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, η οποία μπορεί να υπερβαίνει την 
περίοδο θητείας των μελών του. 

(3) Τα διοριζόμενα ή εκλεγόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υπηρε

τούν για περίοδο τριών χρόνων από το διορισμό ή την εκλογή τους, μπορούν 
όμως να επαναδιοριστούν ή να επανεκλεγούν για τρία ακόμα χρόνια: 

Νοείται ότι η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία 
εκλέγονται διαρκεί για όσο χρόνο διατηρούν την ιδιότητα με την οποία διορί

ζονται στο Διοικητικό Συμβούλιο. 
(4) Καθήκοντα γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου ασκεί ο Διευθυ

ντής ή, απουσιάζοντος αυτού, ο αναπληρωτής αυτού στη θέση. 
9. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελεί το ανώτατο διοικητικό όργανο του 

Α.Τ.Ι. και, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των Κανονι

σμών, έχει και ασκεί τις ακόλουθες εξουσίες και αρμοδιότητες: 
(α) Διασφαλίζει στενή συνεργασία επί θεμάτων τεχνικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης μεταξύ του Α.Τ.Ι., των αντιπροσωπευτικών σωμάτων της 
κυπριακής βιομηχανίας και των ενδιαφερόμενων κυβερνητικών τμημά
των ή υπηρεσιών 

(β) έχει την ευθύνη της διαχείρισης και του ελέγχου των διοικητικών και 
οικονομικών υποθέσεων, της περιουσίας και των πόρων που διατίθε
νται για τους σκοπούς του Α.Τ.Ι. και ειδικότερα καταρτίζει και ειση
γείται στον Υπουργό για έγκριση τον ετήσιο προϋπολογισμό του Α.Τ.Ι.· 

(γ) αποκτά, σε σχέση με τις πιο πάνω υποθέσεις, περιουσία και πόρους 
κατά τρόπο που να προάγει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συμ
φέροντα και τους σκοπούς του Α.Τ.Ι.· 

(δ) αποφασίζει, έπειτα από εισήγηση του Κεντρικού Ακαδημαϊκού Συμ
βουλίου και με την έγκριση του Υπουργού, την ίδρυση νέων Κλάδων 
και/ή Ειδικοτήτων και/ή Ερευνητικών Μονάδων ή την κατάργηση υφι
στάμενων Κλάδων και/ή Ειδικοτήτων και/ή Ερευνητικών Μονάδων 
καθώς και τον αριθμό των εισακτέων κατ' έτος και κατά κλάδο φοιτη
τών 

(ε) αποφασίζει, με την έγκριση του Υπουργού, την οργάνωση και διεξα

γωγή προγραμμάτων επιμόρφωσης και συμπληρωματικής κατάρτισης· 
(στ) ασκεί κάθε άλλη εξουσία ή αρμοδιότητα που ανατίθεται σ' αυτό από 

τον παρόντα Νόμο ή τους Κανονισμούς. 
10.—(1) Απαρτία αποτελούν τόσα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβου

λίου όσος είναι ο αμέσως μεγαλύτερος ακέραιος του μισού των μελών αυτού 
αριθμός. 

(2) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη 
πλειοψηφία των παρόντων μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο πρόεδρος 
έχει νικώσα ψήφο. 
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(3) Κατά τα λοιπά το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίζει με εσωτερικούς 
κανόνεςτον τρόπο και το χρόνο σύγκλησης των συνεδριάσεων του, τη διαδι

κασία που ακολουθείται κατά τις συνεδριάσεις και τον τρόπο τήρησης των 
πρακτικών του. 

11.—(1) Θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κενώνεται με το θάνατο 
ή την παραίτηση του μέλους ή την απώλεια της ιδιότητας με την οποία διορί

στηκε ή την απόλυση αυτού για σοβαρή αιτία. 
(2) Σε περίπτωση που κενώνεται θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, 

στη θέση αυτή διορίζεται άλλο πρόσωπο για να υπηρετήσει για τον υπόλοιπο 
χρόνο μέχρι τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου. 

