4.

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ

4.3 Εκλογή, Ανέλιξη & Ανανέωζη ςμβάζεων Ακαδημαικού
Πποζωπικού – Κανονιζμόρ 1996 και 2001
ΚΔΠ 36/96
ΚΔΠ 145/01
Οη πεξί Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ (Δθινγή, Αλέιημε θαη Αλαλέσζε πκβάζεσλ Αθαδεκατθνχ Πξνζσπηθνχ) Καλνληζκνί ηνπ
1996 θαη (Δθινγή, Αλέιημε θαη Αλαλέσζε πκβάζεσλ Αθαδεκατθνχ Πξνζσπηθνχ) (Σξνπνπνηεηηθνί) Καλνληζκνί ηνπ 2001,
φπσο δεκνζηεχηεθαλ ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο, ζηηο 16 Φεβξνπαξίνπ 1996 θαη 06 Απξηιίνπ 2001.
Ο ΠΔΡΙ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟ
Καλνληζκνί κε βάζε ηα άξζξα 22,32 θαη 33

Σν πκβνχιην ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ, αζθψληαο ηηο
εμνπζίεο πνπ ηνπ δίλνπλ ηα άξζξα 22,32 θαη 33 ησλ πεξί
Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ Νφκσλ ηνπ 1989 έσο ην 2001,
εθδίδεη κε ηελ έγθξηζε ηνπ 53(I) ηνπ 1994 Τπνπξγηθνχ
πκβνπιίνπ ηνπο πην θάησ 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

1.

2.

Οη παξφληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί
Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ (Δθινγή, Αμηνιφγεζε θαη Αλέιημε
Αθαδεκατθνχ Πξνζσπηθνχ) (Σξνπνπνηεηηθνί) Καλνληζκνί ηνπ
2001 θαη ζα δηαβάδνληαη καδί κε ηνπο πεξί Παλεπηζηεκίνπ
Κχπξνπ (Δθινγή θαη Αλαλέσζε πκβάζεσλ Αθαδεκατθνχ
Πξνζσπηθνχ) Καλνληζκνχο ηνπ 1996 (πνπ ζην εμήο ζα
αλαθέξνληαη σο «νη βαζηθνί θαλνληζκνί») θαη νη βαζηθνί
θαλνληζκνί θαη νη παξφληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη καδί
σο νη πεξί Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ (Δθινγή, Αμηνιφγεζε θαη
Αλέιημε Αθαδεκατθνχ Πξνζσπηθνχ) Καλνληζκνί ηνπ 1996
έσο 2001.

4.

5.

1.
ηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο, εθηφο αλ απφ
ην θείκελν πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα «Νφκνο»
ζεκαίλεη ηνπο πεξί Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ
Νφκνπο ηνπ 1989 κέρξη 2001 θαη πεξηιακβάλεη
νπνηνδήπνηε άιιν λφκν πνπ ηξνπνπνηεί ή
αληηθαζηζηά απηνχο.
2.
Όξνη πνπ δελ εξκελεχνληαη ζηνπο παξφληεο
Καλνληζκνχο, εθηφο αλ άιισο πξνθχπηεη απφ ην
θείκελν, έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ ηνπο απνδίδεη ν
Νφκνο.

πλνπηηθφο
Σίηινο

Δπίζεκε
Δθεκεξίδα
Παξάξηεκα Σξίην
(Ι): 16.2.1996
Δξκελεία

ΜΔΡΟ Ι - ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΘΔΔΩΝ
ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ
3.

(α)

Η πξνθήξπμε ησλ ζέζεσλ ηνπ αθαδεκατθνχ
πξνζσπηθνχ ζε φιεο ηηο βαζκίδεο γίλεηαη κφλν ζηηο
εμήο πεξηπηψζεηο:

