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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. 2430 της 28ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1989
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ο περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμος του 1989 εκδίδεται με δημοσίευση στην
επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του
Συντάγματος.
Αριθμός 144 του 1989
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Πανεπιστημίου Κύπρου
Νόμος του 1989.
ΜΕΡΟΣ ΙΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ Δ1ΑΤΑΞΕΙΣ
2. Στον παρόντα Νόμο—
«Αντιπρύτανης» σημαίνει τον Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου που
εκλέγεται σύμφωνα με το άρθρο 15.
«Κανονισμοί» σημαίνει τους Κανονισμούς του Πανεπιστημίου που
εκδίδονται με βάση τον παρόντα Νόμο*
«Πανεπιστήμιο» σημαίνει το Πανεπιστήμιο Κύπρου που ιδρύεται με
τον παρόντα Νόμο·
«Πρύτανης» σημαίνει τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου που εκλέ
γεται σύμφωνα με το άρθρο 14*
«Συμβούλιο» σημαίνει το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου που ιδρύ
εται με βάση το άρθρο 5.
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ΜΕΡΟΣ II - Τ Ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Ίορικιητου
3. (Ι) Η Κυπριακή Δημοκρατία ιδρύει Πανεπιστήμιο με έδρα την
Πϋνεπι
περιοχή Λευκωσίας και με επωνυμία «Πανεπιστήμιο Κύπρου».
(2) Το Πανεπιστήμιο εξυπηρετεί τις ανάγκες όλων των πολιτών της
Κυπριακής Δημοκρατίας και δέχεται και αλλοδαπούς φοιτητές:
(3) Το Πανεπιστήμιο αποτελεί νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου και
μπορεί
(α) Να ενάγει και ενάγεται
(β) να αποδέχεται, αγοράζει και κατέχει περιουσία'
(γ) αφού τηρηθούν οι διατάξεις του παρόντα Νόμου, να αποκτά με
αγορά, μίσθωση, ανταλλαγή, δωρεά ή με οποιοδήποτε άλλο
τρόπο ακίνητη ή κινητή περιουσία για εκπλήρωση των σκοπών
του*
(δ) αφού τηρηθούν οι διατάξεις του παρόντα Νόμου, να πωλεί,
ανταλλάσσει, δωρίζει, εκμισθώνει, εκχωρεί ή με οποιοδήποτε
τρόπο διαθέτει οποιαδήποτε κινητή ή ακίνητη περιουσία και να
εκμισθώνει, υποθηκεύει ή επιβαρύνει την περιουσία του για την
εκπλήριοση των σκοπών του"
(ε) να εκτελεί κάθε πράξη που ενδεχόμενα συνεπάγεται η εκπλή
ρωση των δυνάμει του παρόντα Νόμου σκοπών του ή που
συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών του ή που αναλαμβά
νεται ή είναι δυνατόν να αναληφθεί από ή κατά νομικών
προσώπων δημόσιου δικαίου.
Γλώσσες και
Σκοποί του
Πανεπι
στημίου.

4.—(1) Γλώσσες διδασκαλίας του Πανεπιστημίου είναι η Ελληνική
η Τουρκική.
(2) Σκοπός του Πανεπιστημίου είναι η προαγωγή της επιστήμης, της
γνώσης, της μάθησης και της παιδείας με τη διδασκαλία και την έρευνα,
και ειδικότερα—
(α) Η παροχή εκπαίδευσης κυρίως σε ειδκότητες που συμβάλλουν
στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη της
Δημοκρατίας και του λαού της Κύπρου ως συνόλου·
(β) η παροχή μέσων και δυνατοτήτων εκπαίδευσης σε Πανεπιστη
μιακό επίπεδο σε πρόσωπα που έχουν τα απαιτούμενα προσόντα·
(γ) η παροχή των κύκλων σπουδών και των προγραμμάτων που
καθορίζονται από τον παρόντα Νόμο ή με βάση τον παρόντα
Νόμο·
(δ) η προαγωγή της γνώσης και των πρακτικών εφαρμογών της με
τη διδασκαλία, την έρευνα και άλλα μεσα
ίε) η ενθάρρυνση της μελέτης και της έρευνας και παροχή διευκο
λύνσεων προς τούτο γενικά·
(στ) η διασφάλιση της ακαδημαϊκής ελευθερίας και της ελεύθερης
επιστημονικής αναζήτησης και διακίνησης ιδεών
(ζ) η συμβο λή στην αλληλο κατανόηση μεταξύ των κο ινο τήτων της
Δημοκρατίας και η καλλιέργεια των παραδόσεων και το υ
πολιτισμού τους·
(η) η ανάπτυξη συνεργασίας με ακαδημαϊκά και επιστημο νικά
ιδρύματα του εξωτερικού(θ) η παροχή και απονομή πτυχίων, διπλωμάτων και άλλων τίτλων.
και
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ΜΕΡΟΣ III ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
5. (Ι) Υφίσταται Συμβούλιο που αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:
(α) Τον Πρύτανη και τον Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου
(β) τρία μέλη του μόνιμου ακαδημαϊκού προσωπικού χου εκλέ
γονται από to σύνολο του ακαδημαϊκού προσωπικού
(γ) τέσσερα μέλη που διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο*
(δ) τρία μέλη που διορίζονται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστη
μίου, και που δεν μπορούν να είναι μέλη του πρόσω/ακού του
Πανεπιστημίου·

