
2.1.1 Όργανα τοσ Πανεπιστημίοσ – Κανονισμοί 1994 έως 2007 
 
K.Δ.Π. 55/94 
Κ.Δ.Π. 272/99 
Κ.Δ.Π.343/2002 
Κ.Δ.Π.160/2006 
Κ.Δ.Π.108/2007 

Οη πεξί Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ (Όξγαλα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ) Καλνληζκνί ηνπ  
1994, Σξνπνπνηεηηθνί Καλνληζκνί ηνπ 1999, Σξνπνπνηεηηθνί Καλνληζκνί ηνπ  
2002, Σξνπνπνηεηηθνί Καλνληζκνί ηνπ 2006 θαη Σξνπνπνηεηηθνί Καλνληζκνί  
ηνπ 2007, όπσο δεκνζηεύζεθαλ ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Κππξηαθήο  
Γεκνθξαηίαο ζηηο 24 Μαξηίνπ 1994, 12 Ννεκβξίνπ 1999, 19 Ινπιίνπ 2002,  
7 Απξηιίνπ 2006 θαη 9 Μαξηίνπ 2007. 
 

O ΠΕΡΙ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟ 
--------------------------------------------- 

Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 32 
 

 Σν πκβνύιην ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ, 
αζθώληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρεη ην 
άξζξν 32 ησλ πεξί Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ 
Νόκσλ ηνπ 1989 κέρξη 2006, εθδίδεη, κε ηελ 
έγθξηζε ηνπ Τπνπξγηθνύ πκβνπιίνπ, ηνπο 
πην θάησ Καλνληζκνύο. 

 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 

 
1. 

 
Οη Παξόληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη σο 
νη πεξί Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ (Όξγαλα ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ) Καλνληζκνί ηνπ 1994 κέρξη 
2007 

  
πλνπηηθόο ηίηινο 

 
 

 
ΜΔΡΟ Ι – ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

  

 
2. 

 
Σα όξγαλα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ 
είλαη: 
(α)  Σν πκβνύιην 
(β)   ε ύγθιεηνο 
(γ)   ν Πξύηαλεο 
(δ)   ν Αληηπξύηαλεο 

  
Όξγαλα 
Παλεπηζηεκίνπ 

 
3. 

 
Σα όξγαλα ησλ ρνιώλ είλαη: 
(α)   Σν πκβνύιην 
(β)   ν Κνζκήηνξαο 
(γ)   ν Αλαπιεξσηήο Κνζκήηνξαο 

  
Όξγαλα ρνιώλ 

 
4. 

 
Σα όξγαλα ησλ Σκεκάησλ είλαη: 
(α)   Σν πκβνύιην 
(β)   ν Πξόεδξνο 
(γ)   ν Αληηπξόεδξνο 

  
Όξγαλα 
Σκεκάησλ 

 
5. 

 
Γηα ηελ εγθπξόηεηα ησλ απνθάζεσλ όισλ 
ησλ ζπιινγηθώλ νξγάλσλ εθαξκόδνληαη, 
ηεξνπκέλσλ ησλ αλαινγηώλ, νη δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 10 ηνπ Νόκνπ. 
 

  
Δγθπξόηεηα 
απνθάζεσλ 

6. 1. Ο Πξόεδξνο θάζε ζπιινγηθνύ νξγάλνπ 
ζπγθαιεί ηνύην ζε ζπλεδξία όπνηε ην 
θξίλεη ζθόπηκν. 

 ύγθιεζε 
ζπλεδξίαο 
ζπιινγηθνύ 



νξγάλνπ 
      
 

2.   Ο Πξόεδξνο νθείιεη λα ζπγθαιεί 
ζπλεδξία ηνπ ζπιινγηθνύ νξγάλνπ 
ύζηεξα από γξαπηή αίηεζε ηνπ ελόο 
ηξίηνπ ησλ κειώλ ηνπ, ζηελ νπνία λα 
αλαθέξνληαη θαη νη ιόγνη γηα ηνπο 
νπνίνπο δεηείηαη ε ζύγθιεζε. 

 

  

 3.  Η πξόζθιεζε γηα ηε ζπλεδξία 
θνηλνπνηείηαη ηνπιάρηζην 48 ώξεο πξηλ 
από ηε ζπλεδξία καδί κε ηελ εκεξήζηα 
δηάηαμε, εθηόο εάλ θαηά ηελ θξίζε ηνπ 
Πξνέδξνπ ηνπ νξγάλνπ ην ζέκα είλαη 
επείγνλ, νπόηε δελ εθαξκόδεηαη ν 
ρξνληθόο πεξηνξηζκόο: 

 
Ννείηαη όηη γηα ηελ εμέηαζε επείγνληνο 
ζέκαηνο δελ εθαξκόδεηαη ν Καλνληζκόο 
10(1), εθόζνλ ιακβάλνπλ γλώζε όινη 
όζνη δηθαηνύληαη λα παξαζηνύλ ζηε 
ζπλεδξία. 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
7. 

 
Κάζε ζπιινγηθό όξγαλν εθδίδεη θαλόλεο 
δηαδηθαζίαο ησλ εξγαζηώλ ηνπ κέζα ζηα 
πιαίζηα ησλ πθηζηάκελσλ Καλνληζκώλ. Οη 
θαλόλεο δηαδηθαζίαο όισλ ησλ νξγάλσλ, κε 
εμαίξεζε ην πκβνύιην ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, 
εγθξίλνληαη από ηε ύγθιεην. 

