
1269

Ε.Ε. Παρ. ΜΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 206/2018
Αρ. 5098, 13.7.2018
Αριθμός 206

Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Ακαδημαϊκό Προσωπικό) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018, οι οποίοι 
εκδόθηκαν από το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κύπρου, δυνάμει του άρθρου 32 των περί Πανεπιστημίου 
Κύπρου Νόμων του 1989 έως (Αρ. 2) του 2018, με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, αφού κατατέθηκαν 
στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του περί της Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων 
των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου, Νόμου (Ν. 99 του 1989 όπως τροποποιήθηκε με 
τους Νόμους 227 του 1990 μέχρι 3(|) του 2010).

ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1989 ΕΩΣ 2018

Κανονισμοί με βάση το άρθρο 32

Το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει το άρθρο 32 
144 του 1989 των περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμων του 1989 έως (Αρ.2) του 2018, εκδίδει, με την έγκριση 
137 του 1990 του Υπουργικού Συμβουλίου, τους πιο κάτω Κανονισμούς:

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 

116(Ι) του 2013 
55(Ι) του 2016 
83(Ι) του 2016 
58(Ι) του 2018 

81 (Ι) του 2018.
Συνοπτικός τίτλος. 
Επίσημη Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο (Ι):
29.6.1990 
17.12.1999 
11.7.2003 
11.11.2005 
23.12.2015.

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Ακαδημαϊκό 
Προσωπικό) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018 και θα διαβάζονται μαζί με τους περί 
Πανεπιστημίου Κύπρου (Ακαδημαϊκό Προσωπικό) Κανονισμούς του 1990 έως 2015 (που στο εξής 
θα αναφέρονται ως «οι βασικοί κανονισμοί») και οι βασικοί κανονισμοί και οι παρόντες Κανονισμοί 
θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Ακαδημαϊκό Προσωπικό) Κανονισμοί του 
1990 έως 2018.

Τροποποίηση του 2. Ο Κανονισμός 7 των βασικών κανονισμών τροποποιείται με την αντικατάσταση της
Κανονισμού 7 των παραγράφου (8) αυτού με την ακόλουθη νέα παράγραφο:
βασικών
κανονισμών.

«(8) Τηρουμένων των διατάξεων του Κανονισμού 8, άδεια για απασχόληση εκτός 
Πανεπιστημίου μπορεί να παρέχεται από το Συμβούλιο με βάση κανόνες που εκδίδει η 
Σύγκλητος και εγκρίνει το Συμβούλιο και εφόσον η απασχόληση αυτή δεν είναι 
ασυμβίβαστη με το λειτούργημα του ακαδημαϊκού και δεν επηρεάζει τα συμφέροντα του 
Πανεπιστημίου.».
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Τροποποίηση των 
βασικών κανονισμών 
με την προσθήκη 
νέου Κανονισμού.

3. Οι βασικοί κανονισμοί τροποποιούνται με την προσθήκη του ακόλουθου νέου Κανονισμού 8, 
αμέσως μετά τον Κανονισμό 7:

«Συμμετοχή μελών
ακαδημαϊκού και
ερευνητικού
προσωπικού σε
εταιρείες για την
αξιοποίηση
αξιολογημένων
δικαιωμάτων
πνευματικής
ιδιοκτησίας.

8.-(1) Μέλη του ακαδημαϊκού και ερευνητικού προσωπικού του 
Πανεπιστημίου δύναται να συμμετέχουν, με ή χωρίς αντιμισθία, κατόπιν 
εξασφάλισης σχετικής έγκρισης που παρέχεται από το Συμβούλιο, με βάση 
κανόνες που θεσπίζει η Σύγκλητος, επικυρώνει το Συμβούλιο και, κατ' 
εξαίρεση, εγκρίνει το Υπουργικό Συμβούλιο, και εφόσον η συμμετοχή αυτή 
δεν είναι ασυμβίβαστη με το λειτούργημα του ακαδημαϊκού προσωπικού, 
δεν αντίκειται στα συμφέροντα ή την αποστολή του Πανεπιστημίου και δε 
δημιουργεί καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων ή αθέμιτου 
ανταγωνισμού, σε:

(α) παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, όχι όμως προς 
εταιρείες που συστήνονται δυνάμει της υποπαραγράφου 
(β) πιο κάτω και στις οποίες το μέλος κατέχει μετοχικό 
κεφάλαιο:

Νοείται ότι, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών 
δεν είναι αθέμιτη ή καταχρηστικά ανταγωνιστική με τον 
ιδιωτικό τομέα·