Πξνθήξπμε
Θέζεσλ

(i) παξαίηεζε
(ii) αθππεξέηεζε
(iii) ηεξκαηηζκφ ηεο απαζρφιεζεο Λέθηνξα ή
Δπίθνπξνπ Καζεγεηή
(iv) δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ
H πξνθήξπμε ζέζεσλ γίλεηαη κε ηηο εμήο
πξνυπνζέζεηο:
(i) ηελ πεξίπησζε θέλσζεο ζέζεο ζηε βαζκίδα
Καζεγεηή ή Αλαπιεξσηή Καζεγεηή, ε πξνθήξπμε
ζέζεο κπνξεί λα γίλεη είηε ζηε βαζκίδα Λέθηνξα θαη
Δπίθνπξνπ Καζεγεηή κε απφθαζε ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ, είηε ζηε βαζκίδα Καζεγεηή θαη
Αλαπιεξσηή Καζεγεηή κεηά απφ πξνεγνχκελε
ελεκέξσζε ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ
θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ
(ii) ηελ πεξίπησζε θέλσζεο ζέζεο ζηε βαζκίδα
Δπίθνπξνπ Καζεγεηή ή Λέθηνξα, ε πξνθήξπμε
ζέζεο ζα γίλεηαη ζε κία απφ ηηο βαζκίδεο απηέο.
(β)

Η πξνθήξπμε γίλεηαη ζην γεληθφ αληηθείκελν ηνπ
Σκήκαηνο ή ηεο Δξεπλεηηθήο Μνλάδαο κε
ζπγθεγθξηκέλε αλαθνξά ζηηο απαηηνχκελεο
εηδηθφηεηεο.
ΜΔΡΟ ΙΙ

ΔΚΛΟΓΗ ΣΙ ΒΑΘΜΙΓΔ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
ΚΑΘΗΓΗΣΗ
4.

(1)

Γηα θάζε εθινγή ζηηο βαζκίδεο Καζεγεηή θαη
Αλαπιεξσηή Καζεγεηή ε χγθιεηνο δηνξίδεη Δηδηθή
Δπηηξνπή.

Γηνξηζκφο
Δηδηθήο
Δπηηξνπήο

5.

(2)

Η Δπηηξνπή απνηειείηαη απφ ηξεηο εμσηεξηθνχο
εηζεγεηέο ηνπ απηνχ ή ζπλαθνχο γλσζηηθνχ
αληηθεηκέλνπ πνπ είλαη θαζεγεηέο παλεπηζηεκίνπ θαη
πξνέξρνληαη απφ παλεπηζηήκηα δχν ηνπιάρηζηνλ
μέλσλ ρσξψλ θαη δπν εζσηεξηθνχο εηζεγεηέο, έλαο
απφ ηνπο νπνίνπο νξίδεηαη απφ ηε χγθιεην
Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο.

(3)

Η επηινγή ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο γίλεηαη απφ
θαηάινγν πνπ πεξηιακβάλεη ηα νλφκαηα έμη ελ
ελεξγεία ή ηνπιάρηζηνλ νκφηηκσλ θαζεγεηψλ απφ
παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ηα νλφκαηα
ηεζζάξσλ κειψλ ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ, ηνλ νπνίν ππνβάιιεη ην
πκβνχιην ηνπ νηθείνπ Σκήκαηνο ζηε χγθιεην
κέζσ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο νηθείαο ρνιήο.

(1)

Ο Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο θνηλνπνηεί φια ηα
απνδεηθηηθά ζηνηρεία ησλ πξνζφλησλ ησλ
ππνςεθίσλ ζηα κέιε ηεο Δπηηξνπή εληφο δχν
εβδνκάδσλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεσο ηεο
πξνζεζκίαο ππνβνιήο αηηήζεσλ.

Γηαδηθαζία
εηνηκαζίαο

εθζεζεο
απφ ηελ
Δπηηξνπή

6.

(2)

Ο Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο κέζα ζε έμη εβδνκάδεο
απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεσο ηεο πξνζεζκίαο
ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ εηνηκάδεη ηειηθφ θαηάινγν
ησλ ππνςεθίσλ πνπ ζα θιεζνχλ ζε ζπλέληεπμε.
ηνλ θαηάινγν πεξηιακβάλνληαη ηα νλφκαηα φζσλ
ππνςεθίσλ πξνηάζεθαλ απφ δχν ή πεξηζζφηεξα
κέιε ηεο Δπηηξνπήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
Πξνέδξνπ.

(3)

Δληφο δψδεθα εβδνκάδσλ απφ ηελ εκεξνκελία
ιήμεσο ηεο ππνβνιήο αηηήζεσλ ν Πξφεδξνο ηεο
Δπηηξνπήο θαιεί ζε ζπλέληεπμε ηνπο ππνςεθίνπο νη
νπνίνη πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ηειηθφ θαηάινγν.

