
 
Αρ. 4335, 25.5.2012 

56(Ι)/2012 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ  

ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1989 ΕΩΣ 2011 
 
 

                                 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(I) του 1999 
  84(Ι) του 2000 
  44(Ι) του 2001 
  90(I) του 2002 
151(I) του 2002 
  44(Ι) του 2003 
199(I) του 2003 
  46(Ι) του 2006 
152(Ι) του 2006 
  83(Ι) του 2007 

  89(Ι) του 2011. 
 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Πανεπιστημίου Κύπρου 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2012 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί 
Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμους του 1989 έως 2011 (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 
2012. 
 

 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 14 
του βασικού 
νόμου. 

 

2. Το άρθρο 14 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση 
της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) αυτού με την ακόλουθη νέα  παράγραφο 
(α) : 
 
“(α) Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου εκλέγεται από τα μέλη των Συμβουλίων 
των Τμημάτων του Πανεπιστημίου και τα μέλη του Συμβουλίου Τομέων της 
Ιατρικής Σχολής, σε συνεδρία που συγκαλείται ειδικά για το σκοπό αυτό.”. 

 
  
Τροποποίηση 
του άρθρου 15 
του βασικού 
νόμου. 

3. Το άρθρο 15 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση 
του εδαφίου (1) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο (1): 
 
“(1) Μετά από την εκλογή του Πρύτανη, στην ίδια συνεδρία, τα μέλη των 
Συμβουλίων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου και τα μέλη του Συμβουλίου 
Τομέων της Ιατρικής Σχολής εκλέγουν επίσης, μεταξύ των Καθηγητών του 
Πανεπιστημίου, και δύο Αντιπρυτάνεις του Πανεπιστημίου.”. 

 
  
Τροποποίηση 
του άρθρου 16 
του βασικού 
νόμου. 

4. Το εδάφιο (1) του άρθρου 16 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 
αντικατάσταση της τελείας από το τέλος αυτού με άνω και κάτω τελεία και την 
αμέσως μετά, προσθήκη της ακόλουθης επιφύλαξης: 
 
           “Νοείται ότι ο Κοσμήτορας και ο Αναπληρωτής Κοσμήτορας της 
Ιατρικής Σχολής εκλέγονται μεταξύ των Καθηγητών της Σχολής, από τα μέλη 
του Συμβουλίου Τομέων της Σχολής.”. 
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Τροποποίηση 
του άρθρου 17 
του βασικού 
νόμου. 

5. Το άρθρο 17 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 
(α)  Με την  αντικατάσταση της τελείας, στο τέλος της επιφύλαξης του εδαφίου 
(1) αυτού, με άνω και κάτω τελεία και την, αμέσως μετά, προσθήκη της 
ακόλουθης νέας επιφύλαξης: 
 

“Νοείται περαιτέρω ότι, στην περίπτωση της Ιατρικής Σχολής το 
Συμβούλιο της Σχολής αποτελείται από- 
 
(i)  τον Κοσμήτορα και Αναπληρωτή Κοσμήτορα ∙ 
(ii)  τους Συντονιστές των Τομέων της Σχολής ∙ 
(iii) ένα μέλος από κάθε Τομέα της Σχολής το οποίο εκλέγεται μεταξύ 
των μελών του κάθε Τομέα και  
(iv)  δύο εκπροσώπους των φοιτητών της Σχολής.”˙ 

 
  

 (β)  με την αντικατάσταση της τελείας, στο τέλος της παραγράφου (α) του 
εδαφίου (2) αυτού με άνω και κάτω τελεία και την αμέσως μετά, προσθήκη της 
ακόλουθης επιφύλαξης: 
  

“Νοείται ότι η θητεία των εκπροσώπων των Τομέων της Ιατρικής 
Σχολής είναι διετής με δυνατότητα μίας επανεκλογής.”˙ 

