
Ο περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2002, εκδίδεται με
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52
του Συντάγματος. 

  Αριθμός 151(Ι) του 2002  
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ  

ΠΕΡΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ 
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
Συνοπτικός τίτλος. 
144 του 1989 
137 του 1990  
53(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. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως περί ο Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) 
(Αρ. 2) Νόμος του 2002 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Πανεπιστημίου Κύπρου 
Νόμους του 1989 μέχρι 2002 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο 
βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου 
Νόμοι του 1989 μέχρι (Αρ. 2) του 2002. 

  

Τροποποίηση του 
άρθρου 2 του 
βασικού νόμου. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του υφιστάμενου 
ορισμού του όρου «Αντιπρύτανης» με τον ακόλουθο νέο ορισμό: 

 «'Αντιπρύτανης' σημαίνει οποιοδήποτε από τους Αντιπρυτάνεις του 
Πανεπιστημίου που εκλέγονται σύμφωνα με το άρθρο 15·». 

Τροποποίηση του 
άρθρου 5 του 
βασικού νόμου. 

3. Το εδάφιο (1) του άρθρου 5 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Με την αντικατάσταση από την παράγραφο (α) αυτού των λέξεων «τον 
Αντιπρύτανη» με τις λέξεις «τους Αντιπρυτάνεις»· και 

 (β) με την αντικατάσταση από την παράγραφο (δ) αυτού της λέξης «τρία» (πρώτη 
γραμμή) με τη λέξη «δύο». 

Τροποποίηση του 
άρθρου 8 του 
βασικού νόμου. 

4. Η επιφύλαξη του εδαφίου (1) του άρθρου 8 τροποποιείται με την αντικατάσταση από 
αυτή των λέξεων «του Αντιπρύτανη» (πρώτη γραμμή) με τις λέξεις «των Αντιπρυτάνεων».

Τροποποίηση του 
άρθρου 12 του 
βασικού νόμου. 

5. Η παράγραφος (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 12 του βασικού νόμου τροποποιείται 
με την αντικατάσταση των λέξεων «τον Αντιπρύτανη» με τις λέξεις «τους Αντιπρυτάνεις».

Αντικατάσταση του 
άρθρου 15 του 
βασικού νόμου. 

6. Το άρθρου 15 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο: 

«Αντιπρυτάνεις
. 

15.—(1) Στη συνεδρία κατά την οποία εκλέγεται ο Πρύτανης, τα μέλη των 
Συμβουλίων των Τμημάτων εκλέγουν επίσης, μεταξύ των Καθηγητών του 
Πανεπιστημίου, και δύο Αντιπρυτάνεις του Πανεπιστημίου.   

  (2) Η θητεία των Αντιπρυτάνεων είναι τετραετής με δυνατότητα μίας 
επανεκλογής. 

  (3) Σε περίπτωση απουσίας ή ανικανότητας του Πρύτανη, ή σε περίπτωση
χηρείας της θέσης του Πρύτανη, τα καθήκοντα και τις εξουσίες του Πρύτανη, 
ασκεί ο Αντιπρύτανης που είναι ο αρχαιότερος στην υπηρεσία του 
Πανεπιστημίου στη βαθμίδα του Καθηγητή και σε περίπτωση αδυναμίας αυτού 
ο έτερος Αντιπρύτανης, αν δε και αυτός αδυνατεί, το μέλος της Συγκλήτου που 
είναι ο αρχαιότερος στην υπηρεσία του Πανεπιστημίου Καθηγητής.». 
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7. Το άρθρο 15A του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της λέξης 
«Αντιπρύτανη» (πρώτη γραμμή) με τη λέξη «Αντιπρυτάνεων,». 

Τροποποίηση του 
άρθρου 15Α του 
βασικού νόμου. 

8. Το άρθρο 15Β του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της λέξης 
«Αντιπρύτανη,» (πρώτη γραμμή) με τη λέξη «Αντιπρυτάνεων,». 