(4)

Μέζα ζε δεθαπέληε κέξεο απφ ηε ζπκπιήξσζε ησλ
ζπλεληέπμεσλ ε επηηξνπή απνζηέιιεη ζην
πκβνχιην ηεο νηθείαο ρνιήο αξθνχλησο
αηηηνινγεκέλε θαη ηεθκεξησκελε έθζεζε
εκπηζηεπηηθήο θχζεσο.

Η εθινγή απνθαζίδεηαη κε βάζε ηηο πξφλνηεο ηνπ άξζξνπ 22
ηνπ Νφκνπ:

Σειηθή
Δθινγή

Ννείηαη φηη ν Κνζκήηνξαο ηεο νηθείαο ζρνιήο θαιεί ζε
ζπλεδξία ην Δθιεθηνξηθφ ψκα κέζα ζε ηξεηο εβδνκάδεο απφ
ηελ ππνβνιή ζην πκβνχιην ηεο νηθείαο ρνιήο ηεο
ηεθκεξησκέλεο έθζεζεο ηεο Δπηηξνπήο:
Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο
ηεο ηειηθήο εθινγήο, ζε θάζε ππνςήθην ζα απνζηέιιεηαη
αληίγξαθν ηνπ κέξνπο ηεο έθζεζεο ηεο επηηξνπήο ην νπνίν
αθνξά ηφζν ηνλ ίδην φζν θαη ηνλ επηιεγέληα.
ΜΔΡΟ ΙΙΙ - ΔΚΛΟΓΗ ΣΙ ΒΑΘΜΙΓΔ
ΔΠΙΚΟΤΡΟΤ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΔΚΣΟΡΑ
7.

(1)

Γηα ζθνπνχο εθινγήο ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή θαη
Λέθηνξα ε χγθιεηνο δηνξίδεη Δηδηθή Δπηηξνπή.

Γηνξηζκφο
Δηδηθήο
Δπηηξνπήο

8.

(2)

Η Δπηηξνπή απνηειείηαη απφ δχν εμσηεξηθνχο
εηζεγεηέο ηνπ απηνχ ή ζπλαθνχο γλσζηηθνχ
αληηθεηκέλνπ πνπ είλαη θαζεγεηέο παλεπηζηεκίνπ
απφ δχν μέλεο ρψξεο θαη ηξεηο εζσηεξηθνχο
εηζεγεηέο, έλαο εθ ησλ νπνίσλ νξίδεηαη Πξφεδξνο
ηεο Δπηηξνπήο.

(3)

Η επηινγή ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο γίλεηαη απφ
θαηάινγν πνπ πεξηιακβάλεη ηα νλφκαηα ηεζζάξσλ
θαζεγεηψλ απφ παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ηα
νλφκαηα έμη κειψλ ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ, ηνλ νπνίν ππνβάιιεη ην
πκβνχιην ηνπ νηθείνπ Σκήκαηνο ζηε χγθιεην
κέζσ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο νηθείαο ρνιήο.

Η δηαδηθαζία εηνηκαζίαο απφ ηελ Δπηηξνπή θαη ε ηειηθή
εθινγή γίλνληαη ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ησλ Καλνληζκψλ 5
θαη 6 ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ.

Γηαδηθαζία
Δθινγήο

ΜΔΡΟ IV – ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ, ΑΝΔΛΙΞΗ ΚΑΙ ΣΔΡΜΑΣΙΜΟ
ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ
9.

(1)

Με ηε ζπκπιήξσζε ηξηψλ ρξφλσλ ππεξεζίαο
Λέθηνξα ζην Παλεπηζηήκην Κχπξνπ, ελεξγνπνηείηαη

Αμηνιφγεζε,
αλέιημε θαη

ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζήο ηνπ, κε ηελ νπνία
απνθαζίδεηαη ε ζπλέρηζε ή κε ηεο απαζρφιεζήο
ηνπ ή ε αλέιημή ηνπ ζηε βαζκίδα ηνπ Δπίθνπξνπ
Καζεγεηή. ε πεξίπησζε ζπλέρηζεο ηεο
απαζρφιεζήο ηνπ θαη κε αλέιημήο ηνπ, ν Λέθηνξαο
είλαη ππνρξεσκέλνο πξηλ ηε ζπκπιήξσζε ηνπ έθηνπ
ρξφλνπ ππεξεζίαο ηνπ λα δεηήζεη ηελ αλέιημή ηνπ
δηαθνξεηηθά ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο
ελεξγνπνηείηαη απφ ην Παλεπηζηήκην. ε πεξίπησζε
δεχηεξεο απνηπρίαο γηα αλέιημή ηνπ ζηε βαζκίδα ηνπ
Δπίθνπξνπ Καζεγεηή, ε απαζρφιεζή ηνπ
ηεξκαηίδεηαη.
(2)