(3) Καμιά πράξη ή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι άκυρη 
ούτε και καθίσταται παράνομη λόγω ύπαρξης κενής θέσης στο Διοικητικό 
Συμβούλιο ή λόγω μη διορισμού οποιουδήποτε μέλους αυτού. 

12.—(1) Το Κεντρικό Ακαδημαϊκό Συμβούλιο (Κ.Α.Σ.) συγκροτείται από 
τα ακόλουθα μέλη: 

(α) Το πρόεδρο του, ο οποίος εκλέγεται από το σύνολο των μελών του 
Κ.Α.Σ. και προέρχεται από τους ανώτερους λέκτορες του Α.Τ.Ι., 

(β) το Διευθυντή του Α.Τ.Ι., ο οποίος θα εκτελεί καθήκοντα εκτελεστικού 
γραμματέα του Κ.Α.Σ., 

(γ) τους προϊσταμένους των Κλάδων ή τους αναπληρωτές αυτών, 
(δ) τους προέδρους των Κλαδικών Ακαδημαϊκών Συμβουλίων, 
(ε) έναν κατά Κλάδο εκπρόσωπο του ακαδημαϊκού προσωπικού, που 

. εκλέγεται από το Κλαδικό Ακαδημαϊκό Συμβούλιο, και 
(στ) τρεις εκπροσώπους των φοιτητών εκλεγόμενους προς τούτο από τη 

συνέλευση των φοιτητών του Α.Τ.Ι., οι οποίοι μετέχουν στο Κ.Α.Σ. 
κατά τη συζήτηση ή την ψηφοφορία όλων των θεμάτων, με εξαίρεση 
ορισμένων θεμάτων που καθορίζονται: 

Νοείται ότι μέλη του Κεντρικού Ακαδημαϊκού Συμβουλίου δεν μπορεί να 
είναι ταυτόχρονα και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

(2) Τα μέλη του Κ.Α.Σ. υπηρετούν στη θέση τους για όσο χρόνο διατηρούν 
την ιδιότητα τους, εκτός από τα μέλη που ορίζονται κατόπιν εκλογής, των 
οποίων η θητεία είναι διετής, με δυνατότητα επανεκλογής για δύο ακόμα 
χρόνια. 

13.—(1) Το Κεντρικό Ακαδημαϊκό Συμβούλιο αποτελεί το ανώτατο ακαδη

μαϊκό όργανο του Α.Τ.Ι. και έχει την ευθύνη του ακαδημαϊκού έργου του 
Α.Τ.Ι. τόσο στον τομέα της διδασκαλίας όσο και στον τομέα της έρευνας. 
Ειδικότερα έχει αρμοδιότητα και εξουσία— 

(α) Να συντονίζει και να καθοδηγεί τα Κλαδικά Ακαδημαϊκά Συμβούλια, 
(β) να αποφασίζει το επίπεδο των εισαγωγικών και προαγωγικών εξετά

σεων, καθώς και την παραχώρηση των τυχόν προσφερόμενων, μέσω 
του Α.Τ.Ι., στους φοιτητές του υποτροφιών και βραβείων με βάση τα 
καθορισμένα κριτήρια και διαδικασία, 

(γ) να ασκεί καθήκοντα δευτεροβάθμιου οργάνου κρίσεως των αποφάσεων 
των Κλαδικών Ακαδημαϊκών Συμβουλίων, ύστερα από σχετική έφεση 
παντός επηρεαζόμενου από την απόφαση αυτή, 

Κένωση 
θέσεων στο 
Διοικητικό 
Συμβούλιο. 

Κεντρικό 
Ακαδημαϊκό 
Συμβούλιο. 

Αρμοδιότητες 
Κεντρικού 
Ακαδημαϊκού 
Συμβουλίου. 
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Πειθαρχικό 
Συμβούλιο. 

Κλαδικά 
Ακαδημαϊκά 
Συμβούλια. 