 
(γ)  με την αντικατάσταση της τελείας, στο τέλος της παραγράφου (β) του 
εδαφίου (2) αυτού, με άνω και κάτω τελεία και την αμέσως μετά, προσθήκη της 
ακόλουθης επιφύλαξης: 
 

“Νοείται ότι η θητεία των εκπροσώπων των φοιτητών της Ιατρικής 
Σχολής είναι διετής με δυνατότητα απεριόριστης επανεκλογής.”˙ 

 
 (δ)  με την αντικατάσταση του εδαφίου (3) αυτού, με το ακόλουθο νέο 

εδάφιο(3): 
 

“(3) Όταν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί η θέση εκπροσώπου 
Τμήματος στο Συμβούλιο της Σχολής ή εκπροσώπου Τομέα στο 
Συμβούλιο της Ιατρικής Σχολής, η θέση πληρούται αμέσως, για το 
υπόλοιπο της θητείας του αποχωρήσαντος εκπροσώπου:  
 
        Νοείται ότι, εάν ο χρόνος που απομένει είναι πέραν του ημίσεως 
της θητείας τότε, ο χρόνος αυτός για σκοπούς επανεκλογής θεωρείται 
διετής θητεία.”. 

 
  

Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη νέου 
άρθρου 18Α. 
       «Συμβούλιο 

Τομέων 
Ιατρικής 
Σχολής. 

6. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το 
άρθρο 18 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 18Α: 

 
18Α. - (1) Υφίσταται για την Ιατρική Σχολή  Συμβούλιο Τομέων της Σχολής που 
αποτελείται από- 
 

(α)  τους Καθηγητές, Αναπληρωτές Καθηγητές, Επίκουρους Καθηγητές 
και Λέκτορες της Σχολής και 

(β)  εκπροσώπους των φοιτητών της Σχολής με αριθμό ίσο προς τον 
πλησιέστερο ακέραιο αριθμό που αντιστοιχεί στο ένα τρίτο (1/3) του 
συνόλου του ακαδημαϊκού προσωπικού της Σχολής. 

 
(2)  Η θητεία των εκπροσώπων των φοιτητών, στο Συμβούλιο Τομέων της 
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Σχολής είναι διετής με απεριόριστη δυνατότητα επανεκλογής. 
 

 (3) Πρόεδρος του Συμβουλίου Τομέων είναι ο Κοσμήτορας της Σχολής. 
 
(4) Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Τομέων είναι ο Αναπληρωτής Κοσμήτορας 
της Σχολής. 
 
(5) Το Συμβούλιο Τομέων της Σχολής είναι υπεύθυνο για το ερευνητικό και 
διδακτικό έργο της Σχολής στα πλαίσια των αποφάσεων του Συμβουλίου της 
Σχολής. 

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

(α)  της εκλογής, της προαγωγής ή ανέλιξης του ακαδημαϊκού 
προσωπικού, 
(β) του περιεχομένου των εξεταστικών δοκιμίων ή της βαθμολογίας 
τους και 
(γ) της δημιουργίας ή κατάργησης νέων Τομέων, νέων Σχολών και 
Ερευνητικών Μονάδων.». 

 
  

Τροποποίηση 
του άρθρου 19 
του βασικού 
νόμου. 

7.   Το άρθρο 19 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως 
μετά το τέλος του εδαφίου (2) αυτού, των ακόλουθων νέων εδαφίων (3),(4) και 
(5) : 
 
“(3)  Εξαίρεση από τις πρόνοιες του εδαφίου (2), αποτελεί η Ιατρική Σχολή, η 
οποία δεν αποτελείται από Τμήματα αλλά από Τομείς, οι οποίοι εγκρίνονται 
από το Συμβούλιο μετά από εισήγηση της Συγκλήτου, στα πλαίσια του 
προϋπολογισμού της επόμενης χρονιάς. 
 
