
 
 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ 

--------------- 
 
 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός 
τίτλος. 
 
234(Ι) του 2002. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ανοικτού 

Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010 και θα 

διαβάζεται με τον περί Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμο του 

2002 (που στη συνέχεια θα αναφέρεται ως "ο βασικός νόμος") και 

ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι 

περί Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμοι του 2002 και 2010. 

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 12 
του βασικού 
νόμου. 

2. Το άρθρο 12 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

  

 (α) Με τη διαγραφή από το εδάφιο (2) αυτού της παραγράφου 

(ε) αυτού. 

  

 (β) με την προσθήκη στο εδάφιο (4) αυτού της ακόλουθης νέας 

παραγράφου (γ), αφού αντικατασταθεί η τελεία στο τέλος 

της παραγράφου (β) με άνω τελεία, προστεθεί στη συνέχεια 

η λέξη "και" και διαγραφεί η λέξη "και" στο τέλος της 

παραγράφου (α): 

  

  “(γ) ο Διευθυντής του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικού 

Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας.". 

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 18 
του βασικού 
νόμου. 

3. Το άρθρο 18 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

 

  

 (α) Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) της παραγράφου (β) 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .4238, 31/3/2010 35(I)/2010



 
 

2 

αυτού με την ακόλουθη νέα παράγραφο (β): 

  

 "(β) Για την επιλογή των μελών του Διδακτικού 

Ερευνητικού Προσωπικού συνεκτιμώνται η εμπειρία και 

τα προσόντα στην ανοικτή και εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση.". 

  

 (β) με την προσθήκη στο εδάφιο (2) αυτού, αμέσως μετά την 

παράγραφο (γ) αυτού, των ακόλουθων νέων παραγράφων 

(δ) και (ε): 

  

 "(δ) Οι θέσεις Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού 

προκηρύσσονται σε συγκεκριμένα Προγράμματα 

Σπουδών. Ανάλογα με τις ανάγκες του Προγράμματος 

είναι δυνατόν στην προκήρυξη να εξειδικεύεται το ή/και 

τα γνωστικά αντικείμενα της θέσης, τα οποία πρέπει να 

αντιστοιχούν στο περιεχόμενο συγκεκριμένων 

Θεματικών Ενοτήτων. 

  

 (ε) Σε περίπτωση κατάργησης ή συγχώνευσης 

Θεματικών Ενοτήτων ή Προγραμμάτων σπουδών τα 

Μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού εντάσσονται 

άμεσα σε άλλες Θεματικές Ενότητες ή Προγράμματα 

Σπουδών, αντίστοιχα, που λειτουργούν ή πρόκειται να 

λειτουργήσουν.". 

  

 (γ) με την αντικατάσταση από την παράγραφο (α) του εδαφίου 

(6) αυτού των λέξεων "και έχουν" (τρίτη γραμμή) με τη 

φράση "είτε διδάκτορες που είναι μέλη ισότιμων 

ερευνητικών ιδρυμάτων, και είναι επιθυμητό να έχουν 

πέραν των ακαδημαϊκών προσόντων". 

  

 (δ) με την προσθήκη στην επιφύλαξη της παραγράφου (α) του 

εδαφίου (6) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη "περιπτώσεις" 
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(πρώτη γραμμή) του σημείου του κόμματος και της φράσης 

",και όπου η φύση του γνωστικού αντικειμένου το απαιτεί,". 

και 

  

 (ε) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (7) αυτού, του 

ακόλουθου νέου εδαφίου (8): 

  

 "(8) Επιπρόσθετα προς τις αναφερόμενες στο εδάφιο 

(2) βαθμίδες, υπάρχουν επίσης Ομότιμοι Καθηγητές, 

Μεταπτυχιακοί Συνεργάτες και Συνεργάτες 

Πανεπιστημίου (fellows), που υπηρετούν σύμφωνα με 

τους όρους που προβλέπονται σε Κανονισμούς.". 

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 24 
του βασικού 
νόμου. 

4. Η παράγραφος (β) του εδαφίου (3) του άρθρου 24 του 

βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του σημείου 

της άνω και κάτω τελείας (δεύτερη γραμμή) με τελεία και τη 

διαγραφή της επιφύλαξης. 

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 25 
του βασικού 
νόμου. 

5. Το άρθρο 25 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο 

(1): 

  

 "(1) Με απόφαση της Συγκλήτου το Πανεπιστήμιο 

μπορεί να συνεργάζεται για σκοπούς διδασκαλίας και 

έρευνας σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο με 

άλλα πανεπιστήμια και ισότιμα ερευνητικά ιδρύματα της 

Κύπρου ή της αλλοδαπής.". 

