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ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ  

Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 

    

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ 

(ΕΚΛΟΓΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΑΝΕΛΙΞΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟΤ 

ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010  

 

ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ 

Κανονιζμός 

1. Σπλνπηηθόο ηίηινο. 

2. Εξκελεία. 

3. Πξνθήξπμε ζέζεσλ. 

4. Σπγθξόηεζε Εθιεθηνξηθνύ Σώκαηνο. 

5. Λεηηνπξγία Εθιεθηνξηθνύ Σώκαηνο, απαξηία.  

6. Σπζηαηηθέο επηζηνιέο, αλεμάξηεηνη θξηηέο. 

7. Δηαδηθαζία εθινγήο από ην Εθιεθηνξηθό Σώκα. 

8. Επηθύξσζε ηεο εθινγήο από ηε Σύγθιεην. 

9. Αμηνιόγεζε, αλέιημε θαη ηεξκαηηζκόο ππεξεζηώλ Δηδαθηηθνύ 

Εξεπλεηηθνύ Πξνζσπηθνύ. 

10. Δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο από ην Εθιεθηνξηθό Σώκα. 

11. Μεηαβαηηθέο Δηαηάμεηο. 
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ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ 

Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 

  

  

 

234(Ι) ηνπ 2002 

35(Ι) ηνπ 2010. 

Τν Σπκβνύιην ηνπ Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ, αζθώληαο ηηο 

εμνπζίεο πνπ ηνπ ρνξεγνύλ ε παξάγξαθνο (γ) ηνπ εδαθίνπ (2) ηνπ 

άξζξνπ 18 θαη ηνπ άξζξνπ 30 ησλ πεξί Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ 

Κύπξνπ Νόκσλ ηνπ 2002 θαη 2010, εθδίδεη, κε ηελ έγθξηζε ηνπ 

Υπνπξγηθνύ Σπκβνπιίνπ, ηνπο αθόινπζνπο Καλνληζκνύο: 

   

Σπλνπηηθόο 

ηίηινο. 

 

1. Οη παξόληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί Αλνηθηνύ 

Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ (Εθινγή, Αμηνιόγεζε θαη Αλέιημε Δηδαθηηθνύ 

Εξεπλεηηθνύ Πξνζσπηθνύ) Καλνληζκνί ηνπ 2010.  

   

Εξκελεία. 2.-(1) Σηνπο παξόληεο Καλνληζκνύο, εθηόο αλ από ην θείκελν πξνθύπηεη 

δηαθνξεηηθή έλλνηα-  

   

 «Δηδαθηηθό Εξεπλεηηθό Πξνζσπηθό» ζεκαίλεη ην Δηδαθηηθό Εξεπλεηηθό 

Πξνζσπηθό ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 18 ηνπ 

Νόκνπ. 

  

 «αλεμάξηεηνο θξηηήο» ζεκαίλεη νπνηνδήπνηε άηνκν κε εηδηθέο γλώζεηο 

θαη πξνζόληα ζην ίδην ή ζπλαθέο γλσζηηθό αληηθείκελν ηνπ 

αμηνινγνπκέλνπ εθηόο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, ην νπνίν δελ έρεη ηδηάδνπζα 

ζρέζε ή ζπγγεληθό βαζκό εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο κέρξη θαη ηνπ 

ηέηαξηνπ βαζκνύ ή βξίζθεηαη ζε νμεία έρζξα κε ην θξηλόκελν άηνκν, θαη 

ην νπνίν επηιέγεηαη από ην Εθιεθηνξηθό Σώκα∙ 

  

 «Εθιεθηνξηθό Σώκα» ζεκαίλεη ην ζώκα πνπ ζπγθξνηείηαη ζύκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνύ 4∙ 
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 «εζσηεξηθνί θαλνληζκνί» ζεκαίλεη ηνπο εζσηεξηθνύο θαλνληζκνύο πνπ 

εθδίδνληαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Νόκνπ∙ 

  

 

234(Ι) ηνπ 2002 

35(Ι) ηνπ 2010. 

«Νόκνο» ζεκαίλεη ηνπο πεξί Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ Νόκνπο 

ηνπ 2002 θαη 2010. 

