
Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής 
Σχετικών Πληροφοριών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1998 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 48(Ι) του 1998  

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΧΕΤΙΚΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟ 

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:  

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών 
Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 1998 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Αναγνώρισης 
Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών 
Πληροφοριών Νόμο του 1996 (που στο εξής θα αναφέρεται ως "ο βασικός νόμος") και ο 
βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Αναγνώρισης Τίτλων 
Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών 
Νόμοι του 1996 και 1998. 

Συνοπτικός τίτλος. 

68(I) του 1996. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Τροποποίηση του 
άρθρου 2 του 
βασικού νόμου. (α) Με την αντικατάσταση του ορισμού του όρου «αναγνώριση τίτλων σπουδών» 

με τον ακόλουθο νέο ορισμό: 

«'αναγνώριση τίτλου σπουδών' σημαίνει την από το Συμβούλιο χορήγηση ισοτιμίας 
και αντιστοιχίας σε τίτλο σπουδών σύμφωνα με το Μέρος IV του παρόντος Νόμου.»· και 

 

(β) με την προσθήκη των ακόλουθων νέων ορισμών με την κατάλληλη 
αλφαβητική σειρά: 

 

«'αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα' σημαίνει ίδρυμα που έχει τύχει αναγνώρισης 
ως ίδρυμα ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης από τους αρμόδιους εθνικούς φορείς της 
χώρας στην οποία λειτουργεί· 

 

'εκπαιδευτικά αξιολογημένος-πιστοποιημένος κλάδος σπουδών' σημαίνει κλάδο 
σπουδών που έχει τύχει εκπαιδευτικής αξιολόγησης-πιστοποίησης από τα αρμόδια 
όργανα της χώρας στην οποία προσφέρεται· 

 

'καθηγητής πανεπιστημίου' σημαίνει πρόσωπο το οποίο κατέχει θέση Καθηγητή ή 
Αναπληρωτή Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ή άλλο αναγνωρισμένο 
Πανεπιστήμιο της Κύπρου ή του εξωτερικού. 

 

'Υπουργός' σημαίνει τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού.».  

3. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση των εδαφίων 
(2),(3) και (4) αυτού με τα ακόλουθα νέα εδάφια: 

Τροποποίηση του 
άρθρου 3 του 
βασικού νόμου. 

«(2) Το Συμβούλιο διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο ύστερα από σχετική 
πρόταση του Υπουργού και απαρτίζεται από επτά μέλη ως ακολούθως: 

(α) Έναν καθηγητή του Πανεπιστημίου Κύπρου ως Πρόεδρο.  

(β) Έναν Ανώτερο Νομικό από το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της 
Δημοκρατίας. 
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 (γ) Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. 

 (δ) Τέσσερις καθηγητές πανεπιστημίου, από τους οποίους ένας τουλάχιστον 
είναι καθηγητής του Πανεπιστημίου Κύπρου· 

 (3) Ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

 (4) Η θητεία του Συμβουλίου είναι τριετής και μπορεί να ανανεωθεί για μια 
ακόμα τριετία.». 

Τροποποίηση του 
άρθρου 4 του βασικού 
νόμου. 

4. Το εδάφιο (1) του άρθρου 4 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση 
των παραγράφων (α) και (β) με τις ακόλουθες νέες παραγράφους (α), (β), (γ), (δ) και (ε), 
ενώ η υφιστάμενη παράγραφος (γ) αναγραμματίζεται σε παράγραφο (στ): 

 Προβαίνει σε αναγνώριση τίτλων σπουδών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12, και 
εκδίδει σχετικό πιστοποιητικό. 

 Εκφράζει απόψεις στον Υπουργό για κάθε διεθνή ή διακρατική συμφωνία που περιλαμβάνει 
πρόνοιες για την αναγνώριση τίτλων σπουδών, την οποία η κυβέρνηση προτίθεται να 
υπογράψει. 

 Διαμορφώνει και υποβάλλει στον Υπουργό εισηγήσεις για ετοιμασία και κατάθεση στη 
Βουλή Κανονισμών, όσον αφορά τη διαδικασία, τα στοιχεία που υποβάλλουν οι 
ενδιαφερόμενοι, τα κριτήρια και τη μεθοδολογία που εφαρμόζονται για την αναγνώριση 
τίτλων σπουδών ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης. 

 Καταρτίζει τις Επιτροπές Κρίσεως Τίτλων Σπουδών, καθώς και τις Ειδικές Επιτροπές 
Επανεξέτασης, που προβλέπονται στα άρθρα 7 και 11 αντίστοιχα. 

 Αποφαίνεται σε οποιοδήποτε θέμα, έπειτα από τεκμηριωμένη εισήγηση της οικείας 
Επιτροπής Κρίσεως Τίτλων Σπουδών, και πληροφορεί σχετικά τον αιτητή.». 

Αντικατάσταση του 
άρθρου 7 του βασικού 
νόμου. 

5. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο άρθρο: 
«Ίδρυση και 
αρμοδιότητα των 
Επιτροπών Κρίσεως 
Τίτλων Σπουδών. 

7.- (1) Το Συμβούλιο καταρτίζει τριμελείς Επιτροπές Κρίσεως Τίτλων 
Σπουδών, με κύρια αρμοδιότητα τη μελέτη συγκεκριμένων θεμάτων και την 
υποβολή σχετικών εισηγήσεων στο Συμβούλιο για λήψη τελικής απόφασης.

  (2) Κάθε Επιτροπή αποτελείται από καθηγητές πανεπιστημίου, ειδικούς 
στο υπό εξέταση θέμα: 

  Νοείται ότι κάθε ειδικός συμμετέχει σε μια μόνο Επιτροπή Κρίσεως 
Τίτλων Σπουδών. 

