
5.1  Ειδικό Εκπαιδεσηικό Προζωπικό/Μεηαπηστιακοί Σσνεργάηες/Ειδικοί Επιζηήμονες 
 
5.1.1 Eιδικό Εκπαιδεσηικό Προζωπικό και Μεηαπηστιακοί Σσνεργάηες – Κανονιζμοί ηοσ 1992 
 
ΚΔΠ 126/92 

Οη πεξί Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ (Εηδηθφ Εθπαηδεπηηθφ Πξνζσπηθφ θαη Μεηαπηπρηαθνί πλεξγάηεο) 
Καλνληζκνί ηνπ 1992, φπσο, δεκνζηεχζεθαλ ζηελ Επίζεκε Εθεκεξίδα ηεο Κππξηαθήο Δεκνθξαηίαο, 
ζηηο 5 Ινπλίνπ, 1992. 
 

Ο ΠΕΡΙ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1989 
-------------------------------------------  

 
Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 21(3) 

 
 Η Πξνζσξηλή Δηνηθνχζα Επηηξνπή ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο 
πνπ ηεο δίλνπλ ηα άξζξα 21, 32 θαη 33 ηνπ πεξί 
Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ Νφκνπ ηνπ 1989, εθδίδεη 
κε ηελ έγθξηζή ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ, ηνπο 
πην θάησ Καλνληζκνχο.  

 144 ηνπ 1989 

  
ΜΕΡΟ Ι - ΕΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΣΑΞΗ 

 

  

1. Οη παξφληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη σο νη 
πεξί Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ (Εηδηθφ Εθπαηδεπηηθφ 
Πξνζσπηθφ θαη Μεηαπηπρηαθνί πλεξγάηεο) 
Καλνληζκνί ηνπ 1992. 

 πλνπηηθφο ηίηινο 

 
 

 
ΜΕΡΟ ΙΙ - ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ 

ΠΡΟΩΠΙΚΟ 
 

  

2. Θέζε Εηδηθνχ Εθπαηδεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ 
ηδξχεηαη απφ ην πκβνχιην χζηεξα απφ εηζήγεζε 
ηεο πγθιήηνπ κε βάζε ηηο εθάζηνηε αλάγθεο ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ. 

 Δηάξζξσζε 
ζέζεσλ, Δηνξηζκνί 
θαη Μεηαβνιέο 

 
3. 

 
Ο αξηζκφο ησλ ζέζεσλ θαζψο θαη νη κηζζνινγηθέο 
θιίκαθεο θαζνξίδνληαη ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ. 

  
Αξηζκφο ζέζεσλ 
θαη Κιίκαθεο 

 
4. 

 
Οη ζέζεηο ηνπ Εηδηθνχ Εθπαηδεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ 
πιεξνχληαη είηε κε ζχκβαζε, είηε κε κφληκν 
δηνξηζκφ. 

  
Πιήξσζε ζέζεσλ 

 
 
5. 

 
 
Σα θαζήθνληα, νη επζχλεο θαη νη φξνη ηεο θάζε 
ζέζεο θαηαξηίδνληαη απφ ηε χγθιεην θαη 
εγθξίλνληαη απφ ην πκβνχιην. 

  
 
Καηάξηηζε Όξσλ 

 
6. 

 
Σα απαηηνχκελα γηα δηνξηζκφ πξνζφληα 
θαζνξίδνληαη απφ ηε χγθιεην θαη εγθξίλνληαη απφ 
ην πκβνχιην κε βάζε ηηο αλάγθεο ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ. 

  
Καζνξηζκφο 
Πξνζφλησλ 

 
7. 

 
Σν πκβνχιην κπνξεί λα αξλεζεί δηνξηζκφ ζε 
πξφζσπα πνπ: 

  
Άξλεζε Δηνξηζκνχ 

 (α) 
 
(β) 

Έρνπλ θαηαδηθαζηεί ζε αδίθεκα πνπ ελέρεη 
έιιεηςε ηηκηφηεηαο  ή εζηθή αηζρξφηεηα, ή 
Έρνπλ απνιπζεί απφ αθαδεκατθή ή άιιε 
ζέζε γηα αδίθεκα  ζνβαξήο θχζεο. 

  

 
8. 

 
Μέινο ηνπ Εηδηθνχ Εθπαηδεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ 
κπνξεί λα παξαηηεζεί κε ηζρχ ηελ 31ε Απγνχζηνπ, 
ππνβάιινληαο γξαπηψο ηελ παξαίηεζε ηνπ πξνο 
ην πκβνχιην, φρη αξγφηεξα απφ ηηο 30 Απξηιίνπ 
ηνπ ίδηνπ έηνπο. Οη πξνζεζκίεο απηέο είλαη δπλαηφ 
λα κελ ηεξεζνχλ κφλν χζηεξα απφ έγθξηζε ηεο 

  
Πξνζεζκία 
Παξαίηεζεο 



πγθιήηνπ. 
 
9. 

 
(1) Γηα επηινγή κειψλ ηνπ Εηδηθνχ Εθπαηδεπηηθνχ 

Πξνζσπηθνχ ε Πξνζσξηλή Δηνηθνχζα 
Επηηξνπή δηνξίδεη έλα απφ ηα κέιε ηεο σο 
Πξφεδξν θαη δχν κέιε απφ ην κφληκν 
αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ. 

