
Κώδικας Καλής Πρακτικής  
αναφορικά με τη σύσταση Εκλεκτορικών Σωμάτων/Ειδικών Επιτροπών 

για την εκλογή και ανέλιξη μελών ακαδημαϊκού προσωπικού 
 
 

Μέχρι την αυτονόμηση του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, η 
Διοικούσα Επιτροπή (ΔΕ) έχει αποκλειστική αρμοδιότητα αναφορικά με τη 
συγκρότηση των Εκλεκτορικών Σωμάτων για την εκλογή μελών ακαδημαϊκού 
προσωπικού. Οι σχετικές προτάσεις διαμορφώνονται από τις Συμβουλευτικές 
Επιτροπές σε συνεργασία με τα οικεία Τμήματα και κατατίθενται στη ΔΕ μέσω 
των Άτυπων Κοσμητόρων.  
 
Τα εξωτερικά μέλη ενός Εκλεκτορικού Σώματος αποτελούν σημαντική 
συνιστώσα της όλης διαδικασίας εκλογής μελών ακαδημαϊκού προσωπικού, 
αφού μέσω των εξωτερικών μελών παρέχεται έξωθεν καλή μαρτυρία. Ως εκ 
τούτου, είναι σημαντικό να διασφαλίζεται: (α) η κατοχή των απαιτούμενων 
προσόντων, και (β) η ανεξαρτησία της κρίσης, από μέρους των εξωτερικών 
μελών. Η μέχρι τώρα εμπειρία αναφορικά με τη συγκρότηση Εκλεκτορικών 
Σωμάτων από τη ΔΕ συνηγορεί στο ότι η διασφάλιση της αξιοπιστίας και 
αξιοκρατίας της διαδικασίας, και κατ’ επέκταση η διαφύλαξη των καλώς 
νοουμένων συμφερόντων του Πανεπιστημίου, μπορούν να ενισχυθούν 
ουσιαστικά με τη θέσπιση του ακόλουθου Κώδικα Καλής Πρακτικής:  
 
1. Ο κατάλογος των προτεινομένων, για τα εξωτερικά μέλη του Εκλεκτορικού 

Σώματος, που κατατίθεται στη ΔΕ περιλαμβάνει τουλάχιστο δέκα ονόματα 
από τα οποία η ΔΕ μπορεί να επιλέξει οποιαδήποτε πέντε για τη 
συγκρότηση των εξωτερικών μελών του Εκλεκτορικού Σώματος. Από τα 
υπόλοιπα ονόματα, η ΔΕ δύναται να προσδιορίσει διατεταγμένη λίστα 
Αναπληρωματικών Μελών. Ο Νόμος απαιτεί τα εξωτερικά μέλη ενός 
Εκλεκτορικού Σώματος να προέρχονται από τρεις τουλάχιστο χώρες, 
συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου, και να είναι στη βαθμίδα του 
Πρωτοβάθμιου Καθηγητή. Επιπρόσθετα, ένα Εκλεκτορικό Σώμα δεν 
πρέπει να περιλαμβάνει πέραν του ενός εξωτερικού μέλους από το ίδιο 
πανεπιστήμιο. Τέλος, η ειδικότητα ενός εξωτερικού μέλους του 
Εκλεκτορικού Σώματος πρέπει να είναι ταυτόσημη ή να έχει άμεση 
επιστημονική συνάφεια με την ειδικότητα της θέσης. Αν  περιλαμβάνονται 
εναλλακτικές ειδικότητες για τη θέση, τότε αυτές πρέπει να καλύπτονται με 
ισοζυγισμένο τρόπο από το σύνολο των μελών του Εκλεκτορικού 
Σώματος.  

 
2. Ο κατάλογος των προτεινομένων, για τα εξωτερικά μέλη του Εκλεκτορικού 

Σώματος, καταρτίζεται από τα πρωτοβάθμια μέλη του οικείου Τμήματος, 
αν η προκήρυξη καλύπτει (και) τις μόνιμες βαθμίδες, διαφορετικά αν η 
προκήρυξη είναι μόνο για τις βαθμίδες του Λέκτορα ή Επίκουρου 
Καθηγητή συμμετέχουν και οι Αναπληρωτές Καθηγητές, σε συνεργασία με 
τα εξωτερικά μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Τμήματος και τον 
Άτυπο Κοσμήτορα της οικείας Σχολής. Αν το Τμήμα δεν έχει μέλη που 
μπορούν να συμμετέχουν, ο κατάλογος καταρτίζεται από τα εξωτερικά 
μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Τμήματος σε συνεργασία με τον 
Άτυπο Κοσμήτορα. Ο πιο πάνω περιορισμός ως προς τη συμμετοχή των 
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μελών του Τμήματος ενδείκνυται λόγω του ότι εσωτερικά μέλη των 
κατώτερων βαθμίδων μπορεί στη συνέχεια να υποβάλουν υποψηφιότητα 
για τη θέση που θα προκηρυχθεί. 