  
Δζσηεξηθνί 
θαλόλεο 
 
 
 
 

 
8. 

 
Σα ζπιινγηθά όξγαλα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 
ζπζθέπηνληαη θαη ιακβάλνπλ απνθάζεηο, 
εθόζνλ ε ζπλεδξία έρεη ζπγθιεζεί λόκηκα. 

  
Δγθπξόηεηα 
ζπλεδξηάζεσλ 

 
9. 

 
Δθηόο εάλ ζηνπο παξόληεο Καλνληζκνύο 
θαζνξίδεηαη δηαθνξεηηθά, όια ηα ζπιινγηθά 
όξγαλα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ βξίζθνληαη ζε 
απαξηία, όηαλ ν αξηζκόο ησλ παξόλησλ 
κειώλ ππεξβαίλεη ην ήκηζπ ηνπ αξηζκνύ ησλ 
κειώλ ηνπο. 

  
Απαξηία 

 
10. 

 
1. Όηαλ ε ζπλεδξία ελόο ζπιινγηθνύ 

νξγάλνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ αλαβιεζεί 
ιόγσ κε απαξηίαο, ηόηε θαηά ηελ εμ 
αλαβνιήο ζπλεδξία όζα κέιε είλαη 
παξόληα απνηεινύλ απαξηία. ηελ 
πξόζθιεζε γηα ηελ εμ αλαβνιήο 
ζπλεδξία πξέπεη λα γίλεηαη αλαθνξά 
ζηελ πξόλνηα ηνπ άξζξνπ απηνύ. 

 

  
Αλαβνιή 
ζπλεδξίαο  
ιόγσ κε 
απαξηίαο 

 2. H παξάγξαθνο (1) δελ ηζρύεη γηα ηηο 
ζπλεδξίεο ζηηο νπνίεο εθιέγεηαη ν 
Πξύηαλεο, ν Αληηπξύηαλεο, ν 
Κνζκήηνξαο, ν Αλαπιεξσηήο 
Κνζκήηνξαο θαη ν Πξόεδξνο θαη ν 
Αληηπξόεδξνο πκβνπιίνπ Σκήκαηνο. 

 

  

11. Μέινο ζπιινγηθνύ νξγάλνπ ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ απνθιείεηαη από ηηο 
ζπλεδξηάζεηο ηνπ θαη ηελ ςεθνθνξία επί 
ζεκάησλ ηα νπνία έρνπλ άκεζε ζρέζε κε 
όθεινο ή δεκηά ηνπ ηδίνπ, ηεο ζπδύγνπ ηνπ, 
ζπγγελώλ ηνπ εμ αίκαηνο κέρξη θαη ηξίηνπ 
βαζκνύ θαη εμ αγρηζηείαο κέρξη θαη δεύηεξνπ 
βαζκνύ. 

 Απνθιεηζκόο 
κέινπο από ηηο 
εξγαζίεο ελόο 
νξγάλνπ 
 
 

 

12. Με εμαίξεζε ηηο πεξηπηώζεηο εθινγήο θαη 
πξναγσγήο ηνπ αθαδεκατθνύ πξνζσπηθνύ, 
νη ςεθνθνξίεο κπνξνύλ λα είλαη κπζηηθέο κε 

 Φεθνθνξία 
 
 



απόθαζε ηνπ ίδηνπ ηνπ ζπιινγηθνύ 
νξγάλνπ.  Η εθινγή εθπξνζώπσλ ζηα 
δηάθνξα όξγαλα γίλεηαη κε κπζηηθή 
ςεθνθνξία.  

 

 
13. 

 
1. Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ 

παξαγξάθσλ (2) θαη (3), νη απνθάζεηο 
ζπιινγηθώλ νξγάλσλ ιακβάλνληαη θαηά 
πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ κειώλ θαη 
ζε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ν Πξόεδξνο 
θαη ζηελ απνπζία ηνπ ν πξνεδξεύσλ 
ηεο ζπλεδξίαο, έρεη δεύηεξε ςήθν. 

 

  
Απνθάζεηο 

 2. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο γηα εθινγή 
εθπξνζώπσλ ζηα ζπιινγηθά όξγαλα, ε 
εθινγή απνθαζίδεηαη κε θιήξσζε 
αλάκεζα ζηνπο ηζνςεθνύληεο. 

 

  

 3. Γηα ηελ εθινγή θαη πξναγσγή ηνπ 
αθαδεκατθνύ πξνζσπηθνύ νη 
απνθάζεηο ιακβάλνληαη θαηά 
πιεηνςεθία ηνπ ζπλόινπ ησλ κειώλ 
ησλ νξγάλσλ. 

 

  

14. ε όιεο ηηο ζπλεδξίεο ζπιινγηθώλ νξγάλσλ 
ηεξνύληαη πξαθηηθά. Κάζε κέινο ζπιινγηθνύ 
νξγάλνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ πνπ ζα 
κεηνςεθίζεη έρεη δηθαίσκα λα δεηήζεη λα 
θαηαγξαθεί ε άπνςή ηνπ ζηα πξαθηηθά. 

