
1. Ο ΠΔΡΙ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟ 
 
ΑΝΔΠΙΗΜΗ ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ ΠΟΤ ΠΡΟΒΛΔΠΟΤΝ ΓIΑ ΣΗΝ IΓΡΤΗ ΚΑI ΛΔIΣΟΤΡΓIΑ 

ΣΟΤ ΠΑΝΔΠIΣΗΜIΟΤ ΚΤΠΡΟΤ 
 

Οι περί Παvεπιστημίoυ Kύπρου Νόμoι τoυ 1989 - 2007. 

------------------------------------------------- 
Αξηζκφο 144 ηoπ 1989 
Αξηζκφο 137 ηνπ 1990 

 Αξηζκφο 53(Ι) ηνπ 1994 
 Αξηζκφο 24(Ι) ηνπ 1995 
 Αξηζκφο 59(Ι) ηνπ 1997 
Αξηζκφο 90(Ι) ηνπ 1998 
Αξηζκφο 127(Ι) ηνπ 1999 
Aξηζκφο 84(Ι) ηνπ 2000 
Aξηζκφο 44(Ι) ηνπ 2001 
Aξηζκφο 90(Ι) ηνπ 2002 
Αξηζκφο 151(Ι) ηνπ 2002 
Αξηζκφο 44(Ι) ηνπ 2003 
Αξηζκφο 199(Ι) ηνπ 2003 
Aξηζκφο 46(Ι) ηνπ 2006 
Αξηζκφο 152(Ι) ηνπ 2006 
Αξηζκφο 83(Ι) ηνπ 2007 

1. Οη παξφληεο Νφκoη ζα αvαθέξνληαη σο oη πεξί 
Παvεπηζηεκίoπ Κχπξoπ Νφκoη ηoπ 1989 – 2007 
 

 πλνπηηθφο 
ηίηινο 

  
ΜΔΡΟ I – ΔIΑΓΩΓIΚΔ ΓIΑΣΑΞΔI 

 

  

2. ηoπο παξφvηεο Νφκoπο- 
 
 "Αvηηπξχηαvεο" ζεκαίvεη νπνηνδήπνηε 

απφ ηνπο Αvηηπξπηάλεηο ηoπ 
Παvεπηζηεκίoπ πoπ εθιέγνληαη ζχκθσvα 
κε ηo άξζξo 15. 

 
 "Καvovηζκoί" ζεκαίvεη ηoπο Καvovηζκoχο 

ηoπ Παvεπηζηεκίoπ πoπ εθδίδovηαη κε 
βάζε ηov παξφvηα Νφκo. 

 
 "Παvεπηζηήκηo" ζεκαίvεη ηo Παvεπηζηήκηo 

Κχπξoπ πoπ ηδξχεηαη κε ηov παξφvηα 
Νφκo. 

 
 "Πξχηαvεο" ζεκαίvεη ηov Πξχηαvε ηoπ 

Παvεπηζηεκίoπ πoπ εθιέγεηαη ζχκθσvα 
κε ηo άξζξo 14. 

 
"πκβoχιηo" ζεκαίvεη ηo πκβoχιηo ηoπ 
Παvεπηζηεκίoπ πoπ ηδξχεηαη κε βάζε ηo άξζξo 5. 
 

 Δξκεvεία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 

 ΜΔΡΟ II – ΣΟ ΠΑΝΔΠIΣΗΜIΟ   
3. (1) Η Κππξηαθή Γεκoθξαηία ηδξχεη 

Παvεπηζηήκηo κε έδξα ηεv πεξηoρή 
Λεπθσζίαο θαη κε επσvπκία 
“Παvεπηζηήκηo Κχπξoπ”. 
 

 ΄Ιδξπζε ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ 

 (2) Σo Παvεπηζηήκηo εμππεξεηεί ηηο αvάγθεο 
φισv ησv πoιηηψv ηεο Κππξηαθήο 
Γεκoθξαηίαο θαη δέρεηαη θαη αιιoδαπoχο 
θoηηεηέο. 

  

  
(3) 

 
Σo Παvεπηζηήκηo απoηειεί voκηθφ 
πξφζσπo δεκφζηoπ δηθαίoπ θαη κπoξεί - 

  

  (α) Να εvάγεη θαη εvάγεηαη   
  (β) Να απoδέρεηαη, αγoξάδεη θαη 

θαηέρεη πεξηoπζία 
  



  (γ) Αθoχ ηεξεζoχv oη δηαηάμεηο ηoπ 
παξφvηα Νφκoπ, vα απoθηά κε 
αγoξά, κίζζσζε, αvηαιιαγή, 
δσξεά ή κε oπoηoδήπoηε άιιo 
ηξφπo αθίvεηε ή θηvεηή πεξηoπζία 
γηα εθπιήξσζε ησv ζθoπψv ηoπ 

  

  (δ) Αθoχ ηεξεζoχv oη δηαηάμεηο ηoπ 
παξφvηα Νφκoπ, vα πσιεί, 
αvηαιιάζζεη, δσξίδεη, εθκηζζψvεη, 
εθρσξεί ή κε oπoηoδήπoηε ηξφπo 
δηαζέηεη oπoηαδήπoηε θηvεηή ή 
αθίvεηε πεξηoπζία θαη vα 
εθκηζζψvεη, ππoζεθεχεη ή 
επηβαξχvεη ηεv πεξηoπζία ηoπ γηα 
ηεv εθπιήξσζε ησv ζθoπψv ηoπ 

  

  (ε) Να εθηειεί θάζε πξάμε πoπ 
εvδερφκεvα ζπvεπάγεηαη ε 
εθπιήξσζε ησv δπvάκεη ηoπ  
 
 
παξφvηα Νφκoπ ζθoπψv ηoπ ή 
πoπ αvαιακβάvεηαη ή είvαη δπvαηφv 
vα αvαιεθζεί απφ ή θαηά voκηθψv 
πξoζψπσv δεκoζίoπ δηθαίoπ. 
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4. (α) Γιψζζεο δηδαζθαιίαο ηoπ Παvεπηζηεκίoπ 
είvαη ε Διιεvηθή θαη ε Σoπξθηθή. 
 

 Γιψζζεο θαη 
θoπoί ηoπ 
Παvεπηζηεκίoπ 

 (β) ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο, πνπ θαζνξίδνληαη 
κε απφθαζε ηεο πγθιήηνπ, ην 
Παλεπηζηήκην δχλαηαη- 
(η) Να πξνζθέξεη θαη ζε άιιε γιψζζα 
νξηζκέλα απφ ηα πθηζηάκελα κεηαπηπρηαθά 
πξνγξάκκαηα θαη 
(ηη)  λα πξνζθέξεη ζε νπνηαδήπνηε γιψζζα 
δηαπαλεπηζηεκηαθά πξνγξάκκαηα 
ζπνπδψλ, ηα νπνία εληάζζνληαη ζηα 
πξνγξάκκαηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο: 
Ννείηαη φηη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο 
ππνπαξαγξάθνπ απηήο, ν φξνο 
«δηαπαλεπηζηεκηαθφ πξφγξακκα 
ζπνπδψλ» ζεκαίλεη παλεπηζηεκηαθφ 
πξφγξακκα ζπνπδψλ πνπ νξγαλψλεηαη κε 
ζπλεξγαζία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη δχν 
ηνπιάρηζηνλ άιισλ παλεπηζηεκίσλ ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηα πιαίζηα ηεο 
δξάζεο 1 ηνπ πξνγξάκκαηνο “ERASMUS 
MUNDUS MASTERS COURSES” ή άιισλ 
αλάινγσλ πξνγξακκάησλ πνπ ζην κέιινλ 
ζα νξγαλσζνχλ απφ ηελ Δπξσπατθή 
Έλσζε: 
Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη ην χςνο ησλ 
δηδάθηξσλ γηα ηα πξνγξάκκαηα πνπ 
πξνζθέξνληαη δπλάκεη ησλ 
ππνπαξαγξάθσλ (η) θαη (ηη), ζα 
αληηθαηνπηξίδεη ην πξαγκαηηθφ θφζηνο γηα 
ηελ πξνζθνξά ηνπο. 
 

  

 (γ) Οη αιινδαπνί θνηηεηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ 
ζηα πξνγξάκκαηα πνπ πξνζθέξνληαη 
δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ (β) 
παξαθνινπζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 
ζπνπδψλ ηνπο ζην Παλεπηζηήκην έλα 
ηνπιάρηζην κάζεκα «ειιεληθήο γιψζζαο 
θαη πνιηηηζκνχ».  
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 (2) θoπφο ηoπ Παvεπηζηεκίoπ είvαη ε   



πξoαγσγή ηεο επηζηήκεο, ηεο γvψζεο, ηεο 
κάζεζεο θαη ηεο παηδείαο κε ηε δηδαζθαιία 
θαη ηεv έξεπvα, θαη εηδηθφηεξα- 

  (α) Η παξoρή εθπαίδεπζεο θπξίσο ζε 
εηδηθφηεηεο πoπ ζπκβάιιoπv ζηεv 
θoηvσvηθή, oηθovoκηθή θαη 
πoιηηηζηηθή αvάπηπμε ηεο 
Γεκoθξαηίαο θαη ηoπ ιαoχ ηεο 
Κχπξoπ ψο ζπvφιoπ 

  

  (β) Η παξoρή κέζσv θαη δπvαηoηήησv 
εθπαίδεπζεο ζε παvεπηζηεκηαθφ 
επίπεδo ζε πξφζσπα πoπ έρoπv 
ηα απαηηoχκεvα πξoζφvηα 

  

  (γ) Η παξoρή ησv θχθισv ζπoπδψv 
θαη ησv πξoγξακκάησv πoπ 
θαζoξίδovηαη απφ ηov παξφvηα 
Νφκo ή κε βάζε ηov παξφvηα 
Νφκo 

  

  (δ) Η πξoαγσγή ηεο γvψζεο θαη ησv 
πξαθηηθψv εθαξκoγψv ηεο κε ηε 
δηδαζθαιία, ηεv έξεπvα θαη άιια 
κέζα 

  

  (ε) Η εvζάξξπvζε ηεο κειέηεο θαη ηεο 
έξεπvαο θαη παξoρή 
δηεπθoιχvζεσv πξoο ηoχηo γεvηθά 

  

  (ζη) Η δηαζθάιηζε ηεο αθαδεκατθήο 
ειεπζεξίαο θαη ηεο ειεχζεξεο 
επηζηεκovηθήο αvαδήηεζεο θαη 
δηαθίvεζεο ηδεψv 

  

  (δ) Η ζπκβoιή ζηεv 
αιιειoθαηαvφεζε κεηαμχ ησv 
θoηvoηήησv ηεο Γεκoθξαηίαο θαη ε 
θαιιηέξγεηα ησv παξαδφζεσv θαη 
ηoπ πoιηηηζκoχ ηoπο 

  

  (ε) Η αvάπηπμε ζπvεξγαζίαο κε 
αθαδεκατθά θαη επηζηεκovηθά 
ηδξχκαηα ηoπ εμσηεξηθoχ 

  

   
 
(ζ) 

 
 
Η παξoρή θαη απovoκή πηπρίσv, 
κεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ, 
δηπισκάησv θαη άιισv ηίηισv 
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ΜΔΡΟ III – ΤΜΒΟΤΛIΟ 

 

  

5. (1) Τθίζηαηαη πκβoχιηo πoπ απoηειείηαη απφ 
ηα αθφιoπζα κέιε:  

 πγθξφηεζε 
πκβoπιίoπ 

  (α) Σov Πξχηαvε θαη ηoπο 
Αvηηπξπηάλεηο ηoπ Παvεπηζηεκίoπ 

  

  (β) Γχν κέιε ηoπ κφvηκoπ 
αθαδεκατθoχ πξoζσπηθoχ πoπ 
εθιέγovηαη απφ ηo ζχvoιo ηoπ 
αθαδεκατθoχ πξoζσπηθoχ 

  

  (γ) Σέζζεξα κέιε πoπ δηoξίδovηαη 
απφ ηo Τπoπξγηθφ πκβoχιηo 

  

  (δ) Σξία κέιε πoπ δηoξίδovηαη απo ηε 
χγθιεηo ηoπ Παvεπηζηεκίoπ, θαη 
πoπ δεv κπoξoχv vα είvαη κέιε 
ηoπ πξoζσπηθoχ ηoπ 
Παvεπηζηεκίoπ 

  

  (ε) Δvα κέιoο πoπ εθπξoζσπεί ηoπο 
θoηηεηέο ηoπ Παvεπηζηεκίoπ 

  

  (ζη) Δλα κέινο πνπ εθπξνζσπεί ην 
δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ, ην νπνίν 
εθιέγεηαη απφ ην ζχλνιν ηνπ 
πξνζσπηθνχ απηνχ. 

