
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ 
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__________________________ 
 
 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός 
τίτλος. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ανώτερου Τεχνολογικού 

Ινστιτούτου Κύπρου (Κατάργηση) Νόμος του 2011. 

  

Ερμηνεία. 
 
 
 
 
 
115(Ι) του 1999. 

2. Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου – 

    «Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο (Α.Τ.Ι.)» σημαίνει το Ανώτερο Τεχνολογικό 

Ινστιτούτο, το οποίο ιδρύθηκε στη Δημοκρατία και λειτουργεί συνεχώς από το 

1968 με βάση, αρχικά, τις πρόνοιες του Σχεδίου Λειτουργίας και των Γενικών 

Κανονισμών Φοίτησης στο Α.Τ.Ι. και, αργότερα, τις πρόνοιες του περί 

Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου Κύπρου Νόμου του 1999. 

  

 
 

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία. 

  

 «Σχέδιο Λειτουργίας» σημαίνει  το Σχέδιο Ίδρυσης και Λειτουργίας του Α.Τ.Ι., το 

οποίο υπογράφθηκε την 31η Ιανουαρίου 1968, μεταξύ της Κυπριακής 

Δημοκρατίας και του Ειδικού Ταμείου του Προγράμματος Ανάπτυξης των 

Ηνωμένων Εθνών (U.N.D.P.), καθώς και του Εκπαιδευτικού, Επιστημονικού και 

Πολιτιστικού Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών U.N.E.S.C.O.. 

  

 
 
 
 

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, και 

«Υπουργείο» έχει ανάλογη ερμηνεία. 

  

Κατάργηση. 
115(Ι) του 1999. 

3. Ο περί Ανώτερου Τεχνολογικού  Ινστιτούτου  Κύπρου Νόμος του 1999 

καταργείται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Νόμου και, από 

την ίδια ημερομηνία, τερματίζεται η λειτουργία του Α.Τ.Ι., το οποίο παύει πλέον 

να υφίσταται. 

  

Απαγόρευση 
εισδοχής νέων 
φοιτητών στο 
Α.Τ.Ι. 

4. Απαγορεύεται η εισδοχή νέων φοιτητών στο Α.Τ.Ι. από την ημερομηνία 

έναρξης της ισχύος του παρόντος άρθρου και εφεξής. 

  

Η κινητή και 
ακίνητη 
περιουσία του 
Α.Τ.Ι. περιέρχεται 
στη Δημοκρατία. 

5. Από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, όλη η κινητή 

και ακίνητη περιουσία, που ανήκει κατά κυριότητα ή που χρησιμοποιείται από 

το Α.Τ.Ι., περιέρχεται κατά κυριότητα στη Δημοκρατία και οποιαδήποτε  

δικαιώματα ή υποχρεώσεις του Α.Τ.Ι. αναφορικά με την εν λόγω περιουσία 
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ασκούνται ή αναλαμβάνονται, ανάλογα με την περίπτωση, από τη Δημοκρατία. 

  

Μητρώα  
του Α.Τ.Ι. 

6. (1) Όλα τα στοιχεία που τηρούνται και αφορούν τους φοιτητές, αποφοίτους, 

ακαδημαϊκούς και άλλα πρόσωπα που εργάσθηκαν στο Α.Τ.Ι., από την ίδρυσή 

του μέχρι την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, 

καταχωρούνται σε αντίστοιχα Μητρώα από το Διευθυντή του Α.Τ.Ι. και 

εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Α.Τ.Ι. 

 

    (2) Όλα τα Μητρώα που ετοιμάζονται δυνάμει του εδαφίου (1), παραδίδονται 

από το Διοικητικό Συμβούλιο του Α.Τ.Ι. στον Υπουργό, το αργότερο σε ένα 

μήνα από την έναρξη της ισχύος του παρόντος άρθρου. 

 

    (3) Ο Υπουργός διατηρεί στο διηνεκές όλα τα Μητρώα που του παραδίδονται 

δυνάμει του εδαφίου (2), έτσι ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση στα εν λόγω 

Μητρώα των ατόμων στα οποία αφορούν τα στοιχεία που είναι καταχωρημένα 

σ΄ αυτά και η εξασφάλιση σχετικών βεβαιώσεων από εξουσιοδοτημένο από τον 

υπουργό για το σκοπό αυτό λειτουργό. 

  

Μεταβατική 
διάταξη. 

7. Οποιεσδήποτε δικαστικές διαδικασίες υπό ή κατά του Α.Τ.Ι., που εκκρεμούν 

κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, συνεχίζονται 

υπό ή κατά της Δημοκρατίας, η οποία υπεισέρχεται  στις εν λόγω διαδικασίες 

ως νόμιμος διάδοχος του Α.Τ.Ι., και οποιεσδήποτε θεραπείες έχουν διαταχθεί 

από αρμόδιο δικαστήριο υπέρ ή κατά του Α.Τ.Ι. υλοποιούνται υπέρ ή κατά της 

Δημοκρατίας. 

  

Έναρξη της 
ισχύος του 
παρόντος Νόμου. 

8. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ, εν όλω ή εν μέρει, με Διάταγμα του 

Υπουργού που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

 

 

 

 

 

 

 
Αρ. Φακ.:  23.01.051.102-2010 

 

ΕΖΣ/ΦΜ 
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