  

      (2)  Όξνη πνπ δελ εξκελεύνληαη ζηνπο παξόληεο Καλνληζκνύο, εθηόο 

αλ άιισο πσο πξνθύπηεη από ην θείκελν, έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ ηνπο 

απνδίδεη ν Νόκνο. 

  

Πξνθήξπμε 

ζέζεσλ. 

3.-(1) Όιεο νη λέεο θαη θελσζείζεο ζέζεηο ζε όιεο ηηο βαζκίδεο ηνπ 

Δηδαθηηθνύ Εξεπλεηηθνύ Πξνζσπηθνύ πξνθεξύζζνληαη. 

   

    (2)  H πξνθήξπμε ησλ ζέζεσλ πξαγκαηνπνηείηαη σο αθνινύζσο: 

   

        (α)   ζε πεξίπησζε θέλσζεο ζέζεο ζηε βαζκίδα Καζεγεηή ή 

Αλαπιεξσηή Καζεγεηή, ε πξνθήξπμε ζέζεο κπνξεί λα γίλεη 

είηε ζηε βαζκίδα Λέθηνξα θαη Επίθνπξνπ Καζεγεηή κε 

απόθαζε ηεο Σπγθιήηνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, είηε ζηηο βαζκίδεο 

Καζεγεηή θαη Αλαπιεξσηή Καζεγεηή, κε απόθαζε ηεο 

Σπγθιήηνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ κεηά από πξνεγνύκελε 

ελεκέξσζε ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ θαη ηνπ 

Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ. θαη 

   

        (β)   ζε πεξίπησζε θέλσζεο ζέζεο ζηε βαζκίδα Επίθνπξνπ 

Καζεγεηή ή Λέθηνξα, ε ζέζε πξνθεξύζζεηαη ζηηο βαζκίδεο 

απηέο. 
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     (3) Η πξνθήξπμε πξαγκαηνπνηείηαη ζην γεληθό επηζηεκνληθό 

αληηθείκελν ηνπ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδώλ κε ζπγθεθξηκέλε αλαθνξά ζηηο 

απαηηνύκελεο εηδηθόηεηεο. 

   

      (4) Η πξνθήξπμε δεκνζηεύεηαη ζηελ Επίζεκε Εθεκεξίδα ηεο 

Δεκνθξαηίαο θαη ζε δύν, ηνπιάρηζηνλ, εκεξήζηαο θπθινθνξίαο 

εθεκεξίδεο ηνπ εγρώξηνπ ηύπνπ ή θαη ζην δηαδίθηπν ή θαη ζε έληππα ηνπ 

εμσηεξηθνύ πνπ νξίδεη ην Σπκβνύιην. 

 

Σπγθξόηεζε 

Εθιεθηνξηθνύ 

Σώκαηνο. 

4.-(1)  Με ηελ επηθύιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Νόκνπ, 

ηαπηόρξνλα κε ηελ πξνθήξπμε ζέζεο, ζπγθξνηείηαη, κε απόθαζε ηεο 

Σπγθιήηνπ, Εθιεθηνξηθό Σώκα γηα θάζε εθινγή κέινπο ηνπ Δηδαθηηθνύ 

Εξεπλεηηθνύ Πξνζσπηθνύ. 

   

  (2) Τν Εθιεθηνξηθό Σώκα απνηειείηαη από ηξία εμσηεξηθά κέιε θαη δπν 

εζσηεξηθά κέιε.  Έλα από ηα εζσηεξηθά κέιε νξίδεηαη από ηε Σύγθιεην 

σο πξόεδξνο.  

  

  (3) Τα εμσηεξηθά κέιε ηνπ Εθιεθηνξηθνύ Σώκαηνο είλαη Καζεγεηέο ηνπ 

ίδηνπ ή ζπλαθνύο γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ, θαηά πξνηίκεζε αλνηθηώλ 

παλεπηζηεκίσλ, δύν ηνπιάρηζηνλ δηαθνξεηηθώλ ρσξώλ. 

