ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΣΟΝ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ
ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟ
--------------Η Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ ςεθίδεη σο αθνινύζσο:
Σπλνπηηθόο
ηίηινο.
234(Ι) ηνπ 2002.

1.

Ο παξώλ Νόκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί Αλνηθηνύ

Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ (Τξνπνπνηεηηθόο) Νόκνο ηνπ 2010 θαη ζα
δηαβάδεηαη κε ηνλ πεξί Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ Νόκν ηνπ
2002 (πνπ ζηε ζπλέρεηα ζα αλαθέξεηαη σο "ν βαζηθόο λόκνο") θαη
ν βαζηθόο λόκνο θαη ν παξώλ Νόκνο ζα αλαθέξνληαη καδί σο νη
πεξί Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ Νόκνη ηνπ 2002 θαη 2010.

Τξνπνπνίεζε
ηνπ άξζξνπ 12
ηνπ βαζηθνύ
λόκνπ.

2.

Τν άξζξν 12 ηνπ βαζηθνύ λόκνπ ηξνπνπνηείηαη σο

αθνινύζσο:

(α) Με ηε δηαγξαθή από ην εδάθην (2) απηνύ ηεο παξαγξάθνπ
(ε) απηνύ.
(β) κε ηελ πξνζζήθε ζην εδάθην (4) απηνύ ηεο αθόινπζεο λέαο
παξαγξάθνπ (γ), αθνύ αληηθαηαζηαζεί ε ηειεία ζην ηέινο
ηεο παξαγξάθνπ (β) κε άλσ ηειεία, πξνζηεζεί ζηε ζπλέρεηα
ε ιέμε "θαη" θαη δηαγξαθεί ε ιέμε "θαη" ζην ηέινο ηεο
παξαγξάθνπ (α):
“(γ)

ν

Γηεπζπληήο

ηνπ

Δξγαζηεξίνπ

Δθπαηδεπηηθνύ

Υιηθνύ θαη Δθπαηδεπηηθήο Μεζνδνινγίαο.".
Τξνπνπνίεζε
ηνπ άξζξνπ 18
ηνπ βαζηθνύ
λόκνπ.

3.

Τν άξζξν 18 ηνπ βαζηθνύ λόκνπ ηξνπνπνηείηαη σο

αθνινύζσο:

(α) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ζην εδάθην (2) ηεο παξαγξάθνπ (β)
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απηνύ κε ηελ αθόινπζε λέα παξάγξαθν (β):
"(β) Γηα ηελ επηινγή ησλ κειώλ ηνπ Γηδαθηηθνύ
Δξεπλεηηθνύ Πξνζσπηθνύ ζπλεθηηκώληαη ε εκπεηξία θαη
ηα

πξνζόληα

ζηελ

αλνηθηή

θαη

εμ

απνζηάζεσο

εθπαίδεπζε.".
(β) κε ηελ πξνζζήθε ζην εδάθην (2) απηνύ, ακέζσο κεηά ηελ
παξάγξαθν (γ) απηνύ, ησλ αθόινπζσλ λέσλ παξαγξάθσλ
(δ) θαη (ε):
"(δ) Οη ζέζεηο Γηδαθηηθνύ Δξεπλεηηθνύ Πξνζσπηθνύ
πξνθεξύζζνληαη

ζε

ζπγθεθξηκέλα

Πξνγξάκκαηα

Σπνπδώλ. Αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο
είλαη δπλαηόλ ζηελ πξνθήξπμε λα εμεηδηθεύεηαη ην ή/θαη
ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηεο ζέζεο, ηα νπνία πξέπεη λα
αληηζηνηρνύλ

