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I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Στο άρθρο 40(9) του Περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμου
198(I)2003, αναφέρεται ότι “Με την αυτονόμηση τουλάχιστον πέντε (5)
Τμημάτων, σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 42, η Διοικούσα Επιτροπή
υποβάλλει πρόταση προς τον Υπουργό για έκδοση διατάγματος για την εκλογή
της πρώτης Συγκλήτου και τη σύσταση του πρώτου Συμβουλίου του
Πανεπιστημίου.”
Σύμφωνα με το άρθρο 9(3) του Περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου
Νόμου 198(I)2003, “Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), η διάρκεια
της θητείας του πρώτου Συμβουλίου, εκτός του Πρύτανη, των Αντιπρυτάνεων
και του φοιτητή, καθορίζεται ως ακολούθως: (α) Η θητεία του Προέδρου και
του Αντιπροέδρου είναι πενταετής, (β) η θητεία - (i) δύο μελών είναι πενταετής,
(ii) τεσσάρων μελών είναι τετραετής, και (iii) πέντε άλλων μελών είναι τριετής,
όπως ήθελε καθοριστεί με κλήρωση κατά την πρώτη συνεδρία του
Συμβουλίου.”
Στο άρθρο 40(8)(β) του Περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμου
198(I)2003, αναφέρεται ότι, “Με την εκλογή της πρώτης Συγκλήτου και τη
σύσταση του πρώτου Συμβουλίου του Πανεπιστημίου η Διοικούσα Επιτροπή
παύει αυτόματα να έχει οποιεσδήποτε αρμοδιότητες ή καθήκοντα και το
Υπουργικό Συμβούλιο, με απόφασή του, τερματίζει και τυπικά τον διορισμό της
Διοικούσας Επιτροπής.”
1. Κανόνες για την Εκλογή Εκπροσώπων στο Συμβούλιο του
Πανεπιστημίου
1.1 Κανόνες για την Εκλογή Ενός Εκπροσώπου των Φοιτητών στο
Συμβούλιο του Πανεπιστημίου σύμφωνα με το άρθρο 55 των Περί
Συγκρότησης και Λειτουργίας (Διαδικασία Εκλογών, Διορισμοί και
άλλα συναφή θέματα) των Οργάνων και Αξιωματούχων του
Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Κανονισμών του 2011
Σύμφωνα με το Άρθρο 6(1)(ζ) του Περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου
Κύπρου Νόμου 198(I)2003, το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου περιλαμβάνει
“ένα μέλος που εκπροσωπεί τους φοιτητές του Πανεπιστημίου, το οποίο
εκλέγεται από το σύνολο των φοιτητών του Πανεπιστημίου.”
Σύμφωνα με το Άρθρο 9(2) του Περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου
Νόμου 198(I)2003, η θητεία του εκπροσώπου των φοιτητών στο Συμβούλιο
του Πανεπιστημίου “διαρκεί για ένα έτος, μπορεί όμως το ίδιο πρόσωπο να
επανεκλέγεται για όσο χρόνο διατηρεί την ιδιότητα του φοιτητή”.
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Στο Καταστατικό της Φοιτητικής Ένωσης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου
Κύπρου αναφέρεται ότι:
«Τη Φ.Ε.ΤΕ.ΠΑ.Κ. αντιπροσωπεύει στο Συμβούλιο του Πανεπιστημίου ο
εκάστοτε πρόεδρος της ή εκπρόσωπος του κατόπιν συνεννόησης στο
Δ.Σ.».

1.2 Κανόνες για την Εκλογή Τριών Εκπροσώπων του Διδακτικού
Ερευνητικού Προσωπικού
(Εκλελεγμένου) στο Συμβούλιο του
Πανεπιστημίου σύμφωνα με το άρθρο 15 (1) των Περί Συγκρότησης
και Λειτουργίας (Διαδικασία Εκλογών, Διορισμοί και άλλα συναφή
θέματα) των Οργάνων και Αξιωματούχων του Τεχνολογικού
Πανεπιστημίου Κύπρου Κανονισμών του 2011
Σύμφωνα με το Άρθρο 6(1)(β) του Περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου
Κύπρου Νόμου 198(I)2003, το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου συγκροτείται
και, από “τρεις Καθηγητές ή Αναπληρωτές Καθηγητές του Πανεπιστημίου,
οι οποίοι (i) εκλέγονται από το σύνολο του διδακτικού ερευνητικού
προσωπικού (εκλελεγμένου), (ii) ανήκουν σε τρεις διαφορετικές Σχολές, και
(iii) δεν είναι μέλη της Συγκλήτου.”

1. (α) Ο Πρύτανης ορίζει την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο
διεξαγωγής της ψηφοφορίας για την εκλογή των τριών μελών, τα οποία
ανήκουν στο Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (εκλελεγμένο) του
Πανεπιστημίου και κατέχουν τη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή
Καθηγητή, που θα συμμετέχουν στο Συμβούλιο του Πανεπιστημίου.
(β) H ημερομηνία, η ώρα και ο τόπος διεξαγωγής της ψηφοφορίας,
ανακοινώνονται τρεις τουλάχιστον εβδομάδες πριν από την ημερομηνία
που έχει καθοριστεί η διεξαγωγή της εκλογής.
(γ) Ο Πρύτανης με γραπτή ειδοποίηση, η οποία αποστέλλεται σε όλα
τα μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (εκλελεγμένου) του
Πανεπιστημίου οποιασδήποτε βαθμίδας, ενημερώνει τα μέλη για την
ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο διεξαγωγής της ψηφοφορίας.
2. (α) Η υποψηφιότητα οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου μέλους που ανήκει
στο
Διδακτικό
Ερευνητικό
Προσωπικό
(εκλελεγμένο)
του
Πανεπιστημίου, κατέχει τη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή
Καθηγητή και δεν είναι μέλος της Συγκλήτου, υποβάλλεται στον
Πρύτανη το αργότερο μία εβδομάδα πριν από την ημερομηνία που έχει
καθοριστεί η διεξαγωγή της εκλογής.
(β) Η υποψηφιότητα υποβάλλεται σε ειδικό έντυπο, που θα καθοριστεί
για το σκοπό αυτό, το οποίο προσυπογράφεται από τέσσερα μέλη του
διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εκλελεγμένου). Τα τέσσερα αυτά
μέλη, μπορεί να κατέχουν οποιαδήποτε βαθμίδα από τις βαθμίδες του
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διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εκλελεγμένου) και να
προέρχονται από οποιοδήποτε Τμήμα ή Σχολή του Τεχνολογικού
Πανεπιστημίου.
(γ) Σε περίπτωση που οι τεθείσες υποψηφιότητες δεν προέρχονται από
μέλη του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εκλελεγμένου), τα
οποία ανήκουν σε τρεις τουλάχιστο διαφορετικές Σχολές, η ψηφοφορία
αναβάλλεται αυτόματα και ο Πρύτανης ορίζει νέα ημερομηνία, ώρα και
τόπο διεξαγωγής της ψηφοφορίας σε διάστημα τουλάχιστον δύο
εβδομάδων μετά από την ημερομηνία της αναβληθείσας ψηφοφορίας.
Νοείται ότι, η πιο πάνω στην παρούσα παράγραφο διαδικασία
επαναλαμβάνεται μέχρις ότου οι τεθείσες υποψηφιότητες να
προέρχονται από μέλη του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού
(εκλελεγμένου), τα οποία ανήκουν σε τρεις τουλάχιστον διαφορετικές
Σχολές.
3. Τα ονόματα των υποψηφίων καταγράφονται σε ψηφοδέλτιο κατά
αλφαβητική σειρά της Σχολής προέλευσης και του ονόματος του κάθε
υποψηφίου.
(α) Ο Πρύτανης σε συνεννόηση με τους υποψηφίους ορίζει από τα
μέλη του σώματος που θα διεξαγάγει την εκλογή, τριμελή Εφορευτική
Επιτροπή, η οποία αποτελείται από τον Πρόεδρο και δύο Μέλη.
Νοείται ότι, κανένα από τα μέλη της ορισθείσας Εφορευτικής
Επιτροπής έχει οποιαδήποτε προνόμια.
(β) Η Εφορευτική Επιτροπή εποπτεύει τη διεξαγωγή της εκλογής,
προβαίνει στην καταμέτρηση των ψήφων, αποφαίνεται επί τυχόν
ενστάσεων και ανακοινώνει τα αποτελέσματα της εκλογής.
4. (α) Το σώμα που θα διεξαγάγει την εκλογή έχει απαρτία όταν
παρίστανται τα ½ συν ένα από τα μέλη του διδακτικού ερευνητικού
προσωπικού (εκλελεγμένου) του Πανεπιστημίου.
(β) Έλλειψη απαρτίας οδηγεί σε αναβολή της εκλογής και σε σύγκληση
από τον Πρύτανη νέας εκλογής, με τους ίδιους υποψηφίους, η οποία
θα οριστεί εντός 48 ωρών από την αναβληθείσα εκλογή.
Νοείται ότι, σε περίπτωση που το πιο πάνω αναφερόμενο διάστημα
των 48 ωρών, εμπίπτει ή εξαντλείται σε μη εργάσιμη μέρα, η εκλογή
αναβάλλεται και πραγματοποιείται την 1η εργάσιμη μέρα που ακολουθεί
αμέσως μετά το διάστημα αυτό.
Νοείται ότι, η πιο πάνω στην παρούσα παράγραφο διαδικασία
επαναλαμβάνεται μέχρις ότου επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία για τη
διεξαγωγή της εκλογής.
5. (α) Η εκλογή διενεργείται με μυστική ψηφοφορία.
(β) Ο κάθε ψηφοφόρος μπορεί να ψηφίσει μέχρι και τρεις από τους
υποψηφίους και ο κάθε ένας από αυτούς πρέπει να προέρχεται από
διαφορετική Σχολή. Μη τήρηση των όσων στην παρούσα παράγραφο
προνοούνται, καθιστά το ψηφοδέλτιο άκυρο.
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6. Εκλέγονται τρεις υποψήφιοι ως ακολούθως:
(α) Μετά την καταμέτρηση των ψήφων οι υποψήφιοι κατατάσσονται
κατά σειράν επιτυχίας ανεξάρτητα από τη Σχολή προέλευσής τους. Εάν
υπάρχουν ισοψηφήσαντες υποψήφιοι προερχόμενοι από την ίδια
Σχολή, η σειρά κατάταξής τους καθορίζεται με κλήρωση.
(β) Ακολούθως, οι τρεις υποψήφιοι που έλαβαν τις περισσότερες
ψήφους και προέρχονται από διαφορετικές Σχολές θεωρούνται ως
εκλεγέντες. Σε περίπτωση που υπάρχουν ισοψηφήσαντες υποψήφιοι
που προέρχονται από διαφορετικές Σχολές η σειρά κατάταξής τους
καθορίζεται με κλήρωση.
7. Μετά την αποπεράτωση της εκλογής η Εφορευτική Επιτροπή:
(α) Ανακοινώνει τα αποτελέσματα της εκλογής και,
(β) ετοιμάζει και υπογράφει πρακτικό για την εκλογή, το οποίο
υποβάλλει στον Πρύτανη, για να το γνωστοποιήσει στη Σύγκλητο.
8. (α) Τα ψηφοδέλτια τοποθετούνται σε φάκελο, ο οποίος σφραγίζεται
από τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής και υπογράφεται από τα
μέλη της. Ο φάκελος αυτός φυλάσσεται στο αρχείο του Πανεπιστημίου.
(β) Ο φάκελος με τα ψηφοδέλτια μπορεί να ανοιχθεί μόνο από την
Εφορευτική Επιτροπή, μετά από απόφαση της Συγκλήτου, σε
περίπτωση καταχώρισης ενστάσεων κατά της εκλογής.
(γ) Ενστάσεις κατά της εκλογής μπορούν να υποβληθούν στη
Σύγκλητο, σε διάστημα 24 ωρών από την ανακοίνωση των
αποτελεσμάτων της εκλογής. Οποιεσδήποτε ενστάσεις υποβάλλονται
εκτός της πιο πάνω αναφερόμενης προθεσμίας, λογίζονται ως μη
υποβληθείσες και δεν λαμβάνονται υπόψη.
9. Σε περίπτωση που έχουν υποβληθεί μόνο τρείς υποψηφιότητες από
υποψηφίους οι οποίοι προέρχονται από μέλη τα οποία ανήκουν στο
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (εκλελεγμένο) του Πανεπιστημίου και
κατέχουν τη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή και
ανήκουν σε τρεις διαφορετικές Σχολές, οι υποψήφιοι αυτοί εκλέγονται
αυτόματα χωρίς τη διεξαγωγή εκλογών.
10. (α) Σε περίπτωση αποχώρησης από το Συμβούλιο μέλους, πριν από
τη λήξη της θητείας του, που έχει εκλεγεί τηρουμένων των διατάξεων
των παρόντων Κανόνων, διενεργείται νέα εκλογή για αντικατάσταση
του αποχωρήσαντος μέλους.
(β) Η εκλογή του νέου μέλους το οποίο θα αντικαταστήσει το μέλος που
αποχώρησε, γίνεται για το υπόλοιπο της θητείας του αποχωρήσαντος
μέλους, τηρουμένων των διατάξεων των παρόντων Κανόνων και του
Περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμου 198(1)/2003, ως
έχει μέχρι σήμερα τροποποιηθεί.
.
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1.3 Κανόνες για την Εκλογή Δύο Εκπροσώπων του Διδακτικού
Ερευνητικού Προσωπικού (Ενταγμένου) στο Συμβούλιο του
Πανεπιστημίου σύμφωνα με το άρθρο 15(2) των Περί Συγκρότησης
και Λειτουργίας (Διαδικασία Εκλογών, Διορισμοί και άλλα συναφή
θέματα) των Οργάνων και Αξιωματούχων του Τεχνολογικού
Πανεπιστημίου Κύπρου Κανονισμών του 2011
Σύμφωνα με το Άρθρο 6(1)(ε) του Περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου
Κύπρου Νόμου 198(I)2003, το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου συγκροτείται
και, από “δύο μέλη του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (ενταγμένου),
τα οποία εκλέγονται από το σύνολο του προσωπικού αυτού.”

