
                   4.                   ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ 

4.1 Ακαδημαϊκό Προσωπικό – Κανονισμοί 1990, 1999, 2003 και 2005 

  

ΚΔΠ 153/90 
ΚΔΠ 325/99 
ΚΔΠ 559/2003 
ΚΔΠ 505/2005 
Οη πεξί Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ (Αθαδεκατθφ Πξνζσπηθφ) Καλνληζκνί ηνπ 1990 
(Τξνπνπνηεηηθνί) Καλνληζκνί ηνπ 1999 θαη (Τξνπνπνηεηηθνί) Καλνληζκνί ηνπ 2003, φπσο 
δεκνζηεχζεθαλ ζηελ Επίζεκε Εθεκεξίδα ηεο Δεκνθξαηίαο ζηηο 29 Ινπλίνπ, 1990, 17 
Δεθεκβξίνπ, 1999, 11 Ινπιίνπ 2003 θαη 11 Ννεκβξίνπ 2005 

  
Ο ΠΕΡΙ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟ  

_____________________________ 

Καλνληζκνί κε βάζε ηα άξζξα 21 θαη 32  

  Τν Σπκβνχιην ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ, 
αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ 
παξέρνπλ ηα άξζξα 21 θαη 32 
ησλ πεξί Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ 
Νφκσλ ηνπ 1989 κέρξη 2003, 
εθδίδεη κε ηελ έγθξηζε ηνπ 
Υπνπξγηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπο 
αθφινπζνπο Καλνληζκνχο. 

  144 ηνπ 1989 
137 ηνπ 1990 
53(Ι) ηνπ 1994 
77(Ι) ηνπ 1994 
24(Ι) ηνπ 1995 
59(Ι) ηνπ 1997 
90(Ι) ηνπ 1998 
127(Ι) ηνπ 1999 
84(Ι) ηνπ 2000 
44(Ι) ηνπ 2001 
90(Ι) ηνπ 2002 
151(Ι) ηνπ 2002 
44(Ι) ηνπ 2003 
199(I) ηνπ 2003 

1. Οη παξφληεο Καλνληζκνί ζα 
αλαθέξνληαη σο νη πεξί 
Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ 
(Αθαδεκατθφ Πξνζσπηθφ) 
Καλνληζκνί ηνπ 1990 κέρξη ην 
2005. 

  Σπλνπηηθφο ηίηινο. 

2. (1) Μφληκε ή πξνζσξηλή ζέζε 
ηδξχεηαη απφ ην Σπκβνχιην, 
χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο 
Σπγθιήηνπ, κε βάζε ηηο 
εθάζηνηε αλάγθεο ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ. 

  
(2) Ο αξηζκφο ησλ ζέζεσλ, 

κφληκσλ θαη πξνζσξηλψλ, 
θαζψο θαη νη κηζζνινγηθέο 
θιίκαθεο θαζνξίδνληαη ζηνλ 
Πξνυπνινγηζκφ ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ. 

  
(3)  Τα θαζήθνληα, νη επζχλεο θαη 

νη φξνη ηεο θάζε ζέζεο 
θαηαξηίδνληαη απφ ηε 
Σχγθιεην θαη εγθξίλνληαη 
απφ ην Σπκβνχιην. 

  

  Δηάξζξσζε 
ζέζεσλ, δηνξηζκνί θαη 
κεηαβνιέο 

  



(4) Τεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ 
ηνπ Νφκνπ, ηα απαηηνχκελα 
γηα δηνξηζκφ πξνζφληα 
θαζνξίδνληαη απφ ηε 
Σχγθιεην θαη εγθξίλνληαη  
απφ ην Σπκβνχιην, κε βάζε 
ηηο αλάγθεο ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ. 

  
(5) Η Πξνζσξηλή Δηνηθνχζα 

Επηηξνπή κπνξεί λα αξλεζεί 
δηνξηζκφ ζε πξφζσπα πνπ- 

     (α) ΄Ερνπλ θαηαδηθαζηεί γη΄ 
αδίθεκα πνπ ελέρεη έιιεηςε 
ηηκηφηεηαο ή εζηθή 
αηζρξφηεηα ή 

       (β) ΄Ερνπλ απνιπζεί απφ 
αθαδεκατθή ή άιιε ζέζε γη΄ 
αδίθεκα ζνβαξήο θχζεο. 

