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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 

 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

1. ΓΕΝΙΚΑ  

1.1   Ο πειθαρχικός έλεγχος φοιτητών ασκείται σύμφωνα με τις πρόνοιες των άρθρων 

35 μέχρι 49 του Περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Φοιτητικά Θέματα και 

Θέματα Σπουδών) Κανονισμού 52/2015.   

1.2 Ο πειθαρχικός έλεγχος ασκείται πρωτοβάθμια από το Συμβούλιο του οικείου 

Τμήματος (ΣΤ) ή από την Επιτροπή Πειθαρχικού Ελέγχου (ΕΠΕ) που διορίζεται από 

τη Σύγκλητο και επικυρώνεται από το Συμβούλιο.  

 

2. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ 

 2.1 Τα πειθαρχικά παραπτώματα φοιτητών μπορούν να διακριθούν σε σοβαρά ή 

μικρά. 

2.2 Το ΣΤ εξετάζει και αποφασίσει τελεσίδικα για τα μικρά πειθαρχικά παραπτώματα. 

2.3 Τα σοβαρά παραπτώματα εξετάζονται και λαμβάνεται τελεσίδική απόφαση από 

την ΕΠΕ. 

2.4 Το ΣΤ και η ΕΠΕ μπορούν να επιβάλουν πειθαρχικές ποινές.   

2.5 Οι αποφάσεις του Συμβουλίου του Τμήματος και της ΕΠΕ υπόκεινται σε 

αναθεώρηση από τη Σύγκλητο, ως δευτεροβάθμιο όργανο. 

 

3.  ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΩΞΗ 

3.1 Η πειθαρχική δίωξη εναντίον φοιτητή, αρχίζει με την υποβολή υπογεγραμμένης 

έγγραφης καταγγελίας εναντίον φοιτητή, στο ΣΤ ή στο Πρόεδρο της ΕΠΕ, από τα 

ακόλουθα πρόσωπα ή όργανα στα οποία έχουν υποβληθεί γραπτές καταγγελίες από 

το άμεσα θιγόμενο μέλος της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, ή αν έχει διαπιστωθεί από 

τα ίδια διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος από φοιτητή:  

3.1.1   Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών 

3.1.2  Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας. 

3.1.3  Πρόεδρο Τμήματος ή το Συμβούλιο Τμήματος. 

3.1.4  Κοσμήτορα οικείας Σχολής ή Συμβούλιο οικείας Σχολής. 

3.1.5 Πρύτανη ή Αντιπρύτανεις. 
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3.2 Το Πρόσωπο ή το όργανο στο οποίο ή από το οποίο υποβάλλεται η έγγραφη 

καταγγελία κρίνει τη σοβαρότητα του παραπτώματος και το παραπέμπει καταλλήλως 

προς εξέταση.  

 

4.   ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 4.1    ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 

4.1.1 Η ΕΠΕ εκδικάζει σε πρώτο βαθμό πειθαρχικά παραπτώματα και/ή αδικήματα 

που θεωρούνται σοβαρά.  

4.1.2 Οι αποφάσεις της ΕΠΕ στέλνονται στη Σύγκλητο και την Υπηρεσία Σπουδών και 

Φοιτητικής Μέριμνας για ενημέρωση.  

 4.2   ΣΥΣΤΑΣΗ 

 Η ΕΠΕ αποτελείται από: 

 4.2.1 έξη μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού, ένας εκ των οποίων ορίζεται, από τη 

Σύγκλητο, ως Πρόεδρος της Επιτροπής, χωρίς νικώσα ψήφο . Ο Πρόεδρος της 

Επιτροπής πρέπει να κατέχει την βαθμίδα του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή 

Καθηγητή. 

4.2.2 τρεις εκπροσώπους των φοιτητών από τους οποίους δύο είναι προπτυχιακοί και 

ένας μεταπτυχιακός φοιτητής, οι οποίοι ορίζονται από τη Φοιτητική Ένωση του 

Πανεπιστημίου. 

4.2.3 τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, χωρίς 

δικαίωμα ψήφου, ο οποίος ασκεί χρέη Γραμματέα της Επιτροπής. 

4.3 ΘΗΤΕΙΑ 

Η θητεία του Προέδρου, των μελών και των φοιτητών που συμμετέχουν στην  ΕΠΕ 

είναι διετής.  

 4.4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

4.4.1 Η ΕΠΕ συνέρχεται μόνο για να εκδικάσει υποθέσεις που παραπέμπονται προς 

αυτή, και συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. 

