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ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ
Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
(ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2010

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

Κανονισμός
1.

Συνοπτικός τίτλος.

2.

Ερμηνεία.

3.

Αφυπηρέτηση.

4.

Σύνταξη και εφάπαξ ποσό Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή.

5.

Ηλικία συνταδιοξότησης και ηλικία αφυπηρέτησης.

6.

Φιλοδώρημα.
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Αριθμός 275
Οι περί Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (Συνταξιοδοτικά Δικαιώματα Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού)
Κανονισμοί του 2010, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Συμβούλιο του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, με την έγκριση
του Υπουργικού Συμβουλίου, δυνάμει του άρθρου 30 των περί Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμων του 2002
και 2010, 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 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(1) του 2010).

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ
Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 30

Το Συμβούλιο του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου,
ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγεί το άρθρο 30 των περί
234{Ι) του 2002

Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμων του 2002 και 2010,

35 (Ι) του 2010.

εκδίδει, με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, τους
ακόλουθους Κανονισμούς:

Συνοπτικός

1.

Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί

τίτλος.

Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (Συνταξιοδοτικά Δικαιώματα
Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού) Κανονισμοί του 2010.

Ερμηνεία.

2.-(1) Στους παρόντες Κανονισμούς, εκτός αν από το κείμενο
προκύπτει διαφορετική έννοια-

«Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό» σημαίνει το Διδακτικό
Ερευνητικό Προσωπικό του Πανεπιστημίου, που αναφέρεται
στο άρθρο 18 του Νόμου

«Νόμος» σημαίνει τους περί Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου
234(1) του 2002

Νόμους του 2002 και 2010.

35(10 του 2010.

(2)

Όροι

που

δεν

ερμηνεύονται

στους

παρόντες

Κανονισμούς, εκτός αν άλλως πως προκύπτει από το κείμενο,
έχουν την έννοια που τους αποδίδει ο Νόμος.
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Αφυπηρέτηση.

3. Τηρουμένων των διατάξεων των Κανονισμών 4, 5 και 6, η
αφυπηρέτηση μελών του συντάξιμου Διδακτικού Ερευνητικού

97 του 1997

Προσωπικού διέπεται από τις διατάξεις του περί Συντάξεων

3(1) του 1998

Νόμου ή κάθε Νόμου που τον τροποποιεί ή τον αντικαθιστά

77(1) του 1999

και οποιωνδήποτε Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

141(1) του 2001
69(f) του 2005
37(1) του 2010.

Σύνταξη και

4. Σε μέλος του μόνιμου Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού

εφάπαξ ποσό

που υπηρετεί στις βαθμίδες του Καθηγητή ή Αναπληρωτή

Καθηγητή ή
Αναπληρωτή
Καθηγητή.

Καθηγητή και συμπληρώνει, κατά την αφυπηρέτηση του,
υπηρεσία τριών ή περισσότερων ετών, καταβάλλεται ετήσια
σύνταξη και εφάπαξ ποσό.

Ηλικία

5.-(1)

συνταξιοδότησης

Ερευνητικού Προσωπικού παρέχεται, αφού το μέλος αυτό

και ηλικία
αφυπηρέτησης.

Συνταξιοδότηση

μέλους

του

μόνιμου

Διδακτικού

συμπληρώσει το 62ο έτος της ηλικίας του.

(2) Τα μέλη του Διδακτικού

Ερευνητικού

Προσωπικού

αφυπηρετούν κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους εντός του
οποίου συμπληρώνουν το 67ο έτος της ηλικίας τους.

Φιλοδώρημα.

6.

Σε μέλος του μη μόνιμου Διδακτικού

Προσωπικού

παραχωρείται,

μετά

την

Ερευνητικού

αποχώρηση

του,

φιλοδώρημα ίσο με το ένα δωδέκατο των μηνιαίων απολαβών
του για κάθε μήνα υπηρεσίας στο Πανεπιστήμιο, χωρίς να
απαιτείται

ελάχιστος

χρόνος

υπηρεσίας.

Φιλοδώρημα,

υπολογιζόμενο κατά τον τρόπο αυτό, χορηγείται και σε μέλος
του

μόνιμου

Διδακτικού

Ερευνητικού

Προσωπικού

που

συμπληρώνει, κατά την αποχώρηση του, υπηρεσία μικρότερη
των τριών χρόνων.

Ε.Ε. Παρ. 111(1}
Αρ. 4436 2.7.2010
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Κ.Δ.Π. 276/2010

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ
Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 18(2)(γ) και 30
ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
(ΕΚΛΟΓΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΕΛΙΞΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2010

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ
Κανονισμός
1.

Συνοπτικός τίτλος.

2.

Ερμηνεία.

3.

Προκήρυξη θέσεων.

4.

Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος.

5.

Λειτουργία Εκλεκτορικού Σώματος, απαρτία.

6.

Συστατικές επιστολές, ανεξάρτητοι κριτές.

7.

Διαδικασία εκλογής από το Εκλεκτορικό Σώμα.

8.

Επικύρωση της εκλογής από τη Σύγκλητο.

9.

Αξιολόγηση, ανέλιξη και τερματισμός υπηρεσιών Διδακτικού
Ερευνητικού Προσωπικού.

10.

Διαδικασία αξιολόγησης από το Εκλεκτορικό Σώμα.

11.

Μεταβατικές Διατάξεις.
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Αριθμός 276
Οι περί Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (Εκλογή, Αξιολόγηση και Ανέλιξη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπι
κού) Κανονισμοί του 2010, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Συμβούλιο του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, με την
έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, δυνάμει των άρθρων 1β(2)(γ) και 30 των περί Ανοικτού Πανεπιστημίου
Κύπρου Νόμων του 2002 και 2010, 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
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(1) του 2010).

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ
Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 18(2}(γ) και 30

Το Συμβούλιο του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, ασκώντας τις
εξουσίες που του χορηγούν η παράγραφος (γ) του εδαφίου (2) του
234(1) του 2002 άρθρου 18 και του άρθρου 30 των περί Ανοικτού Πανεπιστημίου
35(ΐ)του2θΐο.

Κυπρου

Νόμων του 2002 και 2010, εκδίδει, με την έγκριση του

Υπουργικού Συμβουλίου, τους ακόλουθους Κανονισμούς:

Συνοπτικός

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Ανοικτού

τίτλος.

Πανεπιστημίου Κύπρου (Εκλογή, Αξιολόγηση και Ανέλιξη Διδακτικού
Ερευνητικού Προσωπικού) Κανονισμοί του 2010.

Ερμηνεία.

