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Ο περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1997, 
εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφωνά 
με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

AoiOuoc (>7(Ι) του 19̂ »̂  
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΩΝ 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟ 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1.0 παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Συνοπτικός 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1997 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί ^αηου 1996 
Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμους του 1996 και 1997 (που στο εξής ΐ5(ΐ) του 1997. 
θα αναφέρονται ως "ο βασικός νόμος") και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος 
θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμοι του 
1996 έως (Αρ. 2) του 1997. 

2. Το εδάφιο (1) του άρθρου 3 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το πιο τροποποίηση 
κάτω εδάφιο, του οποίου η ισχύς αρχίζει από την ημερομηνία λήξης της θητείας ^υ^σ^ού3 

της υφιστάμενης, κατά την ψήφιση του περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης νόμου. 
(Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 1997, Συμβουλευτικής Επιτροπής Τριτοβάθμιας 67 0)του 1997· 
Εκπαίδευσης που διορίστηκε σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 3 του βασικού 
νόμου: 

"(1) Ιδρύεται στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Συμβουλευτική 
Επιτροπή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία αποτελείται από-

(α) το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, ως 
πρόεδρο· 

(β) το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών ή εκπρόσωπο 
του· 

(γ) δύο μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου 
που διορίζονται με εισήγηση του Υπουργού, ύστερα από διαβουλεύσεις 
του με τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου· 

(δ) τρία πρόσωπα που διορίζονται με εισήγηση του Υπουργού, ύστερα 
από διαβουλεύσεις του με τις οργανώσεις των εργοδοτών 

(ε) δύο πρόσωπα που διορίζονται με εισήγηση του Υπουργού, ύστερα 
από διαβουλεύσεις του με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις· 

(στ) δύο πρόσωπα που διορίζονται με εισήγηση του Υπουργού, ύστερα 
από διαβουλεύσεις του με τις οργανώσεις των λειτουργών των δη
μόσιων και των ιδιωτικών σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης· 

(ζ) ένα πρόσωπο που διορίζεται με εισήγηση του Υπουργού, ύστερα από 
διαβουλεύσεις του με τους ιδιοκτήτες των εγγεγραμμένων ιδιωτικών 
σχολών 

(η) δύο πρόσωπα που διορίζονται με εισήγηση του Υπουργού, ύστερα 
από διαβουλεύσεις του με τις οργανώσεις των φοιτητών των δημόσιων 
και των εγγεγραμμένων ιδιωτικών σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης· 



Ν. 67(Ι)/97 1284 

(θ) 

Τροποποίηση 
του άρθρου 4 
του βασικού 
νόμου. 
Τροποποίηση 
του άρθρου 13 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 14 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 15 
του βασικού 
νόμου. 

Αντικατάσταση 
του άρθρου 16 
του βασικού 
νόμου. 

(0 

ένα πρόσωπο που διορίζεται με εισήγηση του Υπουργού, ύστερα από 
διαβουλεύσεις του με τις οργανώσεις των γονέων των μαθητών μέσης 
εκπαίδευσης και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης· 
δύο πρόσωπα με ακαδημαϊκά προσόντα που διορίζονται αριστίνδην, 
με ειδικές γνώσεις και ικανότητες στον τομέα της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης· τά πρόσωπα αυτά, δεν πρέπει να έχουν άμεσα ή έμμεσα 
συμφέροντα σε ιδιωτικές σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή να 
μετέχουν σε οποιοδήποτε σώμα ή όργανο τέτοιων σχολών.". 

3. Η παράγραφος (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 4 του βασικού νόμου 
τροποποιείται με την αντικατάσταση των λέξεων "τη δημιουργία" (1η γραμμή) 
με τις λέξεις "την εγγραφή νέων". 

