ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ
Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30
ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ
(ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010
ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ
Κανονιζμός
1.

Σπλνπηηθφο ηίηινο.

2.

Εξκελεία.

3.

Δηάξζξσζε ζέζεσλ, δηνξηζκνί θαη κεηαβνιέο.

4.

Δηθαηψκαηα

θαη

σθειήκαηα

ηνπ

Δηδαθηηθνχ

Εξεπλεηηθνχ

Πξνζσπηθνχ.
5.

Υπνρξεψζεηο ηνπ Δηδαθηηθνχ Εξεπλεηηθνχ Πξνζσπηθνχ.
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ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ
Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

Τν Σπκβνχιην ηνπ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ,
αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ ρνξεγνχλ ε παξάγξαθνο (γ)
234(Ι) ηνπ 2002

ηνπ εδαθίνπ (2) ηνπ άξζξνπ 18 θαη ηνπ άξζξνπ 30 ησλ πεξί

35 (I) ηνπ 2010.

Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ Νφκσλ ηνπ 2002 θαη 2010,
εθδίδεη, κε ηελ έγθξηζε ηνπ Υπνπξγηθνχ Σπκβνπιίνπ, ηνπο
αθφινπζνπο Καλνληζκνχο:

Σπλνπηηθφο

1.

ηίηινο.

Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ (Δηδαθηηθφ Εξεπλεηηθφ

Οη παξφληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί

Πξνζσπηθφ) Καλνληζκνί ηνπ 2010.
Εξκελεία.

2.-(1) Σηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο, εθηφο αλ απφ ην θείκελν
πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα:
«Δηδαθηηθφ Εξεπλεηηθφ Πξνζσπηθφ» ζεκαίλεη ην Δηδαθηηθφ
Εξεπλεηηθφ Πξνζσπηθφ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, πνπ αλαθέξεηαη
ζην άξζξν 18 ηνπ Νφκνπ.
«εζσηεξηθνί

θαλνληζκνί»

ζεκαίλεη

ηνπο

εζσηεξηθνχο

θαλνληζκνχο πνπ εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 31 ηνπ Νφκνπ∙
«Νφκνο» ζεκαίλεη ηνπο πεξί Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ
234(Ι) ηνπ 2002

Νφκνπο ηνπ 2002 θαη 2010.

35(Ι) ηνπ 2010.

(2) Οπνηνηδήπνηε άιινη φξνη πνπ πεξηέρνληαη ζηνπο
παξφληεο Καλνληζκνχο θαη δελ εξκελεχνληαη δηαθνξεηηθά
έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ ηνπο απνδίδεη ν Νφκνο.
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Δηάξζξσζε ζέζεσλ,

3.-(1)(α) Οη αλαθεξφκελεο ζηελ παξάγξαθν (α) ηνπ εδαθίνπ (2)

δηνξηζκνί θαη

ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Νφκνπ ηέζζεξηο βαζκίδεο ηνπ

κεηαβνιέο.

Δηδαθηηθνχ

Εξεπλεηηθνχ

Πξνζσπηθνχ

είλαη

ζπλδπαζκέλεο.

(β) Τα κέιε ηνπ Δηδαθηηθνχ Εξεπλεηηθνχ Πξνζσπηθνχ
εθιέγνληαη,

αμηνινγνχληαη

θαη

αλειίζζνληαη

ζε

αλψηεξε βαζκίδα, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ
πξνβιέπεηαη ζηνπο πεξί Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ

Επίζεκε Εθεκεξίδα,
Παξάξηεκα
Τξίην (Ι):
... 2010.

Κχπξνπ (Εθινγή, Αμηνιφγεζε θαη Αλέιημε Δηδαθηηθνχ
Εξεπλεηηθνχ Πξνζσπηθνχ) Καλνληζκνχο ηνπ 2010.

(γ) Τα πξνζφληα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θάζε βαζκίδα
ηνπ Δηδαθηηθνχ Εξεπλεηηθνχ Πξνζσπηθνχ είλαη ηα ίδηα
κε απηά πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 23 ησλ πεξί

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
152 (Ι) ηνπ 2006
83 (Ι) ηνπ 2007.

Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ Νφκσλ ηνπ 1989 κέρξη 2007.

