
 
 

Copyright © Leginet Ltd 2002-2018. All rights reserved. 
Cyprus Legal Portal - http://www.leginet.eu 

 
Page 427 of 3 

N. 81(I)/2018 
 

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α 
 

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ  
 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι 
 
Αριθµός 4663 Παρασκευή, 13 Ιουλίου 2018 

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

Αριθµός 81(Ι) του 2018 
 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ  
ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1989 ΕΩΣ 2018 

 
 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 

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

58(I) του 2018. 

1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Πανεπιστηµίου Κύπρου 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόµος του 2018 και θα διαβάζεται µαζί µε τους περί 
Πανεπιστηµίου Κύπρου Νόµους του 1989 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 Πανεπιστηµίου Κύπρου Νόµοι του 1989 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 (ε) του εδαφίου (3) αυτού, µε την 

ακόλουθη νέα παράγραφο: 
   
  «(ε) να εκτελεί κάθε πράξη που ενδεχόµενα συνεπάγεται η εκπλήρωση των 

δυνάµει του παρόντος Νόµου σκοπών του ή που συντελεί στην 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 προϋποθέσεις 
καθορίζονται σε σχετικούς Κανονισµούς: 

   
  Νοείται ότι, οι δραστηριότητες τέτοιων εταιρειών παραµένουν πλήρως 
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διαχωρισµένες από τη λειτουργία του Πανεπιστηµίου και τυχόν χρήση 
εγκαταστάσεων ή εξοπλισµού ή η αξιοποίηση προσωπικού θα γίνεται µόνο σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις και 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 που 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, αµέσως µετά το τέλος της τέταρτης επιφύλαξης της νέας 

παραγράφου (ε) του εδαφίου (3) αυτού, των ακόλουθων νέων παραγράφων: 
   
  «(στ) 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· 

   
  (ζ) 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 τροποποιείται µε την αντικατάσταση του εδαφίου 
(14) αυτού, µε το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

  
  «(14) Σκοπός του Πανεπιστηµίου είναι η προαγωγή της επιστήµης, της παιδείας, 

του πολιτισµού, αλλά και η ενίσχυση της γνώσης και των πρακτικών εφαρµογών 
της, µε τη διδασκαλία, τη µάθηση, την έρευνα, την καινοτοµία και άλλα µέσα, 
και ειδικότερα - 

   
  (α) Η παροχή εκπαίδευσης κυρίως σε ειδικότητες που συµβάλλουν στην 

κοινωνική, οικονοµική και πολιτιστική ανάπτυξη της ∆ηµοκρατίας και του λαού 
της Κύπρου ως συνόλου· 
 
(β) η παροχή µέσων και δυνατοτήτων εκπαίδευσης σε πανεπιστηµιακό επίπεδο σε 
πρόσωπα που έχουν τα απαιτούµενα προσόντα· 
 
(γ) η παροχή των κύκλων σπουδών και των προγραµµάτων που καθορίζονται από 
τον παρόντα Νόµο ή µε βάση τον παρόντα Νόµο· 
 
(δ) 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, επιχειρηµατικών 
-µέσω καινοτοµίας- κοινωνικών και οικονοµικών δεδοµένων του τόπου και της 
κοινωνίας γενικότερα· 
 
(ε) η ενθάρρυνση της µελέτης, της έρευνας και της δηµιουργικότητας και η 
παροχή διευκολύνσεων προς τούτο γενικά· 
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(στ) η διασφάλιση της ακαδηµαϊκής ελευθερίας και της ελεύθερης επιστηµονικής 
αναζήτησης και διακίνησης ιδεών· 
 
(ζ) η συµβολή στην αλληλοκατανόηση µεταξύ των κοινοτήτων της ∆ηµοκρατίας 
και η καλλιέργεια των παραδόσεων και του πολιτισµού τους· 
 
(η) η ανάπτυξη συνεργασίας µε ακαδηµαϊκά και επιστηµονικά ιδρύµατα και 
επιχειρήσεις· 
 
(θ) η παροχή και απονοµή πτυχίων, µεταπτυχιακών τίτλων, διπλωµάτων και 
άλλων τίτλων.». 

  
Τροποποίηση του 

άρθρου 32 του 
βασικού νόµου. 

4. Το άρθρο 32 του βασικού νόµου τροποποιείται µε την προσθήκη στο εδάφιο (1) 
αυτού, αµέσως µετά την υφιστάµενη παράγραφο (ιζ) αυτού, των ακόλουθων νέων 
παραγράφων, αφού πρώτα αντικατασταθεί η τελεία στο τέλος της µε άνω τελεία: 

  
  «(ιη) Η 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· και 
 
(ιθ) 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.». 

  
 




