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ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ  
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
  
1.1 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ  

 
Αρμόδιο Όργανο για τον πειθαρχικό έλεγχο των φοιτητών (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) 
είναι η Σύγκλητος.  
 
Προς άσκηση των πειθαρχικών της αρμοδιοτήτων, η Σύγκλητος ορίζει Επιτροπή Πειθαρχικού 
Ελέγχου για φοιτητές (ΕΠΕ).  

 
1.2 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ  

 
Τα πειθαρχικά παραπτώματα των φοιτητών διακρίνονται σε σοβαρά και μικρά παραπτώματα.  
 
Τα σοβαρά παραπτώματα εξετάζονται από την ΕΠΕ, ενώ τα μικρά παραπτώματα εξετάζονται 
από το Συμβούλιο της οικείας Σχολής.  
 

1.3 ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΟΣ  
 

Στοιχειοθετείται παραπομπή πειθαρχικού παραπτώματος προς το αρμόδιο όργανο μόνον 
κατόπιν γραπτών καταγγελιών προς την Επιτροπή Πειθαρχικού Ελέγχου μέσω των ακόλουθων 
αξιωματούχων ή συλλογικών οργάνων του Πανεπιστημίου ή κατόπιν προσωπικών 
διαπιστώσεων των ιδίων με την ακόλουθη σειρά:  
 

(i) Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών ή Προϊστάμενους Μονάδων 
(ii) Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο ή Ακαδημαϊκό Συμβούλιο οικείου Προγράμματος Σπουδών  
(iii)  Κοσμήτορα οικείας Σχολής ή Συμβούλιο οικείας Σχολής  
(iv)  Πρύτανη ή Αντιπρυτάνεων. 

 
Ο αξιωματούχος ή το όργανο του Πανεπιστημίου προς τον οποίο υπεβλήθησαν οι γραπτές 
καταγγελίες ή ο οποίος διαπίστωσε το παράπτωμα κρίνει εάν το παράπτωμα πρέπει να 
παραπεμφθεί ή όχι προς εξέταση και ενεργεί καταλλήλως.  
 

2. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
 

2.1 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 
  

Η ΕΠΕ εκδικάζει σε πρώτο βαθμό σοβαρά παραπτώματα και σε δεύτερο βαθμό εφέσεις κατά 
αποφάσεων Συμβουλίων Σχολών οι οποίες αφορούν μικρά παραπτώματα.  
 
Η ΕΠΕ ενημερώνει τη Σύγκλητο για τις αποφάσεις της. Σε περίπτωση που οι αποφάσεις της ΕΠΕ 
αφορούν στη διαγραφή φοιτητών απαιτείται έγκριση της Συγκλήτου. 
 
 
2.2 ΣΥΣΤΑΣΗ  

 
2.2.1 Η ΕΠΕ αποτελείται από:  
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(i) Τρία (3) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) (ένα από κάθε Σχολή), που 

δεν είναι παράλληλα μέλη της Συγκλήτου. Σε περίπτωση που υφιστάμενο μέλος της 

EΠΕ είναι ο καταγγέλλων, αυτός αντικαθίσταται από  αναπληρωτή. 

(ii)  Τον Προϊστάμενο της Μονάδας Υποστήριξης Φοιτητών και Προγραμμάτων Σπουδών 

ο οποίος ασκεί και χρέη Γραμματέα της Επιτροπής, χωρίς δικαίωμα ψήφου. 

(iii) Εκπρόσωπο της Μονάδας Υποστήριξης Φοιτητών και Προγραμμάτων Σπουδών , 

χωρίς δικαίωμα ψήφου. 

(iv)  Εκπρόσωπο των φοιτητών υπό την προϋπόθεση ότι λειτουργεί Φοιτητική Ένωση στο 

Πανεπιστήμιο. 

 

2.2.2 Η EΠΕ εκλέγει Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο από τα τρία μέλη Διδακτικού Ερευνητικού 

Προσωπικού (ΔΕΠ). Η θητεία της EΠΕ είναι διετής. 

  

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής πρέπει να είναι Καθηγητής ή Αναπληρωτής Καθηγητής.  