Με ηε ζπκπιήξσζε ηεζζάξσλ ρξφλσλ ππεξεζίαο
Δπίθνπξνπ Καζεγεηή ζην Παλεπηζηήκην Κχπξνπ,
ελεξγνπνηείηαη ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζήο ηνπ, κε ηελ
νπνία απνθαζίδεηαη ε ζπλέρηζε ή κε ηεο
απαζρφιεζήο ηνπ ή ε αλέιημή ηνπ ζηε βαζκίδα ηνπ
Αλαπιεξσηή Καζεγεηή. ε πεξίπησζε ζπλέρηζεο
ηεο απαζρφιεζήο ηνπ θαη κε αλέιημήο ηνπ, ν
Δπίθνπξνο Καζεγεηήο είλαη ππνρξεσκέλνο πξηλ ηε
ζπκπιήξσζε ηνπ έβδνκνπ ρξφλνπ ππεξεζίαο ηνπ
λα δεηήζεη ηελ αλέιημή ηνπ δηαθνξεηηθά ε δηαδηθαζία
αμηνιφγεζεο ελεξγνπνηείηαη απφ ην Παλεπηζηήκην.
ε πεξίπησζε δεχηεξεο απνηπρίαο ηνπ γηα αλέιημή
ηνπ ζηε βαζκίδα ηνπ Αλαπιεξσηή Καζεγεηή, ε
απαζρφιεζή ηνπ ηεξκαηίδεηαη.

(3)

ηελ πεξίπησζε ηεξκαηηζκνχ ηεο απαζρφιεζεο
Λέθηνξα ή Δπίθνπξνπ Καζεγεηή, δίδεηαη
πξνεηδνπνίεζε ελφο έηνπο.

(4)

Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο κπνξεί, κεηά ηε
ζπκπιήξσζε ηεζζάξσλ ρξφλσλ ζηε βαζκίδα απηή
ζην Παλεπηζηήκην Κχπξνπ, λα δεηήζεη ηελ αλέιημή
ηνπ ζηε βαζκίδα ηνπ Καζεγεηή. ε πεξίπησζε
απνηπρίαο αλέιημήο ηνπ ζηελ ελ ιφγσ βαζκίδα,
κπνξεί λα δεηήζεη εθ λένπ ηελ αλέιημή ηνπ κεηά ηε
ζπκπιήξσζε ηεζζάξσλ ρξφλσλ απφ ηελ
πξνεγνχκελε θξίζε. Αλεμάξηεηα απφ απνηπρία ηνπ
γηα αλέιημε, νη ππεξεζίεο ηνπ Αλαπιεξσηή
Καζεγεηή δελ ηεξκαηίδνληαη.

(5)

(α) Η δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ελεξγνπνηείηαη κε ηνλ
νξηζκφ Δηδηθήο Δπηηξνπήο θαη Αλεμάξηεησλ Κξηηψλ.
(β) Γηα ηε ζπγθξφηεζε ηεο Δηδηθήο Δπηηξνπήο πνπ
αμηνινγεί γηα αλέιημε ζε ζέζε Δπίθνπξνπ Καζεγεηή
εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ Καλνληζκψλ 7 θαη 8,
ελψ γηα ηε ζπγθξφηεζε ηεο Δηδηθήο Δπηηξνπήο πνπ
αμηνινγεί γηα αλέιημε ζε ζέζε Αλαπιεξσηή
Καζεγεηή ή Καζεγεηή εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο
ησλ Καλνληζκψλ 4, 5 θαη 6.
(γ) Σν αξγφηεξν έλα κήλα κεηά ηνλ νξηζκφ ηεο
Δηδηθήο Δπηηξνπήο, ν ππνςήθηνο ππνβάιιεη θάθειν
αμηνιφγεζεο.
(δ) Σν πεξηερφκελν ηνπ θαθέινπ, ν ηξφπνο νξηζκνχ
θαη ε ζπκκεηνρή ησλ Αλεμάξηεησλ Κξηηψλ ζηε
δηαδηθαζία θαζνξίδνληαη κε Καλφλεο πνπ ζεζπίδεη ε
χγθιεηνο θαη επηθπξψλεη ην πκβνχιην.