(ε) ένα μέλος που εκπροσωπεί τους φοιτητές του Πανεπιστημίου
(2) Στις συνεδρίες του Συμβουλίου μετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο
Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών και ο Διευθυντής Βιβλιοθήκης
του Πανεπιστημίου.
6.ίΙ)Το Συμβούλιο, αφού τηρηθούν οι διατάξεις του παρόντα
Νόμου, ασκεί τις εξουσίες και εκτελεί τα καθήκοντα που του ανατίθενται
από τον παρόντα Νόμο ή με βάση τον παρόντα Νόμο, και ειδικότερα—
(α) Εχει τη διαχείριση και έλεγχο των διοικητικών κ<ι οικονο
μικών υποθέσεων του Πανεπιστημίου και της περιουσίας του
και ειδικότερα καταρτίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό του
Πανεπιστημίου που καλύπτει το οικονομικό έτος π< υ αρχίζει
την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου κάθε χρόνου*
(β) ενεργεί σε σχέση με τις πιο πάνω υποθέσεις και περιουσία κατά
τρόπο που προάγει κατά τον καλύτερο δυνατό τ:)όπο τα
συμφέροντα και τους σκοπούς του Πανεπιστημίου·
έχει εξουσία και αρμοδιότητα να επικυρώνει τους διορισμούς ή
(γ)
προαγωγές του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού του
Πανεπιστημίου
(δ) ασκεί κάθε άλλη εξουσία που του δίνεται με τον παρόντα ή με
βάση τον παρόντα Νόμο.
7.—(1) Απαρτία αποτελούν τόσα παρόντα μέλη του Συμβουλίου όσος
είναι ο αμέσως μεγαλύτερος ακέραιος του μισού των μελών του
Συμβουλίου αριθμός.
(2) Οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλι τη πλειο
ψηφία των παρόντων μελών του.
8.—(!) Τα διοριζόμενα ή εκλεγόμενα μέλη του Συμβουλίου υπηρετούν
για περίοδο τριών χρόνων από το διορισμό ή την εκλογή τους, μπορούν
όμως να επαναδιοριστούν ή να επανεκλεγούν για τρία ακόμη χρόνια:
Νοείται ότι η θητεία του Πρύτανη, του Αντιπρύτανη και του
εκπροσώπου των φοιτητών, διαρκεί για όσο χρόνο διατηρούν την
ιδιότητα με την οποία διορίζονται στο Συμβούλιο.
(2) Ανεξάρτητα από τις πρόνοιες του εδαφίου (1) η θητεία των μελών
του πρώτου Συμβουλίου που διορίζονται ή εκλέγονται καθορίζεται ως
ακολούθως:
(α) Πέντε μελών η θητεία είναι τριετής·
(β) τεσσάρων μελών η θητεία είναι τετραετής·
(γ) τεσσάρων μελών η θητεία είναι πενταετής.
(3) Η διάρκεια της θητείας των μελών του πρώτου Συμβουλίου
καθορίζεται με κλήρωση κατά την πρώτη Συνεδρία του Συμβουλίου.

Συ/κοΛτηοη
Συμβουλίου.

Συμβούλιο.

Απαρτία και
Τρόπος Λήψης
Αποφάσεων.

θητεία των
Μελών του
Συμβουλίου.
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Πρόεδρος
και Αντι
πρόεδρος του
Συμβουλίου.

Διαφύλαξη
Πράξεων του
Συμβουλίου.

Διαδικασία
Συμβουλίου.
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(4) Τα μέλη ίου Συμβουλίου δεν μπορούν να απολυθούν παρά μόνο
για τους λόγου·; και με τον τρόπο που απολύονται οι δικαστές του
Ανώτατου Δικαστηρίου.
(5) Σε περίπτωση που κενούται θέση μέλους του Συμβουλίου, τότε στη
θέση του διορίζεται ή εκλέγεται άλλο πρόσωπο που κατέχει τη θέση
αυτή για τόσο χρόνο όσος είναι ο χρόνος που απομένει για τη λήξη της
θητείας του μέλους στη θέση του οποίου διορίστηκε ή εκλέγηκε.
9. (Ι) Πρόεδρος του Συμβουλίου είναι ο Πρύτανης του Πανεπι
στημίου.
(2) Το Συμβούλιο εκλέγει ένα από τα μέλη του ως Αντριπρόεδρό του.
Η θητεία του είναι τριετής, με δικαίωμα μιας επανεκλογής, τερματίζεται
όμως, μόλις λήξα η θητεία του ως μέλους του Συμβουλίου.
(3) Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου συγκαλεί τις συνεδριάσεις του και
προεδρεύει των Συνεδριάσεων του Συμβουλίου στις οποίες παρίσταται.
(4) Σε περίπτο>ση απουσίας του Προέδρου από οποιαδήποτε συνεδρία,
ο Αντιπρόεδρος ή σε περίπτωση απουσίας του Αντιπροέδρου, μέλος του
Συμβουλίου εκλεγόμενο προς τούτο, προεδρεύει της συνεδρίασης.
(5) Σε περιπτώσεις απουσίας ή ανικανότητας του Προέδρου ή σε
περίπτωση που χηρεύει η θέση του, 0 Αντιπρόεδρος έχει όλες τις
εξουσίες και τα καθήκοντα του Προέδρου.
10. Καμιά πράξη ή απόφαση του Συμβουλίου δεν είναι άκυρη ούτε και
καθίσταται παράνομη λόγω ύπαρξης κενής θέσης στο Συμβούλιο ή λόγω
μη διορισμού ή εκλογής οποιουδήποτε μέλους του Συμβουλίου. Όλες οι
πράξεις και αποφάσεις του Συμβουλίου είναι έγκυρες, ανεξάρτητα του
ότι είναι δυνατόν μεταγενέστερα να αποκαλυφθεί η ύπαρξη παρατυπίας
(ος προς την εκλογή ή το διορισμό του μέλους του Συμβουλίου ή του
προσώπου που ενεργεί ως μέλος ή του ότι τα μέλη ή οποιοδήποτε από
τα μέλη του Συμβουλίου δεν ήταν ικανά να είναι μέλη του Συμβουλίου,
ωσάν κάθε πρόσωπο, να είχε δεόντως εκλεγεί ή διοριστεί στο Συμβούλιο
και να ήταν ικανό να είναι μέλος του.
11. Το Συμβούλιο εκδίδει κανόνες που ρυθμίζουν τον τρόπο και το
χρ,όνο σύγκλησης των συνεδριάσεων του, τη διαδικασία κατά τις
συνεδριάσεις του και τον τρόπο τήρησης πρακτικών.
ΜΕΡΟΣ IV—ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ

Σύγκλητος.

