
Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2002 
εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το 
Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

           Αριθμός 221(Ι) του 2002  

Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ  
ΚΥΠΡΟΥ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 

 

Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:  

(α) «Οδηγία 85/384/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου για την αμοιβαία αναγνώριση των πτυχίων, 
πιστοποιητικών και άλλων τίτλων στον τομέα της αρχιτεκτονικής και τη θέσπιση μέτρων για τη 
διευκόλυνση της πραγματικής άσκησης του δικαιώματος εγκατάστασης και ελεύθερης παροχής 
υπηρεσιών» (EE L 223 της 21.8.1985, σ. 15), όπως τροποποιήθηκε μέχρι και την «Οδηγία 2001/19/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 14ης Μαΐου 2001, (άρθρο 11) (EE L 206 της 
31.7.2001, σ. 1), και 

 

(β) «Ανακοίνωση 2001/C333/02 αναφορικά με πτυχία, πιστοποιητικά και άλλους τίτλους στον τομέα 
της αρχιτεκτονικής που αποτελούν αντικείμενο αμοιβαίας αναγνώρισης μεταξύ κρατών—μελών.». 

 

Ή Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:  

1. Ο παρών Νόμος, θα αναφέρεται ως ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2002 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Επιστημονικού Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμους του 1990 έως (Αρ. 2) του 2002 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο 
βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Επιστημονικού 
Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμοι του 1990 έως (Αρ. 3) του 2002. 

Συνοπτικός 

 τίτλος. 

224 του 1990 

106(Ι) του 1992 

15(Ι) του 1993 

31(Ι) του 1993 

53(Ι) του 1993 

44(Ι) του 1996 

34(Ι) του 1997 

15(Ι) του 2002 

24(Ι) του 2002. 

  

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη των ακόλουθων ορισμών στην κατάλληλη 
αλφαβητική σειρά: 

Τροποποίηση του 

άρθρου 2  

του βασικού  

νόμου. «κράτος μέλος» σημαίνει κράτος που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 

«ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.» σημαίνει το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών πού ιδρύεται με 
βάση τους περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής 
Σχετικών Πληροφοριών Νόμους του 1996 έως 2000· 

68(Ι) του 1996 

48(Ι) του 1998 

111(Ι) του 2000. 

«τρίτη χώρα» σημαίνει χώρα που δεν είναι κράτος μέλος.  

3. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται— Τροποποίηση 

του άρθρου 7 

του βασικού 

νόμου. 
(α) Με την αντικατάσταση των εδαφίων (1) και (1Α) αυτού από τα ακόλουθα νέα εδάφια: 

«Εγγραφή στο 

Επιμελητήριο. 
7.—(1) Με την επιφύλαξη των εδαφίων (1Α) και (1Γ), κάθε πρόσωπο 

δικαιούται να εγγραφεί στο Μητρώο Μελών του Επιμελητηρίου και να είναι 
μέλος του Επιμελητηρίου αν— 

 

 (α) Κατέχει πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου ή άλλο ισοδύναμο προσόν σε 
οποιοδήποτε κλάδο της Μηχανικής Επιστήμης, το οποίο να του επιτρέπει να 

ασκεί το επάγγελμα στη χώρα που αποκτήθηκε 
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  και να είναι αναγνωρισμένο από το Επιμελητήριο σύμφωνα με τον παρόντα 
Νόμο ή Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού: 

  Νοείται ότι, σε περίπτωση αμφιβολίας για την ακαδημαϊκή αναγνώριση 
τίτλου σπουδών οποιουδήποτε αιτητή, το Επιμελητήριο μπορεί να 
απευθύνεται στο ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ. για γνωμοδότηση: 

  Νοείται περαιτέρω ότι, για την εγγραφή πολιτών κρατών μελών στα 
μητρώα του Επιμελητηρίου σε οποιοδήποτε κλάδο της μηχανικής επιστήμης 
εξαιρουμένης της αρχιτεκτονικής, ισχύουν και οι διατάξεις του περί Γενικού 
Συστήματος Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων Νόμου του 
2002. 179(Ι) του 2002. 

  

 (β) (i) Είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης 
είναι σύζυγος πολίτη της Δημοκρατίας και έχει τη συνήθη διαμονή του στην 
Κύπρο· ή 

  (ii) είναι πολίτης κράτους μέλους ο οποίος είναι εγκατεστημένος στη 
Δημοκρατία: 

  Νοείται ότι, εγκατάσταση δεν προϋποθέτει μόνιμη διαμονή· 

 (γ) έχει συμπληρώσει το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας του· και 

 (δ) δεν έχει καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης για αδίκημα ατιμωτικής φύσης ή 
που ενέχει ηθική αισχρότητα το οποίο, κατά την κρίση του Γενικού 
Συμβουλίου, το καθιστά ακατάλληλο για να είναι μέλος του Επιμελητηρίου: 

 Νοείται ότι, για πολίτες κρατών μελών αποτελεί επαρκή απόδειξη ήθους 
ή εντιμότητας, βεβαίωση που χορηγείται από την αρμόδια αρχή του κράτους 
μέλους προέλευσης: 

 Νοείται περαιτέρω ότι, στις περιπτώσεις όπου το κράτος μέλος 
καταγωγής ή προέλευσης δεν απαιτεί αποδείξεις ήθους ή εντιμότητας για την 
άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος, το Επιμελητήριο μπορεί να ζητήσει 
από το κράτος αυτό αντίγραφο ποινικού μητρώου, ή ανάλογο έγγραφο το οποίο 
χορηγείται από την αρμόδια αρχή του κράτους αυτού, και στις περιπτώσεις 
όπου η αρμόδια αρχή δεν εκδίδει τέτοια πιστοποιητικά, επαρκή απόδειξη θα 
αποτελεί ένορκη δήλωση, υπογεγραμμένη από τον αιτητή, ή σε περίπτωση που 
τέτοιος όρκος δεν υφίσταται, επίσημη δήλωση του αιτητή ενώπιον δικαστικής 
ή διοικητικής αρχής. 

 (1Α) Κάθε πρόσωπο δικαιούται να εγγραφεί στο Μητρώο του 
Επιμελητηρίου ως Αρχιτέκτονας εάν— 

 (α) Κατέχει πτυχίο ή δίπλωμα στην αρχιτεκτονική το οποίο— 

Πρώτο  

Παράρτημα. 

  (i) περιλαμβάνεται στο Πρώτο Παράρτημα, ή 
 (ii) έχει αποκτηθεί μετά από 4 (τέσσερα) τουλάχιστο χρόνια σπουδών 

με πλήρη φοίτηση σε 
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   Πανεπιστήμιο ή ανάλογο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή 6 (έξι) τουλάχιστο 
χρόνια σπουδών σε Πανεπιστήμιο ή ανάλογο εκπαιδευτικό ίδρυμα, εκ 
των οποίων τα 3 (τρία) τουλάχιστο χρόνια με πλήρη φοίτηση και 
επισφραγίζεται με επιτυχία σε διαγωνισμό Πανεπιστημιακού επιπέδου 
και έχει αντικείμενο την αρχιτεκτονική και αποκτήθηκε μετά από 
εκπαίδευση που καθορίζεται στο Δεύτερο Παράρτημα του παρόντος 
Νόμου: 

 Δεύτερο 

Παράρτημα. 