ζην

πεξηερόκελν

ζπγθεθξηκέλσλ

Θεκαηηθώλ Δλνηήησλ.
(ε) Σε

πεξίπησζε

θαηάξγεζεο

ή

ζπγρώλεπζεο

Θεκαηηθώλ Δλνηήησλ ή Πξνγξακκάησλ ζπνπδώλ ηα
Μέιε Γηδαθηηθνύ Δξεπλεηηθνύ Πξνζσπηθνύ εληάζζνληαη
άκεζα ζε άιιεο Θεκαηηθέο Δλόηεηεο ή Πξνγξάκκαηα
Σπνπδώλ, αληίζηνηρα, πνπ ιεηηνπξγνύλ ή πξόθεηηαη λα
ιεηηνπξγήζνπλ.".
(γ) κε ηελ αληηθαηάζηαζε από ηελ παξάγξαθν (α) ηνπ εδαθίνπ
(6) απηνύ ησλ ιέμεσλ "θαη έρνπλ" (ηξίηε γξακκή) κε ηε
θξάζε

"είηε

δηδάθηνξεο

πνπ

είλαη

κέιε

ηζόηηκσλ

εξεπλεηηθώλ ηδξπκάησλ, θαη είλαη επηζπκεηό λα έρνπλ
πέξαλ ησλ αθαδεκατθώλ πξνζόλησλ".
(δ) κε ηελ πξνζζήθε ζηελ επηθύιαμε ηεο παξαγξάθνπ (α) ηνπ
εδαθίνπ (6) απηνύ, ακέζσο κεηά ηε ιέμε "πεξηπηώζεηο"
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(πξώηε γξακκή) ηνπ ζεκείνπ ηνπ θόκκαηνο θαη ηεο θξάζεο
",θαη όπνπ ε θύζε ηνπ γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ ην απαηηεί,".
θαη
(ε) κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ην εδάθην (7) απηνύ, ηνπ
αθόινπζνπ λένπ εδαθίνπ (8):
"(8) Δπηπξόζζεηα πξνο ηηο αλαθεξόκελεο ζην εδάθην
(2) βαζκίδεο, ππάξρνπλ επίζεο Οκόηηκνη Καζεγεηέο,
Μεηαπηπρηαθνί

Σπλεξγάηεο

θαη

Σπλεξγάηεο

Παλεπηζηεκίνπ (fellows), πνπ ππεξεηνύλ ζύκθσλα κε
ηνπο όξνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζε Καλνληζκνύο.".
Τξνπνπνίεζε
ηνπ άξζξνπ 24
ηνπ βαζηθνύ
λόκνπ.

4.

Η παξάγξαθνο (β) ηνπ εδαθίνπ (3) ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ

βαζηθνύ λόκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ζεκείνπ
ηεο άλσ θαη θάησ ηειείαο (δεύηεξε γξακκή) κε ηειεία θαη ηε
δηαγξαθή ηεο επηθύιαμεο.

Τξνπνπνίεζε
ηνπ άξζξνπ 25
ηνπ βαζηθνύ
λόκνπ.

5.

Τν άξζξν 25 ηνπ βαζηθνύ λόκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ

αληηθαηάζηαζε ηνπ εδαθίνπ (1) απηνύ κε ην αθόινπζν λέν εδάθην
(1):
"(1) Με απόθαζε ηεο Σπγθιήηνπ ην Παλεπηζηήκην
κπνξεί λα ζπλεξγάδεηαη γηα ζθνπνύο δηδαζθαιίαο θαη
έξεπλαο ζε πξνπηπρηαθό θαη κεηαπηπρηαθό επίπεδν κε
άιια παλεπηζηήκηα θαη ηζόηηκα εξεπλεηηθά ηδξύκαηα ηεο
Κύπξνπ ή ηεο αιινδαπήο.".

Τξνπνπνίεζε
ηνπ άξζξνπ 32
ηνπ βαζηθνύ
λόκνπ.

6.