Τροποποίηση του 
άρθρου 15 Β του 
βασικού νόμου. 

9. Το άρθρο 15Γ του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της λέξης 
«Αντιπρύτανη,» (πρώτη γραμμή) με τη λέξη «Αντιπρυτάνεων,». 

Τροποποίηση του 
άρθρου 15 Γ του 
βασικού νόμου. 

10. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά το υφιστάμενο άρθρο 
15Γ αυτού του ακόλουθου άρθρου 15Δ: 

Προσθήκη νέου 
άρθρου 15Δ στο 
βασικό νόμο. 

«Πρυτανικό 
Συμβούλιο. 

15Δ.—(1) Υφίσταται Πρυτανικό Συμβούλιο που αποτελείται από— 

 
(α) Τον Πρύτανη· 

 

 
(β) τους δύο Αντιπρυτάνεις· και 

 

 (γ) το Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών.  

 (2) Πρόεδρος του Πρυτανικού Συμβουλίου είναι ο Πρύτανης.  

 (3) Το Πρυτανικό Συμβούλιο έχει εκτελεστικές αρμοδιότητες που αφορούν 
καθημερινά ή τρέχοντα θέματα και οι οποίες του παρέχονται από— 

 

 
(α) Τη Σύγκλητο μετά από εισήγηση του Πρύτανη· ή 

 

 (β) το Συμβούλιο μετά από εισήγηση του Προέδρου του Συμβουλίου.».  

11. Το άρθρο 18 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: (α) Με την 
αντικατάσταση του εδαφίου (8) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο (8): 

Τροποποίηση του 
άρθρου 18 του 
βασικού νόμου. 

 «(8) Σε περίπτωση απουσίας ή προσωρινής ανικανότητας του Προέδρου του 
Τμήματος, ο Αντιπρόεδρος του Τμήματος έχει όλες τις εξουσίες και ασκεί όλα 
τα καθήκοντα του Προέδρου του Τμήματος.»· και 

 

(β) με την προσθήκη στο τέλος αυτού του πιο κάτω νέου εδαφίου:  

 «(9) Όταν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί η θέση του Προέδρου ή του 
Αντιπροέδρου του Τμήματος, η θέση πληρούται μέσα σε έξι εβδομάδες από την 
ημέρα που κενώθηκε, για το υπόλοιπο της θητείας του Προέδρου ή του 
Αντιπροέδρου του Τμήματος: Νοείται ότι, αν ο χρόνος που απομένει είναι 
πέραν του ημίσεως της θητείας αυτού τότε η θητεία λογίζεται ως κανονική 
θητεία.». 

 

12.—(1) Τηρουμένου του εδαφίου (2) η υφιστάμενη κατά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος Νόμου νόμιμη συγκρότηση του Συμβουλίου δεν επηρεάζεται από τις δυνάμει του 
παρόντος Νόμου επιφερόμενες τροποποιήσεις στη σύνθεση του Συμβουλίου για όσο χρόνο 
διαρκεί η τρέχουσα θητεία των επηρεαζόμενων μελών του. 

Μεταβατική 
διάταξη. 

(2) Ο ένας εκ των Αντιπρυτάνεων που θα εκλεγούν στις πρώτες εκλογές Πρυτανικών 
Αρχών, που θα διεξαχθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ο οποίος θα έχει 
τη λιγότερη υπηρεσία στο Πανεπιστήμιο στη βαθμίδα του Καθηγητή, θα αρχίσει τη θητεία 
του ως μέλος του Συμβουλίου μόλις λήξει η θητεία ενός από τα τρία μέλη, τα οποία 
διορίστηκαν από τη Σύγκλητο με βάση την παράγραφο (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 5 
του βασικού νόμου όπως αυτή ίσχυε πριν από την τροποποίησή της από τον παρόντα Νόμο. 
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