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Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Πα
ροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 68(1) του 1996 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑ

ΓΝΩΡΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ

ΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

Συνοπτικός 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου
τίτλος. ^ ω ν ανώτερης κ α ι Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφο

ριών Νόμος του 1996. 
ΜΕΡΟΣ Ι — ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Ερμηνεία. 2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική 
έννοια— 

«αναγνώριση τίτλου σπουδών» σημαίνει την αποδοχή του τίτλου αυτού 
ως έγκυρου και την παραχώρηση στον κάτοχο του των δικαιωμάτων που έχει 
ο κάτοχος αντίστοιχου τίτλου του Πανεπιστημίου Κύπρου ή αντίστοιχου 
τίτλου άλλου ιδρύματος που απονέμει νόμιμα αναγνωρισμένους τίτλους: 

Νοείται ότι η αποδοχή τίτλου σπουδών η οποία παρέχεται από ένα εκ

παιδευτικό ίδρυμα για σκοπούς περαιτέρω σπουδών, αφορά αποκλειστικά 
και μόνον το συγκεκριμένο αυτό ίδρυμα και σε καμιά περίπτωση δεν επη

ρεάζει την αναγνώριση που παρέχεται όπως προβλέπεται από τις πρόνοιες 
του παρόντος Νόμου: 

.Νοείται παραπέρα ότι η αναγνώριση τίτλου σπουδών δεν περιλαμβάνει 
και δεν επηρεάζει την αποδοχή τίτλου σπουδών ή άλλων τίτλων από τα οι

κεία όργανα τα οποία βάσει νόμου έχουν αρμοδίως εξουσία να αποδέχο

νται τέτοιους τίτλους για σκοπούς εγγραφής και άσκησης συγκεκριμένου 
επαγγέλματος· / 

«ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση» σημαίνει την εκπαίδευση που παρέ

χεται από Πανεπιστήμια ή άλλα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που λειτουργούν 
στην Κύπρο ή στο εξωτερικό ως Ιδρύματα Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαί

δευσης· 
«δημόσιο εκπαιδευτικό ίδρυμα ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης της 

Κύπρου» είναι ένα από τα ακόλουθα: 
(α) Πανεπιστήμιο Κύπρου, 
(β) Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο, 
(γ) Δασικό Κολλέγιο Κύπρου, 
(δ) Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου, 
(ε) Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης (Μ.Ι.Μ.), 
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(στ) Νοσηλευτική Σχόλη, 
(ζ) Σχολή Υγειονομικών Επιθεωρητών, 
(η) Αστυνομική Σχολή, 
(θ) Σχολή Ξεναγών, 

και οποιοδήποτε άλλο ιδρυθεί ως τέτοιο, σύμφωνα με τις πρόνοιες του 67(ΐ) του 1996. 
περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμου και τους κανονισμούς που 
εκδίδονται δυνάμει αυτού ή οποιουδήποτε άλλου νόμου ο οποίος τον τρο
ποποιεί ή τον αντικαθιστά* 

«ιδιωτική σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» σημαίνει τη σχολή που λει
τουργεί στη Δημοκρατία και είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο που προβλέ
πει ο περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμος· 

«οικείο όργανο» σημαίνει το όργανο εκείνο το οποίο βάσει νόμου έχει 
αρμοδιότητα, μεταξύ άλλων, να εξετάζει και να αποφασίζει κατά πόσο 
ένας συγκεκριμένος τίτλος σπουδών ικανοποιεί τις πρόνοιες του οικείου 
νόμου για σκοπούς εγγραφής και άσκησης συγκεκριμένου επαγγέλματος· 

«τίτλος σπουδών» σημαίνει οποιοδήποτε πτυχίο, δίπλωμα, ή πιστοποιη
τικό που εκδίδεται από Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανώτερης και Ανώτατης Εκ
παίδευσης με το οποίο πιστοποιείται ότι ο κάτοχος του έχει συμπληρώσει 
επιτυχώς ένα πρόγραμμα σπουδών ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης. 