ηεξκαηηζκφο
απαζρφιεζεο
αθαδεκατθνχ
πξνζσπηθνχ.

(6)

Η Δηδηθή Δπηηξνπή αθνχ ιάβεη ηηο γξαπηέο
αμηνινγήζεηο ησλ Αλεμάξηεησλ Κξηηψλ, απνθαζίδεη
αλ ζα θαιέζεη ηνλ ππνςήθην ζε αλνηθηή δηάιεμε θαη
ζπλέληεπμε, πξνθεηκέλνπ λα ηνλ θξίλεη γηα αλέιημε.
Γηαθνξεηηθά, θαη αλ πξφθεηηαη γηα Λέθηνξα ή
Δπίθνπξν Καζεγεηή, ε Δηδηθή Δπηηξνπή απνθαζίδεη
γηα ηε ζπλέρηζε ή ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο απαζρφιεζήο
ηνπ. Οη δηαδηθαζίεο ιήςεο ησλ απνθάζεσλ,
δηεμαγσγήο ηεο αλνηθηήο δηάιεμεο θαη ζπλέληεπμεο,
θαζψο θαη ζχληαμεο ηεο έθζεζεο ηεο Δηδηθήο
Δπηηξνπήο θαζνξίδνληαη κε Καλφλεο πνπ ζεζπίδεη ε
χγθιεηνο θαη επηθπξψλεη ην πκβνχιην.

(7)

Ο Πξφεδξνο ηεο Δηδηθήο Δπηηξνπήο θαηαζέηεη ζηνλ
Κνζκήηνξα ηεο νηθείαο ρνιήο ηελ ηεθκεξησκέλε
πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο, επηζπλάπηνληαο ηηο
γξαπηέο αμηνινγήζεηο ησλ αλεμάξηεησλ Κξηηψλ. Ο
Κνζκήηνξαο θνηλνπνηεί ηελ έθζεζε ηεο Δηδηθήο
Δπηηξνπήο ζηνλ ππνςήθην. ηνλ ππνςήθην δελ
θνηλνπνηνχληαη αμηνινγήζεηο Αλεμάξηεησλ Κξηηψλ
θαη ζπζηαηηθέο επηζηνιέο. Ο ππνςήθηνο έρεη
δηθαίσκα εληφο δεθαπέληε εκεξψλ λα ππνβάιεη
γξαπηψο ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ ζην Δθιεθηνξηθφ
ψκα.

(8)

Σν Δθιεθηνξηθφ ψκα εμεηάδεη ηελ έθζεζε ηεο
Δηδηθήο Δπηηξνπήο θαη ηηο ηπρφλ παξαηεξήζεηο ηνπ
ππνςεθίνπ, ιακβάλεη ηελ απφθαζε θαη ππνβάιιεη
ηεθκεξησκέλε έθζεζε ζηε χγθιεην γηα επηθχξσζε.
ε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 22(1) ηνπ
Νφκνπ, ην Δθιεθηνξηθφ ψκα ζπλεδξηάδεη αξρηθά κε
ζχλζεζε πνπ θξίλεη ηνλ ππνςήθην γηα αλέιημε. ε
πεξίπησζε αξλεηηθήο απφθαζεο, ζπλεδξηάδεη κε
ζχλζεζε πνπ απνθαζίδεη γηα ηε ζπλέρηζε ή ηνλ
ηεξκαηηζκφ ηεο απαζρφιεζεο ηνπ ππνςεθίνπ.

(9)

Η χγθιεηνο εμεηάδεη ηελ έθζεζε ηνπ Δθιεθηνξηθνχ
ψκαηνο θαη δηαβηβάδεη ηελ απφθαζή ηεο γηα
επηθχξσζε ζην πκβνχιην.

(10)

Η ηειηθή απφθαζε θνηλνπνηείηαη ζηνλ ππνςήθην απφ
ηνλ Πξφεδξν ηνπ πκβνπιίνπ, καδί κε ηελ έθζεζε
ηνπ Δθιεθηνξηθνχ ψκαηνο.