4. Το εδάφιο (2) του άρθρου 13 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 
αντικατάσταση του κόμματος με τελεία αμέσως μετά τη λέξη "Δημοκρατία" 
(4η γραμμή) και τη διαγραφή της υπόλοιπης φράσης "παρά μόνο σύμφωνα με 
τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που θα καθοριστούν με κανονισμούς, οι οποίοι 
θα κατατεθούν στη Βουλή για έγκριση όχι αργότερα από την 31η Μαρτίου 1997." 
(τέταρτη έως έκτη γραμμή). 

5. Το εδάφιο (3) του άρθρου 14 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 
αντικατάσταση του κόμματος με τελεία αμέσως μετά τη λέξη "Δημοκρατία" 
(τέταρτη γραμμή) και την απάλειψη της υπόλοιπης φράσης "παρά μόνο σύμφωνα 
με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που θα καθοριστούν με κανονισμούς, 
οι οποίοι θα κατατεθούν στη Βουλή για έγκριση όχι αργότερα από την 31η Μαρτίου 
1997" (τέταρτη έως έκτη γραμμή). 

6. Το άρθρο 15 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
(α) Με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού

(i) πριν από τη λέξη "Πριν" (πρώτη γραμμή) της φράσης "Τουλάχιστον 
ένα έτος"· και 

(ii) μετά τη λέξη "Υπουργός" (τρίτη γραμμή) της φράσης "συνοδευόμενη 
από τα καθορισμένα δικαιώματα εξέτασης της δήλωσης"· και 

(β) με την αντικατάσταση από το εδάφιο (2) αυτού της λέξης "τρεις" (2η 
γραμμή) με τη λέξη "τέσσερις". 

7. Το άρθρο 16 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο 
άρθρο: 

16.—(1) Ο Διευθυντής κάθε ιδιωτικής σχολής πρέπει να κατέχει 
αναγνωρισμένο δίπλωμα ή πτυχίο πανεπιστημίου ή άλλο προσόν 
ανάλογο με τον τύπο της σχολής. Στην περίπτωση που είναι και 
διδάσκων ισχύουν και για αυτόν οι πρόνοιες που ισχύουν για το 
διδακτικό προσωπικό, όπως αναφέρονται στα εδάφια (2) και (3) πιο 
κάτω. 

(2) Το διδακτικό προσωπικό κάθε ιδιωτικής σχολής κατά ποσοστό 
όχι μικρότερο του 70% πρέπει να κατέχει αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό 
τίτλο κατά μία βαθμίδα ανώτερο από το επίπεδο του προγράμματος 
στο οποίο διδάσκει. Το υπόλοιπο 30% μπορεί να κατέχει ισόβαθμο 
τίτλο ή ανάλογο επαγγελματικό προσόν. 

(3) Επιπρόσθετα από τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (2) προσόντα, 
το διδακτικό προσωπικό σε κάθε κλάδο μεταπτυχιακών σπουδών 
πρέπει να έχει δημοσιεύσεις ή εκδόσεις επιστημονικού περιεχομέ
νου. 

"Διδακτικό 
προσωπικό 
ιδιωτικής 
σχολής. 
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(4) Μεταξύ των μελών του διδακτικού προσωπικού κάθε κλάδου 
σπουδών περιλαμβάνονται πρόσωπα που κατέχουν αναγνωρισμένο 
διδακτορικό δίπλωμα πανεπιστημίου: 

Νοείται ότι σε κλάδους σπουδών που δεν είναι ακαδημαϊκά δυνατό 
να εφαρμοστεί η πιο πάνω πρόνοια ο Υπουργός μπορεί να εξαιρεί 
κλάδους σπουδών.". 

