Ν. 53(Ι)/94

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. 2890 της 8ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΜΕΡΟΣ Ι
Ο περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 1994 εκδίδεται με δημο
σίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52
του Συντάγματος.
Αριθμός 53(1) του 1994
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρετ α ι ως ο περί Π α νεπιστημίου Κύπρου
(Τροποποιητικός)
Νόμος του 1994 α
κ ι θα δια βάζετα ι α
μ ζί με τους
περί Πα νεπιστημίου Κύπρου Νόμους του 1989 κα ι 1990 (που στο εξής θα
αναφέρονται ως «ο βα σικός νόμος») κα ι ο βα σικός νόμος κα ι ο πα ρών Νόμος
θα α να φέροντα ι μα ζί ως οι περί Πα νεπιστημίου Κύπρου Νόμοι του 1989 μέχρι
1994.

Συνοπτικός
τίτλος.

2. Η πα ράγρα φος (α ) του εδα φίου (1) του άρθρου 6 του βα σικού νόμου
τροποποιείται με την α ντικα τάστα ση της φράσης «την 1η Σεπτεμβρίου κα ι
λήγει την 31η Αυγούστου» (πέμπτη γρα μμή) α πό τη φράση «την 1η Ια νου
αρίου κα ι λήγει την 31η Δεκεμβρίου» κα ι την προσθήκη στο τέλος της της
ακόλουθης επιφύλα ξης:

Τροποποίηση
του άρθρου 6
του βα σικού
νόμου.

«Νοείται ότι για την περίοδο α πό 1η Σεπτεμβρίου 1994 μέχρι
Δεκεμβρίου 1994 θα κ α τ α ρτισθεί ειδικός Προϋπολογισμός
καλύπτει την ως άνω περίοδο».
3. Το άρθρο 17 του βα σικού νόμου τροποποιείτα ι με τη δια γρα φή
τελείας στο τέλος της πα ρα γράφου (γ) του εδα φίου (1) α υτού
προσθήκη της φράσης
«ή Ανα πληρωτή Κα θηγητή,
ότ
α ν δεν
Καθηγητής·».
(715)

144 του 1989
137 του 1990.

την 31η
που θα
της άνω
κα ι την
υπάρχει

Τροποποίηση
του άρθρου 17
του βα σικού
νόμου.
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Τροποποίηση
του άρθρου 18
του βασικού
νόμου.

Τροποποίηση
του άρθρου 33
του βασικού
νόμου.

Έναρξη
της ισχ ύος
του παρόντος
Νόμου.

716

4. Η πα ράγρα φος (β) του εδα φίου (1) του άρθρου 18 του βα σικού νόμου
τροποποιείται με την α ντικα τάστα ση στο τέλος της της άνω τελεία ς με δύο
τελείες και την προσθήκη της ακόλουθης επιφύλα ξης:
«Νοείται ότι κα τά τον κα τα ρτισμό του πρώτου Συμβουλίου του
Τμήματος, οι Επίκουροι Κα θηγητές κα ι Λέκτορες μπορούν να έχουν ένα
τουλάχιστο χρόνο υπηρεσία ς.».
5. Το εδάφιο (8) του άρθρου 33 του βα σικού νόμου τροποποιείτα ι με την
προσθήκη στο τέλος του της ακόλουθης επιφύλα ξης:
«Νοείται ότι κα τά τον κα τα ρτισμό του πρώτου Συμβουλίου του
Τμήματος τα μόνιμα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού μπορεί να είνα ι
τουλάχιστο τρία .».
6. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 1994.

\

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπρια κής Δημοκρα τία ς, Λευκωσία.