(δ) να γνωμοδοτεί στο Διοικητικό Συμβούλιο για— 
(i) την ίδρυση ή την κατάργηση Κλάδων και/ή Ειδικοτήτων και/ή 

Ερευνητικών Μονάδων, 
(ϋ) το αριθμό των εισακτέων φοιτητών, 

(iii) το σύστημα βαθμολογίας, 
(iv) το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, 
(ν) τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους και το ακαδημαϊκό ημερολό

γιο, 
(vi) τις αλλαγές της πολιτικής, των στόχων και του επιπέδου της 

παρεχόμενης εκπαίδευσης, 
(vii) τις ανάγκες σε κτιριακές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό του 

Α.Τ.Ι., 
(ε) να συνιστά επιτροπές από μέλη του για μελέτη ειδικών θεμάτων και 

υποβολή γνώμης στην ολομέλεια ή να μεταβιβάζει σ' αυτές οποιεσδή

ποτε από τις αρμοδιότητες του υπό τους όρους που κρίνει σκόπιμο να 
επιβάλει, 

(στ) να υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο έκθεση αναφορικά με κάθε 
θέμα που αποστέλλεται σ' αυτό για μελέτη και υποβολή έκθεσης, 

(ζ) να ασκεί οποιαδήποτε άλλη εξουσία ή καθήκον που του χορηγείται 
από ή δυνάμει του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών. 

(2) Πέρα από τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του παρό
ντος άρθρου, το Κεντρικό Ακαδημαϊκό Συμβούλιο (Κ.Α.Σ.) έχει αρμοδιότητα 
να συστήνει από τα μέλη του Συμβουλευτική Επιτροπή, η οποία θα είναι 
αρμόδια να υποβάλλει στην Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας συστάσεις για 
διορισμό και/ή προαγωγή των μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού, 
σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 25 του παρόντος Νόμου. 

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών, 
το Κεντρικό Ακαδημαϊκό Συμβούλιο αποφασίζει με εσωτερικούς κανόνες τη 
διαδικασία λειτουργίας του. 

14.—(1) Καθήκοντα Πειθαρχικού Συμβουλίου για πειθαρχικό έλεγχο των 
φοιτητών του Α.Τ.Ι. ασκεί, ανάλογα με τη σοβαρότητα του παραπτώματος, 
είτε η ολομέλεια του Κεντρικού Ακαδημαϊκού Συμβουλίου είτε οποιαδήποτε 
επιτροπή αυτού, που συνιστάται για το σκοπό αυτό με σχετική απόφαση της 
ολομέλειας του Κεντρικού Ακαδημαϊκού Συμβουλίου. 

(2) Το Πειθαρχικό Συμβούλιο, που προεδρεύεται από το Διευθυντή του 
Α.Τ.Ι., επιλαμβάνεται κατά την καθορισμένη διαδικασία των πειθαρχικών 
παραπτωμάτων των φοιτητών του Α.Τ.Ι. και έχει εξουσία να επιβάλλει τις 
καθορισμένες από τον πειθαρχικό κώδικα ποινές. 

15.—(1) Για κάθε Κλάδο που προσφέρεται από το Α.Τ.Ι. δημιουργείται 
ένα Κλαδικό Ακαδημαϊκό Συμβούλιο, το οποίο έχει, αναφορικά προς τον 
Κλάδο, την αρμοδιότητα να εισηγείται ή να συμβουλεύει το Κεντρικό Ακαδη

μαϊκό Συμβούλιο για θέματα της αρμοδιότητας του κεντρικού Ακαδημαϊκού 
Συμβουλίου και να εφαρμόζει τους Κανονισμούς του Α.Τ.Ι. σχετικά με την 
απόδοση των φοιτητών στον οικείο Κλάδο Σπουδών. 

