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Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 15

68(Ι) του 1996
111(Ι) του 2000
219(Ι) του 2002
38(Ι) του 2003
1(Ι) του 2004
26(Ι) του 2006
87(Ι) του 2009
107(Ι) του 2011
28 (Ι) του 2012
30(Ι) του 2015
56(Ι) του 2016

Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από το
άρθρο 15 των περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης
Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμων του 1996 έως 2016,
εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς.

Συνοπτικός τίτλος.

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Αναγνώρισης
Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής
Σχετικών Πληροφοριών Κανονισμοί του 1999 έως 2015.
ΜΕΡΟΣ Ι
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ερμηνεία.

2.—( 1 ) Στους παρόντες Κανονισμούς, εκτός αν από το κείμενο συνάγεται διαφορετική έννοια—
«έγκυρος τίτλος» σημαίνει τίτλο ο οποίος με απόφαση του
Συμβουλίου έχει κριθεί ότι πληροί τις προϋποθέσεις του
Νόμου και τον παρόντων Κανονισμών
«Νόμος» σημαίνει τον περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και
Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμο.
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«Συμβούλιο» σημαίνει το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων
Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.).
(2) Λέξεις ή φράσεις που δεν ερμηνεύονται στους Κανονισμούς αυτούς
έχουν την έννοια που αποδίδεται σ' αυτές στο Νόμο.
ΜΕΡΟΣ II
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΛΩΝ

Αρχές αναγνώρισης.

3. ( 1 ) ( α ) Γ ια την αναγνώριση ενός τίτλου σπουδών ως μέτρο κρίσης
λαμβάνεται ο αντίστοιχος τίτλος του Πανεπιστήμιου Κύπρου ή των
άλλων δημόσιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ανώτερης εκπαίδευσης
της Κύπρου, ανάλογα με την περίπτωση.
(β) στην περίπτωση που δεν υπάρχει αντίστοιχος τίτλος των πιο
πάνω εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης της Κύπρου, ως μέτρο κρίσης λαμβάνεται ο αντίστοιχος τίτλος
των δημόσιων ανώτερων και ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της
Ελλάδας·
(γ) στην περίπτωση που δεν υπάρχει αντίστοιχος τίτλος των πιο
πάνω εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ως μέτρο κρίσης λαμβάνεται ο αντίστοιχος τίτλος αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ανώτερης και ανώτατης
εκπαίδευσης άλλων χωρών και ιδιαίτερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΚΔΠ 129/06

(δ) Το Συμβούλιο δύναται να αναθέτει σε αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου ή σε άλλα αναγνωρισμένα Ευρωπαϊκά
Πανεπιστήμια τη διοργάνωση ειδικών εξετάσεων για τους αιτητές με
σκοπό την αναγνώριση ισοτιμίας ή ισοτιμίας και αντιστοιχίας.
(2) Το Συμβούλιο προβαίνει σε αναγνώριση δύο μορφών:
(α) Αναγνώριση ισοτιμίας· και
(β) αναγνώριση ισοτιμίας και αντιστοιχίας.
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(3) (α) Αναγνώριση ισοτιμίας χορηγείται, ανΚΔΠ 634/02

( i ) Η διάρκεια των σπουδών, η διαδικασία διδασκαλίας και
μάθησης και οι όροι αξιολόγησης, προαγωγής και
αποφοίτησης των σπουδαστών πληρούν τις απαιτήσεις του
Πανεπιστημίου Κύπρου ή των άλλων δημόσιων εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων ανώτερης εκπαίδευσης της Κύπρου. Ως προς τη
διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης, εξαίρεση από τα πιο
πάνω αποτελούν ιδρύματα τύπου ‘ανοικτού πανεπιστημίου’
(open university), ‘σπουδών εξ αποστάσεως’ (distance
learning) και ‘εξωτερικών πτυχίων’ (external degrees),
νοουμένου ότι-

- το ίδρυμα που προσφέρει τέτοιου τύπου εκπαίδευση έχει
πρόγραμμα σπουδών για το σκοπό αυτό,
- ολόκληρη η διαδικασία προσφοράς τέτοιου τύπου προγράμματος γίνεται μόνο από το ίδρυμα που απονέμει τον
τίτλο, και
- η αξιολόγηση, προαγωγή και αποφοίτηση γίνονται με βάση
διαφανείς και αδιάβλητες διαδικασίες.
( i i ) όλο το πρόγραμμα έχει γίνει σε αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό
ίδρυμα/ιδρύματα

