
Ο περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

 
Αριθμός 90(Ι) του 2002  

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 
ΝΟΜΟΥΣ 

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:  
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 2002 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμους του 
1989 έως 2001 (που στο εξής θα αναφέρονται μαζί ως "ο βασικός νόμος") και ο βασικός 
νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμοι του 
1989 έως 2002. 

Συνοπτικός τίτλος. 

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. 

2. Το εδάφιο (1) του άρθρου 12 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση 
της παραγράφου (δ) αυτού με την ακόλουθη νέα παράγραφο (δ): 

Τροποποίηση του άρθρου 12 

του βασικού νόμου. 

"(δ) εκπροσώπους των φοιτητών, ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί με τον 
αριθμό των Σχολών.". 

3. Το άρθρο 15Α του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή από αυτό της λέξης 
"μόνιμα" (τρίτη γραμμή). 

Τροποποίηση του άρθρου 15Α 

του βασικού νόμου. 

4. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά από το υφιστάμενο 
άρθρο 15Β του ακόλουθου νέου άρθρου 15Γ: 

Προσθήκη νέου άρθρου 15 Γ 

στο βασικό νόμο. 

"Συμμετοχή 

εκπροσώπων 

φοιτητών 

στις εκλογές 

πρυτανικών 

αρχών. 

15Γ. Στις εκλογές για ανάδειξη Πρύτανη και Αντιπρύτανη, σύμφωνα με 
τα άρθρα 14 και 15, αντίστοιχα, μετέχουν και οι εκπρόσωποι των φοιτητών 
στα Συμβούλια Σχολών.". 
  

5. Το άρθρο 17 του βασικού νόμου τροποποιείται— Τροποποίηση του άρθρου 17 

του βασικού νόμου. 

(α) Με την αντικατάσταση των παραγράφων (γ) και (δ) του εδαφίου (1) αυτού με τις 
ακόλουθες νέες παραγράφους (γ) και (δ), αντίστοιχα: 

"(γ) δύο μέλη από κάθε Τμήμα της Σχολής τα οποία εκλέγονται από το Συμβούλιο του 
Τμήματος, από τα οποία το ένα τουλάχιστο να κατέχει τη θέση Καθηγητή ή 
Αναπληρωτή Καθηγητή· 

 

(δ) εκπροσώπους των φοιτητών, ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί με τον αριθμό των 
Τμημάτων της Σχολής:"· 

 

(β) με την προσθήκη στο τέλος του εδαφίου (1) αυτού της ακόλουθης επιφύλαξης:  

"Νοείται ότι σε περίπτωση ύπαρξης οποιουδήποτε μη αυτονομημένου Τμήματος της 
Σχολής, κάθε τέτοιο μη αυτονομημένο Τμήμα εκπροσωπείται στο Συμβούλιο της Σχολής με 
τον Προσωρινό Πρόεδρο του και ένα μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού του, το οποίο 
εκλέγεται από το σύνολο του ακαδημαϊκού προσωπικού του εν λόγω Τμήματος."· και 
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 (γ) με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο (2): 

 "(2)(α) Η θητεία των εκπροσώπων των Τμημάτων της Σχολής είναι διετής με 
δυνατότητα μιας επανεκλογής. 

 (β) Η θητεία των εκπροσώπων των φοιτητών των Τμημάτων των Σχολών 
είναι διετής με δυνατότητα απεριόριστης επανεκλογής.". 

Τροποποίηση του άρθρου 18 

του βασικού νόμου. 
6. Το άρθρο 18 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση των εδαφίων (1) 

και (2) αυτού με τα ακόλουθα νέα εδάφια (1) και (2), αντίστοιχα: 

 "(1) Υφίσταται για κάθε Τμήμα Σχολής Συμβούλιο του Τμήματος που αποτελείται από—

 (α) Τους Καθηγητές, Αναπληρωτές Καθηγητές, Επίκουρους Καθηγητές και 
Λέκτορες του Τμήματος· και 

 (β) εκπροσώπους των φοιτητών του Τμήματος με αριθμό ίσο προς τον πλησιέστερο 
ακέραιο αριθμό που αντιστοιχεί στο ένα τρίτο του συνόλου του ακαδημαϊκού 
προσωπικού του Τμήματος. 

 Νοείται ότι η αναλογία του ενός τρίτου ισχύει μέχρι ο συνολικός αριθμός των μελών του 
Συμβουλίου Τμήματος να ανέλθει στα σαράντα μέλη. Σε Συμβούλιο Τμήματος που αριθμεί 
περισσότερα από τριάντα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού, οι φοιτητές εκπροσωπούνται 
με δέκα μέλη. 

 (2) Η θητεία των εκπροσώπων των φοιτητών στο Συμβούλιο του Τμήματος είναι διετής 
με απεριόριστη δυνατότητα επανεκλογής.". 
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Σχήμα 4 

Θερμαινόμενη στήλη ανταλλαγής   

(Διαστάσεις σε mm) 
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Σχήμα 5 

Συσκευή εκχυλίσεως τασιενεργών ουσιών  

(Διαστάσεις σε mm) 
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