  

     



(2) ηηο ζπvεδξίεο ηoπ πκβoπιίoπ κεηέρεη, 
ρσξίο δηθαίσκα ςήθoπ, o Γηεπζπvηήο 
Γηoίθεζεο θαη Οηθovoκηθψv.  
 

6. (1) Σo πκβoχιηo, αθoχ ηεξεζoχv oη 
δηαηάμεηο ηoπ παξφvηα Νφκoπ, αζθεί ηηο 
εμoπζίεο θαη εθηειεί ηα θαζήθovηα πoπ ηoπ 
αvαηίζεvηαη απφ ηov παξφvηα Νφκo ή κε 
βάζε ηov παξφvηα Νφκo θαη εηδηθφηεξα: 

 πκβoχιηo 

  (α) Δρεη ηε δηαρείξηζε θαη έιεγρo ησv 
δηoηθεηηθψv θαη oηθovoκηθψv 
ππoζέζεσv ηoπ Παvεπηζηεκίoπ θαη 
ηεο πεξηoπζίαο ηoπ θαη εηδηθφηεξα: 

  

    
 
 
(i) 

 
 
 
Καηαξηίδεη ηov εηήζηo 
πξoυπoιoγηζκφ ηoπ 
Παvεπηζηεκίoπ πoπ 
θαιχπηεη ηo oηθovoκηθφ έηoο 
πoπ αξρίδεη ηεv 1ε 
Ιαλνπαξίνπ θαη ιήγεη ηεv 
31ε Γεθεκβξίνπ θάζε 
ρξφvoπ.  
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   (ii) Καζνξίδεη ην επίπεδν 
κηζζψλ θαη άιισλ 
σθειεκάησλ ηνπ 
πξνζσπηθνχ ηνπ Παλεπη-
ζηεκίνπ 

  

   (iii) Καηαλέκεη ηα θνλδχιηα γηα 
θηηξηαθή ππνδνκή ηνπ 
Παλε-πηζηεκίνπ 

  

  (β) Δvεξγεί ζε ζρέζε κε ηηο πηo πάvσ 
ππoζέζεηο θαη πεξηoπζία θαηά 
ηξφπo πoπ πξoάγεη θαηά ηov 
θαιχηεξo δπvαηφ ηξφπo ηα 
ζπκθέξovηα θαη ηoπο ζθoπoχο 
ηoπ Παvεπηζηεκίoπ 

  

  (γ) (i) Δρεη εμνπζία θαη 
αξκνδηφηεηα λα πξνβαίλεη 
ζηηο απαξαίηεηεο 
δηαπηζησηηθέο πξάμεηο πνπ 
αθνξνχλ ηηο εθινγέο ή 
πξναγσγέο ηνπ 
Αθαδεκατθνχ Πξνζσπηθνχ 
θαη λα επηθπξψλεη ηνπο 
δηνξηζκνχο θαη ηηο 
πξναγσγέο ηνπ 
 

  

   (ii) Δρεη εμoπζία θαη 
αξκoδηφηεηα vα 
επηθπξψvεη ηoπο 
δηoξηζκoχο ή πξoαγσγέο 
ηoπ δηoηθεηηθoχ 
πξoζσπηθoχ ηoπ 
Παvεπηζηεκίoπ 

  

  (δ) Δρεη ηελ επζχλε γηα ηελ εθαξκνγή 
ηνπ παξφληνο Νφκνπ 
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(ε) 
 
Αζθεί θάζε άιιε εμoπζία πoπ ηoπ 
δίvεηαη κε ηov παξφvηα ή κε βάζε 
ηov παξφvηα Νφκo. 
 

  
 
 

 



6. Α Σν πκβνχιην δχλαηαη λα θαηαξηίδεη 
Δπηηξνπέο απφ κέιε ηνπ ζηηο νπνίεο 
κπνξεί λα κεηαβηβάδεη, ππφ ηνπο φξνπο θαη 
ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ θξίλεη εθάζηνηε 
ζθφπηκν λα θαζνξίζεη, νπνηεζδήπνηε απφ 
ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ.  
 

 Δπηηξνπέο 
πκβνπιίνπ 

7. (1) Απαξηία απoηειoχv ηφζα παξφvηα κέιε 
ηoπ πκβoπιίoπ φζoο είvαη o ακέζσο 
κεγαιχηεξoο αθέξαηoο ηoπ κηζoχ ησv κειψv 
ηoπ πκβoπιίoπ αξηζκφο. 
 

 Απαξηία θαη 
Σξφπoο Λήςεο 
Απoθάζεσv 
 

 (2) Οη απoθάζεηο ηoπ πκβoπιίoπ ιακβάvovηαη 
κε απφιπηε πιεηoςεθία ησv παξφλησλ 
κειψλ ηνπ. 
 

  

8. (1) Σα δηoξηδφκεvα ή εθιεγφκεvα κέιε ηoπ 
πκβoπιίoπ ππεξεηoχv γηα πεξίoδo ηξηψv 
ρξφvσv απφ ηo δηoξηζκφ ή ηεv εθιoγή ηoπο, 
κπoξoχv φκσο vα επαvαδηoξηζηoχv ή vα 
επαvεθιεγoχv γηα ηξία αθφκε ρξφvηα: 
 
Noείηαη φηη ε ζεηεία ηoπ Πξχηαvε, ησλ 
Αvηηπξπηάλεσλ θαη ηoπ εθπξoζψπoπ ησv 
θoηηεηψv, δηαξθεί γηα φζo ρξφvo 
δηαηεξoχv ηεv ηδηφηεηα κε ηεv oπoία 
δηoξίδovηαη ζηo πκβoχιηo. 
 

 Θεηεία ησv 
Μειψv ηoπ 
πκβoπιίoπ 

 (2) Αvεμάξηεηα απo ηηο πξφvoηεο ηoπ εδαθίoπ 
(1) ε ζεηεία ησλ κειψλ ηoπ πξψηoπ 
πκβoπιίoπ πoπ δηoξίδovηαη ή εθιέγovηαη 
θαζoξίδεηαη ψο αθoιoχζσο: 
 

  

  (α) Σνπ Πξνέδξνπ θαη ηνπ 
Αληηπξνέδξνπ ε ζεηεία είλαη 
ηεηξαεηήο 

  

  (β) Σξηψλ κειψv ε ζεηεία είvαη ηξηεηήο
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(γ) 

 
Σεζζάξσv κειψv ε ζεηεία είvαη 
ηεηξαεηήο  

  

  (δ) Σξηψλ κειψv ε ζεηεία είvαη 
πεvηαεηήο. 
 

  

 (3) Η δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ησv κειψv ηoπ 
πξψηoπ πκβoπιίoπ θαζoξίδεηαη κε 
θιήξσζε θαηά ηεv πξψηε πvεδξία ηoπ 
πκβoπιίoπ. 
 

  

 (4) Σα κέιε ηoπ πκβoπιίoπ δεv κπoξoχv vα 
απoιπζoχv παξά κφvo γηα ηoπο ιφγoπο θαη 
κε ηov ηξφπo πoπ απoιχovηαη oη δηθαζηέο 
ηoπ Αvσηάηoπ Γηθαζηεξίoπ. 
 

  

 (5) ε πεξίπησζε πoπ θεvoχηαη ζέζε κέιoπο 
ηoπ πκβoπιίoπ, ηφηε ζηε ζέζε ηoπ 
δηoξίδεηαη ή εθιέγεηαη άιιo πξφζσπo πoπ 
θαηέρεη ηε ζέζε απηή γηα ηφζo ρξφvo φζoο 
είvαη o ρξφvνο πoπ απoκέvεη γηα ηε ιήμε 
ηεο ζεηείαο ηoπ κέιoπο ζηε ζέζε ηoπ 
oπoίoπ δηoξίζηεθε ή εθιέγεθε. 
 
Δάλ ν ρξφλνο πνπ απνκέλεη είλαη πέξαλ 
ηνπ εκίζενο ηεο ζεηείαο, ηφηε, ν ρξφλνο 
απηφο γηα ζθνπνχο επαλαδηνξηζκνχ ή 
επαλεθινγήο, ζεσξείηαη ηξηεηήο ζεηεία. 
 

  



9. (1) Ο Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο 
δηαβνπιεχεηαη κε ηε χγθιεην ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ θαη απφ ηα ηέζζεξα κέιε 
πνπ δηνξίδνληαη απφ ην Τπνπξγηθφ 
πκβνχιην θαη απφ ηα ηξία κέιε πνπ 
δηνξίδνληαη απφ ηε χγθιεην ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ, δηνξίδεη ηνλ Πξφεδξν θαη 
ηνλ Αληηπξφεδξν ηνπ πκβνπιίνπ.  ηελ 
πεξίπησζε πνπ ν Πξφεδξoο πξνέξρεηαη 
απφ ηα κέιε πνπ έρεη δηνξίζεη ην 
Τπνπξγηθφ πκβνχιην, ν Αληηπξφεδξνο ζα 
πξνέξρεηαη απφ ηα κέιε πνπ έρεη δηνξίζεη ε 
χγθιεηνο θαη αληίζηξνθα. 
 

 Πξφεδξoο θαη 
Αvηηπξφεδξoο 
ηoπ πκβoπιίoπ 
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 (2) Ο Πξφεδξoο ηoπ πκβoπιίoπ ζπγθαιεί ηηο 

ζπvεδξηάζεηο ηoπ θαη πξoεδξεχεη ησv 
πvεδξηάζεσv ηoπ πκβoπιίoπ ζηηο 
oπoίεο παξίζηαηαη. 
 

  
 
 
 

 
 (3) ε πεξίπησζε απoπζίαο ηoπ Πξoέδξoπ 

απφ oπoηαδήπoηε ζπvεδξία, o 
Αvηηπξφεδξoο ή ζε πεξίπησζε απoπζίαο 
ηoπ Αvηηπξoέδξoπ, κέιoο ηoπ πκβoπιίoπ 
εθιεγφκεvo πξoο ηoχηo, πξoεδξεχεη ηεο 
ζπvεδξίαζεο. 
 

  
 

 (4) ε πεξηπηψζεηο απoπζίαο ή αvηθαvφηεηαο 
ηoπ Πξoέδξoπ ή ζε πεξίπησζε πoπ ρεξεχεη 
ε ζέζε ηoπ, o Αvηηπξφεδξoο έρεη φιεο ηηο 
εμoπζίεο θαη ηα θαζήθovηα ηoπ Πξoέδξoπ. 
 

  

10. Κακηά πξάμε ή απφθαζε ηoπ πκβoπιίoπ δεv είvαη 
άθπξε oχηε θαη θαζίζηαηαη παξάvoκε ιφγσ 
χπαξμεο θεvήο ζέζεο ζηo πκβoχιηo ή ιφγσ κε 
δηoξηζκoχ ή εθιoγήο oπoηoπδήπoηε κέιoπο ηoπ 
πκβoπιίoπ.  Οιεο oη πξάμεηο θαη απoθάζεηο ηoπ 
πκβoπιίoπ είvαη έγθπξεο, αvεμάξηεηα ηoπ φηη είvαη 
δπvαηφv κεηαγεvέζηεξα vα απoθαιπθζεί ε χπαξμε 
παξαηππίαο σο πξoο ηεv εθιoγή ή ηo δηoξηζκφ ηoπ 
κέιoπο ηoπ πκβoπιίoπ ή ηoπ πξoζψπoπ πoπ 
εvεξγεί σο κέιoο ή ηoπ φηη ηα κέιε ή oπoηoδήπoηε 
απφ ηα κέιε ηoπ πκβoπιίoπ δεv ήηαv ηθαvά vα 
είvαη κέιε ηoπ πκβoπιίoπ, σζάv θάζε πξφζσπo, 
vα είρε δεφvησο εθιεγεί ή δηoξηζηεί ζηo πκβoχιηo 
θαη vα ήηαv ηθαvφ vα είvαη κέιoο ηoπ. 
 

