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Εξεπλεηηθέο Μνλάδεο - Καλνληζκνί 1999

ΚΔΠ 144/99
Οη πεξί Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ (Εξεπλεηηθέο Μνλάδεο) Καλνληζκνί ηνπ 1999, φπσο δεκνζηεχζεθαλ ζηελ επίζεκε εθεκεξίδα
ηεο Δεκνθξαηίαο, ζηηο 02 Ινπιίνπ, 1999.
Ο ΠΕΡΙ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟ
Καλνληζκνί κε βάζε ην άξζξν 32

Σν πκβνχιην ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ, ζε ζπλελλφεζε κε ηε χγθιεην,
αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ δίλεη ην άξζξν 32 ησλ πεξί Παλεπηζηεκίνπ
Κχπξνπ Νφκσλ ηνπ 1989 έσο 1998, εθδίδεη κε ηελ έγθξηζε ηνπ 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.

1.

Οη παξφληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί Παλεπηζηεκίνπ
Κχπξνπ (Εξεπλεηηθέο Μνλάδεο) (Γεληθνί) Καλνληζκνί ηνπ 1999.

2.

(1)

Εξεπλεηηθέο Μνλάδεο ηδξχνληαη ζε επηζηεκνληθφ θιάδν ν νπνίνο
ζπλεηζθέξεη ζηελ θάιπςε αλαγθψλ ηεο θνηλσλίαο θαη ζηελ
αλάπηπμε ηεο επηζηήκεο.

(2)

Η ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Εξεπλεηηθήο Μνλάδαο ρξεκαηνδνηείηαη απφ
πφξνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ θπβεξλεηηθή ρνξεγία. Γηα ηελ
θάιπςε θεθαιαηνπρηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ Εξεπλεηηθήο
Μνλάδαο επηπξφζζεηα δπλαηφ λα εμαζθαιίδνληαη ηθαλνί πφξνη πνπ
πξνέξρνληαη απφ πεγέο άιιεο ηεο θπβεξλεηηθήο ρνξεγίαο.

(3)

Η ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Εξεπλεηηθψλ Μνλάδσλ πνπ ηδξχνληαη γηα
εμσηεξηθά εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ηα νπνία δελ έρνπλ άκεζν
φθεινο πξνο ην θνηλσληθφ ζχλνιν, ρξεκαηνδνηείηαη εμ νινθιήξνπ
απφ πφξνπο νη νπνίνη δελ πξνέξρνληαη απφ ηελ θπβεξλεηηθή
ρνξεγία πξνο ην Παλεπηζηήκην:

Ννείηαη φηη, ρσξίο επεξεαζκφ ηεο γεληθφηεηαο ησλ δηαηάμεσλ ηεο
παξαγξάθνπ απηήο, απηέο δελ επεξεάδνπλ ηε ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο
πθηζηάκελεο Εξεπλεηηθήο Μνλάδαο Αξραηνινγίαο, ε νπνία ηδξχζεθε,
ζχκθσλα κε ηνπο πεξί Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ (’Ιδξπζε Εξεπλεηηθψλ
Μνλάδσλ) Καλνληζκνχο ηνπ 1991, ε νπνία ζπλερίδεη λα ιεηηνπξγεί θαηά ην
ρξφλν έλαξμεο ηεο ηζρχνο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ.
3.

(1)

Γηα θάζε Εξεπλεηηθή Μνλάδα πνπ ηδξχεηαη ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ησλ πεξί Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ Νφκσλ ηνπ 1989 έσο
1998, νξίδεηαη απφ ηε χγθιεην ν Δηεπζπληήο ηεο Μνλάδαο γηα
πεξίνδν ηξηψλ ρξφλσλ. Ο Δηεπζπληήο ηεο Μνλάδαο πξνέξρεηαη απφ
ην κφληκν αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, θαηά
πξνηίκεζε απφ ηε βαζκίδα ησλ Καζεγεηψλ. Η δηαδηθαζία επηινγήο
ηνπ θαζνξίδεηαη κε Καλφλεο πνπ θαηαξηίδεη ε χγθιεηνο.

πλνπηηθφο ηίηινο.

’Ιδξπζε Εξεπλεηηθψλ
Μνλάδσλ.

Επίζεκε Εθεκεξίδα,
Παξάξηεκα Σξίην (Ι):
19.7.1991.

Δηεπζπληήο Εξεπλεηηθήο
Μνλάδαο.

(2)

Ο Δηεπζπληήο Εξεπλεηηθήο Μνλάδαο έρεη ηελ επζχλε λα θαηαξηίδεη
ζε ζπλεξγαζία κε ηα ππφινηπα κέιε ηεο Μνλάδαο, ηνλ
πξνυπνινγηζκφ ηεο θαη λα πξνσζεί ζηε χγθιεην ηα ζέκαηα πνπ
αθνξνχλ ηε Μνλάδα.

4.

Σν έξγν ηεο Εξεπλεηηθήο Μνλάδαο αμηνινγείηαη αλά ηξηεηία κε βάζε
Καλφλεο πνπ θαηαξηίδεη ε χγθιεηνο.

Αμηνιφγεζε
Εξεπλεηηθήο Μνλάδαο.

5.

Σα κέιε ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ Εξεπλεηηθήο Μνλάδαο αλήθνπλ ζε
Σκήκαηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη έρνπλ φια ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο
ππνρξεψζεηο πνπ έρνπλ ηα κέιε ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ
Σκήκαηνο ζην νπνίν ππάγνληαη.

Δηθαηψκαηα θαη
ππνρξεψζεηο κειψλ ηεο
Εξεπλεηηθήο Μνλάδαο.

6.

Η ζέζε ηνπ Δηεπζπληή Εξεπλεηηθήο Μνλάδαο είλαη αζπκβίβαζηε κε ηε ζέζε
Πξχηαλε, Αληηπξχηαλε, Κνζκήηνξα ρνιήο ή Πξνέδξνπ Σκήκαηνο.

Αζπκβίβαζην

7.

Μεηά απφ εηζήγεζε ηεο Επηηξνπήο ’Εξεπλαο, ε χγθιεηνο κπνξεί λα
εγθξίλεη κεξηθή απαιιαγή ηνπ Δηεπζπληή Εξεπλεηηθήο Μνλάδαο απφ
δηδαθηηθφ έξγν:

Μεξηθή απαιιαγή ηνπ
Δηεπζπληή Εξεπλεηηθήο
Μνλάδαο απφ δηδαθηηθφ
έξγν.

Ννείηαη φηη ε ξχζκηζε απηή δελ πξέπεη λα επηθέξεη αχμεζε ηνπ δηδαθηηθνχ
πξνζσπηθνχ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ.
8.

Οη παξφληεο Καλνληζκνί εθαξκφδνληαη θαη ζηελ πθηζηάκελε Εξεπλεηηθή
Μνλάδα Αξραηνινγίαο, ε νπνία έρεη ηδξπζεί κε ηνπο πεξί Παλεπηζηεκίνπ
Κχπξνπ (’Ιδξπζε Εξεπλεηηθψλ Μνλάδσλ) Καλνληζκνχο ηνπ 1991.

’Εθηαζε εθαξκνγήο ησλ
παξφλησλ Καλνληζκψλ.