Τν άξζξν 32 ηνπ βαζηθνύ λόκνπ ηξνπνπνηείηαη σο

αθνινύζσο:

(α) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ εδαθίσλ (1) θαη (2) απηνύ κε ηα
αθόινπζα λέα εδάθηα (1) έσο (10) θαη ηελ αλαξίζκεζε ησλ
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πθηζηάκελσλ εδαθίσλ (3) έσο (9) ζε εδάθηα (11) έσο (17),
αληίζηνηρα:
"(1) (α) Μέζα ζε δύν κήλεο από ηελ έλαξμε ηεο ηζρύνο ηνπ
...(Ι) ηνπ 2010.

παξόληνο άξζξνπ 6 ηνπ πεξί Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ
Κύπξνπ

(Τξνπνπνηεηηθνύ)

Νόκνπ

ηνπ

2010

ην

Υπνπξγηθό Σπκβνύιην δηνξίδεη Γηνηθνύζα Δπηηξνπή, ε
νπνία απνηειείηαη από επηά κέρξη έληεθα κέιε, ηα
νπνία έρνπλ θπξίσο αθαδεκατθή πξνέιεπζε.
(β) Σηε Γηνηθνύζα Δπηηξνπή δε δύλαηαη λα δηνξηζηνύλ ή λα
παξακείλνπλ κέιε ηεο νη αθόινπζνη:
(i)

Δξγαδόκελνη ζην Παλεπηζηήκην, πιελ απηώλ
πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ζην εδάθην (3),

(ii)

πξόζσπα πνπ είλαη κέηνρνη ή θαηέρνπλ ζέζε
ζηε δηνίθεζε δεκόζησλ ή ηδησηηθώλ εηαηξεηώλ
πνπ

ζπλαιιάζζνληαη

ή

ζπλεξγάδνληαη

επηζηεκνληθά κε ην Παλεπηζηήκην, θαη
(iii)

πξόζσπα πνπ έρνπλ ζπγγέλεηα εμ αίκαηνο ή
εμ αγρηζηείαο πξώηνπ βαζκνύ κε κέιε ηνπ
δηδαθηηθνύ ή δηνηθεηηθνύ πξνζσπηθνύ ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ.».

(2) Έλα από ηα Μέιε δηνξίδεηαη Πξόεδξνο θαη δύν
Αληηπξόεδξνη.
(3) Γύν ηνπιάρηζηνλ κέιε ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο
πξέπεη λα είλαη θαη Μέιε ηνπ Γηδαθηηθνύ Δξεπλεηηθνύ
Πξνζσπηθνύ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ.
(4) Η δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ησλ Μειώλ ηεο Γηνηθνύζαο
Δπηηξνπήο είλαη ηξηεηήο. Τν Υπνπξγηθό Σπκβνύιην, κε
εηζήγεζε ηνπ Υπνπξγνύ, κπνξεί λα επαλαδηνξίζεη ηα
ίδηα Μέιε ή λα αληηθαηαζηήζεη όια ή κεξηθά από απηά.
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(5) Τν Υπνπξγηθό Σπκβνύιην, κε εηζήγεζε ηνπ Υπνπξγνύ,
δύλαηαη λα ηεξκαηίζεη ην δηνξηζκό νπνηνπδήπνηε
Μέινπο

ηεο

δεκνζίνπ

Γηνηθνύζαο

ζπκθέξνληνο

Δπηηξνπήο

γηα

ή

ζύγθξνπζεο

ιόγσ

ιόγνπο

ζπκθέξνληνο ή γηα ζπκπεξηθνξά απξεπή ή αληίζεηε
κε ηνπο ζθνπνύο ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ή ιόγσ
ζπρλώλ απνπζηώλ από ηηο ζπλεδξίεο ηνπ ζώκαηνο ή
ιόγσ παξαηεηακέλεο αζζέλεηαο.
(6) Οπνηνδήπνηε