ή

σε

εκπαιδευτικά

αξιολογημένο-

πιστοποιημένο κλάδο σπουδών και ένα ουσιώδες μέροςποσοστό των σπουδών έχει γ ί ν ε ι στο ίδρυμα που απονέμει
τον τίτλο. Εξαίρεση ως προς το ποσοστό σπουδών μπορεί να
αποτελέσουν τα πανεπιστημιακά προγράμματα ευρωπαϊκής
συνεργασίας:

ΚΔΠ 634/02

Νοείται ότι διπλωματούχοι Ανώτερης Εκπαίδευσης, οι οποίοι
φοίτησαν συμπληρωματικώς σε ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης ή σε
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εκπαιδευτικά

αξιολογημένο-πιστοποιημένο

κλάδο

σπουδών

τετραετούς διάρκειας και απέκτησαν πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης,
θεωρείται ότι πληρούν τις διατάξεις των παρόντων Κανονισμών για το
ουσιώδες μέρος-ποσοστό των σπουδών, εφόσον έχουν ολοκληρώσει
δυο τουλάχιστον εξάμηνα πλήρους φοίτησης στο ίδρυμα που
απένειμε τον τίτλο ή τριάντα τουλάχιστον πιστωτικές μονάδες, οι
οποίες αποκτώνται στα πλαίσια ενός ακαδημαϊκού έτους.

Η

πρόνοια αυτή ισχύει για διπλωματούχους ιδρυμάτων Ανώτερης
Εκπαίδευσης ή εκπαιδευτικά αξιολογημένων-πιστοποιημένων κλάδων
σπουδών τριετούς διάρκειας που έχουν εγγραφεί σε ιδρύματα
Ανώτερης

Εκπαίδευσης

ή

σε

εκπαιδευτικά

αξιολογημένους-

πιστοποιημένους κλάδους σπουδών τριετούς διάρκειας μέχρι και το
ακαδημαϊκό έτος 2004-2005:

Νοείται περαιτέρω ότι για την αξιολόγηση και τη λήψη απόφασης
αναγνώρισης ισοτιμίας και αντιστοιχίας μπορεί να γίνεται συνεκτίμηση των στοιχείων που αναφέρονται στις πιο πάνω παραγράφους (i)
και (ii)
Νοείται έτι περαιτέρω ότι η διάρκεια σπουδών υπολογίζεται σε ακαδημαϊκά έτη ή εξάμηνα ή πιστωτικές μονάδες.
(β) Αναγνώριση ισοτιμίας και αντιστοιχίας χορηγείται, αν, επιπρόσθετα με τις προϋποθέσεις της πιο πάνω παραγράφου για ισοτιμία, το
συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει τουλάχιστο τα δύο
τρίτα των απαιτούμενων μαθημάτων, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου των μαθημάτων κορμού, του αντίστοιχου κλάδου που
προσφέρεται σε ιδρύματα όπως αυτά καθορίζονται στον Κανονισμό
3(1):
Νοείται ότι το ποσοστό αυτό μπορεί να αυξηθεί σε περιπτώσεις
κλάδων σπουδών που αφορούν την εκπαίδευση ή την υγεία:
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ΚΔΠ 634/02

Νοείται περαιτέρω ότι για τη χορήγηση ισοτιμίας ή ισοτιμίας και
αντιστοιχίας το Συμβούλιο μπορεί να απαιτήσει την παρακολούθηση
και επιτυχή εξέταση σε συμπληρωματικό αριθμό μαθημάτων σε αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Κύπρου ή του εξωτερικού. Η
ισοτιμία ή ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου παραχωρείται μετά την
υποβολή στοιχείων που μαρτυρούν επιτυχία σε εξέταση στο μάθημα
ή τα μαθήματα αυτά.
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Το Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αναγνωρίζει ως μέρος των πιστωτικών μονάδων που έχουν δοθεί από το ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο
σπουδών, πιστώσεις από σχετική επαγγελματική εμπειρία, καθώς και
μεταφορά πιστωτικών μονάδων από αναγνωρισμένες εξωτερικές εξετάσεις.