 Νοείται ότι, για αναγνώριση πτυχίου, διπλώματος ή άλλου τίτλου που 
αποκτήθηκε σε τρίτη χώρα, το Επιμελητήριο λαμβάνει υπόψη τυχόν αναγνώριση του 
εν λόγω πτυχίου, διπλώματος ή άλλου τίτλου από κάποιο κράτος μέλος καθώς και την 
εκπαίδευση ή/και την επαγγελματική πείρα που απέκτησε ο αιτητής σε κράτος μέλος 
και εκδίδει την απόφασή του εντός τριών μηνών από την υποβολή του πλήρους 
φακέλου του αιτητή. 

 (β) Ένα τουλάχιστο χρόνο πρακτικής εξάσκησης στην αρχιτεκτονική, μετά την 
απόκτηση του προσόντος που αναφέρεται στην παράγραφο (α)· και 

 (γ) κατέχει τα προσόντα που αναφέρονται στις παραγράφους (β), (γ) και (δ) του 
εδαφίου (1): 

 Νοείται ότι οι πολίτες κράτους μέλους στους οποίους επιτρέπεται να φέρουν τον 
επαγγελματικό τίτλο του αρχιτέκτονα κατ' εφαρμογή νόμου που αναγνωρίζει τη 
δυνατότητα στην αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους να απονέμει τον τίτλο αυτό σε 
υπηκόους των κρατών μελών που έχουν εξαιρετικά διακριθεί για την ποιότητα των 
επιτευγμάτων τους στον τομέα της αρχιτεκτονικής, θεωρείται ότι πληρούν τις 
απαιτούμενες προϋποθέσεις για να ασκήσουν δραστηριότητες στον τομέα της 
αρχιτεκτονικής υπό την προϋπόθεση ότι προσκομίζουν σχετικό πιστοποιητικό που 
εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσης.»· 

(β) με την προσθήκη του ακόλουθου νέου εδαφίου (1Β): 

«(1Β) Κατά παρέκκλιση των υποπαραγράφων (i) και (ii) της παραγράφου (α) και τηρουμένων των 
διατάξεων των παραγράφων (β) και (γ) του εδαφίου (1Α) του παρόντος άρθρου, αναγνωρίζονται ως επαρκή 
για την άσκηση του επαγγέλματος της αρχιτεκτονικής τα ακόλουθα πτυχία, διπλώματα ή τίτλοι: 

 (α) Τα πτυχία, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι που περιέχονται στο Τρίτο 
Παράρτημα και που αποκτήθηκαν από υπηκόους κρατών μελών, εκτός από 
πολίτες της Δημοκρατίας, όχι αργότερα από την 5η Αυγούστου του 1985 ή που 
είχαν αρχίσει σπουδές που οδηγούν στην απόκτηση των πτυχίων αυτών το 
αργότερο κατά το τρίτο ακαδημαϊκό έτος μετά την 5η Αυγούστου 1985, 

Τρίτο 
Παράρτημα. 

  

 (β) πτυχία ή τίτλοι που αποκτήθηκαν από υπηκόους κρατών μελών εκτός από πολίτες 
της Δημοκρατίας μετά από τριετή εκπαίδευση που παρέχεται στις σχολές 
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  'Fachhochschulen' και συνοδεύεται από πιστοποιητικό το οποίο βεβαιώνει ότι ο 
αιτητής έχει συμπληρώσει 4 έτη πρακτική εξάσκηση στην Γερμανία, και που 

εκδίδεται από τον επαγγελματικό σύλλογο στα μητρώα του οποίου είναι 
εγγεγραμμένος ο αιτητής, 

  (γ) οι βεβαιώσεις που χορηγούνται σε υπηκόους κρατών μελών εκτός από πολίτες 
της Δημοκρατίας από τα άλλα κράτη μέλη στα οποία την 5η Αυγούστου του 1985 
ίσχυαν ή θεσπίστηκαν μέχρι την 5η Αυγούστου 1987 κανονιστικές διατάξεις για το 
δικαίωμα ανάληψης και άσκησης δραστηριοτήτων στον τομέα της αρχιτεκτονικής 
υπό τον επαγγελματικό τίτλο του αρχιτέκτονα. Οι ανωτέρω βεβαιώσεις 
πιστοποιούν, ότι ο δικαιούχος έχει άδεια να φέρει τον επαγγελματικό τίτλο του 
αρχιτέκτονα, είτε πριν από την 5η Αυγούστου 1985, είτε κατά την ημερομηνία 
αυτή, και έχει ασχοληθεί ουσιαστικά στα πλαίσια των ανωτέρω αναφερομένων 
διατάξεων με τις δραστηριότητες στον τομέα της αρχιτεκτονικής για διάστημα 
τουλάχιστο τριών συνεχών ετών κατά τα πέντε χρόνια πριν από τη χορήγηση των 
βεβαιώσεων»· 

 (γ) με την προσθήκη νέου εδαφίου (1Γ): 
 «(1Γ) Κάθε πρόσωπο δικαιούται να εγγραφεί στο μητρώο του Επιμελητηρίου, ως πολιτικός μηχανικός 

εάν— 
 (α) Κατέχει πτυχίο, δίπλωμα ή άλλο ισοδύναμο προσόν στον κλάδο της πολιτικής μηχανικής το οποίο να 

πληροί τις προϋποθέσεις που θέτει η παράγραφος (α) του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου· 

 (β) έχει συμπληρώσει ένα τουλάχιστο χρόνο εξάσκησης στην πολιτική μηχανική μετά την απόκτηση του 
προσόντος που αναφέρεται στην παράγραφο (α)· και 

 (γ) πληροί τα προσόντα που αναφέρονται στις παραγράφους (β) (γ) και (δ) του εδαφίου (1).»· 

 (δ) με την τροποποίηση του εδαφίου (2), με την προσθήκη των λέξεων «ή κράτους μέλους», αμέσως μετά τις 
λέξεις «της Δημοκρατίας», (δεύτερη γραμμή)· και 

 (ε) με την τροποποίηση του εδαφίου (4), με την προσθήκη των λέξεων «ή κράτους μέλους», αμέσως μετά τις 
λέξεις «της Δημοκρατίας», (δεύτερη γραμμή). 

Τροποποίηση του 

άρθρου 25. 
4. Το εδάφιο (1Δ) του άρθρου 25 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 (α) Με την αντικατάσταση στην υποπαράγραφο (ii) της παραγράφου Α αυτού, της φράσης «όπως θα 
καθοριστούν από το Υπουργικό Συμβούλιο» (πέμπτη και έκτη γραμμή), με τη φράση «αναγνωρισμένο 
από το Επιμελητήριο»· και 

 (β) με την προσθήκη της ακόλουθης επιφύλαξης στο τέλος αυτού: 

«Νοείται ότι για τους πολίτες κρατών μελών, θα γίνεται αποδεκτό πιστοποιητικό της χώρας προέλευσης 
ή προηγούμενης διαμονής που να πιστοποιεί την απαιτούμενη στην υποπαράγραφο (ii) πείρα, η οποία 
αποκτήθηκε στην υπό αναφορά χώρα.». 
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5. O βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη μετά το άρθρο 25 των ακόλουθων νέων Μερών 

«VIIA», «VIIB» και «VΙΙΓ»: 

Τροποποίηση του 

βασικού νόμου με την 

προσθήκη νέων μερών 

VIIA, VIIB και VΙΙΓ.   