ΜΕΡΟΣ II — ΙΔΡΥΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

3.—(1) Ιδρύεται «Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών» κυπριακό 
(ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.) (που στο εξής θα αναφέρεται ως «το Συμβούλιο»). Το Συμβού Αναγνώρισης 
λιο ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από το άρθρο 4 του παρόντος τίτλων 
Νόμου. Σπουδών· 

(2) Το Συμβούλιο διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, ύστερα από 
σχετική πρόταση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού, και απαρτίζεται 
από επτά μέλη ως ακολούθως: 

(α) Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού· 
(β) έναν Ανώτερο Νομικό από το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της 

Δημοκρατίας· 
(γ) πέντε άτομα εγνωσμένου κύρους, με ψηλά ακαδημαϊκά προσόντα 

και σχετική πείρα. 
(3) Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου διορίζονται από το 

Υπουργικό Συμβούλιο. 
(4) Η θητεία του Συμβουλίου είναι τριετής. 
(5) Τα μέλη του Συμβουλίου δεν μπορούν να απολυθούν παρά μόνον για 

τους λόγους και με τον τρόπο που απολύονται οι δικαστές του Ανώτατου Δι
καστηρίου. 
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(6) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (5), τα μέλη του Συμ
βουλίου χάνουν την ιδιότητα τους και αντικαθίστανται, με τον ίδιο τρόπο με 
τον οποίο διορίζονται, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

(α) Όταν απουσιάζουν από τρεις συνεχόμενες συνεδρίες του Συμβου
λίου, νοουμένου ότι το διάστημα μεταξύ της πρώτης και της τρίτης 
συνεδρίας δεν είναι μικρότερο των έξι μηνών. 

(β) Όταν χάσουν την ιδιότητα με την οποία έχουν διοριστεί, 
(γ) Όταν δεν μπορούν να εκτελέσουν τα καθήκοντα τους λόγω υποχρε

ωτικής απουσίας στο εξωτερικό, 
(δ) Όταν υποβάλουν οι ίδιοι παραίτηση. 

Αρμοδιότητες 4.—(1) Το Συμβούλιο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 
(α) Προβαίνει σε αναγνώριση τίτλων σπουδών που απονέμονται από 

ιδρύματα ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης της Κύπρου και 
ξένων χωρών με βάση τα κριτήρια που καθορίζονται από τον παρό
ντα Νόμο και τους κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού και 
αποφασίζει την έκδοση σχετικού πιστοποιητικού· 

(β) (i) Διαμορφώνει και υποβάλλει στο Υπουργικό Συμβούλιο ειση
γήσεις για θέσπιση κανονισμών όσον αφορά τις αρχές ανα
γνώρισης τίτλων σπουδών ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευ
σης της Κύπρου και ξένων χωρών. 

(ii) Διαμορφώνει και υποβάλλει στο Υπουργικό Συμβούλιο ειση
γήσεις όσον αφορά τη διαδικασία, τα στοιχεία που θα υποβάλ
λουν οι ενδιαφερόμενοι, τα κριτήρια και τη μεθοδολογία που 
θα εφαρμόζονται στην αναγνώριση των τίτλων σπουδών ανώ
τερης και ανώτατης εκπαίδευσης της Κύπρου και ξένων 
χωρών: 

Νοείται ότι οι εισηγήσεις του Συμβουλίου στο Υπουργικό 
Συμβούλιο, δυνάμει της παρούσας παραγράφου, υποβάλλο
νται υπό μορφή κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται από το τε
λευταίο και υποβάλλονται στη Βουλή για έγκριση. 

Στη διαμόρφωση των εισηγήσεων του το Συμβούλιο λαμβάνει 
υπόψη τις γραπτές απόψεις των οργάνων τα οποία βάσει της 
κειμένης νομοθεσίας ασκούν αρμοδίως εξουσία για διορι
σμούς και/ή προαγωγές στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. 

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το Συμβούλιο δεν υιοθετεί 
τις γραπτές απόψεις των οργάνων που αναφέρονται πιο πάνω 
για το συγκεκριμένο θέμα, έχει υποχρέωση να υποβάλει στο 
Υπουργικό Συμβούλιο, μαζί με το προτεινόμενο κείμενο των 
κανονισμών, και τις απόψεις των εν λόγω οργάνων. 

(γ) (i) Παρέχει πληροφορίες για το σύστημα ανώτερης και ανώτατης 
εκπαίδευσης της Κύπρου και για τους τίτλους σπουδών που 
απονέμουν τα ιδρύματα ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης 
της Κύπρου, 

(ii) Παρέχει πληροφορίες για το σύστημα ανώτερης και ανώτατης 
εκπαίδευσης ξένων χωρών και για τους τίτλους σπουδών που 
απονέμουν τα ιδρύματα ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης 
των χωρών αυτών. 
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(iii) Παρέχει πληροφορίες για θέματα αναγνώρισης τίτλων σπου
δών ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης που απονέμονται 
από ιδρύματα της Κύπρου. 

(2) Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο του παρό
ντος άρθρου παρέχονται, όταν ζητηθούν ή όταν το Συμβούλιο αποφασίσει, σε 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καθώς και σε υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου 
τομέα ή σε σώματα του ιδιωτικού τομέα. 