ΚΔΠ 594/03

(4) Για τη χορήγηση ισοτιμίας και ισοτιμίας και αντιστοιχίας πρώτου
καταληκτικού τίτλου μπορεί να γίνει προσθετική συνεκτίμηση
διαφορετικών τίτλων σπουδών:
Νοείται ότι κάτοχοι τίτλων σπουδών που εκδίδονται από
αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης, τα
οποία λειτουργούν –
(ι) Σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε
(ιι) σε χώρες με τις οποίες η Κυπριακή Δημοκρατία συνδέεται με διμερή συμφωνία αμοιβαίας αναγνώρισης τίτλων σπουδών,
και τα οποία χορηγούν τίτλους δευτέρου επιπέδου, χωρίς ενδιάμεσο
πρώτο καταληκτικό τίτλο, μπορούν να τύχουν και αναγνώρισης του
τίτλου τους ως ισότιμου ή ισότιμου και αντίστοιχου ‘πτυχίου’ σε συγκεκριμένη ειδικότητα και ταυτόχρονα ως ‘μεταπτυχιακού διπλώματος
επιπέδου MASTER.
(5) Το Συμβούλιο έχει δικαίωμα να λαμβάνει αποφάσεις γενικής εφαρμογής.

5

Επίπεδα αναγνώ- 4. (1) Τα επίπεδα αναγνώρισης τίτλων σπουδών είναι τα ακόλουθα:
ρισης τίτλων
ΚΔΠ 129/06

(α ) «Πιστοποιητικό Μονοετούς Μεταλυκειακής Φοίτησης» που σημαίνει τον καταληκτικό τίτλο μη πανεπιστημιακού επιπέδου, ο οποίος
χορηγείται μετά από επιτυχή ολοκλήρωση προγράμματος σπουδών
διάρκειας ενός έτους.

(β ) «Δίπλωμα Διετούς Μεταλυκειακής Φοίτησης» που σημαίνει
τον καταληκτικό τίτλο μη πανεπιστημιακού επιπέδου, ο οποίος
χορηγείται
σπουδών

μετά

από

διάρκειας

επιτυχή
δύο

ολοκλήρωση

ετών

που

προγράμματος

προσφέρεται

από

εκπαιδευτικά ιδρύματα που πληρούν τις αρχές αναγνώρισης,
όπως καθορίζονται στην παράγραφο (1 ) του Κανονισμού 3 .
(γ) «Δίπλωμα Ανώτερης Εκπαίδευσης» που σημαίνει τον καταληκτικό
τίτλο μη πανεπιστημιακού επιπέδου, ο οποίος χορηγείται μετά από
επιτυχή ολοκλήρωση προγράμματος σπουδών διάρκειας τριών ετών
που προσφέρεται από εκπαιδευτικά ιδρύματα που πληρούν τις αρχές
αναγνώρισης, όπως καθορίζονται στην παράγραφο (1) του Κανονισμού 3.
(δ) «Πτυχίο» που σημαίνει τον πρώτο καταληκτικό τίτλο πανεπιστημιακού επιπέδου, ο οποίος χορηγείται μετά από επιτυχή ολοκλήρωση
προγράμματος σπουδών που προσφέρεται από εκπαιδευτικά ιδρύματα που πληρούν τις αρχές αναγνώρισης, όπως καθορίζονται στην
παράγραφο (1) του Κανονισμού 3.
(ε) «Πιστοποιητικό Μεταπτυχιακών σπουδών» που σημαίνει τον τίτλο
που χορηγείται μετά από επιτυχή ολοκλήρωση προγράμματος σπουδών ενός ακαδημαϊκού έτους πλήρους φοίτησης μεταπτυχιακού επιπέδου, το οποίο δεν είναι επιπέδου «Master», που προσφέρεται από
εκπαιδευτικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης που πληρούν τις αρχές
αναγνώρισης, όπως καθορίζονται στην παράγραφο (1) του Κανονι6

σμού 3.
(στ) «Μεταπτυχιακό δίπλωμα επιπέδου MASTER» που σημαίνει τον
τίτλο που χορηγείται μετά από επιτυχή ολοκλήρωση προγράμμα- τος
σπουδών επιπέδου «MASTER» του Πανεπιστημίου Κύπρου ή άλλων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης που πληρούν τις
αρχές αναγνώρισης, όπως καθορίζονται στην παρά- γραφο (1) του
Κανονισμού 3.
(ζ) «Διδακτορικό Δίπλωμα» που σημαίνει τον τίτλο που χορηγείται
μετά την επιτυχή ολοκλήρωση προγράμματος σπουδών επιπέδου
διδακτορικού του Πανεπιστημίου Κύπρου ή άλλων εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης που πληρούν τις αρχές αναγνώρισης, όπως καθορίζονται στην παράγραφο (1) του Κανονισμού 3.
Διαδικασία υποβο-