 Γηαθχιαμε 
πξάμεσv ηoπ 
πκβoπιίoπ 
 

11. Σo πκβoχιηo εθδίδεη θαvφvεο πoπ ξπζκίδoπv ηov 
ηξφπo θαη ηo ρξφvo ζχγθιεζεο ησv ζπvεδξηάζεσv 
ηoπ, ηε δηαδηθαζία θαηά ηηο ζπvεδξηάζεηο ηoπ ή ηε 
ζπκκεηνρή κέινπο ηνπ ζ’ απηέο θαη ηov ηξφπo 
ηήξεζεο πξαθηηθψv. 

 Γηαδηθαζία 
πκβoπιίoπ 

  
ΜΔΡΟ IV – ΤΓΚΛΗΣΟ 

  

12. (1) Τθίζηαηαη χγθιεηoο ηoπ Παvεπηζηεκίoπ 
πoπ απoηειείηαη απφ – 

 χγθιεηoο 

   
(α) 

 
Σov Πξχηαvε θαη ηoπο 
Αvηηπξπηάλεηο ηoπ Παvεπηζηεκίoπ 
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  (β) Σoπο Κoζκήηoξεο ησv ρoιψv   
  (γ) Σξείο εθπξoζψπoπο απφ ηo 

δηδαθηηθφ πξoζσπηθφ θάζε ρoιήο 
πoπ ζα εθιέγovηαη απφ ην 
πκβνχιην ηεο ρνιήο 

  

  (δ) Δθπξνζψπνπο ησλ θνηηεηψλ, ν 
αξηζκφο ησλ νπνίσλ αληηζηνηρεί 
κε ηνλ αξηζκφ ησλ ρνιψλ. 

  

 (2) Πξφεδξoο ηεο πγθιήηoπ είvαη o Πξχηαvεο   



ηoπ Παvεπηζηεκίoπ. 
 

 (3) ηηο ζπvεδξηάζεηο ηεο πγθιήηoπ κεηέρoπv, 
ρσξίο δηθαίσκα ςήθoπ, o Γηεπζπvηήο 
Γηoίθεζεο θαη Οηθovoκηθψv θαη o 
Γηεπζπvηήο Βηβιηoζήθεο ηoπ 
Παvεπηζηεκίoπ. 
 

  

 (4) Σα κέιε ηεο πγθιήηoπ πoπ εθιέγovηαη 
ζχκθσvα κε ηεv παξάγξαθo (γ) ηoπ 
εδαθίoπ (1) θαηέρoπv ηε ζέζε ηoπο γηα 
πεξίoδo δχo ρξφvσv απo ηεv εθιoγή ηoπο, 
δχvαvηαη φκσο vα επαvεθιεγoχv γηα δχo 
αθφκε ρξφvηα: 
Νoείηαη φηη γηα ηεv πξψηε ζχvζεζε ηεο 
πγθιήηoπ ηα πηo πάvσ κέιε κπoξoχv vα 
επαvεθιεγoχv γηα δχo δηεηίεο. 
 

  

 (5) Όηαλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν θελσζεί ζέζε 
κέινπο ηεο πγθιήηνπ πνπ εθιέγεηαη 
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν (γ) ηνπ 
εδαθίνπ (1), ε ζέζε πιεξνχηαη άκεζα, γηα 
ην ππφινηπν ηεο ζεηείαο ηνπ 
απνρσξήζαληνο κέινπο.  Δάλ ν ρξφλνο 
πνπ απνκέλεη είλαη πέξαλ ηνπ εκίζενο ηεο 
ζεηείαο, ηφηε, ν ρξφλνο απηφο γηα ζθνπνχο 
επαλεθινγήο ζεσξείηαη δηεηήο ζεηεία. 
 

  

 (6) Οη εθπξφζσπνη ησλ θνηηεηψλ ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ κεηέρνπλ ζηε χγθιεην 
θαηά ηε ζπδήηεζε ή ηε ςεθνθνξία φισλ 
ησλ ζεκάησλ εμαηξνπκέλσλ ησλ ζεκάησλ- 
(α)  ηεο εθινγήο, ηεο πξναγσγήο ή ηεο 
αλέιημεο ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ˙ 
(β)  ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ εμεηαζηηθψλ 
δνθηκίσλ ή ηεο βαζκνινγίαο ηνπο˙ θαη 
(γ)  ηεο δεκηνπξγίαο ή θαηάξγεζεο λέσλ 
Σκεκάησλ, ρνιψλ θαη Δξεπλεηηθψλ 
Μνλάδσλ. 
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13. Η χγθιεηoο απoηειεί ηo αvψηαηo αθαδεκατθφ 
φξγαvo ηoπ Παvεπηζηεκίoπ θαη έρεη ηεv επζχvε 
ηoπ αθαδεκατθoχ έξγoπ ηoπ Παvεπηζηεκίoπ ηφζo 
ζηov ηoκέα ηεο δηδαζθαιίαο φζo θαη ζηov ηoκέα 
ηεο έξεπvαο, θαη εηδηθφηεξα: 

 Δμoπζίεο θαη 
θαζήθovηα ηεο 
πγθιήηoπ 
 

  
(α) 

 
Δγθξίvεη ηηο απoθάζεηο ηoπ Πξχηαvε, ηα 
αθαδεκατθά πξoγξάκκαηα, ηo επίπεδo ησv 
εηζαγσγηθψv θαη πξoαγσγηθψv εμεηάζεσv, 
ηo ζχζηεκα βαζκoιoγίαο, ηηο πξoαγσγέο 
θαη ηεv απovoκή δηπισκάησv θαη πηπρίσv. 

  

 (β) Καζoξίδεη ηηο αvάγθεο ηoπ Παvεπηζηεκίoπ 
ζε θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θαη εμoπιηζκφ, 
ηov επηκεξηζκφ ηoπ πξoυπoιoγηζκoχ θαη 
ηηο ζρέζεηο ηoπ Παvεπηζηεκίoπ κε άιια 
Παvεπηζηήκηα θαη Δθπαηδεπηηθά Iδξχκαηα. 

  

 (γ) Απoηειεί δεπηεξoβάζκηo φξγαvo θξίζεσο 
θαη δεπηεξoβάζκηo πεηζαξρηθφ ζπκβoχιηo. 

  

 (δ) Δηζεγείηαη ζηo πκβoχιηo ηεv ίδξπζε ή ηεv 
θαηάξγεζε ρoιψv ή Σκεκάησv θαη ηov 
αξηζκφ ησv εηζαθηέσv θoηηεηψv. 

  

 (ε) Καηαξηίδεη επηηξoπέο απφ κέιε ηεο θαη 
κπoξεί vα κεηαβηβάδεη, ππo ηoπο φξoπο θαη 
ηηο πξoυπoζέζεηο πoπ θξίvεη ζθφπηκo vα 
επηβάιιεη, ζε απηέο oπoηαδήπoηε απφ ηηο 
αξκoδηφηεηεο ηεο. 

  

 (ζη) Τπoβάιιεη ζηo πκβoχιηo έθζεζε   



αvαθoξηθά κε θάζε ζέκα πoπ απoζηέιιεηαη 
ζε απηή απφ ηo πκβoχιηo γηα κειέηε θαη 
ππoβoιή έθζεζεο. 

 (δ) Αζθεί oπoηαδήπoηε εμoπζία θαη εθηειεί 
oπoηoδήπoηε θαζήθov πoπ ηεο ρoξεγείηαη ή 
ηεο επηβάιιεηαη απφ ηov παξφvηα Νφκo ή 
ηoπο Καvovηζκoχο θαη 

  
 
 

11 
  

(ε) 
 
Αθoχ ηεξεζoχv oη δηαηάμεηο ηoπ παξφvηα 
Νφκoπ θαη ησv Καvovηζκψv, ξπζκίδεη ηε 
δηθή ηεο δηαδηθαζία. 
 

  

 ΜΔΡΟ V – ΠΡΤΣΑΝIΚΔ ΑΡΥΔ 
 

  

14. (1) (α) Ο Πξχηαvεο ηoπ Παvεπηζηεκίoπ 
εθιέγεηαη απφ ηα κέιε ησv πκβoπιίσv ησv 
Σκεκάησv, ζε ζπvεδξία πoπ ζπγθαιείηαη 
εηδηθά γηα ηo ζθoπφ απηφ. 
 
(β) Ο ρξφλνο ζχγθιεζεο ηεο, θαηά ηελ 
παξάγξαθν (α), ζπλεδξίαο θαη ε δηαδηθαζία 
γηα ηελ εθινγή ηνπ Πξχηαλε, θαζψο θαη 
νπνηαδήπνηε άιια ζπλαθή ζέκαηα 
δχλαληαη λα θαζνξίδνληαη κε Καλνληζκνχο. 
 

 Πξχηαλεο 

 (2) Ο Πξχηαvεο εθιέγεηαη κεηαμχ ησv 
Καζεγεηψv ηoπ Παvεπηζηεκίoπ. 
 

  
 

 (3) (α)  Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο 
παξαγξάθνπ (β), ε ζεηεία ηνπ Πξχηαλε 
είλαη ηεηξαεηήο, κε δπλαηφηεηα κηαο κφλν 
επαλεθινγήο. 
 
(β)  Ο ρξφλνο έλαξμεο ηεο ζεηείαο ηνπ 
Πξχηαλε δχλαηαη λα θαζνξίδεηαη κε 
Καλνληζκνχο. 
 

  

 (4) Ο Πξχηαvεο είvαη o αvψηαηoο αθαδεκατθφο 
θαη εθηειεζηηθφο αμησκαηoχρoο ηoπ       
Παvεπηζηεκίoπ, έρεη ηε δηαρείξηζε ησv 
ηξερoπζψv εξγαζηψv ηoπ, πξoτζηαηαη ησv 
ππεξεζηψv ηoπ, κεξηκvά γηα ηεv εθηέιεζε 
ησv απoθάζεσv ηoπ πκβoπιίoπ θαη ηεο 
πγθιήηoπ, θαη είvαη ππεχζπvoο γηα ηεv 
εθαξκoγή ηεο πoιηηηθήο ηoπ 
Παvεπηζηεκίoπ. 
 

  

 
 
15. 

 
 
(1) 

 
 
ηε ζπλεδξία θαηά ηελ νπνία εθιέγεηαη ν 
Πξχηαλεο, ηα κέιε ησλ πκβνπιίσλ ησλ 
Σκεκάησλ εθιέγνπλ επίζεο, κεηαμχ ησλ 
Καζεγεηψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, θαη δχν 
Αληηπξπηάλεηο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ.  Η 
εθινγή ησλ Αληηπξπηάλεσλ αθνινπζεί ηελ 
εθινγή ηνπ Πξχηαλε. 
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Αληηπξπηάλεηο 

 (2) Η ζεηεία ησλ Αληηπξπηάλεσλ είλαη 
ηεηξαεηήο κε δπλαηφηεηα κίαο επαλεθινγήο. 
 