 Πξαθηηθά 

 
15. 

 
Σα ζπιινγηθά όξγαλα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 
κπνξνύλ κε απόθαζή ηνπο λα επηηξέςνπλ 
ζε κε κέιε λα παξαθάζνληαη ζηηο ζπλεδξίεο 
ηνπο κε δηθαίσκα έθθξαζεο γλώκεο. 

  
πκκεηνρή κε 
κειώλ ζε 
ζπλεδξίεο 

 
16. 

 
Ο Πξόεδξνο ζπιινγηθνύ νξγάλνπ ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ κπνξεί, ύζηεξα από 
εμνπζηνδόηεζε ηνπ νξγάλνπ, λα παίξλεη 
απνθάζεηο ζε ζέκαηα ή θαηεγνξίεο 
ζεκάησλ. ηηο πεξηπηώζεηο απηέο ν 
Πξόεδξνο έρεη ππνρξέσζε λα αλαθνηλώλεη 
ηηο απνθάζεηο απηέο ζηελ ακέζσο επόκελε 
ζπλεδξία. 

  
Δμνπζηνδόηεζε 
Πξνέδξνπ 
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ΜΔΡΟ ΙΙ – ΤΜΒΟΤΛΙΟ 

 

  

17. Η ζύλζεζε ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ θαζνξίδεηαη κε ην 
άξζξν 5 ηνπ Νόκνπ. 

 ύλζεζε 

 
18. 

 
Σα ηξία κέιε ηνπ κόληκνπ αθαδεκατθνύ 
πξνζσπηθνύ εθιέγνληαη από ην ζύλνιν ηνπ 
αθαδεκατθνύ πξνζσπηθνύ. Οη εθινγέο 
πξνθεξύζζνληαη θαη επνπηεύνληαη από ηνλ 
Πξύηαλε ζύκθσλα κε θαλόλεο πνπ εγθξίλεη 
ε ύγθιεηνο. 

  
Δθινγή κειώλ 
αθαδεκατθνύ 
πξνζσπηθνύ 

 
19. 

 
1. Μεηά ηε ζύζηαζε ηεο ε ύγθιεηνο 

απνθαζίδεη ρσξίο αλαβνιή γηα ηελ 
αλάδεημε ησλ ηξηώλ κειώλ ηνπ 
πκβνπιίνπ ζύκθσλα κε ην άξζξν 5(δ) 
ηνπ Νόκνπ: 

 
Ννείηαη όηη κέζα ζε ζαξάληα πέληε 
εκέξεο πξηλ από ηε ιήμε ηεο ζεηείαο 
ησλ ηξηώλ κειώλ ηνπ πκβνπιίνπ ε 
ύγθιεηνο πξνρσξεί ζηε δηαδηθαζία γηα 

  
Αλάδεημε κειώλ 
από ηε 
ύγθιεην 



ηελ εθινγή λέσλ κειώλ. 
 

  2. Κάζε κέινο ηεο πγθιήηνπ δηθαηνύηαη 
λα πξνηείλεη πξόζσπα, εθηόο ηνπ 
πξνζσπηθνύ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, ηα 
νπνία ιόγσ ηεο θνηλσληθήο ηνπο 
δξαζηεξηόηεηαο είλαη θαηάιιεια θαη 
ηθαλά γηα ηε ζεηηθή πξνώζεζε ησλ 
παλεπηζηεκηαθώλ ππνζέζεσλ θαη ηελ 
πξναγσγή ηεο δεκηνπξγηθήο 
ζπλεξγαζίαο κεηαμύ πνιηηείαο θαη 
Παλεπηζηεκίνπ. 

  

  
ΜΔΡΟ ΙΙΙ - ΤΓΚΛΗΣΟ   

 

  

20. Η ζύλζεζε ηεο πγθιήηνπ ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ θαζνξίδεηαη κε ην άξζξν 12 
ηνπ Νόκνπ. 

 ύλζεζε 

 
21. 

 
Οη ηξεηο εθπξόζσπνη ηνπ αθαδεκατθνύ 
πξνζσπηθνύ θάζε ρνιήο εθιέγνληαη από 
ην πκβνύιην θάζε ρνιήο θαη κπνξνύλ λα 
αλήθνπλ ζε νπνηαδήπνηε από ηηο ηέζζεξηο 
βαζκίδεο ηνπ αθαδεκατθνύ πξνζσπηθνύ. 

  
Δθπξόζσπνη 
αθαδεκατθνύ 
πξνζσπηθνύ 
 

 
 
22. 

 
Η δηαδηθαζία ηεο εθινγήο θαζνξίδεηαη κε 
θαλόλεο πνπ εγθξίλεη ε ύγθιεηνο. 
Αληίγξαθν ησλ θαλόλσλ απηώλ θαηαηίζεηαη 
ζηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ γηα 
ελεκέξσζε κέζα ζε δύν κήλεο από ηελ 
έγθξηζε ηνπο ή κέζα ζε έλα κήλα από ηελ 
εκεξνκελία νπνηαζδήπνηε ηξνπνπνίεζήο 
ηνπο. 

