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Ο περί της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης και 
Λειτουργίας Φορέα για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020 εκδίδεται με δημοσίευση στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 54(Ι) του 2020 

NΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ IΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2015 ΕΩΣ 2019 

 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός 
τίτλος. 

136(Ι) του 2015 
47(Ι) του 2016 
35(Ι) του 2019. 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της 

Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης και Λειτουργίας Φορέα για Συναφή Θέματα 

(Τροποποιητικός ) Νόμος του 2020 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί της Διασφάλισης και 

Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης και Λειτουργίας Φορέα 

για Συναφή Θέματα Νόμους του 2015 έως 2019 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός 

νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί της Διασφάλισης 

και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης και Λειτουργίας 

Φορέα για Συναφή Θέματα Νόμοι του 2015 έως 2020. 

Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη  
ειδικής διάταξης. 

2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη στο τέλος αυτού της ακόλουθης ειδικής 

διάταξης꞉ 

 

 «Ειδική  
διάταξη. 

41. Ανεξαρτήτως των διαλαμβανομένων στις διατάξεις του άρθρου 20, καθ’ όλη τη 
διάρκεια της κρίσης λόγω της πανδημίας του ιού COVID-19 και για όσο διάστημα 
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βρίσκονται σε ισχύ τα σχετικά Υπουργικά Διατάγματα, εν πάση δε περιπτώσει ουχί 
αργότερον της 31ης Δεκεμβρίου 2020, ισχύουν τα ακόλουθα꞉ 

   

  (α) Ο Φορέας δύναται να αποφασίζει για τη διενέργεια Τμηματικής και Προ-
γραμματικής Αξιολόγησης χωρίς την πραγματοποίηση επιτόπιων επισκέψεων 
από την Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης, στο πλαίσιο διαδικασίας και 
χρονοδιαγραμμάτων που γνωστοποιούνται από τον Φορέα στα ιδρύματα. 

    

  (β) Η πραγματοποίηση επιτόπιων επισκέψεων σε ιδρύματα κατά την πιο πάνω 
περίοδο δύναται να αντικατασταθεί κατόπιν συνεννόησης- 

    

   (i) Από καθορισμένες εξ αποστάσεως συνεντεύξεις με πρόσωπα τα οποία η 
Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης κρίνει αναγκαίο∙ ή/και  

     

   (ii) από τηλεπισκέψεις διά απευθείας οπτικής σύνδεσης σε χώρους του 
ιδρύματος, όπου τούτο κρίνεται αναγκαίο, προς διαπίστωση της αντα-
πόκρισης του τμήματος και του προγράμματος με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 
και τα κριτήρια ποιότητας. 

     

  (γ) Η πραγματοποίηση επιτόπιων επισκέψεων δύναται να διενεργείται σε χώρους 
και υποδομές του ιδρύματος  από ένα ή, κατ’ ανώτατο αριθμό, δύο μέλη της 
Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης.». 

  

 
 