12.- (Ι) Υφίσταται Σύγκλητος του Πανεπιστημίου που αποτελείται

από—
(α) Τον Πρύτανη και τον Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου*
(β) τους Κοσμήτορες των Σχολών
(γ) τρεις εκπροσώπους από το διδακτικό προσωπικό κάθε Σχολής
που θα εκλέγονται από το Συμβούλιο της Σχολής·
(δ) τρεις εκπροσώπους των φοιτητών του Πανεπιστημίου.
(2) Πρόεδρος της Συγκλήτου είναι ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου.
(3) Στις συνεδριάσεις της Συγκλήτου μετέχουν, χωρίς δικαίωμα
ψήφου, ο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών και ο Διευθυντής
Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου.
(4) Τα μέλη της Συγκλήτου που εκλέγονται σύμφωνα με την παρά
γραφο (γ) του εδαφίου (J ) κατέχουν τη θέση τους για περίοδο δύο
χρόνων από την εκλογή τους, δύνανται όμως να επανεκλεγούν για δύο
ακόμη χρόνια:
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Νοείται ότι για την πρώτη σύνθεση της Συγκλήτου τα πιο πάνω μέλη
μπορούν να επανεκλεγούν για δυο διετίες.
(5) Οι εκπρόσωποι των φοιτητών του Πανεπιστημίου μετέχουν στη
Σύγκλητο κατά τη συζήτηση ή την ψηφοφορία όλων των θεμάτων
εξαιρουμένων ορισμένων θεμάτων που καθορίζονται στους Κανονισμούς.
13. Η. Σύγκλητος αποτελεί το ανώτατο ακαδημαϊκό όργανο του Πανε
πιστημίου και έχει την ευθύνη του ακαδημαϊκού έργου του Πανεπι
στημίου τόσο στον τομέα της διδασκαλίας όσο και στον τομέα της
έρευνας, και ειδικότερα:
(α) Εγκρίνει τις αποφάσεις του Πρύτανη, τα ακαδημαϊκά προγράμ
ματα, το επίπεδο των εισαγωγικών και προαγωγικών εξετάσεων,
το σύστημα βαθμολογίας, τις προαγωγές και την απονομή
διπλωμάτων και πτυχίων
(β) καθορίζει τις ανάγκες του Πανεπιστημίου σε κτιριακές εγκατα
στάσεις και εξοπλισμό, τον επιμερισμό του προϋπολογισμού και
τις σχέσεις του Πανεπιστημίου με άλλα Πανεπιστήμια και
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα*
(γ) αποτελεί δευτεροβάθμιο όργανο κρίσεως και δευτεροβάθμιο
πειθαρχικό συμβούλιο*
(δ) εισηγείται στο Συμβούλιο την ίδρυση ή την κατάργηση Σχολών
ή Τμημάτων και τον αριθμό των εισακτέων φοιτητών
(ε) καταρτίζει επιτροπές από μέλη της και μπορεί να μεταβιβάζει,
υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που κρίνει σκόπιμο να
επιβάλλει, σε αυτές οποιαδήποτε από τις αρμοδιότητες της·
(στ) υποβάλλει στο Συμβούλιο έκθεση αναφορικά με κάθε θέμα που
αποστέλλεται σε αυτή από το Συμβούλιο για μελέτη και
υποβολή έκθεσης*
(ζ) ασκεί οποιαδήποτε εξουσία και εκτελεί οποιοδήποτε καθήκον
που της χορηγείται ή της επιβάλλεται από τον παρόντα Νόμο ή
τους Κανονισμούς* και
(η) αφού τηρηθούν οι διατάξεις του παρόντα Νόμου και των Κανο
νισμών, ρυθμίζει τη δική της διαδικασία.
ΜΕΡΟΣ V—ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ .
14.—(Ι) Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου εκλέγεται από τα μέλη των
Συμβουλίων των Τμημάτων, σε συνεδρία που συγκαλείται ειδικά για το
σκοπό αυτό.
(2) Ο Πρύτανης εκλέγεται μεταξύ των Καθηγητών του Πανεπιστημίου.
(3) Η θητεία του Πρύτανη είναι τετραετής με δυνατότητα μιας
επανεκλογής.
(4) Ο Πρύτανης είναι ο ανώτατος ακαδημαϊκός και εκτελεστικός
αξιωματούχος του Πανεπιστημίου, έχει τη διαχείριση των τρεχουσών
εργασιών του, προΐσταται των υπηρεσιών του, μεριμνά για την εκτέ
λεση των αποφάσεων του Συμβουλίου και της Συγκλήτου, και είναι
υπεύθυνος για την εφαρμογή της πολιτικής του Πανεπιστημίου.
15.—(1) Ο Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου εκλέγεται από τα μέλη
των Συμβουλίων των Τμημάτων στη συνεδρία κατά την οποία εκλέγεται
και ο Πρύτανης.
(2) Ο Αντιπρύτανης εκλέγεται μεταξύ των Καθηγητών του Πανεπι
στημίου.

