
6. ΠΕΙΘΑΡΥΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕ 

6.1 ΠΕΙΘΑΡΥΙΚΟ ΕΛΕΓΥΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΤ ΚΑΙ ΑΛΛΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ-
ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ 1999 

 
Κ.Δ.Π.282/99 

Οη πεξί Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ (Πεηζαξρηθόο ’Ειεγρνο Αθαδεκατθνύ θαη άιινπ Εθπαηδεπηηθνύ 
Πξνζσπηθνύ) Καλνληζκνί ηνπ 1999, όπσο δεκνζηεύηεθαλ ζηελ Επίζεκε Εθεκεξίδα ηεο Δεκνθξαηίαο 
ζηηο 26 Ννεκβξίνπ 1999. 
 
Ο 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 1999, 
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 

 
Οη παξόληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί 

Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ (Πεηζαξρηθόο ’Ειεγρνο ηνπ 
Αθαδεκατθνύ θαη άιινπ Εθπαηδεπηηθνύ 
Πξνζσπηθνύ) Καλνληζκνί ηνπ 1999. 

  
πλνπηηθόο 
ηίηινο. 

 
Μέινο ηνπ Αθαδεκατθνύ Πξνζσπηθνύ ή άιινπ 

Εθπαηδεπηηθνύ Πξνζσπηθνύ ππόθεηηαη ζε 
πεηζαξρηθή δίσμε, αλ δηαπξάμεη πεηζαξρηθό 
αδίθεκα. 

  
Πεηζαξρηθή 
δίσμε. 

 
Πεηζαξρηθό αδίθεκα ζπληζηά: 

(α)  Παξαβίαζε ησλ θαλνληζκώλ θαη θαλόλσλ 
(β)  ζπκπεξηθνξά κειώλ ηνπ Αθαδεκατθνύ ή άιινπ 
Εθπαηδεπηηθνύ Πξνζσπηθνύ πξνο ηα ππόινηπα 
κέιε ηεο παλεπηζηεκηαθήο θνηλόηεηαο, ε νπνία δε 
ζπλάδεη πξνο ηελ ηδηόηεηά ηνπο. 

  
Πεηζαξρηθό 
αδίθεκα. 

 
Σα πεηζαξρηθά αδηθήκαηα θαζνξίδνληαη ζε θαλόλεο πνπ 

θαηαξηίδεη ε ύγθιεηνο θαη εγθξίλεη ην πκβνύιην. 

  
Καζνξηζκόο 
πεηζαξρηθνύ 
αδηθήκαηνο. 

 
 
 
 
Η πεηζαξρηθή πνηλή κπνξεί λα έρεη κηα από ηηο πην 

θάησ κνξθέο: 
(α)  Γξαπηή επίπιεμε. 
(β)  Δηαθνπή εηήζηαο πξνζαύμεζεο. 
(γ)  Αλαβνιή εηήζηαο πξνζαύμεζεο. 
(δ) Υξεκαηηθή πνηλή πνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο 
απνιαβέο ηξηώλ κελώλ. 
(ε)  Τπνβηβαζκόο ηεο κηζζνδνηηθήο θιίκαθαο. 
(ζη) Τπνρξεσηηθή αξγία γηα πεξίνδν κέρξη δύν 
εμακήλσλ. 
(δ)  Αλαγθαζηηθή αθππεξέηεζε. 
(ε)  Απόιπζε.  

  
 
 
 
Πεηζαξρηθέο 
πνηλέο. 

 
Οηαδήπνηε έγγξαθε θαηαγγειία ζρεηηθή κε ηε δηάπξαμε 

πεηζαξρηθνύ αδηθήκαηνο αθνινπζεί ζπγθεθξηκέλε 
δηαδηθαζία πνπ θαζνξίδεηαη κε θαλόλεο πνπ 
θαηαξηίδεη ε ύγθιεηνο θαη εγθξίλεη ην πκβνύιην. 

  
Δηαδηθαζία 
πεηζαξρηθνύ 
ειέγρνπ. 

 
Πεηζαξρηθόο έιεγρνο αζθείηαη πξσηνβάζκηα από 

  
Επηηξνπή 



κόληκε πξσηνβάζκηα Επηηξνπή Πεηζαξρηθνύ 
Ειέγρνπ, ηελ νπνία δηνξίδεη ε ύγθιεηνο θαη 
επηθπξώλεη ην πκβνύιην. 

Πεηζαξρηθνύ 
Ειέγρνπ. 

 
Η απόθαζε ηεο Επηηξνπήο Πεηζαξρηθνύ Ειέγρνπ 

ππόθεηηαη ζε αλαζεώξεζε από ηε ύγθιεην σο 
δεπηεξνβάζκην όξγαλν όπσο θαζνξίδεηαη ζε 
θαλόλεο πνπ θαηαξηίδεη ε ύγθιεηνο θαη εγθξίλεη ην 
πκβνύιην. 

  
Λήςε 
απόθαζεο. 

 