8. Το εδάφιο (7) του άρθρου 19 του βασικού νόμου τροποποιείται με την τροποποίηση 
προσθήκη στην αρχή του εδαφίου και πριν από τη λέξη "Σχολή" της λέξης χ°υ βασικού19 

"Εγγεγραμμένη". νόμου. 
9. Η παράγραφος (γ) του άρθρου 21 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη Τροποποίηση 

διαγραφή της τελείας στο τέλος της και την προσθήκη της ακόλουθης φράσης ^βασικού21 

"όπως θα καθοριστεί με νόμο ή και κανονισμούς.". νόμου. 
10. Το άρθρο 22 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή της φράσης Τροποποίηση 

"και αφού λάβει υπόψη τη γνώμη της Συμβουλευτικής Επιτροπής" (2η γραμμή). τ
τ™ ^σ^^2 

νόμου. 
11. Το εδάφιο (3) του άρθρου 23 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το Τροποποίηση 

ακόλουθο νέο εδάφιο: Γ υ & ΐ 3 

"(3) Όταν υποβληθεί δήλωση δυνάμει του εδαφίου (1), αν μεν πρόκειται νό(χου· 
για εγγραφή νέου κλάδου σπουδών, ακολουθείται, τηρουμένων των αναλογιών, 
η διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 19. Αν όμως πρόκειται για αλλαγές 
οποιωνδήποτε άλλων στοιχείων, ο Διευθυντής Ανώτερης και Ανώτατης 
Εκπαίδευσης, ανάλογα με την αλλαγή που ζητείται, είτε υποβάλλει σχετική 
εισήγηση στον Υπουργό για έγκριση είτε παραπέμπει τη δήλωση στη Συμ
βουλευτική Επιτροπή για διαμόρφωση σχετικής εισήγησης προς τον Υπουρ
γό.". 
12. Το άρθρο 25 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Τροποποίηση 
(α) Με την αντικατάσταση από το εδάφιο (1) αυτού των λέξεων "κάθε χρόνο" του βασικού 

(1η και 2η γραμμή) με τις λέξεις "κάθε ακαδημαϊκό έτος"· νομού. 
(β) με τη διαγραφή των παραγράφων (η) και (θ) του εδαφίου (1) αυτού και 

την προσθήκη αμέσως μετά την παράγραφο (ζ) των ακόλουθων παρα
γράφων: 

"(η) η σύνθεση του συμβουλίου της σχολής· 
(θ) οι επιτροπές που διαθέτει η σχολή και η σύνθεση κάθε επιτρο

πής· 
(ι) στοιχεία για τις κτιριακές εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της 

σχολής, καθώς και πληροφορίες για τους χώρους και τις διευ
κολύνσεις της σχολής (γραφεία διοικητικού και διδακτικού 
προσωπικού, αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια, χώροι άθλησης 
και ψυχαγωγίας)· 

(ια) στοιχεία για τη βιβλιοθήκη της σχολής, το προσωπικό της, την 
οργάνωση και τη λειτουργία της, τον τεχνικό εξοπλισμό της, το 
περιεχόμενο της και άλλες παρόμοιας φύσεως πληροφορίες· 

(ιβ) τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των φοιτητών 
(ιγ) στοιχεία για την υποβολή και της ημερομηνίας έγκρισης του οδηγού 

σπουδών 
(ιδ) οποιεσδήποτε τυχόν άλλες πληροφορίες ορίζονται από τον 

Υπουργό."· 



Ν. 67(Ι)/97 1286 

Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη 
νέου άρθρου. διδάκτρων. 

Αντικατάσταση 
του άρθρου 26 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 27 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 29 
του βασικού 
νόμου. 

(γ) με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού με το ακόλουθο εδάφιο: 
"(2) Ο Οδηγός σπουδών κάθε ιδιωτικής σχολής πρέπει να υποβάλλεται, 

πριν από την έκδοση του, στον Υπουργό για έγκριση όχι αργότερα από 
τις 15 Μαρτίου. Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού υποχρεούται 
να απαντήσει μέχρι τις 15 Απριλίου το αργότερο αν εγκρίνεται ή όχι 
ο οδηγός σπουδών: 

Νοείται ότι, αν μέσα σε 30 ημέρες από την υποβολή του οδηγού 
σπουδών, ο Υπουργός δεν τον εγκρίνει ή δεν τον απορρίψει με απόφαση 
του που κοινοποιείται στον ιδιοκτήτη της σχολής, ο οδηγός σπουδών 
θεωρείται εγκεκριμένος."· και 

(δ) με την αντικατάσταση του εδαφίου (3) αυτού με το ακόλουθο εδάφιο: 
"(3) Ο εγκεκριμένος οδηγός σπουδών πρέπει να εκδίδεται και να 

κυκλοφορεί μέχρι το τέλος Μαΐου. Δύο αντίτυπα πρέπει να αποστέλ
λονται στον Υπουργό το αργότερο μέχρι τις 15 Ιουνίου.". 

