
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (ΙΔΡΥΣΗ, 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟ  

 

                                   Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

Συνοπτικός τίτλος. 

 

 

109(Ι) του 2005. 

 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ιδιωτικών 

Πανεπιστημίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2007 και θα διαβάζεται μαζί με τον 

περί Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) 

Νόμο του 2005 (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός 

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

μαζί ως οι περί Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ίδρυση, Λειτουργία και 

Έλεγχος) Νόμοι του 2005 και 2007. 

Τροποποίηση του 

άρθρου 32 του 

βασικού νόμου. 

2.      Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη στο άρθρο 

32 αυτού του ακόλουθου νέου εδαφίου (2), αφού τα υφιστάμενα 

εδάφια (2), (3) και (4) αυτού αναριθμηθούν σε εδάφια (3), (4) και 

(5) αντίστοιχα: 

  «(2) (α)   Η αναφερόμενη στο εδάφιο (1) του άρθρου αυτού 

προϋπόθεση κατοχής διδακτορικού τίτλου για κατάληψη θέσης 

διδακτικού ερευνητικού προσωπικού δεν ισχύει προκειμένου 

περί γνωστικών αντικειμένων εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης 

ιδιαιτερότητας, για τα οποία δεν είναι δυνατή ή δε συνηθίζεται η 

εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.  

        (β) Για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου,  

<εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας γνωστικά 

αντικείμενα> μπορούν να θεωρηθούν οι τέχνες, καλές, 
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εικαστικές και εφαρμοσμένες, η αρχιτεκτονική, η μουσική και ο 

χορός.  Στις περιπτώσεις αυτές τα προσόντα που μπορούν να 

υποκαθιστούν το διδακτορικό τίτλο για την εκλογή ή προαγωγή 

σε θέσεις διδακτικού ερευνητικού προσωπικού είναι:  

ι. καταληκτικός τίτλος Master ανάλογα με την περίπτωση, 

ii. πορτοφόλιο στο οποίο να περιέχονται έργα που έχουν 

τύχει διακεκριμένης αναγνώρισης ή/και διακρίσεων, 

ιιι.  επαγγελματικά επιτεύγματα που περιλαμβάνουν έργα 

που έχουν τύχει διακεκριμένης αναγνώρισης ή/και 

διακρίσεων 

iv.       ακαδημαϊκή δραστηριότητα και δημοσιεύσεις: 

 Νοείται ότι για τη θέση Αναπληρωτή Καθηγητή 

απαιτείται, επιπρόσθετα με τα πιο πάνω και ακαδημαϊκή 

εμπειρία τουλάχιστον επτά ετών και για τη θέση του 

Καθηγητή, επιπρόσθετα με τα πιο πάνω και ακαδημαϊκή 

εμπειρία τουλάχιστον έντεκα ετών.». 

 

   

 

 

 

 

5 Δεκεμβρίου 2007 

ΙΧ/ΚΜ 
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