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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΩΝ
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΥΣ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός

1.

Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Σχολών

τίτλος.

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Τροποποιητικός) (Aρ. 2) Νόμος
του 2004 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Σχολών

67(Ι) του 1996

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμους του 1996 έως 2004 (που

15(Ι) του 1997

στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο

67(Ι) του 1997

βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως

10(Ι) του 1999

οι περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμοι του 1996

193(Ι) του 2002

έως (Αρ. 2) του 2004.

45(Ι) του 2003
25(Ι) του 2004.

Tροποποίηση του

2.

Η παράγραφος (β) του άρθρου 37 του βασικού νόμου

άρθρου 37 του βασικού

τροποποιείται με την προσθήκη στο τέλος της

νόμου.

υποπαραγράφου (iii) αυτής του διαζευκτικού συνδέσμου «ή»
και με την προσθήκη αμέσως μετά της ακόλουθης νέας
υποπαραγράφου:
«(iv) έγκριση της αίτησης υπό όρους.»

Τροποποίηση του

3.

Το εδάφιο (2) του άρθρου 59 του βασικού νόμου

άρθρου 59 του βασικού

τροποποιείται με την προσθήκη στο τέλος του της ακόλουθης

νόμου.

νέας παραγράφου:
«(δ) έγκριση της αίτησης υπό όρους».

Ε .Ε . Π α ρ .Ι(I), Α ρ .3887, 23/7/2004

221(I)/2004
2

Τροποποίηση του

4.

Το άρθρο 60 του βασικού νόμου τροποποιείται με την

άρθρου 60 του βασικού

ένθεση των λέξεων «με ή χωρίς όρους» μεταξύ των λέξεων

νόμου.

«εγκρίνει» και «την αίτηση» (δεύτερη γραμμή).

Τροποποίηση του

5.

άρθρου 61 του βασικού

αντικατάσταση των λέξεων «(β) και (γ)» (πρώτη γραμμή) με

νόμου.

τις λέξεις «(β), (γ) και (δ)».

Τροποποίηση του

6.

άρθρου 64 του βασικού

αντικατάσταση από το τέλος του της τελείας με άνω και κάτω

νόμου.

τελεία και την προσθήκη της ακόλουθης επιφύλαξης:

Το άρθρο 61 του βασικού νόμου τροποποιείται με την

Το άρθρο 64 του βασικού νόμου τροποποιείται με την

«Νοείται ότι σε περίπτωση που η απόφαση που αφορά
αρχική αξιολόγηση-πιστοποίηση κλάδου σπουδών είναι
αρνητική, αυτή ισχύει από το ακαδημαϊκό έτος που έπεται του
έτους λήψης της εν λόγω απόφασης.».

Τροποποίηση του

7.

Το άρθρο 65 του βασικού νόμου τροποποιείται με την

άρθρου 65 του βασικού

προσθήκη στο τέλος του των ακόλουθων νέων εδαφίων:

νόμου.

«(3) Ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε άλλες πρόνοιες του
βασικού νόμου, η ισχύς της εκπαιδευτικής αξιολόγησηςπιστοποίησης κλάδου σπουδών, παρατείνεται μέχρι την
έκδοση τελικής απόφασης για επαναξιολόγηση, νοουμένου
ότι υποβλήθηκε σχετική αίτηση, πριν τη λήξη της περιόδου
ισχύος της προηγούμενης αξιολόγησης-πιστοποίησης και
αυτή έγινε αποδεκτή σύμφωνα με το Άρθρο 46 του Νόμου.
(4) Ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε άλλες πρόνοιες του
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βασικού νόμου αποφάσεις που λαμβάνονται δυνάμει των
παραγράφων (α) και (δ) του εδαφίου (2) του άρθρου 59 του
βασικού νόμου δημοσιεύονται ταυτόχρονα για όλους τους
κλάδους σπουδών για τους οποίους οι αιτήσεις υποβλήθηκαν
πριν τη λήξη της περιόδου ισχύος των προηγούμενων
αξιολογήσεων-πιστοποιήσεων και έγιναν αποδεκτές
σύμφωνα με το άρθρο 46 του βασικού νόμου».

Τροποποίηση του

8.

άρθρου 66 του βασικού

προσθήκη στο τέλος του της ακόλουθης επιφύλαξης:

νόμου.

Το άρθρο 66 του βασικού νόμου τροποποιείται με την

«Νοείται ότι σε περίπτωση που καταχωρήθηκε αίτηση
για επαναξιολόγηση η ισχύς της αρχικής αξιολόγησηςπιστοποίησης κλάδου σπουδών παρατείνεται μέχρι την
έκδοση της τελικής απόφασης για επαναξιολόγηση».
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