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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ  

ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2014 

 

                  Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

 

Συνοπτικός 

τίτλος. 

198(I) του 2003 

74(I) του 2005 

79(I) του 2007 

105(I) του 2007 

133(I) του 2007 

105(I) του 2008 

108(I) του 2008 

114(I) του 2008 

6(I) του 2010 

105(I) του 2010 

51(I) του 2011 

111(I) του 2012 

117(Ι) του 2013. 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Τεχνολογικού 

Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός)  Νόμος του 2014 και θα 

διαβάζεται μαζί με τους περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου 

Νόμους του 2003 έως 2014 (που στη συνέχεια θα αναφέρονται ως «ο 

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

μαζί ως οι περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμοι του 2003 έως 

2014. 

 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 38 

του βασικού 

νόμου. 

2.        Το άρθρο 38 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

   
  (α) Με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (ιζ) του 

εδαφίου (1) αυτού, των ακόλουθων νέων παραγράφων (ιζ1) 

και (ιζ2), αντίστοιχα: 

   

   «(ιζ1)  τα προγράμματα σπουδών που παρέχονται από το 

Πανεπιστήμιο και τους τίτλους σπουδών που 

απονέμονται∙ 

    

   (ιζ2)  τη διαδικασία για τον καθορισμό του αριθμού των 

προσφερόμενων θέσεων σε νεοεισαγόμενους 
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φοιτητές, τα κριτήρια για την εισαγωγή φοιτητών στο 

Πανεπιστήμιο, την εγγραφή καθώς και τη διαγραφή 

τους∙» και  

    

  (β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού με το ακόλουθο 

νέο εδάφιο (2): 

    

   «(2)(α) Καvovισμoί πoυ εκδίδovται από τo Συμβoύλιo 

μπoρoύv vα πρovooύv για τηv  έκδoση καvόvωv, είτε από τo 

Συμβoύλιo  είτε, αφoύ τηρηθoύv τυχόv προβλεπόμενοι από 

τoυς Καvovισμoύς όρoι, από τη Σύγκλητo ή άλλo πρόσωπo 

ή σώμα πoυ καθoρίζεται στoυς Καvovισμoύς. 

 

(β)  Κανονισμοί που εκδίδονται από το Συμβούλιο 

εγκρίνονται από το Υπουργικό Συμβούλιο και κατατίθενται 

στη Βουλή των Αντιπροσώπων. 

 

(γ)  Αν, μετά πάροδο εξήντα ημερών από την κατάθεσή 

τους, η Βουλή των Αντιπροσώπων με απόφασή της δεν 

τροποποιήσει ή ακυρώσει τους Κανονισμούς στο σύνολό 

τους ή μερικώς, τότε αυτοί αμέσως μετά την πάροδο της πιο 

πάνω προθεσμίας δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα 

της Δημοκρατίας και τίθενται σε ισχύ από τη δημοσίευση 

αυτή.». 

   

Τροποποίηση 

του άρθρου 39 

του βασικού 

νόμου. 

3.  Το άρθρο 39 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

  (α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού με το ακόλουθο 

νέο εδάφιο (1): 

   

   «Κανόνες. (1)(α) Η Σύγκλητος εκδίδει, με την έγκριση του 

Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, Κανόνες 

για τη ρύθμιση κάθε θέματος άλλου από 
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τα ρυθμιζόμενα με Κανονισμούς δυνάμει 

του άρθρου 38, το οποίο χρειάζεται ή 

επιδέχεται ρύθμιση. 

    

   (β)  Κανόνες δύναται να εκδίδονται και για την 

καλύτερη εφαρμογή των Κανονισμών.» και 

   

  (β) με την αντικατάσταση στο τέλος της παραγράφου (ι) του 

εδαφίου (2) αυτού της τελείας με άνω τελεία και με την 

προσθήκη, αμέσως μετά, των ακόλουθων νέων παραγράφων 

(ια) έως (ιε): 

    

   «(ια)  τη στέγαση και ευημερία των φοιτητών∙ 

 

 (ιβ)  τη δημιουργία φοιτητικών ομίλων∙ 

 

 (ιγ)  τη διεξαγωγή των προγραμμάτων σπουδών∙ 

    

    (ιδ)  την έκδοση προγράμματος διεξαγωγής μαθημάτων 

και εξετάσεων∙ 

    

    (ιε) τις υποχρεώσεις του διδακτικού ερευνητικού 

προσωπικού, εκλελεγμένου και εντεταγμένου.». 
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