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 32 
του βασικού 
νόμου. 

6. Το άρθρο 32 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

  

 (α) Με την αντικατάσταση των εδαφίων (1) και (2) αυτού με τα 

ακόλουθα νέα εδάφια (1) έως (10) και την αναρίθμηση των 
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υφιστάμενων εδαφίων (3) έως (9) σε εδάφια (11) έως (17), 

αντίστοιχα: 

  

 
35(Ι) του 2010. 

"(1) (α) Μέσα σε δύο μήνες από την έναρξη της ισχύος του 

παρόντος άρθρου 6 του περί Ανοικτού Πανεπιστημίου 

Κύπρου (Τροποποιητικού) Νόμου του 2010 το 

Υπουργικό Συμβούλιο διορίζει Διοικούσα Επιτροπή, η 

οποία αποτελείται από επτά μέχρι έντεκα μέλη, τα 

οποία έχουν κυρίως ακαδημαϊκή προέλευση. 

  
 (β) Στη Διοικούσα Επιτροπή δε δύναται να διοριστούν ή να 

παραμείνουν μέλη της οι ακόλουθοι: 

 (i) Εργαζόμενοι στο Πανεπιστήμιο, πλην αυτών 

 που αναφέρονται ρητά στο εδάφιο (3), 

 
(ii) πρόσωπα που είναι μέτοχοι ή κατέχουν θέση 

στη διοίκηση δημόσιων ή ιδιωτικών εταιρειών 

που συναλλάσσονται ή συνεργάζονται 

επιστημονικά με το Πανεπιστήμιο, και 

 
(iii) πρόσωπα που έχουν συγγένεια εξ αίματος ή 

  εξ αγχιστείας πρώτου βαθμού με μέλη του 

  διδακτικού ή διοικητικού προσωπικού του 

  Πανεπιστημίου.». 

  
 (2) Ένα από τα Μέλη διορίζεται Πρόεδρος και δύο 

Αντιπρόεδροι. 

  
 (3) Δύο τουλάχιστον μέλη της Διοικούσας Επιτροπής 

πρέπει να είναι και Μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού 

Προσωπικού του Πανεπιστημίου. 

  
 (4) Η διάρκεια της θητείας των Μελών της Διοικούσας 

Επιτροπής είναι τριετής. Το Υπουργικό Συμβούλιο, με 

εισήγηση του Υπουργού, μπορεί να επαναδιορίσει τα 

ίδια Μέλη ή να αντικαταστήσει όλα ή μερικά από αυτά. 
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 (5) Το Υπουργικό Συμβούλιο, με εισήγηση του Υπουργού, 

δύναται να τερματίσει το διορισμό οποιουδήποτε 

Μέλους της Διοικούσας Επιτροπής για λόγους 

δημοσίου συμφέροντος ή λόγω σύγκρουσης 

συμφέροντος ή για συμπεριφορά απρεπή ή αντίθετη 

με τους σκοπούς της Διοικούσας Επιτροπής ή λόγω 

συχνών απουσιών από τις συνεδρίες του σώματος ή 

λόγω παρατεταμένης ασθένειας. 

  

 (6) Οποιοδήποτε Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής 

δύναται οποτεδήποτε να παραιτηθεί από τη θέση του 

υποβάλλοντας έγγραφη παραίτηση προς τον 

Υπουργό. 

  

 
 
 
 
 
 
35(Ι) του 2010 

(7) Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή, που διορίστηκε με 

βάση τον περί Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμο 

του 2002, θα εξακολουθήσει να ασκεί τα καθήκοντα και 

τις αρμοδιότητες της μέχρι την ημερομηνία έναρξης του 

διορισμού, με βάση τον περί Ανοικτού Πανεπιστημίου 

Κύπρου (Τροποποιητικό) Νόμο του 2010,  από το 

Υπουργικό Συμβούλιο, της νέας Διοικούσας 

Επιτροπής: 

  

        Νοείται ότι, η ιδιότητα προσώπου ως Μέλους της 

Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής δεν συνιστά 

κώλυμα για διορισμό του ως Μέλους της Διοικούσας 

Επιτροπής που θα διοριστεί με βάση τον περί 

Ανοικτού Πανεπιστημίου (Τροποποιητικό) Νόμο του 

2010.  

  

 (8) (α) Η Διοικούσα Επιτροπή έχει όλες τις 

αρμοδιότητες και εκτελεί όλα τα καθήκοντα του 

Συμβουλίου και της Συγκλήτου, μέχρι την 
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εκλογή της πρώτης Συγκλήτου και τη σύσταση 

του πρώτου Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, 

των Κοσμητειών σε μη αυτόνομες Σχολές και 

του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικού Υλικού και 

Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας μέχρι την 

αυτόνομη λειτουργία του. 

