
Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                Ν. 82(Ι)/2018 
Αρ. 4663, 13.7.2018                               

Ο περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2018 εκδίδεται με 
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 82(Ι) του 2018 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2018 

             Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

Συνοπτικός  
τίτλος. 

198(Ι) του 2003 
74(Ι) του 2005 
79(Ι) του 2007 

105(Ι)  του 2007 
133(Ι) του 2007 

105(Ι)  του 2008 
108(Ι) του 2008 
114(Ι) του 2008 

6(Ι) του 2010 
105(Ι) του 2010 

51(Ι) του 2011 
111(Ι) του  2012 
117(Ι) του 2013 
118(Ι) του 2014 

10(Ι) του 2016 
84(Ι) του 2016 

    59(Ι) του 2018. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2018 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Τεχνολογικού 
Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμους του 2003 έως 2018 (που στο εξής 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 (Αρ. 2) του 2018.  
 
 

   
Τροποποίηση  
του άρθρου 3  
του βασικού 
νόμου. 

2.  Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 
(α) Με την αντικατάσταση της παραγράφου (δ) του εδαφίου (3) αυτού, με την ακόλουθη νέα 

παράγραφο: 
   
  «(δ) Nα εκτελεί κάθε πράξη για την εκπλήρωση των  σκοπών του ή που 

αναλαμβάνεται, ή είναι δυνατόν να αναληφθεί, από ή κατά νομικών προσώπων 
δημόσιου δικαίου  με όρους και προϋποθέσεις που θέτει το Συμβούλιο κατά την 
παραχώρηση σχετικής έγκρισης, περιλαμβανομένης της σύστασης ή/και 
συμμετοχής σε εταιρείες, με ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου, όπου εφαρμόζει, μέχρι 
49%, προσμετρούμενου στο ποσοστό αυτό οποιουδήποτε ποσοστού θα κατέχει 
μέλος του Πανεπιστημίου.  Οι όροι και οι προϋποθέσεις  καθορίζονται σε 
σχετικούς Κανονισμούς: 

   
  Νοείται ότι, οι δραστηριότητες τέτοιων εταιρειών παραμένουν πλήρως 

διαχωρισμένες από τη λειτουργία του Πανεπιστημίου και τυχόν χρήση 
εγκαταστάσεων ή εξοπλισμού ή η αξιοποίηση προσωπικού θα γίνεται μόνο σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις και πάντα κατόπιν έγκρισης του Συμβουλίου, και 
χρεώνεται από το Πανεπιστήμιο προς την εταιρεία σε τρέχουσες τιμές αγοράς που 
εγκρίνει το Συμβούλιο: 

   
  Νοείται περαιτέρω ότι, ο εκπρόσωπος ή οι εκπρόσωποι του Πανεπιστημίου 

στο διοικητικό συμβούλιο τέτοιων εταιρειών είναι πλήρως ανεξάρτητοι από 
οποιοδήποτε μέλος του προσωπικού του Πανεπιστημίου κατέχει μετοχές στην ίδια 
εταιρεία: 

   
  Νοείται έτι περαιτέρω ότι οι δραστηριότητες τέτοιων εταιρειών, συνάδουν με 

την αποστολή του Πανεπιστημίου, εξυπηρετούν το συμφέρον του Πανεπιστημίου 
και το δημόσιο συμφέρον και προάγουν τη διασύνδεση της έρευνας με την 
καινοτομία: 

   
  Νοείται έτι έτι περαιτέρω ότι η εμπλοκή του Πανεπιστημίου στη σύσταση ή/και 

η συμμετοχή σε εταιρείες στοχεύει στην προαγωγή του υγιούς ανταγωνισμού και 
της αριστείας, καλύπτεται αποκλειστικά από μη κρατικούς πόρους και η όποια 
απόδοση της επένδυσης του Πανεπιστημίου αξιοποιείται προς όφελος του 
Πανεπιστημίου·»· και 

  
 

 



 (β) με την προσθήκη, μετά το τέλος της τέταρτης επιφύλαξης της νέας παραγράφου (δ) του 
εδαφίου (3), των ακόλουθων νέων παραγράφων: 

   
     «(ε)  αφού τηρηθούν οι διατάξεις του παρόντος Νόμου, να διεξάγει δραστηριότητες σε 

τομείς που έχουν σχέση με την εκμετάλλευση και ανάπτυξη των ερευνητικών, 
ακαδημαϊκών και τεχνικών γνώσεων που έχει στη διάθεσή του, ή που δύναται να 
συγκεντρώσει, και σε σχέση με τις γνώσεις αυτές, των εγκαταστάσεων, των 
υπηρεσιών και της τεχνογνωσίας του˙ 

   
    (στ)  να προβαίνει στην κατοχύρωση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που 

προκύπτουν από τα αποτελέσματα έρευνας, μέσω διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή 
άλλης μορφής κατοχύρωσης.». 

 
Τροποποίηση 
του άρθρου 4  
του βασικού 
νόμου. 