 «Μέρος VII Α  

       ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ  

Υπήκοοι κρατών 

μελών παρέχοντες 

υπηρεσίες. 

25Α.—(1) Υπήκοοι κρατών μελών, που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος εκτός 
της Δημοκρατίας και κατέχουν τα προσόντα που αναφέρονται στην παράγραφο (β) του 
εδαφίου (1) του άρθρου 25 Β, μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες σε οποιοδήποτε κλάδο της 
Μηχανικής Επιστήμης, χωρίς την υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο Μελών του 
Επιμελητηρίου και χωρίς την υποχρέωση έκδοσης ετήσιας άδειας άσκησης επαγγέλματος 
από το Επιμελητήριο. 

 

  

 (2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), για τους σκοπούς του παρόντος 
άρθρου το Επιμελητήριο τηρεί αρχείο μηχανικών παρεχόντων υπηρεσίες. 

 

Εγγραφή στο 

αρχείο 

μηχανικών 

παρεχόντων 

υπηρεσίες. 

25Β.—(1) Για την εγγραφή στο αρχείο μηχανικών παρεχόντων υπηρεσίες, ο 
ενδιαφερόμενος υποχρεούται να υποβάλει στο Επιμελητήριο τα ακόλουθα: 

 

(α) Στην περίπτωση κατά την οποία οι υπηρεσίες τις οποίες θα προσφέρει αφορούν 
συγκεκριμένο έργο, δήλωση στην οποία θα αναφέρονται οι συγκεκριμένες υπηρεσίες και 
το χρονικό διάστημα που θα τις παρέχει, 

 

  

 (β) βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος 
στην οποία θα αναφέρεται ότι— 

 

 (i) ασκεί νόμιμα τις δραστηριότητες στον οικείο κλάδο Μηχανικής Επιστήμης στο κράτος 
αυτό· και 

 

 (ii) κατέχει τα προσόντα που αναφέρονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 
7 ή, στις παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (1Α) του άρθρου 7 ή στο εδάφιο (1Β) του 
άρθρου 7 ή στις παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (1Γ) του άρθρου 7: 

 

 Νοείται ότι η ανωτέρω βεβαίωση δεν μπορεί να υποβληθεί μετά την πάροδο δώδεκα 
μηνών από την έκδοσή της. 

 

 (2) Δεν απαιτείται καταβολή χρηματικού ποσού για την εγγραφή στο αρχείο μηχανικών 
παρεχόντων υπηρεσίες. 

 

 (3) Το Επιμελητήριο εκδίδει σχετική βεβαίωση στα πρόσωπα που εγγράφονται στο 
αρχείο μηχανικών παρεχόντων υπηρεσίες δυνάμει του παρόντος μέρους. 

 

Πειθαρχικές 

διαδικασίες. 
25Γ. Οποιοδήποτε πρόσωπο, παρέχει υπηρεσίες σύμφωνα με τις διατάξεις του 

παρόντος Μέρους, υπόκειται στις ίδιες πειθαρχικές διατάξεις που ισχύουν για τους 
εγγεγραμμένους μηχανικούς που ασκούν το επάγγελμά τους στη Δημοκρατία. 

 

  

Διαγραφή. 25Δ. Πρόσωπο εγγεγραμμένο στο αρχείο μηχανικών παρεχόντων υπηρεσιών 
διαγράφεται όταν— 

 

  

 (i) Εγκατασταθεί κατά την έννοια του άρθρου 7 στη Δημοκρατία, ή  
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(ii) προσφέρει υπηρεσίες διαφορετικές από εκείνες τις οποίες δήλωσε με βάση το εδάφιο (1) 

του άρθρου 25Β, ή 
  (ii) του έχει αφαιρεθεί οριστικά ή προσωρινά το δικαίωμα να ασκεί δραστηριότητες στον 

κλάδο της Μηχανικής Επιστήμης στον οποίο είναι εγγεγραμμένος στο κράτος μέλος στο 
οποίο είναι εγκατεστημένος. 

    ΜΕΡΟΣ VIIB 

      ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 
 Χρήση τίτλου 

σπουδών. 
25Ε.—(1) Αναγνωρίζεται στους υπηκόους των κρατών μελών, που ασκούν το επάγγελμα 

σε κλάδο της μηχανικής επιστήμης ή παρέχουν υπηρεσίες σε κλάδο της μηχανικής επιστήμης 
με βάση τον παρόντα Νόμο, το δικαίωμα να χρησιμοποιούν το νόμιμο τίτλο σπουδών τους 
και τη σχετική σύντμηση του κράτους μέλους αυτού, ο οποίος συνοδεύεται από το όνομα και 
τον τόπο, όπου βρίσκεται το εκπαιδευτικό ίδρυμα ή αναφέρεται η εξεταστική επιτροπή, που 
το έχει χορηγήσει. 

  

  (2) Εάν ο τίτλος εκπαίδευσης του κράτους μέλους καταγωγής ή προέλευσης μπορεί να 
προκαλέσει σύγχυση με τίτλο, ο οποίος στη Δημοκρατία απαιτεί συμπληρωματική ή 
διαφορετική εκπαίδευση, που δεν έχει αποκτηθεί από τον ενδιαφερόμενο, ο τύπος του τίτλου 
του κράτους μέλους καταγωγής ή προέλευσης, που θα χρησιμοποιηθεί, καθορίζεται με 
σχετική πράξη της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής. 

Τροποποίηση του μέρους 

IX του βασικού νόμου. 

   ΜΕΡΟΣ VΙΙΓ 
   ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
Δικαίωμα 

προσφυγής. 
25ΣΤ. Σε περίπτωση απόρριψης αίτησης για εγγραφή στο μητρώο του Επιμελητηρίου, ο 

αιτητής δικαιούται να προσφύγει στο Δικαστήριο δυνάμει του άρθρου 146 του 
Συντάγματος.». 

 6. Το μέρος IX του Νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 

(α) Με την αντικατάσταση του τίτλου του με τον ακόλουθο τίτλο:  

«ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ, ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ» 
 (β) Με την προσθήκη στο εδάφιο (2) του άρθρου 32, νέας παραγράφου (i) ως ακολούθως: 

 «(i) να καθορίζουν κριτήρια για την αναγνώριση του πτυχίου, διπλώματος ή άλλου 
προσόντος που αναφέρεται στο άρθρο 7». 

 (γ) με την προσθήκη μετά το άρθρο 32 των ακόλουθων νέων άρθρων: 
 «Διατάγματα. 32Α. O Υπουργός δύναται με Διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Δημοκρατίας να τροποποιεί το Πρώτο Παράρτημα σύμφωνα με τις 
εκάστοτε αποφάσεις της Ευρωπαϊκής ' Ένωσης. 