(β) εταιρείες, με σκοπό την αξιοποίηση αξιολογημένων 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που σχετίζονται 
με εφευρετική δραστηριότητα, χωρίς ανάληψη 
οποιουδήποτε εκτελεστικού ρόλου και χωρίς αντιμισθία, 
με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, κατά τη σύσταση, όχι 
μεγαλύτερο του μετοχικού κεφαλαίου που θα διατηρεί το 
Πανεπιστήμιο, και για περίοδο όχι μικρότερη των δύο (2) 
ετών· σε κάθε περίπτωση το ποσοστό του μετοχικού 
κεφαλαίου που κατέχουν μέλη του ακαδημαϊκού 
προσωπικού δεν μπορεί να υπερβαίνει το 24%:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που η απόκτηση 
μετοχών εκ μέρους του Πανεπιστημίου συνεπάγεται 
καταβολή χρηματικού ποσού, τότε η απόκτηση μετοχών 
από το μέλος θα συνεπάγεται επίσης καταβολή 
χρηματικού ποσού, κατ' αναλογία του ποσοστού των 
δικών του μετοχών. Τα όποια χρηματικά ποσά δεν 
μπορεί να προέρχονται από κρατικούς πόρους του 
Πανεπιστημίου:

Νοείται περαιτέρω ότι, ο απαιτούμενος χρόνος για 
την εμπλοκή του μέλους ακαδημαϊκού προσωπικού σε 
εταιρεία κατατίθεται προς έγκριση από το Συμβούλιο, και 
σε περίπτωση που ο χρόνος αυτός υπερβαίνει, σε 
συνδυασμό και με άλλες εξωπανεπιστημιακές 
δραστηριότητες του συγκεκριμένου μέλους, τη μία 
εργάσιμη ημέρα την εβδομάδα κατά τη διάρκεια του 
ακαδημαϊκού έτους, τότε το Συμβούλιο αποφασίζει αν η 
εμπλοκή θα γίνει κατά τη διάρκεια σαββατικής άδειας, ή 
αν θα δοθεί πλήρης ή μερική άδεια χωρίς απολαβές με 
αντίστοιχη μείωση καθηκόντων:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, σε περίπτωση 
ουσιαστικής απόκλισης από τα πιο πάνω λαμβάνονται 
τα δέοντα μέτρα από το Συμβούλιο, μη αποκλειομένης 
και της ανάκλησης της άδειας απασχόλησης σε εταιρεία.

(2) Κάθε τέτοια δραστηριότητα μέλους του ακαδημαϊκού και ερευνητικού 
προσωπικού διεξάγεται αποκλειστικά και χωρίς καμία εξαίρεση, μέσω του 
Πανεπιστημίου· η αντιμισθία των μελών, τυγχάνει διαχείρισης μέσω της 
μισθοδοσίας τους και για κάθε δραστηριότητα που έχει αντιμισθία χρεώνεται 
διαχειριστική χρέωση από το Πανεπιστήμιο.

(3) Το μέλος οφείλει να ενημερώνει το Πανεπιστήμιο για τυχόν είσπραξη 
μερίσματος από εταιρείες, οι οποίες ιδρύθηκαν για σκοπούς αξιοποίησης 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.
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(4) Κατ' εξαίρεση, οι κανόνες που διέπουν τη συμμετοχή του 
ακαδημαϊκού προσωπικού σε εταιρείες, υποβάλλονται από το Πανεπιστήμιο 
στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και εγκρίνονται από το Υπουργικό 
Συμβούλιο.

(5) Για σκοπούς διαφάνειας, το Συμβούλιο δημοσιοποιεί, εντός εύλογου 
χρονικού διαστήματος, κάθε έγκριση παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών 
ή συμμετοχής σε εταιρείες.

(6) Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου του Πανεπιστημίου παρακολουθεί 
την τήρηση του Πλαισίου Αρχών για τη μετατροπή επιστημονικής 
τεχνογνωσίας και επινοήσεων σε εμπορεύσιμα προϊόντα ή υπηρεσίες, το 
οποίο εγκρίνει το Υπουργικό Συμβούλιο καθώς και του Νόμου και των 
Κανονισμών και ενημερώνει το Συμβούλιο, με ετήσια έκθεσή της, για τον 
τρόπο εφαρμογής και την τήρηση των προνοιών τους· αντίγραφο της 
έκθεσης αυτής κοινοποιείται από το Πανεπιστήμιο στο Υπουργείο Παιδείας 
και Πολιτισμού, το Υπουργείο Οικονομικών, την Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Παιδείας και Πολιτισμού και τον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας.».