  

  (4) Τα εζσηεξηθά κέιε ηνπ Εθιεθηνξηθνύ Σώκαηνο είλαη, αλ πξόθεηηαη 

λα εθιεγεί Καζεγεηήο ή Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Καζεγεηέο θαη, αλ 

πξόθεηηαη λα εθιεγεί Επίθνπξνο Καζεγεηήο ή Λέθηνξαο, Καζεγεηέο ή 

Αλαπιεξσηέο Καζεγεηέο.   
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  (5) Τα κέιε ηνπ Εθιεθηνξηθνύ Σώκαηνο επηιέγνληαη από θαηάινγν, ν 

νπνίνο ππνβάιιεηαη ζηε Σύγθιεην από ηελ Κνζκεηεία ηεο θάζε Σρνιήο 

θαη πεξηιακβάλεη ηα νλόκαηα έμη ελ ελεξγεία ή νκόηηκσλ Καζεγεηώλ από 

παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνύ ή θαη ηνπ εζσηεξηθνύ θαη ηα νλόκαηα 

ηεζζάξσλ κειώλ ηεο νηθείαο Σρνιήο ηνπ Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ 

Κύπξνπ.  

  

  (6) Τα κέιε ηνπ Εθιεθηνξηθνύ Σώκαηνο δελ δύλαληαη λα είλαη 

ππνςήθηνη γηα ηηο ζέζεηο πνπ ζα πιεξσζνύλ από απηό. 

  

Λεηηνπξγία 

Εθιεθηνξηθνύ 

Σώκαηνο, απαξηία. 

5.-(1) Γηα ηελ εθινγή κέινπο ηνπ Δηδαθηηθνύ Εξεπλεηηθνύ Πξνζσπηθνύ, 

ην Εθιεθηνξηθό Σώκα απαηηείηαη λα βξίζθεηαη ζε απαξηία. 

  

  (2) Τν Εθιεθηνξηθό Σώκα βξίζθεηαη ζε απαξηία, αλ παξίζηαληαη 

ηνπιάρηζηνλ ηξία κέιε. 

  

  (3) Υπνςήθηνο εθιέγεηαη, εάλ ζπγθεληξώζεη ηηο ζεηηθέο ςήθνπο ηξηώλ 

ηνπιάρηζηνλ κειώλ ηνπ Εθιεθηνξηθνύ Σώκαηνο.  

  

Σπζηαηηθέο 

επηζηνιέο, 

αλεμάξηεηνη  

θξηηέο. 

6.-(1) Τν Εθιεθηνξηθό Σώκα δύλαηαη λα δεηά ζπζηαηηθέο επηζηνιέο γηα 

ηνλ ππνςήθην γηα εθινγή. Σε ηέηνηα πεξίπησζε, νη επηζηνιέο απηέο είλαη 

εκπηζηεπηηθέο θαη πξννξίδνληαη κόλν γηα ηε δηαδηθαζία εθινγήο: 

  

 Ννείηαη όηη, ην Εθιεθηνξηθό Σώκα δύλαηαη λα δεηά γξαπηώο απόςεηο 

αλαθνξηθά κε ην επηζηεκνληθό έξγν ηνπ ππνςεθίνπ γηα εθινγή θαη από 

άηνκα δηαθνξεηηθά από απηά πνπ ππέδεημε ν ίδηνο ν ππνςήθηνο. 

  

   (2) Τν Εθιεθηνξηθό Σώκα δύλαηαη λα δεηά ηελ άπνςε αλεμάξηεησλ 

θξηηώλ γηα ηνλ ππνςήθην γηα εθινγή ζε πξνθεξπρζείζα ζέζε. 
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Δηαδηθαζία εθινγήο 

από ην Εθιεθηνξηθό 

Σώκα. 

7.-(1) Ο πξόεδξνο ηνπ Εθιεθηνξηθνύ Σώκαηνο θνηλνπνηεί όια ηα 

απνδεηθηηθά ζηνηρεία ησλ πξνζόλησλ ησλ  ππνςεθίσλ γηα εθινγή ζε 

ζέζε Δηδαθηηθνύ Εξεπλεηηθνύ Πξνζσπηθνύ ζηα κέιε ηνπ Εθιεθηνξηθνύ 

Σώκαηνο, εληόο δύν  εβδνκάδσλ από ηελ εκεξνκελία ιήμεσο ηεο 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ.  