 
2.3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  
 

2.3.1 Η EΠΕ συνέρχεται μόνο για να εκδικάσει υποθέσεις, που παραπέμπονται προς αυτή, 
και συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. 

 
2.3.2 Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται δια μυστικής ψηφοφορίας με απόλυτη 
πλειοψηφία του συνόλου των μελών της.  
 

3. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ  
 
Στο Παράρτημα I παρουσιάζονται αναλυτικότερα τα Πειθαρχικά Παραπτώματα και ενδεικτικές ποινές. 
 
3.1 ΣΟΒΑΡΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ  
 

Σοβαρά παραπτώματα θεωρούνται τα ακόλουθα:  
 

(ι) Περιπτώσεις λογοκλοπής σε εργασίες ή εξετάσεις (περιλαμβανομένης και της 
παράβασης των γραπτών κανονισμών των εξετάσεων).  

(ιι) Πλαστογράφηση πτυχίων, διπλωμάτων, πιστοποιητικών και γενικά πανεπιστημιακών 
εγγράφων ή παραποίηση αρχείων.  

(ιιι) Κλοπή, κατάχρηση ή σοβαρή αμέλεια στη διαχείριση Ταμείων ή περιουσίας 
οποιουδήποτε είδους του Πανεπιστημίου ή των χώρων που μισθώνει το Πανεπιστήμιο 
(σε Κύπρο και εξωτερικό) για τις διδακτικές του ανάγκες.  

(iv)  Πρόκληση ταραχών ή ανάρμοστη συμπεριφορά που προκαλεί σοβαρή ζημιά στα 
κτίρια, τις εγκαταστάσεις ή την περιουσία του Πανεπιστημίου ή των χώρων στους 
οποίους πραγματοποιούνται Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις, εξετάσεις και 
άλλες πανεπιστημιακές εκδηλώσεις.  

(v)  Εξύβριση ή άλλη έκνομη συμπεριφορά εντός του Πανεπιστημιακού χώρου, στους 
χώρους πραγματοποίησης Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων, εξετάσεων και/ή 
άλλων πανεπιστημιακών εκδηλώσεων ή στα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα επικοινωνίας 
του Πανεπιστημίου.  

(vi) Αδικήματα του Ποινικού Δικαίου, όταν αυτά σχετίζονται άμεσα με το Πανεπιστήμιο.  
(vii)  Παραβιάσεις των κανόνων ασφαλείας εντός του Πανεπιστημίου ή στους χώρους 

πραγματοποίησης Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων, εξετάσεων και άλλων 
πανεπιστημιακών εκδηλώσεων.  

(viii)  Παραβιάσεις των κανόνων ασφαλείας για τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό του 
Πανεπιστημίου, ή ανατροπή της ομαλής λειτουργίας του. 

(ix) Παραβιάσεις της νομοθεσίας για Διασφάλιση Προσωπικών Δεδομένων. 
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(x) Φωτοτύπηση πέραν του επιτρεπτού ορίου από τον Νόμο. 
 

 
3.2 ΣΟΒΑΡΑ Ή ΜΙΚΡΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ  
 
Σοβαρά ή μικρά παραπτώματα δύνανται να αποτελούν, κατά την κρίση των αρμοδίων οργάνων, 
οποιεσδήποτε παραβάσεις Νόμων, Κανονισμών, Εσωτερικών Κανονισμών, Αποφάσεων και 
Εγκυκλίων του Πανεπιστημίου, και εν γένει της Πανεπιστημιακής Δεοντολογίας. 
 
 
3.3. ΜΙΚΡΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ  
 
Μικρά παραπτώματα μπορούν να θεωρηθούν (πέραν των αναφερόμενων στην Παράγραφο 3.2) 
και όσα δεν εμπίπτουν στον ορισμό των σοβαρών παραπτωμάτων. 
 

4. ΠΟΙΝΕΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑ 
 

4.1 ΠΟΙΝΕΣ ΓΙΑ ΣΟΒΑΡΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ:  
 
Αυτές είναι:  
 

i. Γραπτή Επίπληξη.  

ii. Βαθμολογικές ποινές για παραπτώματα σχετιζόμενα με εξετάσεις ή εργασίες.  

iii. Αναστολή δικαιωμάτων/προνομιών πλην εκείνων που επηρεάζουν τη μάθηση.  

iv. Επιβολή προστίμου προς μερική ή ολική αποζημίωση, για παραπτώματα που σχετίζονται με 

ζημιές οι οποίες προκλήθηκαν στα κτίρια ή τον εξοπλισμό του Πανεπιστημίου ή στους 

χώρους πραγματοποίησης Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων ή/και άλλων 

πανεπιστημιακών εκδηλώσεων.  

v. Αποβολή από το Πανεπιστήμιο για περίοδο ενός ή δύο εξαμήνων για Προγράμματα 

Σπουδών με εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες ή ενός έτους για Προγράμματα Σπουδών με 

ετήσιες Θεματικές Ενότητες. Η αποβολή δεν θα προσμετράται στα εξάμηνα/έτη φοίτησης. 

vi. Διαγραφή από Θεματική Ενότητα. 

vii. Διαγραφή από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου.  

viii. Οποιοσδήποτε συνδυασμός των παραπάνω ποινών. 

  

Οποιαδήποτε παραβίαση των Κανόνων αποτελεί παράπτωμα. Η μη συμμόρφωση με ποινή 
αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα. Φοιτητές οι οποίοι δεν έχουν εκπληρώσει κάποια ποινή, που 
τους έχει επιβληθεί δεν παίρνουν πτυχίο. 

  

4.2 ΠΟΙΝΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ  
 

Αυτές είναι:  
 
(i) Προφορική Επίπληξη.  
(ii) Γραπτή Επίπληξη.  
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5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΩΝ  
 

5.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ  
 

5.1.1 Ο πειθαρχικά ελεγχόμενος φοιτητής πληροφορείται γραπτώς το παράπτωμα για το 
οποίο ελέγχεται και έχει το δικαίωμα να υπερασπίσει τον εαυτό του ενώπιον της Επιτροπής 
Πειθαρχικού Ελέγχου. 
 
5.1.2 Σε περίπτωση που πειθαρχικά ελεγχόμενος φοιτητής παραδεχθεί ενοχή ή η ενοχή του 
αποδειχθεί από τη διαδικασία επιβάλλεται ποινή.  
 
Η ποινή αυτή κοινοποιείται γραπτώς στον Προϊστάμενο της Μονάδας Υποστήριξης Φοιτητών 
και Προγραμμάτων Σπουδών , ώστε να ενημερωθεί ο φάκελος του φοιτητή.  
 
5.1.3 Ο Προϊστάμενος της Μονάδας Υποστήριξης Φοιτητών και Προγραμμάτων Σπουδών 
κοινοποιεί την απόφαση προς το φοιτητή εντός επτά εργάσιμων ημερών. Ο φοιτητής 
δικαιούται να υποβάλει αιτιολογημένη έφεση προς την ΕΠΕ εντός δέκα εργάσιμων ημερών 
από την κοινοποίηση της ποινής στον φοιτητή.  

 

5.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΟΒΑΡΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ  

 
5.2.1 Ο πειθαρχικά ελεγχόμενος φοιτητής πληροφορείται γραπτώς για το παράπτωμα για το 
οποίο κατηγορείται και δικαιούται να υπερασπίσει τον εαυτό του ενώπιον της ΕΠΕ. Έχει, 
επίσης, δικαίωμα πλήρους πρόσβασης στο φάκελο της υπόθεσης. 
 
Η ειδοποιητήρια επιστολή κοινοποιείται στον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο του οικείου 
Προγράμματος Σπουδών και στον Κοσμήτορα της οικείας Σχολής.  
 
5.2.2 Μετά τη συλλογή των στοιχείων, η ΕΠΕ καλεί σε απολογία τον πειθαρχικά ελεγχόμενο 
φοιτητή εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, αλλά όχι νωρίτερα από 15 εργάσιμες ημέρες 
ή αργότερα από 30 εργάσιμες ημέρες. 
 