  

 (3) ε πεξίπησζε απνπζίαο ή αληθαλφηεηαο 
ηνπ Πξχηαλε, ή ζε πεξίπησζε ρεξείαο ηεο 
ζέζεο ηνπ Πξχηαλε, ηα θαζήθνληα θαη ηηο 
εμνπζίεο ηνπ Πξχηαλε, αζθεί ν 
Αληηπξχηαλεο πνπ είλαη ν αξραηφηεξνο ζηελ 
ππεξεζία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ζηε βαζκίδα 
ηνπ Καζεγεηή θαη ζε πεξίπησζε αδπλακίαο 
απηνχ ν έηεξνο Αληηπξχηαλεο, αλ δε θαη 

  



απηφο αδπλαηεί, ην κέινο ηεο πγθιήηνπ 
πνπ είλαη ν αξραηφηεξνο ζηελ ππεξεζία ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ Καζεγεηήο. 
 

 (4) ε πεξίπησζε πξφσξεο θέλσζεο ηεο 
ζέζεο ησλ Αληηπξπηάλεσλ, εθαξκφδνληαη 
αλαθνξηθά κε ηελ εθινγή, ηε ζεηεία θαη ην 
ρξφλν αλάιεςεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, 
θαη΄αλαινγία, νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 
ηνπ Νφκνπ θαη νη δηαηάμεηο ησλ Καλνληζκψλ 
πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη απηνχ. 
 

  

15. Α ηηο εθινγέο γηα αλάδεημε Πξχηαλε θαη 
Αληηπξπηάλεσλ, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 14 
θαη 15, αληίζηνηρα, κεηέρνπλ θαη ηα κέιε ηνπ  
αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ησλ κε 
απηνλνκεκέλσλ ηκεκάησλ ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ. 

 πκκεηνρή ζηηο 
εθινγέο 
πξπηαληθψλ 
αξρψλ κειψλ 
ηνπ  
αθαδεκατθνχ 
πξνζσπηθνχ  
ησλ κε 
απηνλνκεκέλσλ 
ηκεκάησλ. 

  
Β 

 
ηηο εθινγέο γηα αλάδεημε Πξχηαλε θαη 
Αληηπξπηάλεσλ, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 14 
θαη 15, αληίζηνηρα, κεηέρνπλ κέιε ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ Πξνζσπηθνχ κε αξηζκφ 
εθπξνζψπσλ ίζν πξνο ηνλ πιεζηέζηεξν 
αθέξαην αξηζκφ πνπ αληηζηνηρεί πξνο ην 6% 
ηνπ ζπλφινπ ησλ αθαδεκατθψλ 
εθιεθηφξσλ. 
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πκκεηνρή 
Γηνηθεηηθνχ 
Πξνζσπηθνχ γηα 
ηελ εθινγή 
πξπηαληθψλ 
αξρψλ. 

 

 Γ Τθίζηαηαη Πξπηαληθφ πκβνχιην πνπ 
απνηειείηαη απφ: 
        (α)  Σνλ Πξχηαλε 
        (β)  ηνπο δχν Αληηπξπηάλεηο θαη 
        (γ) ην Γηεπζπληή Γηνίθεζεο θαη                                                                                                      

Οηθνλνκηθψλ 
(2) Πξφεδξνο ηνπ Πξπηαληθνχ πκβνπιίνπ 

είλαη ν Πξχηαλεο. 
(3) Σν Πξπηαληθφ πκβνχιην έρεη 

εθηειεζηηθέο αξκνδηφηεηεο πνπ 
αθνξνχλ θαζεκεξηλά ή ηξέρνληα 
ζέκαηα θαη νη νπνίεο ηνπ παξέρνληαη 
απφ: 
(α)  Σε χγθιεην κεηά απφ εηζήγεζε 
ηνπ Πξχηαλε ή 
(β)  Σν πκβνχιην κεηά απφ εηζήγεζε 
ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ πκβνπιίνπ. 
 

 Πξπηαληθφ 
πκβνχιην 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

16. (1) ε θάζε ρoιή ηoπ Παvεπηζηεκίoπ 
εθιέγovηαη Κoζκήηoξαο θαη Αvαπιεξσηήο 
Κoζκήηoξαο κεηαμχ ησv Καζεγεηψv θαη 
Αvαπιεξσηψv Καζεγεηψv απφ ηα κέιε 
ησv πκβoπιίσv ησv Σκεκάησv ηεο 
ρoιήο. 
 

 Κνζκήηνξαο θαη 
Αλαπιεξσηήο 
Κνζκήηνξαο 

 (2) Η ζεηεία ηoπ Κoζκήηoξα θαη ηoπ 
Αvαπιεξσηή Κoζκήηoξα είvαη ηξηεηήο, κε 
δπvαηφηεηα κηάο επαvεθιoγήο. 
 

  

 (3) 
 

Ο Κoζκήηoξαο εηoηκάδεη ηov 
πξoυπoιoγηζκφ ηεο oηθείαο ρoιήο, 
θαηαξηίδεη ηα αθαδεκατθά ηεο πξoγξάκκαηα 
θαη ππoβάιιεη εηζεγήζεηο γηα δηoξηζκoχο 
ζηε ρoιή. 
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 (4) ε πεξίπησζε απνπζίαο ή αληθαλφηεηαο 
ηνπ Κνζκήηνξα ή ζε πεξίπησζε πνπ 
ρεξεχεη ε ζέζε ηνπ Κνζκήηνξα, ν 
Αλαπιεξσηήο Κνζκήηνξαο έρεη φιεο ηηο 
εμνπζίεο θαη αζθεί φια ηα θαζήθνληα ηνπ 
Κνζκήηνξα. 
 

  
 
 
 
 

 
 

17. (1) Τθίζηαηαη ζε θάζε ρνιή πκβνχιην ηεο 
ρνιήο πνπ απνηειείηαη απφ 
 

 χλζεζε 
πκβνπιίνπ 
ρνιήο 

  (α) Σov Κoζκήηoξα θαη ηov 
Αvαπιεξσηή Κoζκήηoξα ηεο 
ρoιήο 

  

  (β) Σoπο Πξoέδξoπο ησv Σκεκάησv 
ηεο ρoιήο 
 

  
 

 
  (γ) Γχν κέιε απφ θάζε Σκήκα ηεο 

ρνιήο ηα νπνία εθιέγνληαη απφ ην 
πκβνχιην ηνπ Σκήκαηνο, απφ ηα 
νπνία ην έλα ηνπιάρηζην λα θαηέρεη 
ηε ζέζε Καζεγεηή ή Αλαπιεξσηή 
Καζεγεηή 

  

  (δ) Δθπξνζψπνπο ησλ θνηηεηψλ, ν 
αξηζκφο ησλ νπνίσλ αληηζηνηρεί κε 
ηνλ αξηζκφ ησλ Σκεκάησλ ηεο 
ρνιήο. 
 

  

   Ννείηαη φηη ζε πεξίπησζε χπαξμεο 
νπνηνπδήπνηε κε απηνλνκεκέλνπ 
Σκήκαηνο ηεο ρνιήο, θάζε ηέηνην 
κε απηνλνκεκέλν Σκήκα 
εθπξνζσπείηαη ζην πκβνχιην ηεο 
ρνιήο κε ηνλ Πξνζσξηλφ 
Πξφεδξφ ηνπ θαη έλα κέινο ηνπ 
αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ, ην 
νπνίν εθιέγεηαη απφ ην ζχλνιν ηνπ 
αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ ελ 
ιφγσ Σκήκαηνο. 
  

  

 (2) (α)  Η ζεηεία ησλ εθπξνζψπσλ ησλ 
Σκεκάησλ ηεο ρνιήο είλαη δηεηήο κε 
δπλαηφηεηα κηαο επαλεθινγήο. 
 
(β)  Η ζεηεία ησλ εθπξνζψπσλ ησλ 
θνηηεηψλ ησλ Σκεκάησλ ησλ ρνιψλ είλαη 
δηεηήο κε δπλαηφηεηα απεξηφξηζηεο 
επαλεθινγήο. 
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 (3) Όηαλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν θελσζεί ε ζέζε 
εθπξνζψπνπ Σκήκαηνο ζην πκβνχιην ηεο 
ρνιήο, ε ζέζε πιεξνχηαη άκεζα, γηα ην 
ππφινηπν ηεο ζεηείαο ηνπ απνρσξήζαληνο 
εθπξνζψπνπ.  Δάλ ν ρξφλνο πνπ απνκέλεη 
είλαη πέξαλ ηνπ εκίζενο ηεο ζεηείαο, ηφηε, ν 
ρξφλνο απηφο γηα ζθνπνχο επαλεθινγήο 
ζεσξείηαη δηεηήο ζεηεία. 
 

  

 (4) Πξφεδξoο ηoπ πκβoπιίoπ ηεο ρoιήο είvαη 
o Κoζκήηoξαο ηεο ρoιήο. 
 

  
 

 
 (5) Σo πκβoχιηo ηεο ρoιήο έρεη αvαθoξηθά 

κε ηε ρoιή φιεο ηηο αξκoδηφηεηεο πoπ 
έρεη ε χγθιεηνο αλαθνξηθά κε ην 
Παλεπηζηήκην. 
 

  
 
 
 

 



 (6) Οη εθπξφζσπoη ησv θoηηεηψv ηεο ρoιήο 
κεηέρνπλ ζηε ζπδήηεζε ή ζηε  ςεθνθνξία 
φισλ ησλ ζεκάησλ εμαηξνπκέλσλ ησλ 
ζεκάησλ- 
 
(α)  ηεο εθινγήο, ηεο πξναγσγήο ή ηεο 
αλέιημεο ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ˙ 
(β)  ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ εμεηαζηηθψλ 
δνθηκίσλ ή ηεο βαζκνινγίαο ηνπο˙ θαη 
(γ)  ηεο δεκηνπξγίαο ή θαηάξγεζεο λέσλ 
Σκεκάησλ, ρνιψλ θαη Δξεπλεηηθψλ 
Μνλάδσλ. 
 

  

 (7) Οη απoθάζεηο ηoπ πκβoπιίoπ ηεο ρoιήο 
ππφθεηvηαη ζηεv έγθξηζε ηεο πγθιήηoπ. 
 

  

18. (1) Τθίζηαηαη γηα θάζε Σκήκα ρνιήο 
πκβνχιην ηνπ Σκήκαηνο πνπ απνηειείηαη 
απφ: 
 

 πκβoχιηo 
Σκήκαηoο 
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  (α) 

 
 
 
(β) 

Σνπο Καζεγεηέο, Αλαπιεξσηέο 
Καζεγεηέο, Δπίθνπξνπο Καζεγεηέο 
θαη Λέθηνξεο ηνπ Σκήκαηνο θαη 
 
Δθπξνζψπνπο ησλ θνηηεηψλ ηνπ 
Σκήκαηνο κε αξηζκφ ίζν πξνο ηνλ 
πιεζηέζηεξν αθέξαην αξηζκφ πνπ 
αληηζηνηρεί ζην έλα ηξίην ηνπ 
ζπλφινπ ηνπ αθαδεκατθνχ 
πξνζσπηθνχ ηνπ Σκήκαηνο: 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

Ννείηαη φηη ε αλαινγία ηνπ ελφο 
ηξίηνπ ηζρχεη κέρξη ν ζπλνιηθφο 
αξηζκφο ησλ κειψλ ηνπ 
πκβνπιίνπ Σκήκαηνο λα αλέιζεη 
ζηα ζαξάληα κέιε.  ε πκβνχιην 
Σκήκαηνο πνπ αξηζκεί 
πεξηζζφηεξα απφ ηξηάληα κέιε ηνπ 
αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ, νη 
θνηηεηέο εθπξνζσπνχληαη κε δέθα 
κέιε. 
 

  

 (2) Η ζεηεία ησλ εθπξνζψπσλ ησλ θνηηεηψλ 
ζην πκβνχιην ηνπ Σκήκαηνο είλαη δηεηήο κε 
απεξηφξηζηε δπλαηφηεηα επαλεθινγήο. 
 

  

 (3) Δθιέγνληαη Πξφεδξνο θαη Αληηπξφεδξνο 
Σκήκαηνο απφ ην πκβνχιην ηνπ Σκήκαηνο 
νη νπνίνη ζα πξέπεη λα είλαη Καζεγεηέο ή 
Αλαπιεξσηέο Καζεγεηέο. 
 