5.—(1) Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου συγκαλεί τις συνεδριάσεις του, προε Συνεδριάσεις 
δρεύει σ' αυτές, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων, υπογρά ου ιου' 
φει τα πρακτικά και κάθε αλληλογραφία ή έγγραφα και μεριμνά για τη διεκπε
ραίωση όλων των αποφάσεων του Συμβουλίου. 

(2) Ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν 
αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, οπότε έχει όλα τα δικαιώματα, αρμοδιότητες 
και υποχρεώσεις του Προέδρου. 

(3) Για άσκηση των αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου ο Πρόεδρος του Συμ
βουλίου και τρία άλλα παρόντα μέλη σε οποιαδήποτε συνεδρίαση ή, αν ο 
Πρόεδρος δεν είναι παρών, ο Αντιπρόεδρος και τρία άλλα παρόντα μέλη απο
τελούν απαρτία. 

(4) Το Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστο μια φορά κάθε τρίμηνο. 
(5) Τηρούνται πρακτικά των εργασιών κάθε συνεδρίασης, στα οποία κατα

χωρίζονται οι αποφάσεις του Συμβουλίου. 
(6) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου το Συμβούλιο ρυθμί

ζει τον τρόπο της εσωτερικής του λειτουργίας. 
6. Για κάθε συνεδρία του Συμβουλίου καταβάλλεται στα μέλη που συμμε Αποζημίωση, 

τέχουν αποζημίωση, όπως καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο. 
7. Στις περιπτώσεις που το Συμβούλιο το κρίνει σκόπιμο καταρτίζει Ειδι καταρτισμός 

κές Τεχνικές Επιτροπές για μελέτη συγκεκριμένων θεμάτων και υποβολή αι τεχνικών 
τιολογημένων εισηγήσεων προς το Συμβούλιο. Επιτροπών. 

8.—(1) Το Συμβούλιο στεγάζεται στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Υπηρεσίες 
,.. , ς . , c. ι , Συμβουλίου. 

το οποίο και του παρέχει όλες τις αναγκαίες διευκολύνσεις σε εξοπλισμό και 
κατάλληλο προσωπικό για την εύρυθμη και απρόσκοπτη άσκηση των αρμο
διοτήτων του Συμβουλίου δυνάμει του παρόντος Νόμου. 

(2) Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού θέτει στη διάθεση του Συμβου
λίου το απαραίτητο γραμματειακό προσωπικό για την άσκηση των αρμοδιοτή
των του, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 4. 

(3) Το Συμβούλιο διατηρεί στην έδρα του καταλόγους— 
(i) Των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευ

σης του εξωτερικού και των τίτλων σπουδών που παρέχουν τα 
οποία και οι οποίοι έχουν αναγνωριστεί με αποφάσεις του Υπουρ
γικού Συμβουλίου πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος 
Νόμου· 

(ii) των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης 
του εξωτερικού και των τίτλων σπουδών που παρέχουν τα οποία 
και οι οποίοι αναγνωρίζονται από τα οικεία όργανα· 
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Νόμιμη 
συγκρότηση 
σε περίπτωση 
που θέση 
μέλους 
χηρεύει. 

Διαδικασία για 
αναγνώριση 
τίτλου 
σπουδών. 

Διαδικασία 
επανεξέτασης. 

Κριτήρια. 

(iii) των δημόσιων και ιδιωτικών σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
που λειτουργούν στη Δημοκρατία και των τίτλων που παρέχονται 
από αυτές

(iv) των κλάδων σπουδών ιδιωτικών σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
που έτυχαν εκπαιδευτικής πιστοποίησης ύστερα από αξιολόγηση 
δυνάμει του περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμου. 

(4) Οι προβλεπόμενοι στο εδάφιο (3) του άρθρου αυτού κατάλογοι είναι 
προσιτοί σε κάθε ενδαφερόμενο σε όλες τις εργάσιμες ώρες. 

9. Το Συμβούλιο θεωρείται ότι είναι δεόντως συγκροτημένο, έστω και αν 
χηρεύει θέση ή θέσεις μελών του, νοουμένου ότι στο δοθέντα χρόνο αποτελεί

ται από πέντε τουλάχιστο μέλη. 