  
Γηαδηθαζία 
εθινγήο 

 
 
 

 

 
 
 

 
ΜΔΡΟ IV – ΠΡΤΣΑΝΗ 

 

  

23.  Η, θαηά ην εδάθην (1) ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ 
Νόκνπ, εηδηθή ζπλεδξία γηα ηελ εθινγή λένπ 
Πξύηαλε ζπγθαιείηαη, κε απόθαζε ηεο 
πγθιήηνπ, έλα κήλα πξηλ από ηε ιήμε ηεο 
ζεηείαο ηνπ απεξρόκελνπ Πξύηαλε. 

 Δθινγή 

 
24. 

 
Η, θαηά ην εδάθην (3) ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ 
Νόκνπ, ζεηεία ηνπ Πξύηαλε αξρίδεη από ηελ 
εκεξνκελία ιήμεο ηεο ζεηείαο ηνπ 
απεξρόκελνπ Πξύηαλε. 

  
Θεηεία 

 
25. 

 
Παξά ηηο δηαηάμεηο ησλ Καλνληζκώλ 23 θαη 
24, όηαλ, γηα νπνηνδήπνηε ιόγν, θελσζεί ε 
ζέζε ηνπ Πξύηαλε, πξηλ από ηελ 
εκεξνκελία ιήμεο ηεο ζεηείαο ηνπ- 
 
 
 
(α)  Η, θαηά ην εδάθην (1) ηνπ άξζξνπ 14 
ηνπ Νόκνπ, εηδηθή ζπλεδξία γηα ηελ εθινγή 
λένπ Πξύηαλε ζπγθαιείηαη, κε απόθαζε ηεο 
πγθιήηνπ, κέζα ζε έμη εβδνκάδεο από ηελ 
θέλσζε ηεο ζέζεο ή, ζε πεξίπησζε πνπ ε 
πεξίνδνο ησλ έμη εβδνκάδσλ εκπίπηεη ζηε 
ζεξηλή πεξίνδν ή ζε εμεηαζηηθή πεξίνδν, ζε 
ηέηνην ρξόλν, όπσο ε ύγθιεηνο ήζειε 
ζεσξήζεη θαηάιιειν, ιακβάλνληαο ππόςε- 
 
     (η)  ηε δπλαηόηεηα ζπκκεηνρήο όζν ην 

δπλαηό πεξηζζόηεξσλ κειώλ ησλ 
πκβνπιίσλ ησλ Σκεκάησλ˙ θαη 

  
Υεξεία ζέζεο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     (ηη) ηελ αλαγθαηόηεηα πιήξσζεο ηεο 
ζέζεο ηνπ Πξύηαλε όζν ην δπλαηό 
ελσξίηεξα˙ 

 
(β)  ε, θαηά ην εδάθην (3) ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ 
Νόκνπ, ζεηεία ηνπ λένπ Πξύηαλε, αξρίδεη, 
άκεζα από ηελ εθινγή ηνπ. 

 
 

 

 
26. 

 
Σν αμίσκα ηνπ Πξύηαλε από ηελ αλάιεςε 
ησλ θαζεθόλησλ ηνπ είλαη αζπκβίβαζην κε 
ην αμίσκα ηνπ Κνζκήηνξα, ηνπ Αλαπιεξσηή 
Κνζκήηνξα, ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηνπ 
Αληηπξνέδξνπ Σκήκαηνο: 
Ννείηαη όηη ην πην πάλσ αζπκβίβαζην δελ 
ηζρύεη γηα κε απηνλνκεκέλα Σκήκαηα ή 
ρνιέο. 

  
Αζπκβίβαζην 
αμησκάησλ 

 
27. 

 
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ ν 
Πξύηαλεο δηθαηνύηαη λα απαιιαγεί πιήξσο 
από ηα δηδαθηηθά ηνπ θαζήθνληα. 

  
Γηδαθηηθά 
θαζήθνληα 

 
28. 

 
Η δηαδηθαζία εθινγήο θαζνξίδεηαη κε 
θαλόλεο πνπ εγθξίλεη ε ύγθιεηνο. 
Αληίγξαθν ησλ θαλόλσλ απηώλ θαηαηίζεηαη 
ζηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ γηα 
ελεκέξσζε κέζα ζε δύν κήλεο από ηελ 
έγθξηζή ηνπο ή κέζα ζε έλα κήλα από ηελ 
εκεξνκελία νπνηαζδήπνηε ηξνπνπνίεζήο 
ηνπο. 

  
Γηαδηθαζία 
εθινγήο 

  
ΜΔΡΟ V – ΑΝΣΙΠΡΤΣΑΝΗ 

 

  

29. Γηα, ηελ θαηά ην εδάθην (1) ηνπ άξζξνπ 15 
ηνπ Νόκνπ, εθινγή ησλ Αληηπξπηάλεσλ 
εθαξκόδνληαη, θαη΄αλαινγίαλ, νη δηαηάμεηο 
ηνπ Καλνληζκνύ 23. 

 Δθινγή 
 
 

 
30. Γηα ηελ έλαξμε ηεο, θαηά ην εδάθην (2) ηνπ 

άξζξνπ 15 ηνπ Νόκνπ, ζεηείαο ησλ 
Αληηπξπηάλεσλ εθαξκόδνληαη, 
θαη΄αλαινγίαλ, νη δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνύ 
24. 