1. (α) Ο Πρύτανης ορίζει την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο
διεξαγωγής της ψηφοφορίας για την εκλογή των δύο μελών του
Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ενταγμένου) που θα συμμετέχουν
στο Συμβούλιο του Πανεπιστημίου.
(β) H ημερομηνία, η ώρα και ο τόπος διεξαγωγής της ψηφοφορίας,
ανακοινώνονται τρεις τουλάχιστον εβδομάδες πριν από την ημερομηνία
που έχει καθοριστεί η διεξαγωγή της εκλογής.
(γ) Ο Πρύτανης με γραπτή ειδοποίηση, η οποία αποστέλλεται σε όλα τα
μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ενταγμένου) ενημερώνει
τα μέλη για την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο διεξαγωγής της
ψηφοφορίας.
2. (α) Η υποψηφιότητα οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου μέλους που
ανήκει στο Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ενταγμένο), υποβάλλεται
στον Πρύτανη το αργότερο μία εβδομάδα πριν από την ημερομηνία που
έχει καθοριστεί για διεξαγωγή της εκλογής.
(β) Η υποψηφιότητα υποβάλλεται σε ειδικό έντυπο, που θα καθοριστεί
για το σκοπό αυτό, το οποίο προσυπογράφεται από τέσσερα μέλη του
διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (ενταγμένου).
3. Τα ονόματα των υποψηφίων καταγράφονται σε ειδικό ψηφοδέλτιο
κατά αλφαβητική σειρά.
(α) Ο Πρύτανης σε συνεννόηση με τους υποψηφίους ορίζει, από τα μέλη
του σώματος που θα διεξαγάγει την εκλογή, τριμελή Εφορευτική
Επιτροπή, η οποία αποτελείται από Πρόεδρο και δύο Μέλη.
Νοείται ότι, κανένα από τα μέλη της ορισθείσας Εφορευτικής Επιτροπής
έχει οποιαδήποτε προνόμια.
(β) Η Εφορευτική Επιτροπή εποπτεύει τη διεξαγωγή της εκλογής,
προβαίνει στην καταμέτρηση των ψήφων, αποφαίνεται επί τυχόν
ενστάσεων και ανακοινώνει τα αποτελέσματα της εκλογής.
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4. (α) Το σώμα που θα διεξαγάγει την εκλογή έχει απαρτία όταν
παρίστανται τα ½ συν ένα από τα μέλη του αριθμού των μελών του
Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ενταγμένου) του Πανεπιστημίου.
(β) Έλλειψη απαρτίας οδηγεί σε αναβολή της εκλογής και σε σύγκληση
από τον Πρύτανη νέας εκλογής, με τους ίδιους υποψηφίους, η οποία θα
οριστεί εντός 48 ωρών από την αναβληθείσα εκλογή.
Νοείται ότι, σε περίπτωση που το πιο πάνω αναφερόμενο διάστημα των
48 ωρών, εμπίπτει ή εξαντλείται σε μη εργάσιμη μέρα, η εκλογή
αναβάλλεται και πραγματοποιείται την 1η εργάσιμη μέρα που ακολουθεί
αμέσως μετά το διάστημα αυτό.
Νοείται ότι, η πιο πάνω στην παρούσα παράγραφο διαδικασία
επαναλαμβάνεται μέχρις ότου επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία για τη
διεξαγωγή της εκλογής.
5. (α) Η εκλογή διενεργείται με μυστική ψηφοφορία.
(β) Ο κάθε ψηφοφόρος μπορεί να ψηφίσει μέχρι και δύο από τους
υποψηφίους.
6. Εκλέγονται οι δύο υποψήφιοι οι οποίοι έχουν συγκεντρώσει τις
περισσότερες ψήφους. Σε περίπτωση που υπάρχουν ισοψηφήσαντες
υποψήφιοι, η εκλογή γίνεται με κλήρωση.
7. Μετά την αποπεράτωση της εκλογής η Εφορευτική Επιτροπή:
(α) Ανακοινώνει τα αποτελέσματα της εκλογής και,
(β) ετοιμάζει και υπογράφει πρακτικό για την εκλογή, το οποίο υποβάλλει
στον Πρύτανη, για να το γνωστοποιήσει στη Σύγκλητο.
8. (α) Τα ψηφοδέλτια τοποθετούνται σε φάκελο, ο οποίος σφραγίζεται
από τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής και υπογράφεται από τα
μέλη της. Ο φάκελος αυτός φυλάσσεται στο αρχείο του Πανεπιστημίου.
(β) Ο φάκελος με τα ψηφοδέλτια μπορεί να ανοιχθεί μόνο από την
Εφορευτική Επιτροπή μετά από απόφαση της Συγκλήτου, σε περίπτωση
καταχώρισης ενστάσεων κατά της εκλογής.
(γ) Ενστάσεις κατά της εκλογής μπορούν να υποβληθούν στη Σύγκλητο,
σε διάστημα 24 ωρών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της
εκλογής. Οποιεσδήποτε ενστάσεις υποβάλλονται εκτός της πιο πάνω
αναφερόμενης προθεσμίας, λογίζονται ως μη υποβληθείσες και δεν
λαμβάνονται υπόψη.
9. Σε περίπτωση που έχουν υποβληθεί μόνο δύο υποψηφιότητες από
υποψηφίους οι οποίοι προέρχονται από μέλη τα οποία ανήκουν στο
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ενταγμένο) του Πανεπιστημίου, οι
υποψήφιοι αυτοί εκλέγονται αυτόματα χωρίς τη διεξαγωγή εκλογών.
10. (α) Σε περίπτωση αποχώρησης από το Συμβούλιο μέλους πριν από
τη λήξη της θητείας του, που έχει εκλεγεί τηρουμένων των παρόντων
Κανόνων,
διενεργείται
νέα
εκλογή
για
αντικατάσταση
του
αποχωρήσαντος μέλους.
(β) Η εκλογή του νέου μέλους το οποίο θα αντικαταστήσει το μέλος που
αποχώρησε, γίνεται για το υπόλοιπο της θητείας του αποχωρήσαντος
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μέλους, τηρουμένων των παρόντων Κανόνων και του Περί Τεχνολογικού
Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμου 198(1)/2003, ως έχει μέχρι σήμερα
τροποποιηθεί.

1.4 Κανόνες για την Εκλογή Ενός Εκπροσώπου του Διοικητικού
Προσωπικού στο Συμβούλιο του Πανεπιστημίου σύμφωνα με το
άρθρο 15(3) των Περί Συγκρότησης και Λειτουργίας (Διαδικασία
Εκλογών, Διορισμοί και άλλα συναφή θέματα) των Οργάνων και
Αξιωματούχων του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου
Κανονισμών του 2011
Σύμφωνα με το Άρθρο 6(1)(στ) του Περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου
Κύπρου Νόμου 198(I)2003, το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου συγκροτείται
και από “ένα μέλος που εκπροσωπεί το διοικητικό προσωπικό, το οποίο
εκλέγεται από το σύνολο του προσωπικού αυτού.”

1. (α) Ο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών ορίζει την ημερομηνία,
την ώρα και τον τόπο διεξαγωγής της ψηφοφορίας για την εκλογή ενός
μέλους του διοικητικού προσωπικού που θα συμμετέχει στο Συμβούλιο
του Πανεπιστημίου.
β) H ημερομηνία, η ώρα και ο τόπος διεξαγωγής της ψηφοφορίας,
ανακοινώνονται τρεις τουλάχιστον εβδομάδες πριν από την ημερομηνία
που έχει καθοριστεί η διεξαγωγή της εκλογής.
(γ) Ο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών με γραπτή ειδοποίηση, η
οποία αποστέλλεται σε όλα τα μέλη του διοικητικού προσωπικού
ενημερώνει τα μέλη για την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο
διεξαγωγής της εκλογής.
2. Το σώμα που θα διεξαγάγει την εκλογή αποτελείται από:
(α) Όλα τα μέλη που ανήκουν στο διοικητικό προσωπικό του
Πανεπιστημίου τα οποία κατέχουν οργανική θέση και,
(β) όλα τα μέλη που ανήκουν στο διοικητικό προσωπικό του
Πανεπιστημίου τα οποία κατέχουν θέση σύμβασης και,
(γ) όλα τα μέλη που ανήκουν στο διοικητικό προσωπικό του
Πανεπιστημίου τα οποία κατέχουν θέση σε βάση πλήρους
απασχόλησης στο Πανεπιστήμιο.
3. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για την εκλογή ενός μέλους του
διοικητικού προσωπικού που θα συμμετέχει στο Συμβούλιο του
Πανεπιστημίου, έχουν μόνο τα μέλη του διοικητικού προσωπικού του
Πανεπιστημίου που κατέχουν οργανική θέση.
4. (α) Η υποψηφιότητα οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου μέλους που
ανήκει στο διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου και κατέχει
οργανική θέση, υποβάλλεται στο Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών,
το αργότερο μία εβδομάδα πριν από την ημερομηνία που έχει
καθοριστεί για διεξαγωγή της εκλογής.
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(β) Η υποψηφιότητα υποβάλλεται σε ειδικό έντυπο, που θα καθοριστεί
για το σκοπό αυτό, το οποίο προσυπογράφεται από τέσσερα μέλη που
ανήκουν στο διοικητικό προσωπικό, όπως αυτό αναφέρεται στην
παράγραφο 2 των παρόντων Κανόνων.
5. Τα ονόματα των υποψηφίων καταγράφονται σε ειδικό ψηφοδέλτιο
κατά αλφαβητική σειρά.
6. (α) Ο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών σε συνεννόηση με τους
υποψηφίους ορίζει, από τα μέλη του σώματος που θα διεξαγάγει την
εκλογή, τριμελή Εφορευτική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από
Πρόεδρο και δύο Μέλη.
Νοείται ότι, κανένα από τα μέλη της ορισθείσας Εφορευτικής
Επιτροπής έχει οποιαδήποτε προνόμια.
(β) Η Εφορευτική Επιτροπή εποπτεύει τη διεξαγωγή της εκλογής,
προβαίνει στην καταμέτρηση των ψήφων, αποφαίνεται επί τυχόν
ενστάσεων και ανακοινώνει τα αποτελέσματα της εκλογής.
(γ) Ενστάσεις κατά της εκλογής μπορούν να υποβληθούν στη
Σύγκλητο, σε διάστημα 24 ωρών από την ανακοίνωση των
αποτελεσμάτων της εκλογής. Οποιεσδήποτε ενστάσεις υποβάλλονται
εκτός της πιο πάνω αναφερόμενης προθεσμίας, λογίζονται ως μη
υποβληθείσες και δεν λαμβάνονται υπόψη.
7. (α) Το σώμα που θα διεξαγάγει την εκλογή έχει απαρτία όταν
παρίστανται τα ½ συν ένα από τα μέλη του αριθμού των μελών του
διοικητικού προσωπικού, όπως αυτό αναφέρεται στην παράγραφο 2
των παρόντων Κανόνων.
(β) Έλλειψη απαρτίας οδηγεί σε αναβολή της εκλογής και σε σύγκληση
από το Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών νέας εκλογής, με τους
ίδιους υποψηφίους, η οποία θα οριστεί εντός 48 ωρών από την
αναβληθείσα εκλογή.
Νοείται ότι, σε περίπτωση που το πιο πάνω αναφερόμενο διάστημα
των 48 ωρών, εμπίπτει ή εξαντλείται σε μη εργάσιμη μέρα, η εκλογή
αναβάλλεται και πραγματοποιείται την 1η εργάσιμη μέρα που ακολουθεί
αμέσως μετά το διάστημα αυτό.
Νοείται ότι, η πιο πάνω στην παρούσα παράγραφο διαδικασία
επαναλαμβάνεται μέχρις ότου επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία για
την διεξαγωγή της εκλογής.
8. (α) Η εκλογή διενεργείται με μυστική ψηφοφορία.
(β) Ο κάθε ψηφοφόρος μπορεί να ψηφίσει ένα από τους υποψηφίους.
9. Εκλέγεται ο υποψήφιος ο οποίος έχει συγκεντρώσει τις
περισσότερες ψήφους. Σε περίπτωση που υπάρχουν ισοψηφήσαντες
υποψήφιοι η εκλογή γίνεται με κλήρωση.

10

10. Μετά την αποπεράτωση της εκλογής η Εφορευτική Επιτροπή
ετοιμάζει πρακτικό για την εκλογή και το παραδίδει στο Διευθυντή
Διοίκησης και Οικονομικών, ο οποίος το κοινοποιεί στον Πρύτανη.
Ακολούθως ο Πρύτανης πληροφορεί τη Σύγκλητο για την εκλογή
κοινοποιώντας της το πρακτικό της εκλογής.
11. (α) Τα ψηφοδέλτια τοποθετούνται σε φάκελο, ο οποίος σφραγίζεται
από τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής και υπογράφεται από τα
μέλη της. Ο φάκελος αυτός φυλάσσεται στο αρχείο του Πανεπιστημίου.
(β) Ο φάκελος με τα ψηφοδέλτια μπορεί να ανοιχθεί μόνο από την
Εφορευτική Επιτροπή, σε περίπτωση καταχώρισης ενστάσεων κατά
της εκλογής.
(γ) Ενστάσεις κατά της εκλογής μπορούν να υποβληθούν στον
Πρόεδρο, με κοινοποίηση στα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, σε
διάστημα 24 ωρών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της
εκλογής. Οποιεσδήποτε ενστάσεις υποβάλλονται εκτός της πιο πάνω
αναφερόμενης προθεσμίας, λογίζονται ως μη υποβληθείσες και δεν
λαμβάνονται υπόψη.
12. Σε περίπτωση που έχει υποβληθεί μόνο μία υποψηφιότητα από
μέλος του διοικητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου που κατέχει
οργανική θέση, για συμμετοχή στο Συμβούλιο, ο υποψήφιος αυτός
εκλέγεται αυτόματα χωρίς τη διεξαγωγή εκλογών.
13. (α) Σε περίπτωση αποχώρησης από το Συμβούλιο μέλους που έχει
εκλεγεί τηρουμένων των παρόντων Κανόνων, πριν από τη λήξη της
θητείας του, διενεργείται νέα εκλογή για αντικατάσταση του
αποχωρήσαντος μέλους.
(β) Η εκλογή του νέου μέλους το οποίο θα αντικαταστήσει το μέλος που
αποχώρησε, γίνεται για το υπόλοιπο της θητείας του αποχωρήσαντος
μέλους, τηρουμένων των παρόντων Κανόνων και του Περί
Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμου 198(1)/2003, ως έχει
μέχρι σήμερα τροποποιηθεί.