(2) Κάθε Κλαδικό Ακαδημαϊκό Συμβούλιο συγκροτείται από— 
(α) Τον Προϊστάμενο του Κλάδου ή τον αναπληρωτή αυτού, 
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(β) μέχρι δύο μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Κλάδου των ανώτε
ρων βαθμίδων, εφόσον υπάρχουν, 

(γ) πέντε εκπροσώπους του ακαδημαϊκού προσωπικού του Κλάδου εκλε

γόμενους προς τούτο από την οικεία Κλαδική Συνέλευση· και 
(δ) δύο εκπροσώπους των φοιτητών του Κλάδου, εκλεγομένων προς 

τούτο από τη συνέλευση των φοιτητών του Α.Τ.Ι. 
(3) Ο Πρόεδρος κάθε Κλαδικού Ακαδημαϊκού Συμβουλίου εκλέγεται από 

την οικεία Κλαδική Συνέλευση. 
(4) Τα μέλη των Κλαδικών Ακαδημαϊκών Συμβουλίων υπηρετούν στη θέση 

για όσο χρόνο διατηρούν την ιδιότητα τους, εκτός από τα μέλη που ορίζονται 
κατόπιν εκλογής, των οποίων η θητεία είναι διετής με δυνατότητα επανεκλο

γής· 
16.—(1) Για κάθε Κλάδο που προσφέρεται από το Α.Τ.Ι. προβλέπεται η κλαδικές 

λειτουργία μιας Κλαδικής Συνέλευσης με αρμοδιότητα να γνωμοδοτεί προς Συνελευσει5

το Κλαδικό Ακαδημαϊκό Συμβούλιο σε θέματα της αρμοδιότητας του Κεντρι

κού Ακαδημαϊκού Συμβουλίου. 
(2) Η Κλαδική Συνέλευση συγκροτείται από τον προϊστάμενο του Κλάδου, 

ως πρόεδρο, και από όλο το ακαδημαϊκό προσωπικό του συγκεκριμένου 
Κλάδου, ως μέλη. 

17.—(1) Η Διοικητική Επιτροπή είναι συμβουλευτικό όργανο που έχει Διοικητική, 
αρμοδιότητα να συμβουλεύει το Διευθυντή στην εκτέλεση των δυνάμει του Επιτβ°πιί

παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών αρμοδιοτήτων ή καθηκόντων του. 
(2) Η Διοικητική Επιτροπή συγκροτείται από το Διευθυντή, ως πρόεδρο, 

κα τους προϊσταμένους των Κλάδων. 
18.—(1) Ο Διευθυντής του Α.Τ.Ι. προέρχεται από το ακαδημαϊκό προσώ Διευθυντής. 

πικό του Α.Τ.Ι. και είναι ο ανώτατος εκτελεστικός και ακαδημαϊκός αξιωμα

τούχος του Α.Τ.Ι. 
(2) Μέσα στα πλαίσια του σχεδίου υπηρεσίας της θέσης του, ο Διευθυντής, 

υπό την εποπτεία του Υπουργού και του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει την 
ευθύνη της οργάνωσης, διοίκησης και εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών 
του Α.Τ.Ι. και ειδικότερα— 

(α) Προεδρεύει του Πειθαρχικού Συμβουλίου και της Διοικητικής Επιτρο

πής, 
(β) μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβου

λίου και του Κεντρικού Ακαδημαϊκού Συμβουλίου, 
(γ) είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή της πολιτικής του Α.Τ.Ι., 
(δ) με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί το Α.Τ.Ι. στις 

εξωτερικές του σχέσεις, και 
(ε) εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα ή ευθύνες ανατίθενται σ' αυτόν 

από ή δυνάμει του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών. ' 
19. Συγκροτείται Συμβουλευτική Επιτροπή του Α.Τ.Ι. με αρμοδιότητα την Συμβουλευτική 

παροχή στο Διοικητικό Συμβούλιο συμβουλών σε σχέση με τα προγράμματα ^χβ°π ι ί τ ο υ 

που καταρτίζονται στο Α.Τ.Ι. αποτελούμενη από τα ακόλουθα μέλη: 
— Έναν εκπρόσωπο του Γραφείου Προγραμματισμού, ως πρόεδρο, 
— έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, 
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Γενικός 
κανόνας για 
απαρτία και 
τρόπος λήψης 
αποφάσεων. 

Προγράμματα 
και Κλάδοι 
Σπουδών. 

Αριθμός 
εισακτέων 
φοιτητών κλπ. 

Δίδακτρα. 

Οδηγός 
Σπουδών. 