Ηξουσίι.ς
και καθή
κοντα της
Συγκλήτου.

Πρύτανης.

Αντιπρύτανης.
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(3) Η θητεία τυυ Αντιπρύτανη είναι τετραετής με δυνατότητα μιας
επανεκλογής.
(4) Σε π»:ρίπτο)οη απουσίας ή ανικανότητας του Πρύτανη ή σε
περίπτωση που χηρεύει η Οεοη του Πρύτανη, ο Αντιπρύτανης έχει όλες
τις εξουσίες και ασκεί όλα τα καθήκοντα του Πρύτανη.
Κοσμήτορας
και
Αναπληρωτής
Κοσμήτορας.

16.— (1) Σε κάθε Σχολή του Πανεπιστημίου εκλέγονται Κοσμήτορας
και Αναπληρωτής Κοσμήτορας μεταξύ των Καθηγητών καΓ Αναπληρω
τών Καθηγητών από τα μέλη των Συμβουλίων των Τμημάτων της
Σχολής.
(2) Η θητεία του Κοσμήτορα και του Αναπληρωτή Κοσμήτορα είναι
τριετής, με δυνατότητα μιας επανεκλογής.
(3) Ο Κοσμήτορας ετοιμάζει τον προϋπολογισμό της οικείας Σχολής,
καταρτίζει τα ακαδημαϊκά της προγράμματα, και υποβάλλει εισηγήσεις
για διορισμούς στη Σχολή.

Συμβούλιο
Σχολής.

17.—(1) Υφίσταται σε κάθε Σχολή Συμβούλιο της Σχολής που απο
τελείται από—
(α) Τον Κοσμήτορα και τον Αναπληροντή Κοσμήτορα της Σχολής·
(β) τους Προέδρους των Τμημάτων της Σχολής·
(γ) δύο μέλη από κάθε Τμήμα της Σχολής που εκλέγονται από το
Συμβούλιο του Τμήματος, < από χα οποία το ένα τουλάχιστο
πρέπει να κατέχει τη θέση Καθηγητή·
(δ) δύο εκπροσώπους των φοιτητών της Σχολής.
(2) Η θητεία των αντιπροσώπων των Τμημάτων της Σχολής είναι
διετής με δυνατότητα μιας επανεκλογής.
(3) Πρόεδρος του Συμβουλίου της Σχολής είναι ο Κοσμήτορας της
Σχολής.
(4) Το Συμβούλιο της Σχολής έχει αναφορικά με τη Σχολή όλες τις
αρμοδιότητες που έχει η Σύγκλητος αναφορικά με το Πανεπιστήμιο.
(5) Ο εκπρόσωπος των φοιτητών της Σχολής μετέχει στη συζήτηση ή
στην ψηφοφορία όλων των θεμάτων εξαιρουμένων ορισμένων θεμάτων
που καθορίζονται στους Κανονισμούς.
(6) Οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Σχολής υπόκεινται στην
έγκριση της Συγκλήτου.

Συμβούλιο
Τμήματος.