2. (i) Κανόνες για το Διορισμό Τριών Εξωτερικών Μελών στο Συμβούλιο
του Πανεπιστημίου από τη Σύγκλητο σύμφωνα με το άρθρο 16 των
Περί Συγκρότησης και Λειτουργίας (Διαδικασία Εκλογών, Διορισμοί
και άλλα συναφή θέματα) των Οργάνων και Αξιωματούχων του
Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Κανονισμών του 2011
Σύμφωνα με το Άρθρο 6(1)(δ) του Περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου
Κύπρου Νόμου 198(I)2003, το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου συγκροτείται
και από “τρία μέλη, τα οποία διορίζονται από τη Σύγκλητο και δεν είναι μέλη
του Πανεπιστημίου.”
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1. Μετά τη σύστασή της, η πρώτη Σύγκλητος του Πανεπιστημίου
αποφασίζει άμεσα τα τρία μέλη που θα συμμετέχουν στο Συμβούλιο
του Πανεπιστημίου, όπως προνοείται στο άρθρο 6(1)(δ) του
Ν198(I)2003 .
2. (α) Η εκλογή των τριών μελών που θα συμμετέχουν στο Συμβούλιο του
Πανεπιστημίου διεξάγεται σε ειδική συνεδρία της Συγκλήτου, η οποία
συγκαλείται από τον Πρύτανη.
(β) H ημερομηνία, η ώρα και ο τόπος σύγκλησης της ειδικής συνεδρίας,
ανακοινώνονται μια τουλάχιστον εβδομάδα πριν από την ημερομηνία
που έχει καθοριστεί η ειδική συνεδρία της Συγκλήτου για διεξαγωγή της
εκλογής.
(γ) Ο Πρύτανης με γραπτή ειδοποίηση, η οποία αποστέλλεται σε όλα
τα μέλη της Συγκλήτου ενημερώνει τα μέλη για την ημερομηνία, την
ώρα και τον τόπο πραγματοποίησης της ειδικής συνεδρίας για τη
διεξαγωγή της εκλογής.
3. (α) Ο Πρύτανης εποπτεύει τη διεξαγωγή της εκλογής, προβαίνει στην
καταμέτρηση των ψήφων, αποφαίνεται επί τυχόν ενστάσεων και
ανακοινώνει τα αποτελέσματα της εκλογής.
(β) Ενστάσεις κατά της εκλογής μπορούν να υποβληθούν στη
Σύγκλητο, σε διάστημα 24 ωρών από την ανακοίνωση των
αποτελεσμάτων της εκλογής. Οποιεσδήποτε ενστάσεις υποβάλλονται
εκτός της πιο πάνω αναφερόμενης προθεσμίας, λογίζονται ως μη
υποβληθείσες και δεν λαμβάνονται υπόψη.
4. (α) Στην ειδική συνεδρία της Συγκλήτου για την εκλογή και διορισμό
των τριών μελών που θα συμμετέχουν στο Συμβούλιο του
Πανεπιστημίου, απαιτείται απαρτία των δύο τρίτων των μελών της
Συγκλήτου που έχουν δικαίωμα ψήφου.
(β) Έλλειψη απαρτίας οδηγεί σε αναβολή της εκλογής και σε σύγκληση
από τον Πρύτανη νέας συνεδρίας, η οποία θα πρέπει να οριστεί σε
διάστημα 48 ωρών από την αναβληθείσα συνεδρία. Στη συνεδρία αυτή
απαρτία αποτελεί η παρουσία του ½ συν ένα μελών της Συγκλήτου,
που έχουν δικαίωμα ψήφου.
Νοείται ότι, σε περίπτωση που το πιο πάνω αναφερόμενο διάστημα
των 48 ωρών, εμπίπτει ή εξαντλείται σε μη εργάσιμη μέρα, η εκλογή
αναβάλλεται και πραγματοποιείται την 1η εργάσιμη μέρα που ακολουθεί
αμέσως μετά το διάστημα αυτό.
Νοείται ότι, η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται μέχρις ότου επιτευχθεί
η απαιτούμενη απαρτία για τη διεξαγωγή της εκλογής
5. (α) Όλα τα μέλη της Συγκλήτου που έχουν δικαίωμα ψήφου μπορούν
να προτείνουν μέχρι και τρείς υποψηφίους για εκλογή και διορισμό τους
στο Συμβούλιο του Πανεπιστημίου.
(β) Πριν από τη διενέργεια της ψηφοφορίας, τα μέλη της Συγκλήτου
που έχουν προτείνει οποιοδήποτε υποψήφιο ή υποψήφιους για εκλογή
και διορισμό, έχουν το δικαίωμα να υποστηρίξουν προφορικά τον
υποψήφιο ή τους υποψήφιους που έχουν προτείνει και να καταθέσουν
έγγραφα που αφορούν τον προταθέντα υποψήφιο ή υποψήφιους.
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6. Οι υποψήφιοι που θα προταθούν πρέπει να συγκεντρώνουν τα εξής
χαρακτηριστικά :
(α) να μην προέρχονται από το διδακτικό ή διοικητικό προσωπικό του
Πανεπιστημίου ή να έχουν οποιασδήποτε μορφής σχέση εργοδότησης
με το Πανεπιστήμιο και,
(β) να είναι άτομα με συμμετοχή στα κοινά ή άτομα που η κοινωνική
τους δραστηριότητα τα καθιστά κατάλληλα και ικανά για τη θετική
προώθηση των πανεπιστημιακών υποθέσεων και την προώθηση και
προαγωγή της δημιουργικής συνεργασίας μεταξύ Πολιτείας και
Πανεπιστημίου.
7. (α) Τα ονόματα των υποψηφίων αναγράφονται σε πίνακα κατά
αλφαβητική σειρά.
(β) Η εκλογή διενεργείται με μυστική ψηφοφορία.
(γ) Το κάθε μέλος της Συγκλήτου που έχει δικαίωμα ψήφου μπορεί να
ψηφίσει μέχρι και τρεις από τους υποψηφίους. Μη τήρηση των όσων
στην παρούσα παράγραφο προνοούνται, καθιστά το ψηφοδέλτιο
άκυρο.
8. (α) Εκλέγονται οι τρεις υποψήφιοι που έχουν συγκεντρώσει τις
περισσότερες ψήφους, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν λάβει τη
στήριξη του ενός τρίτου του αριθμού των παρόντων μελών που έχουν
δικαίωμα ψήφου. Νοείται ότι, σε περίπτωση που υπάρχουν
ισοψηφήσαντες υποψήφιοι η εκλογή γίνεται με κλήρωση.
(β) Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τρεις υποψήφιοι που να έχουν
λάβει τη στήριξη του ενός τρίτου του αριθμού των παρόντων μελών τα
οποία έχουν δικαίωμα ψήφου, αποκλείεται από τη διαδικασία εκλογής ο
υποψήφιος με τις λιγότερες ψήφους και η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται
με τους εναπομείναντες υποψήφιους και, εάν υποψήφιοι είναι ή
παραμείνουν μόνο τρεις και κάποιος ή κάποιοι από αυτούς δεν
ικανοποιήσουν την προϋπόθεση που αναφέρεται στην παράγραφο (α)
του παρόντος άρθρου, τα μέλη της Συγκλήτου καλούνται εκ νέου σε
ειδική συνεδρία για την εκλογή και το διορισμό των μελών που
υπολείπονται.
9. (α) Μετά το πέρας της εκλογής ο Πρύτανης ετοιμάζει πρακτικό με τα
αποτελέσματα της εκλογής και ειδοποιεί άμεσα με επιστολή τους
εκλεγέντες για την εκλογή τους, καλώντας τους παράλληλα να
απαντήσουν σε διάστημα επτά ημερών από τη λήψη της επιστολής, αν
αποδέχονται ή όχι την εκλογή τους.
(β) Σε περίπτωση που ένας από τους εκλεγέντες παραλείψει να
απαντήσει μέσα στη προθεσμία που του έχει τεθεί, ή έχει απαντήσει και
δεν αποδέχεται την εκλογή του, ο Πρύτανης ειδοποιεί τον επόμενο σε
αριθμό ψήφων υποψήφιο, ο οποίος θα πρέπει να έχει λάβει τη στήριξη
του ενός τρίτου του αριθμού των παρόντων μελών που είχαν δικαίωμα
ψήφου κατά την ειδική συνεδρία της Συγκλήτου στην οποία
διενεργήθηκε η εκλογή.
Νοείται ότι, αν δεν υπάρχει άλλος υποψήφιος που να πληροί όσα στην
παρούσα παράγραφο αναφέρονται, για την συμπλήρωση του
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απαιτούμενου αριθμού των τριών μελών τα οποία θα συμμετέχουν στο
Συμβούλιο του Πανεπιστημίου, όπως προνοείται στο Περί
Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμο 198(1)/2003, διενεργείται
νέα εκλογή.
10. Ο διορισμός των τριών μελών που θα συμμετέχουν στο Συμβούλιο του
Πανεπιστημίου γίνεται με απόφαση της Συγκλήτου στην οποία
αναφέρεται και η ημερομηνία έναρξης του διορισμού.
11. (α) Η διάρκεια της θητείας των εκλελεγμένων και διορισμένων από τη
Σύγκλητο μελών για συμμετοχή στο Συμβούλιο του Πανεπιστημίου,
προνοείται στον Περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμο
198(1)/2003.
(β) Σαράντα πέντε ημέρες πριν από τη λήξη της θητείας του μέλους ή
των μελών που διορίζονται από τη Σύγκλητο για συμμετοχή στο
Συμβούλιο του Πανεπιστημίου, η Σύγκλητος τηρουμένων τον
παρόντων Κανόνων προχωρεί στην εκλογή και το διορισμό του νέου
μέλους ή μελών.
12. Οι παρόντες Κανόνες εφαρμόζονται και σε περίπτωση παραίτησης ή
παύσης πριν από τη λήξη της θητείας, οποιουδήποτε από τα
εκλελεγμένα και διορισμένα από τη Σύγκλητο μέλη τα οποία
συμμετέχουν στο Συμβουλίου του Πανεπιστημίου.
(ii) Κανόνες για την Εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του
Συμβουλίου του Πανεπιστημίου σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 των
Περί Συγκρότησης και Λειτουργίας (Διαδικασία Εκλογών, Διορισμοί και
άλλα συναφή θέματα) των Οργάνων και Αξιωματούχων του
Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Κανονισμών του 2011
Σύμφωνα με το Άρθρο 10(1) του Περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου
Κύπρου Νόμου 198(I)2003, “Το Συμβούλιο εντός δεκαπέντε ημερών από
τη συγκρότησή του συγκαλείται σε συνεδρία από τον Πρύτανη, ο οποίος
και προεδρεύει της συνεδρίας αυτής, και εκλέγει Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο
από τα μέλη που διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο ή τη Σύγκλητο.”

1. (α) Η εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του Συμβουλίου του
Πανεπιστημίου διεξάγεται σε ειδική συνεδρία του Συμβουλίου η οποία
συγκαλείται από τον Πρύτανη σε διάστημα δεκαπέντε ημερών από την
ημερομηνία συγκρότησης του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου.
(β) H ημερομηνία, η ώρα και ο τόπος διεξαγωγής της ψηφοφορίας
ανακοινώνονται μια τουλάχιστον εβδομάδα πριν από την ημερομηνία
που έχει καθοριστεί η διεξαγωγή της εκλογής.
(γ) Ο Πρύτανης με γραπτή ειδοποίηση, η οποία αποστέλλεται σε όλα τα
μέλη του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου ενημερώνει τα μέλη αυτά για
την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο διεξαγωγής της ψηφοφορίας.
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2. (α) Ο Πρύτανης εποπτεύει τη διεξαγωγή της εκλογής, προβαίνει στην
καταμέτρηση των ψήφων, αποφαίνεται επί τυχόν ενστάσεων και
ανακοινώνει τα αποτελέσματα της εκλογής.
(β) Ενστάσεις κατά της εκλογής μπορούν να υποβληθούν στη Σύγκλητο,
σε διάστημα 24 ωρών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της
εκλογής. Οποιεσδήποτε ενστάσεις υποβάλλονται εκτός της πιο πάνω
αναφερόμενης προθεσμίας, λογίζονται ως μη υποβληθείσες και δεν
λαμβάνονται υπόψη.
3. (α) Στη συνεδρία του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου για την εκλογή
Προέδρου και Αντιπροέδρου του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου,
απαιτείται απαρτία των δύο τρίτων των μελών του Συμβουλίου που
έχουν δικαίωμα ψήφου.
(β) Έλλειψη απαρτίας οδηγεί σε αναβολή της εκλογής και σε σύγκληση
από τον Πρύτανη νέας συνεδρίας η οποία θα πρέπει να οριστεί την
επόμενη εργάσιμη ημέρα. Στη συνεδρία αυτή απαρτία αποτελεί η
παρουσία του ½ συν ένα των μελών του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου
που έχουν δικαίωμα ψήφου.
Νοείται ότι, σε περίπτωση που το πιο πάνω αναφερόμενο διάστημα των
48 ωρών, εμπίπτει ή εξαντλείται σε μη εργάσιμη μέρα, η εκλογή
αναβάλλεται και πραγματοποιείται την 1η εργάσιμη μέρα που ακολουθεί
αμέσως μετά το διάστημα αυτό.
Νοείται ότι, η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται μέχρις ότου επιτευχθεί η
απαιτούμενη απαρτία για τη διεξαγωγή της εκλογής.
4. (α) Όλα τα μέλη του Συμβουλίου που έχουν δικαίωμα ψήφου μπορούν
να προτείνουν μέχρι και ένα υποψήφιο για το αξίωμα του Προέδρου του
Συμβουλίου του Πανεπιστημίου.
(β) Οι υποψήφιοι που θα προταθούν θα πρέπει να προέρχονται από τα
μέλη που διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο ή από τη Σύγκλητο ή
και από τα δύο.
5. (α) Τα ονόματα των υποψηφίων αναγράφονται σε πίνακα κατά
αλφαβητική σειρά.
(β) Η εκλογή διενεργείται με μυστική ψηφοφορία.
(γ) Ο κάθε ψηφοφόρος μπορεί να ψηφίσει μέχρι ένα υποψήφιο.
6. (α) Εκλέγεται ο υποψήφιος ο οποίος έχει συγκεντρώσει την απόλυτη
πλειοψηφία.
Νοείται ότι για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, απόλυτη
πλειοψηφία συγκεντρώνεται όταν υποψήφιος λάβει το 50% συν μια
ψήφους των παρόντων μελών του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου που
έχουν δικαίωμα ψήφου.
(β) Σε περίπτωση που κανείς από τους υποψήφιους δεν συγκεντρώνει
απόλυτη πλειοψηφία, ακολουθεί αμέσως δεύτερη εκλογή μεταξύ των δύο
υποψηφίων που έχουν λάβει το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων. Σε
περίπτωση ισοψηφίας η επιλογή γίνεται με κλήρο.
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7. Τα αποτελέσματα της εκλογής καταγράφονται σε πρακτικό το οποίο
υπογράφει ο Πρύτανης. Ακολούθως ο Πρύτανης πληροφορεί τη
Σύγκλητο για την εκλογή, κοινοποιώντας της το πρακτικό της εκλογής.
8. Οι παρόντες Κανόνες εφαρμόζονται και σε περίπτωση παραίτησης ή
παύσης πριν από τη λήξη της θητείας του εκλελεγμένου Προέδρου του
Συμβουλίου του Πανεπιστημίου.
9. Αμέσως μετά την εκλογή του Προέδρου εφαρμόζεται κατ αναλογία ο ίδιος
Κανόνας για την εκλογή του Αντιπροέδρου του Συμβουλίου του
Πανεπιστημίου.

II. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ
Σύμφωνα με το Άρθρο 40(9) του Περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου
Νόμου 198(I)2003, “Με την αυτονόμηση τουλάχιστον πέντε (5) Τμημάτων,
σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 42, η Διοικούσα Επιτροπή υποβάλλει
πρόταση προς τον Υπουργό για έκδοση διατάγματος για την εκλογή της
πρώτης Συγκλήτου και τη σύσταση του πρώτου Συμβουλίου του
Πανεπιστημίου .”
3. Κανόνες για την Εκλογή Εκπροσώπων στη Σύγκλητο
3.1 Κανόνες για την Εκλογή Εκπροσώπων των Φοιτητών στη Σύγκλητο
σύμφωνα με το άρθρο 56 των Περί Συγκρότησης και Λειτουργίας
(Διαδικασία Εκλογών, Διορισμοί και άλλα συναφή θέματα) των
Οργάνων και Αξιωματούχων του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου
Κύπρου Κανονισμών του 2011
Σύμφωνα με το Άρθρο 13(1)(δ) του Περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου
Κύπρου Νόμου 198(I)2003, η Σύγκλητος περιλαμβάνει “εκπροσώπους των
φοιτητών του Πανεπιστημίου, ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί στον
αριθμό των Σχολών και οι οποίοι εκλέγονται από το σύνολο των φοιτητών
του Πανεπιστημίου.”
Σύμφωνα με το Άρθρο 13(4) του Περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου
Κύπρου Νόμου 198(I)2003, οι εκπρόσωποι των φοιτητών στη Σύγκλητο
“κατέχουν τη θέση τους για περίοδο δύο ετών από την εκλογή τους,
μπορούν όμως να επανεκλεγούν για δύο ακόμη έτη”.

Στο Καταστατικό της Φοιτητικής Ένωσης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου
Κύπρου αναφέρεται ότι:
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«Στη Σύγκλητο οι φοιτητές αντιπροσωπεύονται με εκπροσώπους (με τον
αριθμό των εκπροσώπων που προκύπτει από τον Περί Τεχνολογικού
Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμο). Οι αντιπρόσωποι ορίζονται αναλογικά με
τη δύναμη των συνδυασμών στο Δ.Σ (απλή αναλογική στη βάση των
αποτελεσμάτων των εκλογών για ανάδειξη Δ.Σ.)».

3.2 Κανόνες για την Εκλογή Τεσσάρων Εκπροσώπων της Σχολής
στη Σύγκλητο
3.2.1 Κανόνες για την Εκλογή Δύο Εκπροσώπων του Διδακτικού
Ερευνητικού Προσωπικού (Εκλελεγμένου) ως Μελών της
Συγκλήτου σύμφωνα με το άρθρο 21 των Περί Συγκρότησης
και Λειτουργίας (Διαδικασία Εκλογών, Διορισμοί και άλλα
συναφή θέματα) των Οργάνων και Αξιωματούχων του
Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Κανονισμών του 2011
Σύμφωνα με το Άρθρο 13(1)(γ)(i) του Νόμου 198(I)2003 του Περί
Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμου 198(I)2003, η Σύγκλητος
συγκροτείται και από “δύο εκπροσώπους από το διδακτικό ερευνητικό
προσωπικό (εκλελεγμένο) κάθε Σχολής, οι οποίοι εκλέγονται από το
Συμβούλιο της Σχολής, ανεξάρτητα αν είναι μέλη του συμβουλίου της
οικείας Σχολής .”
Σύμφωνα με το Άρθρο 40(9) του Περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου
Κύπρου Νόμου 198(I)2003, για την εκλογή της πρώτης Συγκλήτου,
στην περίπτωση μη αυτονομημένης Σχολής οι “δύο εκπρόσωποι από το
διδακτικό ερευνητικό προσωπικό (εκλελεγμένο) της Σχολής “εκλέγονται
από την ολομέλεια των εκλελεγμένων μελών της Σχολής.”
Σύμφωνα με το Άρθρο 13(4) του Περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου
Κύπρου Νόμου 198(I)2003, οι εκπρόσωποι από το διδακτικό
ερευνητικό προσωπικό (εκλελεγμένο) κάθε Σχολής “κατέχουν τη θέση
τους για περίοδο δύο ετών από την εκλογή τους, μπορούν όμως να
επανεκλεγούν για δύο ακόμη έτη.”

1. (α) Η διαδικασία εκλογής των δύο εκπροσώπων από τα μέλη του
διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εκλελεγμένου) της Σχολής,
που θα συμμετέχουν στη Σύγκλητο διεξάγεται ως εξής:
(i) Σε Σχολή που έχει αυτονομηθεί, όπως προνοείται στον Περί
Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμο 198(1)/2003, ο
Κοσμήτορας της Σχολής συγκαλεί το Συμβούλιο της Σχολής σε
ειδική συνεδρία.
(ii) Σε Σχολή που δεν έχει αυτονομηθεί, ο Πρύτανης συγκαλεί όλα τα
μέλη του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εκλελεγμένου) σε
ειδική συνεδρία.
(β) H ημερομηνία, η ώρα και ο τόπος διεξαγωγής της ψηφοφορίας,
ανακοινώνονται στα πιο πάνω αναφερόμενα μέλη από τον
17

Κοσμήτορα ή τον Πρύτανη, ανάλογα με την περίπτωση, μια
τουλάχιστον εβδομάδα πριν από την ημερομηνία που έχει
καθοριστεί η διεξαγωγή της εκλογής.
2. (α) Ο Κοσμήτορας ή ο Πρύτανης κατ αναλογία των όσων
προνοούνται στην παράγραφο 1(α) (i) και (ii) πιο πάνω, εποπτεύει
τη διεξαγωγή της εκλογής, προβαίνει στην καταμέτρηση των
ψήφων, αποφαίνεται επί τυχόν ενστάσεων και ανακοινώνει τα
αποτελέσματα της εκλογής.
(β) Ενστάσεις κατά της εκλογής μπορούν να υποβληθούν στη
Σύγκλητο, σε διάστημα 24 ωρών από την ανακοίνωση των
αποτελεσμάτων
της
εκλογής.
Οποιεσδήποτε
ενστάσεις
υποβάλλονται εκτός της πιο πάνω αναφερόμενης προθεσμίας,
λογίζονται ως μη υποβληθείσες και δεν λαμβάνονται υπόψη.
3. (α) Στην ειδική συνεδρία για εκλογή των δύο εκπροσώπων από τα
μέλη του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εκλελεγμένου) της
Σχολής, που θα συμμετέχουν στη Σύγκλητο απαιτείται απαρτία του
½ συν ένα μελών του αριθμού των μελών που αναφέρονται στην
παράγραφο 1 (α) πιο πάνω των παρόντων Κανόνων.
(β) Έλλειψη απαρτίας οδηγεί σε αναβολή της εκλογής και σε
σύγκληση από τον Κοσμήτορα ή τον Πρύτανη, ανάλογα με την
περίπτωση, νέας συνεδρίας η οποία θα πρέπει να οριστεί σε
διάστημα 48 ωρών από την αναβληθείσα συνεδρία.
Νοείται ότι, σε περίπτωση που το πιο πάνω αναφερόμενο διάστημα
των 48 ωρών, εμπίπτει ή εξαντλείται σε μη εργάσιμη μέρα, η εκλογή
αναβάλλεται και πραγματοποιείται την 1η εργάσιμη μέρα που
ακολουθεί αμέσως μετά το διάστημα αυτό.
Νοείται ότι, η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται μέχρις ότου
επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία για τη διεξαγωγή της
αναφερόμενης εκλογής.
4. Όλα τα μέλη που συμμετέχουν στην ειδική συνεδρία για την εκλογή
των δύο εκπροσώπων από τα μέλη του διδακτικού ερευνητικού
προσωπικού (εκλελεγμένου) της Σχολής που θα συμμετέχουν στη
Σύγκλητο μπορούν να προτείνουν μέχρι και δύο υποψηφίους για
εκλογή.
5. (α) Τα ονόματα των υποψηφίων αναγράφονται σε πίνακα κατά
αλφαβητική σειρά.
(β) Η εκλογή διενεργείται με μυστική ψηφοφορία.
(γ) Το κάθε μέλος που συμμετέχει στην ειδική συνεδρία για την
εκλογή των δύο εκπροσώπων των μελών του διδακτικού
ερευνητικού προσωπικού (εκλελεγμένου) της Σχολής που θα
συμμετέχουν στη Σύγκλητο, μπορεί να ψηφίσει μέχρι και δύο από
τους υποψηφίους. Μη τήρηση των όσων στην παρούσα
παράγραφο προνοούνται, καθιστά το ψηφοδέλτιο άκυρο.
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6. Εκλέγονται οι δύο υποψήφιοι που έχουν συγκεντρώσει τις
περισσότερες
ψήφους.
Σε
περίπτωση
που
υπάρχουν
ισοψηφήσαντες υποψήφιοι η εκλογή γίνεται με κλήρωση.
7. (α) Σε περίπτωση αυτονομημένης Σχολής, ο Κοσμήτορας ετοιμάζει
πρακτικό με τα αποτελέσματα της εκλογής, το οποίο κοινοποιεί
άμεσα στον Πρύτανη. Ακολούθως ο Πρύτανης κοινοποιεί τα
αποτελέσματα της εκλογής στη Σύγκλητο.
(β) Σε περίπτωση μη αυτονομημένης Σχολής τα αποτελέσματα της
εκλογής καταγράφονται σε πρακτικό το οποίο υπογράφει ο
Πρύτανης. Ακολούθως ο Πρύτανης κοινοποιεί τα αποτελέσματα της
εκλογής στη Σύγκλητο.
8. (α) Σε περίπτωση αποχώρησης ή παύσης από τη Σύγκλητο μέλους
πριν από τη λήξη της θητείας του, που έχει εκλεγεί τηρουμένων των
παρόντων Κανόνων, διενεργείται νέα εκλογή για αντικατάσταση
του αποχωρήσαντος μέλους.
(β) Η εκλογή του νέου μέλους το οποίο θα αντικαταστήσει το μέλος που
αποχώρησε, γίνεται για το υπόλοιπο της θητείας του αποχωρήσαντος
μέλους, τηρουμένων των παρόντων Κανόνων του Περί Τεχνολογικού
Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμου 198(1)/2003, ως έχει μέχρι σήμερα
τροποποιηθεί.

3.2.2 Κανόνες για την Εκλογή Δύο Εκπροσώπων του Διδακτικού
Ερευνητικού Προσωπικού (Ενταγμένου) ως Μελών της
Συγκλήτου σύμφωνα με το άρθρο 21 των Περί Συγκρότησης
και Λειτουργίας (Διαδικασία Εκλογών, Διορισμοί και άλλα
συναφή θέματα) των Οργάνων και Αξιωματούχων του
Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Κανονισμών του
2011
Σύμφωνα με το Άρθρο 13(1)(γ)(iι) του Περί Τεχνολογικού
Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμου 198(I)2003, η Σύγκλητος συγκροτείται
και από “δύο εκπροσώπους του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού
(ενταγμένου) κάθε Σχολής, οι οποίοι εκλέγονται από το Συμβούλιο της
Σχολής, ανεξάρτητα αν είναι μέλη του συμβουλίου της οικείας Σχολής .”
Σύμφωνα με το Άρθρο 40(9 του Περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου
Κύπρου Νόμου 198(I)2003, για την πρώτη Σύγκλητο, στην περίπτωση
μη αυτονομημένης Σχολής οι “δύο εκπρόσωποι από το διδακτικό
ερευνητικό προσωπικό (ενταγμένου) της Σχολής “εκλέγονται από την
ολομέλεια των ενταγμένων μελών της Σχολής.”
Σύμφωνα με το Άρθρο 13(4) του Περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου
Κύπρου Νόμου 198(I)2003, οι εκπρόσωποι από το διδακτικό
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ερευνητικό προσωπικό (ενταγμένο) κάθε Σχολής “κατέχουν τη θέση
τους για περίοδο δύο ετών από την εκλογή τους, μπορούν όμως να
επανεκλεγούν για δύο ακόμη έτη.”

1.

(α) Η διαδικασία εκλογής των δύο εκπροσώπων από τα μέλη του
διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (ενταγμένου) της Σχολής, που θα
συμμετέχουν στη Σύγκλητο διεξάγεται ως εξής:
(i) Σε Σχολή που έχει αυτονομηθεί, όπως προνοείται στον Περί
Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμο 198(1)/2003, ο
Κοσμήτορας της Σχολής συγκαλεί όλα τα μέλη του Συμβουλίου της
Σχολής, σε ειδική συνεδρία.
(ii) Σε Σχολή που δεν έχει αυτονομηθεί, ο Πρύτανης συγκαλεί όλα τα
μέλη του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (ενταγμένου) σε ειδική
συνεδρία.
(β) H ημερομηνία, η ώρα και ο τόπος διεξαγωγής της ψηφοφορίας,
ανακοινώνονται στα πιο πάνω αναφερόμενα μέλη από τον Κοσμήτορα
ή τον Πρύτανη, ανάλογα με την περίπτωση, μια τουλάχιστον εβδομάδα
πριν από την ημερομηνία που έχει καθοριστεί η διεξαγωγή της
εκλογής.

