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Ο περί Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019 εκδίδεται με δημοσίευση στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 144(Ι) του 2019 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2016 
 
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

 
Συνοπτικός  
τίτλος. 

234(Ι) του 2002 
  35(Ι) του 2010 

  85(I) του 2016. 
 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2019 και θα διαβάζεται με τους περί Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου 
Νόμους του 2002 έως 2016 (που στη συνέχεια 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 2019. 

Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη νέου 
άρθρου 15Α. 

2.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 15 αυτού, του 
ακόλουθου νέου άρθρου: 

 «Διαφύλαξη πράξεων ή 
αποφάσεων του 
Συμβουλίου και της 
Συγκλήτου. 

15Α.-(1) Πράξη ή απόφαση του Συμβουλίου ή της Συγκλήτου δεν 
είναι άκυρη ούτε και καθίσταται παράνομη λόγω ύπαρξης κενής θέσης 
στο Συμβούλιο ή στη Σύγκλητο ή λόγω μη διορισμού ή εκλογής 
οποιουδήποτε μέλους του Συμβουλίου ή της Συγκλήτου. 

   
  (2) Όλες οι πράξεις και αποφάσεις του Συμβουλίου και της 

Συγκλήτου είναι έγκυρες, ωσάν  κάθε πρόσωπο, να είχε δεόντως εκλεγεί 
ή διοριστεί στο Συμβούλιο ή στη Σύγκλητο και να ήταν ικανό να είναι 
μέλος του/της, ανεξάρτητα του ότι είναι δυνατόν μεταγενέστερα να 
αποκαλυφθεί η ύπαρξη παρατυπίας ως προς την εκλογή ή το διορισμό 
του μέλους του Συμβουλίου ή της Συγκλήτου ή του προσώπου που 
ενεργεί ως μέλος του/της ή από το γεγονός ότι τα μέλη ή οποιοδήποτε 
από τα μέλη του Συμβουλίου ή της Συγκλήτου δεν ήταν ικανά να είναι 
μέλη του Συμβουλίου ή της Συγκλήτου.» 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 32 
του βασικού 
νόμου. 

3. Το άρθρο 32 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο 
(17) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (18): 

         «(18) Σε περίπτωση ακύρωσης από το δικαστήριο απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής, η 
οποία λόγω της φύσης της δεν μπορεί να τύχει επανεξέτασης από άλλο όργανο του 
Πανεπιστημίου, το Υπουργικό Συμβούλιο διορίζει Διοικούσα Επιτροπή με αποκλειστικό σκοπό 
την επανεξέταση της ακυρωθείσας απόφασης με βάση το νομικό και πραγματικό καθεστώς που 
ίσχυε κατά το χρόνο λήψης της ακυρωθείσας απόφασης και τα όσα έχουν κριθεί στην ακυρωτική 
απόφαση: 

 
         Νοείται ότι, ο διορισμός Διοικούσας Επιτροπής γίνεται για σκοπούς επανεξέτασης της 

ακυρωθείσας απόφασης και μόνο και δεν αντικαθιστά τα όργανα του Πανεπιστημίου σε 
οποιαδήποτε λειτουργία τους.». 

  
Έναρξη της 
ισχύος του 
παρόντος 
Νόμου. 

4.  Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

 