ΜΕΡΟΣ III — ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ 
ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 

10.—(1) Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει αίτηση στο Συμβούλιο 
για αναγνώριση τίτλου σπουδών που κατέχει, η οποία πρέπει να συνοδεύεται 
από όλα τα αναγκαία αποδεικτικά έγγραφα που καθορίζονται από κανονι

σμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου. 
(2) Το Συμβούλιο, ύστερα από τη δέουσα εξέταση όλων των υποβληθέντων 

στοιχείων και με βάση τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου και των κανονισμών 
που έχουν εκδοθεί δυνάμει αυτού, αποφασίζει κατά πόσον θα εκδοθεί σχετικό 
πιστοποιητικό αναγνώρισης: 

Νοείται ότι το Συμβούλιο μπορεί, αν το κρίνει σκόπιμο, να ζητά την προ

σκόμιση πρόσθετων στοιχείων. 
(3) Το πιστοποιητικό αναγνώρισης αναφέρει το επίπεδο του τίτλου και πα

ρέχει πληροφορίες για το περιεχόμενο, τη διάρκεια σπουδών και άλλα θέματα 
που προνοούνται από τον παρόντα Νόμο και τους κανονισμούς που εκδίδο

νται δυνάμει αυτού. 
(4) Με την υποβολή της αίτησης για αναγνώριση πρέπει να καταβάλλονται 

τα τέλη που καθορίζονται από κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του πα

ρόντος Νόμου. 
11.—(1) Αιτητής ο οποίος δεν ικανοποιείται από την απόφαση του Συμ

βουλίου αναφορικά με τον τίτλο σπουδών που υπέβαλε για αναγνώριση, δι

καιούται να υποβάλει στο Συμβούλιο αίτηση για επανεξέταση του θέματος, 
μέσα σε 30 ημέρες από την ημερομηνία γνωστοποίησης της απόφασης του 
Συμβουλίου, παραθέτοντας τους λόγους της αίτησης για επανεξέταση και 
προσκομίζοντας νέα στοιχεία, αν έχει. 

(2) Το Συμβούλιο αποφαίνεται τελεσίδικα για το θέμα και πληροφορεί σχε

τικά τον αιτητή. 

ΜΕΡΟΣ IV—ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
12. —(1) Τίτλος σπουδών αναγνωρίζεται, αν— 

(α) Αφορά τίτλο ή τίτλους σπουδών που έχουν ήδη τύχει αναγνώρισης 
* σύμφωνα με τη μέχρι σήμερα ισχύουσα νομοθεσία· ή 
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(β) το εκπαιδευτικό ίδρυμα ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης που εξέ
δωσε τον τίτλο αυτό είναι το Πανεπιστήμιο Κύπρου ή άλλο δημόσιο 
εκπαιδευτικό ίδρυμα ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης της Κύ
πρου· ή 

(γ) αφορά τίτλο ή τίτλους σπουδών που εξέδωσε ιδιωτική σχολή τριτο
βάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι έτυχαν της σχετικής πιστοποίησης 
ύστερα από αξιολόγηση με βάση τον εκάστοτε εν ισχύι περί Σχολών 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμο. 

(2) Τίτλοι σπουδών οι οποίοι δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του εδαφίου (1) 
του παρόντος άρθρου, θα αναγνωρίζονται από το Συμβούλιο, εφόσον αυτό 
ικανοποιηθεί ότι η διάρκεια, το περιεχόμενο και το επίπεδο σπουδών, καθώς 
και η διαδικασία με την οποία αποκτήθηκαν οι εν λόγω τίτλοι ικανοποιούν τα 
κριτήρια που καθορίζονται με Κανονισμούς. Οι Κανονισμοί μπορεί να προ
βλέπουν συμπληρωματικούς όρους, με την ικανοποίηση των οποίων θα παρέ
χεται η δυνάμει του παρόντος άρθρου αναγνώριση. 

ΜΕΡΟΣ V—ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
13. —(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει κανονισμούς για την κανονισμοί, 

καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή για ρύθμιση κάθε 
θέματος που πρέπει ή είναι δυνατό να ρυθμιστεί με κανονισμούς. 

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1) του παρόντος άρ
θρου, οι κανονισμοί μπορούν να καθορίζουν

(α) Λεπτομερή κριτήρια αναγνώρισης τίτλων σπουδών 
(β) τα τέλη εξέτασης της αίτησης για αναγνώριση τίτλων σπουδών 
(γ) τα τέλη της έκδοσης πιστοποιητικού αναγνώρισης τίτλων σπουδών 
(δ) τα δυνάμει του εδαφίου (4) του άρθρου 8 προβλεπόμενα τέλη· 
(ε) τα αναγκαία αποδεικτικά έγγραφα που πρέπει να υποβάλλονται για 

την έκδοση πιστοποιητικού αναγνώρισης τίτλων σπουδών και 
(στ) τη διαδικασία υποβολής αίτησης, εξέτασης των στοιχείων και λήψης 

απόφασης αναφορικά με την αναγνώριση τίτλων σπουδών. 


