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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΧΕΤΙΚΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2012 

 
 
     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 

     87(Ι) του 2009 

   107(Ι) του 2011 

     28(Ι) του 2012. 

1.  Ο παρών Νόμος που αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης 

Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και 

Παροχής Σχετικών Πληροφοριών (Τροποποιητικός) Νόμος του 

2015 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Αναγνώρισης Τίτλων 

Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής 

Σχετικών Πληροφοριών Νόμο του 1996 έως 2012 (που στην 

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 2015. 

 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 2 του 

βασικού νόμου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 (α) Με την προσθήκη στον ορισμό του όρου «δημόσιο 

εκπαιδευτικό ίδρυμα ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης 

της Κύπρου», της νέας παραγράφου (β) και την 

αναρίθμηση των παραγράφων (β), (γ), (δ), (ε), (στ), (ζ), (η), 

(θ) και (ι) που έπονται, σε παραγράφους (γ), (δ), (ε), 

(στ),(ζ), (η), (θ), (ι) και (ια), αντίστοιχα:  

 

 «(β) Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου,».  

 

 (β) με την προσθήκη στην κατάλληλη αλφαβητική θέση των 

ακόλουθων νέων όρων και των ορισμών τους: 
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  109(Ι) του 2005 

  197(Ι) του 2007 

    90(Ι) του 2008 

    75(Ι) του 2010 

  115(Ι) του 2010 

    74(Ι) του 2011. 

 

 

      

     144 του 1989 

     137 του 1990 

    53(Ι) του 1994 

    77(Ι) του 1994 

    24(Ι) του 1995 

    59(Ι) του 1997 

    90(Ι) του 1998 

  127(Ι) του 1999 

    84(Ι) του 2000 

    44(Ι) του 2001 

    90(Ι) του 2002 

  151(Ι) του 2002 

    44(Ι) του 2003 

  199(Ι) του 2003 

    46(Ι) του 2006 

  152(Ι) του 2006 

    83(Ι) του 2007 

    89(Ι) του 2011 

 

      «“Ιδιωτικό Πανεπιστήμιο” σημαίνει πανεπιστήμιο του 

οποίου την ευθύνη διοίκησης, λειτουργίας και 

συντήρησης την έχει νομικό πρόσωπο ιδιωτικού 

δικαίου που είναι εγγεγραμμένο στη Δημοκρατία, με 

βάση τον περί Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ίδρυση, 

Λειτουργία και Έλεγχος) Νόμο· 

 

 

 

 

 

 

 

 «Δημόσιο Πανεπιστήμιο» σημαίνει το Πανεπιστήμιο 

Κύπρου, το οποίο ιδρύθηκε και λειτουργεί με βάση τον 

περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμο, το Ανοικτό 

Πανεπιστήμιο Κύπρου, το οποίο ιδρύθηκε και 

λειτουργεί με βάση τον περί Ανοικτού Πανεπιστημίου 

Κύπρου Νόμο, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 

το οποίο ιδρύθηκε και λειτουργεί με βάση τον περί 

Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμο 
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    56(Ι) του 2012 

  116(Ι) του 2013. 

 

  234(Ι) του 2002 

    35(Ι) του 2010. 

  198(Ι) του 2003 

    74(Ι) του 2005 

    79(Ι) του 2007 

  105(Ι) του 2007 

  133(Ι) του 2007 

  105(Ι) του 2008 

  108(Ι) του 2008 

  114(Ι) του 2008 

      6(Ι) του 2010 

  105(Ι) του 2010 

    51(Ι) του 2011 

  111(Ι) του 2012 

  117(Ι) του 2013 

  118(Ι) του 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 και οποιοδήποτε άλλο πανεπιστήμιο ήθελε ιδρυθεί με 

βάση Νόμο της Δημοκρατίας, του οποίου την ευθύνη 

ίδρυσης, λειτουργίας και συντήρησης έχει η 

Δημοκρατία∙ 

 

 «Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία·»· 

και 

 

 (γ) με την αντικατάσταση του ορισμού του όρου «καθηγητής 

πανεπιστημίου», με τον ακόλουθο νέο ορισμό:  

  

     «“καθηγητής πανεπιστημίου” σημαίνει πρόσωπο το 
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οποίο κατέχει θέση Καθηγητή ή Αναπληρωτή 

Καθηγητή σε δημόσιο πανεπιστήμιο στη Δημοκρατία ή 

άλλο αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο του εξωτερικού·». 