(6)  Μφληκε ζέζε κπνξεί λα 
πιεξσζεί κε αλάζεζε ζε 
Επηζθέπηε Καζεγεηή γηα 
έλα έηνο κε δπλαηφηεηα 
αλαλέσζεο γηα έλα αθφκε ην 
πνιχ έηνο. 

  
(7) Μέινο ηνπ αθαδεκατθνχ 

πξνζσπηθνχ κπνξεί λα 
παξαηηεζεί, κε ηζρχ απφ 31ε 
Απγνχζηνπ, ππνβάιινληαο 
εγγξάθσο ηελ παξαίηεζή 
ηνπ πξνο ην Σπκβνχιην φρη 
αξγφηεξα απφ ηελ 1

ε
 

Απξηιίνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο θαη 
κε ηζρχ απφ ηηο 31 
Δεθεκβξίνπ επίζεο ηνπ ίδηνπ 
έηνπο, ππνβάιινληαο 
εγγξάθσο ηελ παξαίηεζή 
ηνπ πξνο ην Σπκβνχιην, φρη 
αξγφηεξα απφ ηελ 1

ε
 

Οθησβξίνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο. 

(8) Τα κέιε ηνπ αθαδεκατθνχ 
πξνζσπηθνχ αθππεξεηνχλ θαηά 
ηε ιήμε ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 
εληφο ηνπ νπνίνπ 
ζπκπιεξψλνπλ ην 67ν έηνο ηεο 
ειηθίαο ηνπο. 

3. (1)  ΄Οιεο νη ζέζεηο ηνπ 
αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ 
πνπ ζα πιεξσζνχλ απφ ηα 
Εθιεθηνξηθά Σψκαηα 
πξνθεξχζζνληαη. 

(2) Οη πξνθεξχμεηο 
δεκνζηεχνληαη ζηελ επίζεκε 
εθεκεξίδα ηεο Δεκνθξαηίαο, 
ζε ηέζζεξηο ηνπιάρηζηνλ 
εθεκεξίδεο ηνπ εγρψξηνπ 
ηχπνπ θαη ζε έληππα ηνπ 
εμσηεξηθνχ πνπ νξίδεη ε 
Πξνζσξηλή Δηνηθνχζα 
Επηηξνπή. 

(3) Τα ζηνηρεία θαη 
δηθαηνινγεηηθά ησλ 
ππνςεθίσλ θαζνξίδνληαη ζε 

  Δηαδηθαζία 
εθινγήο ηνπ  
πξψηνπ αθαδεκατθνχ  
πξνζσπηθνχ 

  



Καλφλεο πνπ εγθξίλεη ε 
Πξνζσξηλή Δηνηθνχζα 
Επηηξνπή. 

(4)  Πξηλ απφ ηελ Εθινγή ην 
Εθιεθηνξηθφ Σψκα δχλαηαη 
λα θαιέζεη ππνςήθην ζε 
ζπλέληεπμε. 

(5) Τα απαηηνχκελα ζηνηρεία θαη 
δηθαηνινγεηηθά καδί κε 
ζπλνδεπηηθή επηζηνιή 
ππνβάιινληαη εληφο ηξηψλ 
κελψλ απφ ηελ εκέξα 
δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο 
ησλ ζέζεσλ ζηελ επίζεκε 
εθεκεξίδα ηεο Δεκνθξαηίαο. 

(6) Τα κέιε ηεο Πξνζσξηλήο 
Δηνηθνχζαο Επηηξνπήο, ηνπ 
Εθιεθηνξηθνχ Σψκαηνο θαη ηεο 
Γξακκαηείαο δελ κπνξνχλ λα 
είλαη ππνςήθηνη γηα ηηο ζέζεηο 
πνπ ζα πιεξσζνχλ απφ ηα 
Εθιεθηνξηθά Σψκαηα. 

4. (1)  Η Πξνζσξηλή Δηνηθνχζα 
Επηηξνπή νξίδεη έλα κέινο 
ηνπ Εθιεθηνξηθνχ Σψκαηνο 
σο Σπληνληζηή ηνπ 
Σψκαηνο. 