13 .0 βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη σ' αυτόν του ακόλουθου 
νέου άρθρου: 
"Καθορισμός 25Α.(1) Ο ιδιοκτήτης κάθε σχολής, τρεις τουλάχιστο μήνες πριν 

από την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού έτους, υποβάλλει προς τον Υπουργό 
για έγκριση το ύψος των διδάκτρων και των άλλων δικαιωμάτων 
με τα οποία επιβαρύνεται κάθε φοιτητής. 

(2) Οποιαδήποτε αύξηση στα δίδακτρα και στα άλλα δικαιώματα 
πρέπει να εγκρίνεται από τον Υπουργό: 

Νοείται ότι οποιαδήποτε αύξηση στα δίδακτρα και στα άλλα δικαι
ώματα δεν επιβάλλεται, αν δεν παρέλθουν δυο χρόνια από την τελευταία 
επιβολή τέτοιας αύξησης.". 

14. Το άρθρο 26 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο άρθρο: 
26. Ιδιωτική σχολή μπορεί να προσφέρει σύντομες σειρές μαθη

μάτων, η διάρκεια των οποίων δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες, 
νοουμένου ότι τα μαθήματα που διδάσκονται στις σειρές αυτές θα 
αποτελούν μέρος εγγεγραμμένου κλάδου σπουδών που προσφέρει 
η σχολή. Η σχολή μπορεί, ύστερα από την ολοκλήρωση της σειράς 
των μαθημάτων αυτών, να εκδίδει μόνο πιστοποιητικό παρακο
λούθησης.". 

15. Το εδάφιο (1) του άρθρου 27 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο εδάφιο: 

"(1) Ο ιδιοκτήτης ή ο διευθυντής ιδιωτικής σχολής υποχρεούται να τηρεί, 
σύμφωνα με τον τύπο που ορίζεται από τον Υπουργό

(α) μητρώο φοιτητών 
βιβλίο εγγραφών κατά κλάδο και έτη σπουδών 
βιβλίο διδακτικού προσωπικού· 
βιβλίο πιστοποιητικών σπουδών 
βιβλίο γενικού ελέγχου· 
οποιαδήποτε άλλα στοιχεία απαιτούνται από τον Υπουργό.". 

16. Το εδάφιο (4) του άρθρου 29 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 
προσθήκη αμέσως μετά τη λέξη "μέλος" (τέταρτη γραμμή) των λέξεων "της 
ακαδημαϊκής ή". 

"Σύντομες 
σειρές 
μαθημάτων 

(β) 
(γ) 
(δ) 
(ε) 

(στ) 
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17. Το άρθρο 31 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση των Τροποποίηση 
λέξεων "το καθοριζόμενο δικαίωμα" (4η γραμμή) με τη φράση "το δικαίωμα ™υ βασικού 
εξέτασης, όπως αυτό καθορίζεται με κανονισμούς.". νόμου. 

18. Το εδάφιο (2) του άρθρου 33 του βασικού νόμου τροποποιείται με την τροποποίηση 
αντικατάσταση από αυτό των λέξεων "ακαδημαϊκής προέλευσης" (τρίτη γραμμή) ^ υ βοσκού 
με τις λέξεις "καθηγητές Πανεπιστημίου.". νόμου. 

19. Η παράγραφος (β) του άρθρου 37 του βασικού νόμου τροποποιείται με Τροποποίηση 
e , , , . . . , ,η του άρθρου 37 

τη διαγραφή της υποπαραγράφου (ιι) αυτής και την αναρίθμηση των υποπαρα τ ο υ βασικού 
γράφων (iii) και (ίν) σε υποπαραγράφους (ii) και (iii), αντίστοιχα. νόμου. 

