
 
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(I) του 1996 

48(I) του 1998 

111(I) του 2000 

219(Ι) του 2002 

38(Ι) του 2003 

1(Ι) του 2004 

26(Ι) του 2006 

87(Ι) του 2009. 

 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων 

Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής 

Σχετικών Πληροφοριών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011 και θα 

διαβάζεται μαζί με τους περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών 

Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών 

Πληροφοριών Νόμους του 1996 έως 2009 (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 2011. 

    
Τροποποίηση του 

άρθρου 2 του 

βασικού νόμου. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη 

της πιο κάτω νέας παραγράφου (β) και την αναρίθμηση των 

υπολοίπων παραγράφων (β), (γ), (δ), (ε), (στ), (ζ), (η) και (θ) 

αντίστοιχα, που ακολουθούν την ερμηνεία για το «δημόσιο 

εκπαιδευτικό ίδρυμα ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης της 

Κύπρου»: 
    
  «(β) Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου,». 
    
Τροποποίηση του 

άρθρου 4 του 

βασικού νόμου. 

3.  Η παράγραφος (ε) του εδαφίου (1) του άρθρου 4 του βασικού 

νόμου αντικαθίσταται με την ακόλουθη νέα παράγραφο: 

  (ε) Αποφαίνεται σε οποιοδήποτε θέμα, λαμβάνοντας, όπου κρίνει 

τούτο αναγκαίο, τεκμηριωμένη εισήγηση της σχετικής Επιτροπής 

Κρίσεως Τίτλων Σπουδών και πληροφορεί σχετικά τον αιτητή.». 
    
Τροποποίηση του 

άρθρου 7 του 
4.  Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη 

στο εδάφιο (1) αυτού, μετά το κόμμα που ακολουθεί τις λέξεις 
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βασικού νόμου. «Επιτροπές Κρίσεως Τίτλων Σπουδών», (πρώτη γραμμή) των 

λέξεων «όπου κρίνει τούτο αναγκαίο,». 
    
Τροποποίηση του 

άρθρου 10 του 

βασικού νόμου. 

5.  Το άρθρο 10 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη 

μετά το εδάφιο (1) αυτού, του πιο κάτω νέου εδαφίου (2), και την 

αναρίθμηση των υφιστάμενων εδαφίων (2), (3) και (4) σε εδάφια (3), 

(4) και (5) αντίστοιχα:  
    
 «(2) Στην άσκηση της διακριτικής του εξουσίας, το Συμβούλιο 

δύναται, όπου κρίνει αναγκαίο, να παραπέμψει την αίτηση στη 

σχετική Επιτροπή Κρίσεως Τίτλων Σπουδών.». 
    
Τροποποίηση του 

άρθρου 12 του 

βασικού νόμου. 

6.  Το άρθρο 12 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη 

του ακόλουθου νέου εδαφίου (2) και την αναρίθμηση των 

υφιστάμενων εδαφίων (2), (3) και (4) σε εδάφια (3), (4) και (5), 

αντίστοιχα: 
 «(2) Το Συμβούλιο αναγνωρίζει τίτλους σπουδών που αποκτήθηκαν 

από Ιδιωτικό Πανεπιστήμιο της Κύπρου μετά από πλήρη φοίτηση 

του κατόχου τους, στο Πανεπιστήμιο αυτό.». 
    
Τροποποίηση του 

άρθρου 13 του 

βασικού  νόμου. 

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

  (α)  Με την αντικατάσταση της παραγράφου (i) του εδαφίου (1) 

αυτού  με την ακόλουθη νέα παράγραφο (i): 

    
  «(i) παρόμοια προηγούμενη περίπτωση ή και αφού λάβει 

υπόψη  τεκμηριωμένη ιδίαν γνώση ή και αφού λάβει υπόψη 

τη γνώμη της σχετικής Επιτροπής Κρίσεως Τίτλων 

Σπουδών, στις περιπτώσεις που η αίτηση έχει 

παραπεμφθεί σε Επιτροπή, ή και κατά πόσο, κατά την 

κρίση του, απαιτούνται πρόσθετα μαθήματα.» και 
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  (β) με την προσθήκη στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2) αυτού, 

αμέσως μετά τη φράση «Πανεπιστημίου Κύπρου» (τρίτη γραμμή) 

της φράσης «και του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου». 

    

 

 

 

 

 

 

 

Αρ. Φακ. 23.01.051.099-2010 
13 Ιουλίου 2011  
ΙΧ/ΚΜ 
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