 Θεηεία 

 
31. 

 
ε πεξίπησζε πξόσξεο θέλσζεο ηεο ζέζεο 
Αληηπξύηαλε, εθαξκόδνληαη- 
 
(α)  Αλαθνξηθά κε ην ρξόλν ζύγθιεζεο 
εηδηθήο ζπλεδξίαο γηα ηελ εθινγή λένπ 
Αληηπξύηαλε, θαη΄αλαινγίαλ, νη δηαηάμεηο 
ηεο παξαγξάθνπ (α) ηνπ Καλνληζκνύ 25˙ 
θαη 
 
(β)  Αλαθνξηθά κε ην ρξόλν έλαξμεο ηεο 
ζεηείαο ηνπ λένπ Αληηπξύηαλε, 
θαη΄αλαινγίαλ, νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 
(β) ηνπ Καλνληζκνύ 25. 

  
Υεξεία ζέζεο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32. Σν αμίσκα ηνπ Αληηπξύηαλε από ηελ 
αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ είλαη 
αζπκβίβαζην κε ην αμίσκα ηνπ Κνζκήηνξα, 
ηνπ Αλαπιεξσηή Κνζκήηνξα, ηνπ 
Πξνέδξνπ θαη ηνπ Αληηπξνέδξνπ Σκήκαηνο: 
Ννείηαη όηη ην πην πάλσ αζπκβίβαζην δελ 
ηζρύεη γηα κε απηνλνκεκέλα Σκήκαηα ή 
ρνιέο. 

 Αζπκβίβαζην 
αμησκάησλ 

 
33. 

 
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ ν 
Αληηπξύηαλεο δηθαηνύηαη λα απαιιαγεί 
πιήξσο από ηα δηδαθηηθά ηνπ θαζήθνληα. 

  
Γηδαθηηθά 
θαζήθνληα 



 
34. 

 
Η δηαδηθαζία εθινγήο θαζνξίδεηαη κε 
θαλόλεο πνπ εγθξίλεη ε ύγθιεηνο. 
Αληίγξαθν ησλ θαλόλσλ απηώλ θαηαηίζεηαη 
ζηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ γηα 
ελεκέξσζε κέζα ζε δύν κήλεο από ηελ 
έγθξηζε ηνπο ή κέζα ζε έλα κήλα από ηελ 
εκεξνκελία νπνηαζδήπνηε ηξνπνπνίεζήο 
ηνπο. 

  
Γηαδηθαζία 
εθινγήο 

  
ΜΔΡΟ  VI -  ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΥΟΛΗ 

 

  

35. Η ζύλζεζε ησλ πκβνπιίσλ ησλ ρνιώλ 
θαζνξίδεηαη κε ην άξζξν 17 ηνπ Νόκνπ. 

 ύλζεζε 

 
36. 

 
Η δηαδηθαζία ηεο εθινγήο ησλ εθπξνζώπσλ 
ησλ Σκεκάησλ ζην πκβνύιην ησλ ρνιώλ 
θαζνξίδεηαη κε θαλόλεο πνπ εγθξίλεη ε 
ύγθιεηνο. Αληίγξαθν ησλ θαλόλσλ απηώλ 
θαηαηίζεηαη ζηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ 
γηα ελεκέξσζε κέζα ζε δύν κήλεο από ηελ 
έγθξηζε ηνπο ή κέζα ζε έλα κήλα από ηελ 
εκεξνκελία νπνηαζδήπνηε ηξνπνπνίεζήο 
ηνπο. 

  
Γηαδηθαζία 
εθινγήο 

 
 

 
ΜΔΡΟ  VII – ΚΟΜΗΣΟΡΑ 

  

37. Ο Κνζκήηνξαο θάζε ρνιήο εθιέγεηαη 
ηνπιάρηζηνλ ηξεηο κήλεο πξηλ από ηε ιήμε 
ηεο ζεηείαο ηνπ απεξρόκελνπ Κνζκήηνξα 
από ηα κέιε ησλ πκβνπιίσλ ησλ 
Σκεκάησλ ηεο ρνιήο, ζε ζπλεδξία πνπ 
ζπγθαιείηαη εηδηθά γηα ην ζθνπό απηό.  

 Δθινγή 
 
 
 
 

 
38. Η ζεηεία ηνπ Κνζκήηνξα είλαη ηξηεηήο. Η 

επαλεθινγή ηνπ είλαη δπλαηή γηα κηα αθόκα 
ζεηεία. 

 Θεηεία 

 
39. 

 
Όηαλ γηα νπνηνδήπνηε ιόγν θελσζεί ε ζέζε 
ηνπ Κνζκήηνξα, ε ζέζε πιεξνύηαη κέζα ζε 
έμη εβδνκάδεο από ηελ εκέξα πνπ 
θελώζεθε, γηα ην ππόινηπν ηεο ζεηείαο 
απηνύ: 
 
Ννείηαη όηη εάλ ν ρξόλνο πνπ απνκέλεη είλαη 
πέξαλ ηνπ εκίζεσο ηεο ζεηείαο, ηόηε ε 
ζεηεία ινγίδεηαη σο θαλνληθή ζεηεία. 

  
Υεξεία ζέζεο 
 
 
 
 

 

 
40. 