5. ( 1 ) Η αίτηση υποβάλλεται σε έντυπο, ο τύπος του οποίου καθορίζεται

λής αίτησης

από το Συμβούλιο. Για κάθε αίτημα αναγνώρισης τίτλου υποβάλλεται
ξεχωριστή αίτηση

(2) Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα πιο κάτω:
(α)

Βιογραφικό σημείωμα του αιτητή με αναλυτική περιγραφή ολόκληρης της πορείας των μεταλυκειακών
σπουδών του, στο οποίο περιλαμβάνονται απαραιτήτως ο τίτλος και η διάρκεια προγράμματος σπουδών, ο
χρόνος εγγραφής και αποφοίτησης και η χώρα και
πόλη παρακολούθησης των μαθημάτων.

(β)

Πιστοποιημένο αντίγραφο των τίτλων σπουδών των οποίων
ζητείται η αναγνώριση.

(γ)

«Συμπλήρωμα Διπλώματος» (Diploma Supplement) ή, όταν
αυτό δεν είναι εφικτό, επίσημο «Πιστοποιητικό Σπουδών» (Official
Transcript) για κάθε υποβαλλόμενο τίτλο.
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(δ)

Επίσημη μετάφραση στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα για
κάθε υποβαλλόμενο έγγραφο.

( ε ) Απόδειξη καταβολής των τελών εξέτασης της αίτησης
από το Λογιστήριο του Υπουργείου Παιδείας και
Πολιτισμού.

(3) Το Συμβούλιο μπορεί να ζητήσει την προσκόμιση πρόσθετων
στοιχείων υπό μορφή υπεύθυνης δήλωσης ή/και να καλέσει τον
αιτητή σε προφορική συνέντευξη για διευκρινίσεις.

(4) Τα υποβαλλόμενα έντυπα/δικαιολογητικά δεν επιστρέφονται στον
αιτητή.
Μητρώο
Ανεξαρτήτων
Κριτών

6.—( 1 ) Για τη μελέτη των αιτήσεων και την υποβολή σχετικών

ΚΔΠ 72/15

διατηρεί Μητρώο Ανεξαρτήτων Κριτών.

εισηγήσεων για τη λήψη τελικής απόφασης το Συμβούλιο

(2) Το Μητρώο Ανεξαρτήτων Κριτών αποτελείται από μέλη
Ακαδημαϊκού Προσωπικού εγνωσμένου κύρους από τις βαθμίδες
Επίκουρου Καθηγητή, Αναπληρωτή Καθηγητή και Καθηγητή σε
δημόσια πανεπιστήμια της Δημοκρατίας ή σε αναγνωρισμένα
πανεπιστήμια του εξωτερικού.

(3) Τα μέλη του Μητρώου Ανεξαρτήτων Κριτών καλύπτουν γνωστικά
αντικείμενα σε επίπεδο πανεπιστημιακής σχολής ή ομάδας ομοειδών
τμημάτων ή προγραμμάτων σπουδών.

(4) Το Συμβούλιο δύναται όπου κρίνει αναγκαίο να παραπέμψει μια
αίτηση σε δυο τουλάχιστον ανεξάρτητους κριτές, των οποίων το
γνωστικό αντικείμενο είναι συναφές με τον υπό εξέταση τίτλο
σπουδών, ένας εκ των οποίων ορίζεται συντονιστής, και οι οποίοι
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μελετούν και υποβάλλουν στο Συμβούλιο, ο καθένας ξεχωριστά, την
εισήγησή τους.

(5) Το έντυπο αίτησης και όλα τα σχετικά στοιχεία αποστέλλονται
στο συντονιστή των Ανεξάρτητων Κριτών, ο οποίος και φροντίζει για
την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
(6) Το Συμβούλιο δύναται να αντικαταστήσει μέλη του Μητρώου
Ανεξαρτήτων Κριτών στα οποία έχει τυχόν παραπέμψει την αίτηση
σύμφωνα με την παράγραφο (4), αν κρίνει ότι δεν μπορούν να
ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις που τους έχουν ανατεθεί.

(7) Το Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει στα Μητρώα Ανεξάρτητων
Κριτών τη μελέτη ειδικών θεμάτων αναγνώρισης τίτλων σπουδών και
την

υποβολή

σχετικής

εισήγησης.