4.4.2  Η παρουσία πέντε μελών της ΕΠΕ αποτελεί απαρτία όταν είναι παρών ένας 

τουλάχιστον εκπρόσωπος των φοιτητών. Σε αντίθετη περίπτωση, συγκαλείται νέα 

συνεδρία όπου η παρουσία ενός τουλάχιστον εκπροσώπου των φοιτητών δεν είναι 

απαραίτητη για τη συγκρότηση απαρτίας. 

4.4.3  Οι αποφάσεις της ΕΠΕ λαμβάνονται δια μυστικής ψηφοφορίας με απόλυτη 

πλειοψηφία του συνόλου των παρόντων μελών της. 

 

5.      ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ 
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5.1 Πειθαρχικό παράπτωμα συνιστά η παραβίαση των νόμων, Κανονισμών, Κανόνων 

και Εγκυκλίων του Πανεπιστημίου και εν γένει της πανεπιστημιακής δεοντολογίας. 

5.2 Τα πειθαρχικά παραπτώματα των φοιτητών διακρίνονται σε σοβαρά και μικρά. 

5.3 Τα σοβαρά παραπτώματα εξετάζονται από την ΕΠΕ, ενώ τα μικρά παραπτώματα 

εξετάζονται από το ΣΤ. 

 5.4 Σοβαρά παραπτώματα θεωρούνται τα ακόλουθα: 

 5.4.1 αυτά που σχετίζονται με τις εξετάσεις, γραπτές εργασίες ή περιπτώσεις 

λογοκλοπής (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) 

 5.4.2 πρόκληση ταραχών ή ανάρμοστη συμπεριφορά που προκαλεί ζημιά στα κτήρια 

ή στην περιουσία που ανήκει ή διαχειρίζεται το Πανεπιστήμιο. 

 5.4.3  ανάρμοστη συμπεριφορά στους χώρους του Πανεπιστημίου. 

 5.4.4  παραβιάσεις των κανόνων ασφαλείας και οδικής κυκλοφορίας εντός του 

Πανεπιστημίου.  

 5.4.5  παραβιάσεις των κανόνων ασφαλείας για τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό του 

Πανεπιστημίου ή της διατάραξης της ομαλής λειτουργίας του. 

 5.4.6  φωτοτύπηση πέραν του 10% ενός βιβλίου ή/και η κατοχή τέτοιου υλικού εντός 

των χώρων του Πανεπιστημίου.   

 5.4.7  αμέλεια στη διαχείριση Ταμείων ή περιουσίας οποιουδήποτε είδους του 

Πανεπιστημίου. 

5.5 Μικρά παραπτώματα μπορούν να θεωρηθούν όσα δεν εμπίπτουν στα σοβαρά 

παραπτώματα.  

Νοείται ότι, το ΣΤ με αιτιολογημένη απόφαση του μπορεί να αποφασίσει ότι πρόκειται 

για σοβαρό παράπτωμα έστω και αν δεν εμπίπτει στα σοβαρά παραπτώματα που 

αναφέρονται στη παράγραφο 5.4, και να παραπέμψει ένα παράπτωμα προς εκδίκαση 

από την ΕΠΕ.  

5.6 Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ ΣΤ και ΕΠΕ ως προς την κατηγορία που θα 

ενταχθεί συγκεκριμένο παράπτωμα ή παραπτώματα, το ΣΤ παραπέμπει το θέμα στη 

Σύγκλητο η οποία λαμβάνει και την τελική απόφαση. 

 

6. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ 

6.1 Για σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα, η ΕΠΕ αποφασίζει για την επιβολή, 

ανάλογα με τη φύση και τη σοβαρότητα του πειθαρχικού παραπτώματος, 

οποιασδήποτε από τις ακόλουθες πειθαρχικές ποινές: 

 6.1.1 προφορική επίπληξη 

 6.1.2 γραπτή επίπληξη 
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 6.1.3 βαθμολογικές ποινές για παραπτώματα που σχετίζονται με   εξετάσεις ή 

εργασίες 

 6.1.4 κοινωνικής φύσης εργασία, χωρίς αμοιβή, μέσα στο Πανεπιστήμιο 

 6.1.5 αναστολή δικαιωμάτων/προνομίων, εκτός από τα δικαιώματα που επηρεάζουν 

τη μάθηση 

 6.1.6 επιβολή προστίμου για μερική ή ολική αποζημίωση για ζημιές που προκλήθηκαν 

στον εξοπλισμό ή στα κτήρια ή σε οποιαδήποτε άλλη περιουσία του Πανεπιστημίου. 