2.-(1) Στους παρόντες Κανονισμούς, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει
διαφορετική έννοια-

«Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό» σημαίνει το Διδακτικό Ερευνητικό
Προσωπικό του Πανεπιστημίου, που αναφέρεται στο άρθρο 18 του
Νόμου-

«ανεξάρτητος κριτής» σημαίνει οποιοδήποτε άτομο με ειδικές γνώσεις
και

προσόντα

στο

ίδιο

ή

συναφές

γνωστικό

αντικείμενο

του

αξιολογουμένου εκτός του Πανεπιστημίου, το οποίο δεν έχει ιδιάζουσα
σχέση ή συγγενικό βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του
τέταρτου βαθμού ή βρίσκεται σε οξεία έχθρα με το κρινόμενο άτομο, και
το οποίο επιλέγεται από το Εκλεκτορικό Σώμα

«Εκλεκτορικό Σώμα» σημαίνει το σώμα που συγκροτείται σύμφωνα με
τις διατάξεις του Κανονισμού 4
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«εσωτερικοί κανονισμοί» σημαίνει τους εσωτερικούς κανονισμούς που
εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Νόμου-

«Νόμος» σημαίνει τους περί Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμους
234(1) του 2002 του 2002 και 2010.
35(l)rou2010.
(2) Όροι που δεν ερμηνεύονται στους παρόντες Κανονισμούς, εκτός
αν άλλως πως προκύπτει από το κείμενο, έχουν την έννοια ττου τους
αποδίδει ο Νόμος.

Προκήρυξη

3.-(1) Όλες οι νέες και κενωθείσες θέσεις σε όλες τις βαθμίδες του

θέσεων.

Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού προκηρύσσονται.

(2) Η προκήρυξη των θέσεων πραγματοποιείται ως ακολούθως:

(α) σε περίπτωση κένωσης θέσης στη βαθμίδα Καθηγητή ή
Αναπληρωτή Καθηγητή, η προκήρυξη θέσης μπορεί να γίνει
είτε στη βαθμίδα Λέκτορα και Επίκουρου Καθηγητή με
απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου, είτε στις βαθμίδες
Καθηγητή και Αναπληρωτή Καθηγητή, με απόφαση της
Συγκλήτου

του

Πανεπιστημίου

μετά

από

προηγούμενη

ενημέρωση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και του
Υπουργείου Οικονομικών και

(β) σε περίπτωση κένωσης θέσης στη βαθμίδα

Επίκουρου

Καθηγητή ή Λέκτορα, η θέση προκηρύσσεται στις βαθμίδες
αυτές.
(3)

Η προκήρυξη

πραγματοποιείται

στο

γενικό

επιστημονικό

αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών με συγκεκριμένη αναφορά στις
απαιτούμενες ειδικότητες.
(4) Η προκήρυξη δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της
Δημοκρατίας

και

σε

δύο,

τουλάχιστον,

ημερήσιας

κυκλοφορίας

εφημερίδες του εγχώριου τύπου ή και στο διαδίκτυο ή και σε έντυπα του
εξωτερικού που ορίζει το Συμβούλιο.
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Συγκρότηση

4.-(1)

Εκλεκτορικού

ταυτόχρονα με την προκήρυξη θέσης, συγκροτείται, με απόφαση της

Σώματος.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 32 του Νόμου,

Συγκλήτου, Εκλεκτορικό Σώμα για κάθε εκλογή μέλους του Διδακτικού
Ερευνητικού Προσωπικού.

(2) Το Εκλεκτορικό Σώμα αποτελείται από τρία εξωτερικά μέλη και δυο
εσωτερικά μέλη. Ένα από τα εσωτερικά μέλη ορίζεται από τη Σύγκλητο
ως πρόεδρος.

(3) Τα εξωτερικά μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος είναι Καθηγητές του
ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου, κατά προτίμηση ανοικτών
πανεπιστημίων, δύο τουλάχιστον διαφορετικών χωρών.

(4) Τα εσωτερικά μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος είναι, αν πρόκειται
να εκλεγεί Καθηγητής ή Αναπληρωτής Καθηγητής, Καθηγητές και, αν
πρόκειται να εκλεγεί Επίκουρος Καθηγητής ή Λέκτορας, Καθηγητές ή
Αναπληρωτές Καθηγητές.
(5) Τα μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος επιλέγονται από κατάλογο, ο
οποίος υποβάλλεται στη Σύγκλητο από την Κοσμητεία της κάθε Σχολής
και περιλαμβάνει τα ονόματα έξι εν ενεργεία ή ομότιμων Καθηγητών από
πανεπιστήμια του εξωτερικού ή και του εσωτερικού και τα ονόματα
τεσσάρων μελών της οικείας Σχολής του Ανοικτού Πανεπιστημίου
Κύπρου.

(6) Τα μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος δεν δύνανται να είναι
υποψήφιοι για τις θέσεις που θα πληρωθούν από αυτό.

Λειτουργία

5.-(1) Για την εκλογή μέλους του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού,

Εκλεκτορικού

το Εκλεκτορικό Σώμα απαιτείται να βρίσκεται σε απαρτία.

Σώματος, απαρτία.

(2) Το Εκλεκτορικό Σώμα βρίσκεται σε απαρτία, αν παρίστανται
τουλάχιστον τρία μέλη.

(3) Υποψήφιος εκλέγεται, εάν συγκεντρώσει τις θετικές ψήφους τριών
τουλάχιστον μελών του Εκλεκτορικού Σώματος.
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Συστατικές

6.-(1) To Εκλεκτορικό Σώμα δύναται να ζητά συστατικές επιστολές για

επιστολές,

τον υποψήφιο για εκλογή. Σε τέτοια περίπτωση, οι επιστολές αυτές είναι

ανεξάρτητοι
κριτές.

εμπιστευτικές και προορίζονται μόνο για τη διαδικασία εκλογής:

Νοείται ότι, το Εκλεκτορικό Σώμα δύναται να ζητά γραπτώς απόψεις
αναφορικά με το επιστημονικό έργο του υποψηφίου για εκλογή και από
άτομα διαφορετικά από αυτά που υπέδειξε ο ίδιος ο υποψήφιος.

(2) Το Εκλεκτορικό Σώμα δύναται να ζητά την άποψη ανεξάρτητων
κριτών για τον υποψήφιο για εκλογή σε προκηρυχθείσα θέση.

Διαδικασία εκλογής

7-(1) Ο πρόεδρος του Εκλεκτορικού Σώματος κοινοποιεί όλα τα

από το Εκλεκτορικό

αποδεικτικά στοιχεία των προσόντων των

Σώμα.

υποψηφίων για εκλογή σε

θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού στα μέλη του Εκλεκτορικού
Σώματος, εντός δύο

εβδομάδων από την ημερομηνία λήξεως της

προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

(2) Ο πρόεδρος του Εκλεκτορικού Σώματος ετοιμάζει, εντός

έξι

εβδομάδων από την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των
αιτήσεων, τον τελικό κατάλογο των υποψηφίων που θα κληθούν σε
συνέντευξη. Στον κατάλογο αυτό περιλαμβάνονται τα ονόματα όσων
υποψηφίων

προτάθηκαν

από

δύο

ή

περισσότερα

μέλη

του

Εκλεκτορικού Σώματος.