 
3. Ο κατάλογος των προτεινομένων, για τα εξωτερικά μέλη του Εκλεκτορικού 

Σώματος, κατατίθεται από το Συντονιστή του οικείου Τμήματος, μέσω του 
Άτυπου Κοσμήτορα της οικείας Σχολής, με σχετικό επεξηγηματικό 
σημείωμα αναφορικά με την κατάρτιση του καταλόγου, προς τον 
Προϊστάμενο της ΥΟΑΔ μαζί με σύντομο βιογραφικό σημείωμα για τον 
κάθε προτεινόμενο, στο οποίο να φαίνεται το πανεπιστήμιο, η ακαδημαϊκή 
βαθμίδα και η ειδικότητα του προτεινομένου. Ο Προϊστάμενος της ΥΟΑΔ 
αφού ελέγξει και πιστοποιήσει ότι όλα τα αναγκαία στοιχεία είναι παρόντα 
και ότι ο κάθε εξωτερικός προτεινόμενος κατέχει τη βαθμίδα του 
Πρωτοβάθμιου Καθηγητή στο πανεπιστήμιο που υπηρετεί, προωθεί τον 
κατάλογο μαζί με τα βιογραφικά σημειώματα στη ΔΕ, υποδεικνύοντας 
ταυτόχρονα αν κάποιοι από τους εξωτερικούς προτεινόμενους είχαν ή 
έχουν σχέση συνεργασίας με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (π.χ. 
Επισκέπτες Καθηγητές, Μέλη άλλων Εκλεκτορικών Σωμάτων του 
Πανεπιστημίου, Μέλη Συμβουλευτικής Επιτροπής, κτλ), ποια ήταν η σχέση 
αυτή, και για ποιες χρονικές περιόδους. Οι πληροφορίες για τυχόν σχέσεις 
συνεργασίας είναι καταρχήν για σκοπούς ενημέρωσης και όχι απαραίτητα 
για σκοπούς αποκλεισμού. 

 
4. Αφού συγκροτηθεί το Εκλεκτορικό Σώμα από τη ΔΕ (πέντε εξωτερικά μέλη 

και οι Πρωτοβάθμιοι Καθηγητές του οικείου Τμήματος ως ex-officio 
εσωτερικά μέλη), στέλλονται οι επιστολές διορισμού, εκ μέρους της 
Προέδρου της ΔΕ, από την ΥΟΑΔ. Σε περίπτωση μη αποδοχής του 
διορισμού από κάποιο από τα εξωτερικά μέλη, τότε προσκαλείται 
αναπληρωματικό μέλος, σύμφωνα με τη διατεταγμένη λίστα 
αναπληρωματικών μελών της ΔΕ στην απόφασή της, και τους εν γένει 
περιορισμούς του Νόμου και των αποφάσεων πολιτικής της ΔΕ. Αν 
εξαντληθεί όλος ο κατάλογος των αναπληρωματικών μελών που μπορούν 
να αξιοποιηθούν χωρίς παραβίαση των σχετικών περιορισμών, και δεν 
έγινε κατορθωτή η ολοκλήρωση της σύνθεσης του Εκλεκτορικού Σώματος, 
το Τμήμα υποβάλλει προς τη ΔΕ, με τη διαδικασία που προνοείται στην 
παράγραφο 2, συμπληρωματικά ονόματα. 

 
5. Μόλις οριστικοποιηθεί η σύνθεση του Εκλεκτορικού Σώματος, η ΥΟΑΔ, εκ 

μέρους της ΔΕ, ζητά από κάθε μέλος του Εκλεκτορικού Σώματος 
(εσωτερικά και εξωτερικά) να συμπληρώσουν και να υποβάλουν σχετική 
“Δήλωση Σύγκρουσης Συμφερόντων” (Παράρτημα Ι). Στη συνέχεια η 
ΥΟΑΔ ενημερώνει τη ΔΕ για την τελική σύνθεση του Εκλεκτορικού 
Σώματος μαζί με τα ακόλουθα στοιχεία: (α) Σε περίπτωση που 
αντικαταστάθηκαν τακτικά (εξωτερικά) μέλη από αναπληρωματικά μέλη, 
τους λόγους που κρίθηκε αναγκαία η αντικατάσταση, μαζί με τη σχετική 
αλληλογραφία, και (β) τις συμπληρωμένες “Δηλώσεις Σύγκρουσης 
Συμφερόντων” όλων των μελών του Εκλεκτορικού Σώματος (πέντε 
εξωτερικών μελών και τυχόν εσωτερικών μελών). Mε βάση τις δηλώσεις 
αυτές, η ΔΕ αποφασίζει κατά πόσο ενδείκνυται να γίνουν κάποιες 
αντικαταστάσεις στο Εκλεκτορικό Σώμα. Σε περίπτωση που προκύπτει 
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σύγκρουση συμφερόντων σε σχέση με εσωτερικό μέλος, η ΔΕ πρέπει να 
αποφασίσει κατά πόσο το εν λόγω εσωτερικό μέλος πρέπει να αποκλειστεί 
από τη διαδικασία εκλογής και να τεκμηριώσει την απόφασή της (η 
αντικατάσταση εσωτερικών μελών δεν επιτρέπεται αφού η συμμετοχή τους 
στο Εκλεκτορικό Σώμα είναι ex-officio). Σε περίπτωση που εντοπιστεί 
σύγκρουση συμφερόντων εκ των υστέρων τότε το Πανεπιστήμιο διατηρεί 
το δικαίωμα αποκλεισμού συμμετοχής ατόμων σε Εκλεκτορικά Σώματα ή 
Επιτροπές του Πανεπιστημίου στο μέλλον. 

