
Ο περί Εξομοίωσης Διπλωμάτων ή Τίτλων Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της 
Κύπρου (Συμπληρωματικές Σπουδές) Νόμος του 2001 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 Αριθμός 92(Ι) του 2001 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ Ή ΤΙΤΛΩΝ 
ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

(ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2001 
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εξομοίωσης Διπλωμάτων ή Τίτλων Ιδιωτικών 

Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Κύπρου (Συμπληρωματικές Σπουδές) Νόμος του 
2001. 

Ερμηνεία. 2. Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου— 

68(Ι) του 1996  
48(Ι) του 1998 
111(Ι) του 2000. 

«αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό 
από τον περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και 
Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμο· 

 «εκπαιδευτικά αξιολογημένος - πιστοποιημένος κλάδος σπουδών» έχει την έννοια που 
αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και 
Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμο· 

67(Ι) του 1996  
15(Ι) του 1997  
67(Ι) του 1997  
10(Ι) του 1999. 

«ιδιωτική σχολή» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Σχολών 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμο· 
 

 «πιστοποιητικό» σημαίνει πιστοποιητικό που εκδίδεται από αναγνωρισμένο 
εκπαιδευτικό ίδρυμα της Κύπρου ή από εκπαιδευτικά αξιολογημένο- πιστοποιημένο κλάδο 
σπουδών σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Κύπρου· 

 «σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από 
τον περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμο. 

Εξομοίωση 
διπλωμάτων ή 
τίτλων ύστερα από 
συμπληρωματικές 
σπουδές. 

3. —(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου ή κανονισμού που 
αφορά εκπαιδευτική αξιολόγηση - πιστοποίηση κλάδων σπουδών, δίπλωμα ή τίτλος που 
χορηγήθηκε από ιδιωτική σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Κύπρου, της οποίας ο 
αντίστοιχος κλάδος δεν ήταν εκπαιδευτικά αξιολογημένος-πιστοποιημένος, θεωρείται ότι 
αποκτήθηκε ύστερα από εξ ολοκλήρου φοίτηση σε αξιολογημένο-πιστοποιημένο κλάδο 
σπουδών, αν συνοδεύεται από πιστοποιητικό σύμφωνα με το οποίο ο κάτοχος του πιο πάνω 
αναφερόμενου σχετικού διπλώματος ή τίτλου έχει πραγματοποιήσει συμπληρωματικές 
σπουδές σε αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Κύπρου ή 
σε άλλο εκπαιδευτικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Κύπρου το οποίο έχει 
αντίστοιχο εκπαιδευτικά αξιολογημένο - πιστοποιημένο κλάδο σπουδών. Η συνολική 
διάρκεια των συμπληρωματικών σπουδών καθορίζεται, προκειμένου για κλάδους μονοετούς 
και διετούς φοίτησης, σε ένα τουλάχιστον ακαδημαϊκό εξάμηνο ή δεκαπέντε τουλάχιστο 
πιστωτικές μονάδες, οι οποίες αποκτώνται στα πλαίσια ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου, και 
προκειμένου για κλάδους τριετούς και τετραετούς φοίτησης σε ένα τουλάχιστο ακαδημαϊκό 
έτος ή τριάντα τουλάχιστο πιστωτικές μονάδες, οι οποίες αποκτώνται στα πλαίσια ενός 
ακαδημαϊκού έτους: 

 

 Νοείται ότι— 
 (α) Οι σπουδές που οδήγησαν στην απόκτηση του πιο πάνω αναφερόμενου διπλώματος ή 

τίτλου άρχισαν κατά ή μετά τη 16η Ιανουαρίου 1987 και όχι αργότερα από το ακαδημαϊκό 
έτος 1996-1997· και 
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(β) ο μη εκπαιδευτικά αξιολογημένος-πιστοποιημένος κλάδος σπουδών ιδιωτικής 
σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στον οποίο φοίτησε ο κάτοχος του πιο πάνω 
αναφερόμενου διπλώματος ή τίτλου στη συνέχεια περιλήφθηκε στον Πίνακα της 
Γνωστοποίησης του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού, η οποία εκδόθηκε δυνάμει 
του άρθρου 60 του περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμου και δημοσιεύτηκε 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

67(Ι) του 1996 
15(Ι) του 1997 
67(Ι) του 1997 
10(Ι) του 1999. 
Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο (I): 
18.2.2000. 

 

(2) Το πρόγραμμα και ο τρόπος παρακολούθησης των αναφερόμενων στο εδάφιο (1) 
συμπληρωματικών σπουδών καθορίζονται σε κάθε περίπτωση από το εκπαιδευτικό ίδρυμα 
στο οποίο αυτές πραγματοποιούνται και τυγχάνουν εκ των προτέρων εκπαιδευτικής 
αξιολόγησης από το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης-Πιστοποίησης ως ήθελε 
καθοριστεί με βάση τις διατάξεις του περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμου. 

 

4. Ο κάτοχος διπλώματος ή τίτλου που αποκτήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 
Νόμου— 

Έκταση 
εξομοίωσης. 

(α) Αποκτά τα ίδια δικαιώματα που έχει ο κάτοχος αντίστοιχου διπλώματος ή τίτλου 
που αποκτήθηκε ύστερα από εξ ολοκλήρου φοίτηση σε αναγνωρισμένο ίδρυμα 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Κύπρου ή του εξωτερικού ή σε εκπαιδευτικό ίδρυμα 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Κύπρου το οποίο έχει αντίστοιχο εκπαιδευτικά 
αξιολογημένο-πιστοποιημένο κλάδο σπουδών και 

 

(β) πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 12 του περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών 
Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμου. 
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