(2)

Οπνηαδήπνηε

ζέζε

Δηδαθηηθνχ

Εξεπλεηηθνχ

Πξνζσπηθνχ ηδξχεηαη απφ ην Σπκβνχιην, χζηεξα απφ
εηζήγεζε ηεο Σπγθιήηνπ, κε βάζε ηηο εθάζηνηε αλάγθεο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ.
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(3)

Ο αξηζκφο ησλ ζέζεσλ θαη νη ζρεηηθέο κηζζνινγηθέο

θιίκαθεο

θαζνξίδνληαη

ζηνλ

Πξνυπνινγηζκφ

ηνπ

Παλεπηζηεκίνπ.

(4) Οη φξνη ππεξεζίαο, ηα θαζήθνληα θαη νη επζχλεο ηεο
θάζε ζέζεο θαζνξίδνληαη κε εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο.

(5) Τεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο ππνπαξαγξάθνπ (γ)
ηεο

παξαγξάθνπ

(1)

ηνπ

παξφληνο

Καλνληζκνχ,

ηα

απαηηνχκελα γηα δηνξηζκφ πξνζφληα γηα ηε ζπγθεθξηκέλε
ζέζε πνπ πξνθεξχζζεηαη θαζνξίδνληαη απφ ηε Σχγθιεην θαη
εγθξίλνληαη απφ ην Σπκβνχιην, κε βάζε ηηο αλάγθεο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ.

(6) Τν Σπκβνχιην δχλαηαη λα κελ επηθπξψζεη δηνξηζκφ
πξνζψπσλ πνπ έρνπλ -

(α)

θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα πνπ ελέρεη έιιεηςε
ηηκηφηεηαο ή εζηθή αηζρξφηεηα, ή

(β)

απνιπζεί απφ αθαδεκατθή ή άιιε ζέζε γηα
αδίθεκα ζνβαξήο θχζεο.

(7)

Η

άζθεζε

ησλ θαζεθφλησλ νπνηαζδήπνηε

ζέζεο

Δηδαθηηθνχ Εξεπλεηηθνχ Πξνζσπηθνχ δχλαηαη, κε απφθαζε
ηεο Σπγθιήηνπ, λα αλαηεζεί ζε κέινο ηνπ Σπλεξγαδφκελνπ
Εθπαηδεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε γηα δπν έηε, κε
δπλαηφηεηα αλαλέσζεο γηα πεξαηηέξσ δχν έηε κφλν.
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(8) Μέινο ηνπ Δηδαθηηθνχ Εξεπλεηηθνχ Πξνζσπηθνχ δχλαηαη
λα

παξαηηεζεί,

κε

ηζρχ

απφ

ηελ

νινθιήξσζε

ηνπ

εθπαηδεπηηθνχ ηνπ έξγνπ ζε ζρέζε κε ην Πξφγξακκα
Σπνπδψλ ή/θαη ηηο Θεκαηηθέο Ελφηεηεο ή/θαη ηηο ππνρξεψζεηο
ηνπ

πξνο

ηνπο

θνηηεηέο,

ππνβάιινληαο

ηελ

έγγξαθε

παξαίηεζή ηνπ πξνο ην Σπκβνχιην, ηνπιάρηζηνλ έμη κήλεο
πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ηζρχνο ηεο παξαίηεζήο
ηνπ.

Δηθαηψκαηα θαη

4.-(1) Οη απνιαβέο ησλ κειψλ ηνπ Δηδαθηηθνχ Εξεπλεηηθνχ

σθειήκαηα ηνπ

Πξνζσπηθνχ πεξηιακβάλνπλ ην κηζζφ θαη ηπρφλ άιια

Δηδαθηηθνχ
Εξεπλεηηθνχ

σθειήκαηα πνπ θαζνξίδνληαη απφ ην Σπκβνχιην.

Πξνζσπηθνχ.

(2)

Τν Σπκβνχιην δχλαηαη, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο

Σπγθιήηνπ, λα ηνπνζεηεί δηνξηδφκελν ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν
ηεο κηζζνινγηθήο θιίκαθαο.
(3)

Σηα κέιε ηνπ Δηδαθηηθνχ Εξεπλεηηθνχ Πξνζσπηθνχ

ρνξεγείηαη ην εθάζηνηε ηζρχνλ ηηκαξηζκηθφ επίδνκα, ζχκθσλα
κε ηνπο φξνπο θαη ηα πνζνζηά πνπ εθάζηνηε εγθξίλνληαη απφ
ηελ Κπβέξλεζε ηεο Δεκνθξαηίαο.