  

  (2) Ο πξόεδξνο ηνπ Εθιεθηνξηθνύ Σώκαηνο εηνηκάδεη, εληόο  έμη 

εβδνκάδσλ από ηελ εκεξνκελία ιήμεσο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ 

αηηήζεσλ, ηνλ ηειηθό θαηάινγν ησλ ππνςεθίσλ πνπ ζα θιεζνύλ ζε 

ζπλέληεπμε. Σηνλ θαηάινγν απηό πεξηιακβάλνληαη ηα νλόκαηα όζσλ 

ππνςεθίσλ πξνηάζεθαλ από δύν ή πεξηζζόηεξα κέιε ηνπ 

Εθιεθηνξηθνύ Σώκαηνο. 

  

   (3)  Εληόο ηξηώλ κελώλ από ηελ εκεξνκελία ιήμεσο ηεο πξνζεζκίαο 

ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ, ν πξόεδξνο ηνπ Εθιεθηνξηθνύ Σώκαηνο θαιεί 

ζε ζπλέληεπμε ελώπηνλ ηνπ Εθιεθηνξηθνύ Σώκαηνο ηνπο ππνςεθίνπο 

πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ηειηθό θαηάινγν θαη ζηε ζπλέρεηα ην 

Εθιεθηνξηθό Σώκα ζπλεδξηάδεη θαη πξνβαίλεη ζηελ εθινγή.  

    

   (4) Μέζα ζε δεθαπέληε κέξεο από ηε ζπκπιήξσζε ησλ ζπλεληεύμεσλ 

ην Εθιεθηνξηθό Σώκα απνζηέιιεη ζηε Σύγθιεην αξθνύλησο 

αηηηνινγεκέλε θαη ηεθκεξησκέλε έθζεζε εθινγήο, ε νπνία έθζεζε είλαη 

εκπηζηεπηηθήο θύζεσο.  

   

Επηθύξσζε ηεο 

εθινγήο από ηε 

Σύγθιεην. 

8.-(1) Η απόθαζε ηεο Σπγθιήηνπ γηα επηθύξσζε ηεο εθινγήο 

ιακβάλεηαη κε ςεθνθνξία ζε εηδηθή πξνο ηνύην ζπλεδξία ηεο, ζηελ 

νπνία ζπκκεηέρνπλ ηα κέιε ηεο Σπγθιήηνπ πνπ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ:  
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        Ννείηαη όηη γηα ηελ επηθύξσζε εθινγήο ή πξναγσγήο ζηε ζέζε 

Καζεγεηή ή Αλαπιεξσηή Καζεγεηή ςεθίδνπλ νη Καζεγεηέο, ελώ γηα ηηο 

άιιεο βαζκίδεο ςεθίδνπλ ηα κέιε πνπ θαηέρνπλ αλώηεξε από ηελ ππό 

πιήξσζε βαζκίδα.    

   

     (2) Ο πξόεδξνο ηεο Σπγθιήηνπ ζπγθαιεί ηε ζπλεδξία εληόο ηξηώλ 

εβδνκάδσλ από ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ζηε Σύγθιεην ηεο έθζεζεο 

εθινγήο από ην  Εθιεθηνξηθό Σώκα. 

   

    (3) Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο επηθύξσζεο, 

απνζηέιιεηαη, ζε θάζε ππνςήθην πνπ ππνβάιιεη γξαπηό αίηεκα, 

αληίγξαθν ηνπ κέξνπο ηεο έθζεζεο ηνπ Εθιεθηνξηθνύ Σώκαηνο ην νπνίν 

αθνξά ηόζν ηνλ ίδην όζν θαη ηνλ επηιεγέληα. 