(3) Εντός τριών μηνών από την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας
υποβολής των αιτήσεων, ο πρόεδρος του Εκλεκτορικού Σώματος καλεί
σε συνέντευξη ενώπιον του Εκλεκτορικού Σώματος τους υποψηφίους
που περιλαμβάνονται στον τελικό κατάλογο και στη συνέχεια το
Εκλεκτορικό Σώμα συνεδριάζει και προβαίνει στην εκλογή.

(4) Μέσα σε δεκαπέντε μέρες από τη συμπλήρωση των συνεντεύξεων
το

Εκλεκτορικό

Σώμα

αποστέλλει

στη

Σύγκλητο

αρκούντως

αιτιολογημένη και τεκμηριωμένη έκθεση εκλογής, η οποία έκθεση είναι
εμπιστευτικής φύσεως.
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Επικύρωση της
εκλογής από τη
Σύγκλητο.

8.-(1)

Η απόφαση της

Συγκλήτου

για επικύρωση της

εκλογής

λαμβάνεται με ψηφοφορία σε ειδική προς τούτο συνεδρία της, στην
οποία συμμετέχουν τα μέλη της Συγκλήτου που έχουν δικαίωμα ψήφου:
Νοείται ότι για την επικύρωση εκλογ ής ή προαγωγής στη θέση
Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή ψηφίζουν οι Καθηγητές, ενώ για τις
άλλες βαθμίδες ψηφίζουν τα μέλη που κατέχουν ανώτερη από την υπό
πλήρωση βαθμίδα.

(2) Ο πρόεδρος της Συγκλήτου συγκαλεί τη συνεδρία εντός τριών
εβδομάδων από την ημερομηνία υποβολής στη Σύγκλητο της έκθεσης
εκλογής από το Εκλεκτορικό Σώμα.

(3)

Μετά

την

ολοκλήρωση

της

διαδικασίας

της

επικύρωσης,

αποστέλλεται, σε κάθε υποψήφιο που υποβάλλει γραπτό αίτημα,
αντίγραφο του μέρους της έκθεσης του Εκλεκτορικού Σώματος το οποίο
αφορά τόσο τον ίδιο όσο και τον επιλεγέντα.

(4) Η Σύγκλητος δύναται, αντί να επικυρώσει την απόφαση εκλογής, να
την αναπέμψει στο Εκλεκτορικό Σώμα για επανεξέταση. Σε τέτοια
περίπτωση, το Εκλεκτορικό Σώμα υποβάλλει, κατόπιν επανεξέτασης,
νέα έκθεση εκλογής στη Σύγκλητο, η οποία, είτε την επικυρώνει και την
υποβάλλει στο Συμβούλιο για λήψη απόφασης, είτε δεν την επικυρώνει
και, σε τέτοια περίπτωση, υποβάλλει την έκθεση στο Συμβούλιο για
λήψη απόφασης.

Αξιολόγηση,
ανέλιξη και
τερματισμός
υπηρεσιών

9.-(1)(α) Με τη συμπλήρωση τριών χρόνων υπηρεσίας Λέκτορα στο
Πανεπιστήμιο, ενεργοποιείται η διαδικασία αξιολόγησης του για
ανέλιξη, με την οποία αποφασίζεται:

Διδακτικού
Ερευνητικού

(ϊ)

η συνέχιση των υπηρεσιών του στην ίδια βαθμίδα, ή

Προσωπικού,

(ϋ) ο τερματισμός των υπηρεσιών του, ή
(iii) η ανέλιξη του στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή:

Νοείται ότι η αξιολόγηση αυτή γίνεται ισότιμα και χωρίς
αδικαιολόγητη καθυστέρηση μεταξύ των αξιολογουμένων.
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(β)

Ο Λέκτορας, σε περίπτωση που έχει αποφασιστεί η συνέχιση
των υπηρεσιών του χωρίς ανέλιξη, υποχρεούται, πριν τη
συμπλήρωση του έκτου χρόνου υπηρεσίας του, να ζητήσει την
ανέλιξη

του,

διαφορετικά

η

διαδικασία

αξιολόγησης

ενεργοποιείται από το Πανεπιστήμιο.

(γ) Σε περίπτωση δεύτερης αποτυχίας του Λέκτορα για ανέλιξη του
στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, η απασχόληση του
τερματίζεται.

(2)(α)

Με τη συμπλήρωση τεσσάρων χρόνων υπηρεσίας Επίκουρου
Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο, ενεργοποιείται η διαδικασία
αξιολόγησης του, με την οποία αποφασίζεται:
(ϊ) η συνέχιση των υπηρεσιών του στην ίδια βαθμίδα, ή
(ϋ) ο τερματισμός των υπηρεσιών του, ή
(iii) η ανέλιξη του στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή.

(β) Ο Επίκουρος Καθηγητής, σε περίπτωση συνέχισης των
υπηρεσιών

του

χωρίς

ανέλιξη,

υποχρεούται,

πριν

τη

συμπλήρωση του έβδομου χρόνου υπηρεσίας του να ζητήσει
την ανέλιξη του, διαφορετικά

η διαδικασία

αξιολόγησης

ενεργοποιείται από το Πανεπιστήμιο.

(γ)

Σε περίπτωση δεύτερης αποτυχίας του Επίκουρου Καθηγητή
για ανέλιξη του στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, η
απασχόληση του τερματίζεται.

(3) Στην περίπτωση τερματισμού της απασχόλησης Λέκτορα ή
Επίκουρου Καθηγητή, δίδεται προειδοποίηση ενός έτους.
(4)(α) Αναπληρωτής Καθηγητής μπορεί, μετά τη συμπλήρωση
τεσσάρων χρόνων στη βαθμίδα αυτή στο Πανεπιστήμιο, να
ζητήσει την ανέλιξη του στη βαθμίδα του Καθηγητή.
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(β) Σε περίπτωση αποτυχίας ανέλιξης του στην εν λόγω βαθμίδα,
ο Αναπληρωτής Καθηγητής μπορεί να ζητήσει εκ νέου την
ανέλιξη του μετά τη συμπλήρωση τεσσάρων χρόνων από την
προηγούμενη κρίση.

(γ) Ανεξάρτητα από αποτυχία του για ανέλιξη, η απασχόληση του
Αναπληρωτή Καθηγητή δεν τερματίζεται.

Διαδικασία

10.-(1) Η διαδικασία αξιολόγησης για ανέλιξη ενεργοποιείται με τη

αξιολόγησης από

συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος, σύμφωνα με τον Κανονισμό 4.

το ΕκλΓκτορικό
Σώμα

(2) Μέσα σ' ένα μήνα από τη συγκρότηση του Εκλεκτορικού Σώματος,
ο υποψήφιος για ανέλιξη υποβάλλει φάκελο αξιολόγησης.

(3) Για σκοπούς της αξιολόγησης για ανέλιξη, το Εκλεκτορικό Σώμα
ζητά την άποψη τριών ανεξαρτήτων κριτών.

