
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΩΝ Ή ΤΙΤΛΩΝ 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ 

Ι∆ΡΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1993 ΚΑΙ 1996 

 

   Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

   

Συνοπτικός 

τίτλος. 

 

41(Ι) του 1993 

69(Ι) του 1996. 

 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης 

∆ιπλωμάτων ή Τίτλων Αναγνωρισμένων Πανεπιστημίων και 

Άλλων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων του Εξωτερικού 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2003 και θα διαβάζεται μαζί με τους 

περί Αναγνώρισης ∆ιπλωμάτων ή Τίτλων Αναγνωρισμένων 

Πανεπιστημίων και Άλλων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων του 

Εξωτερικού Νόμους του 1993 και 1996 (που στη συνέχεια θα 

αναφέρονται ως “ο βασικός νόμος”) και ο βασικός νόμος και ο 

παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Αναγνώρισης 

∆ιπλωμάτων ή Τίτλων Αναγνωρισμένων Πανεπιστημίων και 

Άλλων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων του Εξωτερικού Νόμοι του 

1993 έως 2003.  

   

Προσθήκη νέου 

άρθρου στο 

βασικό νόμο. 

 2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως 

μετά το άρθρο 3 αυτού του ακόλουθου νέου άρθρου 3Α:      

   

  «Περαιτέρω 

αναγνώριση 

τίτλων που 

αναγνωρίστηκαν 

από Ε∆Υ και 

ΕΕΥ. 

3Α. Οι τίτλοι σπουδών που είχαν εκδοθεί 

πριν από την 1η Σεπτεμβρίου 2002 και οι 

οποίοι μέχρι την ημερομηνία αυτή είχαν 

αναγνωριστεί από την Επιτροπή ∆ημόσιας 

Υπηρεσίας και την Επιτροπή 

Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας για σκοπούς 

πρόσληψης ή προαγωγής των κατόχων 

των τίτλων αυτών στη δημόσια υπηρεσία 

και στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία 

αντίστοιχα, θεωρούνται για τους ίδιους 
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σκοπούς αναγνωρισμένοι και μετά την 1η 

Σεπτεμβρίου 2002: 

    

         Νοείται ότι για τους σκοπούς που 

αναφέρονται πιο πάνω τυγχάνουν της ίδιας 

μεταχείρισης και όλοι οι κάτοχοι τίτλων 

όμοιων με αυτούς που ήδη 

αναγνωρίστηκαν, όπως αναφέρονται στο 

άρθρο αυτό, ανεξάρτητα αν οι τίτλοι αυτοί 

δεν είχαν υποβληθεί στην Επιτροπή 

∆ημόσιας Υπηρεσίας και στην Επιτροπή 

Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας μέχρι την 1η 

Σεπτεμβρίου 2002, νοουμένου ότι οι 

σπουδές που οδήγησαν στην απόκτησή 

τους άρχισαν πριν ή κατά την 1η 

Σεπτεμβρίου 2002 και νοουμένου ότι οι 

όμοιοι αυτοί τίτλοι σε κάθε περίπτωση θα 

αποκτηθούν μέχρι την 31η ∆εκεμβρίου 

2006.». 
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