   

 Γνωστοποιήσεις 32Β. Το Επιμελητήριο, με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Δημοκρατίας, γνωστοποιεί τα πτυχία, τα πιστοποιητικά και τους 
τίτλους σπουδών που αναγνωρίζονται με βάση το άρθρο 7, για σκοπούς 
εγγραφής σε κλάδο της Μηχανικής Επιστήμης.». 

   

Τροποποίηση του 

βασικού νόμου με την 

προσθήκη 

παραρτημάτων. 

7. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη των ακόλουθων Παραρτημάτων, αμέσως μετά 
το τέλος του Μέρους Χ: 
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«ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

(Άρθρο 7(1Α)(α)) 

 

ΠΤΥΧΙΑ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 

Country Evidence of formal qualifications Body awarding the evidence of Qualifications Certificate accompanying the evidence 
of qualifications 

Reference academic 
year 

Belgiê/ 1. Architect/Architecte 
2. Architect/Architecte 
3. Architect 
4. Architect/Architecte 
5. Architect/Architecte 
6. Burgelijke ingenieur-architect 

1. Nationale hogescholen voor 
architectuur 
2. Hogere-architectuur-instituten 
3. Provinciaal Hoger Instituut voor 
Architectuur te Hasselt 
4. Koninklijke Academies voor Schone 
Kunsten 
5. Sint-Lucassçholen 
6. Faculteiten Toegepaste Wetenschappen 
van de Universiteiten 
6. 'Faculté Polytechnique' van Mons 

1. Écoles nationales supirieures 
 d'architecture  
2. Instituts supirieurs d'architecture 
3. École provinciale supérieure 
d'architecture de Hasselt 
4. Académies royales des Beaux-Arts 
5. Écoles Saint-Luc 
6. Facultés des sciences appliquées des 
universités 
6. Faculté polytechnique de Mons 

 1988/1989  

Belgique/ Belgien  

 

  

 1. Architecte/Architect 
2. Architecte/Architect 
3. Architect 
4. Architecte/Architect 
5. Architecte/Architect 
6. Ingénieur-civil-architecte 

  

Danmark Arkitekt cand. arch. — Kunstakademiets Arkitektskole i 

København 

— Arkitektskolen i Arhus 

 1988/1989 

   

Deutschland Diplom-Ingenieur, Diplom-Ingenieur Univ. —Universitäten (Architektur/ Hochbau) 
— Technischen Hochschulen 
(Architektur/Hochba) 
— Technischen Universitäten 
(Architektur/Hochbau) 
— Univensitäten- Gesamthochschulen 
(Architektur/Hochbau) 
— Hochschulen für bildende Kónste 
— Hochschulen für Kónste 
— Fachhochschulen (Architektur/ 
Hochbau) (1) 
— Universitäten Gesamthochschulen 
(Architektur/Hochbau) bei entsprechenden 
Fachhoch- schulstudiengängen 

 1988/1989 

  

 

Diplom-Ingenieur,  

Diplom-Ingenieur FH 
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Country Evidence of formal qualifications Body awarding the evidence of qualificationsrtificate accompanying the evidence of 
qualifications 

Reference academic 
year 

  1) Diese Diplome sindje nach Dauer der 
durch sie abgeschlossenen Ausbildung 
gemäß Artikel 43 Absatz 1 - 
anzuerkennen. 

  

Ελλάς Δίπλωμα αρχιτέκτονα — μηχανικού — Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο- 
(ΕΜΠ), τμήμα αρχιτεκτόνων —μηχανικών 
— Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), τμήμα 
αρχιτεκτόνων— μηχανικών της 
Πολυτεχνικής σχολής 

Βεβαίωση που χορηγεί το Τεχνικό 
Επιμελητήριο Ελλάδας (TEE) και η 
οποία επιτρέπει την άσκηση 
δραστηριοτήτων στον τομέα της 
αρχιτεκτονικής 

1988/1989 

España Título oficial de arquitecto Rectores de las universidades 

enumeradas a continuación: 

— Universidad politécnica de Cataluña, 
escuelas técnicas superiores de arquitectura 
de Barcelona o del Valtes; . 
— Universidad politécnica de 
 Madrid, escueta técnica 
superior de arquitectura de Madrid; 
— Universidad politécnica de Las 
Palmas, escuela técnica superior de 
arquitectura de Las Palmas; 
— Universidad politécnica de Valencia, 
escuela técnica superior de arquitectura de 
Valencía; 
— Universidad de Sevilla, escueta 
técnica superior de  arquitectura de Sevilla; 
— Universidad de Valladolid, 

 escuela técnica superior de arquitectura de 
Valladolid; 

— Universidad de Santiago de 
Compostela, escuela técnica superior de 
arquitectura de La Coruña; 
— Universidad del Pais Vasco, escuela 
técnica superior de arquitectura de San 
Sebastian; 
— Universidad de Navarra, escuela 
técnica superior de 
 arquitectura de Pamplona. 

 1988/1989 

France 1. Diplôme d'architecte DPLG, y compris 
dans le cadre de la formation professionnelle 
continue et de la promotion sociale. 
2. Diplôme d'architecte ESA 
3. Diplôme d'architecte ENSAIS 

1. Le ministre chargé de  l' architecture 
2. Ecole spéciale d'architecture de Paris 
3. Ecole nationale supérieure - des arts et 
industries de 
Strasbourg, section architecture 

 1988/1989 

Ireland 1. Degree of Bachelor of Architecture 
(B.Arch.NUI) 
2. Degree standard diploma in  architecture 
(Dip. Arch) 
3. Certificate of associateship (ARIAI) 
4. Certificate of membership (MRIAI) 

1. National University of Ireland to 
architecture graduates of University College 
Dublin. 
2. College of Technology, Bolton Street, 
Dublin 
3. Royal Institute of Architects of Ireland
4. Royal Institute of Architects of Ireland

 1988/1989 
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Country Evidence of formal qualifications Body awarding the evidence of 
qualifications. 

Certificate accompanying the 
evidence of qualifications 

Reference academic 
year 

Italia Laurea in architettura — Università di Camerino 
— Università di Catania  
—  Sede di Siracusa 
— Università di Chieti 
— Università di Ferrara 
— Università di Firenze  
— Università di Genova 
— Università di Napoli Federico II 
— Università di Napoli II 
— Università di Palermo 
— Università di Parma 
— Università di Reggio Calabria 
— Università di Roma 'La Sapienza' 
— Universtiu di Roma il 
— Università di Trieste 
— Politecnico di Bari 
— Politecnico di Milano 
— Politecnico di Torino 
— Istituto universitario di architettura 

di Venezia 

Diploma di abilitazione all' esercizo 
indipendente della professione che 
viene rilasciato dal ministen) della 
pubblica istruzione dopo che il 
candidato ha sostenuto con esito 
positivo l' esame di Stato davanti 
aduna  commissione competente 

1988/1989 

 Laurea in ingegneria edile — architettura — Università dell' Aquilla 
— Università di Pavia 
— Università di Roma 'La Sapienza' 

 1998/1999 

Nederland 1. Het getuigschrift van 'net met goed 
gevolg afgelegde doctoraal examen van de  
studierichting bouwkunde, afstudeerrichting 
architectuur 
2. Het getuigschrift van het met goed 
gevolg afgelegde doctoraal examen van de 
studierichting bouwkunde, differentiatie 
architectuur en urbanistiek 
3. Het getuigschrift hoger 
beroepsonderwijs, op grond van het met goed 
gevolg 
- afgelegde examen verbonden aan de 
opleiding van de tweede fase voor beroepen op 
het terrein van de architectuur, afgegeven door 
de betrokken examencommissies van 
respectievelijk: 
de Amsterdamse Hogeschool voorde Kunsten 
te Amsterdam 

— de Hogeschool Rotterdam 
enomstreken te Rotterdam 

— de Hogeschool Katholieke 
Leergangen te Tilburg 

— de Hogeschool voor de Kunsten 
teAmhem 

— de Rijkshogeschool  Groningen te 
Groningen 

— de Hogeschool Maastricht te 
Maastricht 

1. Technische Universiteit te Delft 
2. Technische Universiteit te Eindhoven  

Verklaring van de Stichting Bureau 
Architectenregister die bevestigt dat 
de opleiding voldoet aan de normen 
van artikel 42 

1988/1989 

Österreich 1. Dlplom.-lngenieur, Dipl.-lng. 

