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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                                                                                                      Ν. 36(Ι)/2019 
Αρ. 4691, 19.3.2019                               

Ο περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019 εκδίδεται με δημοσίευση στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 

Αριθμός 36(Ι) του 2019 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2013 
 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
 
Συνοπτικός 
τίτλος. 

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

193(Ι) του 2002 
45(Ι) του 2003 
25(Ι) του 2004 

221(Ι) του 2004 
198(Ι) του 2007 

89(Ι) του 2008 
88(Ι) του 2009 

1(Ι) του 2010 
53(Ι) του 2013. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2019 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Σχολών Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Νόμους του 1996 έως 2013 (που στη συνέχεια θα αναφέρονται ως «ο βασικός 
νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Σχολών 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμοι του 1996 έως 2019. 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 14 
του βασικού 
νόμου. 

2.  Το εδάφιο (3) του άρθρου 14 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στο 

τέλος της παραγράφου (δ) αυτού, της τελείας με άνω και κάτω τελεία και την προσθήκη της 
ακόλουθης  επιφύλαξης: 

  
 «Νοείται ότι, η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν 

επηρεάζει τις κατά την ημερομηνία αποχώρησης υφιστάμενες συμφωνίες/συνεργασίες μεταξύ 
ιδιωτικών σχολών της Κύπρου και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του Ηνωμένου Βασιλείου για την 
απονομή από τις ίδιες τίτλων σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του Ηνωμένου Βασιλείου και 
για την απονομή από εκπαιδευτικά ιδρύματα του Ηνωμένου Βασιλείου των δικών τους τίτλων 
σπουδών στη Δημοκρατία, καθώς και οποιεσδήποτε μελλοντικές συμβάσεις δικαιόχρησης ή 
άλλες συμφωνίες οι οποίες συνομολογούνται για την ανανέωση, αντικατάσταση ή τροποποίηση 
των υφιστάμενων συμφωνιών/συνεργασιών.». 

  
Έναρξη  
της ισχύος  
του παρόντος 
Νόμου. 

3.  Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία που καθορίζεται από το Υπουργικό 

Συμβούλιο με Απόφασή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, 1445 Λευκωσία, Κύπρος 

Τηλ.: 22405824, Φαξ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo 

Αντίτυπα της Επίσημης Εφημερίδας πωλούνται προς €2,00 το καθένα 

http://www.mof.gov.cy/gpo

