
5.       ΦΟΙΣΗΣΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΚΑΙ ΘΕΜΑΣΑ ΠΟΤΔΩΝ 
  

5.0  Φοιτητικά Θέματα και Θέματα πουδών – Κανονισμοί του 2006 
  
Κ.Δ.Π.172/2006 
Οη πεξί Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ (Φνηηεηηθά Θέκαηα θαη Θέκαηα Σπνπδψλ) Καλνληζκνί ηνπ 2006 φπσο δεκνζηεχζεθαλ 
ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ζηηο 14 Απξηιίνπ 2006. 
  

OΙ ΠΕΡΙ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ 
--------------------------------------------- 
Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 32 

  
  Τν Σπκβνχιην ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ, 

αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ ρνξεγνχληαη απφ 
ην άξζξν 32 ηνπ πεξί Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ 
Νφκνπ, 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(Ι) ηνπ 2003 
46(Ι) ηνπ 2006 

  
1. 

  
Οη Παξφληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη σο νη 
πεξί Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ (Φνηηεηηθά Θέκαηα 
θαη Θέκαηα Σπνπδψλ) Καλνληζκνί ηνπ 2006. 
  

    
Σπλνπηηθφο 
ηίηινο. 

2. Σηα πιαίζηα πξαγκάησζεο ησλ ζθνπψλ ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ, φπσο απηνί θαζνξίδνληαη ζην 
εδάθην (2) ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ πεξί Παλεπηζηεκίνπ 
Κχπξνπ Νφκνπ, ην Παλεπηζηήκην κεξηκλά γηα- 
  
(α) ηελ πξνζθνξά πςεινχ επηπέδνπ 
πξνπηπρηαθψλ θαη κεηαπηπρηαθψλ 
πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, ηα νπνία πξέπεη λα 
ζπλάδνπλ θαη λα  
  
  
  
  
είλαη ελαξκνληζκέλα κε αλαγλσξηζκέλα δηεζλή 
πξφηππα θαη κε ηηο ελ γέλεη επηζηεκνληθέο 
εμειίμεηο ησλ γλσζηηθψλ πεξηνρψλ πνπ 
θαιχπηνπλ θαη λα δηέπνληαη απφ ηηο αξρέο, νη 
νπνίεο εθαξκφδνληαη ζηνλ, θαη ηνλίδνπλ ηνλ, 
εληαίν ραξαθηήξα ηνπ Δπξσπατθνχ ρψξνπ 
αλψηαηεο εθπαίδεπζεο˙ θαη 
  
(β)  ηελ επξχηεξε ζπκβνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 
ζηελ θαζηέξσζε, ζεκειίσζε θαη πξνψζεζε ηεο 
Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Κνηλσλίαο 
ηεο Γλψζεο θαη ζηελ πξνψζεζε ηεο δηά βίνπ 
κάζεζεο, κε ηελ παξνρή πξνγξακκάησλ 
επηκφξθσζεο ηα νπνία θαιχπηνπλ εμεηδηθεπκέλα 
επηζηεκνληθά ζέκαηα θαη λέεο εμειίμεηο ή αθνξνχλ 
ζέκαηα επξχηεξνπ ελδηαθέξνληνο. 
  

  Γηδαθηηθφ έξγν, 
ζθνπνί. 
  
  
  
  
  
  
  
  

93(γ) 

3. (1)  Τν Παλεπηζηήκην δχλαηαη λα απνλέκεη ηνπο 
αθφινπζνπο ηίηινπο ζπνπδψλ: 
  
  (α)  «Πηπρίν», κεηά ηελ επηηπρή ζπκπιήξσζε 

πξνπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ 

  Τίηινη ζπνπδψλ. 



  
  (β)  «Magister» (Artium/Scientiae), κεηά ηελ 

επηηπρή ζπκπιήξσζε κεηαπηπρηαθνχ 
πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ επηπέδνπ 
Master˙ 

  
  (γ)  «Γηδαθηνξηθφ Τίηιν», κεηά ηελ επηηπρή 

νινθιήξσζε κεηαπηπρηαθνχ δηδαθηνξηθνχ 
πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ˙ 

  
  (δ) άιινπο ηίηινπο ζπνπδψλ, 

πεξηιακβαλνκέλσλ ηηκεηηθψλ ηίηισλ. 
  
(2) Σην πιαίζην δηαπαλεπηζηεκηαθψλ 
πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, ην Παλεπηζηήκην 
δχλαηαη λα απνλέκεη ζρεηηθφ ηίηιν ζπνπδψλ απφ 
θνηλνχ κε ηα ζπλεξγαδφκελα ηδξχκαηα αλψηαηεο 
εθπαίδεπζεο. 
  

  
  
  
  
4. 

  
  
  
  
(1)  Τεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνχ 
5, ην Σπκβνχιην ππνβάιιεη, αλαθνξηθά κε θάζε 
αθαδεκατθφ έηνο, ην αξγφηεξν κέρξη ηηο 31 
Ιαλνπαξίνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ εκεξνινγηαθνχ 
έηνπο, εηζήγεζε ζην Υπνπξγείν Παηδείαο θαη 
Πνιηηηζκνχ γηα ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ 
πξνζθεξφκελσλ απφ ην Παλεπηζηήκην ζέζεσλ 
θνίηεζεο θαη δχλαηαη, πξνο ηνχην, λα ιακβάλεη 
ππφςε ηηο εηζεγήζεηο ηεο Σπγθιήηνπ θαη ησλ 
Σπκβνπιίσλ ησλ Τκεκάησλ. 
  
(2) Τν Υπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ 
ππνβάιιεη πξφηαζε ζην Υπνπξγηθφ Σπκβνχιην 
γηα ηελ εηζήγεζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, ζηελ νπνία 
δηαηππψλεη ηηο απφςεηο ηνπ, θαζψο θαη ηηο 
απφςεηο ηνπ Γξαθείνπ Πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηνπ 
Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. 
  
(3)  Τν Υπνπξγηθφ Σπκβνχιην απνθαζίδεη γηα ην 
ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ ζέζεσλ ησλ θνηηεηψλ, ην 
αξγφηεξν κέρξη ην ηέινο Μαΐνπ ηνπ 
εκεξνινγηαθνχ έηνπο πνπ πξνεγείηαη ηνπ 
αθαδεκατθνχ έηνπο, γηα ην νπνίν εγθξίλνληαη νη 
αξηζκνί ησλ θνηηεηψλ. 
  

    
  

93(δ) 
  
Γηαδηθαζία 
θαζνξηζκνχ ηνπ 
αξηζκνχ ησλ 
πξνζθεξφκελσλ 
ζέζεσλ ζε 
λενεηζαγφ-
κελνπο θνηηεηέο. 