  
 
 
 

 
 (4) Η ζεηεία ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηνπ 

Αληηπξνέδξνπ Σκήκαηνο  είλαη δηεηήο, κε 
δπλαηφηεηα δχν επαλεθινγψλ. 
 

  

 (5) Η εθινγή ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηνπ 
Αληηπξνέδξνπ Σκήκαηνο ππφθεηληαη ζηελ 
έγθξηζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο ρνιήο. 
 

  
 
 

 
 (6) Σν πκβνχιην ηνπ Σκήκαηνο είλαη 

ππεχζπλν γηα ην εξεπλεηηθφ θαη δηδαθηηθφ 
έξγν ηνπ Σκήκαηνο ζηα πιαίζηα ησλ 
απνθάζεσλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο ρνιήο. 
 

  
 
 
 

17 

 

 (7) Ο Πξφεδξνο ηνπ Σκήκαηνο πξνίζηαηαη ηνπ 
Σκήκαηνο θαη έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ 
ηξέρνπζα δηνίθεζε ηνπ. 

  



 
 (8) ε πεξίπησζε απνπζίαο ή πξνζσξηλήο 

αληθαλφηεηαο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ 
Σκήκαηνο, ν Αληηπξφεδξνο ηνπ Σκήκαηνο 
έρεη φιεο ηηο εμνπζίεο θαη αζθεί φια ηα 
θαζήθνληα ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Σκήκαηνο. 
 

  
 
 
 
 

 
 (9) Όηαλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν θελσζεί ε 

ζέζε ηνπ Πξνέδξνπ ή ηνπ Αληηπξνέδξνπ 
ηνπ Σκήκαηνο, ε ζέζε πιεξνχηαη κέζα ζε 
έμη εβδνκάδεο απφ ηελ εκέξα πνπ 
θελψζεθε, γηα ην ππφινηπν ηεο ζεηείαο 
ηνπ Πξνέδξνπ ή ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηνπ 
Σκήκαηνο: 
Ννείηαη φηη, αλ ν ρξφλνο πνπ απνκέλεη 
είλαη πέξαλ ηνπ εκίζενο ηεο ζεηείαο απηνχ 
ηφηε ε ζεηεία ινγίδεηαη σο θαλνληθή 
ζεηεία. 
 

  

 (10) Οη εθπξφζσπνη ησλ θνηηεηψλ ζην 
πκβνχιην Σκήκαηνο κεηέρνπλ ζηε 
ζπδήηεζε θαη ζηελ ςεθνθνξία γηα ηε 
ιήςε απνθάζεσλ ζε ζρέζε κε φια ηα 
ζέκαηα, πνπ είλαη ελψπηνλ ηνπ 
πκβνπιίνπ ηνπ Σκήκαηνο, εμαηξνπκέλσλ 
ησλ ζεκάησλ- 
 
(α)  ηεο εθινγήο, ηεο πξναγσγήο ή 
αλέιημεο ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ˙ 
(β)  ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ εμεηαζηηθψλ 
δνθηκίσλ ή ηεο βαζκνινγίαο ηνπο˙ θαη 
(γ)  ηεο δεκηνπξγίαο ή θαηάξγεζεο λέσλ 
Σκεκάησλ, ρνιψλ θαη Δξεπλεηηθψλ 
Μνλάδσλ. 
 

  

  ΜΔΡΟ VI – ΥΟΛΔ, ΣΜΗΜΑΣΑ ΚΑΙ 
ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΔ ΜΟΝΑΓΔ 
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19. (1) Ωο πξψηεο ρνιέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

νξίδνληαη νη αθφινπζεο: 
 

 ρνιέο θαη 
Σκήκαηα ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ 

 
  (α) ρνιή Αλζξσπηζηηθψλ θαη 

Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ 
  

  (β) ρνιή Θεηηθψλ θαη 
Δθαξκνζκέλσλ Δπηζηεκψλ 

  

  (γ) ρνιή Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ 
θαη Γηνίθεζεο 
 

  

 (2) Κάζε ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 
απνηειείηαη  απφ  Σκήκαηα  πνπ  ζα 
θαζνξίδνληαη  ζε Καλνληζκνχο. 
 

  

20. (1) Η χγθιεηoο κπoξεί vα εηζεγείηαη ζηo 
πκβoχιηo ηεv ίδξπζε vέσv ρoιψv ηoπ            
Παvεπηζηεκίoπ ή ηεv θαηάξγεζε 
πθηζηακέvσv, ηεv ίδξπζε ή ηεv θαηάξγεζε 
Σκεκάησv ή Δξεπvεηηθψv Μovάδσv. 
 

 Νέεο ρνιέο, 
Σκήκαηα θαη 
Δξεπλεηηθέο 
Μνλάδεο 

 (2) Σo πκβoχιηo κπoξεί vα εθδίδεη 
Καvovηζκoχο κε ηεv έγθξηζε ηoπ 
Τπoπξγηθoχ πκβoπιίoπ πoπ ζα 
δεκoζηεχovηαη ζηεv επίζεκε εθεκεξίδα ηεο 
Γεκoθξαηίαο θαη ζα πξovooχv γηα ηεv 
ίδξπζε vέσv ρoιψv ηoπ Παvεπηζηεκίoπ ή 
ηεv θαηάξγεζε Σκεκαηψv ή Δξεπvεηηθψv 
Μovάδσv: 

  
 

 



Νoείηαη φηη γηα ηεv ίδξπζε ησv πξψησv 
Σκεκάησv ή Δξεπvεηηθψv Μovάδσv ηoπ 
Παvεπηζηεκίoπ oη Καvovηζκoί εθδίδovηαη 
απo ηo Τπoπξγηθφ πκβoχιηo θαη 
δεκoζηεχovηαη ζηεv επίζεκε εθεκεξίδα ηεο 
Γεκoθξαηίαο. 
 

 (3) Κάζε ρoιή, Σκήκα ή Δξεπvεηηθή Μovάδα 
έρεη ηo δηθαίσκα vα ξπζκίδεη, αθoχ 
ηεξεζoχv νη Καλνληζκνί θαη χζηεξα απφ                    
έγθξηζε ηεο πγθιήηνπ, ηε δηδαζθαιία, 
κειέηε θαη έξεπλα ζηε ρνιή, ην Σκήκα ή 
ηελ Δξεπλεηηθή Μνλάδα. 
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 (4) Κάζε ρoιή, Σκήκα ή Δξεπvεηηθή Μovάδα 
έρεη ηo δηθαίσκα vα κειεηά oπoηoδήπoηε 
ζέκα αθoξά  ηε  ρoιή,  ηo  Σκήκα  ή  ηεv  
Δξεπvεηηθή  Μovάδα  θαη  vα  ππoβάιεη  
έθζεζε ή εηζεγήζεηο ζρεηηθά κε απηφ. 
 

  
 

 (5) Οη Δξεπvεηηθέο  Μovάδεο  ππάγovηαη  ζε  
κηα  απφ  ηηο  ρoιέο  ηoπ  Παvεπηζηεκίoπ  
θαη ιεηηoπξγoχv εvηφο ή κεηαμχ Σκεκαηψv. 

  
 

   
ΜΔΡΟ VII – ΑΚΑΓΗΜΑIΚΟ ΚΑI 

ΓIΟIΚΗΣIΚΟ ΠΡΟΩΠIΚΟ 
 

  

21. (1) Οη βαζκίδεο ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ 
είλαη νη πην θάησ: 
 

 Βαζκίδεο 
Αθαδεκατθνχ 
Πξνζσπηθνχ 

  (α) Καζεγεηήο   
  (β) Αvαπιεξσηήο Καζεγεηήο   
  (γ) Δπίθoπξoο Καζεγεηήο   
  (δ) Λέθηoξαο 

 
  

 (2) Δίvαη δπvαηή ε ίδξπζε εηδηθψv ζέζεσv 
Καζεγεηψv κε ηov πξoζδηoξηζκφ "έδξα" 
πoπ ζα έρoπv ζπγθεθξηκέvo επηζηεκovηθφ 
αvηηθείκεvo κε εηδηθή oηθovoκηθή 
ππoζηήξημε πoπ κπoξεί vα πξoέξρεηαη απφ 
ηov ηδησηηθφ ηoκέα θαηφπηv απoδoρήο ηεο 
απφ ηo Παvεπηζηήκηo θαη θάησ απo 
ηέηoηoπο φξoπο πoπ ζα θαηoρπξψvoπv ηεv 
αvεμαξηεζία ηoπ Παvεπηζηεκίoπ απφ ηo 
ρoξεγεηή ηεο oηθovoκηθήο απηήο 
ππoζηήξημεο. 
 

  

 (3) Δπηπξφζζεηα πξoο ηηο αvαθεξφκεvεο ζηo 
εδάθηo (1) βαζκίδεο ππάξρoπv επίζεο 
Οκφηηκoη Καζεγεηέο, Δπηζθέπηεο 
Καζεγεηέο, Μεηαπηπρηαθoί πvεξγάηεο θαη 
άιιo Δηδηθφ Δθπαηδεπηηθφ Πξoζσπηθφ πoπ 
ππεξεηoχv ζχκθσvα κε ηoπο φξoπο πoπ 
πξoβιέπνληαη ζηoπο Καvovηζκoχο. 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
 (4) Οη ηέζζεξηο βαζκίδεο πνπ αλαθέξνληαη ζην 

εδάθην (1) είλαη ζπλδπαζκέλεο.  Σα κέιε 
ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ εθιέγνληαη, 
αμηνινγνχληαη θαη αλειίζζνληαη ζε αλψηεξε 
βαζκίδα, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ 
πξνβιέπεηαη ζε Καλνληζκνχο.  Η δηάθξηζε 
ζε κφληκεο θαη κε κφληκεο ζέζεηο 
θαηαξγείηαη. 
 

  

 (5) Σν έλα δέθαην ηνπ εθάζηνηε αξηζκνχ ησλ   



ζέζεσλ ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ δελ 
πξνθεξχζζνληαη επεηδή πξννξίδνληαη γηα 
πξφζθιεζε επηζθεπηψλ θαζεγεηψλ ή 
κεηάθιεζε Καζεγεηψλ. 

 
22. 

 
(1) 

 
Η εθιoγή ή αλέιημε κειψv ηoπ 
αθαδεκατθoχ πξoζσπηθoχ απoθαζίδεηαη 
κεηά απφ ηεv έθζεζε εηδηθήο επηηξνπήο 
πνπ ζπγθξνηείηαη ζχκθσλα κε ηνπο 
Καλνληζκνχο.  Η απφθαζε ιακβάλεηαη κε 
ςεθνθνξία ζηελ νπνία παίξλνπλ κέξνο 
ηα κέιε ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ 
ηνπ Σκήκαηνο θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 
νηθείαο ρνιήο ησλ πςειφηεξσλ 
βαζκίδσλ, ζηελ πεξίπησζε φκσο ζέζεο 
Καζεγεηή ςεθίδνπλ νη ηζνβάζκηνη. 
 

  
Δθινγή θαη 
Αλέιημε 
Αθαδεκατθνχ 
Πξνζσπηθνχ 

 (2) Οη ζέζεηο Καζεγεηή θαη Αλαπιεξσηή 
Καζεγεηή πιεξνχληαη κε πξνθήξπμε, 
κεηάθιεζε ή αλέιημε, ζχκθσλα κε φξνπο 
θαη δηαδηθαζίεο πνπ θαζνξίδνληαη ζηνπο 
Καλνληζκνχο. 
 

  

 (3) Η ζέζε Δπίθνπξνπ Καζεγεηή πιεξνχηαη κε 
πξνθήξπμε ή αλέιημε, ζχκθσλα κε φξνπο 
θαη δηαδηθαζίεο πνπ θαζνξίδνληαη ζηνπο 
Καλνληζκνχο. 
 

  

 (4) Η ζέζε Λέθηoξα πιεξoχηαη κε πξoθήξπμε. 
 

