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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ 

 

Προοίμιο. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης με τίτλο - 

  
Επίσημη 

Εφημερίδα  

της Ε.Ε.: 

L368, 

10.06.2013, 

σ.158. 

«Οδηγία 2013/25/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 για την 

προσαρμογή ορισμένων οδηγιών στον τομέα του δικαιώματος 

εγκατάστασης και ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, λόγω της 

προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας», 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  
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 

221(Ι) του 2002 

19(Ι) του 2003 

151(Ι) του 2003 

105(Ι) του 2006 

61(Ι) του 2009 

101(Ι) του 2012 

167(Ι) του 2013. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιστημονικού Τεχνικού 

Επιμελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014 και θα 

διαβάζεται μαζί με τους περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου 

Κύπρου Νόμους του 1990 έως 2013 (που στο εξής να 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 2014. 

  
Τροποποίηση 

του Τρίτου 

Παραρτήματος 

του βασικού 

νόμου. 

2. Το Τρίτο Παράρτημα του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

 

   (α) Με την αναρίθμηση των παραγράφων (κ), (λ), (μ), (ν), (ξ), (ο), 
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(π), (ρ), (σ), (τ), (υ), (φ) και (χ) αυτού, σε παραγράφους (ια), (ιβ), 

(ιγ), (ιδ), (ιε), (ιστ), (ιζ), (ιη), (ιθ), (κ), (κα), (κβ) και (κγ), 

αντίστοιχα. και 

 
   (β) με την προσθήκη της ακόλουθης νέας παραγράφου (κδ), 

αμέσως μετά το τέλος της παραγράφου (κγ) αυτού, όπως αυτή 

έχει αναριθμηθεί: 

 
  «(κδ) στην Κροατία: 

   

  - Δίπλωμα «magistar inženjer arhitekture i 

urbanizma/magistra inženjerka arhitekture i urbanizma» που 

χορηγείται από την Arhitektonski fakultet Sveučilišta u 

Zagrebu), 

   
  - δίπλωμα «magistar inženjer arhitekture/magistra 

inženjerka arhitekture» που χορηγείται από την 

Građevinsko-arhitektonski fakultet Sveučilišta u Splitu, 

   
  - δίπλωμα «magistar inženjer arhitekture/magistra 

inženjerka arhitekture» που χορηγείται από τη Fakultet 

građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu, 

   
  - δίπλωμα «diplomirani inženjer arhitekture» που 

χορηγείται από την Arhitektonski fakultet Sveučilišta u 

Zagrebu, 

   
  - δίπλωμα diplomirani inženjer arhitekture/diplomirana 

inženjerka arhitekture» που χορηγείται από τη Građevinsko-

arhitektonski fakultet Sveučilišta u Splitu, 

   
  - δίπλωμα diplomirani inženjer arhitekture/diplomirana 

inženjerka arhitekture» που χορηγείται από τη Fakultet 

građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu, 

   
  - δίπλωμα «diplomirani arhitektonski inženjer» που 
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χορηγείται από τη Arhitektonski fakultet Sveučilišta u 

Zagrebu, 

   
  - δίπλωμα «inženjer» που χορηγείται από την 

Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 

   
  - δίπλωμα «inženjer» που χορηγείται από την 

Arhitektonsko-gradevinsko-geodetski fakultet Sveučilišta u 

Zagrebu για πλήρεις σπουδές στην Arhitektonski odjel 

Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta, 

   
  - δίπλωμα «inženjer» που χορηγείται από την tehnički 

Fakultet sveučilišta U zagrebu κατά την ολοκλήρωση των 

σπουδών στο arhitektonski odsjek tehničkog  fakulteta, 

    
  - δίπλωμα «inženjer» το οποίο χορηγείται από την tehnički 

Fakultet sveučilišta U zagrebu κατά την ολοκλήρωση των 

σπουδών στο arhitektonsko-inženjerski odjel tehničkog  

fakulteta, 

   
  - δίπλωμα «inženjer» που χορηγείται από την 

Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 

   

  Όλα τα διπλώματα πρέπει να συνοδεύονται από 

πιστοποιητικό εγγραφής στο Κροατικό Επιμελητήριο 

Αρχιτεκτόνων (Hrvatska komora arhitekata), το οποίο 

εκδίδει το Κροατικό Επιμελητήριο Αρχιτεκτόνων στο 

Ζάγκρεμπ». 

 

 

 