5. (1)  Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ ζέζεσλ πνπ 
ζα πξνζθέξνληαη γηα θνίηεζε ζε πξνγξάκκαηα 
ζπνπδψλ, απνθαζίδεη ην Παλεπηζηήκην κεηά απφ 
δηαβνχιεπζε κε ην Υπνπξγείν Παηδείαο θαη 
Πνιηηηζκνχ, ιακβάλνληαο ππφςε, κεηαμχ άιισλ, 
ηα αθφινπζα θξηηήξηα: 
  
(α)  Τελ πθηζηάκελε πξνζθνξά θαη δήηεζε, ε 
νπνία θαζνξίδεηαη απφ ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο 
(ηδησηηθνχ θαη δεκφζηνπ ηνκέα), ηνπο ζηφρνπο ηεο 
Πνιηηείαο φπσο απηνί εθθξάδνληαη κέζσ ηνπ 
Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ, θαη ηηο 
πξνηηκήζεηο ησλ θνηηεηψλ˙ 
  
(β) ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ γηα ζηήξημε 
ησλ θνηηεηψλ ζε ζρέζε κε- 
  
  
  

  Κξηηήξηα 
θαζνξηζκνχ ηνπ 
αξηζκνχ ησλ 
πξνζθεξφκελσλ 
ζέζεσλ γηα 
λενεηζαγφ-
κελνπο θνηηεηέο. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

93(ε) 
  



  (η)  ηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο (αίζνπζεο 
δηδαζθαιίαο, εζηηαηφξην, θ.ά.)˙ 

  (ηη)  ηελ Υπεξεζία Σπνπδψλ θαη Φνηηεηηθήο 
Μέξηκλαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ˙ 

  (ηηη) ηε Βηβιηνζήθε θαη ηελ Υπεξεζία 
Πιεξνθνξηθψλ Σπζηεκάησλ ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ˙ 

  
(γ) ηε δπλαηφηεηα ππνζηήξημεο ησλ 
πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ εθ κέξνπο ησλ 
Τκεκάησλ ζε ζρέζε κε- 
  
  (η) ην αθαδεκατθφ θαη άιιν δηδαθηηθφ 

πξνζσπηθφ˙ 
  (ηη)   ην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ˙ 
  (ηηη)  ηα εμεηδηθεπκέλα εξγαζηήξηα˙ 
(iv)  ηηο ζπλεπαγφκελεο απμήζεηο ζε ππεξάξηζκεο 

ζέζεηο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ εδαθίνπ (5) ηνπ 
άξζξνπ 13 ηνπ πεξί Γηεμαγσγήο ησλ 
Παγθχπξησλ Δμεηάζεσλ Νφκνπ, 
ππεξάξηζκνχο θνηηεηέο θαη θνηηεηέο 
αληηζηνηρίαο˙ 

  
(δ) ηε δηαηήξεζε πςεινχ επηπέδνπ εθπαίδεπζεο 
σο πξνο- 
  
  (η)      ηνπο θνηηεηέο˙ 
  (ηη) ηε δπλαηφηεηα γηα απφθηεζε λένπ 

αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ˙ 
  (ηηη)    ην κέγεζνο ηνπ αθξναηεξίνπ˙ θαη 
  
(ε) ηελ νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα ηνπ 
πξνγξάκκαηνο σο πξνο- 
  
  (η)  ηνλ ειάρηζην αξηζκφ θνηηεηψλ˙ 
  (ηη) ηελ θξαηηθή αξσγή θαη νηθνλνκηθή ελίζρπζε: 
  
(2)  Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ- 
  
«ππεξάξηζκνη θνηηεηέο», ζεκαίλεη πηπρηαθνί 
θνηηεηέο πνπ εηζάγνληαη κε εηδηθά θξηηήξηα˙ 
  
  
  
  
«Υπεξεζία Σπνπδψλ θαη Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο», 
ζεκαίλεη ηε δηνηθεηηθή ππεξεζία ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ, ηελ αξκφδηα γηα ζέκαηα ζπνπδψλ 
θαη θνηηεηηθήο κέξηκλαο˙ 
  
«Υπεξεζία Πιεξνθνξηθψλ Σπζηεκάησλ», 
ζεκαίλεη ηε δηνηθεηηθή ππεξεζία ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ, ηελ αξκφδηα γηα ζέκαηα 
πιεξνθνξηθψλ ζπζηεκάησλ˙ 
  
«θνηηεηέο αληηζηνηρίαο», ζεκαίλεη θνηηεηέο, νη 
νπνίνη παξαπέκπνληαη απφ ην Κππξηαθφ 
Σπκβνχιην Αλαγλψξηζεο Τίηισλ Σπνπδψλ γηα ηελ 
παξαθνινχζεζε ζπκπιεξσκαηηθψλ καζεκάησλ. 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
22(Ι) ηνπ 2006. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

93(δ) 

6. Οη αξηζκνί ησλ πξνζθεξφκελσλ ζέζεσλ ζηα 
δηάθνξα Τκήκαηα ή/θαη πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ 
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ δεκνζηνπνηνχληαη κέρξη ην 
ηέινο έθαζηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο θαη ηζρχνπλ 
γηα ηελ εηζαγσγή θνηηεηψλ θαηά ην επφκελν 
αθαδεκατθφ έηνο: 
  

  Γεκνζηνπνίεζε 
αξηζκνχ 
πξνζθεξφκελσλ 
ζέζεσλ 
θνίηεζεο. 



Ννείηαη φηη, ζε κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα 
ζπνπδψλ, ε εηζαγσγή θνηηεηψλ δχλαηαη λα 
αθνξά ηφζν ην ρεηκεξηλφ, φζν θαη ην εαξηλφ 
αθαδεκατθφ εμάκελν. 
  

7. Οπνηαδήπνηε απφθαζε γηα εηζαγσγή λέσλ 
πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη γηα πξνζθνξά 
αξηζκνχ ζέζεσλ γηα θνίηεζε ζε απηά ή απφθαζε 
γηα αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ πξνζθεξφκελσλ 
θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο ζέζεσλ γηα 
λενεηζαγφκελνπο θνηηεηέο ζε πθηζηάκελα 
πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, πνπ ζπλεπάγεηαη 
επηβάξπλζε ηνπ εηήζηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ, πινπνηείηαη κφλν θαηφπηλ 
ζπκπεξίιεςεο ηέηνηαο επηβάξπλζεο ζηνλ εηήζην 
Πξνυπνινγηζκφ θαη έγθξηζεο ηνπ εηήζηνπ 
Πξνυπνινγηζκνχ απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ 
Κξάηνπο. 
  