  

 (5) Σo πκβoχιηo έρεη δηθαίσκα αvαπoκπήο 
απoθάζεσv ζρεηηθά κε ηεv εθινγή θαη 
αvέιημε ηoπ αθαδεκατθoχ πξoζσπηθoχ. 
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 (6) Αθoχ ηεξεζoχv oη δηαηάμεηο ηoπ παξφvηα 

Νφκoπ, oη δηαδηθαζίεο πoπ αθoξoχv ηεv 
εθιoγή θαη αvέιημε ηoπ αθαδεκατθoχ 
πξoζσπηθoχ πξoβιέπovηαη ζηoπο 
Καvovηζκoχο. 
 

  

23. (1) Γηα ηε ζέζε Λέθηoξα απαηηείηαη δηδαθηoξηθφ 
δίπισκα αvαγvσξηζκέvoπ Παvεπηζηεκίoπ 
θαη ε παξoρή εvδείμεσο γηα ηθαvφηεηα 
παvεπηζηεκηαθήο δηδαζθαιίαο θαη έξεπvαο. 
 

 Πξνζφληα 
Αθαδεκατθνχ 
Πξνζσπηθνχ 

 (2) Γηα ηε ζέζε Δπίθνπξνπ Καζεγεηή 
απαηηνχληαη ηα πξνζφληα γηα ηε ζέζε ηνπ 
Λέθηνξα θαη ηξία ηνπιάρηζην ρξφληα 
απηνδχλακεο παλεπηζηεκηαθήο 
δηδαζθαιίαο ή εξεπλεηηθήο εξγαζίαο, κεηά 
ηελ απφθηεζε δηδαθηνξηθνχ ηίηινπ, ζε 
αλαγλσξηζκέλν Παλεπηζηήκην ή εξεπλεηηθφ 
θέληξν.  Δπίζεο απαηηνχληαη πξσηφηππεο 
δεκνζηεχζεηο ζε έγθπξα δηεζλή 
επηζηεκνληθά πεξηνδηθά ή άιιεο 
δεκνζηεχζεηο αλαγλσξηζκέλεο αμίαο, πνπ 
πξννησλίδνπλ ζεκαληηθή ζπκβνιή ζηελ 
επηζηήκε. 
 

  
 

 

 (3) Γηα ηε ζέζε Αλαπιεξσηή Καζεγεηή 
απαηηνχληαη ηα πξνζφληα γηα ηε ζέζε ηνπ 
Δπίθνπξνπ Καζεγεηή θαη επηπιένλ ηα 
αθφινπζα πξνζφληα: 
 
(α)  Δπηά ηνπιάρηζην ρξφληα ζπλνιηθήο 
παλεπηζηεκηαθήο ή ηζνδχλακεο εξγαζίαο 
κεηά ηελ απφθηεζε δηδαθηνξηθνχ ηίηινπ, 
απφ ηα νπνία ηνπιάρηζην ηα ηέζζεξα λα 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



είλαη ρξφληα παλεπηζηεκηαθήο εξγαζίαο, ή 
θαηνρή ζέζεο ζε αληίζηνηρε βαζκίδα 
αλαγλσξηζκέλνπ Παλεπηζηεκίνπ. 
(β)    Γεκνζίεπζε εξγαζηψλ, φπσο άξζξσλ 
ζε δηεζλή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά 
εγλσζκέλνπ θχξνπο ή κνλνγξαθηψλ ή 
βηβιίσλ αλαγλσξηζκέλσλ εθδνηηθψλ νίθσλ, 
πνπ ηεθκεξηψλνπλ αμηφινγν απηνδχλακν 
εξεπλεηηθφ έξγν. 
(γ) Ιθαλφηεηα θαζνδήγεζεο θαη πξνψζεζεο 
έξεπλαο, πνπ πεξηιακβάλεη επνπηεία 
κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ, θαζνδήγεζε ή 
ζεκαληηθή ζπκβνιή ζε εξεπλεηηθά 
πξνγξάκκαηα ή εμαζθάιηζε 
ρξεκαηνδφηεζεο εξεπλεηηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ. 
(δ)  Δλδείμεηο δηεζλνχο αλαγλψξηζεο ηεο 
ζπκβνιήο ηνπ ππνςεθίνπ ζε ζπγθεθξηκέλν 
εξεπλεηηθφ πεδίν, φπσο εξεπλεηηθέο 
αλαθνξέο, πξνζθιήζεηο γηα επηζηεκνληθέο 
νκηιίεο, αλάζεζε αμηνιφγεζεο άξζξσλ, 
εξεπλεηηθψλ πξνηάζεσλ ή δηδαθηνξηθψλ 
δηαηξηβψλ, ζπκκεηνρή ζε επηηξνπέο 
έθδνζεο επηζηεκνληθψλ πεξηνδηθψλ ή 
ζπκκεηνρή ζε νξγάλσζε ζπλεδξίσλ.  
(ε)  πκβνιή ζηελ πξνψζεζε ηνπ 
δηδαθηηθνχ θαη δηνηθεηηνχ έξγνπ ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ. 
 
Ννείηαη φηη, γηα ηε ζέζε Αλαπιεξσηή 
Καζεγεηή ζην Σκήκα Αξρηηεθηνληθήο ζηελ 
εηδηθφηεηα «Αξρηηεθηνληθή χλζεζε» δελ 
απαηηείηαη δηδαθηνξηθφο ηίηινο, λννπκέλνπ 
φηη ν ππνςήθηνο θαηέρεη ζέζε Αλαπιεξσηή 
Καζεγεηή ζε αλαγλσξηζκέλν Παλεπηζηήκην 
ηνπ εμσηεξηθνχ. 
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 (4) Γηα ηε ζέζε ηνπ Καζεγεηή απαηηνχληαη ηα 
πξνζφληα, γηα ηε ζέζε Αλαπιεξσηή 
Καζεγεηή θαη επηπιένλ ηα αθφινπζα 
πξνζφληα: 
 
(α)  ’Δληεθα ηνπιάρηζην ρξφληα ζπλνιηθήο 
παλεπηζηεκηαθήο ή ηζνδχλακεο εξγαζίαο 
κεηά ηελ απφθηεζε δηδαθηνξηθνχ ηίηινπ, 
απφ ηα νπνία ηνπιάρηζην ηα ηέζζεξα λα 
είλαη ρξφληα παλεπηζηεκηαθήο εξγαζίαο, ή 
θαηνρή ζέζεο ζηε βαζκίδα ηνπ Καζεγεηή 
ζε αλαγλσξηζκέλν Παλεπηζηήκην. 
(β)  Γηεζλήο αλαγλψξηζε επηζηεκνληθνχ 
έξγνπ. 
 
(γ)  εκαληηθή ζπκβνιή ζην δηδαθηηθφ θαη 
δηνηθεηηθφ έξγν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. 
(δ)  Δπίβιεςε θαη επηηπρήο νινθιήξσζε 
εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ ή 
δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ. 
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  Ννείηαη φηη, γηα ηε ζέζε Καζεγεηή ζην 
Σκήκα Αξρηηεθηνληθήο ζηελ εηδηθφηεηα 
«Αξρηηεθηνληθή χλζεζε» δελ απαηηείηαη 
δηδαθηνξηθφο ηίηινο, λννπκέλνπ φηη ν 
ππνςήθηνο θαηέρεη ζέζε Καζεγεηή ζε 
αλαγλσξηζκέλν Παλεπηζηήκην ηνπ 
εμσηεξηθνχ ή ζέζε Αλαπιεξσηή Καζεγεηή 
ζε αλαγλσξηζκέλν Παλεπηζηήκην ηνπ 
εμσηεξηθνχ θαη ηνπιάρηζηνλ πέληε ρξφληα 
εκπεηξία ζηε βαζκίδα Αλαπιεξσηή 
Καζεγεηή. 
 

   

23. Α. Ο αξηζκφο ησλ εθιειεγκέλσλ Καζεγεηψλ ή 
Αλαπιεξσηψλ Καζεγεηψλ ηνπ Σκήκαηνο 
Αξρηηεθηνληθήο πνπ δελ θαηέρνπλ 
δηδαθηνξηθφ δίπισκα δε ζα ππεξβαίλεη ην 
25% ησλ ζπλνιηθψλ θαηαλεκεκέλσλ 
ζέζεσλ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ 
Σκήκαηνο. 
 

 Αξηζκφο ησλ 
εθιειεγκέλσλ 
Καζεγεηψλ ή 
Αλαιεξσηψλ 
Καζεγεηψλ ηνπ 
Σκήκαηνο 
Αξρηηεθηνληθήο 
πνπ δελ 
θαηέρνπλ 
δηδαθηνξηθφ 
δίπισκα 
 

24. (1) Γηoξίδovηαη απφ ηo πκβoχιηo Γηεπζπvηήο 
Γηoίθεζεο θαη Οηθovoκηθψv θαη Γηεπζπvηήο 
Βηβιηoζήθεο ηoπ Παvεπηζηεκίoπ, φπσο θαη 
άιιoη δηoηθεηηθoί ππάιιειoη πoπ είvαη 
αvαγθαίoη γηα ηεv εθπιήξσζε ησv 
αξκoδηoηήησv ηoπ Παvεπηζηεκίoπ. 
 

 Γηνηθεηηθφ 
Πξνζσπηθφ 
 
 
 
 

 
 (2) Η δηάξζξσζε ησv δηoηθεηηθψv ππεξεζηψv 

ηoπ Παvεπηζηεκίoπ θαη oη φξoη ππεξεζίαο 
ηoπ δηoηθεηηθoχ πξoζσπηθoχ πoπ 
δηoξίδεηαη κε βάζε ηo εδάθηo (1) 
θαζoξίδovηαη κε Καvovηζκoχο. 

  
 
 
 

23(α) 
  ΜΔΡΟ VIII – ΓΗΜΟIΟΝΟΜIΚΔ 

ΓIΑΣΑΞΔI 
 

  
 
 

25. (1) Σα Κεθάιαηα θαη oη Πξφζoδoη ηoπ 
Παvεπηζηεκίoπ απoηειoχvηαη απφ - 
 

 Κεθάιαηα θαη 
Πξνζφδνη ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ 

  (α) Δπηρoξεγήζεηο ηεο Κπβέξvεζεο 
ηεο Γεκoθξαηίαο 

  

  (β) Γσξεέο, θιεξoδoηήκαηα θαη 
ρoξεγήκαηα πξoο ηo 
Παvεπηζηήκηo: 
Νoείηαη φηη ε απoδoρή δσξεψv, 
θιεξoδoηεκάησv θαη ρoξεγεκάησv 
πξoο ηo Παvεπηζηήκηo ζα γίvεηαη 
θάησ απo φξoπο, ψζηε vα 
θαηoρπξψvεηαη ε αvεμαξηεζία ηoπ 
Παvεπηζηεκίoπ 

  

  (γ) Σέιε, δίδαθηξα, δηθαηψκαηα θαη 
άιια ρξεκαηηθά πoζά πoπ 
πεξηέξρovηαη ζηo Παvεπηζηήκηo 
ζχκθσvα κε ηov παξφvηα Νφκo 
θαη ηoπο Καvovηζκoχο 

  

  (δ) Υξεκαηηθά πoζά πoπ είvαη κε 
oπoηoδήπoηε ηξφπo πιεξσηέα ζηo 
Παvεπηζηήκηo αvαθoξηθά κε 
ζέκαηα ζπvαθή κε ηηο αξκoδηφηεηεο 
ηoπ 

  

  (ε) Υξεκαηηθά πoζά απφ δάvεηα πoπ 
ζπvάπηεη ηo Παvεπηζηήκηo 

  

  (ζη) Δηζoδήκαηα απφ εθκεηάιιεπζε ηεο 
πεξηoπζίαο ηoπ 

  



  (δ) Κάζε άιιo πoζφ ή ζηoηρείo 
εvεξγεηηθoχ πoπ δπvαηφv vα είvαη 
πιεξσηέo ζηo Παvεπηζηήκηo ή vα 
πεξηέιζεη ζηo Παvεπηζηήκηo 
ζρεηηθά κε oπoηαδήπoηε απφ ηηο 
αξκoδηφηεηεο ηoπ. 

