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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                                                                                                      Ν. 85(Ι)/2016 
Αρ. 4572, 25.7.2016                               

Ο περί Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 εκδίδεται με δημοσίευση στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 

Αριθμός 85(Ι) του 2016 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ TOY 2002 KAI 2010 
 

 H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
 
Συνοπτικός 
τίτλος. 
234(Ι) του 2002 
  35(Ι) του 2010. 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 2016 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμους του 
2002 και 2010 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο 
παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμοι του 2002 
έως 2016. 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 4 
του βασικού 
νόμου. 

2.  Το άρθρο 4 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο: 

 «4.(1) Γλώσσες διδασκαλίας του Πανεπιστημίου είναι οι επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας, 
δηλαδή η Ελληνική και η Τουρκική.  Διδασκαλία σε άλλη γλώσσα επιτρέπεται μόνο στις περιπτώσεις 
που προβλέπονται στα εδάφια (2) και (3) του παρόντος άρθρου. 

  
 (2)(α) Το Πανεπιστήμιο δύναται, με απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από εισήγηση της οικείας 

Σχολής, να προσφέρει ορισμένα από τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών και 
Θεματικές Ενότητες, που προσφέρει σε μια από τις γλώσσες διδασκαλίας του Πανεπιστημίου, και σε 
άλλες γλώσσες. 

  
 (β) Η Σύγκλητος δύναται να λάβει απόφαση, μετά από σχετική εισήγηση της οικείας Σχολής, για 

παροχή από το Πανεπιστήμιο προπτυχιακού ή/και μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών ή/και 
Θεματικής Ενότητας σε άλλη γλώσσα από τις επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας, χωρίς να το 
προσφέρει σε μια από τις επίσημες γλώσσες.  Ο καθορισμός του προπτυχιακού ή/και 
μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών ή/και της Θεματικής Ενότητας θα εγκρίνεται από τον 
Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού. 

  
 (3) Το Πανεπιστήμιο δύναται, με απόφαση της Συγκλήτου, να προσφέρει στα προπτυχιακά και 

μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών μέχρι και μια Θεματική Ενότητα σε άλλη γλώσσα από τις 
επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας, η οποία δεν θα υπερβαίνει το ένα δέκατο του συνόλου των 
πιστωτικών μονάδων του προγράμματος. 

  
 (4) Με απόφαση της οικείας Σχολής, διπλωματικές εργασίες ή διατριβές δύνανται να 

συντάσσονται σε άλλες γλώσσες από τις επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας. 
  
 (5)  Για τον καθορισμό των προγραμμάτων σπουδών που θα προσφέρονται σε άλλη γλώσσα 

από τις επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας, το Πανεπιστήμιο θα πρέπει να υποβάλλει στον 
Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού ολοκληρωμένη εισήγηση, λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων την 
προσφορά και τη ζήτηση, τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, τις δυνατότητες του Πανεπιστημίου για 
στήριξη των φοιτητών, τον προβλεπόμενο αριθμό φοιτητών, καθώς επίσης και μελέτη βιωσιμότητας 
του προγράμματος σπουδών και ειδικότερα τον προϋπολογισμό των εσόδων και των εξόδων. 

  
 (6)  Για να γίνει εισαγωγή νέων φοιτητών σε κάθε πρόγραμμα σπουδών που προσφέρεται σε 

άλλη γλώσσα από τις επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας, το Πανεπιστήμιο οφείλει, πριν από την 
έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς και το αργότερο πριν την 1

η
 Αυγούστου, να υποβάλλει για 

έγκριση στον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού στοιχεία που διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα του 
προγράμματος σπουδών και μεταξύ άλλων τον αριθμό φοιτητών και το κόστος λειτουργίας του. 

  
 (7)  Οποιαδήποτε απόφαση για εισαγωγή προγραμμάτων σπουδών σε άλλη γλώσσα από τις 

επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας, που συνεπάγεται επιβάρυνση του ετήσιου Προϋπολογισμού 
του Πανεπιστημίου, υλοποιείται μόνο κατόπιν συμπερίληψης τέτοιας επιβάρυνσης στον ετήσιο 
Προϋπολογισμό και έγκρισης του ετήσιου Προϋπολογισμού από τα αρμόδια όργανα του Κράτους.». 

 
 
 
 
 
 