 :— έναν εκπρόσωπο του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου 
(Ε.Τ.Ε.Κ.), 

— έναν εκπρόσωπο του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμε

λητηρίου (Κ.Ε.Β.Ε.), 
— έναν εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων 

(Ο.Ε.Β.), 
— έναν εκπρόσωπο της Αρχής Βιομηχανικής Κατάρτισης, 
— έναν εκπρόσωπο της Συνομοσπονδίας Εργατών Κύπρου (Σ.Ε.Κ.), 
— έναν εκπρόσωπο της Παγκύπριας Εργατικής Ομοσπονδίας (Π.Ε.Ο.), 
— έναν εκπρόσωπο της Δ.Ε.Ο.Κ., 
— έναν εκπρόσωπο του Συνδέσμου Αποφοίτων Α.Τ.Ι. 
20. Οι πρόνοιες του άρθρου 10 του παρόντος Νόμου αναφορικά με την 

απαιτούμενη απαρτία, τις εσωτερικές διαδικασίες και τον τρόπο λήψης απο

φάσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλο

γιών, και σε όλα τα υπόλοιπα συλλογικά όργανα που προβλέπονται στο 
παρόν Μέρος του Νόμου αυτού, με εξαίρεση τις Κλαδικές Συνελεύσεις και τη 
Διοικητική Επιτροπή. 

ΜΕΡΟΣ V — ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Α.Τ.Ι. 
21.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, το Διοικητικό 

Συμβούλιο, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις εισηγήσεις του Κεντρικού Ακα
δημαϊκού Συμβουλίου, με απόφαση του, υποκείμενη στην έγκριση του Υπουρ
γού, καθορίζει τα προσφερόμενα από το Α.Τ.Ι. εκπαιδευτικά προγράμματα, 
τους Κλάδους Σπουδών και/ή Ειδικότητες και/ή Ερευνητικές Μονάδες, τα 
διπλώματα και πιστοποιητικά που απονέμονται, καθώς και κάθε άλλο 
συναφές με αυτά θέμα. 

(2) Στα πλαίσια των δυνάμει του εδαφίου (1) εκπαιδευτικών προγραμμά
των και Κλάδων Σπουδών, θα λειτουργούν στο Α.Τ.Ι. εργαστήρια εφαρμογής 
ως ξεχωριστός Κλάδος. 

(3) Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, το Διοικητικό 
Συμβούλιο εκδίδει Κανονισμούς οι οποίοι, αφού υποβληθούν και εγκριθούν 
από το Υπουργικό Συμβούλιο, κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων 
για έγκριση. 

22. Ο αριθμός των εισακτέων κατ' έτος και κατά Κλάδο φοιτητών, το 
σύστημα βαθμολογίας, η διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους και το ακαδημαϊκό 
ημερολόγιο ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν σχε
τικής γνωμοδότησης του Κεντρικού Ακαδημαϊκού Συμβουλίου και με την 
έγκριση του Υπουργού. 

23.—(1) Οποιαδήποτε καταβαλλόμενα από τους φοιτητές του Α.Τ.Ι. δίδακ
τρα καθορίζονται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, κατόπιν σχετι
κής εισήγησης του Υπουργού, ο οποίος λαμβάνει δεόντως υπόψη του τις 
απόψεις του Διοικητικού Συμβουλίου. 

(2) Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου το Υπουργικό 
Συμβούλιο εκδίδει Κανονισμούς οι οποίοι κατατίθενται στη Βουλή των Αντι
προσώπων για έγκριση. 

24. Το Διοικητικό Συμβούλιο μεριμνά για την έκδοση Οδηγού Σπουδών 
(Prospectus), ο οποίος περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αφορούν τους 
Κλάδους και τις Ειδικότητες που προσφέρονται από το Α.Τ.Ι. , καθώς και το 
ύψος και τον τρόπο καταβολής των διδάκτρων. 
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ΜΕΡΟΣ VI — ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
25.^(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ο Διευθυντής και το 

λοιπό ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό του Α.Τ.Ι. ανήκουν στη δημόσια 
υπηρεσία της Δημοκρατίας και διορίζονται, προάγονται και υπηρετούν, 
τηρουμένων των διατάξεων του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου και των 
σχετικών Κανονισμών του, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στα 
οικεία σχέδια υπηρεσίας αυτών. 