  

 (β) Με την εκλογή της πρώτης Συγκλήτου και τη 

σύσταση του πρώτου Συμβουλίου του 

Πανεπιστημίου η Διοικούσα Επιτροπή παύει 

αυτόματα να έχει οποιεσδήποτε αρμοδιότητες ή 

καθήκοντα δυνάμει των περί Ανοικτού 

Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμων του 2002 και 

2010. Το Υπουργικό Συμβούλιο, με απόφασή 

του, τερματίζει και τυπικά τον διορισμό της 

Διοικούσας Επιτροπής.  

  

 (9) Μέχρι το διορισμό του πρώτου Πρύτανη σύμφωνα με 

το εδάφιο (13) ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής 

έχει όλες τις αρμοδιότητες και εκτελεί όλα τα 

καθήκοντα του Πρύτανη. 

  

 (10) Με την αυτονόμηση τριών (3) Σχολών σύμφωνα με το 

εδάφιο (11) η Διοικούσα Επιτροπή υποβάλλει πρόταση 

προς τον Υπουργό για έκδοση Διατάγματος για την 

εκλογή της πρώτης Συγκλήτου και τη σύσταση του 

πρώτου Συμβουλίου του Πανεπιστημίου: 

  

     Νοείται ότι, για την εκλογή της πρώτης Συγκλήτου 

δεν είναι απαραίτητο να εφαρμοστούν όλες οι διατάξεις 

του εδαφίου (2) του άρθρου 12 και η Σύγκλητος του 

Πανεπιστημίου μπορεί να συγκροτηθεί και να 

αποτελείται από: 
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 (α) Τον Πρύτανη και τον Αντιπρύτανη, οι οποίοι 

διορίστηκαν με βάση το εδάφιο (13). 

  

 (β) ένα μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού 

Προσωπικού του Πανεπιστημίου της κάθε 

Σχολής.". 

 

 (β) με τη διαγραφή από τον πλαγιότιτλο της λέξης 

"Προσωρινής" (τρίτη γραμμή). 

  

 (γ) με τη διαγραφή από την παράγραφο (α) του 

εδαφίου (11), όπως έχει αναριθμηθεί,  της λέξης 

"Ερευνητικού" (πρώτη και τρίτη γραμμή). 

  

 (δ) με την αντικατάσταση των παραγράφων (β) και 

(γ) του εδαφίου (11), όπως έχει αναριθμηθεί, με 

τις ακόλουθες νέες παραγράφους (β) και (γ): 

  

 "(β) Ένα πρόγραμμα Σπουδών θεωρείται 

αυτόνομο όταν έχουν αποκτήσει αυτονομία 

δύο τουλάχιστον Ομάδες Διδακτικού 

Προσωπικού που αντιστοιχούν σε 

ισάριθμες Θεματικές Ενότητες. 

  

 (γ) Μια Σχολή θεωρείται αυτόνομη όταν έχουν 

αποκτήσει αυτονομία τέσσερα τουλάχιστον 

Προγράμματα Σπουδών.". 

  

 (ε) με τη διαγραφή από τα εδάφια (12), (13), (14) 

και (16), όπως έχουν αναριθμηθεί, της λέξης 

"Προσωρινή". 

  
Έναρξη της 
ισχύος του 
παρόντος Νόμου. 

7.-(1)   Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (2) πιο 

κάτω, η ισχύς  του παρόντος Νόμου, άρχεται με τη δημοσίευσή 
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του στην  Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

 

 (2)    Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 6 άρχεται σε ένα έτος 

από της   ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου: 

 

           Νοείται ότι η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων (β) και 

(γ)  του εδαφίου (11) του άρθρου 32 του βασικού νόμου, όπως 

αυτό αναριθμείται με τον παρόντα Νόμο και οι οποίες 

περιλαμβάνονται στην παράγραφο (δ) του άρθρου 6 του 

παρόντος Νόμου, άρχεται με τη δημοσίευση του παρόντος Νόμου 

στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.  

 
  
Μεταβατικές 

διατάξεις.  

234(Ι) του 2002. 

8.   Μέχρι την έναρξη της ισχύος του άρθρου 6 του παρόντος 

Νόμου, η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή που διορίστηκε με 

βάση τον περί Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμο του 2002, 

θα εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές της. 

 
 
 
 
 
 
Αρ. Φακ.:  23.01.050.062-2009 
 
 
ΙΧ/ΦΜ 
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