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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ 

 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός 

τίτλος. 

198(Ι) του 2003 

74(Ι) του 2005 

79(Ι) του 2007 

105(Ι) του 2007 

133(Ι) του 2007 

105(Ι) του 2008 

108(Ι) του 2008 

114(Ι) του 2008 

6(Ι) του 2010 

105(Ι) του 2010 

51(Ι) του 2011. 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Τεχνολογικού 

Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013 και θα 

διαβάζεται μαζί με τους περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου 

Νόμους του 2003 έως 2011 (που στη συνέχεια θα αναφέρονται ως «ο 

βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα 

αναφέρονται μαζί ως οι περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου 

Νόμοι του 2003 έως 2013. 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 6 

του βασικού 

νόμου. 

2.  Η παράγραφος (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 6 του βασικού 

νόμου αντικαθίσταται με την ακόλουθη νέα παράγραφο (γ): 

  

 «(γ) επτά μέλη, τα οποία διορίζονται από το Υπουργικό 

Συμβούλιο και δεν είναι μέλη του προσωπικού του 

Πανεπιστημίου˙». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 9 

του βασικού 

νόμου. 

3.  Το άρθρο 9 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
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 (α) Το εδάφιο (1) αυτού αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο 

εδάφιο (1): 

   

  «(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (6), τα 

διοριζόμενα ή εκλεγόμενα μέλη του Συμβουλίου υπηρετούν 

για περίοδο τριάντα μηνών από το διορισμό ή την εκλογή 

τους, μπορούν όμως να επαναδιορισθούν ή να 

επανεκλεγούν για ακόμα τριάντα μήνες:»˙ 

   

 (β) Το εδάφιο (4) αυτού τροποποιείται με την προσθήκη στην 

αρχή αυτού της ακόλουθης φράσης και αφού αντικατασταθεί 

το κεφαλαίο γράμμα “Τ” με μικρό “τ”: 

    «Ανεξάρτητα από τις πρόνοιες του εδαφίου (6),»˙  

   

 (γ) με την προσθήκη σ’ αυτό του ακόλουθου νέου εδαφίου (6): 

   

  «(6) Μετά από την κάθε εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, 

το Υπουργικό Συμβούλιο κατά την άσκηση της εκτελεστικής 

εξουσίας του δυνάμει του άρθρου 54 του Συντάγματος, που 

περιλαμβάνει τη γενική διεύθυνση και τον έλεγχο της 

διακυβερνήσεως της Δημοκρατίας, τη διεύθυνση της γενικής 

πολιτικής, το συντονισμό και την εποπτεία πασών των 

δημοσίων υπηρεσιών, καθώς και την εποπτεία της 

ανήκουσας στη Δημοκρατία περιουσίας, δύναται το 

αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο 

έγινε η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, να 

τερματίζει το διορισμό των υφιστάμενων διοριζομένων 

μελών του Συμβουλίου και να διορίζει νέα μέλη: 

   

 

 

 

117(Ι) του 2013 

      Νοείται ότι το παρόν εδάφιο εφαρμόζεται και στην 

περίπτωση των διορισμένων μελών του Συμβουλίου που 

υπηρετούν κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του 

περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου 
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(Τροποποιητικού) Νόμου του 2013.». 

   

Τροποποίηση 

του άρθρου 10 

του βασικού 

νόμου. 

4.  Το εδάφιο (1) του άρθρου 10 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με 

το ακόλουθο νέο εδάφιο (1): 

  

 «(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο διαβουλεύεται με τη Σύγκλητο του 

Πανεπιστημίου και από τα επτά μέλη που διορίζονται από 

το Υπουργικό Συμβούλιο και τα τρία μέλη που διορίζονται 

από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου, διορίζει τον Πρόεδρο 

και τον Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου.». 

  

Μεταβατική 

διάταξη. 

5. - (1) Η διανυθείσα περίοδος της θητείας των διορισμένων από το 

Υπουργικό Συμβούλιο μελών του Συμβουλίου που υπηρετούν 

κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου 

δε θα προσμετρείται σε περίπτωση επαναδιορισμού τους στο 

Συμβούλιο κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου (γ) 

του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου: 

   

       Νοείται ότι η θητεία των υπόλοιπων μελών του Συμβουλίου 

δεν επηρεάζεται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου. 

   

    (2) Οι διατάξεις του άρθρου 3(α) του παρόντος Νόμου δεν 

τυγχάνουν εφαρμογής όσον αφορά τη θητεία των μελών του 

Συμβουλίου που υπηρετούν κατά την ημερομηνία έναρξης της 

ισχύος του. 

 

 