 

Τροποποίηση 

του άρθρου 4 του 

βασικού νόμου. 

3. Το εδάφιο (1) του άρθρου 4 του βασικού νόμου τροποποιείται 

ως ακολούθως: 

 

 (α) Με την αντικατάσταση της παραγράφου (δ) αυτού, με την 

πιο κάτω νέα παράγραφο:  

 

 «(δ)  Καταρτίζει και διατηρεί Μητρώο Ανεξάρτητων 

Κριτών στο οποίο περιλαμβάνονται εγνωσμένου 

κύρους Καθηγητές, Αναπληρωτές Καθηγητές και 

Επίκουροι Καθηγητές από Δημόσια  

Πανεπιστήμια στη Δημοκρατία ή/και 

αναγνωρισμένα πανεπιστήμια του εξωτερικού.». 

 

 (β) με την αντικατάσταση από την παράγραφο (ε) αυτού, της 

φράσης «τεκμηριωμένη εισήγηση της σχετικής Επιτροπής 

Κρίσεως Τίτλων Σπουδών» (δεύτερη και τρίτη γραμμή), με 

τη φράση «ξεχωριστές τεκμηριωμένες εισηγήσεις από δύο 

τουλάχιστον ανεξάρτητους κριτές». 

 

Τροποποίηση 

του άρθρου 7 του 

βασικού νόμου. 

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

 

 (α) Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) αυτού, της φράσης 

«τριμελείς Επιτροπές Κρίσεως Τίτλων Σπουδών, όπου 

κρίνει τούτο αναγκαίο» (πρώτη και δεύτερη γραμμή) με τη 

φράση «και  διατηρεί μητρώο Ανεξάρτητων Κριτών, στο 

οποίο περιλαμβάνονται μέλη  Ακαδημαϊκού Προσωπικού 

από τις βαθμίδες Επίκουρου Καθηγητή, Αναπληρωτή 

Καθηγητή και Καθηγητή σε δημόσια πανεπιστήμια της 

Δημοκρατίας ή σε αναγνωρισμένα πανεπιστήμια του 
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εξωτερικού». 

 (β) με τη διαγραφή των εδαφίων (2) και (3) και την 

αντικατάσταση τους με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

 

 «(2) Η διάρκεια περίληψης ενός προσώπου στο 

μητρώο Ανεξάρτητων Κριτών δεν υπερβαίνει τα πέντε 

χρόνια.». 

 

Τροποποίηση 

του άρθρου 8 του 

βασικού νόμου. 

5.  Το άρθρο 8 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

 (α) Με την προσθήκη στο εδάφιο (2) αυτού, αμέσως μετά τη 

λέξη «απαραίτητο» (δεύτερη γραμμή), των λέξεων 

«διοικητικό και».  

 

 (β) με την τροποποίηση της παραγράφου (iii) του εδαφίου (3) 

αυτού, ως ακολούθως:  

 

 (i) Με την προσθήκη αμέσως μετά τη λέξη «ιδιωτικών», 

(πρώτη γραμμή), των λέξεων «πανεπιστημίων και »· 

και  

 

 (ii) με την αντικατάσταση στο τέλος αυτής, της λέξης 

«αυτές» με τη λέξη «αυτά». 

 

Τροποποίηση 

του άρθρου 10 

του βασικού 

νόμου. 

