
Ο περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001 εκδίδεται με δημοσίευση 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

 Αριθμός 44(Ι) του 2001 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 2001 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμους του 
1989 έως 2000 (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 2001. 

144 του 1989  
137 του 1990  
53(Ι) του 1994  
24(Ι) του 1995  
59(Ι) του 1997  
90(Ι) του 1998 
127(Ι) του 1999 
84(Ι) του 2000. 

  

Τροποποίηση του 
άρθρου 21 του 
βασικού νόμου. 

2. Το άρθρο 21 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
(α) Με την αντικατάσταση των εδαφίων (4) και (5) αυτού από τα ακόλουθα νέα 

εδάφια: 
  «(4) Οι τέσσερις βαθμίδες που αναφέρονται στο εδάφιο (1) είναι 

συνδυασμένες. Τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού εκλέγονται, 
αξιολογούνται και ανελίσσονται σε ανώτερη βαθμίδα, σύμφωνα με τη 
διαδικασία που προβλέπεται σε Κανονισμούς. Η διάκριση σε μόνιμες και μη 
μόνιμες θέσεις καταργείται. 

  (5) Το ένα δέκατο του εκάστοτε αριθμού των θέσεων του ακαδημαϊκού 
προσωπικού δεν προκηρύσσονται επειδή προορίζονται για πρόσκληση 
επισκεπτών καθηγητών ή μετάκληση Καθηγητών.». 

Τροποποίηση του 
άρθρου 22 του 
βασικού νόμου. 

3. Το άρθρο 22 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Με την αντικατάσταση του όρου «Επιλογή» στον πλαγιότιτλο με τον όρο 
«Εκλογή». 

 (β) Με την αντικατάσταση της λέξης «προαγωγή», (πρώτη γραμμή) του εδαφίου 
(1), με τη λέξη «ανέλιξη». 

 (γ) Με την αντικατάσταση των εδαφίων (2) και (3) αυτού με τα ακόλουθα νέα 
εδάφια: 

  «(2) Οι θέσεις Καθηγητή και Αναπληρωτή Καθηγητή πληρούνται με 
προκήρυξη, μετάκληση ή ανέλιξη, σύμφωνα με όρους και διαδικασίες που 
καθορίζονται στους Κανονισμούς.  Επίσημη 

Εφημερίδα, 
Παράρτημα  
Τρίτο(I): 
15.2.1996. 

  

  (3) Η θέση Επίκουρου Καθηγητή πληρούται με προκήρυξη ή ανέλιξη, 
σύμφωνα με όρους και διαδικασίες που καθορίζονται στους Κανονισμούς.»· 
και 
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(δ) με την αντικατάσταση της λέξης «επιλογή» στο εδάφιο (5) με τη λέξη 
«εκλογή». 

 

4. Το άρθρο 23 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Τροποποίηση 

(α) Με την αντικατάσταση των εδαφίων (2), (3) και (4) με τα ακόλουθα νέα εδάφια: του άρθρου 23 
του βασικού 
νόμου. 

 «(2) Για τη θέση Επίκουρου Καθηγητή απαιτούνται τα προσόντα για τη 
θέση του Λέκτορα και τρία τουλάχιστο χρόνια αυτοδύναμης 
πανεπιστημιακής διδασκαλίας ή ερευνητικής εργασίας, μετά την απόκτηση 
διδακτορικού τίτλου, σε αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο ή ερευνητικό 
κέντρο. Επίσης απαιτούνται πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε έγκυρα διεθνή 
επιστημονικά περιοδικά ή άλλες δημοσιεύσεις αναγνωρισμένης αξίας, που 
προοιωνίζουν σημαντική συμβολή στην επιστήμη. 

 

 (3) Για τη θέση Αναπληρωτή Καθηγητή απαιτούνται τα προσόντα για τη 
θέση του Επίκουρου Καθηγητή και επιπλέον τα ακόλουθα προσόντα: 

 

 (α) Επτά τουλάχιστο χρόνια συνολικής πανεπιστημιακής ή ισοδύναμης 
εργασίας μετά την απόκτηση διδακτορικού τίτλου, από τα οποία 
τουλάχιστο τα τέσσερα να είναι χρόνια πανεπιστημιακής εργασίας, ή 
κατοχή θέσης σε αντίστοιχη βαθμίδα αναγνωρισμένου 
Πανεπιστημίου. 

 

 (β) Δημοσίευση εργασιών, όπως άρθρων σε διεθνή επιστημονικά 
περιοδικά εγνωσμένου κύρους ή μονογραφιών ή βιβλίων 
αναγνωρισμένων εκδοτικών οίκων, που τεκμηριώνουν αξιόλογο 
αυτοδύναμο ερευνητικό έργο. 

 

 (γ) Ικανότητα καθοδήγησης και προώθησης έρευνας, που 
περιλαμβάνει εποπτεία μεταπτυχιακών φοιτητών, καθοδήγηση ή 
σημαντική συμβολή σε ερευνητικά προγράμματα ή εξασφάλιση 
χρηματοδότησης ερευνητικών δραστηριοτήτων. 

 

 (δ) Ενδείξεις διεθνούς αναγνώρισης της συμβολής του υποψηφίου σε 
συγκεκριμένο ερευνητικό πεδίο, όπως ερευνητικές αναφορές, 
προσκλήσεις για επιστημονικές ομιλίες, ανάθεση αξιολόγησης 
άρθρων, ερευνητικών προτάσεων ή διδακτορικών διατριβών, 
συμμετοχή σε επιτροπές έκδοσης επιστημονικών περιοδικών ή 
συμμετοχή σε οργάνωση συνεδρίων. 

 

 (ε) Συμβολή στην προώθηση του διδακτικού και διοικητικού έργου 
του Πανεπιστημίου. 

 

 (4) Για τη θέση του Καθηγητή απαιτούνται τα προσόντα για τη θέση 
Αναπληρωτή Καθηγητή και επιπλέον τα ακόλουθα προσόντα: 

 

 
(α) Έντεκα τουλάχιστο χρόνια συνολικής πανεπιστημιακής ή 
ισοδύναμης εργασίας μετά την απόκτηση διδακτορικού τίτλου, από τα 
οποία τουλάχιστο τα τέσσερα να είναι χρόνια πανεπιστημιακής 
εργασίας, ή κατοχή θέσης στη βαθμίδα του Καθηγητή σε 
αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο. 

 

 (β) Διεθνής αναγνώριση επιστημονικού έργου.  

 
(γ) Σημαντική συμβολή στο διδακτικό και διοικητικό έργο του 
Πανεπιστημίου. 
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(δ) Επίβλεψη και επιτυχής ολοκλήρωση ερευνητικών προγραμμάτων ή 
διδακτορικών διατριβών.»· και 

(β) με τη διαγραφή του εδαφίου (5) αυτού 
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