 6.1.7 αποβολή από το Πανεπιστήμιο για περίοδο ενός ή δύο εξαμήνων. 

 6.1.8 διαγραφή από το Μητρώο Φοιτητών. 

 6.1.9 συνδυασμό από τις ποινές που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο. 

6.2 Για τα μικρά παραπτώματα, τα Συμβούλια των Τμημάτων μπορούν να επιβάλουν 

τις ακόλουθες πειθαρχικές ποινές: 

 6.2.1 προφορική επίπληξη 

 6.2.2 γραπτή επίπληξη  

 6.2.3 συνδυασμό από τις ποινές που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο. 

 

7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΩΝ 

7.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

7.1.1 Ο πειθαρχικά ελεγχόμενος πληροφορείται γραπτώς το παράπτωμα για το οποίο 

κατηγορείται και έχει το δικαίωμα να υπερασπισθεί τον εαυτό του ενώπιον του ΣΤ ή 

της ΕΠΕ. Δύναται να συνοδεύεται από νομικό σύμβουλο ή/και από οποιοδήποτε άλλο 

άτομο επιθυμεί. 

7.1.2 Η ειδοποιητήρια επιστολή κοινοποιείται στον Ακαδημαϊκό Σύμβουλο του φοιτητή, 

ο οποίος μπορεί να τον συμβουλεύσει για τις απαραίτητες ενέργειες. Ο Ακαδημαϊκός 

Σύμβουλος παρίσταται στην Πειθαρχική Επιτροπή εφόσον ζητηθεί από το φοιτητή. 

7.1.3 Μετά τη συλλογή όλων των στοιχείων, η ΕΠΕ καλεί τον κατηγορούμενο γραπτώς 

σε απολογία εντός εύλογου χρονικού διαστήματος αλλά όχι νωρίτερα από δεκαπέντε 

(15) εργάσιμες μέρες ή αργότερα από εξήντα (60) εργάσιμες μέρες. 

7.1.4 Σε περίπτωση που ο κατηγορούμενος δεν παραστεί ορίζεται επαναληπτική 

συνεδρία όπου και θα εξεταστεί η κατηγορία ακόμη και εάν δεν παραστεί ο φοιτητής 

που τεκμηριωμένα έχει ενημερωθεί για την επαναληπτική συνεδρία. 

7.1.5 Η διαδικασία ξεκινά με την ανάγνωση της κατηγορίας και με την παραδοχή ή 

απόρριψη της κατηγορίας από τον φοιτητή. 

7.1.6 Εάν ο φοιτητής παραδεχθεί, το ΣΤ ή η ΕΠΕ προχωρεί στην επιβολή ποινής.  Το 

ΣΤ ή η ΕΠΕ κοινοποιεί γραπτώς την απόφαση της προς το φοιτητή εντός επτά (7) 
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εργάσιμων ημερών.  Οι αποφάσεις κοινοποιούνται επίσης στο Πρόεδρο του οικείου 

Τμήματος το Κοσμήτορα της οικείας Σχολής και το Ακαδημαϊκό Σύμβουλο του φοιτητή.  

Η ποινή αυτή κοινοποιείται γραπτώς στον Προϊστάμενο Υπηρεσίας σπουδών και 

Φοιτητικής Μέριμνας ώστε να ενημερωθεί ο φάκελος του φοιτητή. 

7.1.7 Ο φοιτητής δικαιούται να υποβάλει αιτιολογημένη έφεση προς τη Σύγκλητο εντός 

δέκα εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της ποινής προς το φοιτητή. 

7.1.8 Πριν την επιβολή ποινής ο φοιτητής και οποιοδήποτε άλλο μέρος έχει εγγραφεί 

στον κατάλογο από τον Πρόεδρο του ΣΤ ή από τον πρόεδρο της ΕΠΕ πρέπει να 

ακουστεί για σκοπούς μετριασμού της ποινής.  Ο Πρόεδρος του ΣΤ ή ο πρόεδρος της 

ΕΠΕ δύναται να ζητήσει να ακουστεί και οποιοδήποτε άλλο μέρος. 