  (3) Η σύσταση και ο τρόπος λειτουργίας των Επιτροπών καθορίζονται με 
Κανονισμούς.». 

Τροποποίηση του 
άρθρου 8 του βασικού 
νόμου. 

6. Το εδάφιο (3) του άρθρου 8 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 
αντικατάσταση της παραγράφου (ii) αυτού με την ακόλουθη νέα παράγραφο: «(ii) 
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης και των τίτλων 
σπουδών που παρέχουν, τα οποία και οι οποίοι αναγνωρίζονται από τα αρμόδια 
όργανα της χώρας στην οποία λειτουργούν τα εν λόγω ιδρύματα·». 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .3248, 19/6/1998 48(I)/1998



7. Το εδάφιο (2) του άρθρου 11 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από τα ακόλουθα 
νέα εδάφια: 

«(2) Το Συμβούλιο καταρτίζει Ειδικές Επιτροπές Επανεξέτασης, καθεμιά από τις 
οποίες απαρτίζεται από τρεις ειδικούς καθηγητές πανεπιστημίου στο συγκεκριμένο θέμα 
για επανεξέταση του θέματος και υποβολή σχετικών εισηγήσεων προς το Συμβούλιο: 

Τροποποίηση του 
άρθρου 11 του 
βασικού νόμου.

Νοείται ότι στις Ειδικές Επιτροπές Επανεξέτασης δε συμμετέχουν πρόσωπα που 
εξέτασαν κατά πρώτον το υπό κρίση θέμα. 

(3) Το Συμβούλιο, αφού μελετήσει τις εισηγήσεις της οικείας Επιτροπής, αποφαίνεται 
τελικά για το θέμα και πληροφορεί σχετικά τον αιτητή.». 

8. Το Μέρος IV-Κριτήρια Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών και το άρθρο 12 του 
βασικού νόμου αντικαθίστανται από το ακόλουθο νέο Μέρος και άρθρα: 

Αντικατάσταση του
Μέρους IV και του 

άρθρου 12 του 
βασικού νόμου με νέο 

Μέρος και άρθρα.
 «ΜΕΡΟΣ IV-ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
Αναγνώριση τίτλων 
σπουδών. 

12.—(1) Το Συμβούλιο αναγνωρίζει τίτλους σπουδών που απονέμονται 
από δημόσιο εκπαιδευτικό ίδρυμα ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης 
της Κύπρου. 

 (2) Το Συμβούλιο, στα πλαίσια των προνοιών του παρόντος Νόμου και 
των Κανονισμών που εκδίδονται με βάση αυτόν, εξετάζει και αποφαίνεται 
για την αναγνώριση νόμιμων και έγκυρων τίτλων σπουδών- 

 (α) Που απονέμονται από αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα· 
ή 

 (β) που αφορούν εκπαιδευτικά αξιολογημένους-πιστοποιημένους 
κλάδους σπουδών. 

 (3) Η δυνάμει του παρόντος άρθρου αναγνώριση τίτλων σπουδών δεν 
περιλαμβάνει και δεν επηρεάζει τίτλους σπουδών που τυγχάνουν 
αναγνώρισης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για σκοπούς εγγραφής 
και άσκησης συγκεκριμένου επαγγέλματος. 

 (4) Τίτλοι σπουδών που είχαν εκδοθεί και έτυχαν αναγνώρισης πριν 
από την ψήφιση του παρόντος Νόμου δεν επηρεάζονται από τις διατάξεις 
του παρόντος Νόμου. 

Αρχές και κριτήρια 
αναγνώρισης 
ισοτιμίας και 
αντιστοιχίας τίτλων 
σπουδών. 

13.-(1) Το Συμβούλιο αποφασίζει για την ισοτιμία και την αντιστοιχία 
τίτλων σπουδών, αφού μελετήσει τη γνώμη της οικείας Επιτροπής 
Κρίσεως Τίτλων Σπουδών. 

(2) (α) Για την αναγνώριση της ισοτιμίας και της αντιστοιχίας ενός 
τίτλου σπουδών ως μέτρο κρίσης λαμβάνεται ο τίτλος της ίδιας 
ειδικότητας του Πανεπιστημίου Κύπρου ή των άλλων δημόσιων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης της Κύπρου, 
ανάλογα με την περίπτωση. 

 (β) Σε περίπτωση που δεν παρέχεται τίτλος της ίδιας ειδικότητας από τα 
πιο πάνω εκπαιδευτικά ιδρύματα, ως μέτρο κρίσης λαμβάνεται ο τίτλος 
της ίδιας ειδικότητας αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων άλλων 
χωρών, ιδιαίτερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με προτεραιότητα της 
Ελλάδας. 

 (3) Τα κριτήρια αναγνώρισης ισοτιμίας και αντιστοιχίας καθορίζονται 
με Κανονισμούς. 
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 Δικαιώματα 
κατόχου τίτλων 
σπουδών. 

14. Ο κάτοχος τίτλου σπουδών που κρίθηκε με βάση τον παρόντα Νόμο 
και τους Κανονισμούς που εκδίδονται με βάση αυτόν ισότιμος και 
αντίστοιχος με τίτλο του Πανεπιστημίου Κύπρου ή άλλων αναγνωρισμένων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων αποκτά τα ίδια δικαιώματα που έχει ο κάτοχος 
του τίτλου με τον οποίο κρίθηκε ισότιμος και αντίστοιχος.». 

Αναρίθμηση και 
τροποποίηση του 
άρθρου 13 του 
βασικού νόμου. 

9. Το άρθρο 13 του βασικού νόμου αναριθμείται σε άρθρο 15 και η παράγραφος (δ) 
του εδαφίου (2) αυτού τροποποιείται με την αντικατάσταση του αριθμού «8» με τον 
αριθμό «10». 
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