 
Σν αμίσκα ηνπ Κνζκήηνξα είλαη 
αζπκβίβαζην κε ην αμίσκα ηνπ Πξύηαλε, 
ηνπ Αληηπξύηαλε, ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηνπ 
Αληηπξνέδξνπ Σκήκαηνο: 
Ννείηαη όηη ην πην πάλσ αζπκβίβαζην δελ 
ηζρύεη γηα κε απηνλνκεκέλα Σκήκαηα ή 
ρνιέο. 

  
Αζπκβίβαζην 
αμησκάησλ 

 
41. 

 
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ ν 
Κνζκήηνξαο δηθαηνύηαη λα απαιιαγεί 
κεξηθώο από ηα δηδαθηηθά ηνπ θαζήθνληα. 

  
Γηδαθηηθά 
θαζήθνληα 

 
42. 

 
Η δηαδηθαζία ηεο εθινγήο θαζνξίδεηαη κε 
θαλόλεο πνπ εγθξίλεη ε ύγθιεηνο. 
Αληίγξαθν ησλ θαλόλσλ απηώλ θαηαηίζεηαη 
ζηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ γηα 
ελεκέξσζε κέζα ζε δύν κήλεο από ηελ 
έγθξηζή ηνπο ή κέζα ζε έλα κήλα από ηελ 
εκεξνκελία νπνηαζδήπνηε ηξνπνπνίεζήο 
ηνπο. 

  
Γηαδηθαζία 
εθινγήο 
 
 

    



 
 

ΜΔΡΟ  VIII - ΑΝΑΠΛΗΡΧΣΗ 
ΚΟΜΗΣΟΡΑ 

 
43. Ο Αλαπιεξσηήο Κνζκήηνξαο θάζε ρνιήο 

εθιέγεηαη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο κήλεο πξηλ από 
ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ απεξρόκελνπ 
Αλαπιεξσηή Κνζκήηνξα από ηα κέιε ησλ 
πκβνπιίσλ ησλ Σκεκάησλ ηεο ρνιήο, ζε 
ζπλεδξία πνπ ζπγθαιείηαη εηδηθά γηα ην 
ζθνπό απηό. 

 Δθινγή 

44. Η ζεηεία ηνπ Αλαπιεξσηή Κνζκήηνξα είλαη 
ηξηεηήο. Η επαλεθινγή ηνπ είλαη δπλαηή γηα 
κηα αθόκα ζεηεία. 

 Θεηεία 
 

 
 
45. 

 
Όηαλ γηα νπνηνδήπνηε ιόγν θελσζεί ε ζέζε 
ηνπ Αλαπιεξσηή Κνζκήηνξα, ε ζέζε 
πιεξνύηαη κέζα ζε έμη εβδνκάδεο από ηελ 
εκέξα πνπ θελώζεθε, γηα ην ππόινηπν ηεο 
ζεηείαο απηνύ: 
 
Ννείηαη όηη εάλ ν ρξόλνο πνπ απνκέλεη είλαη 
πέξαλ ηνπ εκίζεσο ηεο ζεηείαο, ηόηε ε 
ζεηεία ινγίδεηαη σο θαλνληθή ζεηεία. 

  
Υεξεία ζέζεο 
 
 

 

 
46. 

 
Σν αμίσκα ηνπ Αλαπιεξσηή Κνζκήηνξα 
είλαη αζπκβίβαζην κε ην αμίσκα ηνπ 
Πξύηαλε, ηνπ Αληηπξύηαλε, ηνπ Πξνέδξνπ 
θαη ηνπ Αληηπξνέδξνπ Σκήκαηνο: 
Ννείηαη όηη ην πην πάλσ αζπκβίβαζην δελ 
ηζρύεη γηα κε απηνλνκεκέλα Σκήκαηα ή 
ρνιέο. 

  
Αζπκβίβαζην 
αμησκάησλ 

 
47. 

 
Η δηαδηθαζία ηεο εθινγήο θαζνξίδεηαη κε 
θαλόλεο πνπ εγθξίλεη ε ύγθιεηνο. 
Αληίγξαθν ησλ θαλόλσλ απηώλ θαηαηίζεηαη 
ζηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ γηα 
ελεκέξσζε κέζα ζε δύν κήλεο από ηελ 
έγθξηζή ηνπο ή κέζα ζε έλα κήλα από ηελ 
εκεξνκελία νπνηαζδήπνηε ηξνπνπνίεζήο 
ηνπο. 

  
Γηαδηθαζία 
εθινγήο 

  
ΜΔΡΟ ΙΥ – ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΜΗΜΑΣΟ 

 

  

48. Η ζύλζεζε ησλ πκβνπιίσλ ησλ Σκεκάησλ 
θαζνξίδεηαη κε ην άξζξν 18 ηνπ Νόκνπ. 

 ύλζεζε 

 
49. 

 
Σν πκβνύιην Σκήκαηνο εθιέγεη Πξόεδξν 
θαη Αληηπξόεδξν κεηαμύ ησλ Καζεγεηώλ θαη 
Αλαπιεξσηώλ Καζεγεηώλ ηνπ Σκήκαηνο. 

  
Πξόεδξνο θαη 
Αληηπξόεδξνο 

 
50. 