  
 
 
 
 
 
 

 (2) Αθoχ ηεξεζoχv oη δηαηάμεηο ηoπ εδαθίoπ (3) 
ηo Παvεπηζηήκηo κπoξεί vα ζπvάπηεη 
δάvεηα γηα ηεv αvηηκεηψπηζε ησv 
ππoρξεψζεσv ηoπ ή γηα ηεv άζθεζε ή 
εθηέιεζε ησv εμoπζηψv, αξκoδηoηήησv, 
ιεηηoπξγηψv θαη θαζεθφvησv ηoπ. 
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 (3) Η δπvάκεη ηoπ εδαθίoπ (2) εμoπζία ηoπ 

Παvεπηζηεκίoπ γηα ζχvαςε δαvείσv 
αζθείηαη κφvo κε ηεv έγθξηζε ηoπ 
Τπoπξγηθoχ πκβoπιίoπ πoπ oξίδεη - 
 

   

  (α) Σo πoζφ θαη ηεv πεγή ηoπ δαvείoπ 
θαη 

   

  (β) Σoπο φξoπο ζχvαςεο ηoπ δαvείoπ. 
 

   

26. Σo Παvεπηζηήκηo δεv κπoξεί ρσξίο ηελ 
πξoεγoχκεvε έγθξηζε ηoπ Τπoπξγηθoχ 
πκβoπιίoπ vα εθπoηεί, ππoζεθεχεη, επηβαξχvεη, 
εθκηζζψvεη ή δηαζέηεη κε oπoηoδήπoηε ηξφπo 
αθίvεηε ηδηoθηεζία ηoπ Παvεπηζηεκίoπ. 
 

 Δλνπνίεζε θιπ. 
Αθίλεηεο 
Ιδηνθηεζίαο 
 
 

 
27. Σα Κεθάιαηα ηoπ Παvεπηζηεκίoπ ζα δηαηίζεvηαη 

απoθιεηζηηθά γηα ηεv εθπιήξσζε ησv 
ππoρξεψζεσv θαη ηεv επηηέιεζε ησv ζθoπψv ηoπ 
Παvεπηζηεκίoπ θαη πξoο φθειoο ηoπ 
Παvεπηζηεκίoπ. 
 

 Γηάζεζε 
Κεθαιαίσλ 

28. Σo Παvεπηζηήκηo απαιιάζζεηαη απφ ηεv πιεξσκή 
- 

 

 Απαιιαγή 
Φνξνινγίαο 

 (α) Φφξσv πoπ επηβάιιovηαη ή εηζπξάηηovηαη 
κε βάζε ηε voκoζεζία πεξί Φoξoιoγίαο ηoπ 
Δηζoδήκαηoο.  

  

 (β) Σειψv ραξηoζήκoπ πoπ θαηαβάιιovηαη κε 
βάζε ηε λνκνζεζία πεξί Σειψλ 
Υαξηνζήκνπ. 

   

 (γ) Φφξσv, ηειψv ή δαζκψv πoπ 
θαηαβάιιovηαη κε βάζε ηεv ηεισvεηαθή 
voκoζεζία αvαθoξηθά κε κεραvηθέο 
εγθαηαζηάζεηο, oρήκαηα, εμoπιηζκφ θαη  
θάζε άιιoπ είδoπο πεξηoπζηαθά ζηoηρεία 
πoπ εηζάγovηαη γηα ρξήζε απφ ηo 
Παvεπηζηήκηo ή γηα ιoγαξηαζκφ ηoπ 
Παvεπηζηεκίoπ θαη πoπ δεv πξooξίδovηαη 
γηα πψιεζε. 

  
 
 
 
 

 

 (δ) Φφξσv πoπ επηβάιιovηαη απφ ηoπηθέο 
αξρέο. 
 

  
 
 

23(γ) 
29. Σα ρξεκαηηθά πoζά πoπ βξίζθovηαη ζε πίζηε ηoπ 

Παvεπηζηεκίoπ κπoξoχv vα θαηαηίζεvηαη ζε 
ηξερoχκεvo ιoγαξηαζκφ ή ζε ιoγαξηαζκφ 
θαηαζέζεσv ζε oπoηαδήπoηε ηξάπεδα, είηε vα 
ηoπoζεηoχvηαη ζε επεvδχζεηο ζηηο oπoίεο o 
επίηξoπoο κπoξεί κε βάζε ηov πεξί Δπηηξφπσv 
Νφκo vα επεvδχεη ηα θεθάιαηα ηoπ εκπηζηεχκαηoο, 
ή, κε ηεv έγθξηζε ηoπ Τπoπξγηθoχ πκβoπιίoπ vα 
ηoπoζεηoχvηαη ζε άιιεο επεvδχζεηο πoπ o 
Τπoπξγφο Οηθovoκηθψv κπoξεί vα oξίδεη γεvηθά ή 

 Δπελδχζεηο 
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εηδηθά. 
 

 
 

30. (1) Σo Παvεπηζηήκηo κεξηκvά γηα ηεv ηήξεζε 
θαηάιιεισv βηβιίσv θαη ιoγαξηαζκψv 
αvαθoξηθά κε ηηο εξγαζίεο ηoπ, θαζψο θαη 
γηα ηεv θαηάξηηζε εηήζηαο θαηάζηαζεο 
ιoγαξηαζκψv. 
 

 Λνγαξηαζκνί  

 (2) Οη ιoγαξηαζκoί ηoπ Παvεπηζηεκίoπ 
ειέγρovηαη θάζε ρξφvo απφ ηo Γεvηθφ 
Διεγθηή ηεο Γεκoθξαηίαο πoπ ππoβάιιεη 
ηεv έθζεζε ηoπ ζηo πκβoχιηo θαη 
απoζηέιιεη αvηίγξαθφ ηεο ζηo Τπoπξγηθφ 
πκβoχιηo θαη ηε Βoπιή ησv 
Αvηηπξoζψπσv. 
 

  

31. Σo Παvεπηζηήκηo, ηo ζπvηoκφηεξo δπvαηφv, κεηά 
ηε ιήμε θάζε αθαδεκατθoχ έηoπο, κεξηκvά γηα ηεv 
θαηάξηηζε θαη δηαβίβαζε ζηo Τπoπξγηθφ πκβoχιηo 
έθζεζεο αvαθoξηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηoπ θαηά 
ηε δηάξθεηα ηoπ πξoεγoχκεvoπ αθαδεκατθoχ έηoπο, 
πoπ πεξηέρεη πιεξoθoξίεο γηα ηo έξγo θαη ηεv 
πoιηηηθή ηoπ. 
 

 Δηήζηα  
Δθζεζε γηα ηηο 
εξγαζίεο 
ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

23(δ) 
  ΜΔΡΟ IX – ΚΑΝΟΝIΜΟI 

 
  

32. (1) Αθoχ ηεξεζoχv oη δηαηάμεηο ηoπ παξφvηα 
Νφκoπ, ηo πκβoχιηo κπoξεί χζηεξα απφ 
ζπvεvvφεζε κε ηε χγθιεηo vα εθδίδεη 
θαvovηζκoχο γηα ή αvαθoξηθά κε ηε 
ξχζκηζε oπoηoπδήπoηε δεηήκαηoο πoπ 
αθoξά ηεv oξγάvσζε, δηαρείξηζε θαη 
δηoίθεζε ηoπ Παvεπηζηεκίoπ θαη 
εηδηθφηεξα, ρσξίο επεξεαζκφ ηεο 
γεvηθφηεηαο ησv πξoεγoπκέvσv, γηα ή 
αvαθoξηθά κε-  

 Καλνληζκνί 

  (α) Σεv oξγάvσζε ηoπ Παvεπηζηεκίoπ   
  (β) Σεv ίδξπζε vέσv ή ηεv θαηάξγεζε 

πθηζηάκεvσv ρoιψv ηoπ Παvεπη-
ζηεκίoπ θαη ηεv ίδξπζε ή ηεv 
θαηάξγεζε Σκεκάησv ή 
Δξεπvεηηθψv Μovάδσv  

  

  (γ) Σεv oξγάvσζε ησv ππεξεζηψv 
πoπ απαηηoχvηαη γηα ηε ιεηηoπξγία 
ηoπ Παvεπηζηεκίoπ 

  
 

  (δ) Σo πξoζσπηθφ ηoπ Παvεπηζηεκίoπ   
  (ε) Σε δηαδηθαζία γηα ηνλ θαζνξηζκφ 

ηνπ αξηζκνχ ησλ πξνζθεξφκελσλ 
ζέζεσλ ζε λενεηζαγφκελνπο 
θνηηεηέο, ηα θξηηήξηα γηα ηελ 
εηζαγσγή θνηηεηψλ ζην 
Παλεπηζηήκην, ηελ εγγξαθή θαζψο 
θαη ηε δηαγξαθή ηνπο 

  

  (ζη) Σα πεηζαξρηθά αδηθήκαηα, ηελ 
άζθεζε θαη ηε δηαδηθαζία 
πεηζαξρηθήο δίσμεο, ηελ επηβνιή 
πεηζαξρηθψλ πνηλψλ θαη άιια 
ζπλαθή κε ηελ πεηζαξρία ηνπ 
αθαδεκατθνχ ή άιινπ 

  



εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη 
ησλ θνηηεηψλ ζέκαηα. 

  (δ) Σηο εμεηάζεηο ή ηεv αμηoιφγεζε γηα 
ππoηξoθίεο, βoεζήκαηα, βξαβεία, 
πηπρία θαη δηπιψκαηα θαη ηε 
ρoξήγεζε πηπρίσv πεξηιακβαvo-
κέvσv ηηκεηηθψv ηίηισv θαη ηε 
ρoξήγεζε δηπισκάησv ή άιισv 
πηζηoπoηεηηθψv. 

  
 
 
 
 

23(ε) 

  (ε) Σα ηέιε ή άιια δηθαηψκαηα γηα ηεv 
εγγξαθή θαη γηα oπoηαδήπoηε 
εμέηαζε, αμηoιφγεζε, πηπρίo, 
δίπισκα ή πηζηoπoηεηηθφ 

  

  (ζ) Σα ηέιε, δίδαθηξα ή άιια 
δηθαηψκαηα πoπ ζα θαηαβάιιovηαη 
γηα ηε θoίηεζε θαη γηα ηε 
ρξεζηκoπoίεζε ησv ππεξεζηψv θαη 
εγθαηαζηάζεσv ηoπ Παvεπηζηεκίoπ 

  
 
 
 

 
  (η) Σε ζχvδεζε κε ηo Παvεπηζηήκηo 

oπoηαζδήπoηε ρoιήο ή εθπαη-
δεπηηθoχ ή εξεπvεηηθoχ Iδξχκαηoο 
θαη ηεv ίδξπζε εμαξηεκέvσv απφ 
ηo Παvεπηζηήκηo εξεπvεηηθψv 
κovάδσv 

  

  (ηα) Σηο ππoηξoθίεο, βoεζήκαηα ή 
βξαβεία, επηδφκαηα ή θoηηεηηθά 
δάvεηα πoπ ρoξεγoχvηαη απφ ηo 
Παvεπηζηήκηo ή άιια πξφζσπα ή 
oξγαvηζκoχο. 

  

  (ηβ) Σεv παξoρή δηακovήο ζε θoηηεηέο 
θαη ηε δηαρείξηζε θαη έιεγρo ησv 
ρψξσv δηακovήο 

  

  (ηγ) Σεv άζθεζε, θαηφπηv ζπκθσvίαο 
κε ηov ηδηoθηήηε ή απηφv πoπ έρεη 
ηε δηαρείξηζε oπoηoπδήπoηε 
μεvψvα ή άιισv ρψξσv δηακovήο 

  
 
 

  (ηδ) Σεv παξoρή ζπvηάμεσv είηε κε ηεv 
ίδξπζε ηακείoπ είηε κε ηεv 
πξoζρψξεζε ζε ηακείo πoπ 
δηoηθείηαη απφ άιιoπο 

  

  (ηε) Σε κέξηκvα γηα δηακovή ηoπ 
πξoζσπηθoχ θαη ησv θoηηεηψv, 
πoπ πεξηιακβάvεη ηεv αvέγεξζε ή 
ρξεκαηoδφηεζε θηηξίσv πoπ 
αvήθoπv ζηo Παvεπηζηήκηo ή 
oπoηoδήπoηε άιιo πξφζσπo ή 
oξγαvηζκφ. 

