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116(Ι)/2013 

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 

83(Ι) του 2007 

89(Ι) του 2011 

56(Ι) του 2012. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Πανεπιστημίου 

Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013 και θα διαβάζεται 

μαζί με τους περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμους του 1989 έως 

2012 (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 2013. 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 8 

του βασικού 

νόμου. 

2. Το άρθρο 8 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 
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 (α) Το εδάφιο (1) αυτού αντικαθίσταται από το ακόλουθο 

νέο εδάφιο (1): 

   

  «(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (6), τα 

διοριζόμενα ή εκλεγόμενα μέλη του Συμβουλίου 

υπηρετούν για περίοδο τριάντα μηνών από το 

διορισμό ή την εκλογή τους, μπορούν όμως να 

επαναδιορισθούν ή να επανεκλεγούν για ακόμα 

τριάντα μήνες:». 

   

 (β) το εδάφιο (4) αυτού τροποποιείται με την προσθήκη 

στην αρχή αυτού της ακόλουθης φράσης και αφού 

αντικατασταθεί το κεφαλαίο γράμμα “Τ” με μικρό “τ”: 

    «Ανεξάρτητα από τις πρόνοιες του εδαφίου (6),». 

   

 (γ) το εδάφιο (5) αυτού τροποποιείται με την 

αντικατάσταση σ’ αυτό της λέξης “τριετής” (πέμπτη 

γραμμή) με τη λέξη “κανονική”. και 

   

 (δ) με την προσθήκη στο τέλος αυτού του ακόλουθου 

νέου εδαφίου (6)꞉ 

   

  «(6)  Μετά από την κάθε εκλογή Προέδρου της 

Δημοκρατίας, το Υπουργικό Συμβούλιο κατά την 

άσκηση της εκτελεστικής εξουσίας του δυνάμει του 

άρθρου 54 του Συντάγματος, που περιλαμβάνει τη 

γενική διεύθυνση και τον έλεγχο της διακυβερνήσεως 

της Δημοκρατίας, τη διεύθυνση της γενικής πολιτικής, 

το συντονισμό και την εποπτεία πασών των 

δημοσίων υπηρεσιών, καθώς και την εποπτεία της 

ανήκουσας στη Δημοκρατία περιουσίας, δύναται το 
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αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το 

οποίο έγινε η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, 

να τερματίζει το διορισμό των υφιστάμενων 

διοριζομένων από το Υπουργικό Συμβούλιο μελών 

του Συμβουλίου και να διορίζει νέα μέλη꞉ 

   

 

 

 

116(Ι) του 2013. 

  Νοείται ότι το παρόν εδάφιο εφαρμόζεται και 

στην περίπτωση των διορισμένων μελών του 

Συμβουλίου που υπηρετούν κατά την ημερομηνία 

έναρξης της ισχύος του περί Πανεπιστημίου Κύπρου 

(Τροποποιητικού) Νόμου του 2013.». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 9 

του βασικού 

νόμου. 

3. Το εδάφιο  (1) του άρθρου 9 του βασικού νόμου 

τροποποιείται με την αντικατάσταση σ’ αυτό των λέξεων “Ο 

Πρόεδρος της Δημοκρατίας” (πρώτη γραμμή) με τις λέξεις “Το 

Υπουργικό Συμβούλιο”. 

  

Μεταβατική 

διάταξη. 

4.-(1) Η διανυθείσα περίοδος της θητείας των διορισμένων από 

το Υπουργικό Συμβούλιο μελών του Συμβουλίου που υπηρετούν 

κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, 

δε θα προσμετρείται σε περίπτωση επαναδιορισμού τους κατ’ 

εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου (δ)  του άρθρου 2  

του παρόντος Νόμου: 

  

  Νοείται ότι η θητεία των υπόλοιπων μελών του Συμβουλίου 

δεν επηρεάζεται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου. 

  

  (2) Οι διατάξεις του άρθρου 2(α) του παρόντος Νόμου δεν 

τυγχάνουν εφαρμογής όσον αφορά τη θητεία των μελών του 

Συμβουλίου που υπηρετούν κατά την ημερομηνία έναρξης της 

ισχύος του. 

 