 
Γηα ηε ιήςε απόθαζεο από ην πκβνύιην 
Σκήκαηνο πνπ αθνξά ζηνλ πξνζδηνξηζκό 
ηνπ γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ θαη ηεο 
βαζκίδαο ζηελ νπνία πξνθεξύζζνληαη λέεο 
ζέζεηο αθαδεκατθνύ πξνζσπηθνύ θαη ζηε 
ζπγθξόηεζε ησλ Δηδηθώλ Δπηηξνπώλ 
εθινγήο ή αλέιημεο αθαδεκατθνύ 
πξνζσπηθνύ, απαηηείηαη πιεηνςεθία ε 
νπνία πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζην ηα 2/3 ησλ 
παξόλησλ κειώλ ηνπ πκβνπιίνπ πνπ 
βξίζθνληαη ζε κόληκεο βαζκίδεο. 
 

  
Δηδηθή 
πιεηνςεθία γηα 
ηνλ πξνζδηνξηζκό 
ηνπ γλσζηηθνύ 
αληηθεηκέλνπ θαη 
ηεο βαζκίδαο 
λέσλ ζέζεσλ 
 

 

51. Η εθινγή Πξνέδξνπ θαη Αληηπξνέδξνπ 
γίλεηαη ζε εηδηθή ζπλεδξία ηνπ Σκήκαηνο ηελ 
νπνία ζπγθαιεί ν Κνζκήηνξαο ηεο ρνιήο, 
ν νπνίνο δελ έρεη δηθαίσκα ςήθνπ, αλ δελ 
είλαη κέινο ηνπ Σκήκαηνο. Γηα ηε ζπλεδξία 

 Δθινγή Πξνέδξνπ 
θαη Αληηπξνέδξνπ 
 
 

 



απηή απαηηείηαη απαξηία δύν ηξίησλ ησλ 
κειώλ ηνπ πκβνπιίνπ.  
 
Αλ δελ ππάξρεη απαξηία, ηόηε 
επαλαιακβάλεηαη ε ζπλεδξία ηελ επόκελε 
εξγάζηκε εκέξα, νπόηε απαξηία απνηεινύλ 
ηα κηζά κέιε ηνπ πκβνπιίνπ. 

 
52. 

 
Η δηαδηθαζία ηεο εθινγήο θαζνξίδεηαη κε 
θαλόλεο πνπ εγθξίλεη ε ύγθιεηνο. 
Αληίγξαθν ησλ θαλόλσλ απηώλ θαηαηίζεηαη 
ζηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ γηα 
ελεκέξσζε κέζα ζε δύν κήλεο από ηελ 
έγθξηζή ηνπο ή κέζα ζε έλα κήλα από ηελ 
εκεξνκελία νπνηαζδήπνηε ηξνπνπνίεζήο 
ηνπο. 
 

  
Γηαδηθαζία 
εθινγήο 

52Α Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ ν 
Πξόεδξνο ηνπ Σκήκαηνο δηθαηνύηαη λα 
απαιιαγεί κεξηθώο από ηα δηδαθηηθά ηνπ 
θαζήθνληα. 

 Γηδαθηηθά 
Καζήθνληα 

 
 

 
ΜΔΡΟ Υ 

ΔΚΠΡΟΧΠΟΙ ΦΟΙΣΗΣΧΝ 
ΣΑ ΟΡΓΑΝΑ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ 

 

  

53. Οη εθπξόζσπνη ησλ θνηηεηώλ ζην 
πκβνύιην ηεο ρνιήο θαη ζηε ύγθιεην δε 
ιακβάλνπλ κέξνο ζηε ζπδήηεζε θαη ζηε 
ιήςε απνθάζεσλ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ 
ηελ εθινγή ή πξναγσγή ηνπ αθαδεκατθνύ 
πξνζσπηθνύ θαη ζε ζέκαηα πνπ έρνπλ 
ζρέζε κε ην πεξηερόκελν ησλ εμεηαζηηθώλ 
δνθηκίσλ θαη ηε βαζκνινγία. 

 Γηθαίσκα  
Φήθνπ 

 
54. 

 
Η εθινγή ησλ εθπξνζώπσλ ησλ θνηηεηώλ 
γίλεηαη κε κπζηηθή ςεθνθνξία. Σηο εθινγέο 
δηνξγαλώλεη ε Φνηηεηηθή Έλσζε. 

  
Σξόπνο 
ςεθνθνξίαο 

 
55. 

 
Οη θνηηεηέο εθπξνζσπνύληαη ζην 
πκβνύιην ηνπ Παλεπηζηεκίνπ από ηνλ 
Πξόεδξν ηεο Φνηηεηηθήο Έλσζεο. 

  
Δθπξνζώπεζε 
θνηηεηώλ ζην 
πκβνύιην 

 
56. 

 
1. Οη εθπξόζσπνη ησλ θνηηεηώλ ζηε 

ύγθιεην, ζηα πκβνύιηα ησλ ρνιώλ 
θαη ζηα πκβνύιηα ησλ Σκεκάησλ 
εθιέγνληαη ή νξίδνληαη ζύκθσλα κε ην 
Καηαζηαηηθό ηεο Φνηηεηηθήο Έλσζεο.  

