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

 
          H 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(Ι) του 2004 

26(Ι) του 2006. 

1.   Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης 
Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009 και θα διαβάζεται μαζί 
με τους περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών 
Πληροφοριών Νόμους του 1996 έως 2006 (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 μέχρι 2009. 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 3 
του βασικού 
νόμου. 

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

  
  (α) Με την αντικατάσταση, στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2) αυτού, των λέξεων «του 

Πανεπιστημίου Κύπρου» με τις λέξεις «δημόσιου πανεπιστημίου της Κύπρου,»∙ 
   
  (β) με την αντικατάσταση, στην παράγραφο (δ) του εδαφίου (2) αυτού, των λέξεων «του 

Πανεπιστημίου Κύπρου» (δεύτερη γραμμή), με τις λέξεις «δημόσιου πανεπιστημίου της 
Κύπρου». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 7  
του βασικού  
νόμου. 

3.  Το εδάφιο (2) του άρθρου 7 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση σ’ αυτό των λέξεων 
«καθηγητές πανεπιστημίου» (πρώτη γραμμή), με τις λέξεις «μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού από τις 
βαθμίδες επίκουρου καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή και καθηγητή πανεπιστημίου της Κύπρου ή του 
εξωτερικού». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 11 
του βασικού 
νόμου. 

4.  Το εδάφιο (2) του άρθρου 11 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση σ’ αυτό των λέξεων 
«τρεις ειδικούς καθηγητές πανεπιστημίου» (δεύτερη γραμμή), με τις λέξεις «τρία μέλη ακαδημαϊκού 
προσωπικού από τις βαθμίδες επίκουρου καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή και καθηγητή πανεπιστημίου της 
Κύπρου ή του εξωτερικού, ειδικοί». 
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