(11)

Η εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξφλησλ
Καλνληζκψλ θαζνξίδεηαη κε Καλφλεο πνπ ζεζπίδεη ε
χγθιεηνο θαη επηθπξψλεη ην πκβνχιην.

(12)

Αμηνινγήζεηο ππνςεθίσλ πνπ έγηλαλ πξηλ απφ ηελ
έλαξμε ηεο ηζρχνο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ δε
ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπο.

(13)

Οη θαηά ην ρξφλν έλαξμεο ηεο ηζρχνο ησλ παξφλησλ
Καλνληζκψλ ηζρχνπζεο ζπκβάζεηο απαζρφιεζεο
ησλ Λεθηφξσλ θαη Δπίθνπξσλ Καζεγεηψλ
θαηαξγνχληαη θαη ε απαζρφιεζή ηνπο δηέπεηαη απφ
ηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο. Η δηαδηθαζία
αμηνιφγεζεο κε ηελ νπνία ζα απνθαζηζζεί ε
ζπλέρηζε ή κε ηεο απαζρφιεζήο ηνπο ή ε αλέιημή
ηνπο ελεξγνπνηείηαη κε ηελ παξέιεπζε ηξηψλ θαη
ηεζζάξσλ ρξφλσλ, αληίζηνηρα, απφ ηελ έλαξμε ηεο
ηζρχνο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ:
Ννείηαη φηη ήδε ιεθζείζεο απνθάζεηο Δθιεθηνξηθψλ
σκάησλ γηα αλαλέσζε ή κε ζπκβάζεσλ ηζρχνπλ
θαη εθαξκφδνληαη.

(14)

Οη ππεξεηνχληεο Λέθηνξεο θαη Δπίθνπξνη
Καζεγεηέο, φηαλ ζπκπιεξψλνπλ ηξία θαη ηέζζεξα
ρξφληα, αληίζηνηρα, ζηε βαζκίδα ηνπο ζην
Παλεπηζηήκην Κχπξνπ, κπνξνχλ λα δεηήζνπλ
επίζπεπζε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο θαη
αλέιημήο ηνπο, φπσο απηή θαζνξίδεηαη ζηνπο

παξφληεο Καλνληζκνχο. ε ηέηνηα πεξίπησζε, ε
ζπλέρηζε ηεο απαζρφιεζήο ηνπο ή κε δηέπεηαη απφ
ηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο, ελψ κπνξνχλ λα
δεηήζνπλ ηελ αλέιημή ηνπο αθφκα κφλν κία θνξά.

ΜΔΡΟ V - ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΗ ΓΙΑΣΑΞΗ

10.

(1)

Μέρξηο φηνπ ν αξηζκφο ησλ δηνξηζζέλησλ ζην
Παλεπηζηήκην Κχπξνπ θαζεγεηψλ θαηαζηεί
επαξθήο, ψζηε λα ηεξεζνχλ νη δηαηάμεηο ησλ
παξαγξάθσλ (2) θαη (3) ησλ Καλνληζκψλ 4 θαη 7 θαη
ησλ παξαγξάθσλ (1) θαη (2) ηνπ Καλνληζκνχ 9 ησλ
παξφλησλ Καλνληζκψλ ε χγθιεηνο δχλαηαη λα
νξίζεη ηνλ Πξφεδξν θαη ηα κέιε ησλ Δηδηθψλ
Δπηηξνπψλ απφ εμσηεξηθνχο εηζεγεηέο.
ε πεξίπησζε πνπ ν αξηζκφο ησλ κειψλ ηνπ
Δθιεθηνξηθνχ ψκαηνο είλαη κηθξφηεξνο ησλ πέληε,
ε εθινγή γίλεηαη απφ ηνπο πξσηνβάζκηνπο
Καζεγεηέο ησλ Σκεκάησλ ηεο ρνιήο. ε
πεξίπησζε πνπ θαη πάιη ν αξηζκφο απηψλ είλαη
κηθξφηεξνο ησλ πέληε, ηφηε ε χγθιεηνο
ζπκπιεξψλεη ηνλ αξηζκφ ησλ κειψλ ηνπ
Δθιεθηνξηθνχ ψκαηνο κε πξσηνβάζκηνπο
Καζεγεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ κε θξηηήξην ηε
ζπλάθεηα ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ.

Μεηαβαηηθή
Γηάηαμε