  Σπκπεξίιεςε 
ζηνλ 
Πξνυπνινγηζκφ. 

  
  
  
8.      
  

  
  
  
(1) Τεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πεξί 
Γηεμαγσγήο ησλ Παγθχπξησλ Δμεηάζεσλ Νφκνπ, 
θαζνξίδνληαη κε Καλφλεο θξηηήξηα γηα ηελ 
εηζαγσγή θνηηεηψλ ζε πξνπηπρηαθά 
πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ γηα δεδνκέλε αθαδεκατθή 
ρξνληά. 
  
(2)  Τα θξηηήξηα γηα ηελ εηζαγσγή θνηηεηψλ ζε 
κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ θαζνξίδνληαη κε Καλφλεο, 
δεκνζηνπνηνχληαη κέρξη ην ηέινο έθαζηνπ 
εκεξνινγηαθνχ έηνπο θαη ηζρχνπλ γηα ηελ 
εηζαγσγή θνηηεηψλ θαηά ην επφκελν αθαδεκατθφ 
έηνο: 
  
Ννείηαη φηη, βαζηθή πξνυπφζεζε γηα εηζαγσγή ζε 
κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ είλαη ε 
θαηνρή αλαγλσξηζκέλνπ πηπρίνπ ή ηζνδχλακνπ 
πξνζφληνο. 
  
(3)  Τα εηδηθά θξηηήξηα γηα ηελ εηζαγσγή θνηηεηψλ 
θαζνξίδνληαη κε Καλφλεο θαη δεκνζηνπνηνχληαη 
πξηλ ην ρξνληθφ ζεκείν, θαηά ην νπνίν νη 
ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα ιάβνπλ ζρεηηθέο 
απνθάζεηο σο πξνο ηηο επηινγέο καζεκάησλ: 
  
Ννείηαη φηη, ην Παλεπηζηήκην δχλαηαη λα 
πξνζθέξεη σο ππεξάξηζκεο ζέζεηο, ζε 
ζπγθεθξηκέλν αθαδεκατθφ έηνο, κέρξη πνζνζηνχ 
10% ησλ ζέζεσλ ζε πξνπηπρηαθά πξνγξάκκαηα 
γηα ηελ εηζαγσγή θνηηεηψλ ππεθφσλ άιισλ 
θξαηψλ κειψλ ή ηξίησλ ρσξψλ, κε εηδηθά θξηηήξηα 
θαη κέρξη πνζνζηνχ 15% ησλ ζέζεσλ ζε 
πξνπηπρηαθά πξνγξάκκαηα γηα ηελ εηζαγσγή 
θνηηεηψλ βάζεη θνηλσληθν-νηθνλνκηθψλ, 
πξσηίζησο, θξηηεξίσλ. 
  

    
  

93(ε) 
  
Κξηηήξηα 
εηζαγσγήο. 
22(Ι) ηνπ 2006. 

9. (1)  Η θαηαλνκή θαη πξνζθνξά ζέζεσλ ζην 
Παλεπηζηήκην ζε ππνςεθίνπο ζέζεσλ ζε 
πξνπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, ζε 
ζπγθεθξηκέλν αθαδεκατθφ έηνο, δηεμάγεηαη κε 
βάζε ην ζχζηεκα εηζαγσγήο ζηα Αλψηαηα θαη 
Αλψηεξα Δθπαηδεπηηθά Ιδξχκαηα ηεο Κχπξνπ πνπ 
πξνβιέπεηαη ζηνλ πεξί Γηεμαγσγήο ησλ 
Παγθχπξησλ Δμεηάζεσλ Νφκν, φπσο απηφο 

  Καηαλνκή θαη 
πξνζθνξά 
ζέζεσλ. 
  
  
  

93(ζ) 
22(Ι) ηνπ 2006. 



εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη. 
  
(2) Η δηάζεζε ζέζεσλ ζε πξνπηπρηαθά 
πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, νη νπνίεο, κεηά ηελ 
θαηαλνκή θαη πξνζθνξά ζέζεσλ θαη΄εθαξκνγήλ 
ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πεξί Γηεμαγσγήο ησλ 
Παγθχπξησλ Δμεηάζεσλ Νφκνπ- 
  
  (α) είηε έκεηλαλ θελέο κεηά ηελ ηειεπηαία 

θαηαλνκή˙ 
  (β)  είηε έκεηλαλ θελέο επεηδή νη θάηνρνη ηνπο δελ 

κπνξνχλ λα θνηηήζνπλ θαηά ην επφκελν 
αθαδεκατθφ έηνο˙ 

  (γ)  ή έκεηλαλ θελέο δηφηη ηα άηνκα, ζηα νπνία νη 
ζέζεηο πξνζθέξζεθαλ, δελ ηηο 
απνδέρζεθαλ,  

  
δηελεξγείηαη κε βάζε εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ, νη νπνίεο θαζνξίδνληαη κε 
Καλφλεο. 
  

  
  

10. (1)  Η θαλνληθή δηάξθεηα ελφο πξνγξάκκαηνο 
ζπνπδψλ, ην νπνίν νδεγεί ζε απνλνκή Πηπρίνπ, 
είλαη νθηψ (8) εμάκελα θαη ν κέγηζηνο επηηξεπηφο 
ρξφλνο γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ είλαη δψδεθα (12) 
εμάκελα. 
  
(2)  Φνηηεηήο, δχλαηαη λα απνθνηηήζεη ελσξίηεξα 
απφ ην ρξφλν πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 
(1), εθφζνλ ηθαλνπνηήζεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο 
ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπ. 
  
(3) Ο δηδαθηηθφο θφξηνο ελφο πξνπηπρηαθνχ 
πξνγξάκκαηνο θαη ζπγθεθξηκέλα ν αξηζκφο ησλ 
πηζησηηθψλ κνλάδσλ, νη νπνίεο πξέπεη λα 
απνθηεζνχλ απφ ην θνηηεηή θαζνξίδνληαη κε 
Καλφλεο. 
  
(4) Πξνπηπρηαθά πξνγξάκκαηα δχλαληαη λα έρνπλ 
δηεπηζηεκνληθφ ραξαθηήξα θαη λα ζπγθξνηνχληαη 
κε δηαηκεκαηηθέο ζπλεξγαζίεο. 
  
  
  
(5) Θέκαηα ζπλαθή κε ηε θνίηεζε ζε 
πξνπηπρηαθά πξνγξάκκαηα δχλαληαη λα 
ξπζκίδνληαη ή λα θαζνξίδνληαη κε Καλφλεο. 
  