(8) Σε κάθε μέλος του Μητρώου Ανεξάρτητων Κριτών χορηγείται
ετήσιο τιμητικό επίδομα (Honorarium) ύψους €341.72.
Ανακοίνωση από-

7. Η απάντηση του Συμβουλίου, θετική ή αρνητική, δίνεται γραπτώς

φασης του Συμβου-

στον αιτητή, το αργότερο μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία ο-

λίου.
ΚΔΠ

λοκλήρωσης της διαδικασίας συγκέντρωσης των απαραίτητων στοι634/02.

χείων και εν πάση περιπτώσει όχι αργότερα από τρεις μήνες από την
ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
8.(1)(α)

Το Συμβούλιο για σκοπούς επανεξέτασης ορίζει δυο

τουλάχιστον Ανεξάρτητους Κριτές, των οποίων το γνωστικό αντικείμενο
είναι συναφές με τον υπό αναγνώριση τίτλο σπουδών, οι οποίοι πρέπει
να είναι διαφορετικοί από τους κριτές που

εξέτασαν αρχικά την

αίτηση και οι οποίοι μελετούν και υποβάλλουν στο Συμβούλιο, ο
καθένας ξεχωριστά, την εισήγησή τους.
(β) Το Συμβούλιο αφού μελετήσει τις εισηγήσεις των Ανεξάρτητων
Κριτών λαμβάνει την απόφασή του και πληροφορεί σχετικά τον αιτητή.
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(2) Οι διατάξεις του Κανονισμού 6 εφαρμόζονται, κατ' αναλογία, για την
επιλογή των Μελών Ακαδημαϊκού Προσωπικού από το Μητρώο
Ανεξάρτητων Κριτών που διορίζονται για σκοπούς επανεξέτασης ενός
θέματος.
(3) Η αίτηση επανεξέτασης υποβάλλεται σε έντυπο ο τύπος του οποίου
καθορίζεται από το Συμβούλιο. Για κάθε αίτημα επανεξέτασης τίτλου
υποβάλλεται ξεχωριστή αίτηση.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ
Παροχή πληροφο-

9. ( 1 ) Η παροχή πληροφοριών στο κοινό γίνεται προφορικώς ή γραπτώς.

ριών και διαδικασία
ΚΔΠ 926/03

(2) Η γραπτή πληροφόρηση γίνεται κατόπιν γραπτής αίτησης.

ΚΔΠ

634/02

9Α. Το Συμβούλιο εκδίδει σε τακτά χρονικά διαστήματα Ενημερωτικό
Δελτίο στο οποίο περιλαμβάνονται και επεξηγούνται επαρκώς αποφάσεις γενικής φύσης που αφορούν στην αναγνώριση γενικών κατηγοριών τίτλων σπουδών που απονέμονται σε συγκεκριμένες χώρες
από ειδικές κατηγορίες εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και σε συγκεκριμένα επίπεδα σπουδών. Στο Ενημερωτικό Δελτίο δημοσιεύεται τουλάχιστον μια φορά κατ’ έτος κατάλογος αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού με τις απαραίτητες επεξηγήσεις για το
επίπεδο αναγνώρισης των τίτλων που χορηγούν.
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ΜΕΡΟΣ IV
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ
Τέλη.

10. ( 1 ) Τα τέλη εξέτασης αιτήσεων αναγνώρισης καθορίζονται σε πενή-

ΚΔΠ 926/03

ντα λίρες (Λ.Κ. 50) για κάθε τίτλο.
(2) Τα τέλη εξέτασης αιτήσεων για επανεξέταση καθορίζονται σε εκατό λίρες (Λ.Κ. 100) για κάθε τίτλο.
(3) Τα τέλη έκδοσης πιστοποιητικού αναγνώρισης καθορίζονται σε είκοσι λίρες (Λ.Κ. 20) για κάθε τίτλο.

Επιστροφή

10Α. Σε κάθε περίπτωση απόσυρσης αίτησης αναγνώρισης ή επανεξέτα-

Τελών

σης, το Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει την επιστροφή των καταβλη-
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θέντων τελών.

ΜΕΡΟΣ V
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Σφραγίδα.

I I . Το Συμβούλιο έχει σφραγίδα η οποία είναι στρογγυλή και φέρει
το σήμα της Δημοκρατίας, την ονομασία «Κυπριακό Συμβούλιο
Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών» ολογράφως, καθώς και το
συντετμημένο τίτλο του Συμβουλίου μαζί με το έτος ίδρυσης του,
«ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.-1996».
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