  (4)  Ως πρώτοι τομείς της Ιατρικής Σχολής ορίζονται οι ακόλουθοι: 
 

  (α)  Τομέας Βασικών Ιατρικών Επιστημών˙ 
  (β)  Τομέας Παθολογίας˙ 
  (γ)  Τομέας Χειρουργικής˙ 
  (δ)  Τομέας Παθολογικής Ανατομίας˙ 
  (ε)  Τομέας Ακτινολογίας. 

 
  (5) Για κάθε Τομέα εκλέγονται, από τα μέλη του Συμβουλίου της Σχολής και 
τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τομέα, Συντονιστής και 
Αναπληρωτής Συντονιστής, οι οποίοι προέρχονται από τα μέλη του 
ακαδημαϊκού προσωπικού του Τομέα που βρίσκονται στη βαθμίδα του 
Καθηγητή ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει Καθηγητής στη βαθμίδα του 
Αναπληρωτή Καθηγητή: 
 
            Νοείται ότι, για τα θέματα που αφορούν τη θητεία, τις αρμοδιότητες και 
τις περιπτώσεις απουσίας  του Συντονιστή και Αναπληρωτή Συντονιστή, 
ισχύουν, κατ’ αναλογίαν,  οι πρόνοιες που ισχύουν και για τους Προέδρους και 
Αντιπροέδρους Τμημάτων.». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 20 
του βασικού 
νόμου. 

8.   Το άρθρο 20 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της 
τελείας στο τέλος του εδαφίου (1) αυτού, με κόμμα και την αμέσως μετά, 
προσθήκη της ακόλουθης πρότασης: 
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“την ίδρυση ή την κατάργηση Τομέων στην Ιατρική Σχολή.”. 
 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 23 
του βασικού 
νόμου. 

9.   Το άρθρο 23 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 
(α) Με  την  αντικατάσταση της τελείας, στο τέλος του εδαφίου (1) αυτού,  με 
άνω και κάτω τελεία και την αμέσως μετά, προσθήκη της ακόλουθης 
επιφύλαξης: 
  

“Νοείται ότι, για τη θέση Λέκτορα στην Ιατρική Σχολή, δεν απαιτείται 
διδακτορικός τίτλος νοουμένου ότι ο υποψήφιος κατέχει θέση Λέκτορα 
ή θέση ανώτερης ακαδημαϊκής βαθμίδας, σε ειδικότητα της Ιατρικής, σε 
αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο.”˙ 
 

(β)  με  την  αντικατάσταση της τελείας, στο τέλος του εδαφίου (2) αυτού, με 
άνω και κάτω τελεία και την αμέσως μετά, προσθήκη της ακόλουθης 
επιφύλαξης: 
 

“Νοείται ότι, για τη θέση Επίκουρου Καθηγητή στην Ιατρική Σχολή, δεν 
απαιτείται διδακτορικός τίτλος  νοουμένου ότι: 
 
(i)  ο υποψήφιος κατέχει θέση Επίκουρου Καθηγητή ή θέση 

ανώτερης ακαδημαϊκής βαθμίδας, σε ειδικότητα της Ιατρικής, σε 
αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο, ή θέση Λέκτορα σε ειδικότητα 
της Ιατρικής, σε αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο, έχοντας 
τουλάχιστον τρία χρόνια εμπειρία σ’ αυτήν, ή 

(ii) ο υποψήφιος κατέχει πτυχίο Ιατρικής και ειδικότητα της Ιατρικής, 
και έξι τουλάχιστον χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας, μετά την 
απόκτηση του πτυχίου Ιατρικής, σε αναγνωρισμένη Ιατρική 
Σχολή ή αναγνωρισμένο Ερευνητικό Ίδρυμα (Ινστιτούτο) ή 
Τριτοβάθμιο Νοσηλευτικό Ίδρυμα (Νοσοκομείο) και 
αναγνωρίζεται ομόφωνα και από τα πέντε μέλη της Ειδικής 
Επιτροπής ότι είναι συνεργαζόμενος Επίκουρος Καθηγητής 
αναγνωρισμένου πανεπιστημίου.”˙  