(6) Φσξίο επεξεαζκφ ηεο γεληθφηεηαο ηεο 
παξαγξάθνπ (5), Καλφλεο πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη 
ηεο παξαγξάθνπ απηήο, δπλαηφλ λα πξνλννχλ, 
κεηαμχ άιισλ, γηα ηα αθφινπζα ζέκαηα: 
  
  (α) ηνπο γεληθνχο θαλφλεο πξνπηπρηαθψλ 

πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ˙ 
  (β)  ηελ αιιαγή πξνπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο 

ζπνπδψλ˙ 
  (γ)  ηελ απαιιαγή θνηηεηή απφ κάζεκα μέλεο 

γιψζζαο˙ 
  (δ)    ηε δηπισκαηηθή εξγαζία˙ 
  (ε)ηα δηαηκεκαηηθά, δηεπηζηεκνληθά 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ˙ 
  (ζη)   ηηο κεηεγγξαθέο θνηηεηψλ. 

  Πξνπηπρηαθά 
πξνγξάκκαηα 
ζπνπδψλ. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

93(η) 

  
11. 

  
(1) Φνηηεηήο δχλαηαη, παξάιιεια κε ηελ 
παξαθνινχζεζε ηνπ πξνπηπρηαθνχ 
πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπ, λα εγγξαθεί θαη λα 

    
Γεπηεξεχνληα 
πξνγξάκκαηα 
ζπνπδψλ. 



παξαθνινπζήζεη έλα δεπηεξεχνλ πξφγξακκα 
ζπνπδψλ. 
  
(2) Ο θνηηεηήο πξέπεη λα νινθιεξψζεη ην 
δεπηεξεχνλ πξφγξακκα ζπνπδψλ ην αξγφηεξν 
εληφο δψδεθα (12) εμακήλσλ απφ ηελ εηζαγσγή 
ηνπ ζην Παλεπηζηήκην. 
  
(3)  Τα θξηηήξηα θαη ε δηαδηθαζία εηζαγσγήο θαη 
παξαθνινχζεζεο δεπηεξεχνληνο πξνγξάκκαηνο 
ζπνπδψλ, θαζψο θαη νη πηζησηηθέο κνλάδεο ηνπ 
θαζνξίδνληαη κε Καλφλεο. 

  
12. 

  
(1)  Η ειάρηζηε δηάξθεηα ελφο κεηαπηπρηαθνχ 
πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ επηπέδνπ Master είλαη 
ηξία (3) εμάκελα θαη ν κέγηζηνο επηηξεπηφο 
ρξφλνο γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ είλαη νθηψ (8) 
εμάκελα. 
  
  
  
  
(2) Τα θξηηήξηα θαη ε δηαδηθαζία εηζαγσγήο 
θνηηεηψλ ζε κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα 
επηπέδνπ Master θαη άιια ζπλαθή κε ηε θνίηεζε 
ζε ηέηνηα πξνγξάκκαηα ζέκαηα δχλαληαη λα 
ξπζκίδνληαη ή λα θαζνξίδνληαη κε Καλφλεο. 
  
(3) Φσξίο επεξεαζκφ ηεο γεληθφηεηαο ηεο 
παξαγξάθνπ (2), Καλφλεο πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη 
ηεο παξαγξάθνπ απηήο, δπλαηφλ λα πξνλννχλ, 
κεηαμχ άιισλ, γηα- 
  
 (α)  ηηο θαηεγνξίεο κεηαπηπρηαθψλ 

πξνγξακκάησλ επηπέδνπ Master˙ 
 (β)   ηηο θαηεγνξίεο θνηηεηψλ˙ 
 (γ) ηε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία επηηξνπήο 

κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ˙ 
 (δ) ην δηνξηζκφ Αθαδεκατθνχ θαη Δξεπλεηηθνχ 

Σπκβνχινπ˙ 
 (ε) ηηο απαηηήζεηο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, πεξηιακβαλνκέλνπ 
ηνπ αξηζκνχ ησλ πηζησηηθψλ κνλάδσλ, νη 
νπνίεο πξέπεη λα απνθηεζνχλ απφ ην 
θνηηεηή, θαζψο θαη νπνηαδήπνηε άιια 
θξηηήξηα γηα απφθηεζε ηνπ ζρεηηθνχ ηίηινπ 
ζπνπδψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη 
πηζαλήο εθπφλεζεο δηαηξηβήο˙ 

 (ζη) ηελ απαζρφιεζε κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ 
επηπέδνπ Master γηα ηελ παξνρή βνεζεηηθνχ 
δηδαθηηθνχ έξγνπ. 

  

    
Μεηαπηπρηαθά 
πξνγξάκκαηα 
ζπνπδψλ 
επηπέδνπ 
Master. 

  
  

93(θ) 

13. (1)  Η ειάρηζηε δηάξθεηα ελφο κεηαπηπρηαθνχ 
πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, ην νπνίν νδεγεί ζε 
απνλνκή Γηδαθηνξηθνχ Τίηινπ, είλαη έμη (6) 
αθαδεκατθά εμάκελα πιήξνπο θνίηεζεο, ελψ ε 
κέγηζηε δηάξθεηα είλαη δεθαέμη (16) αθαδεκατθά 
εμάκελα. 
  
(2)  H δηαδηθαζία θαη ηα θξηηήξηα εηζαγσγήο 
θνηηεηή ζε δηδαθηνξηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ 
δχλαηαη λα ξπζκίδνληαη ή θαζνξίδνληαη κε 
Καλφλεο. 
  
  
  
(3) Φσξίο επεξεαζκφ ηεο γεληθφηεηαο ηεο 

  Μεηαπηπρηαθά 
πξνγξάκκαηα 
ζπνπδψλ 
δηδαθηνξηθνχ 
επηπέδνπ. 
  
  
  
  
  
  

  
  

93(ι) 



παξαγξάθνπ (2), Καλφλεο πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη 
ηεο παξαγξάθνπ απηήο, δπλαηφλ λα πξνλννχλ, 
κεηαμχ άιισλ, γηα- 
  
     (α) ηηο απαηηήζεηο ελφο κεηαπηπρηαθνχ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ δηδαθηνξηθνχ 
επηπέδνπ θαη ηα θξηηήξηα απφθηεζεο ηνπ 
Γηδαθηνξηθνχ Τίηινπ, πεξηιακβαλνκέλεο 
ηεο εθπφλεζεο ηεο δηδαθηνξηθήο 
δηαηξηβήο˙ 

  
     (β)   ηελ επνπηεία θαη εμέηαζε ηεο 

δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο˙ 
  
      (γ)   ηελ απαζρφιεζε δηδαθηνξηθψλ θνηηεηψλ 

γηα ηελ παξνρή βνεζεηηθνχ δηδαθηηθνχ 
έξγνπ. 