18.—(Ι) Υφίσταται για κάθε Τμήμα Σχολής Συμβούλιο του Τμήματος
που αποτελείται από—
(α) Τους Καθηγητές και τους Αναπληρωτές Καθηγητές του
Τμήματος·
(β) τόσους εκπροσώπους των Επίκουρων Καθηγητών και Λεκτόρων
που έχουν δύο τουλάχιστο χρόνια υπηρεσίας, ώστε ο αριθμός
τους να είναι ο πλησιέστερος ακέραιος προς το πενήντα τοις
εκατόν του αριθμού των μελών του Συμβουλίου του Τμήματος
που αναφέρονται στην παράγραφο (α)·
(γ) από δύο εκπροσώπους των φοιτητών του Τμήματος.
(2) Η θητεία των εκπροσώπων που προβλέπονται στις παραγράφους
(β) και (γ) είναι διετής με δυνατότητα απεριόριστης επανεκλογής.
(3) Εκλέγονται Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος Τμήματος
από
το
Συμβούλιο του Τμήματος οι οποίοι θα πρέπει να είναι Καθηγητές ή
Αναπληρωτές Καθηγητές.
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(4) Η θητεία του Προέδρου και του Αντιπροέδρου Τμήματος είναι
διετής, μι: δυνατότητα δύο επανεκλογών.
(5) II εκλογή του Προέδρου και του Αντιπροέδρου Τμήματος υπό
κεινται στην έγκριση του Συμβουλίου της Σχολής.
(6) Το Συμβούλιο του Τμήματος είναι υπεύθυνο για το ερευνητικό και
διδακτικό έργο του Τμήματος στα πλαίσια των αποφάσεων
του
Συμβουλίου της Σχολής.
(7) Ο Πρόεδρος του Τμήματος π ρ ο ΐ σ τ α τ α ι του Τμήματος και έχει
την ευθύνη για την τρέχουσα διοίκηση του.
ΜΕΡΟΣ VI—ΣΧΟΛΕΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
19. (Ι) Ως πρώτες Σχολές του Πανεπιστημίου ορίζονται οι
ακόλουθες:
(α) Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
(β) Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών
(γ) Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης.
(2) Κάθε Σχολή του Πανεπιστημίου αποτελείται από Τμήματα που θα
καθορίζονται σε Κανονισμούς.
20. (Ι) Η Σύγκλητος μπορεί να εισηγείται στο Συμβούλιο την
ίδρυση νέων Σχολών του Πανεπιστημίου ή την κατάργηση υφισταμένων,
την ίδρυση ή την κατάργηση Τμημάτων ή Ερευνητικών Μονάδων.
(2) Το Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει Κανονισμούς με την έγκριση του
Υπουργικού Συμβουλίου που θα δημοσιεύονται στην επίσημη εφημερίδα
της Δημοκρατίας και θα προνοούν για την ίδρυση νέων Σχολών του
Πανεπιστημίου ή την κατάργηση υφισταμένων, την ίδρυση ή την
κατάργηση Τμημάτων ή Ερευνητικών Μονάδων:
Νοείται ότι για την ίδρυση των πρώτων Τμημάτων ή Ερευνητικών
Μονάδων του Πανεπιστημίου οι Κανονισμοί εκδίδονται από το Υπουρ
γικό Συμβούλιο και δημοσιεύονται στην επίσημη εφημερίδα
της
Δημοκρατίας.
(3) Κάθε Σχολή, Τμήμα ή Ερευνητική Μονάδα έχει το δικαίωμα να
ρυθμίζει, αφού τηρηθούν οι Κανονισμοί και ύστερα από έγκριση της
Συγκλήτου, τη διδασκαλία, μελέτη και έρευνα στη Σχολή, το Τμήμα ή
την Ερευνητική Μονάδα.
(4) Κάθ£ Σχολή, Τμήμα ή Ερευνητική Μονάδα έχει το δικαίωμα να
μελετά οποιοδήποτε θέμα αφορά τη Σχολή, το Τμήμα ή την Ερευνητική
Μονάδα και να υποβάλλει έκθεση ή εισηγήσεις σχετικά με αυτό.
(5) Οι Ερευνητικές Μονάδες υπάγονται σε μια από τις Σχολές του
Πανεπιστημίου και λειτουργούν εντός ή μεταξύ Τμημάτων.
ΜΕΡΟΣ VII — Α Κ Α Δ Η Μ Α Ϊ Κ Ο ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
21".—(1) Οι βαθμίδες του ακαδημαϊκού προσωπικού είναι οι πιο κάτω:
(α) Καθηγητής
(β) Αναπληρωτής Καθηγητής
(γ) Επίκουρος Καθηγητής
(δ) Λέκτορας.
(2) Είναι δυνατή η ίδρυση ειδικών θέσεων Καθηγητών με τον
προσδιορισμό «έδρα» που θα έχουν συγκεκριμένο επιστημονικό αντι
κείμενο με ειδική οικονομική υποστήριξη που μπορεί να προέρχεται από

Σχολές KUI
Τμήματα ,
του Πανε
πιστημίου.

Νί:ες Σχολές,
Τμήματα και
Ερευνητικές
Μονάδες.

Βαθμίδες
Ακαδημαϊκού
Προσωπικού.
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τον ιδιωτικό τομέα κατόπιν αποδοχής της από το Πανεπιστήμιο και
κάτω από τέτοιους όρους που θα κατοχυρώνουν την ανεξαρτησία του
Πανεπιστημίου από το χορηγητή της οικονομικής αυτής υποστήριξης.
(3) Επιπρόσθετα προς τις αναφερόμενες στο εδάφιο (1) βαθμίδες,
υπάρχουν επίσης Ομότιμοι Καθηγητές^ Επισκέπτες Καθηγητές, Μετα
πτυχιακοί Συνεργάτες και άλλο Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό που
υπηρετούν σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στους Κανο
νισμούς.
(4) Οι θέσεις των Καθηγητών και Αναπληρωτών Καθηγητών είναι
μόνιμες και δεν υπερβαίνουν το 50% του συνόλου των θέσεων του
ακαδημαϊκού προσκοπικού.
(5) Οι θέσεις Επίκουρου Καθηγητή και Λέκτορα πληρούνται με
σύμβαση τριετούς διάρκειας που ανανεώνεται σύμφωνα με τους όρους
που προβλέπονται στους Κανονισμούς.
Επιλογή και
22.—(1) Η εκλογή ή προαγωγή μελών του ακαδημαϊκού πρρσωπικού
Ανέλιξη
αποφασίζεται μετά από την έκθεση ειδικής επιτροπής που συγκροτείται
Ακαδημαϊκού

,

^

■ ,
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.

\

η >
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Προσωπικού, συμφωνά με τους Κανονισμούς. Η απόφαση λαμβάνεται με ψηφοφορία
στην οποία παίρνουν μέρος τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του
Τμήματος και του Συμβουλίου της οικείας Σχολής των υψηλότερων
βαθμίδων, στην περίπτωση όμως θέσης Καθηγητή ψηφίζουν οι ισο
βάθμιοι.
(2) Οι θέσεις Καθηγητή και Αναπληρωτή Καθηγητή πληρούνται
πάντοτε με προκήρυξη ή μετάκληση.
Οι όροι και η οιαδικασία που αφορούν τη μετάκληση καθορίζονται
στους Κανονισμούς.
(3) Η θέση Επίκουρου Καθηγητή πληρούται με προκήρυξη και σε
εξαιρετικές περιπτώσεις με προαγωγή σύμφωνα με όρους που προ
βλέπονται στους Κανονισμούς.
(4) Η θέση Λέκτορα πληρούται με προκήρυξη.
(5) Το Συμβούλιο έχει δικαίωμα αναπομπής αποφάσεων σχετικά με
την επιλογή και ανέλιξη του ακαδημαϊκού προσωπικού.
(6) Αφού τηρηθούν οι διατάξεις του παρόντα Νόμου, οι διαδικασίες
που αφορούν την εκλογή και ανέλιξη του ακαδημαϊκού προσωπικού
προβλέπονται στους Κανονισμούς.
Προσόντα
23.~(Ι) Για τη θέση Λέκτορα απαιτείται διδακτορικό δίπλωμα ανα
Ακαδημαϊκού γνωρισμένου Πανεπιστημίου και η παροχή ενδείξεων για ικανότητα
Προσωπικού.