(4)

Σηα κέιε ηνπ Δηδαθηηθνχ Εξεπλεηηθνχ Πξνζσπηθνχ

ρνξεγείηαη θαλνληθή άδεηα απνπζίαο, αλαξξσηηθή άδεηα θαη
άδεηα κεηξφηεηαο, φπσο εθάζηνηε θαζνξίδεηαη ζε εζσηεξηθνχο
θαλνληζκνχο.
(5) Σε θάζε κέινο ηνπ Δηδαθηηθνχ Εξεπλεηηθνχ Πξνζσπηθνχ
δχλαηαη λα ρνξεγεζεί «Σαββαηηθή Άδεηα» δηάξθεηαο ελφο
εμακήλνπ, αλά ηξία δεδνπιεπκέλα έηε, ή ελφο έηνπο, αλά έμη
δεδνπιεπκέλα

έηε,

φπσο

εθάζηνηε

θαζνξίδεηαη

κε

εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο.

5

(6) Άδεηα απαζρφιεζεο εθηφο Παλεπηζηεκίνπ δχλαηαη λα
παξέρεηαη απφ ην Σπκβνχιην ζηα κέιε ηνπ Δηδαθηηθνχ
Εξεπλεηηθνχ
θαλνληζκνχο,

Πξνζσπηθνχ,
εθφζνλ

ε

κε

βάζε

απαζρφιεζε

εζσηεξηθνχο

απηή

δελ

είλαη

αζπκβίβαζηε κε ην ιεηηνχξγεκα ηνπ αθαδεκατθνχ θαη δελ
επεξεάδεη ηα ζπκθέξνληα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ.
(7) Τν Δηδαθηηθφ Εξεπλεηηθφ Πξνζσπηθφ δχλαηαη λα
ιακβάλεη ηέηνηα άιια σθειήκαηα, φπσο εθάζηνηε θαζνξίδεηαη
κε εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο.
Υπνρξεψζεηο

5.-(1) Τν Δηδαθηηθφ Εξεπλεηηθφ Πξνζσπηθφ εθηειεί ηέηνηα

ηνπ

θαζήθνληα, φπσο απηά εθάζηνηε θαζνξίδνληαη κε εζσηεξηθνχο

Δηδαθηηθνχ
Εξεπλεηηθνχ

θαλνληζκνχο.

Πξνζσπηθνχ.

(2)

Φσξίο επεξεαζκφ ηεο γεληθφηεηαο ησλ δηαηάμεσλ ηεο

παξαγξάθνπ (1), απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ Δηδαθηηθνχ
Εξεπλεηηθνχ Πξνζσπηθνχ:
(α)

λα πξνάγεη, κε έξεπλα θαη δεκνζηεχζεηο, ηε γλψζε
ζηνλ ηνκέα ηεο επηζηήκεο ηνπ, λα δηδάζθεη ηνπο
θνηηεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, λα δηεμάγεη θαη λα
επηηεξεί εμεηάζεηο θαη γεληθά λα πξνάγεη ηνπο
ζθνπνχο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ σο θέληξνπ κάζεζεο,
έξεπλαο θαη εθπαίδεπζεο∙

(β)

λα αλαιακβάλεη ηέηνηα εθπαηδεπηηθά θαη δηνηθεηηθά
θαζήθνληα, φπσο ήζειαλ αλαηεζεί ζ’ απηφ απφ ηε
Σχγθιεην ή/θαη ηνλ Κνζκήηνξα ηεο νηθείαο Σρνιήο,
ή/θαη

ηνλ

Αθαδεκατθφ

Υπεχζπλν

ηνπ

νηθείνπ

.

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαη

6

(γ)

λα παξεπξίζθεηαη ζηηο ζπλεδξίεο ησλ ζπιινγηθψλ
νξγάλσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, ζηα νπνία έρεη εθιεγεί ή
είλαη κέινο ιφγσ ηνπ αμηψκαηνο ή ηεο ζέζεο πνπ
θαηέρεη.

Αξ. Φαθ.: 23.03.047.018-2010
ΙΦ/ΦΜ
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