20. Το άρθρο 51 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο άρθρο: Αντικατάσταση 
του άρθρου 51 

"Σύνθεση της 51 . Τα μέλη της Ομάδας ΑξιολόγησηςΠιστοποίησης, που διο του βασικού 
Αξίολόνησης Q ^ o v x a L σύμφωνα με το άρθρο 50, προέρχονται νομου· 
Πιστοποίησης. (α) ^ π ό το Πανεπιστήμιο Κύπρου· 

(β) από τα δημόσια ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της 
Κύπρου· 

(γ) από αξιολογημέναπιστοποιημένα εκπαιδευτικά ιδρύματα 
του εξωτερικού, τα οποία είναι αναγνωρισμένα από τις αρ

μόδιες αρχές της χώρας στην οποία λειτουργούν.". 

2 1 . Το εδάφιο (γ) του άρθρου 52 του βασικού νόμου τροποποιείται με την Τροποποίηση 
αντικατάσταση των λέξεων "νέας έκθεσης" (5η γραμμή) με τις λέξεις "τελικής χ£υ βασικού52 

έκθεσης". νόμου. 

22. Το εδάφιο (1) του άρθρου 53 του βασικού νόμου τροποιείται με την προσθήκη Τροποποίηση 
μετά την τελεία στο τέλος του των λέξεων "Αυτός τη διαβιβάζει στον πρόεδρο ϊ°υ βασ?κ°ού53 

του Συμβουλίου Εκπαιδευτικής ΑξιολόγησηςΠιστοποίησης το ταχύτερο δυνα νόμου, 
τό.". 

23. Το άρθρο 58 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο άρθρο: 
"Υποβολή 58. Η Ομάδα ΑξιολόγησηςΠιστοποίησης μελετά τις παρατηρήσεις Αντικατάσταση 
έκθεσης τ η ζ °~ΧολτΊζ κ ο α υποβάλλει στο Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου 5ου βασϊού58 

Παιδείας και Πολιτισμού την τελική έκθεση μέσα σε ένα μήνα από νόμου, 
τη λήψη των παρατηρήσεων της σχολής.". 

24. Το άρθρο 59 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
(α) Με την αντικατάσταση από το εδάφιο (1) αυτού των λέξεων "την εισήγηση" Τροποποίηση 

(2η γραμμή) με τις λέξεις "την τελική έκθεση"· και ™υ βασικοί) 
(β) με τη διαγραφή της παραγράφου (β) από το εδάφιο (2) αυτού και την νο^ου· 

αναρίθμηση των παραγράφων (γ) και (δ) σε παραγράφους (β) και (γ), 
αντίστοιχα. 

25. Το άρθρο 60 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή των λέξεων τροποποίηση 
"με ή χωρίς όρους" (2η γραμμή). ™ | £ ο ύ 6 ° 

νόμου. 

26. Το άρθρο 61 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση των Τροποποίηση 
γραμμάτων (γ) και (δ) (1η γραμμή) με τα γράμματα (β) και (γ), αντίστοιχα. ™ βοσκού61 

νόμου. 
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τροποποίηση 27. Το εδάφιο (2) του άρθρου 69 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη 
του άρθρου 69 διαγραφή της τελείας στο τέλος αυτού και την προσθήκη των λέξεων "ή με 
νόμου.01 °υ οποιαδήποτε άλλο τρόπο.". 
Τροποποίηση 28. Το εδάφιο (2) του άρθρου 73 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 
του άρθρου 73 αντικατάσταση της λέξης και αριθμού "Οκτωβρίου 1997" (3η γραμμή) με την 
νόμου.σΐκ°υ ακόλουθη φράση "Δεκεμβρίου 1997, σύμφωνα με τις διατάξεις του βασικού νόμου 

που ίσχυαν αμέσως πριν την έναρξη της ισχύος του περί Σχολών Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 1997.". 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 


