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Ο περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημο
σίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το
Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 24(1) του 1995
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΝΟΜΟ
Συνοπτικός
τίτλος.
144 του 1989
137 του 1990
53(1) του 1994.

Τροποποίηση
του άρθρου 5
του βασικού
νόμου.
Τροποποίηση
του άρθρου 6
του βασικού
νόμου.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Πανεπιστημίου Κύπρου
(Τροποποιητικός) Νόμος του 1995 και θα δ ιαβάζεται μαζί με τους περί
Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμους του 1989 έως 1994 (που στο εξής θα
αναφέρονται ως "ο βασικός νόμος") και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος
θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμοι του 1989 έως
1995.
2. Το εδ άφιο 2 του άρθρου 5 του βασικού νόμου τροποποιείται με την
αντικατάσταση των λέξεων "ο Διευθυντής Βιβλιοθήκης" (δ εύτερη γραμμή) με
τη φράση "ένας εκπρόσωπος του δ ιοικητικού προσωπικού εκλεγόμενος από
το σύνολο του προσωπικού αυτού".
3. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
(α) Με την αντικατάσταση της παραγράφου (α) αυτού με την ακόλουθη
παράγραφο:
"(α) Έχει τη διαχείριση και τον έλεγχο των διοικητικών και οικο
νομικών υποθέσεων του Πανεπιστημίου και της περιουσίας
του και ειδικότερα—
(i) Καταρτίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό του Πανεπιστη
μίου που καλύπτει το οικονομικό έτος, που αρχίζει την
1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε
χρόνου·
(ii) καθορίζει το επίπεδο μισθών και άλλων ωφελημάτων
του προσωπικού του Πανεπιστημίου·

(β)

(iii) κατανέμει τα κονδύλια για την κτιριακή υποδομή του
Πανεπιστημίου·"·
με την αντικατάσταση της παραγράφου (γ) αυτού με την ακόλουθη
παράγραφο:
"(γ)(ϊ) έχει εξουσία και αρμοδιότητα να προβαίνει στις απαραί
τητες διαπιστωτικές πράξεις που αφορούν τις εκλογές ή
προαγωγές του ακαδημαϊκού προσωπικού και να επικυ
ρώνει τους διορισμούς και τις προαγωγές του·
(ii) έχει εξουσία και αρμοδιότητα να επικυρώνει τους διορι
σμούς ή τις προαγωγές του διοικητικού προσωπικού του
Πανεπιστημίου·"·
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με την προσθήκη, μετά την παράγραφο (γ) αυτού της ακόλουθης νέας
παραγράφου:

"(δ) έχει την ευθύνη για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου·"· και
με την αναρίθμηση της υφιστάμενης παραγράφου (δ) σε παρά
γραφο (ε).
4. Το εδάφιο (2) του άρθρου 8 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το Τροποποίηση
ακόλουθο νέο εδάφιο:
του άρθρου 8
(δ)

του βασικού

"(2) Ανεξάρτητα από τις πρόνοιες του εδαφίου (1) η θητεία των μελών νόμου,
του πρώτου Συμβουλίου που διορίζονται ή εκλέγονται καθορίζεται ως
ακολούθως:
(α) Του Προέδρου και του Αντιπροέδρου η θητεία είναι τετραετής·
(β) τριών μελών η θητεία είναι τριετής·
(γ) τεσσάρων μελών η θητεία είναι τετραετής·
(δ) τριών μελών η θητεία είναι πενταετής.".
5. Τα εδάφια (1) και (2) του άρθρου 9 του βασικού νόμου αντικαθίστανται Τροποποίηση
από το ακόλουθο νέο εδάφιο (1), ενώ τα υφιστάμενα εδάφια (3), (4) και (5) ^υβασ?κου
αναριθμούνται σε εδάφια (2), (3) και (4), αντίστοιχα:
νόμου.
"(1) Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διαβουλεύεται με τη Σύγκλητο του
Πανεπιστημίου και από τα τέσσερα μέλη που διορίζονται από το
Υπουργικό Συμβούλιο και από τα τρία μέλη που διορίζονται από τη
Σύγκλητο του Πανεπιστημίου, διορίζει τον Πρόεδρο και τον
Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου. Στην περίπτωση που ο Πρόεδρος
προέρχεται από τα μέλη που έχει διορίσει το Υπουργικό Συμβούλιο, ο
Αντιπρόεδρος θα προέρχεται από τα μέλη που έχει διορίσει η
Σύγκλητος και αντίστροφα.".