6.  Το άρθρο 10 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  

 

 (α) Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) αυτού της φράσης 

«στη σχετική Επιτροπή Κρίσεως Τίτλων Σπουδών» 

(δεύτερη και τρίτη γραμμή), με τη φράση «σε δύο 

τουλάχιστον Ανεξάρτητους Κριτές, των οποίων το γνωστικό 

αντικείμενο είναι συναφές με τον υπό εξέταση τίτλο 

σπουδών και οι οποίοι μελετούν και υποβάλλουν στο 

Συμβούλιο, ο καθένας ξεχωριστά, την τεκμηριωμένη 
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εισήγησή τους.». και 

 

 (β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (3), με το ακόλουθο νέο 

εδάφιο: 

 

 «(3) Το Συμβούλιο μετά από στάθμιση των εισηγήσεων 

των Ανεξάρτητων Κριτών και τη δέουσα εξέταση όλων 

των υποβληθέντων στοιχείων με βάση τις διατάξεις του 

παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται 

δυνάμει αυτού, αποφασίζει για αναγνώριση ή μη 

αναγνώριση του οικείου τίτλου σπουδών: 

 

       Νοείται ότι, το Συμβούλιο μπορεί κατόπιν 

αιτιολογημένης απόφασής του να μην υιοθετήσει τις 

εισηγήσεις των Ανεξάρτητων Κριτών: 

 

      Νοείται περαιτέρω ότι, το Συμβούλιο μπορεί, εάν 

το κρίνει σκόπιμο, να ζητά την προσκόμιση πρόσθετων 

στοιχείων.». 

 

Τροποποίηση 

του άρθρου 11 

του βασικού 

νόμου. 

7.  Το άρθρο 11 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

 (α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού με το 

ακόλουθο νέο εδάφιο: 

 

  «(2) Το Συμβούλιο δύναται, στα πλαίσια της άσκησης της 

διακριτικής του εξουσίας, όπου αιτιολογημένα κρίνει 

αυτό αναγκαίο, να ζητήσει την υποβολή ξεχωριστών 

τεκμηριωμένων εισηγήσεων από δύο τουλάχιστον 

Ανεξάρτητους Κριτές:  

 

  Νοείται ότι, οι Ανεξάρτητοι Κριτές από τους 

οποίους τυχόν ζητούνται ξεχωριστές τεκμηριωμένες 
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εισηγήσεις είναι διαφορετικά πρόσωπα από αυτά που 

εξέτασαν κατά πρώτον το υπό κρίση θέμα.». και 

 

 (β) με την αντικατάσταση από το εδάφιο (3) αυτού, της φράσης 

«αφού μελετήσει τις εισηγήσεις της οικείας Επιτροπής» 

(πρώτη  γραμμή), με τη φράση «αφού μελετήσει τις 

ξεχωριστές εισηγήσεις που τυχόν έχουν ζητηθεί και ληφθεί 

από τους Ανεξάρτητους Κριτές».  

 

Τροποποίηση 

του άρθρου 13 

του βασικού 

νόμου. 

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

 

 (α) Με την αντικατάσταση από την παράγραφο (i) του εδάφιου 

(1) αυτού, της πρότασης «και αφού λάβει υπόψη τη γνώμη 

της σχετικής Επιτροπής Κρίσεως Τίτλων Σπουδών, στις 

περιπτώσεις που η αίτηση έχει παραπεμφθεί σε Επιτροπή» 

με την πρόταση «και αφού σταθμίσει τις εισηγήσεις των 

Ανεξάρτητων Κριτών που τυχόν έχουν ζητηθεί και ληφθεί». 

και 

 

 (β) με την αντικατάσταση από την παράγραφο (α) του εδαφίου 

(2) αυτού, της φράσης, «του Πανεπιστημίου Κύπρου και 

του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου» (δεύτερη και 

τρίτη γραμμή), με τη φράση «των δημόσιων πανεπιστημίων 

της Δημοκρατίας».  

 

Τροποποίηση 

του άρθρου 14 

του βασικού 

νόμου. 

9.  Το άρθρο 14 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση της φράσης «του Πανεπιστημίου Κύπρου» (τρίτη 

γραμμή), με τη φράση «των δημόσιων πανεπιστημίων της 

Δημοκρατίας». 

  

 
 