2. Dilplom. Ingenieur, Dipl.-lng. 

3. DiDlom Ingenieur. Dipl.-lnq. 

1. Technische Universitöt Graz 
(Erzherzog-Johann 
Universitöt Graz) 

 1998/1999 
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Country Evidence of formal qualifications Body awarding the evidence of qualifications Certificate accompanying the evidence 
of qualifications 

Reference academic 
year 

 4. Magister der Architektur, Magister 
architecture, Mag. Arch. 
5. Magister der Architektur, Magister 
architecture. Mag. Arch. 
6. Magister der Architektur,  Magister 
architecture, Mag. Arch. 

2. Technische Universität Wien 
3. Universität Innsbruck 
(Leopold-Franzens- Universitöt Innsbruck)
4. Hochschule für Angewandte. Kunst in 
Wien 
5. Akademie der Bidenden Kónste in 
Wien 
6. Hochschule für kónstlerische  undind 
ustrielle Gestaltung in Linz 

  

Portugal Carta de curso de Licenciatura em 
Arquitectura 

— Faculdade de arquitectura da 
Universidade ticnica de Lisboa 
— Faculdade de arquitectura da 
Universidade do Porto 
— Escoia Superior Artistica do - Porto 

 1988/1989 

Sverige Arkitektexamen Chalmers Tekniska Hõgskola AB Kungliga 
Tekniska Hõgskolan Lunds Universitet 

 1998/1999 

United Kingdom 1. Diplomas in architecture 
2. Degrees in architecture 
3. Final examination 
4. Examination in architecture 
5. Examination Part II 

1. — Universities 
— Colleges of Art 
— Schools of Art 
2. Universities 
3. Architectural Association 
4. Royal College of Art 
5. Royal Institute of British Architects 

Certificate of architectural education, 
issued by the Architects Registration 
Board 

The diploma and degree courses in 
architecture of the universities, schools 
and colleges of art should have met the 
requisite threshold standards as laid 
down in Article 42 of this Directive and 
in Criteria for validation published by 
the Validation Panel of the Royal 
Institute of British Architects and the 
Architects Registration Board 

EU nationals who possess the Royal 
Institute of British Architects Part 1 
and Part II certificates, which are 
recognized by ARB as the competent 
authority, are eligible. Also EU 
nationals who do not possess the 
ARB-recognised Part 1 and Part II 
certificates will be eligible for the 
Certificate of Architectural Education 
if they can satisfy the Board that their 
standard and length of education has 
met the requisite threshold standards of 
Article 42 of this Directive and of the 
Criteria for validation 

1988/1989 
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 ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 (Άρθρο 7 (1Α) (α)) 

  

Οι σπουδές που οδηγούν στην απόκτηση πτυχίου στην αρχιτεκτονική πρέπει να 

εξασφαλίζουν την απόκτηση: 

(α) 
ικανότητας σύλληψης αρχιτεκτονικών δημιουργιών, που να ικανοποιούν συγχρόνως 

αισθητικές και τεχνικές απαιτήσεις 

(β) 
προσήκουσας γνώσης της ιστορίας και των θεωριών της αρχιτεκτονικής όπως και 

των συναφών τεχνών, τεχνολογιών και ανθρωπίνων επιστημών 

    (γ) 
γνώσης των καλών τεχνών ως παραγόντων που είναι δυνατόν να επηρεάσουν την 

ποιότητα της αρχιτεκτονικής σύλληψης 

       (δ) προσήκουσας γνώσης της πολεοδομίας, του πολεοδομικού σχεδιασμού και των 

τεχνικών που εφαρμόζονται στη διαδικασία του πολεοδομικού σχεδιασμού· 

(ε) 
της ικανότητας κατανόησης των σχέσεων, αφενός, ανάμεσα στους ανθρώπους και 

τα αρχιτεκτονικά δημιουργήματα, και αφετέρου, ανάμεσα στα αρχιτεκτονικά 

δημιουργήματα και το περιβάλλον τους, όπως και την ικανότητα κατανόησης της 

ανάγκης αρμονικού συνδυασμού των αρχιτεκτονικών δημιουργημάτων με τους 

χώρους, ανάλογα με τις ανάγκες και την ανθρώπινη κλίμακα 

  (στ) 
της ικανότητας κατανόησης του επαγγέλματος του αρχιτέκτονα και του ρόλου του 

στην κοινωνία, ειδικότερα, μέσω της επεξεργασίας σχεδίων στα. οποία λαμβάνονται 

υπόψη οι κοινωνικοί παράγοντες 
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(ζ) 
της γνώσης των μεθόδων τεκμηρίωσης και προπαρασκευής της οικοδομικής 

μελέτης· 

(η) 
της γνώσης των προβλημάτων στατικού σχεδιασμού,  οικοδομικής και έργων 

πολιτικού μηχανικού, τα οποία  συνδέονται με το σχεδιασμό των κτιρίων· 

(θ) 
προσήκουσας γνώσης των προβλημάτων που έχουν σχέση με τις φυσικές 

ιδιότητες των κτιρίων, των τεχνολογιών, όπως επίσης και της γνώσης της 

λειτουργίας των κατασκευαστών, ώστε να τις εφοδιάζει με όλα τα στοιχεία 

εσωτερικής άνεσης και κλιματικής προστασίας· 

(ι) 
τεχνικής ικανότητας, χάρη στην οποία ο αρχιτέκτονας θα μπορεί να επινοεί 

κατασκευές που να ικανοποιούν τις απαιτήσεις αυτών που τις χρησιμοποιούν, 

σεβόμενος τους οικονομικούς περιορισμούς και τους οικοδομικούς κανονισμούς

(ια) 
προσήκουσας γνώσης των βιομηχανιών, οργανώσεων, κανονισμών και 

διαδικασιών, που έχουν σχέση με την υλοποίηση των κτιριακών μελετών, και την 

ένταξη των σχεδίων στο γενικό σχεδιασμό. 
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 ΤΡΙΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 (Άρθρο 7(1Β)(α))  

Τα πτυχία, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι που αναφέρονται στην παράγραφο (α) του 

εδαφίου (1Β) ΤΟΥ άρθρου 7 είναι: 