2.

(α) Ο Κοσμήτορας ή ο Πρύτανης κατ αναλογία των όσων προνοούνται
στην παράγραφο 1(α) (i) και (ii) πιο πάνω, εποπτεύει τη διεξαγωγή της
εκλογής, προβαίνει στην καταμέτρηση των ψήφων, αποφαίνεται επί
τυχόν ενστάσεων και ανακοινώνει τα αποτελέσματα της εκλογής.
(β) Ενστάσεις κατά της εκλογής μπορούν να υποβληθούν στη
Σύγκλητο, σε διάστημα 24 ωρών από την ανακοίνωση των
αποτελεσμάτων της εκλογής. Οποιεσδήποτε ενστάσεις υποβάλλονται
εκτός της πιο πάνω αναφερόμενης προθεσμίας, λογίζονται ως μη
υποβληθείσες και δεν λαμβάνονται υπόψη.

3.

(α) Στην ειδική συνεδρία για εκλογή των δύο εκπροσώπων από τα μέλη
του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (ενταγμένου) της Σχολής, που
θα συμμετέχουν στη Σύγκλητο απαιτείται απαρτία των ½ συν ένα
μελών του αριθμού των μελών που αναφέρονται στην παράγραφο 1(α)
πιο πάνω των παρόντων Κανόνων.
(β) Έλλειψη απαρτίας οδηγεί σε αναβολή της εκλογής και σε σύγκληση
από τον Κοσμήτορα ή τον Πρύτανη, ανάλογα με την περίπτωση, νέας
συνεδρίας η οποία θα πρέπει να οριστεί σε διάστημα 48 ωρών από την
αναβληθείσα συνεδρία.
Νοείται ότι, σε περίπτωση που το πιο πάνω αναφερόμενο διάστημα
των 48 ωρών, εμπίπτει ή εξαντλείται σε μη εργάσιμη μέρα, η εκλογή
αναβάλλεται και πραγματοποιείται την 1η εργάσιμη μέρα που ακολουθεί
αμέσως μετά το διάστημα αυτό.
Νοείται ότι, η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται μέχρις ότου επιτευχθεί
η απαιτούμενη απαρτία για τη διεξαγωγή της αναφερόμενης εκλογής.

4.

Όλα τα μέλη που συμμετέχουν στην ειδική συνεδρία για την εκλογή των
δύο εκπροσώπων από τα μέλη του διδακτικού ερευνητικού
προσωπικού (ενταγμένου) της Σχολής, που θα συμμετέχουν στη
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Σύγκλητο, μπορούν να προτείνουν μέχρι και δύο υποψηφίους για
εκλογή.
5.

(α) Τα ονόματα των υποψηφίων αναγράφονται σε πίνακα κατά
αλφαβητική σειρά.
(β) Η εκλογή διενεργείται με μυστική ψηφοφορία.
(γ) Το κάθε μέλος που συμμετέχει στην ειδική συνεδρία για την εκλογή
των δύο εκπροσώπων των μελών του διδακτικού ερευνητικού
προσωπικού (ενταγμένου) της Σχολής που θα συμμετέχουν στη
Σύγκλητο, μπορεί να ψηφίσει μέχρι και δύο από τους υποψηφίους. Μη
τήρηση των όσων στην παρούσα παράγραφο προνοούνται, καθιστά το
ψηφοδέλτιο άκυρο.

6.

Εκλέγονται οι δύο υποψήφιοι που έχουν συγκεντρώσει τις
περισσότερες ψήφους. Σε περίπτωση που υπάρχουν ισοψηφήσαντες
υποψήφιοι η εκλογή γίνεται με κλήρωση.

7.

(α) Σε περίπτωση αυτονομημένης Σχολής, ο Κοσμήτορας ετοιμάζει
πρακτικό με τα αποτελέσματα της εκλογής το οποίο κοινοποιεί άμεσα
στον Πρύτανη. Ακολούθως ο Πρύτανης κοινοποιεί τα αποτελέσματα
της εκλογής στη Σύγκλητο.
(β) Σε περίπτωση μη αυτονομημένης Σχολής τα αποτελέσματα της
εκλογής καταγράφονται σε πρακτικό το οποίο υπογράφει ο Πρύτανης.
Ακολούθως ο Πρύτανης κοινοποιεί τα αποτελέσματα της εκλογής στη
Σύγκλητο.

8.

(α) Σε περίπτωση αποχώρησης ή παύσης από τη Σύγκλητο μέλους
πριν από τη λήξη της θητείας του, που έχει εκλεγεί τηρουμένων των
παρόντων Κανόνων, διενεργείται νέα εκλογή για αντικατάσταση του
αποχωρήσαντος μέλους.
(β) Η εκλογή του νέου μέλους το οποίο θα αντικαταστήσει το μέλος που
αποχώρησε, γίνεται για το υπόλοιπο της θητείας του αποχωρήσαντος
μέλους, τηρουμένων των παρόντων Κανόνων και του Περί
Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμου198(1)/2003, ως έχει
μέχρι σήμερα τροποποιηθεί.

III. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ
Σύμφωνα με το Άρθρο 42(3) του Περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου
Νόμου 198(I)2003, “Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης των Συμβουλίων
δύο τουλάχιστο Τμημάτων μιας Σχολής, εκλέγονται ο πρώτος Κοσμήτορας και
ο πρώτος Αναπληρωτής Κοσμήτορας και συγκροτείται το Συμβούλιο της
Σχολής.”
4. Κανόνες για την Εκλογή Εκπροσώπων στο Συμβούλιο
(Αυτονομημένης) Σχολής
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4.1 Κανόνες για την Εκλογή Εκπροσώπων των Φοιτητών στο Συμβούλιο
Σχολής σύμφωνα με το άρθρο 56 των Περί Συγκρότησης και
Λειτουργίας (Διαδικασία Εκλογών, Διορισμοί και άλλα συναφή
θέματα) των Οργάνων και Αξιωματούχων του Τεχνολογικού
Πανεπιστημίου Κύπρου Κανονισμών του 2011
Σύμφωνα με το Άρθρο 19(1)(ε) του Περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου
Νόμου 198(I)2003, Νόμου 198(I)2003 για το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο
Κύπρου το Συμβούλιο της Σχολής περιλαμβάνει “εκπροσώπους των φοιτητών
της Σχολής, ο αριθμός των οποίων είναι ίσος με τον αριθμό των Τμημάτων της
Σχολής, που εκλέγονται από τους φοιτητές της Σχολής.”
Σύμφωνα με το Άρθρο 19(2) του Περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου
Νόμου 198(I)2003, για το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου “Η θητεία των
εκπροσώπων των φοιτητών είναι διετής, με δυνατότητα μιας επανεκλογής”.
1. Η εκλογή των εκπροσώπων των φοιτητών στο Συμβούλιο Σχολής
γίνεται με εκλογές που διοργανώνονται από τη Φοιτητική Ένωση του
Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.
2. Η εκλογή διενεργείται με μυστική ψηφοφορία, σύμφωνα με τους όρους
του Καταστατικού της Φοιτητικής Ένωσης του Τεχνολογικού
Πανεπιστημίου Κύπρου.
3. Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στο Συμβούλιο Σχολής έχουν οι
φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι στη Σχολή.
4. Για την οργάνωση των εκλογών το Συμβούλιο της Φοιτητικής Ένωσης,
ορίζει Εφορευτική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από φοιτητές. Ως
Πρόεδρο ή ως μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής, το Συμβούλιο της
Φοιτητικής Ένωσης μπορεί να ορίσει και μέλη που ανήκουν στο
Ακαδημαϊκό ή στο Διοικητικό προσωπικό του Τεχνολογικού
Πανεπιστημίου Κύπρου, ή και στα δύο.
5. Η Εφορευτική Επιτροπή μπορεί να κάνει χρήση των υπηρεσιών του
Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου για τη διενέργεια και
διεκπεραίωση της εκλογής.
6. Η Εφορευτική Επιτροπή προκηρύσσει την εκλογή τουλάχιστον τρεις
εβδομάδες πριν από την ημέρα διεξαγωγής της.
7. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται τουλάχιστον μια εβδομάδα πριν από
την ημέρα της εκλογής στον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής σε
ειδικό έντυπο, το οποίο υπογράφεται από τέσσερις φοιτητές της
Σχολής, από τους οποίους δύο τουλάχιστον προέρχονται από
διαφορετικά Τμήματα της Σχολής.
8. Η εκλογή γίνεται απαραίτητα κατά τη διάρκεια εργάσιμης ημέρας.
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9. Η Εφορευτική Επιτροπή καταμετρά τις ψήφους και γνωστοποιεί
γραπτώς τα αποτελέσματα στον Πρόεδρο της Φοιτητικής Ένωσης, ο
οποίος, τα ανακοινώνει στη φοιτητική κοινότητα και ανακηρύσσει τους
εκλεγέντες.

4.2 Κανόνες για την Εκλογή Εκπροσώπων των Μελών του Διδακτικού
Ερευνητικού Προσωπικού Αυτονομημένου Τμήματος στο Συμβούλιο
Σχολής σύμφωνα με το άρθρο 36 των Περί Συγκρότησης και
Λειτουργίας (Διαδικασία Εκλογών, Διορισμοί και άλλα συναφή
θέματα) των Οργάνων και Αξιωματούχων του Τεχνολογικού
Πανεπιστημίου Κύπρου Κανονισμών του 2011
4.2.1 Κανόνες για την Εκλογή Δύο Εκπροσώπων των Μελών του
Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (εκλελεγμένου) στο
Συμβούλιο Σχολής
Σύμφωνα με το Άρθρο 19(1)(γ) του Περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου
Κύπρου Νόμο 198(I)2003 το Συμβούλιο της κάθε Σχολής περιλαμβάνει
“δύο μέλη του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εκλελεγμένου) από
κάθε Τμήμα της Σχολής, που εκλέγονται από το Συμβούλιο του Τμήματος,
ανεξάρτητα αν είναι μέλη του Συμβουλίου του οικείου Τμήματος, από τα
οποία το ένα τουλάχιστο πρέπει να κατέχει τη θέση Καθηγητή ή τη θέση
Αναπληρωτή Καθηγητή, αν δεν υπάρχει Καθηγητής.”
Σύμφωνα με το Άρθρο 19(2) του Περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου
Κύπρου Νόμο 198(I)2003 “Η θητεία των εκπροσώπων των μελών του
διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εκλελεγμένου) είναι διετής, με
δυνατότητα μιας επανεκλογής”.

1. (α) Η εκλογή των δύο μελών, του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
(εκλελεγμένου) για συμμετοχή στο Συμβούλιο Σχολής, διεξάγεται σε
ειδική συνεδρία του Συμβουλίου Τμήματος, η οποία συγκαλείται από
τον Πρόεδρο του Τμήματος.
(β) H ημερομηνία, η ώρα και ο τόπος διεξαγωγής της ψηφοφορίας,
ανακοινώνονται μια τουλάχιστον εβδομάδα πριν από την ημερομηνία
που έχει καθοριστεί η διεξαγωγή της εκλογής.
(γ) Ο Πρόεδρος του Τμήματος με γραπτή ειδοποίηση, η οποία
αποστέλλεται σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου του Τμήματος,
ενημερώνει τα μέλη αυτά για την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο
διεξαγωγής της ψηφοφορίας.
2. (α) Ο Πρόεδρος Τμήματος εποπτεύει τη διεξαγωγή της εκλογής,
προβαίνει στην καταμέτρηση των ψήφων, αποφαίνεται επί τυχόν
ενστάσεων και ανακοινώνει τα αποτελέσματα της εκλογής.
(β) Ενστάσεις κατά της εκλογής μπορούν να υποβληθούν στη
Σύγκλητο, σε διάστημα 24 ωρών από την ανακοίνωση των
αποτελεσμάτων της εκλογής. Οποιεσδήποτε ενστάσεις υποβάλλονται
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εκτός της πιο πάνω αναφερόμενης προθεσμίας, λογίζονται ως μη
υποβληθείσες και δεν λαμβάνονται υπόψη.
3. (α) Στην ειδική συνεδρία που ορίζεται για εκλογή των δύο
εκπροσώπων από τα μέλη του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού
(εκλελεγμένου) που θα συμμετέχουν στο Συμβούλιο Σχολής, απαιτείται
απαρτία του ½ συν ένα μελών του αριθμού των μελών του Συμβουλίου
του Τμήματος στο οποίο διενεργείται η εκλογή.
(β) Έλλειψη απαρτίας οδηγεί σε αναβολή της εκλογής και σε σύγκληση
από τον Πρόεδρο του Τμήματος, στο οποίο διενεργείται η εκλογή νέας
συνεδρίας, η οποία θα πρέπει να οριστεί σε διάστημα 48 ωρών από
την αναβληθείσα συνεδρία.
Νοείται ότι, σε περίπτωση που το πιο πάνω αναφερόμενο διάστημα
των 48 ωρών, εμπίπτει ή εξαντλείται σε μη εργάσιμη μέρα, η εκλογή
αναβάλλεται και πραγματοποιείται την 1η εργάσιμη μέρα που ακολουθεί
αμέσως μετά το διάστημα αυτό.
Νοείται ότι, η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται μέχρις ότου επιτευχθεί
η απαιτούμενη απαρτία για τη διεξαγωγή της αναφερόμενης εκλογής.
4. Όλα τα μέλη που συμμετέχουν στην ειδική συνεδρία για την εκλογή των
δύο εκπροσώπων από τα μέλη του διδακτικού ερευνητικού
προσωπικού (εκλελεγμένου) που θα συμμετέχουν στο Συμβούλιο
Σχολής, μπορούν να προτείνουν μέχρι και δύο υποψηφίους για
εκλογή.
5. Τα ονόματα των υποψηφίων αναγράφονται σε πίνακα κατά αλφαβητική
σειρά και διεξάγεται η εκλογή με μυστική ψηφοφορία.
6. Η εκλογή για την ανάδειξη των δύο εκπροσώπων από τα μέλη του
διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εκλελεγμένου) που θα
συμμετέχουν στο Συμβούλιο Σχολής, διεξάγεται σε δύο στάδια ως
ακολούθως:
(α) Πρώτα γίνεται η εκλογή του πρώτου εκπροσώπου, ο οποίος πρέπει
να κατέχει τη βαθμίδα του Καθηγητή και σε περίπτωση που δεν
υπάρχουν στο Τμήμα μέλη του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού
(εκλελεγμένου) που να κατέχουν τη βαθμίδα του Καθηγητή, μεταξύ
των υποψηφίων που κατέχουν τη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή.
(β) Ακολούθως γίνεται η εκλογή του δευτέρου εκπροσώπου μεταξύ
όλων των υποψηφίων οποιασδήποτε βαθμίδας.
7. Το κάθε μέλος που συμμετέχει στην ειδική συνεδρία για την εκλογή των
δύο εκπροσώπων από τα μέλη του διδακτικού ερευνητικού
προσωπικού (εκλελεγμένου) που θα συμμετέχουν στο Συμβούλιο
Σχολής, μπορεί να ψηφίσει μέχρι και ένα από τους υποψηφίους σε
κάθε στάδιο της εκλογής. Μη τήρηση των όσων στην παρούσα
παράγραφο προνοούνται καθιστά το ψηφοδέλτιο άκυρο.
8. Εκλέγεται ένας υποψήφιος σε κάθε στάδιο της εκλογής ο οποίος έχει
συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους. Σε περίπτωση που σε κάθε
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στάδιο της εκλογής υπάρχουν ισοψηφήσαντες υποψήφιοι η εκλογή
γίνεται με κλήρωση.
9. Ο Πρόεδρος του Τμήματος καταγράφει σε πρακτικό τα αποτελέσματα
έκαστης εκλογής, τα οποία κοινοποιεί άμεσα στον Κοσμήτορα της
Σχολής.
10. (α) Σε περίπτωση αποχώρησης ή παύσης από το Συμβούλιο της
Σχολής, μέλους που έχει εκλεγεί τηρουμένων των παρόντων Κανόνων,
πριν από τη λήξη της θητείας του, διενεργείται νέα εκλογή για
αντικατάσταση του αποχωρήσαντος μέλους.
(β) Η εκλογή του νέου μέλους το οποίο θα αντικαταστήσει το μέλος που
αποχώρησε, γίνεται για το υπόλοιπο της θητείας του αποχωρήσαντος
μέλους, τηρουμένων των παρόντων Κανόνων και του Περί
Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμου 198(1)/2003, ως έχει
μέχρι σήμερα τροποποιηθεί.
11. Για την εκλογή των πρώτων εκπροσώπων των μελών του διδακτικού
ερευνητικού προσωπικού (εκλελεγμένου) στο Συμβούλιο Σχολής, το
πρακτικό της εκλογής κοινοποιείται από τον Πρόεδρο του Τμήματος
στη Διοικούσα Επιτροπή του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.