Μέινο

ηεο

Γηνηθνύζαο

Δπηηξνπήο

δύλαηαη νπνηεδήπνηε λα παξαηηεζεί από ηε ζέζε ηνπ
ππνβάιινληαο

έγγξαθε

παξαίηεζε

πξνο

ηνλ

Υπνπξγό.
(7) Η Πξνζσξηλή Γηνηθνύζα Δπηηξνπή, πνπ δηνξίζηεθε κε
βάζε ηνλ πεξί Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ Νόκν
ηνπ 2002, ζα εμαθνινπζήζεη λα αζθεί ηα θαζήθνληα θαη
ηηο αξκνδηόηεηεο ηεο κέρξη ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ
...(Ι) ηνπ 2010

δηνξηζκνύ, κε βάζε ηνλ πεξί Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ
Κύπξνπ (Τξνπνπνηεηηθό) Νόκν ηνπ 2010,
Υπνπξγηθό

Σπκβνύιην,

ηεο

λέαο

από ην

Γηνηθνύζαο

Δπηηξνπήο:
Ννείηαη όηη, ε ηδηόηεηα πξνζώπνπ σο Μέινπο ηεο
Πξνζσξηλήο

Γηνηθνύζαο

Δπηηξνπήο

δελ

ζπληζηά

θώιπκα γηα δηνξηζκό ηνπ σο Μέινπο ηεο Γηνηθνύζαο
Δπηηξνπήο πνπ ζα δηνξηζηεί κε βάζε ηνλ πεξί
Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ (Τξνπνπνηεηηθό) Νόκν ηνπ
2010.

(8)

(α) Η

Γηνηθνύζα

Δπηηξνπή

έρεη

όιεο

ηηο

αξκνδηόηεηεο θαη εθηειεί όια ηα θαζήθνληα ηνπ
Σπκβνπιίνπ θαη ηεο Σπγθιήηνπ, κέρξη ηελ
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εθινγή ηεο πξώηεο Σπγθιήηνπ θαη ηε ζύζηαζε
ηνπ πξώηνπ Σπκβνπιίνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ,
ησλ Κνζκεηεηώλ ζε κε απηόλνκεο Σρνιέο θαη
ηνπ Δξγαζηεξίνπ Δθπαηδεπηηθνύ Υιηθνύ θαη
Δθπαηδεπηηθήο

Μεζνδνινγίαο

κέρξη

ηελ

απηόλνκε ιεηηνπξγία ηνπ.
(β) Με ηελ εθινγή ηεο πξώηεο Σπγθιήηνπ θαη ηε
ζύζηαζε

ηνπ

πξώηνπ

Σπκβνπιίνπ

ηνπ

Παλεπηζηεκίνπ ε Γηνηθνύζα Δπηηξνπή παύεη
απηόκαηα λα έρεη νπνηεζδήπνηε αξκνδηόηεηεο ή
θαζήθνληα

δπλάκεη

ησλ

πεξί

Αλνηθηνύ

Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ Νόκσλ ηνπ 2002 θαη
2010. Τν Υπνπξγηθό Σπκβνύιην, κε απόθαζή
ηνπ, ηεξκαηίδεη θαη ηππηθά ηνλ δηνξηζκό ηεο
Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο.
(9) Μέρξη ην δηνξηζκό ηνπ πξώηνπ Πξύηαλε ζύκθσλα κε
ην εδάθην (13) ν Πξόεδξνο ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο
έρεη όιεο ηηο αξκνδηόηεηεο θαη εθηειεί όια ηα
θαζήθνληα ηνπ Πξύηαλε.
(10) Με ηελ απηνλόκεζε ηξηώλ (3) Σρνιώλ ζύκθσλα κε ην
εδάθην (11) ε Γηνηθνύζα Δπηηξνπή ππνβάιιεη πξόηαζε
πξνο ηνλ Υπνπξγό γηα έθδνζε Γηαηάγκαηνο γηα ηελ
εθινγή ηεο πξώηεο Σπγθιήηνπ θαη ηε ζύζηαζε ηνπ
πξώηνπ Σπκβνπιίνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ:
Ννείηαη όηη, γηα ηελ εθινγή ηεο πξώηεο Σπγθιήηνπ
δελ είλαη απαξαίηεην λα εθαξκνζηνύλ όιεο νη δηαηάμεηο
ηνπ εδαθίνπ (2) ηνπ άξζξνπ 12 θαη ε Σύγθιεηνο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ
απνηειείηαη από:

