
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ  

 
                                  Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

 

Συνοπτικός τίτλος. 

 

198(Ι) του 2003. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί 

Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 2005 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί 

Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμο (που στη 

συνέχεια θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») και ο 

παρών Νόμος και ο βασικός νόμος θα αναφέρονται μαζί 

ως οι περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμοι 

του 2003 και 2005. 

 

Τροποποίηση του 

άρθρου 7 του 

βασικού νόμου. 

2. Το εδάφιο (1) του άρθρου 7 του βασικού νόμου 

τροποποιείται με την αντικατάσταση της 

υποπαραγράφου (iii) της παραγράφου (γ) αυτού με την 

ακόλουθη νέα υποπαράγραφο (iii): 

 

«(iii) να προβαίνει σε διορισμούς και 

 προαγωγές του διοικητικού προσωπικού 

 του Πανεπιστημίου· και». 

 

Τροποποίηση του 

άρθρου 9 του 

βασικού νόμου. 

3. Το εδάφιο (5) του άρθρου 9 του βασικού νόμου 

τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το τέλος 

του, των ακόλουθων λέξεων: 

 

«Ο χρόνος αυτός δε θεωρείται ως περίοδος 

κανονικής θητείας, για σκοπούς εκλογής ή 

επανεκλογής του προσώπου αυτού στην ίδια 

θέση.». 

 

Τροποποίηση του 4. Το εδάφιο (6) του άρθρου 13 του βασικού νόμου 
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άρθρου 13 του 

βασικού νόμου. 

τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το τέλος 

του, των ακόλουθων λέξεων: 

 

«Ο χρόνος αυτός δε θεωρείται ως περίοδος 

κανονικής θητείας του προσώπου αυτού, για 

σκοπούς εκλογής ή επανεκλογής του στην ίδια 

θέση.». 

 

Τροποποίηση του 

άρθρου 15 του 

βασικού νόμου. 

5. Το εδάφιο (4) του άρθρου 15 του βασικού νόμου, 

τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το τέλος 

του, των ακόλουθων λέξεων: 

 

«Ο χρόνος αυτός δε θεωρείται ως περίοδος 

κανονικής θητείας του προσώπου αυτού, για 

σκοπούς εκλογής ή επανεκλογής του στην ίδια 

θέση.». 

 

Τροποποίηση του 

άρθρου 16 του 

βασικού νόμου. 

6. Το άρθρο 16 του βασικού νόμου τροποποιείται 

ως ακολούθως: 

 

(α) με την αντικατάσταση της παραγράφου (β) 

 του εδαφίου (1) αυτού με την ακόλουθη

 νέα παράγραφο (β): 

 

«(β) Οι Αντιπρυτάνεις εκλέγονται από 

 το ίδιο εκλεκτορικό σώμα και στην 

 ίδια συνεδρία κατά την οποία 

 εκλέγεται και ο Πρύτανης.». 

 

(β) με την προσθήκη, αμέσως μετά το τέλος 

του εδαφίου (4) αυτού, των ακόλουθων     

λέξεων: 
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«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.». 

 

Τροποποίηση του 

άρθρου 18 του 

βασικού νόμου. 

7. Το εδάφιο (5) του άρθρου 18 του βασικού νόμου 

τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το τέλος 

του, των ακόλουθων λέξεων: 

 

«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.». 

 

Τροποποίηση του 

άρθρου 19 του 

βασικού νόμου. 

8. Το εδάφιο (5) του άρθρου 19 του βασικού νόμου, 

τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά τη λέξη 

«φοιτητών» (πρώτη γραμμή) των λέξεων «στο 

Συμβούλιο». 

 

Τροποποίηση του 

άρθρου 20 του 

βασικού νόμου. 

9. Η επιφύλαξη του εδαφίου (1) του άρθρου 20 του 

βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της 

λέξης «σαράντα» (τρίτη γραμμή) με τη λέξη «τριάντα». 

 

Αντικατάσταση του 

άρθρου 21 του 

βασικού νόμου. 

10. Το άρθρο 21 του βασικού νόμου αντικαθίσταται 

με το ακόλουθο νέο άρθρο 21: 

 

 «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 
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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.». 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 26 του 

βασικού νόμου. 

11. Η παράγραφος (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 

26 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση της λέξης «προοιωνίζουν» (δεύτερη 

γραμμή) με τη λέξη «υπόσχονται». 

Τροποποίηση του 

άρθρου 40 του 

βασικού νόμου. 

12. 12.     Το άρθρο 40 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

εξής: 

 

(α) με την αντικατάσταση από το εδάφιο (3) 

αυτού των λέξεων «οκτώ μήνες» (δεύτερη 

γραμμή) με τις λέξεις «πέντε χρόνια» και τη 

διαγραφή της τελείας (τρίτη γραμμή) και την 

προσθήκη της φράσης: «ή υπό την 

προϋπόθεση ότι θα έχουν αυτονομηθεί 

τουλάχιστον πέντε Τμήματα, όποιο από τα 

δύο επισυμβεί πρώτο.» · και   

 

(β) με την αντικατάσταση από το εδάφιο (5) 

αυτού των λέξεων «οκτώ μήνες» (πρώτη 

γραμμή) με τις λέξεις «πέντε χρόνια», και τη 

διαγραφή της τελείας (δεύτερη γραμμή) και 

την προσθήκη της φράσης: «ή υπό την 

προϋπόθεση ότι θα έχουν αυτονομηθεί 

τουλάχιστον πέντε Τμήματα, όποιο από τα 

δύο επισυμβεί πρώτο.».  

 

Τροποποίηση του 13. Το άρθρο 42 του βασικού νόμου τροποποιείται με 
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άρθρου 42 του 

βασικού νόμου. 

την αντικατάσταση της λέξης «πρωτοβάθμια» στο 

εδάφιο (1) (τρίτη γραμμή) και στο εδάφιο (2) (πρώτη και 

δεύτερη γραμμή) με τη λέξη «μόνιμα». 

 

Τροποποίηση του 

άρθρου 44 του 

βασικού νόμου. 

14. Το άρθρο 44 του βασικού νόμου τροποποιείται με 

την αντικατάσταση της λέξης «μέλη» (όγδοη γραμμή)  με 

τη λέξη «μελών». 

 

 

 

23.01.081.05 
/ΦΜ  
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