  

  (ηζη) Σεv ίδξπζε θoηηεηηθήο έvσζεο   
23(δ) 

  (ηδ) Σov θαζoξηζκφ ή ηε ξχζκηζε 
oπoηoπδήπoηε δεηήκαηoο ή 
ζέκαηoο πoπ ρξήδεη ή είvαη δεθηηθφ 
θαζoξηζκoχ ή ξχζκηζεο κε βάζε 
ηov παξφvηα Νφκo ή ηoπ oπoίoπ o 
θαζoξηζκφο ή ξχζκηζε είvαη 
αvαγθαία γηα ηoπο ζθoπoχο ηoπ 
παξφvηα Νφκoπ. 
 

   

 (2) Καvovηζκoί πoπ εθδίδovηαη απφ ηo 
πκβoχιηo κπoξoχv vα πξovooχv γηα ηεv  
έθδoζε θαvφvσv, είηε απφ ηo πκβoχιηo  
είηε, αθoχ ηεξεζoχv oη ηπρφv απφ ηoπο 
Καvovηζκoχο πξoβιεπφκεvoη φξoη, απφ ηε 
χγθιεηo ή άιιo πξφζσπo ή ζψκα πoπ 
θαζoξίδεηαη ζηoπο Καvovηζκoχο. 
 

  
 
 

 

 (3) Καvovηζκoί πoπ εθδίδovηαη απφ ηo   



πκβoχιηo ζα εγθξίvovηαη απφ ηo 
Τπoπξγηθφ πκβoχιηo θαη ζα θαηαηίζεvηαη 
ζηε Βoπιή ησv Αvηηπξoζψπσv.  Αv κεηά 
πάξoδo εμήvηα εκεξψv απφ ηεv θαηάζεζε 
ηoπο ε Βoπιή ησv Αvηηπξoζψπσv κε 
απφθαζε ηεο δεv ηξoπoπoηήζεη ή 
αθπξψζεη ηoπο Καvovηζκoχο ζηo ζχvoιo 
ηoπο ή κεξηθψο, ηφηε απηoί ακέζσο κεηά ηεv 
πάξoδo ηεο πηo πάvσ πξoζεζκίαο 
δεκoζηεχovηαη ζηεv επίζεκε εθεκεξίδα ηεο 
Γεκoθξαηίαο θαη ηίζεvηαη ζε ηζρχ απφ ηε 
δεκoζίεπζε απηή. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

  ΜΔΡΟ Υ – ΜΔΣΑΒΑΣIΚΔ ΓIΑΣΑΞΔI 
 

  

33. (1) Σo Τπoπξγηθφ πκβoχιηo δηoξίδεη 
Πξoζσξηvή Γηoηθoχζα Δπηηξoπή πoπ 
απoηειείηαη απφ επηά κέρξη έvηεθα κέιε κε 
αθαδεκατθή πξoέιεπζε.  Ννείηαη φηη ε 
ηδηφηεηα ηνπ κέινπο ηεο Πξνζσξηλήο 
Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο είλαη αζπκβίβαζηε 
κε ην αμίσκα ηνπ Τπνπξγνχ ή ηνπ 
Βνπιεπηή. 
 

 Μεηαβαηηθέο 
Γηαηάμεηο 

  
(2) 

 
ηηο ζπvεδξίεο ηεο Πξoζσξηvήο Γηoηθoχζαο 
Δπηηξoπήο ζπκκεηέρεη ψο ζχκβoπιoο, 
παξαηεξεηήο θαη έvαο εθπξφζσπoο ηεο 
ΟΤΝΔΚΟ o oπoίoο oξίδεηαη γηα ηo ζθoπφ 
απηφ απφ ηo Τπoπξγηθφ πκβoχιηo κεηά 
απφ ζπvεvvφεζε κε ηεv ΟΤΝΔΚΟ. 
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 (3) Η Πξνζσξηλή Γηνηθνχζα Δπηηξνπή δηνξίδεη 
Δθιεθηνξηθά ψκαηα απνηεινχκελα απφ 
Κππξίνπο θαηά πξνηίκεζε, θαζεγεηέο 
Αλψηαησλ ρνιψλ, απφ ηνπιάρηζηνλ ηξεηο 
ρψξεο, γηα επηινγή ηνπ πξψηνπ δηδαθηηθνχ 
πξνζσπηθνχ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. 
 

  
 
 

 

 (4) Σα Δθιεθηνξηθά ψκαηα είλαη πεληακειή, 
θαη δηνξίδεηαη έλα Δθιεθηνξηθφ ψκα γηα 
θάζε εηδηθφηεηα ή Σκήκα ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ. 
 

  

  
(5) 

 
Σα Δθιεθηνξηθά ψκαηα πξνβαίλνπλ ζηελ 
εθινγή ησλ πξψησλ Καζεγεηψλ θαη              
Αλαπιεξσηψλ Καζεγεηψλ ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ. 
 

  
 

 

 (6) Με ην δηνξηζκφ ηνπο νη πξψηνη Καζεγεηέο 
θαη Αλαπιεξσηέο Καζεγεηέο θαζίζηαληαη 
κέιε ηνπ Δθιεθηνξηθνχ ψκαηνο ηνπ 
νηθείνπ Σκήκαηνο ή εηδηθφηεηαο. 
 

  

 (7) Αθνινχζσο ην Δθιεθηνξηθφ ψκα θάζε 
Σκήκαηνο ή εηδηθφηεηαο πξνβαίλεη ζηελ 
εθινγή ηνπ πξψηνπ κε κφληκνπ 
αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ. 
 

  

 (8) ΄Οηαλ νινθιεξσζεί ν δηνξηζκφο επηά 
ηνπιάρηζην κειψλ ηνπ αθαδεκατθνχ 
πξνζσπηθνχ θάζε Σκήκαηνο, απφ ηα 
νπνία ηέζζεξα ηνπιάρηζηνλ είλαη κφληκα, 
θαηαξηίδεηαη ην πκβνχιην ηνπ Σκήκαηνο.  
Ννείηαη φηη θαηά ηνλ θαηαξηηζκφ ηνπ 
πξψηνπ πκβνπιίνπ ηνπ Σκήκαηνο ηα 

  
 
 
 
 
 

23(ζ) 



κφληκα κέιε ηνπ αθαδεκατθνχ 
πξνζσπηθνχ κπνξεί λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 
ηξία. 
 

 (9) ’Οηαλ νινθιεξσζεί ε θαηάξηηζε ησλ 
πκβνπιίσλ δχν ηνπιάρηζην Σκεκάησλ 
κηαο ρνιήο, εθιέγνληαη ν πξψηνο 
Κνζκήηνξαο θαη ν Αλαπιεξσηήο 
Κνζκήηνξαο θαη ζπγθξνηείηαη ην 
πκβνχιην ηεο ρνιήο. 
 

  

  
 
 
 
 

Ννείηαη φηη θαηά ηελ πξψηε εθινγή 
Κνζκήηνξα θαη Αλαπιεξσηή Κνζκήηνξα, 
δηθαίσκα ςήθνπ έρνπλ φια ηα κφληκα κέιε 
ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ηεο ρνιήο, 
αλεμάξηεηα αλ έρεη απηνλνκεζεί ην Σκήκα 
ζην νπνίν αλήθνπλ, θαζψο θαη ηα κφληκα 
κέιε ησλ Δξεπλεηηθψλ Μνλάδσλ πνπ 
ππάγνληαη ζηε ρνιή. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 (10) ΄Οηαλ νινθιεξσζεί ε θαηάξηηζε ησλ 

πκβνπιίσλ πέληε ηνπιάρηζηνλ 
Σκεκάησλ, εθιέγνληαη ν πξψηνο 
Πξχηαλεο θαη ν Αληηπξχηαλεο θαη 
ζπγθξνηείηαη ε χγθιεηνο θαη ην 
πκβνχιην ηνπ Παλεπηζηεκίνπ.   
Ννείηαη φηη θαηά ηελ πξψηε εθινγή 
Πξχηαλε θαη Αληηπξχηαλε δηθαίσκα 
ςήθνπ έρνπλ φια ηα κφληκα κέιε ηνπ 
αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ, αλεμάξηεηα αλ έρεη 
απηνλνκεζεί ην Σκήκα ζην νπνίν 
αλήθνπλ, θαζψο θαη ηα κφληκα κέιε ησλ 
Δξεπλεηηθψλ Μνλάδσλ. 
 

  

 (11) Μέρξη ηελ εθινγή ηεο πξψηεο πγθιήηνπ 
θαη ηε ζχζηαζε ηνπ πξψηνπ πκβνπιίνπ 
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, ε Πξνζσξηλή 
Γηνηθνχζα Δπηηξνπή έρεη φιεο ηηο 
αξκνδηφηεηεο θαη εθηειεί φια ηα θαζήθνληα 
ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηεο πγθιήηνπ. 
 

  

  
(12) 

 
Μέρξη ηελ εθινγή ηνπ πξψηνπ Πξχηαλε ν 
Πξφεδξνο ηεο Πξνζσξηλήο Γηνηθνχζαο 
Δπηηξνπήο έρεη φιεο ηηο αξκνδηφηεηεο θαη 
εθηειεί φια ηα θαζήθνληα ηνπ Πξχηαλε. 
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 (13) Η ακνηβή ησλ κειψλ ηεο Πξνζσξηλήο 
Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο θαζνξίδεηαη απφ ην 
Τπνπξγηθφ πκβνχιην. 
 

  
 
 

 (14) Υσξίο επεξεαζκφ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 
εδαθίνπ (3) ηνπ άξζξνπ 14 θαη ηνπ 
εδαθίνπ (2) ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ βαζηθνχ 
λφκνπ, ε ζεηεία, ησλ πθηζηάκελσλ, θαηά 
ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ηνπ πεξί 
Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ (Σξνπνπνηεηηθνχ) 
Νφκνπ ηνπ 2006, Πξχηαλε θαη 
Αληηπξπηάλεσλ παξαηείλεηαη θαηά δχν 
κήλεο. 
 

  

 (15) Σεξνπκέλνπ ηνπ εδαθίνπ (2) ε 
πθηζηάκελε θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ 
παξφληνο Νφκνπ λφκηκε ζπγθξφηεζε ηνπ 
πκβνπιίνπ δελ επεξεάδεηαη απφ ηηο 
δπλάκεη ηνπ παξφληνο Νφκνπ 

  



επηθεξφκελεο ηξνπνπνηήζεηο ζηε 
ζχλζεζε ηνπ πκβνπιίνπ γηα φζν ρξφλν 
δηαξθεί ε ηξέρνπζα ζεηεία ησλ 
επεξεαδφκελσλ κειψλ ηνπ. 
 

 (16) Ο έλαο εθ ησλ Αληηπξπηάλεσλ πνπ ζα 
εθιεγνχλ ζηηο πξψηεο εθινγέο 
Πξπηαληθψλ Αξρψλ, πνπ ζα δηεμαρζνχλ 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο 
Νφκνπ ν νπνίνο ζα έρεη ηε ιηγφηεξε 
ππεξεζία ζην Παλεπηζηήκην ζηε βαζκίδα 
ηνπ Καζεγεηή, ζα αξρίζεη ηε ζεηεία ηνπ 
σο κέινο ηνπ πκβνπιίνπ κφιηο ιήμεη ε 
ζεηεία ελφο απφ ηα ηξία κέιε, ηα νπνία 
δηνξίζηεθαλ απφ ηε χγθιεην κε βάζε ηελ 
παξάγξαθν (δ) ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ 
άξζξνπ 5 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ φπσο απηή 
ίζρπε πξηλ απφ ηελ ηξνπνπνίεζή ηεο απφ 
ηνλ παξφληα Νφκν. 
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