κπνξεί

λα

ζπγθξνηεζεί

θαη

λα
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(α) Τνλ Πξύηαλε θαη ηνλ Αληηπξύηαλε, νη νπνίνη
δηνξίζηεθαλ κε βάζε ην εδάθην (13).
(β) έλα

κέινο

ηνπ

Πξνζσπηθνύ

ηνπ

Γηδαθηηθνύ
Παλεπηζηεκίνπ

Δξεπλεηηθνύ
ηεο

θάζε

Σρνιήο.".
(β) κε ηε δηαγξαθή από ηνλ πιαγηόηηηιν ηεο ιέμεο
"Πξνζσξηλήο" (ηξίηε γξακκή).
(γ) κε ηε δηαγξαθή από ηελ παξάγξαθν (α) ηνπ
εδαθίνπ (11), όπσο έρεη αλαξηζκεζεί, ηεο ιέμεο
"Δξεπλεηηθνύ" (πξώηε θαη ηξίηε γξακκή).
(δ) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ παξαγξάθσλ (β) θαη
(γ) ηνπ εδαθίνπ (11), όπσο έρεη αλαξηζκεζεί, κε
ηηο αθόινπζεο λέεο παξαγξάθνπο (β) θαη (γ):
"(β) Έλα

πξόγξακκα

Σπνπδώλ

ζεσξείηαη

απηόλνκν όηαλ έρνπλ απνθηήζεη απηνλνκία
δύν

ηνπιάρηζηνλ

Πξνζσπηθνύ

πνπ

Οκάδεο

Γηδαθηηθνύ

αληηζηνηρνύλ

ζε

ηζάξηζκεο Θεκαηηθέο Δλόηεηεο.
(γ) Μηα Σρνιή ζεσξείηαη απηόλνκε όηαλ έρνπλ
απνθηήζεη απηνλνκία ηέζζεξα ηνπιάρηζηνλ
Πξνγξάκκαηα Σπνπδώλ.".
(ε) κε ηε δηαγξαθή από ηα εδάθηα (12), (13), (14)
θαη (16), όπσο έρνπλ αλαξηζκεζεί, ηεο ιέμεο
"Πξνζσξηλή".
Έλαξμε ηεο
ηζρύνο ηνπ
παξόληνο Νόκνπ.

7.-(1)

Με ηελ επηθύιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ (2) πην

θάησ, ε ηζρύο ηνπ παξόληνο Νόκνπ, άξρεηαη κε ηε δεκνζίεπζή
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ηνπ ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο.
(2)

Η ηζρύο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 6 άξρεηαη ζε έλα έηνο

από ηεο ελάξμεσο ηεο ηζρύνο ηνπ παξόληνο Νόκνπ:
Ννείηαη όηη ε ηζρύο ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξαγξάθσλ (β) θαη
(γ) ηνπ εδαθίνπ (11) ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ βαζηθνύ λόκνπ, όπσο
απηό

αλαξηζκείηαη

κε

ηνλ παξόληα

Νόκν

θαη

νη

νπνίεο

πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξάγξαθν (δ) ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ
παξόληνο Νόκνπ, άξρεηαη κε ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξόληνο Νόκνπ
ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο.

Μεηαβαηηθέο

8.

Μέρξη ηελ έλαξμε ηεο ηζρύνο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ παξόληνο

δηαηάμεηο.

Νόκνπ, ε Πξνζσξηλή Γηνηθνύζα Δπηηξνπή πνπ δηνξίζηεθε κε

234(Ι) ηνπ 2002.

βάζε ηνλ πεξί Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ Νόκν ηνπ 2002,
ζα εμαθνινπζεί λα αζθεί ηα θαζήθνληα θαη ηηο αξκνδηόηεηέο ηεο.
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