(4) Το περιεχόμενο του φακέλου αξιολόγησης, ο τρόπος επιλογής των
ανεξάρτητων κριτών και η συμμετοχή τους στη διαδικασία αξιολόγησης
καθορίζονται με εσωτερικούς κανονισμούς, τους οποίους θεσπίζει η
Σύγκλητος και επικυρώνει το Συμβούλιο.
(5) Το Εκλεκτορικό Σώμα, αφού λάβει τις γραπτές αξιολογήσεις των
ανεξάρτητων κριτών, αποφασίζει αν θα καλέσει τον υποψήφιο σε
ανοικτή διάλεξη και συνέντευξη, προκειμένου να τον κρίνει για ανέλιξη.
(6) Οι διαδικασίες λήψης των αποφάσεων αναφορικά με τη διεξαγωγή
της ανοικτής διάλεξης και της συνέντευξης, καθώς και σύνταξης της
έκθεσης του Εκλεκτορικού Σώματος καθορίζονται με εσωτερικούς
κανονισμούς.

(7) Η έκθεση του Εκλεκτορικού Σώματος κοινοποιείται στον υποψήφιο,
ο οποίος έχει το δικαίωμα να υποβάλει τις παρατηρήσεις του γραπτώς,
εντός δεκαπέντε ημερών, στο Εκλεκτορικό Σώμα.
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(θ) Ο πρόεδρος του Εκλεκτορικού Σώματος καταθέτει στον Πρόεδρο
της Συγκλήτου έκθεση με την αιτιολογημένη εισήγηση του Εκλεκτορικού
Σώματος, επισυνάπτοντας τις γραπτές αξιολογήσεις των ανεξάρτητων
κριτών.

(9)(α) Η Σύγκλητος εξετάζει την έκθεση του Εκλεκτορικού

Σώματος

και τις τυχόν παρατηρήσεις του υποψηφίου, αποφασίζει
αναφορικά με την ανέλιξη ή τη συνέχιση των υπηρεσιών του
υποψηφίου χωρίς ανέλιξη ή για τον τερματισμό των υπηρεσιών
του και υποβάλλει την αιτιολογημένη απόφαση της στο
Συμβούλιο για επικύρωση.

(β) Η Σύγκλητος συνεδριάζει αρχικά για να κρίνει τον υποψήφιο για
ανέλιξη και, σε περίπτωση αρνητικής απόφασης, ορίζεται νέα
συνεδρία για να αποφασιστεί η συνέχιση ή ο τερματισμός της
απασχόλησης του υποψηφίου, αν συντρέχει τέτοια περίπτωση.

(10)

Η τελική απόφαση κοινοποιείται στον υποψήφιο από τον

Πρόεδρο του Συμβουλίου, μαζί με την έκθεση του Εκλεκτορικού
Σώματος.
(11) Για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος
Κανονισμού δύναται να εκδίδονται εσωτερικοί κανονισμοί.

Μεταβατικές

11.-(1) Οι Λέκτορες και οι Επίκουροι Καθηγητές που έχουν εκλεγεί πριν

Διατάξεις.

α π ό T|^v

£ να ρξη

της

ισχύος των παρόντων Κανονισμών, συνεχίζουν να

υπηρετούν στο Πανεπιστήμιο και μπορούν να ζητήσουν έναρξη της
διαδικασίας αξιολόγησης και ανέλιξης τους, όπως αυτή καθορίζεται
στους παρόντες Κανονισμούς.

(2)

Μέχρις ότου διοριστεί

τέτοιος αριθμός Καθηγητών ώστε να

τηρούνται οι σχετικές με την εκλογή και ανέλιξη διατάξεις των παρόντων
Κανονισμών,

η

Σύγκλητος

δύναται

να ορίσει

τη σύνθεση

του

Εκλεκτορικού Σώματος, περιλαμβανομένου και του Προέδρου του
Σώματος από εξωτερικά μέλη, κατά την έννοια της παραγράφου (3) του
Κανονισμού 4.

Ε.Ε. Παρ. Il[(l)
Αρ. 4436 2.7.2010

Κ.Δ.Π. 277/2010
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ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ
Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων Ι8(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
(ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2010

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ
Κανονισμός
1.

Συνοπτικός τίτλος.

2.

Ερμηνεία.

3.

Διάρθρωση θέσεων, διορισμοί και μεταβολές.

4.

Δικαιώματα

και

ωφελήματα

του

Διδακτικού

Προσωπικού.
5.

Υποχρεώσεις του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού.

Ερευνητικού
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Αριθμός 277
Οι περί Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό) Κανονισμοί του 2010, οι οποίοι
εκδόθηκαν από το Συμβούλιο του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου,
δυνάμει των άρθρων 18(2)(γ) και 30 των περί Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμων του 2002 και 2010, 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 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(1) του 2010).

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ
Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 18(2)(γ) και 30
Το Συμβούλιο του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου,
ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούν η παράγραφος (γ)
234(1) του 2002 του εδαφίου (2) του άρθρου 18 και του άρθρου 30 των περί
35 (!) του 2010. Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμων του 2002 και 2010,
εκδίδει, με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, τους
ακόλουθους Κανονισμούς:

Συνοπτικός

1.

τίτλος.

Ανοικτού

Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί
Πανεπιστημίου

Κύπρου

(Διδακτικό

Ερευνητικό

Προσωπικό) Κανονισμοί του 2010.
Ερμηνεία.

2.-{1) Στους παρόντες Κανονισμούς, εκτός αν από το κείμενο
προκύπτει διαφορετική έννοια:
«Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό» σημαίνει το Διδακτικό
Ερευνητικό Προσωπικό του Πανεπιστημίου, που αναφέρεται
στο άρθρο 18 του Νόμου-

«εσωτερικοί

κανονισμοί»

σημαίνει

τους

εσωτερικούς

κανονισμούς που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 31 του Νόμου«Νόμος» σημαίνει τους περί Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου
234(1) του 2002 Νόμους του 2002 και 2010.
35(1) του 2010.

(2) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι που περιέχονται στους
παρόντες Κανονισμούς και δεν ερμηνεύονται διαφορετικά
έχουν την έννοια που τους αποδίδει ο Νόμος.
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Διάρθρωση θέσεων,

3.-(1)(α) Οι αναφερόμενες στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2)

διορισμοί και

του άρθρου 18 του Νόμου τέσσερις βαθμίδες του

μεταβολές.

Διδακτικού

Ερευνητικού

Προσωπικού

είναι

συνδυασμένες.

(β) Τα μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
εκλέγονται,

αξιολογούνται

και

ανελίσσονται

σε

ανώτερη βαθμίδα, σύμφωνα με τη διαδικασία που
προβλέπεται στους περί Ανοικτού Πανεπιστημίου

Επίσημη Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίτο (Ι):
...2010.

Κύπρου (Εκλογή, Αξιολόγηση και Ανέλιξη Διδακτικού
Ερευνητικού Προσωπικού) Κανονισμούς του 2010.