  
14. (1)  Δπηπξφζζεηα πξνο ηελ απνλνκή ηίηισλ 

ζπνπδψλ ή, ζε πεξηπηψζεηο θνίηεζεο, ε νπνία 
δελ νδεγεί ζηελ απνλνκή ηίηισλ ζπνπδψλ απφ ην 
Παλεπηζηήκην, ην Παλεπηζηήκην δχλαηαη λα εθδίδεη 
πηζηνπνηεηηθά παξαθνινχζεζεο καζεκάησλ. 
  
(2) Τν Παλεπηζηήκην δχλαηαη λα εθδίδεη θαη 
νπνηαδήπνηε άιια απφ ηα αλαθεξφκελα ζηελ 
παξάγξαθν (1) πηζηνπνηεηηθά θαη βεβαηψζεηο 
αλαθνξηθά κε ηνπο θνηηεηέο θαη απνθνίηνπο ηνπ. 
  

  Πηζηνπνηεηηθά 
θαη βεβαηψζεηο. 

15. Τν Παλεπηζηήκην, πξνο πξαγκάησζε ησλ 
ζθνπψλ ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ πνπ επηηειεί θαη 
ζηνρεχνληαο ζηε κεγηζηνπνίεζε ηεο 
απνδνηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 
εθπαηδεπηηθήο δηεξγαζίαο- 
  
(α)  εθαξκφδεη λέεο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο θαη 
κάζεζεο θαη, θπξίσο, κεζφδνπο πνπ βαζίδνληαη 
ζε ζχγρξνλα ηερλνινγηθά θαη πιεξνθνξηθά κέζα, 
θαη κεξηκλά γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε κέζσλ πνπ  
  
  
  
  
βαζίδνληαη ζηελ εμειηζζφκελε ηερλνινγία ηεο 
ηειεκάζεζεο, κε ζθνπφ ηε ζπκπιήξσζε ησλ 
πθηζηάκελσλ παξαδνζηαθψλ κεζφδσλ 
δηδαζθαιίαο θαη ηε δηεπθφιπλζε ηεο αλνηθηήο θαη 
ηεο εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιίαο˙ 
  
(β)  δηεξεπλά λέεο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο θαη 
κάζεζεο, νη νπνίεο εθαξκφδνληαη ζηελ 
Δπξσπατθή Έλσζε θαη επξχηεξα, ζηνρεχνληαο 
ζηελ πιήξε ελαξκφληζε κε ηελ πνιηηηθή 
εθπαίδεπζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 
  

  Αξρέο κεζφδσλ 
δηδαζθαιίαο θαη 
κάζεζεο. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

93(κ) 

16. Τν Παλεπηζηήκην πξνσζεί ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ 
δηδαζθφλησλ θαη δηδαζθνκέλσλ, θπξίσο ζηνλ 
Δπξσπατθφ ρψξν αλψηαηεο εθπαίδεπζεο, αιιά 
θαη επξχηεξα, ηδηαίηεξα, κεηαμχ άιισλ, κε- 
  
(α)  ηελ πηνζέηεζε θαη εθαξκνγή ηεο πηζησηηθήο 
κνλάδαο γηα φια ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ηνπ˙ 
  
(β)  ηε ζεζκνζέηεζε κεραληζκψλ ζπζζψξεπζεο 
θαη κεηαθνξάο πηζησηηθψλ κνλάδσλ˙ 
  
(γ)  ηελ αληαιιαγή θνηηεηψλ θαη πξνζσπηθνχ κε 

  Κηλεηηθφηεηα 
δηδαζθφλησλ θαη 
δηδαζθνκέλσλ. 



άιια Παλεπηζηήκηα ζηνλ Δπξσπατθφ ρψξν 
αλψηαηεο εθπαίδεπζεο θαη επξχηεξα˙ 
  
(δ)  ηελ ππνγξαθή θαη πξνψζεζε δηκεξψλ θαη 
πνιπκεξψλ ζπκθσληψλ κε εμσηεξηθνχο εηαίξνπο 
θαη, ηδηαίηεξα, ζπκθσληψλ πνπ επηδηψθνπλ ηελ 
απφ θνηλνχ πξνψζεζε επηζηεκνληθψλ θαη 
εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ˙ 
  
(ε) ηελ αλάπηπμε δηαπαλεπηζηεκηαθψλ 
πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ. 

  
17. 

  
Η πηζησηηθή κνλάδα, φπσο απηή εθάζηνηε 
θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηεο Σπγθιήηνπ, απνηειεί 
ην βαζηθφ κεραληζκφ κέηξεζεο ηνπ δηδαθηηθνχ θαη 
ινηπνχ θφξηνπ εξγαζίαο ησλ πξνγξακκάησλ 
ζπνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. 
  

    
Πηζησηηθή 
κνλάδα. 
  
  
  

  
  

93(λ) 
  
18. 

  
(1)  Τν αθαδεκατθφ έηνο ρσξίδεηαη ζε ρεηκεξηλφ 
θαη εαξηλφ αθαδεκατθφ εμάκελν. 
  
(2)  Κάζε αθαδεκατθφ εμάκελν θαιχπηεη- 
  
       (α)  πεξηφδνπο δηδαζθαιίαο˙ 
       (β)  πεξηφδνπο πξνεηνηκαζίαο γηα εμεηάζεηο˙ 
       (γ)  πεξηφδνπο εμεηάζεσλ. 
  
(3)  Καηά ηε ζεξηλή πεξίνδν, κεηά ην πέξαο ηνπ 
εαξηλνχ αθαδεκατθνχ εμακήλνπ, δχλαηαη λα 
επηηξαπεί, κε απφθαζε ηεο Σπγθιήηνπ, ε 
δηεμαγσγή ζπγθεθξηκέλσλ πξνγξακκάησλ 
ζπνπδψλ. 
  

    
Αθαδεκατθφ έηνο 
θαη αθαδεκατθά 
εμάκελα 
θνίηεζεο. 

19. Τα καζήκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε έλα 
πξφγξακκα ζπνπδψλ δχλαληαη λα δηαθξίλνληαη, 
κεηαμχ άιισλ, ζε- 
  
(α)  ππνρξεσηηθά˙ 
(β)  πεξηνξηζκέλεο επηινγήο˙ 
(γ)  ειεχζεξεο επηινγήο. 
  

  Καηεγνξίεο 
καζεκάησλ. 

20. (1)  Γηα θάζε πξνπηπρηαθφ θνηηεηή νξίδεηαη 
Αθαδεκατθφο Σχκβνπινο. 
  