(α) στη Γερμανία 

 

- τα πτυχία που χορηγούν οι Ανώτατες Σχολές Καλών Τεχνών 

(«Dipl.-Ing., Architekt (HfbK)») 

 

-  τα πτυχία που χορηγούν οι Technische Hochschulen, τμήμα 

αρχιτεκτονικής (Architektur/Hochbau), τα τεχνικά πανεπιστήμια, τμήμα 

αρχιτεκτονικής (Architektur/Hochbau), τα πανεπιστήμια, τμήμα 

αρχιτεκτονικής (Architektur/Hochbau), όπως, επίσης, και ο 

Gesamthochschulen, τμήμα αρχιτεκτονικής (Architektur/Hochbau), εφόσον 

τα ιδρύματα αυτά έχουν ενοποιηθεί σε Gesamthochschulen, (Dipl.-Ing. και 

άλλες ονομασίες που είναι δυνατόν να δοθούν αργότερα στα διπλώματα 

αυτά), 

 

- τα διπλώματα που χορηγούν οι Fachhochschulen τμήμα 

αρχιτεκτονικής (Architektur/Hochbau) και εφόσον τα ιδρύματα αυτά 

έχουν ενοποιηθεί σε Fesamthochschulen, οι Gesamthochschulen, 

τμήμα αρχιτεκτονικής (Architektur/Hochbau), που συνοδεύονται, 

όταν η διάρκεια των σπουδών είναι  κατώτερη των 4 ετών, αλλά 

διαρκεί το λιγότερο 3 έτη, από πιστοποιητικό που βεβαιώνει μια 

περίοδο επαγγελματικής εμπειρίας τεσσάρων ετών στην 

Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, το οποίο 
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έχει χορηγηθεί από τον επαγγελματικό σύλλογο, σύμφωνα με το 

άρθρο 4 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο (Ingenieur grad.) και 

άλλες ονομασίες που είναι δυνατόν να δοθούν αργότερα στα 

διπλώματα αυτά, 
 

- τα πιστοποιητικά (Prufungszeugnisse) που έχουν χορηγήσει, 

πριν από την 1η Ιανουαρίου 1973, οι Ingenieurschulen, τμήμα 

αρχιτεκτονικής, και οι Werkkunstschulen, τμήμα αρχιτεκτονικής 

που συνοδεύονται από βεβαίωση των αρμοδίων αρχών, η οποία 

πιστοποιεί ότι ο ενδιαφερόμενος έχει επιτύχει σε εξετάσεις βάσει 

των τίτλων, σύμφωνα με το άρθρο 13· 

(β) στο Βέλγιο 

 

-  τα πτυχία που χορηγούν οι Εθνικές Ανώτατες Σχολές 

Αρχιτεκτονικής ή τα Ανώτατα Ινστιτούτα   Αρχιτεκτονικής 

(architecte - architect), 

 

- τα πτυχία που χορηγεί η επαρχιακή Ανώτατη Σχολή Αρχιτεκτονικής 

του Hasselt (architect), 

 

- τα πτυχία που χορηγούν οι Βασιλικές Ακαδημίες Καλών Τεχνών 

(architecte-architect), 

 

-  τα πτυχία που χορηγούν οι σχολές Saint-Luc (architecte-architect), 

 

- τα πανεπιστημιακά πτυχία πολιτικού μηχανικού που συνοδεύονται 

από πιστοποιητικό πρακτικής εξάσκησης, που χορηγεί η Ένωση 

Αρχιτεκτόνων, και τα οποία δίνουν δικαίωμα στον επαγγελματικό 

τίτλο του αρχιτέκτονα (architecte-architect), 
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- τα πτυχία αρχιτέκτονα που χορηγεί η Κεντρική ή Κρατική Επιτροπή 

Εξετάσεων Αρχιτεκτονικής, (architecte-architect),  

 

- τα πτυχία πολιτικού μηχανικού αρχιτέκτονα και 

μηχανικού-αρχιτέκτονα που χορηγούν οι σχολές εφηρμοσμένων 

επιστημών των πανεπιστημίων και η  Faculte Polytechnique της 

Mons (Ingenieur-  architecte, ingenieur-architect)·  

(γ) στη Δανία  

 

- τα πτυχία που χορηγούν οι Εθνικές Σχολές Αρχιτεκτονικής της 

Κοπεγχάγης και του Arhus (arkitekt), 

 

- το ειδικό πιστοποιητικό που χορηγεί η Επιτροπή. Αρχιτεκτόνων, 

σύμφωνα με το Νόμο αριθ. 202 της 28ης Μαΐου 1975 (registered 

arkitekt), 

 

- τα πτυχία που χορηγούν οι Ανώτατες Σχολές Πολιτικών 

Μηχανικών (bygningskonstruktor) που συνοδεύονται από 

βεβαίωση των αρμόδιων αρχών, που πιστοποιεί ότι ο 

ενδιαφερόμενος έχει επιτύχει σε εξετάσεις, βάσει τίτλων σύμφωνα 

με το άρθρο 13· 

(δ) στη Γαλλία  

 

- τα πτυχία «architecte diploma par le gouvernement», που 

χορηγήθηκαν, μέχρι το 1959 από το υπουργείο εθνικής παιδείας, και 

μετά την ημερομηνία αυτή από το υπουργείο πολιτιστικών 

υποθέσεων (architect DPLG), 
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-  τα πτυχία που χορηγεί η «ecole d' architecture» (architecte DESA.), 

 

- τα πτυχία που χορηγεί, από το 1955 και μετά η Ecole national 

superieure des Arts et Industries de Strasbourg (Εθνική Ανώτατη Σχολή 

Τεχνών και Επαγγελμάτων του Στρασβούργου) (ex Ecole nationale 

d'ingenieurs de Strasbourg) (πρώην Εθνική Σχολή Μηχανικών του 

Στρασβούργου)  τμήμα  αρχιτεκτονικής (architecte ENSAIS)· 

(ε) στην Ελλάδα 

 

- τα πτυχία αρχιτέκτονα-μηχανικού που χορηγεί το Εθνικό Μετσόβειον 

Πολυτεχνείον των Αθηνών,  συνοδευόμενα από βεβαίωση που χορηγεί 

το Τεχνικό Επιμελητήριο-Ελλάδος και η οποία επιτρέπει την άσκηση 

δραστηριοτήτων στον  τομέα της  αρχιτεκτονικής, 

 

- τα πτυχία αρχιτέκτονα-μηχανικού που χορηγεί το Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, συνοδευόμενα από βεβαίωση που 

χορηγεί το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και η οποία επιτρέπει την 

άσκηση δραστηριοτήτων στον τομέα της αρχιτεκτονικής, 

 

- τα πτυχία πολιτικού μηχανικού που χορηγεί το Εθνικόν Μετσόβειον 

Πολυτεχνείον των Αθηνών, συνοδευόμενα από βεβαίωση που χορηγεί 

το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και ή οποία επιτρέπει την άσκηση 

δραστηριοτήτων στον τομέα της αρχιτεκτονικής, 
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- τα πτυχία πολιτικού μηχανικού που χορηγεί το Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, συνοδευόμενα από βεβαίωση που 

χορηγεί το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και η οποία επιτρέπει την 