 
2. Οη εθπξόζσπνη ησλ θνηηεηώλ ζηε 

ύγθιεην νξίδνληαη από ην Γηνηθεηηθό 
πκβνύιην ηεο Φνηηεηηθήο Έλσζεο, 
αλάινγα κε ηε δύλακε ησλ 
ζπλδπαζκώλ ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην 
ηεο Έλσζεο. 

 
3. Γηθαίσκα ηνπ εθιέγεηλ θαη εθιέγεζζαη 

ζην πκβνύιην ρνιήο έρνπλ νη 
θνηηεηέο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζηε 
ρνιή. 

 
4. Γηθαίσκα ηνπ εθιέγεηλ θαη εθιέγεζζαη 

ζην πκβνύιην Σκήκαηνο έρνπλ νη 
θνηηεηέο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζην 
Σκήκα. 

  
Δθπξνζώπεζε 
θνηηεηώλ ζηε 
ύγθιεην, ζην 
πκβνύιην ησλ 
ρνιώλ θαη ζηα 
πκβνύιηα ησλ 
Σκεκάησλ 
 
 
 

 

 
57. 

 
1. Γηα ηελ νξγάλσζε ησλ εθινγώλ ην 

  
Δθνξεπηηθή 



πκβνύιην ηεο Φνηηεηηθήο Έλσζεο, 
νξίδεη Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή από 
θνηηεηέο. Σν πκβνύιην ηεο Φνηηεηηθήο 
Έλσζεο κπνξεί λα νξίζεη σο Πξόεδξν 
ή σο κέινο ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο 
θαη κέιε ηνπ αθαδεκατθνύ θαη ηνπ 
δηνηθεηηθνύ πξνζσπηθνύ  ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ. 

 
2. Η Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή κπνξεί λα 

θάλεη ρξήζε ησλ ππεξεζηώλ ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηεο 
εθινγήο. 

Δπηηξνπή 

 
58. 
 
 
 
 

 
1. Η Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή πξνθεξύζζεη 

ηελ εθινγή ηνπιάρηζηνλ ηξεηο 
εβδνκάδεο πξηλ από ηελ εκέξα 
δηεμαγσγήο ηεο. 

 
2. Οη ππνςεθηόηεηεο ππνβάιινληαη ζηνλ 

Πξόεδξν ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο 
ζε εηδηθό έληππν, ην νπνίν ππνγξάθεηαη 
– 

       (α)   Από ηέζζεξηο θνηηεηέο ηνπ 
Σκήκαηνο γηα εθινγή εθπξνζώπνπ ζην 
πκβνύιην ηνπ Σκήκαηνο: θαη 

 
       (β)  Από ηέζζεξηο θνηηεηέο πνπ έρνπλ 

δηθαίσκα ςήθνπ, από ηνπο νπνίνπο δύν 
ηνπιάρηζηνλ πξνέξρνληαη από 
δηαθνξεηηθά Σκήκαηα ηεο ρνιήο, ζηελ 
πεξίπησζε εθινγήο εθπξνζώπνπ ζην 
πκβνύιην ηεο ρνιήο. 

  
Γηαδηθαζία 
εθινγήο 
 
 
 

 
 

  
3. Οη ππνςεθηόηεηεο ππνβάιινληαη 

ηνπιάρηζην κία εβδνκάδα πξηλ από ηελ 
εκέξα ηεο εθινγήο. 

 
4. Η εθινγή γίλεηαη απαξαίηεηα θαηά ηε 

δηάξθεηα εξγάζηκεο εκέξαο. 
 
5. Η Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή θαηακεηξά ηηο 

ςήθνπο θαη ππνβάιιεη ηα 
απνηειέζκαηα γξαπηώο ζηνλ Πξόεδξν 
ηεο Φνηηεηηθήο Έλσζεο, ν νπνίνο, 
αθνύ ηα αλαθνηλώζεη, αλαθεξύζζεη 
ηνπο εθιεγέληεο. 

  
 
 
 

 

 
 
 

 
ΜΔΡΟ ΥΙ – ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

 

  

 
59. 

 
Καηά ηελ πξώηε εθαξκνγή ησλ Καλνληζκώλ 
απηώλ, όπνπ απαηηείηαη έγθξηζε ή ζύγθιεζε 
νξγάλνπ από όξγαλν ην νπνίν δελ έρεη 
αθόκα εθιεγεί ή ζπζηαζεί, ε έγθξηζε δίδεηαη 
από ηελ Πξνζσξηλή Γηνηθνύζα Δπηηξνπή, ε 
νπνία απνθαζίδεη θαη γηα ηε ζύγθιεζε ηνπ 
νξγάλνπ. 

  
Πξώηε ζύγθιεζε 
ζπλεδξίαο ησλ 
ζπιινγηθώλ 
νξγάλσλ 

 
60. 

 
Σα όξγαλα πνπ πξνβιέπνληαη ζηνπο 
παξόληεο Καλνληζκνύο πξέπεη λα εθιεγνύλ 
θαη λα ζπγθξνηεζνύλ κέζα ζε ηξεηο κήλεο 
από ηελ έλαξμε ηεο ηζρύνο ησλ παξόλησλ 
Καλνληζκώλ.  

  
Άκεζε εθινγή 
νξγάλσλ 

    
 
 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