 
 
 (γ)  με την  αντικατάσταση της τελείας, στο τέλος της επιφύλαξης του εδαφίου 
(3) αυτού, με άνω και κάτω τελεία και την αμέσως μετά, προσθήκη της 
ακόλουθης νέας επιφύλαξης: 
 

“Νοείται περαιτέρω ότι, για τη θέση Αναπληρωτή Καθηγητή στην 
Ιατρική Σχολή, δεν απαιτείται διδακτορικός τίτλος νοουμένου ότι: 
(i) ο υποψήφιος κατέχει θέση Αναπληρωτή Καθηγητή ή θέση 

ανώτερης ακαδημαϊκής βαθμίδας, σε ειδικότητα της Ιατρικής, σε 
αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο, ή θέση Επίκουρου Καθηγητή σε 
ειδικότητα της Ιατρικής, σε αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο, 
έχοντας τουλάχιστον τέσσερα χρόνια εμπειρία σ’ αυτήν, ή 

(ii) ο υποψήφιος κατέχει πτυχίο Ιατρικής και ειδικότητα της Ιατρικής, 
και δέκα τουλάχιστον χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας, μετά 
την απόκτηση του πτυχίου Ιατρικής, σε αναγνωρισμένη Ιατρική 
Σχολή ή αναγνωρισμένο Ερευνητικό Ίδρυμα (Ινστιτούτο) ή 
Τριτοβάθμιο Νοσηλευτικό Ίδρυμα (Νοσοκομείο) και 
αναγνωρίζεται ομόφωνα και από τα πέντε μέλη της Ειδικής 
Επιτροπής ότι είναι συνεργαζόμενος Αναπληρωτής Καθηγητής 
αναγνωρισμένου πανεπιστημίου.”˙ 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .4335, 25/5/2012 56(I)/2012



 5 

 
 (δ)  με την  αντικατάσταση της τελείας, στο τέλος της επιφύλαξης του εδαφίου 
(4) αυτού, με άνω και κάτω τελεία και την αμέσως μετά, προσθήκη της 
ακόλουθης νέας επιφύλαξης: 
 

“Νοείται περαιτέρω ότι, για τη θέση Καθηγητή στην Ιατρική Σχολή, δεν 
απαιτείται διδακτορικός τίτλος νοουμένου ότι: 

 
(i) ο υποψήφιος κατέχει θέση Καθηγητή, σε ειδικότητα της 

Ιατρικής, σε αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο ή θέση 
Αναπληρωτή Καθηγητή σε ειδικότητα της Ιατρικής, σε 
αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο, έχοντας τουλάχιστον τέσσερα 
χρόνια εμπειρία σ’ αυτήν, ή 

(ii) ο υποψήφιος κατέχει πτυχίο Ιατρικής και ειδικότητα της 
Ιατρικής, και δεκατρία τουλάχιστον χρόνια επαγγελματικής 
εμπειρίας, μετά την απόκτηση του πτυχίου Ιατρικής, σε 
αναγνωρισμένη Ιατρική Σχολή ή αναγνωρισμένο Ερευνητικό 
Ίδρυμα (Ινστιτούτο) ή Τριτοβάθμιο Νοσηλευτικό Ίδρυμα 
(Νοσοκομείο) και αναγνωρίζεται ομόφωνα και από τα πέντε 
μέλη της Ειδικής Επιτροπής ότι είναι συνεργαζόμενος 
Καθηγητής αναγνωρισμένου πανεπιστημίου.”. 

 
    
Τροποποίηση 
του άρθρου 33 
του βασικού 
νόμου. 