3.  Το άρθρο 4 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο άρθρο: 

 «Σκοποί. 4.  Σκοπός του Πανεπιστημίου είναι η προαγωγή της επιστήμης, της γνώσης, της 
μάθησης, της παιδείας, του πολιτισμού, στους τομείς των εφαρμοσμένων επιστημών 
και τεχνών, αλλά και η ενίσχυση της γνώσης και των πρακτικών εφαρμογών της, μέσω 
της διδασκαλίας, της μάθησης, της έρευνας, της καινοτομίας και άλλων μέσων, και 
ειδικότερα - 

   
   (α)  H παροχή πτυχιακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στους τομείς των 

εφαρμοσμένων επιστημών και τεχνών·  
    
   (β)  η παροχή μέσων και δυνατοτήτων εκπαίδευσης σε πανεπιστημιακό επίπεδο 

σε πρόσωπα που έχουν τα απαιτούμενα προσόντα· 
    
   (γ)  η προαγωγή της γνώσης και των πρακτικών εφαρμογών της με τη διδασκαλία, 

την έρευνα και άλλα μέσα, και τη συμμετοχή σε δραστηριότητες, οι οποίες 
συνάδουν με την ακαδημαϊκή ιδιότητα των μελών του, ως μια σημαντική μορφή 
παρέμβασης στη διαμόρφωση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, επιχειρη-
ματικών - μέσω καινοτομίας - κοινωνικών και οικονομικών δεδομένων του τόπου 
και της κοινωνίας γενικότερα˙ 

    
   (δ)  η ενθάρρυνση της μελέτης, της έρευνας, με ιδιαίτερη έμφαση στην 

εφαρμοσμένη έρευνα, και της δημιουργικότητας, και η παροχή διευκολύνσεων 
προς τούτο γενικά˙ 

    
   (ε)  η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών εκτός Πανεπιστημίου· 
    
   (στ) η παροχή επιμορφωτικών και άλλων προγραμμάτων, καθώς και προ-

γραμμάτων συμπληρωματικής εκπαίδευσης· 
    
   (ζ)  η σύνδεση της τεχνολογικής εκπαίδευσης με την οικονομία· 
    
   (η)  η ενεργός συμβολή στην ικανοποίηση των γενικότερων αναγκών της 

κυπριακής οικονομίας και κοινωνίας· 
    
   (θ)  η ανάπτυξη του Πανεπιστημίου ως διεθνούς εκπαιδευτικού πόλου έλξης για 

γειτονικές και άλλες χώρες· 
    
   (ι)  η ανάπτυξη συνεργασίας με ακαδημαϊκά και επιστημονικά ιδρύματα και 

επιχειρήσεις˙ 
    
   (ια)  η παροχή εκπαίδευσης κυρίως σε ειδικότητες που συμβάλλουν στην 

κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη της Δημοκρατίας και του λαού 
της Κύπρου ως συνόλου˙ 

    
   (ιβ)  η παροχή των κύκλων σπουδών και των προγραμμάτων που καθορίζονται 

από τον παρόντα Νόμο ή με βάση τον παρόντα Νόμο˙ 
    
   (ιγ)  η διασφάλιση της ακαδημαϊκής ελευθερίας και της ελεύθερης επιστημονικής 

αναζήτησης και διακίνησης ιδεών˙ 
    
   (ιδ)  η συμβολή στην αλληλοκατανόηση μεταξύ των κοινοτήτων της Δημοκρατίας 

και η καλλιέργεια των παραδόσεων και του πολιτισμού τους˙ 



    
   (ιε)  η παροχή και απονομή πτυχίων, μεταπτυχιακών τίτλων, διπλωμάτων και 

άλλων τίτλων.». 
    
Τροποποίηση  
του άρθρου 38  
του βασικού 
νόμου. 

4.  Το άρθρο 38 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού, αμέσως 
μετά την υφιστάμενη παράγραφο (ιη) αυτού, των ακόλουθων νέων παραγράφων, αφού πρώτα 
αντικατασταθεί η διπλή τελεία στο τέλος της με άνω τελεία: 

 «(ιθ) Τη ρύθμιση πραγματικών ή πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων σε σχέση με τη 
συμμετοχή του Πανεπιστημίου ή/και μελών του προσωπικού του στη σύσταση ή/και τη 
συμμετοχή του σε εταιρείες· 

   
      (κ) τη ρύθμιση των ζητημάτων που άπτονται της κατοχύρωσης των δικαιωμάτων πνευματικής 

ιδιοκτησίας που προκύπτουν από τα αποτελέσματα έρευνας, μέσω διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας ή άλλης μορφής κατοχύρωσης:». 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, 1445 Λευκωσία, Κύπρος 

Τηλ.: 22405824, Φαξ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo 

Αντίτυπα της Επίσημης Εφημερίδας πωλούνται προς €2,00 το καθένα 

http://www.mof.gov.cy/gpo