  

   (4) Η Σύγθιεηνο δύλαηαη, αληί λα επηθπξώζεη ηελ απόθαζε εθινγήο, λα 

ηελ αλαπέκςεη ζην Εθιεθηνξηθό Σώκα γηα επαλεμέηαζε. Σε ηέηνηα 

πεξίπησζε, ην Εθιεθηνξηθό Σώκα ππνβάιιεη, θαηόπηλ επαλεμέηαζεο, 

λέα έθζεζε εθινγήο ζηε Σύγθιεην, ε νπνία, είηε ηελ επηθπξώλεη θαη ηελ 

ππνβάιιεη ζην Σπκβνύιην γηα ιήςε απόθαζεο, είηε δελ ηελ επηθπξώλεη 

θαη, ζε ηέηνηα πεξίπησζε, ππνβάιιεη ηελ έθζεζε ζην Σπκβνύιην γηα 

ιήςε απόθαζεο.  

  

Αμηνιόγεζε, 

αλέιημε θαη 

ηεξκαηηζκόο 

ππεξεζηώλ 

Δηδαθηηθνύ 

Εξεπλεηηθνύ 

Πξνζσπηθνύ. 

9.-(1)(α) Με ηε ζπκπιήξσζε ηξηώλ ρξόλσλ ππεξεζίαο Λέθηνξα ζην 

Παλεπηζηήκην, ελεξγνπνηείηαη ε δηαδηθαζία αμηνιόγεζήο ηνπ γηα 

αλέιημε, κε ηελ νπνία απνθαζίδεηαη: 

 

 (i)    ε ζπλέρηζε ησλ ππεξεζηώλ ηνπ ζηελ ίδηα βαζκίδα, ή 

 (ii)   ν ηεξκαηηζκόο ησλ ππεξεζηώλ ηνπ, ή 

 (iii)  ε αλέιημή ηνπ ζηε βαζκίδα ηνπ Επίθνπξνπ Καζεγεηή: 

   

  Ννείηαη όηη ε αμηνιόγεζε απηή γίλεηαη ηζόηηκα θαη ρσξίο 
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αδηθαηνιόγεηε θαζπζηέξεζε κεηαμύ ησλ αμηνινγνπκέλσλ. 

   

       (β)   Ο Λέθηνξαο, ζε πεξίπησζε πνπ έρεη απνθαζηζηεί ε ζπλέρηζε 

ησλ ππεξεζηώλ ηνπ ρσξίο αλέιημε, ππνρξενύηαη, πξηλ ηε 

ζπκπιήξσζε ηνπ έθηνπ ρξόλνπ ππεξεζίαο ηνπ, λα δεηήζεη ηελ 

αλέιημή ηνπ, δηαθνξεηηθά ε δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο 

ελεξγνπνηείηαη από ην Παλεπηζηήκην.   

  

        (γ)   Σε πεξίπησζε δεύηεξεο απνηπρίαο ηνπ Λέθηνξα γηα αλέιημή ηνπ 

ζηε βαζκίδα ηνπ Επίθνπξνπ Καζεγεηή, ε απαζρόιεζή ηνπ 

ηεξκαηίδεηαη. 

   

   (2)(α)   Με ηε ζπκπιήξσζε ηεζζάξσλ ρξόλσλ ππεξεζίαο Επίθνπξνπ 

Καζεγεηή ζην Παλεπηζηήκην, ελεξγνπνηείηαη ε δηαδηθαζία 

αμηνιόγεζήο ηνπ, κε ηελ νπνία απνθαζίδεηαη: 

  (i)  ε ζπλέρηζε ησλ ππεξεζηώλ ηνπ ζηελ ίδηα βαζκίδα, ή 

  (ii) ν ηεξκαηηζκόο ησλ ππεξεζηώλ ηνπ, ή 

  (iii) ε αλέιημή ηνπ ζηε βαζκίδα ηνπ Αλαπιεξσηή Καζεγεηή.   

   

         (β) Ο Επίθνπξνο Καζεγεηήο, ζε πεξίπησζε ζπλέρηζεο ησλ 

ππεξεζηώλ ηνπ ρσξίο αλέιημε, ππνρξενύηαη, πξηλ ηε 

ζπκπιήξσζε ηνπ έβδνκνπ ρξόλνπ ππεξεζίαο ηνπ λα δεηήζεη 

ηελ αλέιημή ηνπ, δηαθνξεηηθά ε δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο 

ελεξγνπνηείηαη από ην Παλεπηζηήκην.   