4.2.2 Κανόνες για την Εκλογή Ενός Εκπροσώπου των Μελών του
Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ενταγμένου) στο
Συμβούλιο Σχολής
Σύμφωνα με το Άρθρο 19(1)(δ) του Περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου
Κύπρου Νόμο 198(I)2003, το Συμβούλιο της Σχολής περιλαμβάνει “ένα
μέλος του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (ενταγμένου) από κάθε
Τμήμα της Σχολής, που εκλέγεται από το Συμβούλιο του Τμήματος,
ανεξάρτητα αν είναι μέλη του Συμβουλίου του οικείου Τμήματος.”
Σύμφωνα με το Άρθρο 19(2) του Περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου
Κύπρου Νόμο 198(I)2003, “Η θητεία του εκπροσώπου των μελών του
διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (ενταγμένου) είναι διετής, με
δυνατότητα μιας επανεκλογής”.

1. (α) Η εκλογή ενός μέλους, του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
(ενταγμένου) για συμμετοχή στο Συμβούλιο Σχολής, διεξάγεται σε
ειδική συνεδρία του Συμβουλίου Τμήματος, η οποία συγκαλείται από
τον Πρόεδρο του Τμήματος.
(β) H ημερομηνία, η ώρα και ο τόπος διεξαγωγής της ψηφοφορίας,
ανακοινώνονται μια τουλάχιστον εβδομάδα πριν από την ημερομηνία
που έχει καθοριστεί η διεξαγωγή της εκλογής.
(γ) Ο Πρόεδρος του Τμήματος με γραπτή ειδοποίηση, η οποία
αποστέλλεται σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου του Τμήματος,
25

ενημερώνει, για την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο διεξαγωγής της
ψηφοφορίας.
2. (α) Ο Πρόεδρος του Τμήματος εποπτεύει τη διεξαγωγή της εκλογής,
προβαίνει στην καταμέτρηση των ψήφων, αποφαίνεται επί τυχόν
ενστάσεων και ανακοινώνει τα αποτελέσματα της εκλογής.
(β) Ενστάσεις κατά της εκλογής μπορούν να υποβληθούν στη
Σύγκλητο, σε διάστημα 24 ωρών από την ανακοίνωση των
αποτελεσμάτων της εκλογής. Οποιεσδήποτε ενστάσεις υποβάλλονται
εκτός της πιο πάνω αναφερόμενης προθεσμίας, λογίζονται ως μη
υποβληθείσες και δεν λαμβάνονται υπόψη.
3. (α) Στην ειδική συνεδρία που ορίζεται για εκλογή του ενός
εκπροσώπου από τα μέλη του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού
(ενταγμένου) που θα συμμετέχει στο Συμβούλιο Σχολής, απαιτείται
απαρτία του ½ συν ένα μελών του αριθμού των μελών του Συμβουλίου
του Τμήματος στο οποίο διενεργείται η εκλογή.
(β) Έλλειψη απαρτίας οδηγεί σε αναβολή της εκλογής και σε σύγκληση
από τον Πρόεδρο του Τμήματος, στο οποίο διενεργείται η εκλογή, νέας
συνεδρίας η οποία θα πρέπει να οριστεί σε διάστημα 48 ωρών από την
αναβληθείσα συνεδρία.
Νοείται ότι, σε περίπτωση που το πιο πάνω αναφερόμενο διάστημα
των 48 ωρών, εμπίπτει ή εξαντλείται σε μη εργάσιμη μέρα, η εκλογή
αναβάλλεται και πραγματοποιείται την 1η εργάσιμη μέρα που ακολουθεί
αμέσως μετά το διάστημα αυτό.
Νοείται ότι, η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται μέχρις ότου επιτευχθεί
η απαιτούμενη απαρτία για τη διεξαγωγή της αναφερόμενης εκλογής.
4. Όλα τα μέλη που συμμετέχουν στην ειδική συνεδρία για την εκλογή του
ενός εκπροσώπου από τα μέλη του διδακτικού ερευνητικού
προσωπικού (ενταγμένου) που θα συμμετέχει στο Συμβούλιο Σχολής,
μπορούν να προτείνουν ένα υποψήφιο για εκλογή.
5. (α) Τα ονόματα των υποψηφίων αναγράφονται σε πίνακα κατά
αλφαβητική σειρά.
(β) Η εκλογή διενεργείται με μυστική ψηφοφορία.
(γ) Το κάθε μέλος που συμμετέχει στην ειδική συνεδρία για την εκλογή
του ενός εκπροσώπου από τα μέλη του διδακτικού ερευνητικού
προσωπικού (ενταγμένου) που θα συμμετέχει στο Συμβούλιο Σχολής,
μπορεί να ψηφίσει ένα από τους υποψηφίους. Μη τήρηση των όσων
στην παρούσα παράγραφο προνοούνται, καθιστά το ψηφοδέλτιο
άκυρο.
6. Εκλέγεται ο υποψήφιος που έχει συγκεντρώσει τις περισσότερες
ψήφους. Σε περίπτωση που υπάρχουν ισοψηφήσαντες υποψήφιοι η
εκλογή γίνεται με κλήρωση.
7. Ο Πρόεδρος του Τμήματος καταγράφει σε πρακτικό τα αποτελέσματα
της εκλογής, τα οποία κοινοποιεί άμεσα στον Κοσμήτορα της Σχολής.
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8. (α) Σε περίπτωση αποχώρησης ή παύσης από το Συμβούλιο της
Σχολής μέλους που έχει εκλεγεί τηρουμένων των παρόντων Κανόνων,
πριν από τη λήξη της θητείας του, διενεργείται νέα εκλογή για
αντικατάσταση του αποχωρήσαντος μέλους.
(β) Η εκλογή του νέου μέλους το οποίο θα αντικαταστήσει το μέλος που
αποχώρησε, γίνεται για το υπόλοιπο της θητείας του αποχωρήσαντος
μέλους, τηρουμένων των παρόντων Κανόνων και του Περί
Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμου 198(1)/2003, ως έχει
μέχρι σήμερα τροποποιηθεί.
9. Για την εκλογή του πρώτου εκπροσώπου των μελών του διδακτικού
ερευνητικού προσωπικού (ενταγμένου) στο Συμβούλιο Σχολής, το
πρακτικό της εκλογής κοινοποιείται από τον Πρόεδρο του Τμήματος
στη Διοικούσα Επιτροπή.

5 Κανόνες για την Εκλογή Κοσμήτορα και Αναπληρωτή Κοσμήτορα
(Αυτονομημένης) Σχολής σύμφωνα με τα άρθρα 42 και 47 των Περί
Συγκρότησης και Λειτουργίας (Διαδικασία Εκλογών, Διορισμοί και
άλλα συναφή θέματα) των Οργάνων και Αξιωματούχων του
Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Κανονισμών του 2011
Σύμφωνα με το Άρθρο 18(1) του Περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου
Κύπρου Νόμο 198(I)2003, “Σε κάθε Σχολή του Πανεπιστημίου εκλέγονται
από τα μέλη των Συμβουλίων των Τμημάτων της Σχολής Κοσμήτορας και
Αναπληρωτής Κοσμήτορας, μεταξύ των Καθηγητών και Αναπληρωτών
Καθηγητών της Σχολής ”.
Σύμφωνα με το Άρθρο 18(2) του Περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου
Κύπρου Νόμο 198(I)2003, “Η θητεία του Κοσμήτορα και του Αναπληρωτή
Κοσμήτορα είναι τριετής, με δυνατότητα μιας επανεκλογής”.
Σύμφωνα με το Άρθρο 18(5) του Περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου
Κύπρου Νόμο 198(I)2003, “Σε περίπτωση που κενούται η θέση του
Κοσμήτορα ή του Αναπληρωτή Κοσμήτορα, τότε στη θέση του εκλέγεται
άλλο πρόσωπο που θα κατέχει τη θέση για το υπόλοιπο της θητείας του
Κοσμήτορα ή του Αναπληρωτή Κοσμήτορα στη θέση του οποίου εκλέγηκε,
αντίστοιχα. Ο χρόνος που υπηρετεί μετά την εκλογή αυτή δε θεωρείται ως
περίοδος κανονικής θητείας του προσώπου αυτού, για σκοπούς εκλογής ή
επανεκλογής του στην ίδια θέση”.
Σύμφωνα με το Άρθρο 42(4) του Περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου
Κύπρου Νόμο 198(I)2003, “Κατά την πρώτη εκλογή Κοσμήτορα και
Αναπληρωτή Κοσμήτορα, δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα πρωτοβάθμια
μέλη του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εκλελεγμένου) της Σχολής,
ανεξάρτητα από το αν έχει αυτονομηθεί το Τμήμα στο οποίο ανήκουν, τα
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μέλη του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (ενταγμένου), καθώς και τα
μέλη του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού (εκλελεγμένου) των
Ερευνητικών Μονάδων που υπάγονται στη Σχολή ”.

1. (α) Η εκλογή Κοσμήτορα και Αναπληρωτή Κοσμήτορα Σχολής,
διεξάγεται σε ειδική κοινή συνεδρία των Συμβουλίων των Τμημάτων
της Σχολής, η οποία συγκαλείται από τον Πρύτανη. Ο Πρύτανης δεν
έχει δικαίωμα ψήφου για την εκλογή Κοσμήτορα και Αναπληρωτή
Κοσμήτορα της Σχολής, εκτός στην περίπτωση που ανήκει στα μέλη
των σωμάτων που αναφέρονται στους παρόντες Κανονισμούς ότι
έχουν δικαίωμα του εκλέγειν.
(β) H ημερομηνία, η ώρα και ο τόπος διεξαγωγής της εκλογής,
ανακοινώνονται δύο τουλάχιστον εβδομάδες πριν από την ημερομηνία
που έχει καθοριστεί η διεξαγωγή της εκλογής.
(γ) Ο Πρύτανης με γραπτή ειδοποίηση, η οποία αποστέλλεται σε όλα
τα μέλη των Συμβουλίων των Τμημάτων της Σχολής, ενημερώνει τα
μέλη αυτά, για την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο διεξαγωγής της
ψηφοφορίας.
(δ) Για την εκλογή του πρώτου Κοσμήτορα και του πρώτου
Αναπληρωτή Κοσμήτορα της Σχολής, στην ειδική συνεδρία που
αναφέρεται στη παρούσα παράγραφο, καλούνται να παραστούν και να
ψηφίσουν οι εξής:
(i) Τα μέλη των Συμβουλίων των Τμημάτων της Σχολής που αφορά η
εκλογή.
(ii)Τα μέλη του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εκλελεγμένου)
των μη αυτονομημένων Τμημάτων της Σχολής που αφορά η εκλογή, τα
οποία έχουν θέση Καθηγητή.
(iii) Τα μέλη του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (ενταγμένου) των
μη αυτονομημένων Τμημάτων της Σχολής που αφορά η εκλογή.
(iv)Τα μέλη του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (ενταγμένου και
εκλελεγμένου) των Ερευνητικών Μονάδων που υπάγονται στη Σχολή
που αφορά η εκλογή.
2.