.

■

. ,

,

e
πανεπιστημιακής διδασκαλίας
και έρευνας.
(2) Για τη θέση Επίκουρου Καθηγητή απαιτούνται τα προσόντα για
τη θέση Λέκτορα και τρία τουλάχιστο χρόνια αυτοδύναμης πανεπιστη
μιακής διδασκαλίας ή ερευνητικής εργασίας σε αναγνωρισμένα ερευνη
τικά κέντρα και πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε έγκυρα διεθνή επιστη
μονικά περιοδικά ή άλλες δημοσιεύσεις αναγνωρισμένης αξίας.
(3) Για τη θέση Αναπληρωτή Καθηγητή απαιτούνται τα προσόντα
για τη θέση Επίκουρου Καθηγητή, η δημοσίευση εργασιών σε έγκυρα
διεθνή επιστημονικά περιοδικά που τεκμηριώνουν αξιόλογη αυτοδύναμη
ερευνητική παραγωγικότητα και ικανότητα καθοδήγησης ερευνητικών
προγραμμάτων.
(4) Για τη θέση Καθηγητή απαιτούνται τα προσόντα για τη θέση
Αναπληρωτή Καθηγητή και ύπαρξη επιστημονικού έργου διεθνούς
αναγνώρισης.
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(5) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ύστερα από τεκμηριωμένη εισή
γηση είναι δυνατόν οι όροι προϋπηρεσίας σε Πανεπιστήμια ή σε
Ερευνητικά Κέντρα να μην απαιτηθούν.
24.—(1) Διορίζονται από το Συμβούλιο Διευθυντής Διοίκησης και
Οικονομικών και Διευθυντής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου, όπως και
άλλοι διοικητικοί υπάλληλοι που είναι αναγκαίοι για την εκπλήρωση
των αρμοδιοτήτων του Πανεπιστημίου.
(2) Η διάρθρωση των διοικητικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου και
οι όροι υπηρεσίας του διοικητικού προσωπικού που διορίζεται με βάση
το εδάφιο (1) καθορίζονται με Κανονισμούς.
ΜΕΡΟΣ VIII — ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
25.—(Ι) Τα Κεφάλαια και οι Πρόσοδοι του Πανεπιστήμιου αποτε
λούνται από —
(α) Επιχορηγήσεις της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας·
(β) δωρεές, κληροδοτήματα και χορηγήματα προς το Πανεπιστήμιο:
Νοείται ότι η αποδοχή δωρεών, κληροδοτημάτων και χορη
γημάτων προς το Πανεπιστήμιο θα γίνεται κάτω από όρους,
ώστε να κατοχυρώνεται η ανεξαρτησία του Πανεπιστημίου,
(γ) Τέλη, δίδακτρα, δικαιώματα και άλλα χρηματικά ποσά που
περιέρχονται στο Πανεπιστήμιο σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο
και τους Κανονισμούς·
(δ) χρηματικά ποσά που είναι με οποιοδήποτε τρόπο πληρωτέα στο
Πανεπιστήμιο αναφορικά με θέματα συναφή με τις αρμοδιό
τητες του*
(ε) χρηματικά ποσά από δάνεια που συνάπτει το Πανεπιστήμιο·
(στ) εισοδήματα από εκμετάλλευση της περιουσίας του*
(ζ) κάθε άλλο ποσό ή στοιχείο ενεργητικού που δυνατόν να είναι
πληρωτέο στο Πανεπιστήμιο ή να περιέλθει στο Πανεπιστήμιο
σχετικά με οποιαδήποτε από τις αρμοδιότητες του.
(2) Αφού τηρηθούν οι διατάξεις του εδαφίου (3) το Πανεπιστήμιο
μπορεί να συνάπτει δάνεια για την αντιμετώπιση των υποχρεώσεων του
ή για την άσκηση ή εκτέλεση των εξουσιών, αρμοδιοτήτων,.λειτουργιών
και καθηκόντων του.
(3) Η δυνάμει του εδαφίου (2) εξουσία του Πανεπιστημίου για
σύναψη δανείων ασκείται μόνο με την έγκριση του Υπουργικού Συμβου
λίου που ορίζει —
(α) Το ποσό και την πηγή του δανείου* και
(β) τους όρους σύναψης του δανείου.
26. Το Πανεπιστήμιο δεν μπορεί χωρίς την προηγούμενη έγκριση
του Υπουργικού Συμβουλίου να εκποιεί, υποθηκεύει, επιβαρύνει, εκμι
σθώνει ή διαθέτει με οποιοδήποτε τρόπο ακίνητη ιδιοκτησία του
Πανεπιστημίου.
27. Τα Κεφάλαια του Πανεπιστημίου θα διατίθενται αποκλειστικά
για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων και την επιτέλεση των σκοπών
του Πανεπιστημίου και προς όφελος του Πανεπιστημίου.
28. Το Πανεπιστήμιο απαλλάσσεται από την πληρωμή —
(α) Φορών που επιβάλλονται ή εισπράττονται με βάση τη νομο
θεσία περί Φορολογίας του Εισοδήματος·

Διοικητικό
Προσωπικό.

Κεφάλαια και
Πρόσοδοι του
Πανεπι
στημίου.

Εκποίηση κλπ.
Ακίνητης
Ιδιοκτησίας.

Διάθεση
Κεφαλαίων.