άσκηση δραστηριοτήτων στον τομέα της αρχιτεκτονικής,  

 

- τα πτυχία πολιτικού μηχανικού που χορηγεί το Πανεπιστήμιο 

Θράκης, συνοδευόμενα από βεβαίωση  που χορηγεί το Τεχνικό 

Επιμελητήριο Ελλάδος και η οποία επιτρέπει την άσκηση 

δραστηριοτήτων στον τομέα της αρχιτεκτονικής, 

 

- τα πτυχία πολιτικού μηχανικού που χορηγεί το Πανεπιστήμιο 

Πατρών συνοδευόμενα από βεβαίωση που χορηγεί το Τεχνικό 

Επιμελητήριο Ελλάδος και η οποία επιτρέπει την άσκηση 

δραστηριοτήτων στον τομέα της Αρχιτεκτονικής· 

(στ) στην Ιρλανδία 

 

- ο τίτλος του «Bachelor or Architecture» που χορηγείται από το 

«National University of Ireland» (Β.  Arch (ΝUI:)) στους κατόχους 

πτυχίων αρχιτεκτονικής του «University College» του Δουβλίνου, 

 

- το πτυχίο αρχιτεκτονικής πανεπιστημιακού επιπέδου που χορηγεί το 

«College of Technology», Bolton Street, Dublin (Dipl. Arch.), η 

βεβαίωση που πιστοποιεί την ιδιότητα τακτικού μέλους του «Royal  

Institute of Architects of Ireland» (RIAI) 
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- η βεβαίωση που πιστοποιεί την ιδιότητα μέλους του «Royal Institute 

of Architects of Ireland» (RIAI)· 

(ζ) στην Ιταλία  

 

- τα πτυχία «laurea in  architettura» που χορηγούν τα Πανεπιστήμια, 

Πολυτεχνικά Ινστιτούτα και Ανώτατα Ινστιτούτα Αρχιτεκτονικής της 

Βενετίας και του Reggio-Calabria, τα οποία συνοδεύονται από πτυχίο 

που δίνει το δικαίωμα της ελεύθερης άσκησης του  επαγγέλματος του 

αρχιτέκτονα. Το πτυχίο αυτό χορηγείται από το υπουργείο δημόσιας 

εκπαίδευσης,  αφού ο υποψήφιος υποστεί με επιτυχία ενώπιον ειδικής 

επιτροπής τον κρατικό διαγωνισμό που δίνει το δικαίωμα ελεύθερης 

άσκησης του επαγγέλματος . του αρχιτέκτονα (dott. Architetto), 

 

- τα πτυχία «laures in ingegneria» στον τομέα των κατασκευών που 

χορηγούν τα Πανεπιστήμια και τα Πολυτεχνικά Ινστιτούτα, και τα 

οποία συνοδεύονται από πτυχίο που δίνει το δικαίωμα της ελεύθερης 

άσκησης του επαγγέλματος  στον τομέα της αρχιτεκτονικής. Το 

πτυχίο αυτό χορηγείται από το υπουργείο δημόσιας εκπαίδευσης, 

αφού ο υποψήφιος υποστεί με επιτυχία ενώπιον ειδικής επιτροπής τον 

κρατικό, διαγωνισμό που δίνει το δικαίωμα ελεύθερης άσκησης του 

επαγγέλματος (dott. lng. Architetto ή dott. Ing. in ingengeria cicile)· 

(η) στις Κάτω Χώρες 

 

- η βεβαίωση που πιστοποιεί την επιτυχία στον διαγωνισμό για το 

πτυχίο αρχιτεκτονικής, το οποίο 
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χορηγείται απ' τα τμήματα αρχιτεκτονικής των Ανώτατων Τεχνικών 

Σχολών του Delft ή  του Eindhover (bouwkundig ingenieur), 

- τα πτυχία των Ακαδημιών Αρχιτεκτονικής που είναι αναγνωρισμένες 

από το κράτος (architect),  

- τα πτυχία που χορηγήθηκαν έως το 1971 από τα παλαιά ιδρύματα 

ανώτατης εκπαίδευσης στην αρχιτεκτονική (Hoger 

Bouwkunstonderricht) (architect HBO), 

- τα πτυχία που χορηγήθηκαν μέχρι το 1970 από τα παλαιά ιδρύματα 

ανώτατης εκπαίδευσης στην αρχιτεκτονική (Voortgezet 

Bouwkunstonderricht) (architect VBO), 

- η βεβαίωση που πιστοποιεί την επιτυχία σε διαγωνισμό που 

οργανώνει το συμβούλιο αρχιτεκτόνων του «Bond van Nederlandse 

Architecten» (Σύλλογος αρχιτεκτόνων των Κάτω Χωρών, ΒΝΑ) 

(architect), 

- το πτυχίο του Stichting Institut voor Architectuur (Ίδρυμα «Ινστιτούτο 

Αρχιτεκτονικής») (IVA), που χορηγείται μετά από σειρά μαθημάτων 

που οργανώνει το Ίδρυμα αυτό διάρκειας τεσσάρων τουλάχιστον 

χρόνων (architect), και που συνοδεύεται από βεβαίωση των αρμόδιων 

αρχών η οποία πιστοποιεί ότι ο ενδιαφερόμενος επέτυχε σε εξετάσεις 

βάσει τίτλων, σύμφωνα με το άρθρο 13, 
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- η βεβαίωση των αρμόδιων αρχών ΠΟΥ πιστοποιεί ότι πριν απ' την 

έναρξη της ισχύος της παρούσας οδηγίας ο ενδιαφερόμενος επέτυχε 

στο διαγωνισμό «Kandidaat in de bouwkunde», που οργανώνει η 

Ανώτατη Τεχνική Σχολή του Delft ή του Eindhoven, και ότι, για μια 

περίοδο τουλάχιστον πέντε χρόνων, αμέσως πριν την ημερομηνία 

αυτή, έχει ασκήσει αρχιτεκτονικές δραστηριότητες, η φύση και η 

σημασία των οποίων εγγυώνται, σύμφωνα - με τα αναγνωρισμένα στις 

Κάτω Χώρες κριτήρια, επαρκή ικανότητα για την άσκηση των 

δραστηριοτήτων αυτών (architect), 

- η βεβαίωση των αρμόδιων αρχών που χορηγείται μόνο στα άτομα που 

έχουν ηλικία σαράντα ετών, πριν απ' την ημερομηνία έναρξης ισχύος 

της παρούσας οδηγίας,, και που πιστοποιεί ότι ο ενδιαφερόμενος έχει 

ασκήσει για μια περίοδο, το λιγότερο πέντε χρόνων αμέσως πριν από 

την ημερομηνία αυτή, αρχιτεκτονικές δραστηριότητες, των οποίων η 

φύση και η σημασία εγγυώνται, σύμφωνα με τα αναγνωρισμένα στις 

Κάτω Χώρες, κριτήρια, επαρκή ικανότητα για την άσκηση τών 

δραστηριοτήτων αυτών (architects). Οι βεβαιώσεις που αναφέρονται 

στο έβδομο και όγδοο εδάφιο θα πάψουν να ισχύουν από την 

ημερομηνία έναρξης ισχύος των νομικών και κανονιστικών διατάξεων 

σχετικά με το. δικαίωμα άσκησης αρχιτεκτονικών, δραστηριοτήτων 

και την. άσκηση τους υπό τον επαγγελματικό τίτλο του αρχιτέκτονα, 

εφόσον οι βεβαιώσεις αυτές δεν παρέχουν, δυνάμει των παραπάνω 

διατάξεων, δικαίωμα άσκησης των δραστηριοτήτων αυτών υπό τον 

παραπάνω επαγγελματικό τίτλο· 
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(θ) στο Ηνωμένο Βασίλειο 

