Ε .Ε . Π α ρ .Ι(I), Α ρ .4079, 31/3/2006

46(I)/2006

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Πανεπιστημίου

τίτλος.

Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 και θα διαβάζεται

144 του 1989

μαζί με τους περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμους του 1989

137 του 1990

έως (Αρ.2) του 2003 (που στη συνέχεια θα αναφέρεται ως «ο

53(Ι) του 1994

βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα

77(Ι) του 1994
24(Ι) του 1995
59(Ι) του 1997

αναφέρονται μαζί ως οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμοι
του 1989 έως 2006.

90(Ι) του 1998
127(Ι) του 1999
84(Ι) του 2000
44(Ι) του 2001
90(Ι) του 2002
151(Ι) του 2002
44(Ι) του 2003
199(Ι) του 2003.
Τροποποίηση

2. Το εδάφιο (5) του άρθρου 12 του βασικού νόμου

του άρθρου 12

τροποποιείται

του βασικού
νόμου.

με

την

αντικατάσταση

της

φράσης

«εξαιρουμένων ορισμένων θεμάτων που καθορίζονται στους
Κανονισμούς.» (τρίτη γραμμή) με την ακόλουθη πρόνοια:
«εξαιρουμένων των θεμάτων (α)

της εκλογής, της προαγωγής ή της ανέλιξης του
ακαδημα κού προσωπικού

(β)

του περιεχομένου των εξεταστικών δοκιμίων ή της
βαθμολογίας τουςκαι
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(γ)

της δημιουργίας ή κατάργησης νέων Τμημάτων,
Σχολών και Ερευνητικών Μονάδων.».

Τροποποίηση

3.

του άρθρου 14

ακολούθως:

του βασικού

Το άρθρο 14 του βασικού νόμου τροποποιείται ως

νόμου.

(α)

με την αρίθμηση του υφιστάμενου κειμένου του
εδαφίου (1) αυτού ως παραγράφου (α) του
εδαφίου (1), και την προσθήκη, αμέσως μετά την
παράγραφο

(α),

της

ακόλουθης

νέας

παραγράφου:
«(β) Ο χρόνος σύγκλησης της, κατά την
παράγραφο (α), συνεδρίας και η διαδικασία για
την

εκλογή

του

Πρύτανη,

καθώς

και

οποιαδήποτε άλλα συναφή θέματα δύνανται να
καθορίζονται με Κανονισμούς.»·και
(β)

με την αντικατάσταση του εδαφίου (3) αυτού με το
ακόλουθο νέο εδάφιο:
«(3)(α)Τηρουμένων

των

διατάξεων

της

παραγράφου (β), η θητεία του Πρύτανη είναι
τετραετής,

με

δυνατότητα

μιας

μόνον

επανεκλογής.
(β)Ο χρόνος έναρξης της θητείας του Πρύτανη
δύναται να καθορίζεται με Κανονισμούς.».
Τροποποίηση

4. Το άρθρο 15 του βασικού νόμου τροποποιείται ως

του άρθρου 15

ακολούθως:

του βασικού
νόμου.
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(α)

με την προσθήκη, στο εδάφιο (1) αυτού,
αμέσως μετά την τελεία (τέταρτη γραμμή), της
ακόλουθης νέας πρότασης:
«Η εκλογή των Αντιπρυτάνεων ακολουθεί την
εκλογή του Πρύτανη.»· και

(β)

με την προσθήκη, αμέσως μετά το υφιστάμενο
εδάφιο (3) αυτού του ακόλουθου νέου εδαφίου :
«(4) Σε περίπτωση πρόωρης κένωσης της
θέσης

των

Αντιπρυτάνεων,

εφαρμόζονται

αναφορικά με την εκλογή, τη θητεία και τον
χρόνο ανάληψης των καθηκόντων τους, κατ’
αναλογία, οι διατάξεις του άρθρου 14 του
Νόμου και οι διατάξεις των Κανονισμών που
εκδίδονται δυνάμει αυτού.».
Κατάργηση

5. Το άρθρο 15Γ του βασικού νόμου καταργείται.