(γ) Τα προσόντα που απαιτούνται για την κάθε βαθμίδα
του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού είναι τα ίδια
με αυτά που προβλέπονται στο άρθρο 23 των περί
144 του
137 του
53 (Ι) του
77(1) του
24 (Ι) του
59 (Ι) του
90 (Ι) του
127 (Ι) του

1989
1990
1994
1994
1995
1997
1998
1999

Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμων του 1989 μέχρι 2007.

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(1) του 2006
152 (Ι) του 2006
83 (Ι) του 2007.

(2)

Οποιαδήποτε

Προσωπικού ιδρύεται

θέση

Διδακτικού

Ερευνητικού

από το Συμβούλιο, ύστερα

από

εισήγηση της Συγκλήτου, με βάση τις εκάστοτε ανάγκες του
Πανεπιστημίου.
(3)

Ο αριθμός των θέσεων και οι σχετικές μισθολογικές

κλίμακες

καθορίζονται

στον

Προϋπολογισμό

του

Πανεπιστημίου.

(4)

Οι όροι υπηρεσίας, τα καθήκοντα και οι ευθύνες της

κάθε θέσης καθορίζονται με εσωτερικούς κανονισμούς.
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(5)
της

Τηρουμένων των διατάξεων της υποπαραγράφου (γ)
παραγράφου

(1)

του

παρόντος

Κανονισμού,

τα

απαιτούμενα για διορισμό προσόντα για τη συγκεκριμένη
θέση που προκηρύσσεται καθορίζονται από τη Σύγκλητο και
εγκρίνονται από το Συμβούλιο, με βάση τις ανάγκες του
Πανεπιστημίου.

(6) Το Συμβούλιο δύναται να μην επικυρώσει διορισμό
προσώπων που έχουν -

(α)

καταδικαστεί για αδίκημα που ενέχει έλλειψη
τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα, ή

(β)

απολυθεί από ακαδημαϊκή ή άλλη θέση για
αδίκημα σοβαρής φύσης.

(7)

Η άσκηση

των

καθηκόντων

οποιασδήποτε

θέσης

Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού δύναται, με απόφαση
της Συγκλήτου, να ανατεθεί σε μέλος του Συνεργαζόμενου
Εκπαιδευτικού Προσωπικού με σύμβαση για δυο έτη, με
δυνατότητα ανανέωσης για περαιτέρω δύο έτη μόνο.
(8) Μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού δύναται
να

παραιτηθεί,

με

ισχύ

από

την

ολοκλήρωση

εκπαιδευτικού του έργου σε σχέση με το

του

Πρόγραμμα

Σπουδών ή/και τις Θεματικές Ενότητες ή/και τις υποχρεώσεις
του

προς

τους

φοιτητές,

υποβάλλοντας

την

έγγραφη

παραίτηση του προς το Συμβούλιο, τουλάχιστον έξι μήνες
πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της παραίτησης
του.

Δικαιώματα και

4.-(1)

ωφελήματα του

Προσωπικού περιλαμβάνουν

Διδακτικού
Ερευνητικού
Προσωπικού,

Οι απολαβές των μελών του Διδακτικού Ερευνητικού
το μισθό και τυχόν

ωφελήματα που καθορίζονται από το Συμβούλιο.

άλλα
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(2)

Το Συμβούλιο δύναται, ύστερα από εισήγηση της

Συγκλήτου, να τοποθετεί διοριζόμενο σε οποιοδήποτε σημείο
της μισθολογικής κλίμακας.

(3)

Στα μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού

χορηγείται το εκάστοτε ισχύον τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα
με τους όρους και τα ποσοστά που εκάστοτε εγκρίνονται από
την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας.

(4)

Στα μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού

χορηγείται κανονική άδεια απουσίας, αναρρωτική άδεια και
άδεια μητρότητας, όπως εκάστοτε καθορίζεται σε εσωτερικούς
κανονισμούς.

(5) Σε κάθε μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
δύναται να χορηγηθεί «Σαββατική Άδεια» διάρκειας ενός
εξαμήνου, ανά τρία δεδουλευμένα έτη, ή ενός έτους, ανά έξι
δεδουλευμένα

έτη,

όπως

εκάστοτε

καθορίζεται

με

εσωτερικούς κανονισμούς.
(6) Άδεια απασχόλησης εκτός Πανεπιστημίου δύναται να
παρέχεται από το Συμβούλιο στα μέλη του Διδακτικού
Ερευνητικού
κανονισμούς,

Προσωπικού,
εφόσον

η

με

βάση

απασχόληση

αυτή

εσωτερικούς
δεν

είναι

ασυμβίβαστη με το λειτούργημα του ακαδημαϊκού και δεν
επηρεάζει τα συμφέροντα του Πανεπιστημίου.

(7) Το Διδακτικό

Ερευνητικό

Προσωπικό

δύναται

να

λαμβάνει τέτοια άλλα ωφελήματα, όπως εκάστοτε καθορίζεται
με εσωτερικούς κανονισμούς.

Υποχρεώσεις

5.-(1) Το Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό εκτελεί τέτοια

του

καθήκοντα, όπως αυτά εκάστοτε καθορίζονται με εσωτερικούς

Διδακτικού
Ερευνητικού
Προσωπικού.

κανονισμούς.
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(2)

Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των διατάξεων της

παραγράφου

(1),

αποτελεί

υποχρέωση

του

Διδακτικού

Ερευνητικού Προσωπικού:

(α)

να προάγει, με έρευνα και δημοσιεύσεις, τη γνώση
στον τομέα της επιστήμης του, να διδάσκει τους
φοιτητές του Πανεπιστημίου, να διεξάγει και να
επιτηρεί εξετάσεις

και γενικά να προάγει

τους

σκοπούς του Πανεπιστημίου ως κέντρου μάθησης,
έρευνας και εκπαίδευσης-

(β)

να αναλαμβάνει τέτοια εκπαιδευτικά και διοικητικά
καθήκοντα, όπως ήθελαν ανατεθεί σ' αυτό από τη
Σύγκλητο ή/και τον Κοσμήτορα της οικείας Σχολής,
ή/και

τον

Ακαδημαϊκό

Υπεύθυνο

του

οικείου

προγράμματος σπουδών και
(γ)

να παρευρίσκεται στις συνεδρίες των συλλογικών
οργάνων του Πανεπιστημίου, στα οποία έχει εκλεγεί ή
είναι μέλος λόγω του αξιώματος ή της θέσης που
κατέχει.

Ε.Ε. Παρ. Ill(l)
Αρ. 443G 2.7.2010
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Κ.Δ.Π. 278/2010

Αριθμός 278
Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΣ
(ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ 2010)

Κανονισμοί που εκδίδονται από το Δημοτικό Συμβούλιο Λεμεσού.