(α) Η υποψηφιότητα οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου μέλους από τα
μέλη των Συμβουλίων των Τμημάτων της Σχολής που κατέχει τη
βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, υποβάλλεται στον
Πρύτανη το αργότερο μία εβδομάδα πριν από την ημερομηνία που έχει
καθοριστεί η διεξαγωγή της εκλογής.
(β) Η υποψηφιότητα για την εκλογή Κοσμήτορα και Αναπληρωτή
Κοσμήτορα Σχολής, υποβάλλεται σε ειδικά έντυπα, που θα
καθοριστούν για το σκοπό αυτό.
(γ) Η κάθε υποψηφιότητα προσυπογράφεται από τρία μέλη που έχουν
δικαίωμα ψήφου, όπως ορίζεται πιο πάνω στην παράγραφο 5.1, των
παρόντων Κανόνων.
(δ) Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει σε ξεχωριστό έντυπο,
υποψηφιότητα για εκλογή στη θέση του Κοσμήτορα και του
Αναπληρωτή Κοσμήτορα.
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3. Με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων:
(α) Ανακοινώνονται τα ονόματα των υποψηφίων για την εκλογή
Κοσμήτορα και Αναπληρωτή Κοσμήτορα και,
(β) αναγράφονται τα ονόματα των υποψηφίων σε ψηφοδέλτια κατά
αλφαβητική σειρά.
4. (α) Στην ειδική συνεδρία που ορίζεται, για την εκλογή Κοσμήτορα και
Αναπληρωτή Κοσμήτορα, απαιτείται απαρτία των 2/3 των μελών που
έχουν, σε κάθε περίπτωση, δικαίωμα ψήφου, όπως ορίζεται πιο πάνω
στη παράγραφο 5.1 των παρόντων Κανόνων.
(β) Έλλειψη απαρτίας οδηγεί σε αναβολή της εκλογής και σε σύγκληση
από τον Πρύτανη νέας συνεδρίας η οποία θα πρέπει να οριστεί την
επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα της αναβληθείσας συνεδρίας.
Στη συνεδρία αυτή, απαρτία αποτελεί η παρουσία των ½ συν ένα
μελών που έχουν, σε κάθε περίπτωση, δικαίωμα ψήφου, όπως ορίζεται
πιο πάνω στη παράγραφο 1 των παρόντων Κανόνων.
Νοείται ότι, σε περίπτωση που το πιο πάνω αναφερόμενο διάστημα
των 48 ωρών, εμπίπτει ή εξαντλείται σε μη εργάσιμη μέρα, η εκλογή
αναβάλλεται και πραγματοποιείται την 1η εργάσιμη μέρα που ακολουθεί
αμέσως μετά το διάστημα αυτό.
Νοείται ότι, η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται μέχρις ότου επιτευχθεί
η απαιτούμενη απαρτία για την διεξαγωγή της εκλογής.
5. (α) Πριν τη διενέργεια της ψηφοφορίας για την εκλογή Κοσμήτορα και
Αναπληρωτή Κοσμήτορα, διορίζεται από τον Πρύτανη τριμελής
Εφορευτική Επιτροπή η οποία αποτελείται από Πρόεδρο και δύο μέλη.
(β) Η Εφορευτική Επιτροπή εποπτεύει τη διεξαγωγή της εκλογής,
προβαίνει στην καταμέτρηση των ψήφων, αποφαίνεται επί τυχόν
ενστάσεων και ανακοινώνει τα αποτελέσματα της εκλογής.
(γ) Ενστάσεις κατά της εκλογής μπορούν να υποβληθούν στη
Σύγκλητο, σε διάστημα 24 ωρών από την ανακοίνωση των
αποτελεσμάτων της εκλογής. Οποιεσδήποτε ενστάσεις υποβάλλονται
εκτός της πιο πάνω αναφερόμενης προθεσμίας, λογίζονται ως μη
υποβληθείσες και δεν λαμβάνονται υπόψη.
6. Η εκλογή Κοσμήτορα και Αναπληρωτή Κοσμήτορα διενεργείται με
μυστική ψηφοφορία.
7. Για την εκλογή υιοθετείται το σύστημα μεταφοράς ψήφων σύμφωνα με
το οποίο, το κάθε μέλος που έχει, σε κάθε περίπτωση, δικαίωμα
ψήφου, όπως ορίζεται πιο πάνω στη παράγραφο 5.1 των παρόντων
Κανόνων, διαβαθμίζει όλους τους υποψηφίους κατά σειρά προτίμησης.
8. (α) Σε περίπτωση που υποψήφιος συγκεντρώσει πέραν του 1/2 του
αριθμού των ψήφων πρώτης προτίμησης εκλέγεται.
(β) Σε περίπτωση που κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει τον
αριθμό των ψήφων που αναφέρεται στη παράγραφο (α):
(i) ο υποψήφιος που έλαβε τις λιγότερες ψήφους πρώτης προτίμησης,
αποκλείεται από την διαδικασία εκλογής Κοσμήτορα και Αναπληρωτή
Κοσμήτορα και η ψήφος κάθε ψηφοφόρου που έβαλε ως πρώτη
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προτίμηση αυτόν που αποκλείεται, μεταφέρεται στον υποψήφιο που ο
ψηφοφόρος αυτός επέλεξε ως επόμενη επιλογή.
(ii) εάν υπάρχουν περισσότεροι από ένας υποψήφιοι που έλαβαν τις
λιγότερες ψήφους, αποκλείεται από τη διαδικασία εκλογής Κοσμήτορα
και Αναπληρωτή Κοσμήτορα με κλήρωση, ένας από αυτούς.
9. Η πιο πάνω, στην παράγραφο 5.8 των παρόντων Κανόνων, διαδικασία
επαναλαμβάνεται μέχρις ότου υπάρξει ένας υποψήφιος ο οποίος
συγκεντρώνει πέραν του ½ του αριθμού των ψήφων.
11. Σε περίπτωση ισοψηφίας στην τελική φάση εκλέγεται ο υποψήφιος με
το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων πρώτης προτίμησης κατά την αρχική
καταμέτρηση. Αν και σε αυτή την περίπτωση υπάρχει ισοψηφία τότε
εκλέγεται ο υποψήφιος με το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων δεύτερης
προτίμησης κατά την αρχική καταμέτρηση κοκ. Σε περίπτωση
απόλυτης ισοψηφίας ο Κοσμήτορας εκλέγεται με κλήρωση.
12. Μετά την αποπεράτωση της εκλογής η Εφορευτική Επιτροπή ετοιμάζει
πρακτικό με τα αποτελέσματα της εκλογής Κοσμήτορα και
Αναπληρωτή Κοσμήτορα, το οποίο υποβάλλει άμεσα στον Πρύτανη.
13. (α) Τα ψηφοδέλτια τοποθετούνται σε φάκελο ο οποίος σφραγίζεται από
τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής και υπογράφεται από τα
μέλη της. Ο φάκελος αυτός φυλάσσεται στο αρχείο του Πανεπιστημίου.
(β) Ο φάκελος με τα ψηφοδέλτια μπορεί να ανοιχθεί μόνο από την
Εφορευτική Επιτροπή μετά από απόφαση της Συγκλήτου, σε
περίπτωση καταχώρησης ενστάσεων κατά της εκλογής.
(γ) Ενστάσεις κατά της εκλογής μπορούν να υποβληθούν στη
Σύγκλητο, σε διάστημα 24 ωρών από την ανακοίνωση των
αποτελεσμάτων της εκλογής. Οποιεσδήποτε ενστάσεις υποβάλλονται
εκτός της πιο πάνω αναφερόμενης προθεσμίας, λογίζονται ως μη
υποβληθείσες και δεν λαμβάνονται υπόψη.
14. (α) Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί η θέση του
Κοσμήτορα ή Αναπληρωτή Κοσμήτορα, που έχει εκλεγεί τηρουμένων
των παρόντων Κανόνων, πριν από τη λήξη της θητείας του,
διενεργείται νέα εκλογή για αντικατάσταση του αποχωρήσαντος
μέλους.
(β) Η εκλογή του νέου μέλους το οποίο θα αντικαταστήσει το μέλος που
αποχώρησε, γίνεται μέσα σε διάστημα έξι εβδομάδων από την ημέρα
που κενώθηκε η θέση του Κοσμήτορα ή Αναπληρωτή Κοσμήτορα, και
ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του αποχωρήσαντος μέλους,
τηρουμένων των παρόντων Κανόνων και του Περί Τεχνολογικού
Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμου 198(1)/2003, ως έχει μέχρι σήμερα
τροποποιηθεί.
15. Με εξαίρεση τον πρώτο Κοσμήτορα και Αναπληρωτή Κοσμήτορα της
Σχολής, ο Κοσμήτορας και Αναπληρωτής Κοσμήτορας της Σχολής,
εκλέγεται τουλάχιστον τρεις μήνες πριν τη λήξη της θητείας του
απερχόμενου Κοσμήτορα και Αναπληρωτή Κοσμήτορα από τα μέλη
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των Συμβουλίων των Τμημάτων της Σχολής, σε κοινή συνεδρία που
συγκαλείται ειδικά για το σκοπό αυτό.
16. Οι παρόντες Κανόνες εφαρμόζονται κατ αναλογία και για την εκλογή
Αναπληρωτή Κοσμήτορα Σχολής.

IV. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Σύμφωνα με το Άρθρο 42(1) του Περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου
Νόμο 198(1)/2003, “Με την εκλογή επτά τουλάχιστο μελών του διδακτικού
ερευνητικού προσωπικού (εκλελεγμένου) κάθε Τμήματος, από τα οποία
τέσσερα τουλάχιστο να είναι μόνιμα και με το διορισμό του διδακτικού
ερευνητικού προσωπικού (εντεταγμένου) του Τμήματος, το Τμήμα αυτονομείται
και καταρτίζεται το Συμβούλιο του Τμήματος.”
Σύμφωνα με το Άρθρο 42(2) του Περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου
Νόμο 198(1)/2003, “Κατά τον καταρτισμό του πρώτου Συμβουλίου του
Τμήματος, τα μόνιμα μέλη του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού
(εκλελεγμένου) μπορεί να είναι μόνο τρία.”
6 Κανόνες για την Εκλογή
(Αυτονομημένου) Τμήματος

Εκπροσώπων

στο

Συμβούλιο

6.1 Κανόνες για την Εκλογή Εκπροσώπων των Φοιτητών στο Συμβούλιο
Τμήματος σύμφωνα με το άρθρο 56 των Περί Συγκρότησης και
Λειτουργίας (Διαδικασία Εκλογών, Διορισμοί και άλλα συναφή
θέματα) των Οργάνων και Αξιωματούχων του Τεχνολογικού
Πανεπιστημίου Κύπρου Κανονισμών του 2011
Σύμφωνα με το Άρθρο 20(1)(γ) του Περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου
Νόμου 198(1)/2003, το Συμβούλιο του Τμήματος περιλαμβάνει “τόσους
εκπροσώπους των φοιτητών του Τμήματος, ώστε ο αριθμός τους να είναι ο
πλησιέστερος ακέραιος αριθμός προς το ένα τρίτο του συνόλου του διδακτικού
προσωπικού που μετέχει στο Συμβούλιο του Τμήματος, οι οποίοι εκλέγονται
από τους φοιτητές του Τμήματος ”.
Σύμφωνα με το Άρθρο 20(2) του Περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου
Νόμου 198(1)/2003, “η θητεία των εκπροσώπων των φοιτητών «είναι διετής,
με δυνατότητα μίας επανεκλογής”.

1. Η εκλογή των εκπροσώπων των φοιτητών στο Συμβούλιο του
Τμήματος γίνεται με εκλογές που διοργανώνονται από τη Φοιτητική
Ένωση του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.
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2. Η εκλογή διενεργείται με μυστική ψηφοφορία, σύμφωνα με τους όρους
του Καταστατικού της Φοιτητικής Ένωσης του Τεχνολογικού
Πανεπιστημίου Κύπρου.
3. Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στο Συμβούλιο Τμήματος έχουν
οι φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι στο Τμήμα.
4. Για την οργάνωση των εκλογών το Συμβούλιο της Φοιτητικής Ένωσης
ορίζει Εφορευτική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από φοιτητές. Ως
Πρόεδρο ή ως μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής, το Συμβούλιο της
Φοιτητικής Ένωσης μπορεί να ορίσει και μέλη που ανήκουν στο
Ακαδημαϊκό ή στο Διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου, ή και στα
δύο.
5. Η Εφορευτική Επιτροπή μπορεί να κάνει χρήση των υπηρεσιών του
Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου για τη διενέργεια και
διεκπεραίωση της εκλογής.
6. Η Εφορευτική Επιτροπή προκηρύσσει την εκλογή τουλάχιστον τρεις
εβδομάδες πριν από την ημέρα διεξαγωγής της.
7. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται τουλάχιστον μια εβδομάδα πριν από
την ημέρα της εκλογής στον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής σε
ειδικό έντυπο, το οποίο υπογράφεται από τέσσερις φοιτητές του
Τμήματος που ο υποψήφιος ανήκει.
8. Η εκλογή γίνεται απαραίτητα κατά τη διάρκεια εργάσιμης ημέρας.
9. (α) Η Εφορευτική Επιτροπή καταμετρά τις ψήφους και γνωστοποιεί
γραπτώς τα αποτελέσματα στον Πρόεδρο της Φοιτητικής Ένωσης του
Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, ο οποίος, τα ανακοινώνει στη
πανεπιστημιακή κοινότητα και ανακηρύσσει τους εκλεγέντες.
(β) Ενστάσεις κατά της εκλογής μπορούν να υποβληθούν στον
Πρόεδρο, με κοινοποίηση στα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής σε
διάστημα 24 ωρών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της
εκλογής. Οποιεσδήποτε ενστάσεις υποβάλλονται εκτός της πιο πάνω
αναφερόμενης προθεσμίας, λογίζονται ως μη υποβληθείσες και δεν
λαμβάνονται υπόψη.

6.2 Κανόνες για την Εκλογή Εκπροσώπων των Μελών του Διδακτικού
Ερευνητικού Προσωπικού (Ενταγμένου) στο Συμβούλιο Τμήματος
σύμφωνα με το άρθρο 49 των Περί Συγκρότησης και Λειτουργίας
(Διαδικασία Εκλογών, Διορισμοί και άλλα συναφή θέματα) των
Οργάνων και Αξιωματούχων του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου
Κύπρου Κανονισμών του 2011
Σύμφωνα με το Άρθρο 20(1)(β) του Περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου
Κύπρου Νόμου 198(1)/2003, το Συμβούλιο του Τμήματος περιλαμβάνει
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“τόσους εκπροσώπους των μελών του διδακτικού ερευνητικού
προσωπικού (ενταγμένου) του Τμήματος, ώστε ο αριθμός τους να είναι ο
πλησιέστερος ακέραιος αριθμός προς το πενήντα τοις εκατόν του αριθμού
των Καθηγητών, Αναπληρωτών Καθηγητών, Επίκουρων Καθηγητών και
Λεκτόρων του Τμήματος ”.
Σύμφωνα με το Άρθρο 20(2) του Περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου
Κύπρου Νόμου 198(1)/2003, “Η θητεία των εκπροσώπων των μελών του
διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (ενταγμένου) είναι διετής, με
δυνατότητα επανεκλογής”.

