
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΩΝ 

 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟ 

         Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός  

τίτλος. 

 

   67(Ι) του 1996 

   15(Ι) του 1997 

   67(Ι) του 1997 

  10(Ι) του 1999 

193(I) του 2002 

  45(I) του 2003 

25 (Ι) του 2004 

221 (Ι) του 2004. 

 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Σχολών 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 

2007, και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Σχολών 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμους του 1996 έως 2004 (που 

στη συνέχεια 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 

2007. 

Τροποποίηση  

του άρθρου 2  

του βασικού  

νόμου. 

2.    Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται- 

 

 (α) Με την προσθήκη του ακόλουθου νέου όρου και του 

ορισμού του στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά: 
  

         «τέλη αξιολόγησης-πιστοποίησης» σημαίνει τα 

χρηματικά ποσά που καταβάλλει ιδιωτική σχολή 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για εκπαιδευτική 

αξιολόγηση-πιστοποίηση ή για επαναξιολόγηση-

πιστοποίηση κλάδου σπουδών που παρέχει.». 

 
 

Αντικατάσταση  

του άρθρου 39 

του βασικού  

νόμου. 

 

3.    Το άρθρο 39 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από 

το ακόλουθο νέο άρθρο:-  
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«Επίδομα, 

αποζημιώσεις 

και έξοδα. 

39.-(1)  Στον Πρόεδρο και τα μέλη του 

ΣΕΚΑΠ καταβάλλονται ετήσιο τιμητικό 

επίδομα (honorarium), έξοδα διαμονής, 

διατροφής και διακίνησης και τυχόν άλλα 

έξοδα τα οποία θα χρειασθούν για τη 

διεκπεραίωση των αρμοδιοτήτων τους. 

  

      (2)  Στα μέλη των Ομάδων 

Αξιολόγησης και των Ομάδων 

Επαναξιολόγησης καταβάλλονται, 

αποζημίωση για την εργασία για την 

οποία διορίζονται, έξοδα διαμονής, 

διατροφής και διακίνησης ή και άλλα 

έξοδα τα οποία ενδέχεται να χρειασθούν 

για την διεκπεραίωση της εργασίας τους.  

  

      (3) Το ύψος του τιμητικού 

επιδόματος, της αποζημίωσης και των 

εξόδων που προνοούνται στα εδάφια 

(1) και (2) του παρόντος άρθρου, 

καθορίζονται από το Υπουργικό 

Συμβούλιο ύστερα από εισήγηση του 

Υπουργού. 
 

  
Aντικατάσταση του  

άρθρου 68 του βασικού 

νόμου. 

   4. Το άρθρο 68 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από 

το ακόλουθο νέο άρθρο: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Τέλη αξιολόγησης - 

πιστοποίησης. 

 

68.-(1) Η Σχολή Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης καταβάλλει τέλη 

αξιολόγησης-πιστοποίησης για κάθε 

κλάδο σπουδών για τον οποίο 

υποβάλλει αίτηση για εκπαιδευτική 

αξιολόγηση-πιστοποίηση ή επαναξιο-

λόγηση-πιστοποίηση. 
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Παράρτημα. 

 

 

 

 

 

(2)  Το ύψος των τελών αξιολόγησης – πιστοποίησης για 

κάθε επίπεδο κλάδου σπουδών καθορίζεται στο 

Παράρτημα του παρόντος Νόμου το οποίο αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος του και δύναται να αναθεωρείται με 

διάταγμα του Υπουργού από καιρού εις καιρόν. 

 

 (3)  Η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής των τελών 

αξιολόγησης – πιστοποίησης εκ μέρους ιδιωτικής σχολής 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καθορίζεται με κανονισμούς.». 

  
Τροποποίηση του 

βασικού νόμου με 

την προσθήκη 

παραρτήματος. 

Πίνακας. 

   5.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη στο 

τέλος αυτού Παραρτήματος, όπως αυτό περιλαμβάνεται στον 

Πίνακα του παρόντος Νόμου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΙΧ/ΜΓ 

(23.01.048.089.2007) 
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                             «                          Πίνακας  
 
                                                       (άρθρο 5) 
   

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

                                                        (άρθρο 68) 
 
 

ΤΕΛΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΛΑΔΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 
 

1. Για προγράμματα σπουδών διάρκειας ενός ακαδημαϊκού 

           έτους πλήρους  φοίτησης ή αντίστοιχης μερικής φοίτησης  

           επιπέδου Πιστοποιητικού £ 1000 

 
2. Για προγράμματα σπουδών διάρκειας δύο ακαδημαϊκών  

ετών πλήρους φοίτησης ή αντίστοιχης μερικής φοίτησης 

επιπέδου Διπλώματος  £ 1500 

 
3. Για προγράμματα σπουδών διάρκειας τριών ακαδημαϊκών  

ετών πλήρους φοίτησης ή αντίστοιχης μερικής φοίτησης  

επιπέδου Ανώτερου Διπλώματος £ 2500  

      
4. Για προγράμματα σπουδών διάρκειας τεσσάρων  

ακαδημαϊκών ετών πλήρους φοίτησης ή αντίστοιχης 

μερικής φοίτησης επιπέδου Πτυχίου (Bachelors) £ 3000 

 
5. Για  μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών επιπέδου  

Μάστερ £ 4000 

    
6. Για μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών επιπέδου  

Διδακτορικού £ 5000                                                            .». 

 

 

 
 
 
ΙΧ/ΜΓ 
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