
 

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 
  77(Ι) του 1994 
  24(Ι) του 1995 
  59(Ι) του 1997 
  90(Ι) του 1998 
127(I) του 1999 
  84(Ι) του 2000 
  44(Ι) του 2001 
  90(I) του 2002 
151(I) του 2002 
  44(Ι) του 2003 
199(I) του 2003 
  46(Ι) του 2006. 

 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Πανεπιστημίου 

Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2006 και θα 

διαβάζεται μαζί με τους περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμους του 

1989 έως 2006 (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 έως (Αρ.2) του 2006. 

Τροποποίηση του 
άρθρου 23 του 
βασικού νόμου. 
 

2. Το άρθρο 23 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

 

(α) Με την προσθήκη, στο τέλος του εδαφίου (3) αυτού, της 

ακόλουθης επιφύλαξης: 

 

 «Νοείται ότι, για τη θέση Αναπληρωτή Καθηγητή 

στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής στην ειδικότητα 

«Αρχιτεκτονική Σύνθεση» δεν απαιτείται 

διδακτορικός τίτλος, νοουμένου ότι ο υποψήφιος 

κατέχει θέση Αναπληρωτή Καθηγητή σε 

αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο του εξωτερικού.». 

και 

 
 (β) με την προσθήκη, στο τέλος του εδαφίου (4) αυτού, της 

ακόλουθης επιφύλαξης: 
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 «Νοείται ότι, για τη θέση Καθηγητή στο Τμήμα 

Αρχιτεκτονικής στην ειδικότητα «Αρχιτεκτονική 

Σύνθεση» δεν απαιτείται διδακτορικός τίτλος, 

νοουμένου ότι ο υποψήφιος κατέχει θέση 

Καθηγητή σε αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο του 

εξωτερικού ή θέση Αναπληρωτή Καθηγητή σε 

αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο του εξωτερικού και 

τουλάχιστον πέντε χρόνια εμπειρία στη βαθμίδα 

Αναπληρωτή Καθηγητή.». 

 
Τροποποίηση 
του βασικού νόμου με 
την προσθήκη νέου 
άρθρου 23Α, αμέσως 
μετά το άρθρο 23 
αυτού. 
 

3. O βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως 

μετά το άρθρο 23 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου: 

 "Αριθμός των 
εκλελεγμένων 
Καθηγητών ή 
Αναπληρωτών  
Καθηγητών του 
Τμήματος 
Αρχιτεκτονικής 
που δεν 
κατέχουν 
διδακτορικό 
δίπλωμα. 
 

23Α. Ο αριθμός των εκλελεγμένων Καθηγητών 

ή Αναπληρωτών Καθηγητών του Τμήματος 

Αρχιτεκτονικής που δεν κατέχουν διδακτορικό 

δίπλωμα δεν θα υπερβαίνει το 25% των 

συνολικών κατανεμημένων θέσεων ακαδημαϊκού 

προσωπικού του Τμήματος.". 

  
  
 
 
 
 
 
 
Αρ. Φακ.:  23.01.181.2006 
/ΦΜ 
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