1. (α) Ο Πρόεδρος του Τμήματος ορίζει την ημερομηνία, την ώρα και τον
τόπο διεξαγωγής της ψηφοφορίας για την εκλογή εκπροσώπων τα
οποία ανήκουν στο Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ενταγμένο), που
θα συμμετέχουν στο Συμβούλιο του Τμήματος. Της συνεδρίας
προεδρεύει ο Πρόεδρος του Τμήματος χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Νοείται ότι, για την εκλογή των πρώτων εκπροσώπων των μελών του
διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (ενταγμένου) του Τμήματος, η
συνεδρία συγκαλείται από το Συντονιστή του Τμήματος.
(β) H ημερομηνία, η ώρα και ο τόπος διεξαγωγής της ψηφοφορίας,
ανακοινώνονται δύο τουλάχιστον εβδομάδες πριν από την ημερομηνία
που έχει καθοριστεί η διεξαγωγή της εκλογής.
(γ) Ο Πρόεδρος του Τμήματος με γραπτή ειδοποίηση, η οποία
αποστέλλεται σε όλα τα μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
(ενταγμένου) του Τμήματος, ενημερώνει τα μέλη αυτά για την
ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο διεξαγωγής της ψηφοφορίας.
2. (α) Ο Πρόεδρος του Τμήματος εποπτεύει τη διεξαγωγή της εκλογής,
προβαίνει στην καταμέτρηση των ψήφων, αποφαίνεται επί τυχόν
ενστάσεων και ανακοινώνει τα αποτελέσματα της εκλογής.
(β) Ενστάσεις κατά της εκλογής μπορούν να υποβληθούν στη
Σύγκλητο, σε διάστημα 24 ωρών από την ανακοίνωση των
αποτελεσμάτων της εκλογής. Οποιεσδήποτε ενστάσεις υποβάλλονται
εκτός της πιο πάνω αναφερόμενης προθεσμίας, λογίζονται ως μη
υποβληθείσες και δεν λαμβάνονται υπόψη.
3. (α) Το σώμα που θα διεξαγάγει την εκλογή έχει απαρτία όταν
παρίστανται το ½ συν ένα από τα μέλη του διδακτικού ερευνητικού
προσωπικού (ενταγμένου) του Τμήματος.
(β) Έλλειψη απαρτίας οδηγεί σε αναβολή της εκλογής και σε σύγκληση
από τον Πρόεδρο του Τμήματος νέας εκλογής, με τους ίδιους
υποψηφίους, η οποία θα οριστεί εντός 48 ωρών από την αναβληθείσα
εκλογή.
Νοείται ότι, σε περίπτωση που το πιο πάνω αναφερόμενο διάστημα
των 48 ωρών, εμπίπτει ή εξαντλείται σε μη εργάσιμη μέρα, η εκλογή
αναβάλλεται και πραγματοποιείται την 1η εργάσιμη μέρα που ακολουθεί
αμέσως μετά το διάστημα αυτό.
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Νοείται ότι, η πιο πάνω στην παρούσα παράγραφο διαδικασία
επαναλαμβάνεται μέχρις ότου επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία για τη
διεξαγωγή της εκλογής.
4. (α) Κάθε μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ενταγμένου)
του Τμήματος μπορεί να προτείνει αριθμό υποψηφίων για εκλογή τους,
στο Συμβούλιο του Τμήματος αυτού, που δεν θα υπερβαίνει τον
αριθμό των εκπροσώπων των μελών του Διδακτικού Ερευνητικού
Προσωπικού (ενταγμένου) του Τμήματος.
(β) Τα ονόματα των υποψηφίων αναγράφονται σε πίνακα κατά
αλφαβητική σειρά.
(γ) Η εκλογή διενεργείται με μυστική ψηφοφορία
(δ) Κάθε μέλος που συμμετέχει στην ψηφοφορία μπορεί να ψηφίσει
μέχρι και τόσους υποψηφίους όσοι είναι οι εκπρόσωποι. Μη τήρηση
των όσων στην παρούσα παράγραφο προνοούνται, καθιστά το
ψηφοδέλτιο άκυρο.
5. Εκλέγεται ο αριθμός των υποψήφιων όπως καθορίζεται στο άρθρο
20(1)(β) του Περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμου
198(1)/2003, οι οποίοι έχουν συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους.
Σε περίπτωση που υπάρχουν ισοψηφήσαντες υποψήφιοι η εκλογή
γίνεται με κλήρωση.
6. Ο Πρόεδρος του Τμήματος καταγράφει σε πρακτικό τα αποτελέσματα
της εκλογής, τα οποία κοινοποιεί άμεσα στον Κοσμήτορα της Σχολής.
Νοείται ότι, κατά την εκλογή των πρώτων εκπροσώπων των μελών του
διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (ενταγμένου) του Τμήματος, ο
Συντονιστής του Τμήματος καταγράφει σε πρακτικό τα αποτελέσματα
της εκλογής, τα οποία κοινοποιεί άμεσα στη Διοικούσα Επιτροπή.
7. (α) Σε περίπτωση αποχώρησης ή παύσης από το Συμβούλιο του
Τμήματος μέλους που έχει εκλεγεί τηρουμένων των παρόντων
Κανόνων, πριν από τη λήξη της θητείας του, διενεργείται νέα εκλογή
για αντικατάσταση του αποχωρήσαντος μέλους.
(β) Η εκλογή του νέου μέλους το οποίο θα αντικαταστήσει το μέλος που
αποχώρησε, γίνεται για το υπόλοιπο της θητείας του αποχωρήσαντος
μέλους, τηρουμένων των παρόντων Κανόνων και του Περί
Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμου 198(1)/2003, ως έχει
μέχρι σήμερα τροποποιηθεί.
8. Σε περίπτωση που, μετά τη διενέργεια της εκλογής και πριν τη λήξη της
θητείας των εκλεγέντων τηρουμένων των παρόντων Κανόνων, αυξηθεί
το σύνολο του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εκλελεγμένου)
ενός Τμήματος, διενεργείται συμπληρωματική εκλογή έτσι ώστε να
τηρείται το ποσοστό που αναφέρεται στο άρθρο 20(1)(β) του Περί
Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμου 198(1)/2003, ως έχει
μέχρι σήμερα τροποποιηθεί.
9. Για την εκλογή των πρώτων εκπροσώπων των μελών του διδακτικού
ερευνητικού προσωπικού (ενταγμένου) του Τμήματος, η συνεδρία
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συγκαλείται από το Συντονιστή του Τμήματος και το πρακτικό της
εκλογής κοινοποιείται στη Διοικούσα Επιτροπή.

7 Κανόνες
για
την
Εκλογή
Προέδρου
και
Αντιπροέδρου
(Αυτονομημένου) Τμήματος σύμφωνα με τα άρθρα 50 και 51 των Περί
Συγκρότησης και Λειτουργίας (Διαδικασία Εκλογών, Διορισμοί και
άλλα συναφή θέματα) των Οργάνων και Αξιωματούχων του
Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Κανονισμών του 2011
Σύμφωνα με το Άρθρο 20(4)(α) του Περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου
Κύπρου Νόμου 198(1)/2003, “Το Συμβούλιο κάθε Τμήματος εκλέγει τον
Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Τμήματος, οι οποίοι πρέπει να είναι
Καθηγητές ή Αναπληρωτές Καθηγητές”.
Σύμφωνα με το Άρθρο 20(5) του Περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου
Κύπρου Νόμου 198(1)/2003, “Η θητεία του Προέδρου και Αντιπροέδρου
του Τμήματος είναι τριετής, με δυνατότητα μιας επανεκλογής”.
Σύμφωνα με το Άρθρο 20(6) του Περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου
Κύπρου Νόμου 198(1)/2003, “Η εκλογή του Προέδρου και Αντιπροέδρου
του Τμήματος υπόκεινται στην έγκριση του Συμβουλίου της Σχολής”.

1. Ο Κοσμήτορας της Σχολής ορίζει την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο
διεξαγωγής της ψηφοφορίας για την εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου
του Τμήματος. Της συνεδρίας αυτής προεδρεύει ο Κοσμήτορας της
Σχολής, ο οποίος έχει δικαίωμα ψήφου μόνο αν είναι μέλος του
ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος που αφορά η ψηφοφορία.
(β) H ημερομηνία, η ώρα και ο τόπος διεξαγωγής της ψηφοφορίας
ανακοινώνονται μία τουλάχιστον εβδομάδα πριν από την ημερομηνία που
έχει καθοριστεί η διεξαγωγή της εκλογής.
(γ) Ο Κοσμήτορας της Σχολής με γραπτή ειδοποίηση του, ενημερώνει τα
μέλη του Συμβουλίου του Τμήματος για την ημερομηνία, την ώρα και τον
τόπο διεξαγωγής της ψηφοφορίας.
2. (α) Το σώμα που θα διεξαγάγει την εκλογή έχει απαρτία όταν παρίστανται
τα 2/3 των μελών του Συμβουλίου του Τμήματος.
(β) Έλλειψη απαρτίας οδηγεί σε αναβολή της εκλογής και σε σύγκληση,
από τον Κοσμήτορα, συνεδρίας την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την
αναβληθείσα εκλογή, κατά την οποία αποτελούν απαρτία όταν παρίστανται
τα μισά μέλη του Συμβουλίου του Τμήματος.
Νοείται ότι, η πιο πάνω στην παράγραφο 2(β) αναφερόμενη διαδικασία
επαναλαμβάνεται, μέχρις ότου επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία για τη
διεξαγωγή της εκλογής.
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3. (α) Κάθε μέλος του Συμβουλίου του Τμήματος, μπορεί να προτείνει ένα
υποψήφιο για έκαστη θέση, για εκλογή του στη θέση του Προέδρου και
Αντιπροέδρου του Τμήματος.
(β) Όλοι οι υποψήφιοι που θα προταθούν για εκλογή στη θέση του
Προέδρου και Αντιπροέδρου του Τμήματος, πρέπει να κατέχουν τη
βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή στο Τμήμα το οποίο
αφορά η εκλογή.
Νοείται ότι, στο Τμήμα Νοσηλευτικής υποψήφιος που κατέχει τη βαθμίδα
του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή μπορεί να προταθεί και να θέσει
υποψηφιότητα για τη θέση του Προέδρου του Τμήματος, μόνο σε
περίπτωση που πληροί και τις γενικές προϋποθέσεις για τον
επαγγελματικό τίτλο του Νοσηλευτή σύμφωνα με την Εθνική Νομοθεσία
και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(γ) Τα ονόματα των υποψηφίων αναγράφονται σε πίνακα κατά αλφαβητική
σειρά.
(δ) Η εκλογή διενεργείται με μυστική ψηφοφορία.
4. Η εκλογή στη θέση του Προέδρου και Αντιπροέδρου του Τμήματος
ολοκληρώνεται σε δύο μέρη.
(α) Αρχικά το σώμα που θα διεξαγάγει την εκλογή ψηφίζει και εκλέγει τον
Πρόεδρο του Τμήματος.
(β) Ακολούθως, το σώμα που θα διεξαγάγει την εκλογή ψηφίζει και εκλέγει
τον Αντιπρόεδρο του Τμήματος.
(γ) Ο κάθε ψηφοφόρος μπορεί να ψηφίσει ένα υποψήφιο για τη θέση του
Προέδρου του Τμήματος και ένα υποψήφιο για τη θέση του Αντιπροέδρου
του Τμήματος.
5. (α) Εκλέγεται ο υποψήφιος ο οποίος έχει συγκεντρώσει την απόλυτη
πλειοψηφία.
Νοείται ότι, για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, απόλυτη πλειοψηφία
συγκεντρώνεται, όταν υποψήφιος λάβει το 50% συν μια ψήφους των
παρόντων μελών του Συμβουλίου του Τμήματος, που έχουν δικαίωμα
ψήφου.
(β) Σε περίπτωση που κανείς από τους υποψήφιους δεν συγκεντρώνει
απόλυτη πλειοψηφία, ακολουθεί αμέσως δεύτερη εκλογή μεταξύ των δύο
υποψηφίων που έχουν λάβει το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων. Σε περίπτωση
ισοψηφίας η επιλογή γίνεται με κλήρο.
6. (α) Τα αποτελέσματα της εκλογής καταγράφονται σε πρακτικό το οποίο
υπογράφει ο Κοσμήτορας της Σχολής στην οποία υπάγεται το Τμήμα που
αφορά η εκλογή.
(β) Ακολούθως ο Κοσμήτορας καταθέτει άμεσα το πρακτικό με τα
αποτελέσματα της εκλογής, για ενημέρωση της Συγκλήτου.
(γ) Ενστάσεις κατά της εκλογής μπορούν να υποβληθούν στη Σύγκλητο,
σε διάστημα 24 ωρών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της
εκλογής. Οποιεσδήποτε ενστάσεις υποβάλλονται εκτός της πιο πάνω
αναφερόμενης προθεσμίας, λογίζονται ως μη υποβληθείσες και δεν
λαμβάνονται υπόψη.
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7. Οι παρόντες Κανόνες εφαρμόζονται και σε περίπτωση παραίτησης ή
παύσης πριν από τη λήξη της θητείας του εκλελεγμένου Προέδρου ή
Αντιπροέδρου του Συμβουλίου Τμήματος.
8. Αμέσως μετά την εκλογή του Προέδρου του Συμβουλίου Τμήματος
εφαρμόζεται κατ αναλογία, ο ίδιος Κανόνας, για την εκλογή του
Αντιπροέδρου του Συμβουλίου Τμήματος.
9. Η συνεδρία του Συμβουλίου του Τμήματος για την εκλογή του πρώτου
Προέδρου και του πρώτου Αντιπροέδρου Τμήματος συγκαλείται από τον
Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής.
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