
 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ 

ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΧΕΤΙΚΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996-2002 

 

 

 

Συνοπτικός τίτλος. 

 

 

68(Ι) του 1996 

48(Ι) του 1998 

111(Ι) του 2000 

219(Ι) του 2002. 

 

 

 

 

 

Τροποποίηση του 

βασικού νόμου με 

την προσθήκη 

νέου άρθρου 17. 

      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 

2003 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Αναγνώρισης Τίτλων 

Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής 

Σχετικών Πληροφοριών Νόμους του 1996 έως 2002 (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 2003. 

 

2.   Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη στο τέλος 

αυτού του ακόλουθου νέου άρθρου 17: 

 

 «Ειδική  διάταξη. 

 

 

 

 

 

 

 

67(Ι) του 1996

15(Ι) του 1997

17.-(1)  Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε 

διάταξη στον παρόντα ή σε οποιοδήποτε 

άλλο Νόμο ή σε οποιοδήποτε Κανονισμό, για 

τους σκοπούς του παρόντος Νόμου και των 

δυνάμει αυτού εκδοθέντων Κανονισμών, και 

με επιφύλαξη των όσων αναφέρονται στο 

εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου, κλάδος 

σπουδών, ο οποίος αναφέρεται σε Πίνακα 

Γνωστοποίησης του Υπουργού Παιδείας και 

Πολιτισμού, η οποία εκδόθηκε δυνάμει του 

άρθρου 60 των περί Σχολών Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης Νόμων και δημοσιεύθηκε στην 
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67(Ι) του 1997

10(Ι) του 1999

193(Ι) του 2002. 

 

Επίσημη Εφημερίδα της ∆ημοκρατίας κατά ή 

μετά τις 12 Απριλίου 2001 και η οποία στο 

εξής θα αναφέρεται ως η “Γνωστοποίηση” 

θεωρείται ότι έχει εγγραφεί ως εκπαιδευτικά 

αξιολογημένος-πιστοποιημένος κλάδος 

σπουδών από την έναρξη του ακαδημαϊκού 

έτους, κατά το οποίο υποβλήθηκε η αίτηση, 

για εκπαιδευτική αξιολόγηση-πιστοποίησή 

του:   

 Νοείται ότι, σε περίπτωση αναβολής 

λήψης απόφασης σε αίτηση σχολής για 

κάποιο κλάδο, αυτός θα θεωρείται 

εκπαιδευτικά αξιολογημένος-πιστοποιημένος 

από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους στο 

οποίο ικανοποιήθηκαν όλοι οι όροι που 

τέθηκαν. 

 

(2)  Το εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου δεν 

επηρεάζει την έναρξη της χρονικής περιόδου 

που ισχύει η εκπαιδευτική αξιολόγηση-

πιστοποίηση όπως αναφέρεται σε κάθε 

Γνωστοποίηση, για την οποία ο 

αναφερόμενος στο εδάφιο αυτό κλάδος 

σπουδών θα θεωρείται ως κλάδος σπουδών 

εκπαιδευτικά αξιολογημένος-πιστοποιημένος 

για τους σκοπούς του άρθρου 64 των περί 

Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Νόμων.». 

 

 

 

23.01.060.2003 

ΒΣΓ/ΝΑ 
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