 
6. Η διαδικασία που περιγράφεται στις παραγράφους 1-5 πρέπει να 

ολοκληρωθεί πριν την τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων. Αν αυτό 
για πρακτικούς λόγους δεν είναι εφικτό, τότε οι φάκελοι με τις 
υποψηφιότητες παραμένουν κλειστοί μέχρι την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της τελικής 
συγκρότησης του Εκλεκτορικού Σώματος και αφού παρέλθει η ημερομηνία 
υποβολής υποψηφιοτήτων, ο κατάλογος με τα ονόματα των υποψηφίων 
κοινοποιείται στα μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος, τα οποία καλούνται εκ 
νέου να δηλώσουν την ύπαρξη τυχόν ιδιαζόντων σχέσεων (π.χ. στενή 
συγγενική σχέση, στενή επαγγελματική σχέση, επιβλέπων καθηγητής 
διδακτορικής διατριβής, κτλ) με οποιοδήποτε από τους υποψήφιους. 
Νοείται περαιτέρω ότι η ΥΟΑΔ εξετάζει κατά πόσον  μέλος του 
Εκλεκτορικού Σώματος έχει υποβάλει συστατική επιστολή για κάποιον από 
τους υποψήφιους. Τα νέα αυτά στοιχεία υποβάλλονται από την ΥΟΑΔ στη 
ΔΕ, η οποία αποφασίζει κατά πόσο ενδείκνυται να γίνουν κάποιες 
αντικαταστάσεις εξωτερικών μελών στο, ή να αποκλεισθούν εσωτερικά 
μέλη από το,  Εκλεκτορικό Σώμα.  

 
7. Μόλις ικανοποιηθεί η ΔΕ ότι δεν προκύπτει οποιαδήποτε σύγκρουση 

συμφερόντων ή/και ιδιαζόντων σχέσεων και γενικά διασφαλίζεται η 
ανεξαρτησία και ικανότητα κρίσεως των μελών του Εκλεκτορικού Σώματος, 
δίνει εντολή προς το Συντονιστή του Εκλεκτορικού Σώματος να 
προχωρήσει στην έναρξη των εργασιών του Εκλεκτορικού Σώματος. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ο Κώδικας Καλής Πρακτικής αναφορικά με τη σύσταση Εκλεκτορικών Σωμάτων/Ειδικών 
Επιτροπών για την εκλογή και ανέλιξη μελών ακαδημαϊκού προσωπικού εγκρίθηκε από τη 
Διοικούσα Επιτροπή κατά την 50η συνεδρία της στις 19 Μαρτίου 2010. 
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Παράρτημα Ι 
 

Declaration by Members of Electorate Bodies or Specialist Committees 
for the Appointment of Academic Staff 

 
 
The following Electorate Body/Specialist Committee has been 
appointed/nominated for selecting academic staff for [..] position in the 
specialization of […]: 
 

1. ….. 
2. ….. 
3. ….. 
4. …… 
5. …… 
6. ……  

 
Please complete the following regarding your participation in the above 
mentioned Electorate Body/Specialist Committee: 
 
(i) Current position held (university/academic rank): ………………………. 

………………………………………………………………………………… 
(ii) Specialization: ………………………………………………………………. 
(iii) Past relevant experience in evaluating academic staff: ………………… 

…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 

(iv) Past/current collaboration with the University or members of its staff (as 
member of Advisory Committee/ Electorate Body/ Specialist 
Committee, or as a visiting professor, etc): ……………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 

(v) Professional or other relations of any kind with any of the other 
members of the Electorate Body/Specialist Committee: 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 

 
It is noted that after the deadline for submitting applications for the above 
position/s, the list of candidates will be communicated to you with the request 
of declaring any possible conflict of interest with respect to professional or 
other relations that you may have now, or you might have had in the past, with 
any of the candidates. Failure to declare any possible conflict of interest may 
result in disqualification of participation in future electoral bodies or other 
committees of the University. 
 
 
 
Name: ………………………………………………. 
Date: ………………………………………………… 