(2)  Γηα θάζε κεηαπηπρηαθφ θνηηεηή επηπέδνπ 
Master, ν νπνίνο εθπνλεί δηαηξηβή, θαη γηα θάζε 
δηδαθηνξηθφ θνηηεηή νξίδεηαη Δξεπλεηηθφο 
Σχκβνπινο. 
  
(3)  Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Αθαδεκατθνχ θαη ηνπ 
Δξεπλεηηθνχ Σπκβνχινπ θαη νη ππνρξεψζεηο ηνπ 
έλαληη ηνπ θνηηεηή θαζνξίδνληαη κε Καλφλεο. 
  

  Αθαδεκατθφο θαη 
Δξεπλεηηθφο 
Σχκβνπινο. 

21. (1)  Ο θάζε δηδάζθσλ έρεη σο βαζηθή ππνρξέσζή 
ηνπ, φπσο εθηειεί κε επζπλεηδεζία θαη 
επαγγεικαηηζκφ ηα δηδαθηηθά θαζήθνληα πνπ ηνπ 
αλαηίζεληαη απφ ην Σπκβνχιην ηνπ Τκήκαηφο ηνπ, 
κε γλψκνλα ηηο ελ γέλεη δηδαθηηθέο ππνρξεψζεηο 
ηνπ Τκήκαηνο θαη ηηο απνθάζεηο ηεο Σπγθιήηνπ  
  
  
αλαθνξηθά κε ην δηδαθηηθφ θφξην ησλ 
δηδαζθφλησλ. 
  

  Γεληθέο 
ππνρξεψζεηο 
δηδαζθφλησλ. 
  
  
  

  
93(μ) 



(2)  Ο δηδάζθσλ έρεη, πεξαηηέξσ, ην θαζήθνλ λα 
ελεκεξψλεη ηνπο δηδαζθνκέλνπο απφ απηφλ γηα ηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπ, θαζψο θαη γηα ηηο δηθέο ηνπο 
ππνρξεψζεηο θαη, ηδηαίηεξα, φπσο θνηλνπνηεί 
ζηνπο δηδαζθνκέλνπο ην δηάγξακκα ηνπ 
καζήκαηνο, ην νπνίν δηδάζθεη. 
  
(3) Τν δηάγξακκα εμεγεί ην ζθνπφ θαη ην 
πεξηερφκελν θαη ηηο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο ηνπ 
καζήκαηνο θαη παξνπζηάδεη ηνλ ηξφπν 
αμηνιφγεζεο ησλ δηδαζθνκέλσλ, ν νπνίνο ζα 
πξέπεη λα ζπλάδεη κε ηελ εξκελεία πνπ απνδίδεη 
ε Σχγθιεηνο ζε ζρέζε κε ην ζεζκφ ηεο ζπλερνχο 
αμηνιφγεζεο. 

  
22. (1)  Ο θάζε δηδαζθφκελνο έρεη σο βαζηθή 

ππνρξέσζή ηνπ λα εθηειεί κε επζπλεηδεζία ηα 
θαζήθνληά ηνπ σο δηδαζθνκέλνπ. 
  
(2)  Σε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηνλ Αθαδεκατθφ ή/θαη 
Δξεπλεηηθφ ηνπ Σχκβνπιν, ζα πξέπεη λα 
θαηαξηίδεη ην πξφγξακκα ησλ καζεκάησλ θαη 
ινηπψλ ππνρξεψζεψλ ηνπ αλά αθαδεκατθφ 
εμάκελν. 
  
(3) Η παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ είλαη 
ζπλερήο θαη ππνρξεσηηθή˙ 
  
(4)  Τελ επζχλε γηα ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ησλ 
ζπνπδψλ ηνπ έρεη ν δηδαζθφκελνο. 
  

  Γεληθέο 
ππνρξεψζεηο 
δηδαζθνκέλσλ. 

23. Κάζε πξφγξακκα ζπνπδψλ- 
  
(α)  αμηνινγείηαη θαη αλαζεσξείηαη ζπλερψο απφ 
ην Σπκβνχιην ηνπ Τκήκαηνο, ζην νπνίν 
εληάζζεηαη, κε ζθνπφ ηε ζπλερή βειηίσζή ηνπ θαη 
ηελ φζν ην δπλαηφ θαιχηεξε αληαπφθξηζε ηνπ 
πξνγξάκκαηνο πξνο ηνπο αθαδεκατθνχο θαη 
θνηλσληθνχο ζηφρνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ 
χπαξμή ηνπ˙ 
  
  
(β)  ππφθεηηαη ζε ηαθηηθέο αμηνινγήζεηο απφ 
αλεμάξηεηνπο, εμσηεξηθνχο θξηηέο εγλσζκέλνπ 
θχξνπο, ή βάζεη αλεμαξηήησλ κεραληζκψλ 
αμηνιφγεζεο θαη πηζηνπνίεζεο πνηφηεηαο ζε 
εζληθφ ή Δπξσπατθφ επίπεδν. 
  

  Αμηνιφγεζε 
πξνγξακκάησλ 
ζπνπδψλ. 
  
  
  
  

  
  

93(ν) 

24. (1)  Οπνηνζδήπνηε θνηηεηήο δχλαηαη λα ππνβάιεη 
αίηεζε γηα αλαζηνιή ηεο θνίηεζήο ηνπ, γηα 
πεξίνδν πνπ δελ ππεξβαίλεη ζπλνιηθά ηα δχν 
αθαδεκατθά εμάκελα θνίηεζεο. 
  
(2) Αθαδεκατθφ εμάκελν, θαηά ην νπνίν ν 
θνηηεηήο έρεη αλαζηείιεη ηηο ζπνπδέο ηνπ, δε 
ζπλππνινγίδεηαη σο ρξφλνο θνίηεζεο ηνπ 
θνηηεηή. 
  
(3)  Η δηαδηθαζία ππνβνιήο αίηεζεο γηα αλαζηνιή 
θνίηεζεο, ε αξκνδηφηεηα εμέηαζεο ηεο αίηεζεο θαη 
νπνηαδήπνηε άιια ζπλαθή ζέκαηα δχλαληαη λα 
ξπζκίδνληαη ή λα θαζνξίδνληαη κε Καλφλεο. 
  

  Αλαζηνιή 
θνίηεζεο. 

25. (1)  Η Σχγθιεηνο δχλαηαη λα εγθξίλεη αίηεζε 
νπνηνπδήπνηε θνηηεηή γηα πξνζσξηλή δηαθνπή 
ηεο θνίηεζήο ηνπ, φηαλ ζνβαξνί ιφγνη πγείαο 
εκπνδίδνπλ ην θνηηεηή απφ ην λα κεηέρεη ζηηο 

  Πξνζσξηλή 
δηαθνπή 
θνίηεζεο. 



δηαδηθαζίεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. 
  
(2)  Αθαδεκατθφ εμάκελν, θαηά ην νπνίν ν 
θνηηεηήο έρεη δηαθφςεη ηηο ζπνπδέο ηνπ, δε 
ζπλππνινγίδεηαη σο ρξφλνο θνίηεζεο ηνπ 
θνηηεηή. 
  

 26. Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ (ε) 
ηνπ Καλνληζκνχ 30, θνηηεηήο δηαγξάθεηαη απφ ην 
Μεηξψν Φνηηεηψλ, φηαλ δε δχλαηαη λα 
νινθιεξψζεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο 
ζπνπδψλ ηνπ κέζα ζην κέγηζην επηηξεπηφ ρξφλν 
νινθιήξσζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, φπσο απηφο 
νξίδεηαη ζηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο, ρσξίο λα 
ρξεηαζζεί λα ππεξβεί ηνλ πιήξε θφξην 
πηζηψζεσλ ελφο αθαδεκατθνχ εμάκελνπ, φπσο 
απηφο νξίδεηαη κε Καλφλεο, γηα έλα ή πεξηζζφηεξα 
απφ ηα ελαπνκείλαληα γη΄απηφλ αθαδεκατθά 
εμάκελα. 
  

  Γηαγξαθή απφ 
ην Μεηξψν 
Φνηηεηψλ. 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

93(π) 
27. (1)  Φνηηεηήο ππφθεηηαη ζε πεηζαξρηθή δίσμε, αλ 

δηαπξάμεη πεηζαξρηθφ αδίθεκα. 
  
(2) Πεηζαξρηθή δίσμε δε δχλαηαη λα αζθεζεί 
ελαληίνλ θνηηεηή γηα ην ίδην πεηζαξρηθφ 
παξάπησκα γηα ην νπνίν απηφο ήδε βξέζεθε 
έλνρνο ή γηα ην νπνίν αζσψζεθε. 
  
(3) Φνηηεηήο, ν νπνίνο απέβαιε ηε θνηηεηηθή 
ηδηφηεηα κε νπνηνδήπνηε ηξφπν δε δηψθεηαη 
πεηζαξρηθψο, ε πεηζαξρηθή φκσο δηαδηθαζία ε 
νπνία ηπρφλ έρεη αξρίζεη ζπλερίδεηαη κεηά ηελ 
απνβνιή ηεο θνηηεηηθήο ζρέζεο κε εμαίξεζε ηελ 
πεξίπησζε ηνπ ζαλάηνπ. 
  
(4)  Αλ αζθεζεί πνηληθή δίσμε ελαληίνλ θνηηεηή, 
θακία πεηζαξρηθή δίσμε δελ επηηξέπεηαη λα 
αζθεζεί ή λα ζπλερηζζεί ελαληίνλ ηνπ γηα ιφγνπο 
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πνηληθή δίσμε, κέρξηο φηνπ 
απηή πάξεη νξηζηηθφ ηέινο. 
  
(5)  Φνηηεηήο πνπ δηψρζεθε γηα πνηληθφ αδίθεκα 
θαη δελ βξέζεθε έλνρνο, δελ κπνξεί λα δησρζεί 
πεηζαξρηθά γηα ηελ ίδηα θαηεγνξία, κπνξεί φκσο 
λα δησρζεί γηα πεηζαξρηθφ παξάπησκα πνπ 
πξνθχπηεη απφ ηε δηαγσγή ηνπ, ε νπνία 
ζρεηίδεηαη κε ηελ πνηληθή ππφζεζε, αιιά δελ 
εγείξεη ην ίδην επίδηθν ζέκα φπσο εθείλν ηεο 
θαηεγνξίαο θαηά ηελ πνηληθή δίσμε. 

  Πεηζαξρηθή 
δίσμε θνηηεηψλ. 

  
28. 

  
(1)  Πεηζαξρηθφ αδίθεκα ζπληζηά ε παξαβίαζε 
ησλ λφκσλ, θαλνληζκψλ, θαλφλσλ θαη εγθπθιίσλ 
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη ελ γέλεη ηεο 
παλεπηζηεκηαθήο δενληνινγίαο. 
  
(2) Τα αθφινπζα πεηζαξρηθά αδηθήκαηα 
ζεσξνχληαη ζνβαξά: 
  
(α)  Αθαδεκατθά αδηθήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 
εμεηάζεηο, γξαπηέο εξγαζίεο ή πεξηπηψζεηο 
ινγνθινπήο. 
  
  
  
(β)  Ακέιεηα ζηε δηαρείξηζε Τακείσλ ή πεξηνπζίαο 
νπνηνπδήπνηε είδνπο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. 

    
Πεηζαξρηθά 
αδηθήκαηα. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

93(ξ) 



  
(γ) Πξφθιεζε ηαξαρψλ ή αλάξκνζηε 
ζπκπεξηθνξά πνπ πξνθαιεί δεκηά ζηα θηίξηα ή 
ζηελ πεξηνπζία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. 
  
(δ)  Αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά ζηνπο ρψξνπο ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ. 
  
(ε)  Παξαβηάζεηο ησλ θαλφλσλ αζθαιείαο θαη 
νδηθήο θπθινθνξίαο εληφο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. 
  
(ζη)  Παξαβηάζεηο ησλ θαλφλσλ αζθαιείαο γηα ηνλ 
ειεθηξνληθφ εμνπιηζκφ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, ή 
αλαηξνπή ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ. 
  
(δ)  Φσηνηχπεζε πέξαλ ηνπ 10% ελφο βηβιίνπ 
ή/θαη ε θαηνρή ηέηνηνπ πιηθνχ εληφο ησλ ρψξσλ 
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. 

        
  (3)  Μηθξά πεηζαξρηθά αδηθήκαηα ζεσξνχληαη ηα 

αδηθήκαηα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ θαηεγνξία 
ησλ ζνβαξψλ πεηζαξρηθψλ αδηθεκάησλ πνπ 
αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν (2). 

    

  
29. 
  

  
(1)  Γε δηελεξγείηαη πεηζαξρηθή δίσμε παξά κφλν 
χζηεξα απφ ζρεηηθή γξαπηή θαηαγγειία πξνο ηελ 
Δπηηξνπή Πεηζαξρηθνχ Διέγρνπ. 
  
(2)  Η πεηζαξρηθή δίσμε αθνινπζεί ηε δηαδηθαζία 
πνπ θαζνξίδεηαη κε Καλφλεο. 
  