(2) Τν Εθιεθηνξηθφ Σψκα κπνξεί 
λα δεηήζεη ζπζηαηηθέο 
επηζηνιέο θαη απφ άηνκα 
δηαθνξεηηθά απφ απηά πνπ 
ππέδεημε ν ππνςήθηνο.  Οη 
ζπζηαηηθέο επηζηνιέο είλαη 
εκπηζηεπηηθέο θαη 
πξννξίδνληαη κφλν γηα ην 
αληίζηνηρν Εθιεθηνξηθφ 
Σψκα θαη ηελ Πξνζσξηλή 
Δηνηθνχζα Επηηξνπή. 

(3) Τν Εθιεθηνξηθφ Σψκα δελ 
ππνρξενχηαη λα θαιέζεη 
φινπο ηνπο ππνςεθίνπο ζε 
πξνζσπηθή ζπλέληεπμε. 

(4) Γηα ηελ εθινγή απαηηείηαη 
απαξηία ηνπ Εθιεθηνξηθνχ 
Σψκαηνο.  Τν Σψκα 
βξίζθεηαη ζε απαξηία, αλ 
παξίζηαληαη ηφζα κέιε φζνο 
είλαη ν ακέζσο κεγαιχηεξνο 
αθέξαηνο ηνπ κηζνχ ησλ 
κειψλ ηνπ Σψκαηνο 
αξηζκφο. 

(5) Υπνςήθηνο εθιέγεηαη, αλ 
ζπγθεληξψζεη αξηζκφ 
ςήθσλ κεγαιχηεξν ηνπ 
κηζνχ ηνπ ζπλνιηθνχ 
αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ 
Εθιεθηνξηθνχ Σψκαηνο. 

(6) Τν Εθιεθηνξηθφ Σψκα 
ππνβάιιεη ζηελ Πξνζσξηλή 
Δηνηθνχζα Επηηξνπή 
ζχληνκε αηηηνινγεκέλε 
έθζεζε, εκπηζηεπηηθήο 

  Καζήθνληα θαη  
αξκνδηφηεηεο ησλ  
Εθιεθηνξηθψλ Σσκάησλ 



θχζεο, γηα θάζε εθινγή. 

(7)  Η Πξνζσξηλή Δηνηθνχζα 
Επηηξνπή κπνξεί λα αλαπέκςεη 
ηελ εθινγή γηα επαλεμέηαζε. 

5. (1)  Τν Σπκβνχιην κπνξεί λα 
δηνξίζεη κε ζχκβαζε 
δηάξθεηαο ελφο ην πνιχ 
αθαδεκατθνχ έηνπο 
Επηζθέπηεο Καζεγεηέο     
(Επηζθέπηεο Καζεγεηέο θαη 
Αλαπιεξσηέο Καζεγεηέο θαη 
Επηζθέπηεο Επίθνπξνπο 
Καζεγεηέο θαη Επηζθέπηεο 
Λέθηνξεο) ζχκθσλα κε ηηο 
αλάγθεο πνπ παξνπζηάδνληαη 
χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε 
ηνπ αξκφδηνπ Εθιεθηνξηθνχ 
Σψκαηνο.  Τν Σπκβνχιην 
κπνξεί λα αλαλεψζεη ηε 
ζχκβαζε ηνπ Επηζθέπηε 
Καζεγεηή ην πνιχ γηα έλα 
αθφκε ρξφλν.  

(2)  Οη Επηζθέπηεο Καζεγεηέο 
απαζρνινχληαη επί πιήξνπο 
βάζεσο θαη γηα ηηο άδεηεο 
απνπζίαο ηνπο ζα ηζρχεη φ,ηη 
ηζρχεη θαη γηα ην αληίζηνηρν 
αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ. 

(3) Γηα ηελ παξνπζίαζε 
ζεηξάο δηαιέμεσλ 
κεηαπηπρηαθνχ επηπέδνπ, ην 
Σπκβνχιην κπνξεί λα δηνξίδεη 
κε ζχκβαζε Επηζθέπηεο 
Καζεγεηέο Σχληνκεο 
Δηάξθεηαο γηα δχν κέρξη 
ηέζζεξηο εβδνκάδεο, νη φξνη 
εξγνδφηεζεο ησλ νπνίσλ 
θαζνξίδνληαη ζηε ζρεηηθή 
ζχκβαζε δηνξηζκνχ ηνπο. 

  Επηζθέπηεο  
Καζεγεηέο 

  

6. Καλέλα Τκήκα ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ δε ζα δερηεί 
θνηηεηέο ρσξίο λα ππάξρεη έλαο 
ηνπιάρηζην κφληκνο Καζεγεηήο ή 
κφληκνο Αλαπιεξσηήο 
Καζεγεηήο. 