5.2.3 Ο πειθαρχικά ελεγχόμενος φοιτητής διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την αντικατάσταση 
μέλους ή μελών της Επιτροπής, δια γραπτής επιστολής του προς τη Σύγκλητο, εκθέτοντας 
τους λόγους. Η Σύγκλητος αποφασίζει τελεσιδίκως επί του αιτήματος του πειθαρχικά 
ελεγχόμενου. 
 
5.2.4 Κατά την απολογία του ενώπιον της ΕΠΕ, ο πειθαρχικά ελεγχόμενος φοιτητής διατηρεί 
το δικαίωμα να συνοδεύεται από άλλο φοιτητή, ο οποίος μπορεί να υπερασπίσει τον φοιτητή.  
 
Επίσης, ο κατηγορούμενος διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει μάρτυρες προς υπεράσπισή του, 
τα ονόματα των οποίων πρέπει να έχουν κοινοποιηθεί στον Πρόεδρο της ΕΠΕ πριν από την 
έναρξη της ακρόασης.  
 
5.2.5 Αμφότερα τα μέρη (ΕΠΕ και πειθαρχικά ελεγχόμενος) διατηρούν το δικαίωμα να 
χρησιμοποιήσουν Νομικούς Συμβούλους, οι οποίοι μπορούν να παραστούν στην ακρόαση. 
Ο πειθαρχικά ελεγχόμενος φοιτητής οφείλει να ενημερώσει την ΕΠΕ τουλάχιστον πέντε (5) 
εργάσιμες ημέρες πριν την ακρόαση για το όνομα και την ιδιότητα του ατόμου που θα τον 
συνοδεύει στη συνεδρία.   
 
5.2.6 Η Επιτροπή κοινοποιεί γραπτώς τις αποφάσεις της προς τον πειθαρχικά ελεγχόμενο 
φοιτητή μέσα σε επτά εργάσιμες ημέρες. Οι αποφάσεις κοινοποιούνται επίσης στον 
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Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο του οικείου Προγράμματος Σπουδών και στον Κοσμήτορα της οικείας 
Σχολής.  
 
Η ποινή κοινοποιείται επίσης στον Προϊστάμενο της Μονάδας Υποστήριξης Φοιτητών και 
Προγραμμάτων Σπουδών, ώστε να ενημερωθεί ο φάκελος του φοιτητή.  
 
5.2.7 Ο πειθαρχικά ελεγχόμενος φοιτητής δικαιούται να υποβάλει έφεση προς τη Σύγκλητο 
κατά της απόφασης της ΕΠΕ.  
 
Η αιτιολογημένη έφεση υποβάλλεται γραπτώς εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την 
κοινοποίηση της απόφασης στον φοιτητή.  
 
5.2.8 Η ΕΠΕ κοινοποιεί τα Πρακτικά της στη Σύγκλητο.  
 
 

6. ΕΦΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  
 

 
6.1 ΕΦΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

 
6.1.1 Ο Πρύτανης καθορίζει ημερομηνία ακροάσεως της υπόθεσης από τη Σύγκλητο. Η 
ημερομηνία αυτή κοινοποιείται γραπτώς στον φοιτητή τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες 
πριν την ημερομηνία αυτή.  
 
6.1.2 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.  
 
6.1.3 Η Σύγκλητος μπορεί να επιτρέψει στον πειθαρχικά ελεγχόμενο φοιτητή ή την ΕΠΕ να 
παρουσιάσουν νέες επιπρόσθετες μαρτυρίες. Τα ονόματα των νέων μαρτύρων πρέπει να 
έχουν κοινοποιηθεί στη Σύγκλητο το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες μέρες πριν από την 
έναρξη της ακρόασης.  
 
6.1.4 Η όλη ακροαματική διαδικασία ενώπιον της Συγκλήτου είναι αντίστοιχη με την 
ακροαματική διαδικασία ενώπιον της ΕΠΕ.  
 
6.1.5 Η Σύγκλητος αποφασίζει τελεσιδίκως επί της εφέσεως και κοινοποιεί αμέσως τις 
αποφάσεις σε όλα τα εμπλεκόμενα και ενδιαφερόμενα μέρη.  
 

