
 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 
ΝΟΜΟ 

--------------------------------------- 
 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός 
τίτλος. 

144 του 1989 
137 του 1990 

53(Ι) του 1994 
77(Ι) του 1994 
24(Ι) του 1995 
59(Ι) του 1997 
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 
    46(Ι) του 2006 
152(Ι) του 2006. 

   1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Πανεπιστημίου 

Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007 και θα διαβάζεται 

μαζί με τους περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμους του 1989 έως 

(Αρ. 2) του 2006 (που στο εξής θα αναφέρονται ως "ο βασικός 

νόμος") και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρεται 

μαζί ως οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμοι του 1989 έως 

2007. 

  
Τροποποίηση του 
άρθρου 8 του 
βασικού νόμου. 

   2.  Το άρθρο 8 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη στο τέλος του εδαφίου (5) αυτού της ακόλουθης 

πρότασης: 

 

 "Εάν ο χρόνος που απομένει είναι πέραν του ημίσεoς της  

θητείας, τότε, ο χρόνος αυτός για σκοπούς 

επαναδιορισμού ή επανεκλογής, θεωρείται τριετής θητεία." 

  
Τροποποίηση του 
άρθρου 12 του 
βασικού νόμου. 

   3.  Το άρθρο 12 του βασικού  νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (4) αυτού, του ακόλουθου 

νέου εδαφίου (5), του υφισταμένου εδαφίου (5) αναριθμουμένου 

σε εδάφιο (6): 

 

 "(5)  ΄Οταν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση μέλους της 

Συγκλήτου που εκλέγεται σύμφωνα με την παράγραφο (γ) 

του εδαφίου (1), η θέση πληρούται άμεσα, για το υπόλοιπο 

της θητείας του αποχωρήσαντος μέλους.  Εάν ο χρόνος 

που απομένει είναι πέραν του ημίσεoς της θητείας, τότε, ο 
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χρόνος αυτός για σκοπούς επανεκλογής θεωρείται διετής 

θητεία.". 

  
Τροποποίηση του 
άρθρου 17 του 
βασικού νόμου. 

   4.  Το άρθρο 17 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (2) αυτού, του ακόλουθου 

νέου εδαφίου (3), των υφισταμένων εδαφίων (3), (4), (5) και (6) 

αναριθμουμένων σε εδάφια (4), (5), (6) και (7), αντίστοιχα: 

 

 "(2)  ΄Οταν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί η θέση 

εκπροσώπου Τμήματος στο Συμβούλιο της Σχολής, η 

θέση πληρούται άμεσα, για το υπόλοιπο της θητείας του 

αποχωρήσαντος εκπροσώπου.  Εάν ο χρόνος που 

απομένει είναι πέραν του ημίσεoς της θητείας, τότε, ο 

χρόνος αυτός για σκοπούς επανεκλογής θεωρείται διετής 

θητεία.". 

 

 

 

 

 

 

Αρ. Φακ.:  23.01.048.104.2007 

/ΦΜ 
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