Απαλλαγή
Φορολογίας.
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(β)

Επενδύσεις.

Κεφ. 193.

Λογαριασμοί.

Ετήσια
' Εκθεση για
τις Εργασίες
του Πανεπι
στημίου.

Κανονισμοί.

τελών χαρτοσήμου που καταβάλλονται με βάση τη νομοθεσία
περί Τελών Χαρτοσήμου
(γ) φόρων, τελών ή δασμών που καταβάλλονται με βάση την
τελωνειακή νομοθεσία αναφορικά με μηχανικές εγκαταστάσεις,
οχήματα, εξοπλισμό και κάθε. άλλου είδους περιουσιακά
στοιχεία που εισάγονται για χρήση από το Πανεπιστήμιο ή για
λογαριασμό του Πανεπιστημίου και που δεν προορίζονται για
πώληση 
(δ) φόρων που επιβάλλονται από τοπικές αρχές.
29. Τα χρηματικά ποσά που βρίσκονται σε πίστη του Πανεπιστημίου
μπορούν να κατατίθενται σε τρεχούμενο λογαριασμό ή σε λογαριασμό
καταθέσεων σε οποιαδήποτε τράπεζα, είτε να τοποθετούνται σε επενδύ
σεις στις οποίες ο επίτροπος μπορεί με βάση τον περί Επιτρόπων Νόμο
να επενδύει τα κεφάλαια του εμπιστεύματος, ή, με την έγκριση του
Υπουργικού Συμβουλίου να τοποθετούνται σε άλλες επενδύσεις που ο
Υπουργός Οικονομικών μπορεί να ορίζει γενικά ή ειδικά.
30.—(1) Το Πανεπιστήμιο μεριμνά για την τήρηση κατάλληλων
βιβλίων και λογαριασμών αναφορικά με τις εργασίες του, καθώς και για
την κατάρτιση ετήσιας κατάστασης λογαριασμών.
(2) Οι λογαριασμοί του Πανεπιστημίου ελέγχονται κάθε χρόνο από
το Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας που υποβάλλει την έκθεση τού στο
Συμβούλιο και αποστέλλει αντίγραφο της στο Υπουργικό Συμβούλιο και
τη Βουλή των Αντιπροσώπων.
31. Το Πανεπιστήμιο, το συντομότερο δυνατόν, μετά τη λήξη κάθε
ακαδημαϊκού έτους, μεριμνά για την κατάρτιση και διαβίβαση στο
Υπουργικό Συμβούλιο έκθεσης αναφορικά με τις δραστηριότητες του
κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους, που περιέχει
πληροφορίες για το έργο και την πολιτική του.
ΜΕΡΟΣ IX  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
32.—(1) Αφού τηρηθούν οι διατάξεις του παρόντα Νόμου, το Συμ
βούλιο μπορεί ύστερα από συνεννόηση με τη Σύγκλητο να εκδίδει
κανονισμούς για ή αναφορικά με τη ρύθμιση οποιουδήποτε ζητήματος
που αφορά την οργάνωση, διαχείριση και διοίκηση του Πανεπιστημίου
και ειδικότερα, χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των προηγουμένων,
για ή αναφορικό με —
(α) Την οργάνωση του Πανεπιστημίου*
(β) την ίδρυση νέων ή την κατάργηση υφιστάμενων Σχολών του
Πανεπιστημίου και την ίδρυση ή την κατάργηση Τμημάτων ή
Ερευνητικών μονάδων
(γ) την οργάνωση των υπηρεσιών που απαιτούνται για τη λειτουρ
γία του Πανεπιστημίου·
(δ) το προσωπικό του Πανεπιστημίου·
(ε) τα προσόντα για εισδοχή στο Πανεπιστήμιο και την επιλογή
και εγγραφή φοιτητών
(στ) την πειθαρχία στο Πανεπιστήμιο και τη διαδικασία επιβολής
της"
(ζ) τις εξετάσεις ή την αξιολόγηση για υποτροφίες, βοηθήματα,
βραβεία, πτυχία και διπλώματα, και τη χορήγηση πτυχίων
περιλαμβανόμενων τιμητικών τίτλων και τη χορήγηση διπλω
μάτων ή άλλων πιστοποιητικών