του άρθρου 15Γ
του βασικού
νόμου.
Τροποποίηση

6. Το εδάφιο (5) του άρθρου 17 του βασικού νόμου

του άρθρου 17

τροποποιείται

του βασικού
νόμου.

με

την

αντικατάσταση

της

φράσης

«εξαιρουμένων ορισμένων θεμάτων που καθορίζονται στους
Κανονισμούς.» (δεύτερη και τρίτη γραμμή) με την ακόλουθη
πρόνοια:
«εξαιρουμένων των θεμάτων (α)

της εκλογής, της προαγωγής ή της ανέλιξης του
ακαδημα κού προσωπικού
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(β)

του περιεχομένου των εξεταστικών δοκιμίων ή της
βαθμολογίας τουςκαι

(γ)

της δημιουργίας ή κατάργησης νέων Τμημάτων,
Σχολών και Ερευνητικών Μονάδων.».

Τροποποίηση

7. Το άρθρο 18 του βασικού νόμου τροποποιείται με την

του άρθρου 18

προσθήκη, αμέσως μετά το υφιστάμενο εδάφιο (9) αυτού,

του βασικού
νόμου.

του ακόλουθου νέου εδαφίου:

«(10) Οι εκπρόσωποι των φοιτητών στο Συμβούλιο
Τμήματος μετέχουν στη συζήτηση και στη ψηφοφορία
για τη λήψη αποφάσεων σε σχέση με όλα τα θέματα,
που είναι ενώπιον του Συμβουλίου του Τμήματος,
εξαιρουμένων των θεμάτων (α)

της εκλογής, της προαγωγής ή ανέλιξης του
ακαδημα κού προσωπικού

(β)

του περιεχομένου των εξεταστικών δοκιμίων ή
της βαθμολογίας τουςκαι

(γ)

της

δημιουργίας

Τμημάτων,

ή

Σχολών

κατάργησης
και

νέων

Ερευνητικών

Μονάδων.».
Τροποποίηση

8. Το εδάφιο (1) του άρθρου 32 του βασικού νόμου

του άρθρου 32

τροποποιείται ως ακολούθως:

του βασικού
νόμου.

(α)

με την αντικατάσταση της παραγράφου (ε) αυτού
με την ακόλουθη νέα παράγραφο:
« (ε) τη διαδικασία για τον καθορισμό του αριθμού
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των προσφερόμενων θέσεων σε νεοεισαγόμενους
φοιτητές, τα κριτήρια για την εισαγωγή φοιτητών
στο Πανεπιστήμιο, την εγγραφή καθώς και τη
διαγραφή τους » και
(β)

με την αντικατάσταση της παραγράφου (στ) με
την ακόλουθη νέα παράγραφο:
«(στ) τα πειθαρχικά αδικήματα, την άσκηση και
τη διαδικασία πειθαρχικής δίωξης, την επιβολή
πειθαρχικών ποινών και άλλα συναφή με την
πειθαρχία

του

ακαδημα κού

ή

άλλου

εκπαιδευτικού προσωπικού και των φοιτητών
θέματα.».
Τροποποίηση του

9. Το άρθρο 33 του βασικού νόμου τροποποιείται με την

άρθρου 33 του

προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (13) αυτού, του

βασικού νόμου.

ακόλουθου νέου εδαφίου:
«(14) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του εδαφίου
(3) του άρθρου 14 και του εδαφίου (2) του άρθρου 15

46(I) του 2006.

του βασικού νόμου, η θητεία, των υφιστάμενων, κατά
την έναρξη της ισχύος του περί Πανεπιστημίου
Κύπρου (Τροποποιητικού) Νόμου του 2006, Πρύτανη
και Αντιπρυτάνεων παρατείνεται κατά δύο μήνες.».
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