7. ΔΙΑΦΟΡΑ  
 

7.1 Οι φοιτητές οφείλουν να γνωρίζουν τους Νόμους, Κανονισμούς, Εσωτερικούς Κανονισμούς 
και επίσημες Εγκυκλίους, οδηγίες και ανακοινώσεις του Πανεπιστημίου που τους αφορούν. 

 
7.2 Την αρμοδιότητα για εισηγήσεις προς τη Σύγκλητο περί τροποποιήσεων των Εσωτερικών 

Πειθαρχικών Κανονισμών φέρει η Επιτροπή Σπουδών.  
 
7.3 Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε πειθαρχική δίωξη του φοιτητή, 

τηρουμένων των διατάξεων των κανονισμών. 
 
7.4. Στους παρόντες Εσωτερικούς Κανονισμούς, νοείται ότι μέχρι την αυτονόμηση του 

Πανεπιστημίου ο όρος «Σύγκλητος» αναφέρεται στη Διοικούσα Επιτροπή. 
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Παράρτημα I 

 

Πειθαρχικά παραπτώματα 

 

Λογοκλοπή 

Όποιος χρησιμοποιεί έργο ξένης πνευματικής ιδιοκτησίας σε εργασίες ή εξετάσεις και το παρουσιάζει 

σαν να είναι δικό του, τιμωρείται με αποβολή από το Πανεπιστήμιο για περίοδο ενός ή δυο εξαμήνων 

είτε με διαγραφή από θεματική ενότητα είτε με διαγραφή από το Πανεπιστήμιο. 

 

Για ελαφρές περιπτώσεις μπορεί να υπάρχουν βαθμολογικές ποινές κατά την κρίση των διδασκόντων 

και του Ακαδημαϊκού Υπευθύνου.  

 

Σε περίπτωση ομοιοτήτων μεταξύ γραπτών εργασιών που παραπέμπουν σε συνεργασία ή 

αντιγραφή, μπορεί κατά την κρίση την κρίση των διδασκόντων και του Ακαδημαϊκού Υπευθύνου, να 

γίνει προφορική εξέταση στο αντικείμενο της εργασίας προκειμένου να διαπιστωθεί η αντιγραφή. 

 

Παράβαση κανονισμών εξετάσεων 

Όποιος παραβαίνει τους γραπτούς κανονισμούς περί εξετάσεων, τιμωρείται με γραπτή επίπληξη είτε 

με βαθμολογική ποινή είτε με αναστολή των δικαιωμάτων του είτε με διαγραφή από τη Θεματική 

Ενότητα είτε και με συνδυασμό των ποινών αυτών. 

 

Πλαστογράφηση 

Όποιος κατασκευάζει ή νοθεύει πτυχίο, δίπλωμα, πιστοποιητικό και γενικά πανεπιστημιακό έγγραφο 

με σκοπό να παραπλανήσει άλλο πρόσωπο, τιμωρείται με αποβολή από το Πανεπιστήμιο για περίοδο 

ενός ή δυο εξαμήνων είτε με διαγραφή από Θεματική Ενότητα είτε με διαγραφή από το Πανεπιστήμιο. 

 

Κλοπή 

Όποιος αποσπά παράνομα και ιδιοποιείται οποιαδήποτε περιουσία του Πανεπιστημίου, τιμωρείται με 

αποβολή από το Πανεπιστήμιο για περίοδο ενός ή δυο εξαμήνων είτε με διαγραφή από Θεματική 

Ενότητα είτε με διαγραφή από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο. 

 

Κακή διαχείριση 

Όποιος καταχράται ή διαχειρίζεται αμελώς τα ταμεία ή την περιουσία του Πανεπιστημίου ή των χώρων 

που μισθώνει το Πανεπιστήμιο ( σε Κύπρο και εξωτερικό) για τις διδακτικές του ανάγκες, τιμωρείται 

με επιβολή προστίμου προς μερική ή ολική αποζημίωση. 