 

  
Δηαδηθαζία 
επηινγήο 

 (2) Όιεο νη ζέζεηο ηνπ Εηδηθνχ Εθπαηδεπηηθνχ 
Πξνζσπηθνχ δεκνζηεχνληαη. ηε δεκνζίεπζε 
αλαθέξνληαη κεηαμχ άιισλ ηα απαηηνχκελα 
πξνζφληα θαη ε εηδηθφηεηα. 

 

  

 (3) Η Επηηξνπή Επηινγήο δελ ππνρξενχηαη λα 
θαιέζεη φινπο ηνπο ππνςεθίνπο ζε 
πξνζσπηθή ζπλέληεπμε.  

 

  

 (4) Ο Πξφεδξνο ηεο Επηηξνπήο Επηινγήο 
ππνβάιιεη ζηελ Πξνζσξηλή Δηνηθνχζα 
Επηηξνπή ζχληνκε αηηηνινγεκέλε έθζεζε γηα 
θάζε επηινγή. Η επηινγή ππφθεηηαη ζηελ 
έγθξηζε ηεο Πξνζσξηλήο Δηνηθνχζαο 
Επηηξνπήο. 

 

  

10. Οη απνιαβέο ησλ κειψλ ηνπ Εηδηθνχ 
Εθπαηδεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ πεξηιακβάλνπλ ην 
κηζζφ, ηα εθάζηνηε θαζνξηζκέλα επηδφκαηα, ηα 
σθειήκαηα αθππεξέηεζεο πνπ θαζνξίδνληαη ζην 
ζρεηηθφ λφκν, ην δηθαίσκα ηαηξηθήο πεξίζαιςεο 
θαη ηπρφλ άιια σθειήκαηα πνπ ζα θαζνξηζηνχλ 
απφ ην πκβνχιην. 

 Δηθαηψκαηα, 
Ωθειήκαηα θαη 
Τπνρξεψζεηο 

 
11. 

 
Σν πκβνχιην, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο 
πγθιήηνπ, κπνξεί λα ηνπνζεηήζεη δηνξηδφκελν ζε 
νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο κηζζνινγηθήο θιίκαθαο. 

  
Σνπνζέηεζε ζε 
Κιίκαθεο 

 
12. 

 
Σα ζέκαηα αδεηψλ ξπζκίδνληαη κε Καλφλεο πνπ 
ζεζπίδεη ε χγθιεηνο θαη εγθξίλεη ην πκβνχιην. 

  
Άδεηεο 

  
ΜΕΡΟ ΙΙΙ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΣΗΜΟΝΕ 

 

  

13. Σν πκβνχιην κπνξεί λα δηνξίζεη ζε έθηαθηε βάζε 
επηζηήκνλεο κε εηδηθά πξνζφληα, γηα λα 
εξγαζηνχλ γηα πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα.  
Σα πξνζφληα, ε πείξα, ηα δηθαηψκαηα, νη 
ππνρξεψζεηο θαη γεληθά νη φξνη ππεξεζίαο ησλ 
Εηδηθψλ Επηζηεκφλσλ θαζνξίδνληαη ζε Καλφλεο 
πνπ εθδίδεη ε χγθιεηνο κεηά απφ έγθξηζε ηνπ 
πκβνπιίνπ. 

 Δηνξηζκνί, 
Πξνζφληα φξνη 
ππεξεζίαο 

  
ΜΕΡΟ ΙV – ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟΙ ΤΝΕΡΓΑΣΕ 

 

  

14. ηνπο Πξνυπνινγηζκνχο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 
πεξηιακβάλεηαη θάζε ρξφλν πξφλνηα γηα 
πξφζιεςε Μεηαπηπρηαθψλ πλεξγαηψλ. 

 Πξφλνηα ζηνλ 
Πξνυπνινγη-ζκφ. 

 
15. 

 
ηα πιαίζηα ηεο πην πάλσ πξφλνηαο ε χγθιεηνο 
θαζνξίδεη ηνλ αξηζκφ ησλ Μεηαπηπρηαθψλ 
πλεξγαηψλ θαηά ρνιή θαη Σκήκα θαζψο θαη ηηο 
εηδηθφηεηεο. 

  
Καζνξηζκφο 
αξηζκνχ 

 
16. 

 
Οη Μεηαπηπρηαθνί πλεξγάηεο δηνξίδνληαη κε 
ζπκβφιαην γηα πεξίνδν ελφο έηνπο. Σν ζπκβφιαην 
κπνξεί λα αλαλεψλεηαη κέρξη ηξία ρξφληα. 

  
Δηνξηζκνί 

 
17. 

 
Οη απνιαβέο ησλ Μεηαπηπρηαθψλ πλεξγαηψλ 
πεξηιακβάλνπλ αληηκηζζία, φπσο απηή θαζνξίδεηαη 

  
Απνιαβέο 



ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ. 
 
18. 

 
Οη ζέζεηο ησλ Μεηαπηπρηαθψλ πλεξγαηψλ 
αλαθνηλψλνληαη απφ ηε χγθιεην. 

  
Αλαθνίλσζε 
Θέζεσλ 

 
19. 

 
Σα πξνζφληα, ε δηαδηθαζία πξφζιεςεο, ηα 
δηθαηψκαηα, νη ππνρξεψζεηο θαη γεληθά νη φξνη 
ππεξεζίαο θαζνξίδνληαη ζε Καλφλεο πνπ εθδίδεη ε 
χγθιεηνο κε έγθξηζε ηνπ πκβνπιίνπ. 

  
Δηαδηθαζία 
πξφζιεςεο, 
φξνη ππεξεζίαο 

    
 

 

 