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, ο 
διορισμός και η προαγωγή των μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού αποφα
σίζεται από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας ύστερα από σύσταση της Συμ
βουλευτικής Επιτροπής η οποία συστήνεται από το Κεντρικό Ακαδημαϊκό 
Συμβούλιο, σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 13 του παρόντος Νόμου: 

Νοείται ότι τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής πρέπει να κατέχουν 
θέση ή τάξη ιεραρχικά ανώτερη από τη θέση που θα πληρωθεί. 

(3) Η οργανική διάρθρωση των θέσεων του ακαδημαϊκού και διοικητικού 
προσωπικού του Α.Τ.Ι., ο αριθμός, οι κατηγορίες των θέσεων, ο τίτλος και οι 
μισθοδοτικές κλίμακες αυτών καθορίζονται στον ετήσιο προϋπολογισμό για 
το Α.Τ.Ι. 

(4) Τα σχέδια υπηρεσίας των θέσεων καθορίζονται με Κανονισμούς που 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 27 του 
περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου. 

(5) Για τους σκοπούς του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, ο Υπουργός, 
που ενεργεί συνήθως μέσω του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου του, θα 
αποτελεί την αρμόδια αρχή για το Διευθυντή και το υπόλοιπο ακαδημαϊκό 
και διοικητικό προσωπικό του Α.Τ.Ι., εξαιρουμένου του εναλλάξιμου και 
εργατικού προσωπικού. 

26. Δεν μπορούν να αποτελέσουν αιτία ευμενούς ή δυσμενούς διάκρισης 
για οποιοδήποτε μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού του Α.Τ.Ι., λόγοι 
φυλής, χρώματος, θρησκείας, γλώσσας, φύλου, πολιτικών ή άλλων πεποιθή
σεων, εθνικής ή κοινωνικής καταγωγής, γέννησης, πλούτου ή κοινωνικής 
τάξης. Κανένα μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού ή άλλος αξιωματούχος 
του Α.Τ.Ι. δεν επιτρέπεται να θεωρηθεί ακατάλληλος ή ότι βρίσκεται σε μειο
νεκτική θέση, εξαιτίας των απόψεων που μπορεί να έχει ή να προάγει ως προς 
οποιοδήποτε θέμα. 

27.—(1) Το εναλλάξιμο προσωπικό του Α.Τ.Ι. τοποθετείται ή μετατίθεται 
από το Διευθυντή της Υπηρεσίας Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, 
ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες ανάγκες. 

(2) Το εργατικό προσωπικό προσλαμβάνεται και απασχολείται σύμφωνα 
με τους εκάστοτε ισχύοντες Κανονισμούς Όρων Απασχόλησης Κυβερνητικών 
Εργατών που εκδίδονται από την Υπηρεσία Δημόσιας Διοίκησης και Προσω
πικού του Υπουργείου Οικονομικών. 

ΜΕΡΟΣ VII — ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
28. Οι μισθοί και τα λοιπά ωφελήματα του ακαδημαϊκού και λοιπού προ

σωπικού του Α.Τ.Ι., καθώς και οι λοιπές δαπάνες λειτουργίας αυτού βαρύ
νουν τον κρατικό προϋπολογισμό της Δημοκρατίας. 

29.—(1) Τα έσοδα του Α.Τ.Ι. εισπράττονται και κατατίθενται στο Πάγιο 
Ταμείο της Δημοκρατίας. 

Διευθυντής 
και λοιπό 
προσωπικό. 

1 του 1990 
71 του 1991 

211 του 1991 
27(1) του 1994 
83(1) του 1995 
60(1) του 1996 

109(1) του 1996. 

Προστασία 
μελών του 
ακαδημαϊκού 
προσωπικού. 

Εναλλάξιμο 
και εργατικό 
προσωπικό. 

Δαπάνες 
λειτουργίας 
του Α.Τ.Ι. 

Έσοδα του 
Α.Τ.Ι. 
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Λογαριασμοί. 