  

     (γ)     Σε πεξίπησζε δεύηεξεο απνηπρίαο ηνπ Επίθνπξνπ Καζεγεηή 

γηα αλέιημή ηνπ ζηε βαζκίδα ηνπ Αλαπιεξσηή Καζεγεηή, ε 

απαζρόιεζή ηνπ ηεξκαηίδεηαη. 

  

     (3) Σηελ πεξίπησζε ηεξκαηηζκνύ ηεο απαζρόιεζεο Λέθηνξα ή 

Επίθνπξνπ Καζεγεηή, δίδεηαη πξνεηδνπνίεζε ελόο έηνπο. 
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     (4)(α) Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο κπνξεί, κεηά ηε ζπκπιήξσζε 

ηεζζάξσλ ρξόλσλ ζηε βαζκίδα απηή ζην Παλεπηζηήκην, λα 

δεηήζεη ηελ αλέιημή ηνπ ζηε βαζκίδα ηνπ Καζεγεηή.   

   

         (β)  Σε πεξίπησζε απνηπρίαο αλέιημήο ηνπ ζηελ ελ ιόγσ βαζκίδα, 

ν Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο κπνξεί λα δεηήζεη εθ λένπ ηελ 

αλέιημή ηνπ κεηά ηε ζπκπιήξσζε ηεζζάξσλ ρξόλσλ από ηελ 

πξνεγνύκελε θξίζε.   

   

        (γ)  Αλεμάξηεηα από απνηπρία ηνπ γηα αλέιημε, ε απαζρόιεζε ηνπ 

Αλαπιεξσηή Καζεγεηή δελ ηεξκαηίδεηαη. 

  

Δηαδηθαζία 

αμηνιόγεζεο από 

ην Εθιεθηνξηθό 

Σώκα. 

10.-(1) Η δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο γηα αλέιημε ελεξγνπνηείηαη κε ηε 

ζπγθξόηεζε Εθιεθηνξηθνύ Σώκαηνο, ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 4. 

  

   (2) Μέζα ζ’ έλα κήλα από ηε ζπγθξόηεζε ηνπ Εθιεθηνξηθνύ Σώκαηνο, 

ν ππνςήθηνο γηα αλέιημε ππνβάιιεη θάθειν αμηνιόγεζεο. 

  

   (3) Γηα ζθνπνύο ηεο αμηνιόγεζεο γηα αλέιημε, ην Εθιεθηνξηθό Σώκα 

δεηά ηελ άπνςε ηξηώλ αλεμαξηήησλ θξηηώλ. 

  

   (4) Τν πεξηερόκελν ηνπ θαθέινπ αμηνιόγεζεο, ν ηξόπνο επηινγήο ησλ 

αλεμάξηεησλ θξηηώλ θαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο 

θαζνξίδνληαη κε εζσηεξηθνύο θαλνληζκνύο, ηνπο νπνίνπο ζεζπίδεη ε 

Σύγθιεηνο θαη επηθπξώλεη ην Σπκβνύιην. 

   

   (5) Τν Εθιεθηνξηθό Σώκα, αθνύ ιάβεη ηηο γξαπηέο αμηνινγήζεηο ησλ 

αλεμάξηεησλ θξηηώλ, απνθαζίδεη αλ ζα θαιέζεη ηνλ ππνςήθην ζε 

αλνηθηή δηάιεμε θαη ζπλέληεπμε, πξνθεηκέλνπ λα ηνλ θξίλεη γηα αλέιημε. 
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   (6) Οη δηαδηθαζίεο ιήςεο ησλ απνθάζεσλ αλαθνξηθά κε ηε δηεμαγσγή 

ηεο αλνηθηήο δηάιεμεο θαη ηεο ζπλέληεπμεο, θαζώο θαη ζύληαμεο ηεο 

έθζεζεο ηνπ Εθιεθηνξηθνύ Σώκαηνο θαζνξίδνληαη κε εζσηεξηθνύο 

θαλνληζκνύο. 