- οι τίτλοι που χορηγούνται μετά από επιτυχείς  εξετάσεις: 

- στο Royal Institute Architects 

- στις Σχολές Αρχιτεκτονικής των: 

Πανεπιστημίων  

Ανωτάτων Πολυτεχνικών Κολλεγίων 

Κολλεγίων 

Ακαδημιών (ιδιωτικά κολλέγια) 

Κολλέγια τεχνολογίας και καλών τεχνών, 

τα οποία ήταν αναγνωρισμένα μέχρι το 1985 από το Architects Registration 

Council του Ηνωμένου Βασιλείου, προκειμένου για την εγγραφή στο 

Μητρώο του επαγγέλματος (Architect), 

- πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι ο δικαιούχος είχε το κεκτημένο δικαίωμα να 

διατηρήσει τον επαγγελματικό    τίτλο του αρχιτέκτονα σύμφωνα με το μέρος 

6  παράγραφο 1 σημεία (α) και (β), ή σύμφωνα με το μέρος 6 παράγραφο 1 

σημείο (δ) της Architects Registration Act του 1931 (Architect), 

πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι ο δικαιούχος έχει το κεκτημένο δικαίωμα να 

διατηρήσει τον επαγγελματικό τίτλο του αρχιτέκτονα σύμφωνα με το μέρος 2 

της Architects Registration Act του 1938 (Architect)· 
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(ι) στην Ισπανία 

- ο επίσημος τίτλος του αρχιτέκτονα (titulo oficial de  arquitecto) που 

χορηγούν το Υπουργείο Παιδείας και Επιστημών ή τα πανεπιστήμια, 

(κ) στην Πορτογαλία  

- το πτυχίο «diploma do curso especial de arquitectura» που χορηγούν οι 

Σχολές Καλών Τεχνών της Λισαβώνας και του Porto,  

- το πτυχίο αρχιτέκτονα (diploma de arquitecto) που χορηγούν οι Σχολές 

Καλών Τεχνών της Λισαβώνας και του Porto, 

- το πτυχίο «diploma do curso de arquitectura» που χορηγούν οι Ανώτατες 

Σχολές Καλών Τεχνών της Λισαβώνας και του Porto,  

- το πτυχίο «diploma de licenciatura em arquitectura» που χορηγεί η Ανώτατη

Σχολή Καλών Τεχνών της  Λισαβώνας, 

- το πτυχίο «carta de curso de licenciatura em arquitectura» που χορηγούν το 

Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Λισαβώνας και το Πανεπιστήμιο του Porto, 

- το πτυχίο πολιτικού μηχανικού (Licenciatura em engenharia civil) που 

χορηγεί το Ανώτατο Τεχνικό Ινστιτούτο του Τεχνικού Πανεπιστημίου της 

Λισαβώνας, 

- το πτυχίο πολιτικού μηχανικού (Licenciatura em engenharia civil) που 

χορηγεί η Σχολή Μηχανικών. (Engenharia) του Πανεπιστημίου του Porto, 

- το πτυχίο πολιτικού μηχανικού (Licenciatura em engenharia civil) που 

χορηγεί η Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου της 

Coimbra, 

- το πτυχίο πολιτικού μηχανικού παραγωγής, (Licenciatura em engenharia 

civil, producao) που χορηγεί το Πανεπιστήμιο του Minho 
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(λ) Στην Αυστρία 

- τα πτυχία των Τεχνικών πανεπιστημίων Γράτζ και Βιέννης, καθώς και του 

Πανεπιστημίου Ίνσμπρουκ, σχολές πολιτικών μηχανικών και 

αρχιτεκτονικής, ειδικότητες Architektur, Bauingenieurwesen (Hochbau) 

και Wirtschaftsingenieurwesen - Bauwesen 

- τα διπλώματα που χορηγούνται από την Ακαδημία Καλών Τεχνών της 

Βιέννης στην αρχιτεκτονική («Meisterschule fur Architektur»)· 

- τα πτυχία που χορηγούνται από το Πανεπιστημιακό Κολλέγιο 

Εφαρμοσμένων Τεχνών της  Βιέννης στην αρχιτεκτονική («Meisterklasse 

fur Architektur»)· 

- τα αναγνωρισμένα από το κράτος πτυχία μηχανικών που χορηγούνται από 

τα Ανώτερα Τεχνικά Κολλέγια ή τα Τεχνικά Κολλέγια Πολιτικών 

Μηχανικών, καθώς και επαγγελματική άδεια «Baumeister», που 

πιστοποιεί επαγγελματική πείρα τουλάχιστον 6 ετών στην Αυστρία, η 

οποία χορηγείται κατόπιν εξετάσεων 

- τα πτυχία που χορηγούνται από τα Πανεπιστημιακά Κολλέγια 

Βιομηχανικού Σχεδίου της Linz στην  αρχιτεκτονική («Meisterklasse fur 

Architektur»)· 

- τα πιστοποιητικά απόκτησης του τίτλου του πολιτικού μηχανικού ή του 

τεχνικού συμβούλου στον τομέα των κατασκευών («Hochbau», 

«Bauwesen», «Wirtschaftsingenieurwesen - Bauwesen», «Kulturtechnik 

und Wasserwirtschaft») σύμφωνα με το νόμο Ziviltechnikergesetz (BGBI. 

Nr. 156/1994)· 
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(μ) στη Φινλανδία 

 

- τα πτυχία που χορηγούνται από τις Σχολές Αρχιτεκτονικής των 

Τεχνικών Πανεπιστημίων και του Πανεπιστημίου του Oulu 

(arkkitehti - arkitekt)· 
 

- τα πτυχία που χορηγούνται από τα Ινστιτούτα Τεχνολογίας 

(rakennusarkkitehti - byggnadsarkitekt)· 

(ν) Στη Σουηδία 

 

- τα πτυχία που χορηγούνται από τη Σχολή Αρχιτεκτονικής του 

Βασιλικού Ινστιτούτου Τεχνολογίας, του Ινστιτούτου 

Τεχνολογίας του Chalmers και του Ινστιτούτου Τεχνολογίας του 

Πανεπιστημίου του Lund (arkitekt, πτυχίο αρχιτεκτονικής)· 

 

- η βεβαίωση που πιστοποιεί την ιδιότητα μέλους του «Svenska 

Arkitekters Riksforbund» (SAR) εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει 

εκπαιδευτεί σε ένα κράτος στο οποίο ισχύει η οδηγία αυτή.». 

Έναρξη ισχύος του 

παρόντος Νόμου. 
8. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ σε ημερομηνία που θα καθορίσει το Υπουργικό Συμβούλιο με 

γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 
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