111 του 1985
8 του 1986
25 του 1986
39 του 19Β6
50 του 1986
114 του 1986
121 του 1986
149 του 1986
14 του 1987
63 του 1987
165 του 1987
320 του 1987
39 του 1988
204 του 1988
119 του 1990
143 του 1991
190 του 1991
223 του 1991
40(1) του 1992
54(1) του 1992
87(1) του 1992
23(1) του 1994
37(1) του 1995
8(1) ίου 1996
65(Ι)του 1996
85(1) του 1996
20(1) του 1997
112(1) του 2001
127(1) του 2001
128(1) του 2001
139(1) του 2001
153(1) του 2001
23(0 του 2002
227(1) του 2002
47(1) του 2003
236(1) του 2004
53(1) του 2005
86(1) του 2005
118(1) του 2005
127(1) του 2005
137(1) του 2006
157(1) του 2006
25(1) του 2007
147(1) του 2007
153(1) του 2007
19(1) του 2008
73(1) του 2008
51(1) του 2009
97(1) του 2009
48(1) του 2010.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λεμεσού ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από το άρθρο 85(2) (1γ)
και 87(1) (6) των περί Δήμων Νόμων του 1985 μέχρι 2010, εκδίδει τους πιο κάτω κανονισμούς.

Συνοπτικός τίτλος.

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του Δήμου Λεμεσού του 2010 και θα διαβάζονται μαζί με τους
περί Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων Κανονισμούς του Δήμου Λεμεσού του 1953 (που στη
συνέχεια θα αναφέρονται ως και βασικοί κανονισμοί) και οι βασικοί κανονισμοί και οι
παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων
Κανονισμοί του Δήμου Λεμεσού 1953 έως 2010.
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Τροποποίηση
του άρθρου 194
των βασικών
κανονισμών.

2. Το άρθρο 194 των βασικών Κανονισμών τροποποιείται με την προσθήκη της ακόλουθης
τρίτης επιφύλαξης, στο τέλος της υφιστάμενης του άρθρου 194(1):
«Νοείται περαιτέρω ότι, το εφάπαξ ποσό που καταβάλλεται σε δημοτικό υπάλληλο, δυνάμει
του παρόντος Μέρους κατά την αφυπηρέτηση TOU:
(α) Με ή μετά τη συμπλήρωση του εξηκοστού πρώτου έτους της ηλικίας του και με την
συμπλήρωση συντάξιμης υπηρεσίας τετρακόσιων δώδεκα ή περισσοτέρων μηνών, είναι ίσο
με την ετήσια σύνταξη πολλαπλασιαζόμενη επί δεκατέσσερα και μισά και διαιρουμένου του
ποσού που προκύπτει δια τρία.
(β)
με ή μετά τη συμπλήρωση του εξηκοστού δεύτερου έτους της ηλικίας του και με την
συμπλήρωση συντάξιμης υπηρεσίας τετρακόσιων εικοσιτεσσάρων ή περισσοτέρων μηνών,
είναι ίσο με την ετήσια σύνταξη πολλαπλασιαζόμενη επί δεκαπέντε και διαιρουμένου του
ποσού που προκύπτει δια τρία και
(γ)
με ή μετά τη συμπλήρωση του εξηκοστού τρίτου έτους της ηλικίας του και με την
συμπλήρωση συντάξιμης υπηρεσίας τετρακόσιων τριάντα έξι ή περισσοτέρων μηνών, είναι
ίσο με την ετήσια σύνταξη πολλαπλασιαζόμενη επί δεκαπέντε και μισό και διαιρούμενου του
ποσού που προκύπτει δια τρία».

Έναρξη της ισχύος
των παρόντων
κανονισμών.

3. Οι παρόντες Κανονισμοί τίθενται σε ισχύ από την 1 η Ιανουαρίου 2008.

Ε.Ε. Παρ. 111(1)
Αρ. 4436 2.7.2010

Κ.Δ.Π. 279/2010
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Αριθμός 279
ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΦΥΠΟΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1990 ΚΑΙ 2003.
Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 3(1)
171 του 1990
177(1) του 2003.

Εγώ, ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ασκώντας τις εξουσίες που
μου χορηγούνται δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 3 των περί Αλιευτικών Καταφυγίων Νόμων
του 1990 και 2003, κηρύσσω ως αλιευτικό καταφύγιο τον ακόλουθο χώρο της Δημοκρατίας:
Περιγραφή χώρου: "Αλιευτικό Καταφύγιο Ζυγίου»
Στην τοποθεσία της παλιάς αποβάθρας, στο χωριό Ζύγι, όλη η λεκάνη που περικλείεται από
τους δύο κυματοθραύστες, καθώς επίσης ο χερσαίος και θαλάσσιος χώρος που απέχει 100 μέτρα
από την ίσαλο γραμμή της λεκάνης του καταφυγίου, όπως καθορίζεται με πλαίσιο στο Κυβερνητικό
Χωρομετρικο Σχέδιο με αύξοντα αριθμώ 6899, φυλ. Σχεδίου LV37, που έχει υπογραφεί από το
Διευθυντή του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών και εκτίθεται στο γραφείο του για
επιθεώρηση από κάθε ενδιαφερόμενο κατά τις εργάσιμες ώρες.
Έγινε στις 8 Ιουνίου 2010.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ,
Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων

και Περιβάλλοντος

Ε.Ε. Παρ. 111(1)
Αρ. 4436 2.7.2010
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Κ.Δ.Π. 280/2010

Αριθμός 280
ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
(ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΙ του 1996 έως 2009
ΚΔΠ 396/2006
ΚΔΠ 70/2007
ΚΔΠ 184/2010

Τροποποίηση των Κανονιστικών Αποφάσεων Δημιουργίας και Λειτουργίας Επικουρικού Ταμείου για
την Εξασφάλιση της Εκκαθάρισης και Τελείωσης των Χρηματιστηριακών Συναλλαγών.

Το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου σε ενάσκηση των εξουσιών του με βάση το άρθρο
24 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο
Αξιών) Νόμων 1996 έως 2009, αποφάσισε να τροποποιήσει την Κανονιστική Απόφαση για τη
Δημιουργία και Λειτουργία του Επικουρικού Τομείου για την Εξασφάλιση της Εκκαθάρισης και
Τελείωσης των Χρηματιστηριακών Συναλλαγών που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της
Δημοκρατίας οτις 20 Οκτωβρίου 2006 (ΚΔΠ 396/2006 - όπως τροποποιήθηκε) ως ακολούθως:
1.

Με την προσθήκη στο τέλος της παραγράφου 1 του Άρθρου 3 αυτής, των ακόλουθων
επιφυλάξεων: «Νοείται ότι η Βασική Εισφορά δύναται να συνίσταται σε δύο Τραπεζικές
Εγγυήσεις. Αυτό δύναται να γίνει με την έκδοση Τραπεζικής Εγγύησης αΐ^αζ €85,430 αντί
της καταβολής της Εισφοράς Μετρητών που προβλέπει η υποπαράγραφος (α)(ι) πιο πάνω.
Περαιτέρω νοείται ότι το Αρχικό Οριο Συναλλαγών των Μελών που επιλέγουν την έκδοση
δεύτερης Τραπεζικής Εγγύησης αντί της καταβολής Μετρητών που προβλέπει η
υποπαράγραφος (α) (ι) πιο πάνω, θα ανέρχεται στο μισό από ότι υπολογίζεται για τα Μέλη
τα οποία έχουν συνεισφέρει Μετρητά».

