
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΧΕΤΙΚΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟ 

       Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  
Συνοπτικός 

τίτλος. 

 

  68(Ι) του 1996 

  48(Ι) του 1998 

111(Ι) του 2000 

219(Ι) του 2002 

  38(Ι) του 2003. 

 

 

1.    Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης 

Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και 

Παροχής Σχετικών Πληροφοριών (Τροποποιητικός) Νόμος 

του 2004 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Αναγνώρισης 

Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και 

Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμους του 1996 έως 2003 

(που στη συνέχεια 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 του 2004.  

  
Τροποποίηση 

του άρθρου 14Α 

του βασικού 

νόμου. 

2.    Το άρθρο 14Α του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αρίθμηση του υφιστάμενου κειμένου αυτού ως εδαφίου (1) και 

την προσθήκη αμέσως μετά το τέλος αυτού του ακόλουθου 

νέου εδαφίου: 

«(2)  Αντίστοιχα με τους τίτλους σπουδών των 

Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) της 

Ελλάδας,  οι τίτλοι σπουδών του Ανώτερου Τεχνολογικού 

Ινστιτούτου Κύπρου (ΑΤΙ) θεωρούνται ισότιμοι και 

αντίστοιχοι προς Βασικό Τίτλο Σπουδών Ανώτατης 
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Εκπαίδευσης:  

      Νοείται ότι οι τίτλοι αυτοί μπορούν να γίνονται 

αποδεκτοί για εγγραφή σε προγράμματα μεταπτυχιακών 

σπουδών στην Κύπρο και στο εξωτερικό.». 

  
Τροποποίηση 

του άρθρου 15 

του βασικού 

νόμου. 

3.    Το εδάφιο (2) του άρθρου 15 του βασικού νόμου 

τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α)    Με τη διαγραφή της λέξης “και” από το τέλος της 

παραγράφου (ε) αυτού.  και 

(β)   με την αντικατάσταση της τελείας, στο τέλος της 

παραγράφου (στ) αυτού, με άνω τελεία και τη λέξη “και” 

και την προσθήκη αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας 

παραγράφου: 

 

        «(ζ)  τις περιπτώσεις επιστροφής των καθοριζομένων 

δυνάμει της παραγράφου (β) τελών.». 
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