  

   (7) Η έθζεζε ηνπ Εθιεθηνξηθνύ Σώκαηνο θνηλνπνηείηαη ζηνλ ππνςήθην, 

ν νπνίνο έρεη ην δηθαίσκα λα ππνβάιεη ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ γξαπηώο, 

εληόο δεθαπέληε εκεξώλ, ζην Εθιεθηνξηθό Σώκα. 

  

   (8)  Ο πξόεδξνο ηνπ Εθιεθηνξηθνύ  Σώκαηνο θαηαζέηεη ζηνλ Πξόεδξν 

ηεο Σπγθιήηνπ έθζεζε κε ηελ αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηνπ Εθιεθηνξηθνύ  

Σώκαηνο, επηζπλάπηνληαο ηηο γξαπηέο αμηνινγήζεηο ησλ αλεμάξηεησλ 

θξηηώλ.   

  

   (9)(α)  Η Σύγθιεηνο εμεηάδεη ηελ έθζεζε ηνπ Εθιεθηνξηθνύ  Σώκαηνο 

θαη ηηο ηπρόλ παξαηεξήζεηο ηνπ ππνςεθίνπ, απνθαζίδεη 

αλαθνξηθά κε ηελ αλέιημε ή ηε ζπλέρηζε ησλ ππεξεζηώλ ηνπ 

ππνςεθίνπ ρσξίο αλέιημε ή γηα ηνλ ηεξκαηηζκό ησλ ππεξεζηώλ 

ηνπ θαη ππνβάιιεη ηελ αηηηνινγεκέλε απόθαζή ηεο ζην 

Σπκβνύιην γηα επηθύξσζε.   

  

          (β) Η Σύγθιεηνο ζπλεδξηάδεη αξρηθά γηα λα θξίλεη ηνλ ππνςήθην γηα 

αλέιημε θαη, ζε πεξίπησζε αξλεηηθήο απόθαζεο, νξίδεηαη λέα 

ζπλεδξία γηα λα απνθαζηζηεί ε ζπλέρηζε ή ν ηεξκαηηζκόο ηεο 

απαζρόιεζεο ηνπ ππνςεθίνπ, αλ ζπληξέρεη ηέηνηα πεξίπησζε. 

 

   (10)  Η ηειηθή απόθαζε θνηλνπνηείηαη ζηνλ ππνςήθην από ηνλ 

Πξόεδξν ηνπ Σπκβνπιίνπ, καδί κε ηελ έθζεζε ηνπ Εθιεθηνξηθνύ 

Σώκαηνο. 
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   (11) Γηα ηελ θαιύηεξε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξόληνο 

Καλνληζκνύ δύλαηαη λα εθδίδνληαη εζσηεξηθνί θαλνληζκνί.  

  

Μεηαβαηηθέο 

Δηαηάμεηο. 

11.-(1) Οη  Λέθηνξεο θαη νη Επίθνπξνη Καζεγεηέο πνπ έρνπλ εθιεγεί πξηλ 

από ηελ έλαξμε ηεο ηζρύνο ησλ παξόλησλ Καλνληζκώλ, ζπλερίδνπλ λα 

ππεξεηνύλ ζην Παλεπηζηήκην θαη κπνξνύλ λα δεηήζνπλ έλαξμε ηεο 

δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο θαη αλέιημήο ηνπο, όπσο απηή θαζνξίδεηαη 

ζηνπο παξόληεο Καλνληζκνύο.   

  

   (2)  Μέρξηο όηνπ δηνξηζηεί  ηέηνηνο αξηζκόο Καζεγεηώλ ώζηε λα 

ηεξνύληαη νη ζρεηηθέο κε ηελ εθινγή θαη αλέιημε δηαηάμεηο ησλ παξόλησλ  

Καλνληζκώλ, ε Σύγθιεηνο δύλαηαη λα νξίζεη ηε ζύλζεζε ηνπ 

Εθιεθηνξηθνύ Σώκαηνο, πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ 

Σώκαηνο από εμσηεξηθά κέιε, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ (3) ηνπ 

Καλνληζκνύ 4. 
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