2.

Με την προσθήκη στο τέλος της παραγράφου 3 του Αρθρου 11 αυτής, της ακόλουθης
επιφύλαξης:
••Νοείται ότι το Αρχικό Οριο Συναλλαγών των Μελών που επιλέγουν για την Βασική
Εισφορά τους την έκδοση δεύτερης Τραπεζικής Εγγύησης αντί της καταβολής Μετρητών,
ως προβλέπεται στο Αρθρο 3(ι) των Κανονισμών, θα ανέρχεται στο μισό από ότι
υπολογίζεται για τα Μέλη τα οποία έχουν συνεισφέρει Μετρητά».

Ε.Ε. Παρ. 111(1)
Αρ. 4436 2.7.2010
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Κ.Δ.Π. 281/2010

Αριθμάς 281
ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1993 ΕΩΣ 2009
ΚΔΠ 326/2009
ΚΔΠ 405/2009
ΚΔΠ 35/2010
ΚΔΠ 129/2010
ΚΔΠ 185/2010
ΚΔΠ 229/2010
ΚΔΠ 256/2010

Τροποποίηση της Κανονιστικής Απόφασης του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών
Κύπρου αναφορικά με τις Αγορές του Χρηματιστηρίου που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη
Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 15.9.2009 (Κ.Δ.Π 326/2009 όπως τροποποιήθηκε).
Το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου με βάση την εξουσία που του παρέχουν τα
άρθρα 10{2){ε), 33 και 48 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων του
1993 έως 2009 και του Κανονισμού 88 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου
Κανονισμών, αποφάσισε να τροποποιήσει το Παράρτημα 17 της Κανονιστική Απόφαση
αναφορικά με τις Αγορές του Χρηματιστηρίου ως ακολούθως:
1.

ΜΕ την αντικατάσταση στην υποπαράγραφο 2.3 του Πίνακα II αυτής, του ποσοστού
«0.015%» {τέταρτη γραμμή) με το ποσοστό «0.0125%».

2.

Με την αντικατάσταση στην υποπαράγραφο 1 (β)(ϊ) της Παραγράφου 1 του Πίνακα
III αυτής, του ποσοστού «0.2%» (πρώτη γραμμή) με το ποσοστό «0.16%»-

3.

Με την προσθήκη στον Πίνακα VIII αυτής, μετά την παράγραφο 19, των ακόλουθων
νέων παραγράφων 20 και 21:
«20.
Έκδοση κωδικού ISIN για αξίες εταιρείας που είναι
εγγεγραμμένη σην Κύπρο και εισάγεται σε άλλες Αγορές

€50

21.
Έκδοση κωδικού CFI
για αξίες εταιρείας που είναι
εγγεγραμμένη σην Κύπρο και εισάγεται σε άλλες Αγορές

650«

4. Με την αντικατάσταση στην παράγραφο 4 του Πίνακα XI αυτής, του πίνακα για τη
«Χρηματιστηριακή αξία» και τη «χρέωση ανά τρίμηνο», με τον ακόλουθο νέο
πίνακα:
«Χρηματιστηριακή Αξια
Έως €10 εκ
εΐ0εκ-€20εκ
€20εκ - €40εκ
Ανω των €40εκ

Χρέωση ανά τρίμηνο
€500 (ετήσια χρέωση €2000)
€750 (ετήσια χρέωση €3000)
€1000 (ετήσια χρέωση €4000)
€1500 (ετήσια χρέωση €6000)»

5. Με την αντικατάσταση στην υποπαράγραφο 2(α) της Παραγράφου 7 του Πίνακα XI
αυτής, του ποσοστού «0.015%» (πρώτη γραμμή) με το ποσοστό «0.0125%».
6. Με την αντικατάσταση στην υποπαράγραφο 2 της παραγράφου 8 του Πίνακα XI
αυτής, του ποσοστού «0.2%» (εντέκατη γραμμή), με το ποσοστό «0.16%».
7. ΜΕ την προσθήκη μετά την παράγραφο 10 του Πίνακα XI αυτής, της ακόλουθης νέας
παραγράφου 11:
11.

Δικαιώματα για συναλλαγές OTC

(ΐ) Για εξωχρηματιστηριακή μεταβί
βαση (συναλλαγή OTC) που αφορά
την αλλαγή Θεματοφύλακα (reregistration) χωρίς να αλλάζουν τα
δικαιώματα ιδιοκτησίας των μεταβι
βαζόμενων αξιών:
€5 ανά χειριστή ανά εκτελεσμένη
εντολή μεταβίβασης
(ϋ)
Για εξωχρηματιστηριακή μετα
βίβαση (συναλλαγή OTC) που
αφορά δανεισμό τίτλων:
€20 ανά χειριστή ανά εκτελεσμένη
εντολή μεταβίβασης (δανεισμό ή
επιστροφή από δανεισμό).
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(iij) Για εξωχρηματιστηριακή μετα
βίβαση (συναλλαγή OTC) που
αφορά παροχή εγγυήσεων σε
τίτλους:
€20 ανά χειριστή ανά εκτελεσμένη
εντολή μεταβίβασης (παροχή ή
επιστροφή παροχής)
(ίν) Για τις λοιπές εξωχρηματιστηρισκές μεταβιβάσεις (συναλ
λαγή OTC):
(α) Μετοχές
1. 0,035% επί της αξίας μεταβί
βασης.
(β) Εταιρικά Χρεόγραφα:
0,015% επί της αξίας μετα
βίβασης
Σημειώσεις:
1. Για τις λοιπές εξωχρηματιστηριακές
μεταβιβάσεις
(υποπαράγραφος ίν), το
ελάχιστο ποσό χρέωσης
είναι €20 για κάθε συμβαλ
λόμενο Χειριστή.
2. Ως
αξία
μεταβίβασης
λαμβάνεται η μεγαλύτερη
μεταξύ της αναφερόμενης
από τους Χειριστές και
αυτής που προκύπτει ως
το γινόμενο της τιμής
κλεισίματος της αξίας κατά
την ημερομηνία συναλ
λαγής επί των αριθμό των
αξιών που μεταβιβάζονται.
3. Τα πιο πάνω δικαιώματα
καταβάλλονται από τους
Χειριστές την
επόμενη
εργάσιμη ημέρα μετά από
την ημέρα διακανονισμού
της εξωχρηματιστηριακής
μεταβίβασης
(συναλλαγή
OTC).
4.

Εφόσον οι πιο πάνω εξωχρηματιστηριακές
μεταβιβάσεις γίνονται ένα
ντι πληρωμής μέσω του
συστήματος του Κεντρικού
Αποθετηρίου / Κεντρικού
Μητρώου (Delivery Versus
Payment) τότε ο κάθε
συμβαλλόμενος Χειριστής
καταβάλλει επιπλέον € 1 .