Προϋπολο
γισμός 
του Α.Τ.Ι. 

Ετήσια 
έκθεση. 

Έκδοση 
Κανονισμών. 

(2) Τα έσοδα του Α.Τ.Ι. προέρχονται από— 
(α) Τέλη, δίδακτρα, δικαιώματα και άλλα χρηματικά ποσά που εισπράττο

νται από το Α.Τ.Ι. σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και 
των Κανονισμών, 

(β) δωρεές, κληροδοτήματα και άλλες χορηγίες προς το Α.Τ.Ι., 
(γ) εισοδήματα από εκμετάλλευση της περιουσίας του, και 
(δ) κάθε άλλο χρηματικό ποσό το οποίο είναι με οποιοδήποτε τρόπο πλη

ρωτέο στο Α.Τ.Ι. αναφορικά με θέματα συναφή με τις αρμοδιότητες 
του. 

30.—(1) Ο Γενικός Λογιστής μεριμνά για την τήρηση όλων των λογιστικών 
βιβλίων και εγγράφων σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες Κυβερνητικές 
Λογιστικές Οδηγίες. 

(2) Οι λογαριασμοί του Α.Τ.Ι. ελέγχονται από το Γενικό Ελεγκτή της Δημο
κρατίας. 

31. Για κάθε οικονομικό έτος το Διοικητικό Συμβούλιο ετοιμάζει προϋπο
λογισμό εσόδων και εξόδων του Α.Τ.Ι., σύμφωνα με τις κατευθυντήριες 
γραμμές και τις διαδικασίες που περιέχονται στις σχετικές εγκυκλίους του 
Γραφείου Προγραμματισμού και του Υπουργείου Οικονομικών, ο οποίος στη 
συνέχεια εγκρίνεται και προωθείται περαιτέρω από τον Υπουργό. 

32. Το Διοικητικό Συμβούλιο, το συντομότερο μετά τη λήξη κάθε ακαδη
μαϊκού έτους, μεριμνά για την κατάρτιση και διαβίβαση, μέσω του Υπουργού, 
στο Υπουργικό Συμβούλιο έκθεσης αναφορικά με τις δραστηριότητες, το έργο 
και την πολιτική του κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ακαδημαϊκού 
έτους. 

ΜΕΡΟΣ VIII  ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
33.—(1) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει εξουσία, με την έγκριση του Υπουρ

γικού Συμβουλίου, να καταρτίζει και να εκδίδει Κανονισμούς για την καλύ
τερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου, καθώς και για τον καθο
ρισμό οποιουδήποτε θέματος εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας του 
Α.Τ.Ι. το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού. 

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), οι Κανονισμοί 
μπορούν ειδικότερα να ρυθμίζουν ή να καθορίζουν όλα ή οποιοδήποτε από τα 
ακόλουθα θέματα: 

(α) Τους ειδικούς όρους εργασίας του προσωπικού του Α.Τ.Ι., περιλαμβα

νομένου και του ωραρίου εργασίας αυτού, 
(β) τη διάρκεια και το σύστημα σπουδών στους διάφορους Κλάδους, 
(γ) την κατανομή του χρόνου της εκπαίδευσης των φοιτητών στη θεωρία, 

τις πρακτικές και πειραματικές εφαρμογές και την εξάσκηση στη βιο

μηχανία ή σε άλλους επαγγελματικούς τομείς, 
(δ) τα προσόντα και κριτήρια για εισδοχή, επιλογή και προαγωγή των φοι

τητών, καθώς και τα κριτήρια και τη διαδικασία παραχώρησης τυχόν 
υποτροφιών και βραβείων, 

(ε) τη λειτουργία της βιβλιοθήκης και των εργαστηρίων, 
(στ) την ασφάλιση και τον πειθαρχικό κώδικα των φοιτητών, 

(ζ) την ίδρυση και λειτουργία φοιτητικής ένωσης, και 
(η) κάθε άλλο θέμα οργάνωσης και λειτουργίας των δυνάμει του παρόντος 