10.    Το άρθρο 33 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στο 
τέλος του εν λόγω άρθρου των ακόλουθων νέων εδαφίων (15) και (16) : 
 
“(15) (α) Ο πρώτος καθηγητής της Ιατρικής Σχολής  ο οποίος θα εκτελεί και 
χρέη Κοσμήτορα της Ιατρικής Σχολής, διορίζεται, κατ’ εξαίρεση, από 
πενταμελή Ειδική Επιτροπή Αναζήτησης και Επιλογής που ορίζεται από τη 
Σύγκλητο. 
 
  (β) Τα μέλη της Ειδικής Επιτροπής Αναζήτησης και Επιλογής είναι Καθηγητές 
Ιατρικής Σχολής άλλων Πανεπιστημίων, εγνωσμένου κύρους. Για την επιλογή 
των μελών της Ειδικής Επιτροπής Αναζήτησης και Επιλογής ισχύουν οι 
πρόνοιες για σύσταση Ειδικών Επιτροπών για εκλογή ακαδημαϊκού 
προσωπικού. 
 
  (γ) Στην Ειδική Επιτροπή Αναζήτησης και Επιλογής συμμετέχει ex officio ο 
Πρύτανης του Πανεπιστημίου, ο οποίος και προεδρεύει της Επιτροπής: 
 

Νοείται ότι, ο πρώτος Κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής θα πρέπει να 
πληροί τα προσόντα που απαιτούνται για διορισμό  στη θέση 
Καθηγητή της Ιατρικής Σχολής. 

 
 (δ) Η Ειδική Επιτροπή Αναζήτησης και Επιλογής υποβάλει τεκμηριωμένη 
πρόταση στη Σύγκλητο για επικύρωση. 
 
(ε) Η Σύγκλητος εξετάζει την έκθεση της Ειδικής Επιτροπής Αναζήτησης και 
Επιλογής και διαβιβάζει την απόφαση της για επικύρωση στο Συμβούλιο. 
 
(στ)  Η θητεία του πρώτου Κοσμήτορα της Ιατρικής Σχολής είναι πενταετής, με 
δυνατότητα επαναδιορισμού σε περίπτωση μη αυτονόμησης της Σχολής για 
ακόμη μια θητεία:  
 

Νοείται ότι, σε περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί η θέση 
Κοσμήτορα της Ιατρικής Σχολής διορίζεται νέος Κοσμήτορας στη θέση 
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αυτή για τόσο χρόνο όσος είναι ο χρόνος που απομένει για τη λήξη της 
θητείας του Κοσμήτορα η θέση του οποίου κενώθηκε. 
 

(ζ)  Η Σύγκλητος δύναται να διορίσει τον πρώτο Αναπληρωτή Κοσμήτορα της 
Ιατρικής Σχολής, μεταξύ των μελών του Διδακτικού-Ερευνητικού Προσωπικού 
(ΔΕΠ), της Ιατρικής Σχολής, μετά από εισήγηση του Κοσμήτορα της Σχολής. 
 
(η)  Η θητεία του πρώτου Αναπληρωτή Κοσμήτορα της Ιατρικής Σχολής είναι 
τριετής, με δυνατότητα μιας επανεκλογής.  
 
(θ) Μετά την αυτονόμηση της Ιατρικής Σχολής και τρεις μήνες πριν τη λήξη της 
θητείας του Κοσμήτορα διεξάγονται εκλογές για την ανάδειξη νέου Κοσμήτορα. 
 
 

 (16)  Η Ιατρική Σχολή αυτονομείται όταν ολοκληρωθεί ο διορισμός είκοσι-ενός 
(21), τουλάχιστον, μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού, συνολικά σε τρεις 
τουλάχιστον Τομείς της Σχολής, από τα οποία δώδεκα (12) τουλάχιστον να 
είναι στη θέση Καθηγητή ή/και Αναπληρωτή Καθηγητή της Ιατρικής Σχολής.”. 
 

 
 
 
 
Αρ. Φακ. 23.01.053.027-2012 
 
 
9 Μαΐου 2012  
ΙΧ/ΚΜ 
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