  ησεθόπϋορΠ  
ςοταμήμΤ ςαίγρσοτιελ 

  

7. (1) Οη απνιαβέο ησλ κειψλ ηνπ 
αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ 
πεξηιακβάλνπλ ην κηζζφ θαη 
ηπρφλ άιια σθειήκαηα πνπ 
θαζνξίδνληαη απφ ην 
Σπκβνχιην. 

  
(2) Τν Σπκβνχιην, χζηεξα απφ 

εηζήγεζε ηεο Σπγθιήηνπ, 

  Δηθαηψκαηα, σθειήκαηα  
θαη 
Υπνρξεψζεηο ηνπ  
αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ 



κπνξεί λα ηνπνζεηεί 
δηνξηδφκελν ζε νπνηνδήπνηε 
ζεκείν ηεο κηζζνινγηθήο 
θιίκαθαο. 

  
(3) Σηα κέιε ηνπ αθαδεκατθνχ 

πξνζσπηθνχ ρνξεγείηαη 
ηηκαξηζκηθφ επίδνκα πνπ 
θαζνξίδεηαη ζηνπο 
Πξνυπνινγηζκνχο απφ ην 
Σπκβνχιην. 

  
(4)  Καλνληθή άδεηα απνπζίαο, 

αλαξξσηηθή άδεηα, άδεηα 
ινρείαο, άδεηα απνπζίαο γηα 
ζπκκεηνρή ζε ζπλέδξηα ή 
ζπλεδξίεο δηεζλψλ 
νξγαληζκψλ, γηα δηεμαγσγή 
επηζηεκνληθψλ πεηξακάησλ 
ή εξεπλψλ ή γηα άιιεο 
επηζηεκνληθέο 
δξαζηεξηφηεηεο ξπζκίδνληαη 
κε θαλφλεο πνπ ζεζπίδεη ε 
Σχγθιεηνο θαη εγθξίλεη ην 
Σπκβνχιην. 

  
(5) Σε θάζε κέινο ηνπ 

αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ 
ρνξεγείηαη “Σαββαηηθή 
΄Αδεηα” δηάξθεηαο ελφο 
εμακήλνπ αλά ηξία 
δεδνπιεπκέλα έηε, ή ελφο 
έηνπο αλά έμη δεδνπιεπκέλα 
έηε φπσο πξνβιέπεηαη ζε 
θαλφλεο πνπ ζεζπίδεη ε 
Σχγθιεηνο θαη εγθξίλεη ην 
Σπκβνχιην. 

(6) ΄Αδεηα απνπζίαο ρσξίο 
απνδνρέο δηάξθεηαο ελφο έηνπο 
ρνξεγείηαη απφ ην Σπκβνχιην, κε 
εηζήγεζε ηεο Σπγθιήηνπ θαη κε 
βάζε θαλφλεο πνπ εθδίδεη ε 
Σχγθιεηνο θαη εγθξίλεη ην 
Σπκβνχιην, ζε κέιε ηνπ 
αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ γηα λα 
εξγαζζνχλ ζε άιιν 
παλεπηζηήκην ή γηα λα 
αζρνιεζνχλ κε έξεπλα. 

(7) Σε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, 
χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο 
Σπγθιήηνπ θαη κε έγθξηζε ηνπ 
Σπκβνπιίνπ, κέινο ηνπ 
αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ 
κπνξεί λα απνδερζεί ζέζε ή λα 
δηαηεξήζεη ζέζε ζε άιιν 
Παλεπηζηήκην ηνπ εμσηεξηθνχ, 
λννπκέλνπ φηη δηδάζθεη 
απνθιεηζηηθψο θαη ζπλερψο θαζ΄ 
φιε ηε δηάξθεηα ηνπ αθαδεκατθνχ 
έηνπο ζην έλα απφ ηα δχν 
Παλεπηζηήκηα. 

(8) ’Αδεηα γηα απαζρφιεζε εθηφο 



Παλεπηζηεκίνπ κπνξεί λα 
παξέρεηαη απφ ην 
Σπκβνχιην κε βάζε θαλφλεο 
πνπ εθδίδεη ε Σχγθιεηνο θαη 
εγθξίλεη ην Σπκβνχιην θαη 
εθφζν ε απαζρφιεζε απηή 
δελ είλαη αζπκβίβαζηε κε ην 
ιεηηνχξγεκα ηνπ 
αθαδεκατθνχ θαη δελ 
επεξεάδεη ηα ζπκθέξνληα 
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. 