7.1.9 Ο πειθαρχικά ελεγχόμενος φοιτητής έχει δικαίωμα να καλέσει μάρτυρες προς 

υπεράσπισή του, τα ονόματα των οποίων πρέπει να έχουν κοινοποιηθεί στον Πρόεδρο 

Του ΣΤ ή στον Πρόεδρο της ΕΠΕ πριν από την έναρξη της ακρόασης. 

7.1.10 Εάν ο φοιτητής δεν παραδεχθεί τότε το ΣΤ ή η ΕΠΕ προχωρά σε ακρόαση. 

7.1.11 Εάν κατόπιν της ακρόασης υπάρξει καταδικαστική απόφαση και επιβληθεί 

ποινή, ισχύει η διαδικασία που αναφέρεται στις παραγράφους 7.1.6, 7.1.7 και 7.1.8. 

του Κανόνα αυτού.  

7.1.12 Η ΕΠΕ ή ο Πρόεδρος του ΣΤ κοινοποιούν τα Πρακτικά τους προς τη Σύγκλητο. 

 

7.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΟΒΑΡΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ 

7.2.1 Ο πειθαρχικά ελεγχόμενος φοιτητής διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την 

αντικατάσταση μέλους ή μελών της ΕΠΕ, με γραπτή επιστολή του προς τη Σύγκλητο, 

εκθέτοντας τους λόγους. Η Σύγκλητος αποφασίζει τελεσιδίκως επί του αιτήματος του 

κατηγορουμένου. 

 

8. ΕΦΕΣΗ  

8.1 Αρμόδιο δευτεροβάθμιο όργανο κατά των αποφάσεων των ΣΤ ή της ΕΠΕ, είναι η 

Σύγκλητος.   

Νοείται ότι μέλος της Συγκλήτου που συμμετείχε σε σώμα του Πανεπιστημίου  που 

αποφάσισε την παραπομπή φοιτητή στο ΣΤ ή στην ΕΠΕ, καθώς και μέλος που 

συμμετείχε στη διαδικασία ενώπιον του ΣΤ ή της ΕΠΕ, δεν συμμετέχει στη ψηφοφορία 

ενώπιον της Συγκλήτου. 

8.2 Η Σύγκλητος, αποφασίζει τελεσίδικα επί των εφέσεων και κοινοποιεί αμέσως τις 

αποφάσεις που λαμβάνει προς όλα τα εμπλεκόμενα και ενδιαφερόμενα μέρη. 

8.3 Ο  φοιτητής δικαιούται να υποβάλει αιτιολογημένη έφεση προς τη Σύγκλητο, εντός 

δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της ποινής.  

8.4 Εφέσεις κατά αποφάσεων ΣΤ εξετάζονται συνοπτικά από τη Σύγκλητο. 
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8.5 Εφέσεις κατά αποφάσεων της ΕΠΕ εκδικάζονται από τη Σύγκλητο, με την εξής 

διαδικασία: 

8.5.1 Κατόπιν λήψης της έφεσης, ο Πρύτανης καθορίζει ημερομηνία ακροάσεως της 

υπόθεσης από τη Σύγκλητο.  Η ημερομηνία αυτή κοινοποιείται γραπτώς στο φοιτητή 

που έχει καταχωρίσει αυτή, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την 

καθορισμένη ημερομηνία ακροάσεως. 

8.5.2 Στο φοιτητή κοινοποιούνται τα πρακτικά της συνεδρίας της ΕΠΕ, καθώς και 

οποιαδήποτε επιπρόσθετα σχόλια ή παρατηρήσεις τις οποίες η ΕΠΕ  επιθυμεί να 

υποβάλει προς τη Σύγκλητο. 

8.5.3 Η Σύγκλητος, κατά την κρίση της, δύναται να επιτρέψει στον πειθαρχικά 

ελεγχόμενο φοιτητή ή την ΕΠΕ να παρουσιάσουν νέες επιπρόσθετες μαρτυρίες.  Τα 

ονόματα των νέων μα ρτύρων πρέπει να έχουν κοινοποιηθεί στη Σύγκλητο πριν από 

την έναρξη της ακρόασης. 

8.5.4 Για την ακροαματική διαδικασία της έφεσης ενώπιον της Συγκλήτου 

εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι πρόνοιες που αφορούν τη διαδικασία  ενώπιον της 

ΕΠΕ. 