Νόμου προβλεπόμενων συμβουλίων και επιτροπών. 
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34. Οι αμέσως πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου υφι
στάμενοι και εφαρμοζόμενοι στο Α.Τ.Ι. Γενικοί Κανονισμοί Φοίτησης, οι 
Κανονισμοί Εισδοχής, καθώς και οι οδηγίες και οι εγκύκλιοι θα εξακολουθή
σουν να ισχύουν και να εφαρμόζονται, στην έκταση που δεν αντίκεινται στις 
πρόνοιες του παρόντος Νόμου, και μετά την έναρξη της ισχύος αυτού, ως εάν 
είχαν εκδοθεί δυνάμει αυτού, μέχρις ότου αυτοί ή αυτές τροποποιηθούν ή 
αντικατασταθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου. 

35.—(1) Χωρίς επηρεασμό των λοιπών εξουσιών που χορηγούνται στον 
Υπουργό δυνάμει των διάφορων διατάξεων του παρόντος ή οποιουδήποτε 
άλλου Νόμου, ο Υπουργός ασκεί την αναγκαία γενική εποπτεία επί της λει
τουργίας του Α.Τ.Ι. και ειδικότερα— 

(α) Ασκεί έλεγχο νομιμότητας των πράξεων ή αποφάσεων των οργάνων 
του Α.Τ.Ι., 

(β) ελέγχει τον τρόπο διαχείρισης από το Α.Τ.Ι. των διατιθέμενων κονδυ
λίων, των πόρων, των εγκαταστάσεων και των περιουσιακών του στοι
χείων, 

(γ) εισηγείται στο Υπουργικό Συμβούλιο το διορισμό του προέδρου και 
των άλλων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Α.Τ.Ι., τα οποία 
εκπροσωπούν τα Υπουργεία που καθορίζονται στο εδάφιο (1) του 
άρθρου 8 του παρόντος Νόμου, και 

(δ) διαβιβάζει στο Υπουργικό Συμβούλιο την ετήσια έκθεση αναφορικά με 
τις δραστηριότητες, το έργο και την πολιτική του Α.Τ.Ι. 

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), ο Υπουργός μπορεί να 
διαβουλεύεται με το Διοικητικό Συμβούλιο και να δίδει κατά καιρούς τις ανα
γκαίες οδηγίες σ' αυτό για τις κατευθυντήριες γραμμές σε θέματα γενικής 
πολιτικής. 

36.—(1) Η κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου 
υφιστάμενη στελέχωση και το σχετικό οργανόγραμμα του Α.Τ.Ι. εξακολουθεί 
να διατηρείται και μετά την πιο πάνω ημερομηνία, μέχρις ότου τροποποιηθεί 
αρμοδίως σύμφωνα με τις προβλεπόμενες στον παρόντα Νόμο διαδικασίες. 

(2) Τα αμέσως πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος 
Νόμου προγράμματα σπουδών, οι Κλάδοι σπουδών και οι αντίστοιχες Ειδι
κότητες, τα απονεμόμενα διπλώματα και πιστοποιητικά του Α.Τ.Ι. θα συνεχί
σουν και μετά την πιο πάνω ημερομηνία να υφίστανται, προσφέρονται ή απο
νέμονται, μέχρις ότου τροποποιηθούν ή καταργηθούν δυνάμει των διατάξεων 
του παρόντος Νόμου. 

(3) Τα υφιστάμενα αμέσως πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος 
του παρόντος Νόμου συλλογικά όργανα του Α.Τ.Ι., για τα οποία υπάρχει 
αντίστοιχη πρόνοια στον παρόντα Νόμο, θα συνεχίσουν και μετά την ημερο
μηνία αυτή να λειτουργούν και να ασκούν τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα 
που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο, τα δε υφιστάμενα μέλη τους θα συνε
χίσουν να κατέχουν τη θέση τους μέχρι τη λήξη της θητείας για την οποία 
είχαν αρχικά οριστεί. 

Διατήρηση 
της ισχύος 
υφιστάμενων 
κανονισμών, 
οδηγιών ή 
εγκυκλίων. 

Γενική 
εποπτεία του 
Υπουργού. 

Μεταβατικές 
διατάξεις. 


