
Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών 
Πληροφοριών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 219(Ι) του 2002  

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ  

ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ  

ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ 

 

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 2002 και θα διαβάζεται 
μαζί με τους περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής 
Σχετικών Πληροφοριών Νόμους του 1996 έως 2000 (που στο εξής θα αναφέρονται 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 έως 2002. 

Συνοπτικός τίτλος. 

68(Ι) του 1996 

48(Ι) του 1998 

111(Ι) του 2000 

 

     2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του ορισμού του όρου 
«αναγνώριση τίτλου σπουδών», με τον ακόλουθο νέο ορισμό: 

Τροποποίηση του 

άρθρου 2 του 

βασικού νόμου. 

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

3. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Τροποποίηση του 

άρθρου 3 του 

βασικού νόμου. (α) Με την αντικατάσταση της παραγράφου (δ) του εδαφίου (2) αυτού με την ακόλουθη νέα παράγραφο: 

«(δ) Τέσσερις καθηγητές πανεπιστημίου, από τους οποίους ένας είναι καθηγητής του Πανεπιστημίου 
Κύπρου και οι άλλοι τρεις είναι καθηγητές πανεπιστημίων τριών άλλων χωρών, ο καθένας από τους 
οποίους σε πανεπιστήμιο διαφορετικής χώρας.»· και 

 

(β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (4) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο:  

«(4) Η θητεία των μελών του Συμβουλίου είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται.».  

4. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση, στο τέλος του εδαφίου (5) 
αυτού, της τελείας με άνω και κάτω τελεία και την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης επιφύλαξης: 

Τροποποίηση του 

άρθρου 5 του 

βασικού νόμου. 

«Νοείται ότι Λειτουργοί που ορίζονται από το Συμβούλιο μπορούν να παρευρίσκονται στις 
συνεδριάσεις του, να υποβοηθούν το έργο του και να καταγράφουν και τηρούν τα πρακτικά σύμφωνα με 
τις οδηγίες του Προέδρου.». 

 

5. Το άρθρο 13 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

Τροποποίηση του 

άρθρου 13 του 

βασικού νόμου. 

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

(β) με την αντικατάσταση της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) αυτού με την ακόλουθη νέα παράγραφο:  

«(α) Για την αναγνώριση της ισοτιμίας ή της ισοτιμίας και αντιστοιχίας ενός τίτλου σπουδών ως μέτρο 
κρίσης λαμβάνεται 
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  ο τίτλος της ίδιας ειδικότητας του Πανεπιστημίου Κύπρου ή των άλλων δημόσιων 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης της Κύπρου, ανάλογα με την 
περίπτωση.»· και 

 (γ) με την αντικατάσταση του εδαφίου (3) αυτού με το πιο κάτω εδάφιο: 
 «(3) Τα κριτήρια αναγνώρισης ισοτιμίας ή ισοτιμίας και αντιστοιχίας καθορίζονται με 

Κανονισμούς.». 
Τροποποίηση του 

βασικού νόμου με την 

προσθήκη νέου άρθρου 

14Α. 

6. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά το άρθρο 14 αυτού του ακόλουθου 

νέου άρθρου 14Α: 
«Αναγνώριση τίτλων 

σπουδών των 

Τεχνολογικών 

Εκπαιδευτικών 

Ιδρυμάτων της 

Ελλάδας. 

14.Α. Οι τίτλοι σπουδών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) της 
Ελλάδας, οι οποίοι εκδόθηκαν πριν από την έναρξη της ισχύος του υπ' αριθμόν 2916 Νόμου 
της Ελληνικής Δημοκρατίας, Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων 
του τεχνολογικού τομέα αυτής, που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης της 
Ελληνικής Δημοκρατίας (Αρ. Φύλλου 114) στις 11 Ιουνίου 2001, τυγχάνουν της ίδιας 
αναγνώρισης με αυτήν που ίδιοι τίτλοι τυγχάνουν στην Ελλάδα.». 
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