 

Παράρτημα 3 των Κανόνων Σπουδών και Φοιτητικών Θεμάτων που εγκρίθηκαν κατά 
την 96η Συνεδρία της Συγκλήτου στις 6 Ιουνίου 2018 και από την 84η Συνεδρία του 
Συμβουλίου στις 28 Ιουνίου 2018. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Ο Κανόνας 5.4.1 των Πειθαρχικών Κανόνων Φοιτητών να ερμηνεύεται σε συνδυασμό 

με τις έννοιες που αποδίδονται ως ακολούθως:  

«5.4.1 αυτά που σχετίζονται με τις εξετάσεις, γραπτές εργασίες ή περιπτώσεις 

λογοκλοπής (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι)» 

Ορισμοί: 

Λογοκλοπή και Συμπαιγνία σε Γραπτές Εργασίες 

Λογοκλοπή:  η ιδιοποίηση και/ή η ενσωμάτωση σε έργο ιδεών είτε αυτολεξεί είτε δια 

παραφράσεως, αποσπασμάτων ή/και μεμονωμένων φράσεων έργου άλλου 

προσώπου χωρίς αναφορά της σχετικής πηγής ή με παραπλανητική ή ανεπαρκή 

αναφορά στην πρωτογενή πηγή. 

Πεδίο διάπραξης: Η λογοκλοπή διαπράττεται, όταν πνευματική εργασία άλλου 

ατόμου δημοσιεύεται είτε παραδίδεται υπό μορφή εργασίας σε έντυπη ή/και 

ηλεκτρονική μορφή, προκειμένης της εκπληρώσεως των υποχρεώσεων που έχει 

αναλάβει ο φοιτητής στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης. Καλύπτει επίσης και 

περιπτώσεις διακίνησης πανεπιστημιακών σημειώσεων άνευ αδείας του δημιουργού 

και του διδάσκοντος. 

Συμπαιγνία: Η υποβολή και παρουσίαση εργασιών ως προϊόντων αποκλειστικά 

ατομικής εργασίας εξολοκλήρου αποπερατωμένης από φοιτητή, ενώ  έχουν εκπονηθεί 

σε συνεργασία με άλλους φοιτητές. Επίσης, συμπαιγνία στοιχειοθετείται όταν φοιτητής 

στο πλαίσιο εκπλήρωσης υποχρεώσεων που έχει αναλάβει για ορισμένη διαδικασία 

αξιολόγησης, επανυποβάλει εργασία είτε εξολοκλήρου είτε εν μέρει που εκπονήθηκε 

για τις ανάγκες άλλης διαδικασίας αξιολόγησης από τον ίδιο το φοιτητή.  

Λογοκλοπή και Συμπαιγνία σε Εξετάσεις 

Ορίζεται ως η μη αυτοπρόσωπη, αυτοδύναμη και ανεξάρτητη εκπλήρωση διαδικασίας 

αξιολόγησης που έχει καθοριστεί από τον διδάσκοντα δια της μεθόδου των εξετάσεων. 

Περιλαμβάνει την κατά τη διάρκεια εξετάσεων χρήση κάθε μορφής αντιγραφής, την μη 

επιτρεπόμενη συνεργασία με τρίτους και τη χρησιμοποίηση βοηθημάτων ή/και 

σημειώσεων που δεν εγκρίθηκαν εκ των προτέρων  από το διδάσκοντα. Επίσης, 

περιλαμβάνεται η πλαστοπροσωπία δια μέσω της οποίας άλλο άτομο αναλαμβάνει να 

διεκπεραιώσει τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την διαδικασία εξέτασης 

παριστάνοντας συγκεκριμένο φοιτητή.  

Όταν χρησιμοποιούνται αποσπάσματα από δημοσιευμένα ή αδημοσίευτα έργα άλλου 

προσώπου πρέπει να γίνεται πλήρης αναφορά στις σχετικές πηγές. Η χρησιμοποίηση 

σειράς από σύντομα αποσπάσματα από διαφορετικές πηγές χωρίς οποιαδήποτε 

αναφορά αποτελεί εξίσου σοβαρή λογοκλοπή όπως και η αντιγραφή, χωρίς αναφορά, 

από μια και μόνο πηγή, ενός μεγάλου αποσπάσματος.  Όταν ο φοιτητής κάμνει 

περίληψη των ιδεών ή της κρίσης κάποιου προσώπου πρέπει να γίνεται αναφορά του 

ονόματος αυτού του προσώπου στο κείμενο και ο τίτλος του σχετικού βιβλίου, άρθρου 

ή άλλου έργου να αναφέρεται στη βιβλιογραφία. 