la
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..(η)> ΐ α τέλη ή άλΐύ δικαιώματα για την εγγραφή και για οποιαδή
• ■ ποτέ εξέτασ^ΐτξιολόνήσή; πτυχίο, δίπλωμα ή πιστοποιητικό"
(θ) τα τέλη; δίδακτρα η άλλα δικαιώματα που θα καταβάλλονται για
τη φοίτηση και για τη χρησιμοποίηση των υπηρεσιών και
εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου"
(ί) τη σύνδεση μέ το Πανεπιστήμιο οποιασδήποτε Σχολής ή
:  εκπαιδευτικού ή ερευνητικού Ιδρύματος και την ίδρυση εξαρτη
μένων από το Πανεπιστήμιο ερευνητικών μονάδων
(ία) τις υποτροφίες, βοηθήματα ή βραβεία, επιδόματα ή φοιτητικά
δάνεια που χορηγούνται από το Πανεπιστήμιο ή άλλα πρόσωπα
ή οργανισμούς·
(ιβ),ν την παροχή διαμονής σε φοιτητές και τη διαχείριση και έλεγχο
:,; των χώρων διαμονής'
(ιγ) την άσκηση, κατόπιν συμφωνίας με τον ιδιοκτήτη ή αυτόν που
, έχει τη διαχείριση οποιουδήποτε ξενώνα ή άλλων χώρων
.. ■
. !, διαμονής που δεν ιδρύθηκαν από το Πανεπιστήμιο, της
ςξουσίας ελέγχου και διεύθυνσης του ξενώνα ή των άλλων
.<■ χώρων διαμονής·
(ΐδ) την ^αροχή συντάξεων είτε μέ την ίδρυση ταμείου είτε με την
. προσχώρηση σε ταμείο που διοικείται από άλλους;
(£ε) τη μερίμνα για διαμονή του προσωπικού και των φοιτητών, που
^ π ε ρ ι λ α μ β ά ν ε ι την ανέγερση ή χρηματοδότηση κτιρίων πού
ανήκουν στο Πανεπιστήμιο ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή
* οργανισμό' ,
(ιστ) ΐ  χ/ή'ν ίβρύσή φοιτητικής'ένωσης·'
(ιζ) τον καθορισμό η τη ρύθμιση οποιουδήποτε ζητήματος ή θέ
ματος που χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού ή ρύθμισης με
. ,. β.άσ.η τον παρόνταΝόμο ή του οποίου ο καθορισμός ή ρύθμιση
. * είναι αναγκαία για τους σκοπούς του παρόντα Νόμου.
(2) Κανονισμοί που εκδίδονται από το Συμβούλιο μπορούν να
προνοούν για,'την έκδοση κανόνων, είτε από το Συμβούλιο είτε, αφού
τηρηθούν οι τυχόν από τους Κανονισμούς προβλεπόμενοι όροι, από τη
Σύγκλητο ή άλλο πρόσωπο ή σώμα που καθορίζεται στους Κανονισμούς.
(3) Κανονισμοί που εκδίδονται από το Συμβούλιο θα εγκρίνονται από
το Υπουργικό Συμβούλιο και θα κατατίθενται στη Βουλή των Αντι
προσώπων. Αν μετά πάροδο εξήντα ημερών από την κατάθεση τους η
Βουλή των Αντιπροσώπων με απόφαση της δεν τροποποιήσει
ή
ακυρώσει τους Κανονισμούς στο σύνολο τους ή μερικώς, τότε αυτοί
αμέσως μετά την πάροδο της πιο πάνω προθεσμίας δημοσιεύονται στην
επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας και τίθενται σε ισχύ από τη
δημοσίευση αυτή.
ΜΕΡΟΣ Χ  ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
33,—(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο διορίζει Προσωρινή Διοικούσα
Επιτροπή πού αποτελείται από επτά μέχρι έντεκα μέλη με ακαδημαϊκή
προέλευση.
(2) Στις συνεδρίες της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής συμμετέ
χει ως σύμβουλος, παρατηρητής και ένας εκπρόσωπος της ΟΥΝΕΣΚΟ ο
οποίος ορίζεται για το σκοπό αυτό από το Υπουργικό Συμβούλιο μετά
από συνεννόηση με την ΟΥΝΕΣΚΟ.
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(3) Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή διορίζει Εκλεκτορικά Σώματα :{' ;
αποτελούμενα από Κυπρίους, κατά προτίμηση καθηγητές Ανώτατων
; /
Σχολών, από τουλάχιστο τρεις χώρες, για επιλογή του πρώτου διδακτι
κού προσωπικού του Πανεπιστημίου.
(4) Τα Εκλεκτορικά Σώματα είναι πενταμελή, και διορίζεται ένα
Εκλεκτορικό Σώμα για κάθε ειδικότητα ή Τμήμα του ΙΊανεπιστημίου.; V
(5) Τα Εκλεκτορικά Σώματα προβαίνουν στην εκλογή των πρώτων r J .
;
Καθηγητών και Αναπληρωτών Καθηγητών του Πανεπιστημίου.
(6) Με το διορισμό τους οι πρώτοι Καθηγητές και Αναπληρωτές U
Καθηγητές καθίστανται μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος του οικείου
Τμήματος ή ειδικότητας.
(7) Ακολούθως το Εκλεκτορικό Σώμα κάθε Τμήματος ή ειδικότητας
προβαίνει στην εκλογή του πρώτου μη μόνιμου ακαδημαϊκού προ
σωπικού.
(8) Όταν ολοκληρωθεί ο διορισμός επτά τουλάχιστο μελών του
ακαδημαϊκού προσωπικού κάθε Τμήματος, από τα οποία τέσσερα:. ·
τουλάχιστον είναι μόνιμα, καταρτίζεται το Συμβούλιο το.υ Τμήματος.
(9) Όταν ολοκληρωθεί η κατάρτιση των Συμβουλίων δύο τουλά
χιστο Τμημάτων μιας Σχολής, εκλέγονται ο πρώτος Κοσμήτορας και ό
Αναπληρωτής Κοσμήτορας και συγκροτείται τό Συμβούλιο της Σχολής.
(10) Όταν ολοκληρωθεί η κατάρτιση των Συμβουλίων πέντε τουλά
χιστο Τμημάτων, εκλέγονται ο πρώτος Πρύτανης και ο Αντιπρύτανης
και συγκροτείται η Σύγκλητος και το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου. .
(Π) Μέχρι την εκλογή της πρώτης Συγκλήτου και τη σύσταση του
πρώτου Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, η Προσωρινή Διοικούσα Επι
τροπή έχει όλες τις αρμοδιότητες και εκτελεί όλα τα καθήκοντα του
Συμβουλίου και της Συγκλήτου.
(12) Μέχρι την εκλογή του πρώτου Πρύτανη ο Πρόεδρος της
προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής έχει όλες τις αρμοδιότητες και
εκτελεί όλα τα καθήκοντα του Πρύτανη.
(13) Η αμοιβή των μελών της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής
καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο:
^ :

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία.