 

Πρόκληση σοβαρής ζημίας 

Όποιος προβαίνει σε πράξεις ή συμπεριφέρεται με τρόπο ικανό να προκαλέσει ταραχές και σοβαρή 

ζημία στα κτίρια, τις εγκαταστάσεις ή την περιουσία του Πανεπιστημίου ή των χώρων στους οποίους 

πραγματοποιούνται Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις, εξετάσεις και άλλες πανεπιστημιακές 

εκδηλώσεις, τιμωρείται με επιβολή προστίμου προς μερική ή ολική αποζημίωση είτε με  αποβολή από 

το Πανεπιστήμιο για περίοδο ενός ή δυο εξαμήνων είτε με διαγραφή από Θεματική Ενότητα είτε με 

διαγραφή από το Πανεπιστήμιο είτε με συνδυασμό των ποινών αυτών. 

 

Εξύβριση 

Όποιος προσβάλλει την τιμή άλλου με έργο ή με λόγια ή με οποιονδήποτε τρόπο εντός του 

Πανεπιστημιακού χώρου, στους χώρους πραγματοποίησης Ομαδικών Συμβουλευτικών 

Συναντήσεων, εξετάσεων και/ή άλλων πανεπιστημιακών εκδηλώσεων ή στα ηλεκτρονικά 

περιβάλλοντα επικοινωνίας του Πανεπιστημίου, τιμωρείται με γραπτή επίπληξη ή με αποβολή από το 
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Πανεπιστήμιο για περίοδο ενός ή δυο εξαμήνων. 

 

Ανάρμοστη συμπεριφορά 

Όποιος συμπεριφέρεται με τρόπο που θίγει την υπόληψη και την αξιοπιστία του Πανεπιστημίου εντός 

του Πανεπιστημιακού χώρου, στους χώρους πραγματοποίησης Ομαδικών Συμβουλευτικών 

Συναντήσεων, εξετάσεων και/ή άλλων πανεπιστημιακών εκδηλώσεων ή στα ηλεκτρονικά 

περιβάλλοντα επικοινωνίας του Πανεπιστημίου, τιμωρείται με γραπτή επίπληξη ή με αποβολή από το 

Πανεπιστήμιο για περίοδο ενός ή δυο εξαμήνων. 

 

Παράβαση κανόνων ασφαλείας 

Όποιος παραβιάζει τους κανόνες ασφαλείας του Πανεπιστημίου εντός του Πανεπιστημίου ή στους 

χώρους πραγματοποίησης Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων, εξετάσεων και άλλων 

πανεπιστημιακών εκδηλώσεων, τιμωρείται  με γραπτή επίπληξη ή με αποβολή από το Πανεπιστήμιο 

για περίοδο ενός ή δυο εξαμήνων. 

 

Παράβαση κανόνων σχετικά με τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό. 

Όποιος παραβιάζει τους κανόνες ασφαλείας για τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό ή ανατρέπει την ομαλή 

λειτουργία του, τιμωρείται με αποβολή από το Πανεπιστήμιο για περίοδο ενός ή δυο εξαμήνων είτε με 

διαγραφή από Θεματική εΕότητα είτε με διαγραφή από το Πανεπιστήμιο. 

 

Αδικήματα Ποινικού Δικαίου 

Όποιος διαπράττει αδικήματα του Κοινού Ποινικού Δικαίου τα οποία σχετίζονται άμεσα με το 

Πανεπιστήμιο, τιμωρείται  με επιβολή προστίμου είτε με αποβολή από το Πανεπιστήμιο για περίοδο 

ενός ή δυο εξαμήνων είτε με διαγραφή από Θεματική Ενότητα είτε με διαγραφή από το Πανεπιστήμιο 

είτε με συνδυασμό των ποινών αυτών. 

 

Φωτοτύπηση πέραν του επιτρεπτού ορίου 

Όποιος φωτοτυπεί έγγραφα πέραν του επιτρεπτού ορίου από το Νόμο, τιμωρείται με γραπτή 

επίπληξη είτε με επιβολή προστίμου για μερική ή ολική αποζημίωση είτε με συνδυασμό των ποινών 

αυτών. 

 

 

Όλες οι ποινές μπορούν να επιβληθούν με Αναστολή Ποινής. 

 
 