8. ΜΕ την αντικατάσταση στην υποπαράγραφο (ϋ) της παραγράφου 1 του πίνακα XII
αυτής, του χρηματικού ποσού των «€35» (Τρίτη γραμμή) με το χρηματικό ποσό των
«€20».
9. ΜΕ την αντικατάσταση στην υποπαράγραφο (iii) της παραγράφου 1 του Πίνακα XII
αυτής, του χρηματικού ποσού των «€35» (τρίτη γραμμή) με το χρηματικό ποσό των
«€20».
10. Με την αντικατάσταση στην υποπαράγραφο (ϊν)(α)1 της παραγράφου 1 του Πίνακα
XII αυτής, του ποσοστού «0.04%» (δεύτερη γραμμή) με το ποσοστό «0.035%».
11. ΜΕ την αντικατάσταση στη Σημείωση 1 της παραγράφου 1 του Πίνακα XII αυτής, του
χρηματικού ποσού των «€100» (τρίτη γραμμή) με το χρηματικό ποσό των «€20».
Η απόφαση αυτή τίθεται σε ισχύ δεκαπέντε ημέρες μετά από τη δημοσίευση της στην Επίσημη
Εφημερίδα της Δημοκρατίας

Ε.Ε. Παρ. 111(1)
Αρ. 1436 2.7.2010
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Κ.Δ.Π. 282/2010

Αριθμός 282
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Αναστολή Επιβολής Δικαιώματος
Το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου αποφάσισε όπως το «Δικαίωμα για την τήρηαη αξιών στον Ειδικό
Λογαριασμό» της παραγράφου 6 του Πίνακα III του Παραρτήματος 17 της ΚΔΠ 326/2009 που δημοσίΕύθηκε στην
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αριθμό 4365 και ημερομηνία 15 Σεπτεμβρίου 2009, ανασταλεί περαιτέρω, μέχρι
την 1 Π Αυγούστου 2010.
Κατά συνέπεια το δικαίωμα αυτό θα επιβάλλεται / εισπράττεται από την 1" Αυγούστου 2010.

Ε.Ε. Παρ. 111(1)
Αρ. 4436 2.7.2010
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Κ.Δ.Π. 2B3/2010

Αριθμός 283
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2008, Ν.122(Ι)/2003,
Ν.239(Ι)/2004, Ν.143(Ι)/2005, Ν.173(Ι)/2006, Ν.92(Ι)/2008
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 01/2010, ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 26 ΤΟΥ Ν.122(Ι)/2003
ΕΠΙΒΟΛΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ - ΔΙΑΤΙΜΗΣΗ ΠΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΚΑΙ ΔΥΣΠΡΑΓΟΥΣΕΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου με βάση τις Αποφάσεις του Έντιμου Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και
Τουρισμού που δημοσιεύτηκαν οτην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με στοιχεία,
(1)
Κ.Δ.Π. 200/2006 ημερομηνίας 28 Απριλίου 2006, σχετικά με ιη θέσπιση
πολύτεκνες και δυοττράγουσες οικογένειες,
(2)
Κ.Δ.Π. 352/2008 ημερομηνίας 19 Σεπτεμβρίου 2008, σχετικά με
απόφασης Κ.Δ.Π. 200/2006,

ειδικής

τροποποίηση

διατίμησης

της

για

προηγούμενης

(3)
Κ.Δ.Π. 230/2010 ημερομηνίας 28 Μαΐου 2010, σχετικά με μείωση κατά 0,21€σεντ ανά κιλοβατώρα στα βασικά
τέλη της ειδικής διατίμησης για
πολύτεκνες και δυσπραγάΰσες οικογένειες ττου ανακλούν το κόστος
θερμοκηπισκών αερίων,
ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχει το Αρθρο 26(1 )(α) των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003
έως 2008 και λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια που λήφθηκαν μετά τη δημοσίευση του Προσχεδίου Ρυθμιστικής
Απόφασης της πιο πάνω αναφερόμενης Επιβολής Υποχρεώσεων Δημόσιας Ωφέλειας - Διατίμηση για Πολύτεκνες και
Δυσπραγούσες Οικογένειες, εκδίδει την ακόλουθη Ρυθμιστική Απόφαση.
Η παρούσα Ρυθμιστική Απόφαση θα αναφέρεται ως η περί Επιβολής Υποχρεώσεων Δημόσιας Ωφέλειας - Διατίμηση
για Πολύτεκνες και Δυσπραγούσες Οικογένειες Ρυθμιστική Απόφαση 01 του 2010.
Η ΡΑΕΚ με την παρούσα Ρυθμιστική Απόφαση της επιβάλλει σε όλους τους κατόχους Άδειας Προμήθειας
ηλεκτρισμού την ανάκτηση του κόστους από τη θέσπιση ειδικής διατίμησης για πολύτεκνες και δυσπραγούσες
οικογένειες, η οποία διαμορφώθηκε σύμφωνα με τις σχετικές Οδηγίες του Έντιμου Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και
Τουρισμού, μέσω αναπροσαρμογής των υπόλοιπων διατιμήσεων τους.
Περαιτέρω, τα τέλη της ειδικής διατίμησης για πολύτεκνες και δυσπραγούσες οικογένειες μειώνονται, σύμφωνα με τη
σχετική Οδηγία του Έντιμου Υπουργού, κατά 0,21€σεντ ανά κιλοβατώρα, ποσό που αντιστοιχεί με το κόστος
θερμοκηπιακών αερίων και αυτό ανακτάται μέσω αναπροσαρμογής των υπόλοιπων διατιμήσεων.

Ε.Ε. Παρ. 111(1)
Αρ. 4436 2.7.2010
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Κ.Δ.Π. 284/2010

Αριθμός 284
Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1990 ΕΩΣ 1998
Ο Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σ'αυτόν δυνάμει
του άρθρου 11 των περί των Προϋποθέσεων Πώλησης Εμπορευμάτων σε Τιμές Εκπτώσεων Νόμων του 1990 έως 1998
με το παρόν Διάταγμα ορίζει ως ημερομηνία έναρξης της φετινής θερινής περιόδου των εκπτώσεων την 2° ΙουΛίου, 2010
και ως ημερομηνία λήξης την 21 Π Αυγούστου, 2010.
Εκδόθηκε την 30" Ιουνίου, 2010.
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ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗί
Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

1680
ΔΙΟΡΘΩΣΗ
Αναφορικά με το Παράρτημα Τρίτο, Μέρος Ι της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας με αρ. 4435 και
ημερομηνία 25 Ιουνίου 2010 ο αρ. «Κ.Δ.Π. 263/2010» που ευρίσκεται άνω δεξιά στη σελίδα 1650 διαγράφεται
και αντικαθίσταται με τον αρ. «Κ.Δ.Π. 274/2010».

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας
Μιχαλακη Καραολή, 1445 Λευκωσία, Τηλ. 22405824, Φαξ 22303175 - www.moi.gov.cy/gpo
Αντίτυπα της Επίσημης Εφημερίδας πωλούνται προς €1,71 το καθένα
Ετήσια συνδρομή: €6Β,0Ό