  
(9) Τεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ 

ηνπ Νφκνπ, ησλ 
Καλνληζκψλ θαη ησλ 
Καλφλσλ ην αθαδεκατθφ 
πξνζσπηθφ ζα εθηειεί ηέηνηα 
θαζήθνληα, φπσο απηά 
εθάζηνηε θαζνξίδνληαη απφ 
ηε Σχγθιεην. 

  
(10) Απνηειεί ππνρξέσζε θάζε 

κέινπο ηνπ αθαδεκατθνχ 
πξνζσπηθνχ- 

  
(η)  Να πξνάγεη, κε έξεπλα 
θαη δεκνζηεχζεηο, ηε γλψζε 
ζηνλ ηνκέα ηεο επηζηήκεο 
ηνπ, λα δηδάζθεη θνηηεηέο 
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, λα 
δηεμάγεη θαη λα επηηεξεί 
εμεηάζεηο θαη γεληθά λα 
πξνάγεη ηνπο ζθνπνχο ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ σο θέληξνπ 
κάζεζεο θαη εθπαίδεπζεο, 
(ηη)  λα αλαιακβάλεη ηέηνηα 
εθπαηδεπηηθά θαη δηνηθεηηθά 
θαζήθνληα, φπσο ήζειαλ 
αλαηεζεί ζ΄απηφ απφ ηνλ 
Πξφεδξν ηνπ νηθείνπ 
Τκήκαηνο, θαη 
(ηηη) λα παξεπξίζθεηαη ζηηο 
ζπλεδξίεο ησλ Σπιινγηθψλ 
Οξγάλσλ ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ, ζηα νπνία 
έρεη εθιεγεί ή είλαη ex-officio 
κέινο. 
  

(11) Η αλάζεζε καζεκάησλ, 
πεξηφδσλ δηδαθηηθήο 
εξγαζίαο θαη άιισλ 
αθαδεκατθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ ξπζκίδεηαη 
κε βάζε ηηο αλάγθεο ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ. 

(12) Η Σχγθιεηνο ζπληάζζεη, 
κέζα ζηα πιαίζηα ησλ 
δηαθεξχμεσλ ηνπ Οξγαληζκνχ 
Ηλσκέλσλ Εζλψλ θαη ηεο 
Επξσπατθήο Πξάμεσο ησλ 
Αλζξσπίλσλ Δηθαησκάησλ, 
θαλφλεο πνπ εγθξίλνληαη απφ ην 
Σπκβνχιην, ζρεηηθά κε ηε 
ζπκπεξηθνξά θαη ηε δηαγσγή 



ησλ κειψλ ηνπ Αθαδεκατθνχ 
πξνζσπηθνχ κέζα ζηα 
ππνζηαηηθά θαη γεληθά ζηνπο 
ρψξνπο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. 

(13)  Δελ κπνξνχλ λα 
απνηειέζνπλ αηηία επκελνχο ή 
δπζκελνχο δηάθξηζεο γηα 
νπνηνδήπνηε κέινο ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ πξνο απφθηεζε 
νπνησλδήπνηε σθειεκάησλ απφ 
ην Παλεπηζηήκην ή πξνο 
δηεθδίθεζε θαη θαηνρή 
νπνηνπδήπνηε παλεπηζηεκατθνχ 
αμηψκαηνο, ιφγνη θπιήο, 
ρξψκαηνο, ζξεζθείαο, γιψζζαο, 
θχινπ, πνιηηηθψλ ή άιισλ 
πεπνηζήζεσλ, εζληθήο ή 
θνηλσληθήο θαηαγσγήο, 
γέλλεζεο, πινχηνπ ή θνηλσληθήο 
ηάμεο.  Καλέλα κέινο ηνπ 
αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ή 
άιινο αμησκαηνχρνο ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ δελ επηηξέπεηαη 
λα ζεσξεζεί αθαηάιιεινο ή φηη 
βξίζθεηαη ζε κεηνλεθηηθή ζέζε, 
εμαηηίαο ησλ απφςεσλ πνπ 
κπνξεί λα έρεη ή λα πξνάγεη 
πάλσ ζε νπνηνδήπνηε ζέκα. 

  

 