(3)  Ο πεηζαξρηθφο έιεγρνο αζθείηαη πξσηνβάζκηα 
απφ κφληκε Δπηηξνπή Πεηζαξρηθνχ Διέγρνπ, ηελ 
νπνία δηνξίδεη ε Σχγθιεηνο θαη επηθπξψλεη ην 
Σπκβνχιην. 
  
(4)  Οη απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Πεηζαξρηθνχ 
Διέγρνπ ππφθεηληαη ζε αλαζεψξεζε απφ ηε 
Σχγθιεην, σο δεπηεξνβάζκην φξγαλν, κε ηε 
δηαδηθαζία πνπ θαζνξίδεηαη κε Καλφλεο. 

    
Πεηζαξρηθή 
δηαδηθαζία. 

  
  
30. 

  
  
Η Δπηηξνπή Πεηζαξρηθνχ Διέγρνπ απνθαζίδεη γηα 
ηελ επηβνιή, αλάινγα κε ηε θχζε θαη ηε βαξχηεηα 
ηνπ πεηζαξρηθνχ αδηθήκαηνο, νπνηαζδήπνηε απφ 
ηηο αθφινπζεο πεηζαξρηθέο πνηλέο: 
  
(α)   Πξνθνξηθή επίπιεμε˙ 
(β)   γξαπηή επίπιεμε˙ 
(γ)  βαζκνινγηθέο πνηλέο γηα παξαπηψκαηα πνπ 
ζρεηίδνληαη κε εμεηάζεηο ή εξγαζίεο˙ 
(δ) θνηλσληθήο θχζεο εξγαζία (ρσξίο ακνηβή) 
κέζα ζην Παλεπηζηήκην˙ 
(ε)  αλαζηνιή δηθαησκάησλ/πξνλνκίσλ, εθηφο απφ 
ηα δηθαηψκαηα πνπ επεξεάδνπλ ηε κάζεζε˙ 
(ζη) επηβνιή πξνζηίκνπ γηα κεξηθή ή νιηθή 
απνδεκίσζε γηα δεκηέο πνπ πξνθιήζεθαλ ζηνλ 
εμνπιηζκφ ή ζηα θηίξηα ή ζ΄νπνηαδήπνηε άιιε 
πεξηνπζία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. 
(δ)  απνβνιή απφ ην Παλεπηζηήκην γηα πεξίνδν 
ελφο ή δχν εμακήλσλ˙ 
(ε)  δηαγξαθή απφ ην Μεηξψν Φνηηεηψλ˙ 
(ζ)  ζπλδπαζκφ ησλ πξναλαθεξφκελσλ πνηλψλ. 
  

    
93(ζ) 

Πεηζαξρηθέο 
πνηλέο. 

31. (1) Τν Παλεπηζηήκην δχλαηαη λα απνλέκεη βξαβεία 
θαη λα ρνξεγεί ππνηξνθίεο θαη βνεζήκαηα, ηα 
νπνία πξνέξρνληαη απφ κε θξαηηθέο πεγέο. 

  Υπνηξνθίεο, 
βξαβεία θαη 
βνεζήκαηα. 



  
(2) Τα θξηηήξηα θαη ε δηαδηθαζία απνλνκήο 
ππνηξνθηψλ θαη ρνξήγεζεο βξαβείσλ θαη 
βνεζεκάησλ δχλαηαη λα θαζνξίδνληαη κε Καλφλεο. 
  

32. (1)  Οη θνηηεηέο έρνπλ ην δηθαίσκα ζχζηαζεο 
εηδηθψλ θνηηεηηθψλ νκίισλ, γηα ηελ πξνψζεζε 
ζεκάησλ πνιηηηζηηθήο, θνηλσληθήο, αζιεηηθήο ή 
αθαδεκατθήο θχζεσο. 
  
(2)  Οη ζθνπνί θαη νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ νκίισλ 
πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν (1) 
εγθξίλνληαη απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ, ηα νπνία θαζνξίδνληαη κε 
Καλφλεο. 
  
  
  
  
  
(3)  Η ζχζηαζε, ε εγγξαθή θαη ε ιεηηνπξγία ησλ 
θνηηεηηθψλ νκίισλ δχλαηαη λα θαζνξίδνληαη κε 
Καλφλεο. 

  Φνηηεηηθνί 
φκηινη. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

93(η) 

  
33. 

  
(1)  Η Σχγθιεηνο δχλαηαη, κε ηελ έγθξηζε ηνπ 
Σπκβνπιίνπ, λα εθδίδεη Καλφλεο γηα, ή αλαθνξηθά 
κε ηνλ θαζνξηζκφ ή ηε ξχζκηζε νπνηνπδήπνηε 
ζέκαηνο πνπ ρξήδεη ή είλαη δεθηηθφ θαζνξηζκνχ ή 
ξχζκηζεο κε βάζε ηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο ή 
ηνπ νπνίνπ ν θαζνξηζκφο ή ε ξχζκηζε είλαη 
αλαγθαία γηα ζθνπνχο εθαξκνγήο ησλ παξφλησλ 
Καλνληζκψλ. 
  
(2) Φσξίο επεξεαζκφ ηεο παξαγξάθνπ (1), 
δχλαληαη λα εθδίδνληαη Καλφλεο γηα, ή αλαθνξηθά 
κε- 
  
(α)  ηελ πξνεγγξαθή, εγγξαθή θαη απνρψξεζε 
απφ ηα καζήκαηα˙ 
(β)  ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ˙ 
(γ)  ηηο εμεηάζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 
εμεηάζεσλ ζηηο πεξηπηψζεηο αηφκσλ κε εηδηθέο 
αλάγθεο ή ζε εηδηθέο πεξηζηάζεηο˙ 
(δ)  ηηο αληαιιαγέο θνηηεηψλ˙ 
(ε)  ηηο εμαηνκηθεπκέλεο κειέηεο˙ 
(ζη) ηα αλνινθιήξσηα καζήκαηα˙ 
(δ)  ηελ επαλαβαζκνιφγεζε καζήκαηνο γηα κε 
αθαδεκατθνχο ιφγνπο˙ 
(ε)  ηνπο θνηηεηέο αληηζηνηρίαο˙ 
(ζ)  ηνλ απηνδίθαην ηεξκαηηζκφ θνίηεζεο˙ 
(η) ηα δηαπαλεπηζηεκηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ˙ 
(θ) ηελ έθδνζε αθαδεκατθνχ εκεξνινγίνπ, 
σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ θαη 
σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο ηειηθψλ εμεηάζεσλ. 
  
(3)  Οη Καλφλεο, πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη ησλ 
παξφλησλ Καλνληζκψλ, δεκνζηνπνηνχληαη. 

    
Καλφλεο. 

        
        
    

  
    

      93(π) 
  
 


